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 جمموعة الرسائل واملسائل
 أتليف: شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا سره

 اجلزء األول
 رسائل وفتاوى يف:

 صوفيةالتفسري واحلديث واألصول والعقائد واآلداب واألحكام وال



 مد رشيد رضاخرج أحاديثه وعلق عليه: السيد حم
 جلنة الرتاث العريب

(1/1) 

 

 اجلزء األول
 اهلجر اجلميل والصفح اجلميل والصرب اجلميل

 أقسام الناس يف التقوى والصرب
 بسم هللا الرمحن الرحيم

يخ اإلمام، العامل العامل، احلرب الكامل، شيخ اإلسالم، ومفيت األانم، تقي الدين بن تيمية سئل الش
فضله العظيم، عن الصرب اجلميل والصفح اجلميل، واهلجر اجلميل، وما أقسام أيده هللا وزاده من 

يه ابهلجر رمحه هللا: احلمد هلل، أما بعد فإن هللا أمر نب التقوى والصرب الذي عليه الناس؟ فأجاب
اجلميل، والصفح اجلميل، والصرب اجلميل، فاهلجر اجلميل هجر بال أذى، والصفح اجلميل صفح بال 

لصرب اجلميل صرب بال شكوى، قال يعقوب عليه الصالة والسالم: " إمنا أشكو بثي وحزين عتاب، وا
ىل هللا ال تنايف الصرب مجيل، وهللا املستعان على ما تصفون " فالشكوى إ إىل هللا " مع قوله: " فصرب

 اجلميل.
تكى، وأنت ويروى عن موسى عليه الصالة والسالم أنه كان يقول: اللهم لك احلمد، وإليك املش

 املستعان، وبك املستغاث، وعليك التكالن.
قويت، وقلة حيليت، وهواين على  ومن دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم: " اللهم إليك أشكو ضعف

ستضعفني وأنت ريب، اللهم إىل من تكلين؟ أإىل بعيد يتجهمين أم إىل عدو ملكته الناس، أنت رب امل
أابيل غري أن عافيتك هي أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي أمري؟ إن مل يكن بك غضب علي فال 

زل يب سخطك، أو حيل علي غضبك، أشرقت الظلمات له، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة، أن ين
 ". لك الغىن حىت ترضى

وكان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقرأ يف صالة الفجر " إمنا أشكو بثي وحزين إىل هللا " ويبكي 
 يجه من آخر الصفوف. خبالف الشكوى إىل املخلوق.حىت يسمع نش

ال: إنه شكوى. فما أّن حىت قرئ على اإلمام أمحد يف مرض موته أن طليوساً كره أنني املرض وق
 مات. وذلك أن
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ن يسأل ربه دون املشتكي طالب بلسان احلال، إما إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه، والعبد مأمور أ
 ىل ربك فارغب ".تعاىل: " فإذا فرغت فانصب وإ خلقه، كما قال

وقال صلى هللا عليه وسلم البن عباس: " إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل ". وال بد 
لإلنسان من شيئني: طاعته بفعل املأمور، وترك احملظور، وصربه على ما يصيبه من القضاء املقدور، 

لذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال لصرب، قال تعاىل: " اي أيها ااألول هو التقوى والثاين هو اف
أيلونكم خباًل " إىل قوله: " وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاً إن هللا مبا يعملون حميط "، وقال 

 خبمسة آالف من املالئكة مسومنيتعاىل: " بلى إن تصربوا وتتقوا أيتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن  "، وقال تعاىل: " لتبلون يف

 الذين أشركوا أذى كثريًا، وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور ".
هللا ال يضيع أجر وقد قال يوسف: " أان يوسف وهذا أخي قد من هللا علينا أنه من يتق ويصرب فإن 

وحنوه من املشايخ املستقيمني يوصون يف عامة كالمهم وهلذا كان الشيخ عبد القادر  احملسنني ".
املسارعة إىل فعل املأمور، والتقاعد عن فعل احملظور، والصرب والرضا ابألمر  -هبذين األصلني 

كني، فمنهم من يشهد القدر املقدور، وذلك أن هذا املوضع غلط فيه كثري من العامة بل ومن السال
الدينية، فريى أن هللا خالق كل شيء وربه وال يفرق بني ما حيبه هللا ويشهد احلقيقة الكونية، دون  فقط

ويرضاه، وبني ما يسخطه ويبغضه وإن قدره وقضاه، وال مييز بني توحيد اإللوهية، وبني توحيد 
مع الذي مشهد اجل -سعيدها وشقيها  -ت الربوبية، فيشهد اجلمع الذي يشرتك فيه مجيع املخلوقا

والكافر، والرب والفاجر، والنيب الصادق واملتنيب الكاذب، وأهل اجلنة وأهل  ( يشرتك فيه املؤمن1)
النار، وأولياء هللا وأعداؤه، واملالئكة املقربون واملردة الشياطني، فإن هؤالء كلهم يشرتكون يف هذا 

فرق ال رب هلم غريه، وال يشهد ال إن هللا رهبم وخالقهم ومليكهماجلمع وهذه احلقيقة الكونية، وهو 
 الذي فرق هللا بني أوليائه وأعدائه، وبني املؤمنني والكافرين، واألبرار والفجار، وأهل اجلنة والنار،

__________ 
 ( لعل األصل:فمشهد اجلمع يشرتك فيه اخل1)
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حيبه ويرضاه، وفعل ما وهو توحيد األلوهية، وهو عبادته وحده ال شريك له، وطاعته وطاعة رسوله، 
وهو ما أمر هللا به ورسوله أمر إجياب أو أمر استحباب، وترك ما هنى هللا عنه ورسوله، ومواالة أوليائه، 

 ومعاداة أعدائه، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،
 وجهاد الكفار واملنافقني ابلقلب واليد واللسان. فمن مل يشهد هذه احلقيقة الدينية

 وهؤالء ويكون مع أهل احلقيقة الدينية وإال فهو من جنس ني هؤالءالفارقة ب
 املشركني وهو شر من اليهود والنصارى، فإن املشركني يقرون ابحلقيقة الكونية

 إذا هم يقرون أبن هللا رب كل شيء كما قال تعاىل )ولئن سألتهم من خلق السموات
 كنتم تعلمون؟فيها إن  واألرض ليقولن هللا( وقال تعاىل )قل ملن األرض ومن 

 سيقولن هلل قل أفال تذكرون؟ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم؟
 ( قل أفال تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه1سيقولون: هللا )

 إن كنتم تعلمون؟ سيقولون هللا قل فأىن تسحرون؟( وهلذا قال سبحانه )وما يؤمن أكثرهم ابهلل
 شركون( قال بعض السلف تسأهلم من خلق السموات واألرض؟ فيقولون هللا وهم معال وهم مإ

 هذا يعبدون غريه.
 ( فإن2من أقر ابلقضاء والقدر دون األمر والنهي الشرعيني فهو أكفر من اليهود والنصارى )

 ض وكفرواأولئك يقرون ابملالئكة والرسل الذين جاؤا ابألمر والنهي الشرعيني لكن آمنوا ببع
 ببعض كما قال تعاىل )إن الذين يكفرون ابهلل ورسله ويريدون أن يفرقوا بني هللا ورسله ويقولون

 نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال. أولئك هم الكافرون حقاً(
__________ 

 ورة عندانهي املشه( هذه قراءة أيب عمرو ويعقوب يف اآلية وما بعدها وقرأ الباقون )هلل( و 1)
( اإلصطالح الشرعي أن الكفر إذا أطلق انصرف إىل ما يقابل اإلسالم ويضاده فاملراد هنا أن من 2)

املسلمني جنسية أو ادعاء من يكفر مبسائل أكثر مما يكفر به أهل الكتاب. وإذا أطلق الكفر يف 
 تاب كما هو ظاهرأهل الك عرف هذا العصر فاملراد به اإلحلاد والتعطيل املطلق وال يدخل فيه
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 وأما الذي يشهد احلقيقة الكونية. وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة، ويقر أن
 اد كلهم حتت القضاء والقدر ويسلك هذه احلقيقة، فال يفرق بني املؤمنني واملتقنيالعب



 ارالذين أطاعوا أمر هللا الذي بعث به رسله، وبني من عصى هللا ورسوله ومن الكف
والفجار، فهؤالء أكفر من اليهود والنصارى. لكن من الناس من قد حملوا الفرق يف بعض األمور دون 

ني املؤمن والكافر، وال يفرق بني الرب والفاجر، أو يفرق بني بعض األبرار وبني بعض حبيث يفرق ب
حبسب ما سوى بني  بعض الفجار، وال يفرق بني آخرين إتباعاً لظنه وما يهواه، فيكون انقص اإلميان

 دائه.األبرار والفجار، ويكون معه من اإلميان بدين هللا تعاىل الفارق حبسب ما فرق به بني أوليائه وأع
ومن أقر ابألمر والنهي الدينيني دون القضاء والقدر وكان من القدرية كاملعتزلة وحنوهم الذين هم 

املشركني الذين هم شر من اجملوس ومن  جموسوا هذه األمة فهؤالء يشبهون اجملوس وأولئك يشبهون
ه وخاصمه كما أقر هبما وجعل الرب متناقضاً فهو من أتباع إبليس الذي اعرتض على الرب سبحان

نقل ذلك عنه فهذا التقسيم من القول واالعتقاد وكذلك هم يف األحوال واألفعال فالصواب منها 
ظور ويصرب على ما يصيبه من املقدور فهو عند حالة املؤمن الذي يتقي هللا فيفعل املأمور ويرتك احمل

ك نعبد وإايك نستعني " وإذا األمر والدين والشريعة ويستعني ابهلل على ذلك كما قال تعاىل: " إاي
أذنب استغفر واتب ال حيتج ابلقدر على ما يفعله من السيئات وال يرى املخلوق حجة على رب 

ا يف احلديث الصحيح الذي فيه سيد االستغفار أن يقول الكائنات بل يؤمن ابلقدر وال حيتج به كم
على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ  العبد: " اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأن عبدك وأان

بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت " 
ت ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب فيقر بنعمة هللا عليه يف احلسنا

 تك بعلمك واحلجة لكمنها كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك واملنة لك وعصي
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 فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجيت إال ما غفرت يل.
كم إايها فمن وجد " اي عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيويف احلديث الصحيح اإلهلي 

 ذلك فال يلومن إال نفسه " وهذا له حتقيق مبسوط يف غري هذا خريًا فليحمد هللا ومن وجد غري
املوضع، وآخرون قد يشهدون األمر فقط فتجدهم جيتهدون يف الطاعة حسب االستطاعة لكن ليس 

ون يشهدون القدر يوجب هلم حقيقة االستعانة والتوكل والصرب، وآخر عندهم، من مشاهدة القدر ما 
والتوكل والصرب ما ليس عند أولئك لكنهم ال يلتزمون أمر هللا فقط فيكون عندهم من االستعانة 

ورسوله وإتباع شريعته ومالزمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين فهؤالء يستعينون هللا وال يعبدونه 



 ه ويستعينه.هم يريدون أن يعبدوه وال يستعينوه واملؤمن يعبدوالذين من قبل
 يعبده وال يستعينه فال هو مع الشريعة األمرية وال مع القدر والقسم الرابع شر األقسام وهو من ال

الكوين وانقسامهم إىل هذه األقسام هو فيما يكون قبل القدور من توكل واستعانة وحنو ذلك وما 
 والصرب على ما يقدر ا وحنو ذلك فهم يف التقوى وهي طاعة األمر الديينيكون بعده من صرب ورض
عة أقسام: أحدها: أهل التقوى والصرب وهم الذين أنعم هللا عليهم أهل عليه من القدر الكوين أرب

 السعادة يف الدنيا واآلخرة.
ها ويرتكون احملرمات والثاين: الذين هلم نوع من التقوى بال صرب مثل الذين ما عليهم من الصالة وحنو 

خييفه عظم جزعه  ه مبرض وحنوه أو ماله أو يف عرضه أو ابتلي بعدولكن إذا أصيب أحدهم يف بدن
 وظهر هلعه.

والثالث: قوم هلم نوع من الصرب بال تقوى مثل الفجار الذين يصربون على ما يصيبهم يف مثل 
ما يطلبونه من الغصب وأخذ احلرام أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين يصربون على اآلالم يف مثل 

م من األموال ابخليانة وغريها الديوان الذين يصربون على ذلك يف طلب ما جيعل هلوالكتاب وأهل 
وكذلك طالب الرايسة والعلو على غريهم يصربون من ذلك على أنواع من األذى اليت ال يصرب عليها  

 كثري من الناس.
 أهل العشق وغريهم يصربون وكذلك أهل احملبة للصور احملرمة من
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ون علواً يف األرض رمات على أنواع من األذى واآلالم وهؤالء هم الذين يريدوونه من احمليف مثل ما يه
أو فسادًا من طالب الرايسة والعلو على اخللق ومن طالب األموال ابلبغي والعدوان واالستمتاع 

 ابلصور احملرمة نظراً أو مباشرة وغري ذلك يصربون على أنواع من املكروهات ولكن ليس هلم تقوى
لى ما يصبه من املصائب  فيما تركوه من املأمور، وفعلوه من احملظور، وكذلك قد يصرب الرجل ع

 كاملرض والفقر وغري ذلك وال يكون فيه تقوى إذا قدر.
وأما القسم الرابع فهو شر األقسام ال يتقون إذا قدروا ال يتقون إذا قدروا وال يصربون إذا ابتلوا بل 

"  أن اإلنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه اخلري منوعاً  هم كما قال هللا تعاىل: "
فهؤالء جتدهم من أظلم الناس وأجربهم إذا قدروا ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا إن قهرهتم ذلوا 

 لك وانفقوك وحابوك واسرتمحوك، ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم قلبا، من أنواع الكذب



 حساانسؤل، وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلبا، وأقلهم رمحة وإوالذل وتعظيم امل
وعفوا، كما قد جربه املسلمون يف كل من كان عن حقائق اإلميان أبعد مثل التتار الذين قاتلهم 

( وإن كان متظاهرا بلباس جند املسلمني وعلمائهم 1املسلمون ومن يشبههم يف كثري من أمورهم )
 هموزهادهم وجتار 

إىل أموالكم، وإمنا ينظر إىل قلوبكم وصناعهم، فاالعتبار ابحلقائق " فإن هللا ال ينظر إىل صوركم وال 
وأعمالكم" فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعماهلم كان شبيها هلم من هذا الوجه وكان 

 ما معه من
 ونه منه، بل يوجد يف غري التتار املقاتلنياإلسالم أو ما يظهره منه مبنزلة ما معهم من اإلسالم وما يظهر 

 هو أعظم ردة ابألخالق اجلاهلية، وأبعد عن األخالق اإلسالمية، من التتارمن املظهرين لإلسالم من 
ويف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول يف خطبته " خري الكالم كالم هللا وخري 

 اهلدي
ا، وكل بدعة ضاللة" وإذا كان خري الكالم كالم هللا وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمداثهت

 هدي
 حممد، فكل من كان إىل ذلك أقرب وهو به أشبه،

__________ 
( املنار: قد ظهرت هذه احلقيقة يف حرب البلقان واحلرب الكربى فكانت القسوة فيها فظيعة لبعد 1)

 أهلها عن اإلميان وهداية املسيح عليه السالم
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ل أبعد كان إىل الكمال أقرب وهو به أحق، ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه أضعف كان على الكما
وابلباطل أحق، والكامل هو من كان هلل أطوع، وعلى ما يصيبه أصرب فكلما كان اتبع ملا أيمر هللا به 

ل، وكل من ورسوله وأعظم موافقة هلل فيما حيبه ويرضاه وصرب على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفض
ى مجيعاً يف غري نقص عن هذين كان فيه من النقص حبسب ذلك وقد ذكر هللا تعاىل الصرب والتقو 

( من الكفار، احملاربني املعاهدين واملنافقني 1موضع من كتابه، وبني أنه ينتصر العبد على عدوه )
ن تصربوا وتتقوا وأيتوكم وعلى من ظلمه من املسلمني ولصاحبه تكون العاقبة، قال هللا تعاىل: " بلى إ

" وقال هللا تعاىل: " لتبلون يف من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني 



أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريًا، وإن 
 تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور ".

ها الذين آمنوا وال تتخذوا بطانة من دونكم ال أيلونكم خبااًل ودواماعنتم قد بدت وقال تعاىل: " اي أي
بغضاء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب قد بينا لكم اآلايت إن كنتم تعقلون، ها أنتم أوالء ال

ل من حتبوهنم وال حيبونكم وتؤمنون ابلكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم األانم
صبكم سيئة الغيظ قل موتوا بغيظكم إن هللا عليم بذات الصدور، إن متسسكم حسنة تسؤهم وإن ت

يفرحوا هبا، وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاً إن هللا مبا يعملون حميط " وقال أخوة يوسف 
رب فإن هللا ال له: " إنك ألنت يوسف، قال أان يوسف وهذا أخي قد من هللا علينا، إنه من يتق ويص

 يضيع أجر احملسنني " وقد قرن الصرب ابألعمال الصاحلة عموماً 
__________ 

أنه ينصر العبد الصابر على عدوه اخل وقوله يعده احملاربني  -( املعىن الذي يقتضيه املقام 1)
مبعىن أنه  "واملعاهدين "ابلعطف -أو -املعاهدين غري ظاهر فإن املعاهد غري احملارب ولعله املعاندين 

 ينصر الصابرين على احملاربني ابحلرب وعلى
ال شك يف كون الصرب من أسباب النصر فإذا تساوت مجيع قوى املعاهدين ابحلجة والربهان. و 

اخلصمني أو تقاربت وكان أحدمها صبورًا واآلخر جزوعا فإن الفوز يكون للصبور قطعاً بل كثريًا ما 
 وى األخرىيغلب الصبور غريه ممن لديه من الق

 ما يفوقه به
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 " ويف إتباع ما وخصوصاً فقال تعاىل: " واتبع ما يوحى إليك واصرب حىت حيكم هللا وهو خري احلاكمني
أحوي إليه التقوى كلها تصديقاً خلرب هللا وطاعة ألمره، وقال تعاىل: " وأقم الصالة طريف النهار وزلفاً 

ذلك ذكرى للذاكرين، واصرب فإن هللا ال يضيع أجر  من الليل، إن احلسنات يذهنب السيئات،
 احملسنني ".

 بك وسبح حبمد ربك ابلعشي واألبكار ".وقال تعاىل: " فاصرب إن وعد هللا حق، واستغفر لذن
وقال تعاىل: " فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ومن آانء 

 الليل ".



 وا ابلصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني ".وقال تعاىل: " واستعين
 رين ".وقال تعاىل: " واستعينوا ابلصرب والصالة إن هللا مع الصاب

فهذه مواضع قرن فيها الصالة والصرب وقرن بني الرمحة والصرب يف مثل قوله تعاىل: " وتواصوا ابلصرب 
لزكاة وغريها فإن القسمة أيضاً رابعية إذ من وتواصوا ابملرمحة " ويف الرمحة اإلحسان إىل اخللق اب

رب كأهل الضعف واللني مثل  الناس من يصرب وال يرحم كأهل القوة والقسوة، ومنهم من يرحم وال يص
كثري من النساء ومن يشبههن، ومنهم من ال يصرب وال يرحم كأهل القسوة واهللع، واحملمود هو الذي 

ملتويل: ينبغي أن يكون قوايً من غري عنف، ليناً من غري يصرب ويرحم كما قال الفقهاء يف صفة ا
النصر مع الصرب وابلرمحة يرمحه هللا تعاىل  ضعف، فبصربه يقوى وبلينه يرحم، وابلصرب ينصر العبد فإن 

كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: " إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء " وقال: " من مل يَرحم ال يُرحم 
ال تنزع الرمحة إال من شقي، الرامحون يرمحهم الرمحان، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من " وقال: " 

 نتهى.يف السماء " وهللا أعلم. ا
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 الشفاعة الشرعية والتوسل إىل هللا ابألعمال وابلذوات واألشخاص
 الرحيمبسم هللا الرمحن 

ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف طلب حاجة وسئل أيضاً رمحه هللا تعاىل: هل جيوز لإلنسان أن يتشفع 
أمجع املسلمون على أن النيب صلى هللا عليه وسلم يشفع للخلق يوم  - أم ال؟ فأجاب: احلمد هلل

 القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن أيذن هللا له يف الشفاعة.
السنن من أنه يشفع السنة واجلماعة متفقون على ما اتفقت عليه الصحابة واستفاضت به مث أهل 

 لق.ألهل الكبائر من أمته ويشفع أيضاً لعموم اخل
وأما الوعيدية من اخلوارج واملعتزلة فزعموا أن شفاعته إمنا هي للمؤمنني خاصة يف رفع الدرجات، 

 ومنهم من أنكر الشفاعة مطلقاً.
ته، كما ثبت يف علم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به يف حياته، ويتوسلون حبضر وأمجع أهل ال

قحطوا استسقى ابلعباس بن عبد املطلب صحيح البخاري عن أنس أن عمر بن اخلطاب كان إذا 
 -رضي هللا عنه فقال: اللهم إان كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإان نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 

 فيسقون.



شاعر وأان أنظر إىل وجه النيب ويف البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: رمبا ذكرت قول ال
 نزل حىت جييش كل ميزاب:صلى هللا عليه وسلم يستسقي فما ي

 وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ... مثال اليتامى عصمة لألرامل
والشفاعة ويطلب من هللا أن فاإلستسقاء هو من جنس االستشفاع به وهو أن يطلب منه الدعاء 

وية بن أيب سفيان ملا أجدب الناس يف الشام استسقى بيزيد بن يقبل دعاءه وشفاعته فينا. وكذلك معا
سود اجلرشي رضي هللا تعاىل عنه وقال: اللهم إان نستشفع ونتوسل إليك خبياران، اي يزيد ارفع األ

 يديك، فرفع يديه
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ا إذا كانو ودعا الناس حىت سقوا، وهلذا قال العلماء: يستحب أن يستسقى أبهل الدين والصالح و 
 ملثابة وهم من أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أحسن.هبذه ا

ويف سنن أيب داود وغريه أن رجاًل قال: أان أستشفع بك على هللا ونستشفع ابهلل عليك، فسبح رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم حىت رؤي ذلك يف وجوه أصحابه فقال: " وحيك أتدري ما هللا؟ إن هللا ال

حد من خلقه، شأن هللا أعظم من ذلك " فأنكر عليه قوله: إان نستشفع ابهلل به على أيستشفع 
ألن الشفيع يسأل املشفوع إليه أن يقضي  -عليك، ومل ينكر عليه قوله: نستشفع بك على هللا 

حاجة الطالب وهللا تعاىل ال يسأل أحدًا من عباده أن يقضي حوائج خلقه وإن كان بعض الشعراء 
  يف مثل قوله:اعه ابهللكر استشفذ 

 شفيعي إليك هللا ال رب غريه ... وليس إىل رد الشفيع سبيل
فهذا كالم منكر مل يتكلم به عامل، وكذلك بعض االحتادية ذكر أنه استشفع ابهلل ورسوله وكالمها خطأ 

ل صلى وضالل، بل هو سبحانه املسؤول املدعو الذي " يسأله من يف السموات واألرض " والرسو 
وسلم يستشفع به إىل هللا أي يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة يف اخللق أن يقضي هللا  عليه هللا

بينهم، ويف أن يدخلهم اجلنة، ويشفع يف أهل الكبائر من أمته ويشفع يف بعض من يستحق النار أن 
فع ألهل وز أن يشال يدخلها، ويشفع فيمن دخلها أن خيرج منها، وال نزاع بني مجاهري األمة أنه جي

الطاعة املستحقني للثواب، وعند اخلوارج واملعتزلة أنه ال يشفع ألهل الكبائر ألن الكبائر عندهم ال 
 تغفر وال خيرجون من النار بعد أن يدخلوها ال بشفاعة وال بغريها.

ن بل ومذهب أهل السنة واجلماعة أنه يشفع يف أهل الكبائر وال خيلد أحد يف النار من أهل اإلميا



ار من يف قلبه حبة من إميان أو مثقال ذرة واالستشفاع به وبغريه هو طلب الدعاء منه ج من النخير 
وليس معناه اإلقسام به على هللا والسؤال بذاته حبضوره، فأما يف مغيبه أو بعد موته فاإلقسام به على 

 هللا والسؤال
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ان حيضرمها من بن اخلطاب ومعاوية ومن ك ( بل عمر1بذاته مل ينقل عن أحد من الصحابة والتابعني )
الصحابة والتابعني ملا أجدبوا استسقوا مبن كان حياً كالعباس وكيزيد بن األسود رضي هللا عنهما، ومل 
ينقل عنهم أهنم يف هذه احلالة استشفعوا ابلنيب صلى هللا عليه وسلم عند قربه وال غريه فلم يقسموا 

بل عدلوا إىل خيارهم كالعباس وكيزيد بن  ألوه مبخلوق نيب وال غريهابملخلوق على هللا عز وجل وال س
األسود، وكانوا يصلون عليه يف دعائهم، روي عن عمر رضي هللا عنه أنه قال: إان نتوسل إليك بعم 

نبينا، فجعلوا هذا بداًل عن ذاك ملا تعذر عليهم أن يتوسلوا به على الوجه املشروع الذي كانوا 
 يفعلونه.
( يف دعائهم يف الصحراء: نسألك 2قربه فيتوسلوا به ويقولوا ) ن من املمكن أن أيتوا إىلوقد كا

( أهنم تشفعوا عند قربه وال 3ونقسم عليك أبنبيائك أو بنبيك أو جباههم وحنو ذلك. وال نقل عنهم )
غضب  يف دعائهم يف الصحراء، وقد قال صلى هللا عليه وسلم: " اللهم ال جتعل قربي وثناً، واشتد

قبور أنبيائهم مساجد " رواه اإلمام مالك يف املوطأ وغريه. ويف سنن أيب داود أنه  هللا على قوم اختذوا
قال: " ال تتخذوا قربي عيداً " وقال: " لعن هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد " قال ذلك يف 

فقولوا  يسى بن مرمي إمنا أان عبدمرض موته حيذر ما فعلوا: وقال: " ال تطروين كما أطرت النصارى ع
 عبد هللا ورسوله ".

 وقد روى الرتمذي حديثاً صحيحاً عن النيب صلى هللا عليه وسلم
__________ 

( عبارته يف كتابه التوسل والوسيلة الذي اختصرت منه هذه الفتوى هكذا )فأما التوسل بذاته يف 1)
و السؤال بنفس ذواهتم ال ه أو بغريه من األنبياء أحضوره أو يف مغيبه أو بعد موته مثل االقسام بذات

 بدعائهم فليس هذا مشهورًا عند الصحابة والتابعني.
 وأن يقولوا فتأمل -أو  -( كذا يف النسخة اليت طبعنا عنها ولعل األصل: أو يقولوا اخل 2)



قل عنهم أهنم ( هكذا ذكر النفي هنا )بال( معطوفا وهو يقتضي املقابل ولعل األصل: ولكن مل ين3)
 ه وال نقل عنهم اخل وهذا الواقع الذي صرح به يف عدة مواضع من كتبه ورسائلهتوسلوا بذات
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اي حممد اي رسول أنه علم رجالً أن يدعو فيقول: " اللهم إين أسألك وأتوسل إليك بنبيك نيب الرمحة 
 ". روى النسائي حنو هذا الدعاء. هللا إين أتوسل بك إىل ريب يف حاجيت لتقضى يل، اللهم فشفعه يف

هللا عنه أن رجاًل ضرير البصر أتى النيب صلى هللا ويف الرتمذي وابن ماجة عن عثمان بن حنيف رضي 
إن شئت صربت فهو خري لك " عليه وسلم فقال: ادع هللا أن يعافيين، فقال: " إن شئت دعوت و 

الدعاء: " اللهم إين أسألك وأتوجه بنبيك  قال: فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو هبذا
ك إىل ريب يف حاجيت هذه لتقضى، اللهم فشفعه يف ". قال نيب الرمحة اي رسول هللا إين توجهت ب

يف أن أعمى قال: اي رسول هللا ( ورواه النسائي عن عثمان بن حن1الرتمذي حديث حسن صحيح )
فتوضأ مث صل ركعتني مث قل اللهم إين أتوجه ادع هللا يل أن يكشف يل عن بصري، قال: " فانطلق 

فشفعه يف " قال: فدعا وقد كشف هللا عن بصره. فهذا بك إىل ريب أن يكشف عن بصري، اللهم 
: هذا يقتضي جواز التوسل بذاته احلديث فيه التوسل إىل هللا به يف الدعاء. ومن الناس من يقول

ني وليس فيها إال التوسل بدعائه وشفاعته ال التوسل مطلقاً حياً وميتاً، ومنهم من يقول: هذه قضية ع
 عنه أهنم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا مث إهنم بعد موته إمنا توسلوا بغريه بذاته، كما ذكر عمر رضي هللا

وسل به حياً وميتاً مشروعاً مل مييلوا عنه وهو أفضل اخللق وأكرمهم من األحياء بدالً عنه فلو كان الت
لم منا  غريه ليس ممن مثله، فعدوهلم عن هذا إىل هذا مع أهنم السابقون األولون وهم أععلى ربه، إىل

ابهلل ورسوله وحبقوق هللا ورسوله وما يشرع من الدعاء وما ينفع، وما ال يشرع وال ينفع، وما يكون 
لغيث، غريه وهم يف وقت ضرورة وخممصة يطلبون تفريج الكرابت، وتيسري العسري، وإنزال ا أنفع من

 بكل طريق، دليل على أن املشروع ما سلكوه دون ما تركوه، وهلذا
__________ 

( هو حديث غريب كما صرح الرتمذي انفرد به أبو جعفر قال هو غري اخلطمى، وظاهر صنيع 1)
أنه جمهول فإنه وضع له عددًا خاصاً ومل يزد على ما قاله فيه الرتمذي أنه  هتذيب التهذيب تبعا ألصله

 اخلطمى وإال فهو عيسى بن الرازيغري 



عن املشاهري ابملناكري أو حممد بن إبراهيم املؤذن التيمي ولكن هذا ضعيف حىت قال ابن حبان ينفرد 
 وليس ابلقوي الذي يعد حديثه صحيحاً 
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ياً هو الطلب ذكر الفقهاء يف كتبهم يف االستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه. وذلك أن التوسل به ح
وهو من جنس مسألته أن يدعو، فما زال املسلمون يسألونه أن يدعو هلم يف حياته،  دعائه وشفاعته،ل

وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه ذلك ال عند قربه وال عند غريه كما يفعله كثري من 
رين بل عن بعض املتأخ ( ، وإن كان قد روي يف ذلك حكاايت مكذوبة1الناس عند قبور الصاحلني )

عاء مشروع لكل مؤمن من كل مؤمن، فقد روي أنه صلى هللا عليه وسلم قال لعمر بن طلب الد
اخلطاب ملا استأذنه يف العمرة: " ال تنسنا اي أخي من دعائك " حىت إنه أمر عمر أن يطلب من أويس 

له ن يسألوا هللا وقد أمر أمته أالقرين أن يستغفر له، مع أن عمر رضي هللا عنه أفضل من أويس بكثري 
الوسيلة وأن يصلوا عليه. ويف صحيح مسلم عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " ما من رجل يدعو 
ألخيه يف ظهر الغيب بدعوة إال وكل هللا به ملكاً كلما دعا ألخيه بدعوة قال املوكل به: آمني ولك 

حلاجة إليه ؤاله على وجه ادمها أن يكون س( فالطالب للدعاء من غريه نوعان: أح2مثل ذلك " )
فهذا مبنزلة أن يسأل الناس قضاء حوائجه، والثاين أنه يطلب منه الدعاء لينتفع الداعي بدعائه له 

وينتفع هو فينفع هللا هذا وهذا بذلك الدعاء كمن يطلب من املخلوق ما يقدر املخلوق عليه، 
عانة مبا يقدر عليه ن يطلب منه اإلالدعاء جائز كمواملخلوق قادر على دعاء هللا ومسألته، فطلب 

فإما ما ال يقدر عليه إال هللا فال جيوز أن يطلب إال من هللا، ال من املالئكة وال من األنبياء وال من 
 غريهم، ال جيوز أن يقول لغري هللا: اغفر يل، واسقنا الغيث، وحنو ذلك. وهلذا روى الطرباين يف معجمه

__________ 
ال فرق يف طلب الدعاء والشفاعة منه "ص" بني حايل احلياة يف زماننا أنه زعم بعض الناس ( ي1)

واملمات ألنه حي يف قربه. وكأهنم يدعون أهنم أعلم من الصحابة وسائر السلف بذلك فالصحابة 
وال  رضي هللا عنهم فرقوا بني احلالني وإن شئت قلت بني احلياتني، واألمور التعبدية ال تشرع ابلعقل

 ابلقياس
حيح مسلم مبعىن ما ذكر من حديث أيب الدرداء بثالثة الفاظ ليس هنا منها فهو ( احلديث يف ص2)

 مذكور ابملعىن ورواه أبو داود أيضاً 
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هللا عنه: قوموا أنه كان يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم منافق يؤذي املؤمنني فقال الصديق رضي 
ستغاث يب ه وسلم من هذا املنافق فجاؤوا إليه فقال: " إنه ال يبنا نستغيث برسول هللا صلى هللا علي

إمنا يستغاث ابهلل " وهذا يف االستعانة مثل ذلك. فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب 
 وهلذا قال تعاىل: " إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ".

 ء موسى عليه الصالة والسالم: وبك املستغاث.ويف دعا
 املسجون ابملسجون.يزيد البسطامي: استغاثة املخلوق ابملخلوق كاستغاثة  وقال أبو

 وقد قال تعاىل: " قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويالً ".
( اآلية. فبني أن من اختذ 1مة والنبوة " )وقال تعاىل: " ما كان لبشر أن يؤتيه هللا الكتاب واحلك

 املالئكة أو غريهم أرابابً فهو كافر. النبيني أو
قل دعوا الذين زعمتم من دون هللا ال ميلكون مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض  وقال تعاىل: "

 وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له ". -إىل قوله  -
 شفع عنده إال إبذنه ".وقال تعاىل: " من ذا الذي ي

 من ويل وال شفيع ". وقال تعاىل: " ما لكم من دونه
  ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤان عند هللا " اآلية.وقال تعاىل: " ويعبدون من دون هللا

 وقال تعاىل عن صاحب ايسني: " وما يل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون، أأختذ من دونه آهلة أن
 ذون " اآلية.يردن الرمحن بضر ال تغين عين شفاعتهم شيئاً وال ينق

 ن أذن له ".وقال تعاىل: " وال تنفع الشفاعة إال مل
 وقال تعاىل: " يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن ورضي له قواًل ".

 وقال تعاىل: " وال يشفعون إال ملن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ".
جهال هذه األمة وضالهلم وهي نوعان: أحدمها اليت أثبتها املشركون ومن ضاهاهم من  فالشفاعة

 شرك.
 ( لعباده الصاحلني.2لشفيع أبن املشفع هللا اليت أثبتها هللا )والثانية أن يشفع ا

__________ 
ة والنبيني ( بل مها آيتان والشاهد يف الثانية أظهر وهي قوله تعاىل )وال أيمركم أن تتخذوا املالئك1)

 مون(أرابابً، أأيمركم ابلكفر بعد إذ أنتم مسل



ع إبذن املشفع )بكسر الفاء( وهو هللا تعاىل، وهي ( لعل األصل العبارة: والثانية أن يشفع الشفي2)
 الشفاعة اليت أثبتها هللا اخل
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لعرش قال: " وهلذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه اخللق الشفاعة يوم القيامة أييت ويسجد حتت ا
وسل  سنها اآلن فيقال: أي حممد ارفع رأسك، وقل يسمع،فأمحد ريب مبحامد يفتحها علي ال أح

تعط، واشفع تشفع ". فإذا أذن هللا يف الشفاعة شفع ملن أراد هللا أن يشفع فيه. قال أصحاب هذا 
 والسؤال بذاته، القول: فال جيوز أن يشرع ذلك يف مغيبه بعد موته، وهو معىن اإلقسام به على هللا

ليه وسلم ليس يف ذلك قد فرقوا بني األمرين، فإن يف حياته صلى هللا عفإن الصحابة رضي هللا عنهم 
حمذور وال مفسدة، فإن أحداً من األنبياء مل يعبد يف حياته حبضوره فإنه ينهى أن يشرك به ولو كان 

ال: " ال تقولوا ما شاء هللا وشاء حممد شركاً أصغر، كما أن من سجد له هناه عن السجود له، وكما ق
 لوا ما شاء هللا مث شاء حممد " وأمثال ذلك.ولكن قو 

ا بعد موته فيخاف الفتنة واإلشراك به كما أشرك ابملسيح والعزيز وغريمها وهلذا كانت الصالة يف وأم
صلي مالقاته حياته مشروعة عند قربه منهياً عنها والصالة خلفه يف املسجد مشروعة إن مل يكن امل

 . (1والصالة إىل قربه منهياً عنها )
هللا، والثاين أن ال يعبد إال مبا شرع ال بعبادة مبتدعة،  فمعنا أصالن عظيمان: أحدمها أنه ال يعبد إال

وقد كان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول يف دعائه: اللهم اجعل عملي كله صاحلاً، واجعله 
 حد فيه شيئاً.لوجهك خالصاً، وال جتعل أل

دث يف أمران عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " من أحويف الصحيحني عن عائشة رضي هللا 
هذا ما ليس منه فهو رد " فال ينبغي ألحد أن خيرج عما مضت به السنة، وجاءت به الشريعة ودل 

 عليه الكتاب والسنة، وكان عليه سلف األمة، وما
__________ 

كتاب التوسل والوسيلة نصححها عليه ارة كلها قد حرفها الناسخ ومل جند هلا أصال يف  ( هذه العب1)
ن القرائن مبعونة األحاديث الواردة يف النهي عن الصالة يف القبور وإليها والنهي عن والذي يعلم م

 أن -اختاذ قربه وثنا يعبد واختاذه عيدا 



شى أن يقصد هبا تعظيمه هبا فيكون اشراكا الصالة خلفه )ص( أو ابلقرب منه يف حياته مل يكن خي
 عظيمه بعد وفاته فيخشى منه ذلك ولذلك هنى عنهغري خالصة هلل تعاىل، وأما الصالة إىل قربه وت ألهنا
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  ما ال تعلمه.علمه قال به وما مل يعلمه أمسك عنه " وال تقف ما ليس لك به علم " وال تقل على هللا
ة أو املالئكة أو ابألنبياء عليه وقد اتفق العلماء على أنه ال ينعقد اليمني بغري هللا ولو حلف ابلكعب

نهى عنه إما هني حترمي وإما هني تنزيه فإن الصالة والسالم مل تنعقد ميينه وال يشرع له ذلك بل ي
يح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " للعلماء يف ذلك قولني والصحيح أنه هني حترمي ففي الصح

 من كان حالفاً فليحلف ابهلل أو ليصمت ".
اليمني رتمذي عنه أنه قال: " من حلف بغري هللا فقد أشرك " ومل يقل أحد من العلماء أنه ينعقد ويف ال

ليه وسلم أبحد من األنبياء عليهم الصالة والسالم، فإن عن أمحد يف انعقاد اليمني ابلنيب صلى هللا ع
ني به كإحدى روايتني لكن الذي عليه اجلمهور كمالك والشافعي وأيب حنيفة أنه ال ينعقد اليم

يستعاذ ابخلالق تعاىل الروايتني عن أمحد وهذا هو الصحيح، وال يستعاذ أيضاً ابملخلوقات بل إمنا 
ه وسلم: " أعوذ بكلمات وأمسائه وصفاته وهلذا احتج على أن كالم هللا غري خملوق بقوله صلى هللا علي

ذ به. ويف الصحيح عنه صلى هللا هللا التامات من شر ما خلق " فقد استعاذ هبا واملخلوق ال يستعا
كاليت فيها استعانة ابجلن كما قال تعاىل: "   عليه وسلم أنه قال: " ال أبس ابلرقي ما مل يكن شركاً "

هم رهقاً " وهذا مثل العزائم واألقسام اليت وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادو 
ة ال يعرف معنامها حبيث أن يكون فيهما ما ال جيوز يقسم هبا على اجلن وقد هني عن كل قسم وعزمي

 فيهما ما ال جيوز من سؤال غريه.
 ائل هللا بغري هللا إما أن يكون مقسماً عليه وإما أن يكون طالباً بذلك السبب كما توسل الثالثة يففس

ريه فهذا ال جيوز الغار أبعماهلم، وكما يتوسل بدعاء األنبياء والصاحلني، فإن كان إقساماً على هللا بغ
مال الصاحلة فهذا يصح ألن وإن كان طالباً من هللا بذلك السبب كالطلب منه بدعاء الصاحلني واألع

سبب لثواب هللا لنا،  دعاء الصاحلني سبب حلصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك األعمال الصاحلة
 ائهم وال ابألعمالفإذا توسلنا بذلك كنا متوسلني تبقى عنده، وإما إذا مل نتوسل بدع
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( وال ريب أن هلم عند هللا من املنازل أمراً يعود نفعه عليهم وحنن ننتفع من ذلك إبتباعنا 1الصاحلة )
هلم، وحمبتنا هلم، وبدعائهم لنا، فإذا توسلنا إىل هللا أبمياننا بنبيه وحمبته ومواالته وإتباع سنته وحنو ذلك 

وعدم طاعته وعدم دعائه لنا، فال جيوز فس ذاته مع عدم اإلميان به، فهذا من أعظم الوسائل، وأما ن
( 2فاملتوسل إذا مل يتوسل ال مبا من املتوسل به وال مبا منه وال مبا من هللا فبأي شيء يتوسل؟ )

واإلنسان إذا توسل إىل غريه بوسيلة فأما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك الغري مثل أن 
ه: اشفع لنا عند فالن، وأما أن يسأل. كما يقال حبياة رجل أو صديقه أو من يكرم علييقال أليب ال

ولدك فالن وبرتبة أبيك فالن وحبرمة شيخك فالن وحنو ذلك، وقد علم أن اإلقسام على هللا بغري هللا 
ما ال جيوز أن يقسم مبخلوق على هللا أصاًل. وأما حديث األعمى فإنه طلب من النيب أن يدعو له ك

م االستسقاء منه صلى هللا عليه وسلم وقوله: " أتوجه إليك بنبيك حممد طلب الصحابة رضي هللا عنه
" أي بدعائه وشفاعته يل. وهلذا يف متام احلديث: فشفعه يف. فالذي يف احلديث متفق على جوازه 

فعلى قراءة اجلمهور  وليس هو مما حنن فيه. وقد قال تعاىل: " واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام "
ا يتساءلون ابهلل وحده ال ابلرحم، وتساؤهلم ابهلل متضمن إقسام بعضهم على بعض ابهلل ( إمن3)

وتعاهدهم ابهلل. وأما على قراءة اخلفض فقد قالت طائفة من السلف: هو قولك أسألك ابهلل 
 وابلرحم. فمعىن قولك أسألك ابلرحم ليس إقساماً ابلرحم فإن

__________ 
أما من نسختنا مع شيء من شرطها واملعىن ظاهر ومثله يف كتبه ( سقط من هذا املوضع جواب 1)

األخرى ولعل األصل: وأما إذا مل نتوسل بدعائهم وال ابألعمال الصاحلة اليت نفعلها اقتداء هبم بل 
 توسلنا إليه وسألناه بذواهتم أو جاههم

 إلجابة سؤالنا اخل كنا متوسلني إليه أبمر أجنيب ليس سببا  -عنده 
 -وال مبا هو منه هو كعمله الصاحل وإميانه  -ذا مل يتوسل مبا هو من املتوسل به كدعائه له ( أي إ2)

فبأي شيء يتوسل؟ والوسيلة  -وال مبا هو من هللا تعاىل كسؤاله بفضله ورمحته وما أوجبه على نفسه 
دون ذوات  أسباب إجابة السؤال والعطاء حمصورة يف هذه الثالث اليت هي -وهي القربة إىل هللا  -

 األنبياء والصاحلني وصفاهتم وجاههم إذ هي ليست من أعمالنا وال من أعماهلم لنا
 ( هي نصب األرحام3)
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قاً  القسم هبا ال يشرع لكن بسبب الرحم أي إن الرحم توجب ألصحاهبا بعضهم على بعض حقو 
لذي رواه ابن احلديث ا -وجل أبعماهلم الصاحلة ومن هذا  كسؤال " أصحاب الغار " الثالثة هلل عز

ماجة عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف دعاء اخلارج إىل الصالة: 
ال بطرًا وال رايءًا وال " اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا فإين مل أخرج أشراً و 

لنار وأن تدخلين اجلنة " فهذا اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أن تنقذين من امسعًة ولكن خرجت 
( فإن كان هذا كالم النيب صلى هللا عليه وسلم فهو من هذا 1احلديث عن عطية العويف وفيه ضعف )

ق املاشني يف طاعته، وحق السائلني الباب لوجهني أحدمها أن فيه السؤال هلل حبق السائلني عليه، وحب
على نفسه سبحانه وتفضل به، وليس للمخلوق  بهم، وحق املاشني أن يثيبهم، وهذا حق أحقهأن جيي

أن يوجب على اخلالق شيئاً. ومنه قوله تعاىل: " كتب ربكم على نفسه الرمحة " " وكان حقاً علينا 
ذ: " إلجنيل والقرآن ". ويف الصحيح من حديث معانصر املؤمنني " " وعدًا عليه حقاً يف التوراة وا

كوا به شيئاً وحقهم عليه إن فعلوا ذلك أن ال يعذهبم " فحق حق هللا على عباده أن يعبدوه وال يشر 
( كاالستعاذة وقوله: " أعوذ 2السائلني والعابدين له هو اإلاثبة واإلجابة فذلك سؤال له يف أفعاله )

ليت هي فعله كالسؤال عقوبتك وبك منك " فاالستعاذة ابملعافاة ا برضاك من سخطك ومبعافاتك من
 .إبثباته اليت هي فعله

وروى الطرباين يف كتاب الدعاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم: " إن هللا يقول اي عبدي إمنا هي أربع: 
وال تشرك واحدة يل وواحدة لك وواحدة بيين وبينك وواحدة بينك وبني خلقي، فاليت هي يل تعبدين 

الدعاء وعلي اإلجابة، أحوج ما تكون إليه، واليت بيين وبينك منك يب شيئاً، واليت هي لك أجزيك به 
واليت بينك وبني خلقي فائت إىل الناس ما حتب أن أيتوه إليك " وتقسيمه يف احلديث إىل قوله واحدة 

 يل وواحدة لك هو مثل تقسيمه يف حديث الفاحتة حبيث يقول هللا
__________ 

 صحيحه من لكن رواه ابن خزمية يف -ده مسلسل ابلضعفاء ( بل قال يف جممع الزوائد أن إسنا1)
 طريق بن مرزوق فهو صحيح عنده

 ( الظاهر: أبفعاله2)
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ل " والعبد تعاىل: " قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني نصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأ
ب أن يعبد وما يعطيه العبد من يعود عليه نفع النصفني وهللا تعاىل حيب النصفني لكن هو سبحانه حي

به لكونه طريقاً إىل عبادته، والعبد يطلب ما حيتاج إليه أوالً اإلعانة واهلداية هو وسيلة إىل ذلك فإمنا حي
ط املستقيم وبذلك يصل إىل العبادة إىل غري وهو حمتاج إىل اإلعانة على العبادة واهلداية إىل الصرا

 بذلك وليس هذا موضعه وإن كنا خرجنا عن املراد.ذلك مما يطول الكالم فيما يتعلق 
مل له سبب حلصول مقصود العبد فهو كالتوسل بدعاء الرسول والصاحلني الوجه الثاين الدعاء له والع

ه أو تسبباً به، فإن قوله: حبق الصاحلني إن كان من أمته، وقد تقدم أن الدعاء إما أن يكون إقساماً ب
هللا إال بصفاته. وإن كان تسبباً فهو تسبب ملا جعله سبحانه سبباً وهو إقساماً عليه فال يقسم على 

وعبادته، فهذا كله يشبه بعضه بعضاً وليس يف شيء من ذلك دعاء له مبخلوق وال عمل صاحل  دعاؤه
األنبياء واملالئكة والصاحلني فإن كان يقسم بذلك فال جيوز أن يقول  منا، فإذا قال القائل أسألك حبق

مل جيز أن  الئكة وحق األنبياء وحق الصاحلني وال يقول لغريه أقسمت عليك حبق هؤالء فإذاوحق امل
حيلف به وال يقسم، فكيف يقسم على اخلالق به؟ وإن كان ال يقسم به فليس يف ذوات هؤالء سبب 

 -لكن ال بد من سبب منه كاإلميان ابألنبياء واملالئكة أو منهم كدعائهم لنا  يوجب حصول مقصوده
على هللا وحق لكن كثري من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا احللف هبم حىت يقول أحدهم: وحقك 

هذه الشيبة على هللا. ويف احللية أليب نعيم أن داود عليه السالم قال: اي رب حبق آابئي عليك اي 
 يكن من وإسحاق ويعقوب، فأوحى هللا إليه: " اي داود أي حق آلابئك علي؟ " وهذا وإن ملإبراهيم 

نه سائر ما يقدر عليه. وأما األدلة الشرعية فقد مضت السنة أن احلي يطلب منه الدعاء كما يطلب م
 الغائب وامليت فال يطلب منه شيء.

ه إمجال واشرتاك حبسب االصطالح، فمعناه وحتقيق هذا األمر أن التوسل به والتوجه إليه وبه لفظ في
 والشفاعة فيكونونيف لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء 
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ا لغة كثري من متوسلني ومتوجهني بدعائه وشفاعته، ودعاؤه وشفاعته من أعظم الوسائل عند هللا وأم
الناس أن يسأل بذلك ويقسم عليه بذلك وهللا تعاىل ال يقسم عليه بشيء من املخلوقات بل ال 

لك بل إمنا يقسم ابهلل وأمسائه يقسم هبا حبال فال يقال: أقسمت عليك اي رب مبالئكتك وحنو ذ
السموات واألرض اي ذا وصفاته. فيقال: " أسألك أبن لك احلمد، ال إله إال أنت اي هللا املنان بديع 



اجلالل واإلكرام اي حي اي قيوم، وأسألك أبنك أنت هللا األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن 
ه نفسك " احلديث كما جاءت به السنة وأما أن له كفوًا أحد وأسألك بكل اسم هو لك مسيت ب

، وقوله: اللهم إين أسألك مبعاقد يسأل هللا ويقسم عليه مبخلوقاته فهذا ال أصل له يف دين اإلسالم
مع أن يف  -العز من عرشك، ومنتهى الرمحة من كتابك، وابمسك وحدك األعلى وكلماتك التامة 

فينبغي للخلق  -يوسف ومنع منه أبو حنيفة وأمثال ذلك جواز الدعاء به قولني للعلماء فجوزه أبو 
ة فإن ذلك ال ريب يف فضله وحسنه فإنه أن يدعوا ابألدعية املشروعة اليت جاء هبا الكتاب والسن

الصراط املستقيم، صراط الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني، والشهداء والصاحلني، وحسن 
 ع، وأسلم وأقرب إىل اإلجابة.أولئك رفيقاً، وهو أمجع وأنف

 حاجة فاسألوا هللا وأما ما يذكره بعض العامة من قوله صلى هللا عليه وسلم: " إذا كانت لكم إىل هللا
جباهي فإن جاهي عند هللا عظيم " فهذا احلديث مل يروه أحد من أهل العلم وال هو يف شيء من كتب 

ا ذكر الدعاء يف االستسقاء. وغريه ذكروا األمر احلديث واملشروع الصالة عليه يف كل دعاء. وهلذ
التوسل به كما مل يذكر أحد من العلماء ابلصالة عليه، ومل يذكروا فيما يشرع للمسلمني يف هذا احلال 

دعاء غري هللا واالستغاثة به يف حال من األحوال، وإن كان بينهما فرق فدعاء غري هللا كفر خبالف 
 فالن الصاحل فإن هذا مل يبلغنا عن أحد من السلف أنه كان يدعو به.قول القائل إين أسألك جباه 

عبد السالم أنه ال جيوز ذلك يف حق غري النيب صلى هللا  ورأيت يف فتاوى الفقيه الشيخ أيب حممد بن
 عليه وسلم مث رأيت عن أيب حنيفة وأيب يوسف وغريمها من
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اإلمام أمحد أنه يف  هللا أبحد من األنبياء. ورأيت يف كالمالعلماء أهنم قالوا: ال جيوز اإلقسام على 
 النيب صلى هللا عليه وسلم لكن هذا قد خيرج على إحدى الروايتني عنه يف جواز احللف به.

وأما الصالة عليه فقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع قال هللا تعاىل: " إن هللا ومالئكته 
ويف الصحيح عنه أنه قال: " من ين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً " يصلون على النيب، اي أيها الذ

 صلى علي مرة صلى هللا عليه عشرًا ".
ويف املسند أن رجالً قال: اي رسول هللا أجعل عليك ثلث صلوايت قال: " يكفيك هللا ثلث أمرك " 

ل أجعل صاليت كلها فقال: " أجعل عليك نصف صاليت " قال: " إذًا يكفيك هللا ثلثي أمرك " فقا
 كفيك هللا ما أمهك من أمور دنياك وآخرتك ".عليك فقال: " إذا ي



 وقد ذكر العلماء وأئمة الدين األدعية املشروعة وأعرضوا عن األدعية املبتدعة فينبغي إتباع ذلك.
سواء كان واملراتب يف هذا الباب ثالثة: أحدها: أن الدعاء لغري هللا سواء كان املدعو حياً أو ميتاً و 

ريهم فيقال: اي سيدي فالن أغثين! وأان مستجري بك وحنو ذلك فهذا من األنبياء عليهم السالم وغ
هو الشرك ابهلل. واملستغيث ابملخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضها، وقد يتمثل له يف 

غواه ملا أشرك صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة ملن استغاث به وإمنا هو شيطان أضله وأ
ن يف األصنام ويف املصروع وغري ذلك، ومثل هذا واقع كثريًا يف زماننا وغريه ابهلل كما يتكلم الشيطا

وأعرف من ذلك ما يطول وصفه يف قوم استغاثوا يب أو بغريي وذكروا أنه أتى شخص على صوريت أو 
ي وإمنا هو شيطان أضلهم صورة غريي وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة الستغاثة يب أو بغري 

هو أصل عبادة األصنام واختاذ الشركاء مع هللا تعاىل يف الصدر األول من القرون  وأغواهم وهذا
 املاضية كما ثبت ذلك فهذا شرك ابهلل نعوذ ابهلل من ذلك.

 الثاين: أن يقال للميت أو الغائب من األنبياء والصاحلني: ادع هللا يل وادع لنا
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ها أحد من سلف لك فهذا مما ال يسرتيب عامل أنه غري جائز وأنه من البدع اليت مل يفعلحنو ذربك و 
األمة وأئمتها، وإن كان السالم على أهل القبور جائزًا وخماطبتهم جائزة كما كان صلى هللا عليه وسلم 

ملؤمنني، وإان إن يعلم أصحابه إذا زاروا القبور وأن يقول قائلهم: " السالم عليكم أهل الداير من ا
 شاء هللا بكم الحقون ".

صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " ما من رجل مير بقرب رجل كان  وقال ابن عبد الرب: ثبت عن النيب
 يعرفه فيسلم عليه إال رد هللا عليه روحه حىت يرد عليه السالم ".

مسلم سلم علي إال رد هللا  ويف سنن أيب داود عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " ما من رجل
 شروع أن يطلب من األموات شيئاً.علي روحي حىت أرد عليه السالم ". لكن ليس من امل

( : أن عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما كان يقول: السالم عليك اي رسول 1ويف اإلمام مالك )
 هللا، السالم عليك اي أاب بكر، السالم عليك اي أيب " مث ينصرف.

لنيب صلى هللا وكذلك أنس بن مالك وغريه من الصحابة رضي هللا عنهم، نقل عنهم السالم على ا
عليه وسلم فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون هللا تعاىل ال يدعون وهم مستقبلوا القرب 
عتبار الشريف. وإن كان قد وقع يف ذلك بعض الطوائف من الفقهاء واملتصوفة ومن العامة من ال ا



ن صدق. بل قد تنازع العلماء هبم فإنه مل يذهب إىل ذلك إمام متبع يف قوله وال من له يف األمة لسا
يف السالم على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة ويستدبر القرب، وقال 

، وجيعل القرب عن يساره مالك والشافعي بل يستقبل القرب وعند الدعاء يستقبل القبلة ويستدبر القرب
 أو ميينه وهو الصحيح إذ ال حمذور يف ذلك.

أن يقول: أسألك جباه فالن عندك أو حبرمته وحنو ذلك، فهو الذي تقدم عن أيب حممد أنه الثالث: 
أفىت أبنه ال جيوز يف غري النيب صلى هللا عليه وسلم، وأفىت أبو حنيفة وأبو يوسف وغريمها أنه ال جيوز 

عن النيب  د من األنبياء فكيف بغريهم، وإن كان بعض املشايخ املبتدعني حيتج مبا يرويهيف حق أح
صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " إذا أعيتكم األمور فعليكم أبهل القبور " أو قال: " فاستغيثوا أبهل 

 القبور "
__________ 

 ( كذا ابألصل ولعلها ويف )موطأ اإلمام مالك اخل(1)
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ه مل يروه أحد حلديث كذب مفرتى على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبمجاع العارفني حبديثا افهذ
 من العلماء وال يوجد يف شيء من كتب احلديث املعتمدة.

وقد قال تعاىل: " وتوكل على احلي الذي ال ميوت وسبح حبمده " اآلية. وهذا مما يعلم ابالضطرار يف 
وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك من اختاذ  دين اإلسالم أنه غري مشروع،

د وحنو ذلك ولعن على ذلك من فعله حتذيرًا من الفتنة ابليهود فإن ذلك هو أصل القبور مساج
عبادة األصنام أيضاً فإن ودًا وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرًا كانوا قوماً صاحلني يف قوم نوح عليه 

ماتوا عكفوا على قبورهم مث اختذوا األصنام على صورهم كما ذكر ذلك ابن  الصالة والسالم فلما
( فمن فهم معىن قوله: " إايك نعبد وإايك نستعني " عرف أنه ال يعني 1وغريه من العلماء )عباس 

 على العبادة اإلعانة املطلقة إال هللا وحده.
ن إال ابهلل والتوكل ال يكون إال على وقد يستغاث ابملخلوق فيما يقدر عليه وكذلك االستعانة ال تكو 

صر املطلق وهو خلق ما يغلب به العدو فال يقدر عليه إال هللا، وما النصر إال من عند هللا. فالن
سبحانه، ويف هذا القدر كفاية ملن هداه هللا تعاىل وهللا تعاىل أعلم، وصلى هللا على سيدان حممد وآله 

 وصحبته وسلم تسليماً كثرياً. انتهى.



__________ 
 ( األثر يف صحيح البخاري1)
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 يهمأهل الصفة وأابطيل بعض الصوفية املتصوفة فيهم ويف األولياء وأصنافهم والدعاوى ف
 لشيخ اإلسالم أمحد تقي الدين بن تيمية قدس سره:

هل الصفة  بسم هللا الرمحن الرحيم: مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي هللا عنهم يف أ
كم كانوا؟ وهل كانوا مبكة أو ابملدينة؟ وأين موضعهم الذي كانوا يقيمون به؟ وهل كانوا مقيمني 

ج حاجة أو كان منهم من يقعد ابلصفة ومنهم من يتسبب يف القوت؟ وما  أبمجعهم ال خيرجون إال خرو 
قهم هللا تعاىل فيمن يعتقد كان تسببهم هل يعملون أببداهنم أم يشحذون ابلزنبيل؟ وما قول العلماء وف  

أن أهل الصفة قاتلوا املؤمنني مع املشركني؟ وفيمن يعتقد أن أهل الصفة أفضل من أيب بكر وعمر 
لي رضي هللا عنهم ومن الستة الباقني من العشرة وأفضل من مجيع الصحابة؟ وهل كان وعثمان وع

صفة؟ وهل تواجدوا على دف أو فيهم أحد من العشرة؟ وهل كان أحد يف ذلك العصر ينذر ألهل ال
 شبابة أو كان هلم حاد ينشد هلم أشعارًا ويتحركون عليها ابلتصدية ويتواجدون؟

تعاىل: " واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي يريدون وجهه  وما قول العلماء يف قوله
لذي يرويه كثري من " هل هي عامة أم خمصوصة أبهل الصفة رضي هللا عنهم؟ وهل هذا احلديث ا

العوام ويقولون إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " ما من مجاعة جيتمعون إال وفيهم ويل هلل ال 
ه وال الويل يعرف أنه ويل " وهل ختفى حالة األولياء أو طرقهم على أهل العلم أو غريهم؟ الناس تعرف

ألغنياء إىل اجلنة والفقراء الذين أوصى هللا عليهم يف  وملاذا مسي الويل ولياً؟ وما الفقراء الذين يسبقون ا
ته؟ هل هم الذين ال كالمه وذكرهم خامت أنبيائه ورسله وسيد خلقه حممد صلى هللا عليه وسلم يف سن

 ميلكون كفايتهم أهل الفاقة واحلاجة أم
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أم حيث ابلشام  ال؟ واحلديث املروي يف األبدال هل هو صحيح أم مقطوع؟ وهل األبدال خمصوص
تكون شعائر اإلسالم قائمة ابلكتاب والسنة يكون هبا األبدال ابلشام وغريه من األقاليم؟ وهل 



 صحيح أن الويل يكون قاعداً يف مجاعة ويغيب جسده.
وما قول السادة العلماء يف هذه األمساء اليت تسمى هبا أقوام من املنسوبني إىل الدين والفضيلة 

هذا قطب األقطاب، وهذا قطب العامل وهذا القطب الكبري وهذا خامت ألغواث و ويقولون هذا غوث ا
 األولياء؟.

وأيضاً فما قول العلماء يف هؤالء القلندرية الذين حيلقون ذقوهنم ما هم؟ ومن أي الطوائف حيسبون؟ 
لسان وما قولكم يف اعتقادهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطعم شيخهم قلندر عنباً وكلمه ب

جم؟ وهل حيل ملسلم يؤمن ابهلل تعاىل أن يدور يف األسواق والقرى ويقول من عنده نذر للشيخ الع
فالن أو لقربه؟ وهل أيمث من يساعده أم ال؟ وما تقولون فيمن يقول أن الست نفيسة هي ابب 

ع قام لسما احلوائج إىل هللا تعاىل وأهنا خفرية مصر؟ وما تقولون فيمن يقول أن بعض املشايخ إذا 
املكاء والتصدية حيضره رجال الغيب وينشق السقف واحليطان وتنزل املالئكة ترقص معهم أو عليهم، 

وفيهم من يعتقد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيضر معهم؟ وماذا جيب على من يعتقد هذا 
ر خفراء أم ون للتتااالعتقاد؟ وما صفة رجال الغيب وما قول من يقول أنه من خفراء التتار؟ وهل يك

 ال؟ وإذا كانوا فهل يغلب حال هؤالء خفراء الكفار كحال خفراء أمة النيب صلى هللا عليه وسلم.
وهل هذه املشاهد املسماة ابسم أمري املؤمنني علي وولده احلسني رضي هللا عنهما صحيحة أم 

كشف هذه   ء األصولمكذوبة؟ وأين ثبت قرب علي ابن عم رسول هللا؟ واملسؤول من إحسان علما
 االعتقادات والدعاوي واألحوال كشفاً شافياً بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم.

 واحلالة هذه أفتوان مأجورين أاثبكم هللا.
 أجاب: رضي هللا عنه وأرضاه آمني.

 احلمد هلل رب العاملني: أما الصفة اليت ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب
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املسجد   عليه وسلم فكانت يف مؤخر مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم يف مشالصلى هللاالنيب 
ابملدينة النبوية كان أيوي إليها من فقراء املسلمني من ليس له أهل وال مكان أيوي إليه، وذلك أن هللا 

آمن من أكابر أهل  سبحانه وتعاىل ملا أمر نبيه واملؤمنني أن يهاجروا إىل املدينة النبوية حني آمن به من
وصار للمؤمنني دار عز ومنعة جعل املؤمنون  املدينة من األوس واخلزرج وابيعهم بيعة العقبة عند مىن

من أهل مكة وغريهم يهاجرون إىل املدينة وكان املؤمنون السابقون هبا صنفني املهاجرين الذين هاجروا 



من مل يهاجر من األعراب وغريهم من إليها من بالدهم واألنصار الذين هم أهل املدينة وكان 
نوعني من اهلجرة ملنع أكابرهم هلم ابلقيد واحلبس، وآخرون  املسلمني هلم حكم آخر، وآخرون كانوا مم

كانوا مقيمني بني ظهراين الكفار املستظهرين عليهم وكل هذه األصناف مذكورة يف القرآن وحكمهم 
هللا تعاىل: " إن الذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا أبمواهلم  ابق إىل يوم القيامة يف أشباههم ونظرائهم قال

هللا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ومل يهاجروا ما وأنفسهم يف سبيل 
لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا. وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم 

تعملون بصري، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض أال تفعلوه تكن فتنة يف  وبينهم ميثاق وهللا مبا
رض وفساد كبري، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا والذين آووا ونصروا أولئك هم األ

 املؤمنون حقاً هلم مغفرة ورزق كرمي " فهذا يف السابقني.
آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك  مث ذكر من اتبعهم إىل يوم القيامة فقال: " والذين

ىل ببعض يف كتاب هللا إن هللا بكل شيء عليم " وقال تعاىل: " منكم وأولوا األرحام بعضهم أو 
والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه " 

ذكر املنافقني من أهل املدينة وممن حوهلا. وقال تعاىل: " اآلية. وذكر يف السورة األعراب املؤمنني و 
ملالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفني يف األرض قالوا أمل تكن الذين تتوفاهم ا

 أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريًا، إال املستضعفني
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 أن يعفو ة وال يهتدون سبيال، فأولئك عسى هللاولدان ال يستطيعون حيلمن الرجال والنساء وال
 عنهم، وكان هللا غفوراً رحيماً ".

فلما كان املؤمنون يهاجرون إىل املدينة النبوية كان فيهم من ينزل على األنصار أبهله أو بغري أهله 
ا قدم املهاجر اقرتع األنصار ألن املبايعة كانت على أن يؤووهم ويواسوهم، وكان يف بعض األوقات إذ

 صلى هللا عليه وسلم قد حالف بني املهاجرين واألنصار وآخى بينهم، على من ينزل منهم، وكان النيب
مث صار املهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئاً بعد شيء فإن اإلسالم صار ينتشر والناس يدخلون فيه 

رة بسراايه فيسلم خلق اترة ظاهرًا وابطناً واترة والنيب صلى هللا عليه وسلم يغزو الكفار اترة بنفسه وات
فقط ويكثر املهاجرون، إىل املدينة من األغنياء والفقراء واآلهلني والعزاب. فكان من مل يتيسر ظاهرًا 

له مكان أيوي إليه أيوي إىل تلك الصفة اليت يف املسجد، ومل يكن مجيع أهل الصفة جيتمعون يف 



ا اترة أو ينتقل إىل مكان آخر يتيسر له وجييء انس بعد انس وكانو  وقت واحد بل منهم من يتأهل
يكثرون واترة يقلون، فتارة يكونون عشرة أو أقل واترة يكونون عشرين وثالثني وأكثر واترة يكونون 

 ستني وسبعني.
من وأما مجلة من آوى إىل الصفة مع تفرقهم فقد كانوا حنو أربعمائة من الصحابة وقد قيل كانوا أكثر 

ف كل واحد منهم يف كتاب اتريخ أهل ذلك. مجع أمساءهم الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي ومل يعر 
الصفة، وكان معتنياً جبمع أخبار النساك والصوفية واآلاثر اليت يستندون إليها والكلمات املأثورة عنهم 

ا. والصوفية ومجع أخبار زهاد السلف وأخبار مجيع من بلغه أنه كان من أهل الصفة وكم بلغو 
ضاً يف األبواب مثل حقائق التفسري ومثل أبواب ( ، ومجع أي1املستأخرون بعد القرون الثالثة )

التصوف اجلارية على أبواب الفقه ومثل كالمهم يف التوحيد واملعرفة واحملبة ومسألة السماع وغري 
 ذلك من األحوال وغري ذلك من األبواب.

__________ 
 412عبد الرمحن حممد السلمي املذكور املتوىف سنة  ( هذا التاريخ أليب1)
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الح والفضل، وفيما مجعه فوائد كثرية ومنافع جليلة وهو يف نفسه رجل من أهل اخلري والدين والص
وما يرويه من اآلاثر فيه من الصحيح شيء كثري ويروي أحياانً آاثراً ضعيفة بل موضوعة يعلم أهنا  

 كذب.
ظ احلديث يف مساعه وكان البيهقي إذا روي عنه يقول: حدثنا أبو عبد الرمحن من وقد تكلم بعض حفا

( ، لكن لعدم احلفظ واإلتقان 1مد الكذب )أصل مساعه وما يظن به وأبمثاله إن شاء هللا تعاىل تع
يدخل عليهم اخلطأ يف الرواية فإن النساك والعباد منهم من هو متقن يف احلديث مثل اثبت البنان 

يل بن عياض وأمثاهلم ومنهم من قد يقع يف بعض حديثه غلط وضعف مثل مالك بن دينار والفض
 وفرقد السنجي وحنومها.

ض املتكلمني يف الطريق أو ينتصر له من األقوال واألحوال رمحن عن بعوكذلك ما يؤثره أبو عبد ال
ون عن اجتهاد سائغ فيه من اهلدى والعلم شيء كثري. وفيه أحياانً من اخلطأ أشياء وبعض ذلك يك

وبعضه ابطل قطعاً مصدره مثل ما ذكر يف حقائق التفسري قطعة كبرية عن جعفر الصادق وغريه من 
ائفة أنواعاً من اإلشارات اليت بعضها أمثال حسنة واستدالالت ر عن بعض طاآلاثر املوضوعة وذك



ن يف اتريخ أهل الصفة مناسبة وبعضها من نوع الباطل واللغو والذي مجعه الشيخ أبو عبد الرمح
وأخبار زهاد السلف وطبقات الصوفية يستفاد منه فوائد جليلة وجيتنب ما فيه من الرواايت الباطلة 

واايت الضعيفة، وهكذا كثري من أهل الرواايت ومن أهل اآلراء واألذواق من فيه من الر ويتوقف فيما 
قبلهم وفيما يذكرونه معتقدين له شيء كثري  الفقهاء والزهاد واملتكلمة وغريهم يؤخذ فيما أيثرونه عمن

 وأمر
__________ 

حب اترخيهم لصوفية وصا( املنار: ذكر احلافظ يف لسان امليزان السلمي هذا ووصفه أبنه شيخ ا1)
وطبقاهتم وتفسريهم وأنه عين ابحلديث ورجاله وقال: تكلموا فيه وليس بعمدة بل قال ابن القطان:  

ة وأن احلاكم قال كان كثري السمع واحلديث متقنا فيه من بيت احلديث كان يضع األحاديث للصوفي
 سبه إىل الوهمد الكذب ونوالزهد والتصوف. )قال( وقال السراج: مثله إن شاء هللا ال يتعم
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آلراء واألذواق عظيم من اهلدى ودين احلق الذي بعث هللا به رسوله، ويوجد أحياانً عندهم من جنس ا
له من األمة لسان صدق عام حبيث يثىن عليه وحيمد يف مجاهري  و احملتملة شيء كثري، ومنالفاسدة أ

أجناس األمة فهؤالء هم أئمة اهلدى ومصابيح الدجى وغلطهم قليل ابلنسبة إىل صواهبم وعامته من 
وعن م بعداء عن اجلهل والظلم موارد االجتهاد اليت يعذرون هبا وهم الذين يتبعون العلم والعدل فه

 النفس.إتباع الظن وما هتوى 
فصل: وأما حال أهل الصفة هم وغريهم من فقراء املسلمني الذين مل يكونوا يف الصفة أو كانوا 

يكونون هبا بعض األوقات فكما وصفهم هللا تعاىل يف كتابه حيث بني مستحقي الصدقة منهم 
ري لك ها وتؤتوها الفقراء فهو خصدقات فنعماً هي وإن ختفو ومستحقي الفيء، فقال: " إن تبدوا ال

ويكفر عنكم من سيئاتكم وهللا مبا تعملون خبري " إىل قوله: " للفقراء الذين أحصروا يف سبيل هللا ال 
يستطيعون ضرابً يف األرض حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس 

هم وأمواهلم يبتغون فضاًل من رين الذين أخرجوا من داير الفيء: " للفقراء املهاج إحلافاً " وقال يف أهل
هللا ورضواانً وينصرون هللا ورسوله أولئك هم الصادقون " وكان فقراء املسلمني من أهل الصفة 
وغريهم يكتسبون عند إمكان االكتساب الذي ال يصدهم عما هو أوجب أو أحب إىل هللا من 

 و أقرب إىل هللا ورسوله.الكسب فكانوا يقدمون ما هأحصروا يف سبيل هللا عن  الكسب وأما إذا



وكان أهل الصفة ضيف اإلسالم يبعث إليهم النيب صلى هللا عليه وسلم مبا يكون عنده فإن الغالب  
 كان عليهم احلاجة ال يقوم ما يقدرون عليه من الكسب مبا حيتاجون إليه من الرزق.

ى املستغين عنها وأابح منها هللا عليه وسلم حرمها عل فيها كما أدهبم النيب صلىوأما املسألة فكانوا 
أن يسأل الرجل حقه مثل أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه من مال هللا أو يسأل إذا كان ال بد 

سائاًل الصاحلني املوسرين إذا احتاج إىل ذلك وهنى خواص أصحابه عن املسألة مطلقاً حىت كان 
 سقط من يد أحدهمالسوط ي
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ه هذا الكتاب فال يقول ألحد انولين إايه، وهذا الباب فيه أحاديث وتفصيل وكالم للعلماء ال يسع
مثل قوله صلى هللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: " ما أاتك من هذا املال وأنت غري 

، ومن ( ". ومثل قوله: " من يستغن يغنه هللا1سائل له وال مشرف فخذه وماال فال تتبع نفسك )
( ". ومثل 2من الصرب )يستعفف يعفه هللا، ومن يتصرب يصربه هللا، ما أعطي أحد عطاء خريًا أوسع 

( ". 3قوله: " من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشاً أو مخوشاً أو كدوشاً يف وجهه )
( 4ه أو منعوه )وقوله: " ألن أيخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خري له من أن يسأل الناس أعطو 

 ". إىل غري ذلك من األحاديث.
عز وجل عن موسى واخلضر أهنما أتيا أهل قرية استطعما أهلها،  وأما اجلائز منها فمثل ما أخرب هللا

ومثل قوله: " ال حتل املسألة إال لذي أمل موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع "، ومثل قوله لقبيصة بن 
حتل املسألة إال لثالثة، رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فسأل حىت خمارق اهلاليل: " اي قبيصة ال 

 يش وقواماً من عيش مث ميسك، ورجل حيمل محالة فيسأل حىت جيد محالته مث ميسكجيد سدادًا من ع
__________ 

( املنار: احلديث يف الصحيحني وغريمها ولفظ البخاري يف كتاب األحكام: عن عبد هللا بن عمر 1)
 عمر يقول كان رسول هللا )ص( يعطيين العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مين، حىت أعطاين قال مسعت

 مرة فقلت أعطه من هو أفقر إليه مين
فقال " خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا املال وأنت غري مشرف وال سائل فخذه وماال فال 

فظ مسلم " خذه فتموله أو تصدق تتبعه نفسك "وله يف كتاب الزكاة: إذا جاءك بدل فما جاءك ول
ذلك كان ابن عمر ال يسأل أحداً شيئا وال يرد  به وما جاءك " اخل وزاد يف آخره قال سامل: فمن أجل



 شيئا أعطيه
( هو يف الصحيحني أيضا على اختالف يف ألفاظه وأوله " ما يكون عندي من مال فلن أدخره 2)

 عنكم ومن يستعفف يعفه هللا اخل
د وأصحاب السنن وفيه زايدة حتدد الغين خبمسني درمها ويف سنده حكيم بن جبري ( رواه أمح3)

 وتكلم فيه شعبة من أجل هذا احلديث، ومعىن اخلموش واخلدوش والكدوش واحد ضعيف
 ( روايه أيضا واللفظ للبخاري4)
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 ( ".1وما سوى ذلك من املسألة فإمنا هو سحت أكله صاحبه سحتاً )
بة ال أهل الصفة وال غريهم من يتخذ مسألة الناس واإلحلاف ابملسألة ابلكدية الصحاومل يكن يف 
صناعة وحرفة حبيث ال يبتغي الرزق إال بذلك، كما مل يكن يف  -ال ابلزنبيل وال غريه  -واملشاحذة 

وال الصحابة أيضاً أهل فضول من األموال يزكون ال يؤدون الزكاة وال ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا 
عطون يف النوائب بل هذان الصنفان الظاملان املصران على الظلم الظاهر من مانعي احلقوق الواجبة ي

 واملعتدين حدود هللا يف أخذ أموال الناس كاان معدومني يف الصحابة املثين عليهم.
ل مع فصل: من توهم أن أحدًا من الصحابة أهل الصفة أو غريهم أو التابعني أو اتبع التابعني قات

الكفار أو قاتلوا مع النيب صلى هللا عليه وسلم أو أصحابه أو أهنم كانوا يستحلون ذلك أو أنه جيوز 
ذلك فهذا ضال غاو بل كافر جيب أن يستتاب من ذلك فإن اتب وإال قتل " ومن يشاقق الرسول 

 ًا ".ت مصري من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساء
بل كان أهل الصفة وحنوهم كالقراء الذين قنت النيب صلى هللا عليه وسلم يدعو على قتلهم هم من 

أعظم الصحابة إمياانً وجهادًا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونصرًا هلل ورسوله كما أخرب هللا عنهم 
ون فضاًل من هللا ورضواانً وينصرون يبتغ بقوله: " للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من دايرهم وأمواهلم

هلل ورسوله أولئك الصادقون ". وقال: " حممد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم 
تراهم ركعاً سجدًا يبتغون فضاًل من هللا ورضواانً سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف 

أه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ رج شطالتوراة ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخ
 هبم الكفار " وقال: " اي أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف

__________ 



( لفظ احلديث يف صحيح مسلم " اي قبيصة إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة: رجل حتمل محالة 1)
ل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت ، ورجفحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك

 يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من
أو قال سدادا من  -ورجل أصابته فاقة فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش  -عيش 
 فما سواهن من املسألة اي قبيصة سحت أيكلها صاحبها سحتا" -عيش 
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سبيل هللا وال خيافون ني أعزة على الكافرين جياهدون يف حيبونه أذلة على املؤمنأييت هللا بقوم حيبهم و 
 لومة الئم ".

وقد غزا النيب صلى هللا عليه وسلم غزوات متعددة وكان القتال منهم يف تسع مغاز مثل بدر وأحد 
وهم أذلة،  وخيرب وحنني، وانكسر املسلمون يوم أحد واهنزموا مث عادوا يوم حنني ونصرهم هللا ببدر

عداء ويف مجيع املواطن كان يكون املؤمنني من أهل وحصروا يف اخلندق حىت دفع هللا عنهم أولئك األ
 الصفة وغريهم مع النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقاتلوا مع الكفار قط.

وإمنا يظن هذا ويقوله من الضالل واملنافقني قسمان: قسم منافقون وإن أظهروا اإلسالم وكان يف 
ن ابلرسول ومتابعته وأن من أولياء هللا من بعضهم زهادة وعبادة يظنون أن إىل هللا طريقاً غري اإلميا

يستغين عن متابعة الرسول كاستغناء اخلضر عن إتباع موسى ويف هؤالء من يفضل شيخه أو عامله أو 
ل وهؤالء منافقون  ملكه على النيب صلى هللا عليه وسلم إما تفضياًل مطلقاً أو يف بعض صفات الكما

إن هللا بعث حممداً صلى هللا عليه وسلم إىل مجيع النقلني كفار جيب قتلهم بعد قيام احلجة عليهم ف
إنسهم وجنهم، زهادهم وملوكهم وموسى عليه السالم إمنا بعث إىل قومه مل يكن مبعواثً إىل اخلضر وال  

هللا علمنيه هللا ال تعلمه، وأنت على  كان جيب على اخلضر إتباعه بل قال له: إين على علم من علم
 علمكه هللا ال أعلمه. علم من هللا تعاىل

 وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: " وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة ".
قال وقال هللا تعاىل: " اي أيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعاً الذي له ملك السموات واألرض " و 

 ". تعاىل: " وما أرسلناك إال كافة للناس بشريًا ونذيراً 
والقسم الثاين: من يشاهد ربوبية هللا تعاىل لعباده اليت عمت مجيع الربااي ويظن أن دين هللا املوفقة 



للقدر سواء كان ذلك يف عبادة األواثن واختاذ الشركاء والشفعاء من دونه وسواء كان فيه اإلميان 
 واإلعراض عنهم والكفربكتبه ورسله 
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املتقني  هبم وهؤالء يسوون بني الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وبني املفسدين يف األرض وبني
والفجار، وجيعلون املسلمني كاجملرمني وجيعلون اإلميان والتقوى والعمل الصاحل مبنزلة الكفر والفسوق 

عداء هللا، ورمبا جعلوا هذا من ابب الرضا ابلقضاء والعصيان وأهل اجلنة كأهل النار وأولياء هللا كأ
الذي يقربه املشركون وأنه احلقيقة الكونية، ورمبا جعلوه التوحيد واحلقيقة، بنوا على أنه توحيد الربوبية 

وهؤالء يعبدون هللا على حرف فإن أصاهبم خري اطمأنوا به وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم 
ة، وغايتهم يتوسعون يف ذلك حىت جيعلوا قتال الكفار قتال هللا وحىت جيعلوا خسروا الدنيا واآلخر 

س هللا وذاته، ويقولون ما يف الوجود غريه وال سواه، مبعىن أن أعيان الكفار والفجار واألواثن من نف
منا املخلوق هو اخلالق واملصنوع هو الصانع، وقد يقولون: " لو شاء هللا ما أشركنا وال آابؤان وال حر 

من شيء " ويقولون: " أنطعم من لو يشاء هللا أطعمه " إىل حنو ذلك من األقوال واألفعال اليت هي 
اليهود والنصارى بل ومن مقاالت املشركني واجملوس وسائر الكفار من جنس مقالة  شر من مقاالت

ه هو أو إنه حل فرعون والدجال وحنومها ممن ينكر الصانع اخلالق البارئ رب العاملني أو يقولون إن
يد فيه، وهؤالء كفار أبصل اإلسالم، وهو شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا، فإن التوح

الواجب أن نعبد هللا وحده ال نشرك به شيئاً فال جنعل له نداً يف ألوهيته وال شريكاً وال شنيعاً، فأما 
قد قاله املشركون الذين قال هللا فيهم " وما توحيد الربوبية وهو اإلقرار أبنه خالق كل شيء فهذا 

السموات واألرض فيقولون  يؤمن أكثرهم ابهلل إال وهم مشركون "، قال ابن عباس: تسأهلم من خلق
 هللا وهم يعبدون غريه.

وقال تعاىل: " ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن هللا " " قل ملن األرض ومن فيها إن  
قولون هلل قل أفال تذكرون، قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم، كنتم تعلمون، سي

لكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون هلل قل أفال تتقون، قل من بيده م
 سيقولون هللا فأىن تسحرون "
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عل هلل شريكاً ع الكفار من جفالكفار املشركون مقرون أبن هللا خالق السموات واألرض وليس يف مجي
مساوايً له يف ذاته وصفاته وأفعاله، هذا مل يقله أحد قط ال من اجملوس الثنوية وال من أهل التثليث وال 
من الصابئة املشركني الذين يعبدون الكواكب واملالئكة وال من عباد األنبياء والصاحلني وال من عباد 

فارًا مشركني متنوعني يف الشرك فهم يقرون ء وإن كانوا كالتماثيل والقبور وغريهم فإن مجيع هؤال
ابلرب احلق الذي ليس له مثل يف ذاته وصفاته ومجيع أفعاله ولكنهم مع هذا مشركون به يف ألوهيته 

أو يف ربوبيته أبن جيعلوا غريه رب الكائنات  -أبن يعبدوا معه آهلة أخرى يتخذوهنا شركاء أو شفعاء 
 وخالق ذلك اخلالق. ه رب ذلك الربدونه مع اعرتافهم أبن

وقد أرسل هللا مجيع الرسل وأنزل مجيع الكتب ابلتوحيد الذي هو عبادة هللا وحده ال شريك له كما 
قال تعاىل: " وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أان فاعبدون ". وقال تعاىل: 

رمحن آهلة يعبدون ". وقال تعاىل: " ولقد لنا من دون ال" واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجع
بعثنا يف كل أمة رسواًل أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى هللا ومنهم من حقت عليه 

 الضاللة ".
وقال تعاىل: " اي أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلاً أين مبا تعملون عليم، وإن هذه أمتكم 

 اتقون ".ة وأان ربكم فأمة واحد
وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصاحل وغريهم: " أن اعبدوا هللا واتقوه وأطيعون " فكل 
الرسل دعوا إىل عبادة هللا وحده ال شريك له وإىل طاعتهم واإلميان ابلرسل هو األصل الثاين من 

على مجيع اخللق  ملني وأنه جيب( رسول هللا إىل مجيع العا1أصلي اإلسالم فمن مل يؤمن أبن هذا )
متابعته وأن احلالل ما أحله واحلرام ما حرمه والدين ما شرعه فهو كافر مثل هؤالء املنافقني وحنوهم 

من جيوز اخلروج عن دينه وشريعته وطاعته إما عموماً وإما خصوصاً وجيوز إعانة الكفار والفجار على 
 وه وأهنم قالوا حنن مع هللا من كانأهل الصفة قالإفساد دينه وشرعته وحيتجون مبا يفرتونه أن 

__________ 
 ( املناسب أن يقول: أبن حممدًا )ص(1)
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مبثل هذا من ينصر  مع هللا كنا معه يريدون بذلك احلقيقة الكونية دون األمر واحلقيقة الدينية وحيتج
تقدون مع هذا أهنم من أولياء هللا الكفار والفجار وخيفرهم هبمته وقلبه وتوجهه من ذوي الفقر، ويع

هذا ضالل وابطل وإن كان ألصحابه زهد وعبادة  وأن اخلروج عن الشريعة احملمدية سائغ هلم، وكل
يله واملرء مع من أحب هكذا قال فهم يف العباد، مثل أوليائهم يف األجناد فإن للمرء على دين خل

بعضهم أولياء بعض والكافرون بعضهم أولياء  النيب صلى هللا عليه وسلم وقد جعل هللا واملؤمنني
م بقتال املارقني من اإلسالم مع عبادهتم العظيمة الذين قال بعض، وقد أمر النيب صلى هللا عليه وسل

يامهم وقراءته مع قراءهتم يقرؤون القرآن ال فيهم " حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع ص
ميرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فإن يف قتلهم أجر عند  جياوز حناجرهم ميرقون من اإلسالم كما

القيامة لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد " وهؤالء قاتلهم أمري املؤمنني علي ابن أيب هللا ملن قتلهم يوم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسنته وفارقوا مجاعة املسلمني، فكيف  طالب ملا خرجوا عن شريعة

املفرتين املؤمنني كانوا يقاتلون النيب صلى هللا عليه وسلم ومثل هذا ما يرويه بعض هؤالء  مبن يعتقد أن
أصبح أن أهل الصفة مسعوا ما خاطب هللا به رسوله ليلة املعراج وأن هللا أمره أن ال يعلم به أحدًا فلما 

 -ن أان هللا أعلمتهم وجدهم يتحدثون به فأنكر ذلك فقال هللا له أان أمرتك أن ال تعلم به أحداً لك
ح فإن أهل الصفة مل يكونوا إال إىل أمثال هذه األكاذيب اليت هي من أعظم الكفر وهي كذب واض

وتعاىل: " سبحان الذي ابملدينة ومل يكن مبكة أهل الصفة واملعراج إمنا كان من مكة كما قال سبحانه 
ابركنا حوله " ومما يشبه هذا من بعض  أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي

ه قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتحدث هو الوجوه رواية بعضهم عن عمر رضي هللا عنه أن
هنم مع هذا جيعلون عمر الذي مسع  وأبو بكر وكنت كالزجني بينهما، وهذا من اإلفك املختلق، مث إ

اخللق بعد الصديق مل يفهم ذلك الكالم بل كان  كالم النيب صلى هللا عليه وسلم وصديقه وهو أفضل 
 ه، مث كل منهم يفسره مبا يدعيه من الضالالتكالزجني ويدعون أهنم هم مسعوه وعرفو 
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حنو ذلك مثالً ما يدعي الكفرية اليت يزعم أهنا علم األسرار واحلقائق إما االحتاد وإما تعطيل الشرائع و 
ملخالفة لدين من الضالالت ا -ة والباطنية الثنوية واحلاكمية وغريهم النصريية واإلمساعيلية والقرمطي

اإلسالم ما ينسبونه إىل علي بن أيب طالب أو جعفر الصادق أو غريمها من أهل البيت كالبطاقة 
ذيب املفرتاة ابتفاق مجيع أهل املعرفة واهلفت واجلدول واجلفر وملحمة بن عقب وغري ذلك من األكا



ل النسب والقرابة، ولألولياء إنه ملا كان آلل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم به اتصاوكل هذا ابطل، ف
والصاحلني منهم ومن غريهم به اتصال املواالة واملتابعة، صار كثري ممن خيالف دينه وشريعته وسنته ميوه 

يغلو إما يف قوم ى أهل بيته وأهل مواالته ومتابعته وصار كثري من الناس ابطله ويزخرفه مبا يفرتيه عل
أو يقدم ما يضاف إليهم من شريعة النيب صلى هللا عليه  من هؤالء أو من هؤالء حىت يتخذهم آهلة

وسلم وسنته وحىت خيالف كتاب هللا وسنة رسوله وما اتفق عليه السلف الطيب من أهل بيته ومن أهل 
 ملتابعة وهذا كثري يف أهل الضالل.املواالة وا

بعد نبيها أبو  الصفة على العشرة وغريهم فخطأ وضالل بل خري هذه األمة فصل: وأما تفضيل أهل
بكر مث عمر كما تواتر ذلك عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب موقوفاً ومرفوعاً وكما دل على ذلك 

والسنة وبعدمها عثمان وعلي وكذلك سائر أهل  الكتاب والسنة واتفق عليه سلف األمة وأئمة العلم
عبيدة بن اجلراح أمني هذه طلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن بن عوف وهؤالء مع أيب  الشورى مثل

األمة ومع سعيد بن زيد هم العشرة املشهود هلم ابجلنة وقد قال هللا تعاىل يف كتابه: " ال يستوي منكم 
هللا  ك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكاًل وعدمن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئ

هاد أبنفسهم وأمواهلم على التابعني بعدهم وقال احلسىن " ففضل السابقني قبل فتح احلديبية إىل اجل
هللا تعاىل: " لقد رضي هللا عن املؤمنني إذ يبايعوك حتت الشجرة " وقال تعاىل: " والسابقون األولون 

 ن واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان ".من املهاجري
 لبدريني ما متيزوا به على غريهم وهؤالء الذين فضلهموقد ثبت يف فضل ا
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إال سعد بن  هللا ورسوله فمنهم من هو من أهل الصفة، والعشرة مل يكن فيهم من هو من أهل الصفة
أيب وقاص فقد قيل إنه أقام ابلصفة مرة، وأما أكابر املهاجرين واألنصار مثل اخللفاء األربعة ومثل 

يد بن احلضري وعباد بن بشر وأيب أيوب األنصاري ومعاذ بن جبل وأيب بن كعب سعد ابن معاذ وأس
اء املهاجرين، واألنصار كانوا ا كانوا من فقر وحنوهم مل يكونوا من أهل الصفة بل عامة أهل الصفة إمن

 يف دايرهم ومل يكن أحد ينذر ألهل الصفة وال لغريهم.
ع لسماع القصائد الرابنية سواء كان بكف أو بقضيب فصل: وأما مساع املكاء والتصدية وهو االجتما 

  من غريهم والأو بدف أو كان مع ذلك شبابة فهذا مل يفعله أحد من الصحابة ال من أهل الصفة وال
من التابعني بل القرون الثالثة املفضلة اليت قال فيها النيب صلى هللا عليه وسلم: " خري القرون القرن 



يلوهنم مث الذين يلوهنم " مل يكن فيهم أحد جيتمع على هذا السماع ال يف  الذي بعثت فيهم مث الذين
وال املغرب وإمنا كان السماع صر وال خراسان احلجاز وال يف الشام وال يف اليمن وال يف العراق وال م

الذين جيتمعون عليه مساع القرآن وهو الذي كان الصحابة من أهل الصفة وغريهم جيتمعون عليه 
اب حممد إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم يقرأ والباقي يستمعون وقد روي أن النيب صلى فكان أصح

عهم، وكان عمر بن اخلطاب يقول رئ يقرأ فجلس مهللا عليه وسلم خرج على أهل الصفة وفيهم قا
أليب موسى: اي أاب موسى ذكران ربنا، فيقرأ وهم يستمعون وكل من نقل أهنم كان هلم حاد ينشد 

د الرابنية بصالح القلوب أو أهنم ملا أنشد بعض القصائد تواجدوا على ذلك أو أهنم مزقوا القصائ
 ثياهبم أو أن قائدًا أنشدهم:

 .. فال طبيب هلا وال راقية اهلوى كبدي .قد لسعت حي
 إال الطبيب الذي شغفت به ... فعنده رقييت وترايقي

قراء يدخلون اجلنة قبل األغنياء بنصف يوم " أو أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قال: " إن الف
اق من أهل أنشدوا شعرًا وتواجدوا عليه فكل هذا وأمثاله كذب مفرتى وكذب خمتلق ابتفاق أهل اآلف

 م وأهل اإلميان ال ينازع يف ذلكالعل
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م إال جاهل ضال وإن كان قد ذكر يف بعض الكتب شيء من ذلك فكله كذب ابتفاق أهل العل
 .ميانواإل

فصل: وأما قوله: " واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي يريدون وجهه " فهي عامة 
فيمن تناوله هذا الوصف مثل الذين يصلون الفجر والعصر يف مجاعة فإهنم يدعون رهبم ابلغداة 

صاحلني الذين  الاد هللاوالعشي وجهه سواء كانوا من أهل الصفة أو غريهم، أمر هللا نبيه ابلصرب مع عب
يريدون وجهه وأن ال تعدو عيناه عنهم " تريد زينة احلياة الدنيا " وهذه اآلية يف الكهف وهي سورة 
مكية وكذلك اآلية اليت هي يف سورة األنعام " وال تطرد الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي يريدون 

دهم فتكون من الظاملني فتطر  ن شيءوجهه ما عليك من حساهبم من شيء وما من حسابك عليهم م
." 

وقد روي أن هاتني اآليتني نزلتا يف املؤمنني املستضعفني ملا طلب املستكربون أن يبعدهم النيب صلى 
هللا عليه وسلم فنهاه هللا تعاىل عن طرد من يريد وجهه وإن كان مستضعفاً مث أمره ابلصرب معهم وكان 



كن هي متناولة لكل من كان هبذا الوصف من أهل صفة لود الذلك قبل اهلجرة إىل املدينة وقبل وج
الصفة وغريهم. واملقصود بذلك أن يكون مع املؤمنني املتقني الذي هم أولياء هللا وإن كانوا فقراء 

ضعفاء فال يتقدم أحد عند هللا تعاىل بسلطانه وماله، وال بذله وفقره، وإمنا يتقدم عنده ابإلميان 
( أهل الرائسة واملال الذين يريدون إبعاد من  1نه وتعاىل أن يطاع )سبحا هللا والعمل الصاحل، فنهى

كان ضعيفاً أو فقريًا وأمره أن ال يطرد من كان منهم يريد وجهه وأن يصرب نفسه معهم يف اجلماعة 
 اليت أمر هللا فيها ابالجتماع هبم كصالة الفجر والعصر وال يطيع أمر الغافلني عن ذكر هللا املتبعني

 .وائهمأله
__________ 

 ( لعل األصل: فنهى هللا سبحانه وتعاىل نبيه أن يطيع اخل بدليل ما عطف عليه من قوله: وأمره اخل1)
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كاذيب ليس يف ( فمن األ1فصل: وأما احلديث املروي " ما من مجاعة جيتمعون إال وفيهم ويل هلل " )
 ساقاً ميوتون على ذلك.دواوين اإلسالم وكيف واجلماعة قد تكون كفارًا وف

وكانوا يتقون كما ذكر هللا ذلك يف كتابه وهم قسمان  فصل: وأولياء هللا تعاىل هم الذين آمنوا
إن أولياء املقتصدون أصحاب اليمني واملقربون السابقون فويل هللا ضد عدو هللا قال هللا تعاىل: " أال 

 ا يتقون ".هللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون، الذين آمنوا وكانو 
ومن يتول هللا ورسوله والذين  -إىل قوله  -منوا وقال هللا تعاىل " إمنا وليكم هللا ورسوله والذين آ

 آمنوا فإن حزب اله هم الغالبون ".
 وقال: " ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ".

 أعداء هللا إىل النار فهم يوزعون ". وقال: " ويوم حيشر
 أولياء من دوين وهم لكم عدو ". وقال: " أفتتخذونه وذريته

يب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وقد روى البخاري يف صحيحه عن أ
شيء أان فاعله ترددي  وسلم: " يقول هللا تعاىل: من عادى يل ولياً فقد ابرزين ابحملاربة وما ترددت عن

مساءته وال بد له منه، وما تقرب إيل عبدي مبثل  عن قبض نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأكره
ه عليه وال يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي أداء ما افرتضت

هبا فيب يسمع ويب يبصر ويب  يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي



 يبطش ويب يسعى ".
ن وااله ابملوافقة له ( وهو القرب، كما أن العدو من العدو، وهو البعد فويل هللا م2) والويل: من الويل

يف حمبوابته ومرضياته وتقرب إليه مبا أمر به من طاعاته وقد ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا 
ت املقتصدون أصحاب اليمني وهم املتقربون إىل هللا تعاىل ابلواجبااحلديث الصحيح الصنفني 

 والسابقون املقربون وهم املتقربون
__________ 

فيه: ال هم يدرون به وال هو يدري بنفسه. وقال علي القاري يف موضوعاته وهو  ( زاد بعضهم 1)
 كالم ابطل

 ( الويل بوزن فلس القرب قاله يف املصباح2)
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وأخرب أن الشراب واملطففني  ابلنوافل بعد الواجبات. وذكرهم هللا يف سورة فاطر والواقعة واإلنسان
الذي يروى به املقربون بشرهبم إايه ميزج ألصحاب اليمني. والويل املطلق هو من مات على ذلك فأما 

إن قام به اإلميان والتقوى وكان يف علم هللا تعاىل أنه يرتد عن ذلك فهل يكون يف حال إميانه وتقواه 
 ته؟ قوالن للعلماء.بعاقبة هدايولياً هلل أو يقال مل يكن ولياً هلل قط لعلم 

وكذلك عندهم اإلميان الذي يعقبه الكفر هل هو إميان صحيح مث يبطل مبنزلة ما حيبط من األعمال 
بعد كماله؟ أو هو إميان ابطل مبنزلة من أفطر قبل غروب الشمس يف صيامه ومن أحدث قبل السالم 

 ذلك بني أهل السنة واحلديث من ة والنزاع يفيف صالته أيضاً؟ فيه قوالن للفقهاء املتكلمني والصوفي
 أصحاب اإلمام أمحد وغريهم.

وكذلك يوجد النزاع فيه بني أصحاب مالك والشافعي وغريهم، لكن أكثر أصحاب أيب حنيفة ال 
يشرتطون سالمة العاقبة، وكثري من أصحاب مالك والشافعي شرط سالمة العاقبة، وهو قول كثري من 

متكلمي الشيعة ويبنون على هذا النزاع هل ويل هللا يصري عدو  األشعري ومنمتكلمي أهل احلديث ك
هللا؟ وابلعكس؟ ومن أحبه هللا ورضي عنه هل أبغضه هللا وسخط عليه يف وقت ما؟ وابلعكس؟ ومن 
أبغضه هللا وسخط عليه هل أحبه هللا ورضي عنه يف وقت ما على القولني والتحقيق وهو اجلمع بني 

دمي األزيل وما يتبعه من حمبته ورضاه وبغضه وسخطه وواليته وعداوته ال يتغري، لم هللا القالقولني فإن ع
فمن علم هللا منه أنه يوايف حني موته ابإلميان والتقوى فقد تعلقت به حمبة هللا وواليته ورضاه عنه أزالً 



نه وسخطه هللا وعدوا وأبدًا. وكذلك من علم هللا منه أنه يوايف حني موته ابلكفر فقد تعلق به بغض
أزاًل وأبدًا ولكن مع ذلك فإن هللا يبغض ما قام ابألول من كفر وفسوق قبل موته، وقد يقال أنه 

يبغض وميقته على ذلك كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعاىل أيمر مبا فعله الثاين من اإلميان 
 ذلك والتقوى وحيب ما أيمر به ويرضاه، وقد يقال أنه يوليه حينئذ على
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انه األول كان والدليل على ذلك اتفاق األمة على أن من كان مؤمناً مث ارتد فإنه ال حيكم أبن إمي
فاسدًا مبنزلة من أفسد الصالة والصيام واحلج قبل اإلكمال وإمنا يقال كما قال هللا تعاىل: " ومن 

" وقال: " ولو أشركوا حلبط يكفر ابإلميان فقد حبط عمله " وقال: " لئن أشركت ليحبطن عملك 
أنكحته املتقدمة وحترمي  عنهم ما كانوا يعملون " ولو كان فاسدًا يف نفسه لوجب أن حيكم بفساد

ذابئحه وبطالن عباداته مجيعها حىت لو كان قد حج عن غريه كان حجه ابطاًل، ولو صلى مدة يقوم مث 
 ارتد أن تفسد شهادته وحكمه وحنو ارتد كان هلم أن يعيدوا صالهتم خلفه، ولو شهد أو حكم مث

 ولياً له يف حال كفره لوجب أن ذلك، وكذلك أيضاً الكافر إذا اتب من كفره ولو كان حمبوابً هلل
يقضي بعدم إحكام ذلك الكافر وهذه كلها خالف ما ثبت ابلكتاب والسنة واإلمجاع. والكالم يف 

لك وهي أيضاً على قاعدة الصفات الفعلية وهي هذه املسألة نظري الكالم يف اآلجال واألرزاق وحنو ذ
ن ويل هللا ال يكون إال من وافاه حني املوت قاعدة كبرية وعلى هذا خيرج جواب السائل. فمن قال إ

ابإلميان والتقوى فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غريه، ومن قال قد يكون ويل هللا من كان مؤمناً 
سهل ومع هذا ميكن العلم بذلك للويل نفسه ولغريه ولكنه قليل تقياً وأن يعلم عاقبته فالعلم بذلك أ

من ثبتت واليته هلل ابلنص وأنه من أهل اجلنة كالعشرة وغريهم وال جيوز التهجم ابلقطع على ذلك، ف
فعامة أهل السنة يشهدون له مبا شهد له به النص، وأما من شاع له لسان صدق من األمة حبيث 

ليه فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه نزاع بني أهل السنة واألشبه أن يشهد له اتفقت األمة على الثناء ع
 ام.بذلك، هذا يف األمر الع

وأما خواص الناس فقد يعلمون عواقب أقوام مبا يكشفه هللا هلم، لكن ليس هذا مما جيب التصديق 
ال يغين من احلق العام به فإن كثريًا مما يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظاانً يف ذلك ظناً 

 تدالل يف مواردشيئاً، وأهل املكاشفات واملخاطبات يصيبون اترة وخيطئون أخرى كاهل النظر واالس
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االجتهاد وهلذا وجب عليهم مجيعهم أن يعتصموا بكتاب هللا وسنة رسوله وأن يزنوا مواجيدهم 
وا مبجرد ذلك، فإن سيد احملدثني ومشاهدهتم وآرائهم ومعقوالهتم بكتاب هللا وسنة رسوله ال يكتف

يردها  املخاطبني امللهمني من هذه األمة هو عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، وقد كان تقع له وقائع
عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصديقه التابع له اآلخذ عنه الذي هو أكمل من احملدث الذي 

اع الرسول صلى هللا عليه وسلم وطاعته يف حيدث نفسه عن ربه وهلذا أوجب على مجيع اخللق إتب
ه على الكتاب والسنة مجيع أمورهم الباطنة والظاهرة، ولو كان أحد أيتيه من هللا ما ال حيتاج إىل عرض

لكان مستغنياً عن الرسول يف بعض دينه، وهذا من أقوال املارقني الذين يظنون أن من الناس من 
ال هذا فهو كافر، وقد قال تعاىل: " وما أرسلنا من قبلك يكون مع الرسول كاخلضر مع موسى ومن ق

ما يلقي الشيطان مث حيكم هللا آايته  من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشطان يف أمنيته فينسخ هللا
وهللا عليم حكيم " فقد ضمن هللا وللرسول وللنيب أن ينسخ ما يلقي الشيطان يف أمنيته ومل يضمن 

كان يف احلرف اآلخر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغريه: وما أرسلنا من قبلك ذلك للمحدث وهلذا  
لشيطان يف أمنيته. وحيتمل وهللا أعلم أن يكون هذا رسواًل وال نيب وال حمدث إال إذا متىن ألقى ا

احلرف متلواً حيث مل يضمن نسخ ما ألقى الشيطان فأما نسخ ما ألقى الشيطان فليس إال لألنبياء 
لني إذ هم معصومون فيما يبلغون عن هللا تعاىل أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان، وغريهم واملرس

من أولياء هللا املتقني، فليس من شرط أولياء هللا املتقني أن ال ال جيب عصمته من ذلك وإن كان 
، بل وال من يكونوا خمطئني يف بعض األشياء خطًأ مغفورًا هلم بل وال من شرطهم ترك الصغائر مطلقاً 

شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة وقد قال هللا تعاىل: " والذي جاء ابلصدق وصدق 
ملتقون، هلم ما يشاؤون عند رهبم ذلك جزاء احملسنني، ليكفر هللا عنهم أسوأ الذي به أولئك هم ا

 عاىل أبهنم هم املتقون( وجيزيهم أجرهم أبحسن الذي كانوا يعملون " فقد وصفهم هللا ت1عملوا )
__________ 

نهم ( كذا يف األصل وهو حمرف واملعىن الذي يدل عليه السياق أهنم مع يسيئون ولكن يكفر ع1)
 أسوأ الذي عملوا أي لغلبة إحساهنم على سيئاهتم
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يه بني متفق عل واملتقون هم أولياء هللا ومع هذا أبجزائه ويكفر عنهم أسوء الذي عملوا. وهذا أمر
هل العلم واإلميان، وإمنا خيالف يف ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية يف بعض أ

املشايخ ومن يعتقدون أنه من األولياء، فالرافضة تزعم أن االثين عشر معصومون من اخلطأ والذنب، 
معصوم، وكثري  ظ والنيبويل حمفو ويرون هذا من أصول دينهم، والغالية يف املشايخ قد يقولون إن ال

منهم مل يقل ذلك بلسانه فحاله حال من يرى أن الشيخ أو الويل ال خيطئ وال يذنب، وقد يبلغ الغلو 
ابلطائفتني إىل أن جيعلوا بعض من غلوا فيه مبنزلة النيب أو أفضل منه، وإن زادوا األمر جعلوا له نوعاً 

الالت النصرانية فإن من النصارى من اهية للضلية املضمن اإلهلية، وكل هذا من الضالالت اجلاه
الغلو يف املسيح والرهبان واألحبار ما ذمهم هللا عليه يف القرآن وجعل ذلك عربة لنا لئال نسلك 

سبيلهم وهلذا قال سيد ولد آدم: " ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى بن مرمي فإمنا أان عبد فقولوا 
 عبد هللا ورسوله ".

ذين ذكرهم هللا تعاىل يف كتابه فهم صنفان مستحقو الصدقات ومستحقو فقراء الوأما ال فصل:
الفيء، أما املستحقون للصدقات فقد ذكرهم هللا يف قوله: " إن تبددوا الصدقات فنعماً هي وإن 
يف ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم " ويف قوله: " إمنا الصدقات للفقراء واملساكني " وإذ ذكر 

سكني وحده أو الفقري وحده كقوله: " أو إطعام عشرة مساكني " فهما شيء واحد ن اسم املالقرآ
وإذا ذكرا مجعاً فهما صنفان. واملقصود هبما أهل احلاجة وهم الذين ال جيدون كفايتهم ال من مسألة 

ني وال من كسب يقدرون عليه، فمن كان كذلك من املسلمني استحق األخذ من صدقات املسلم
وقوفة واملنذورة واملوصى هبا، وبني الفقهاء نزاع يف بعض فروع هذه املسائل معروفة عند وضة واملاملفر 

 أهل العلم.
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 وضد هؤالء األغنياء الذين حترم عليهم الصدقة مث هم نوعان:
وإن كانت الزكاة جتب على كل من قد تباح له عند مجهور العلماء. ونوع ال  نوع جيب عليه الزكاة:

فيهم: " ويسألونك  ب عليه: وكل منهما قد يكون له فضل عن نفقاته الواجبة وهم الذين قال هللاجت
ماذا ينفقون قل العفو " وقد ال يكون له الفضل، وهؤالء الذين رزقهم قوت وكفاف فهم أغنياء 

الفقراء عن الناس، وهم فقراء ابعتبار أنه ليس هلم فضول يتصدقون هبا، وإمنا يسبق  ابعتبار غناهم
خمارجها ومصارفها فمن مل يكن  األغنياء إىل اجلنة بنصف يوم لعدم فضول األموال اليت حياسبون على



هلم له فضل كان هؤالء وإن مل يكن من أهل الزكاة. مث أرابب الفضول إن كانوا حمسنني يف فضول أموا
م كما يقدم أغنياء األنبياء فقد يكونون بعد دخول اجلنة أرفع درجة من كثري من الفقراء الذين سبقوه

ذين دوهنم، ومن هنا قال الفقراء: ذهب أهل الدثور والصديقني عن السابقني وغريهم على الفقراء ال
ابلعبادات املالية ذلك فضل وابألجور، وقيل ملا ساواهم األغنياء يف العبادات البدنية وامتازوا عنهم 

 كتاب والسنة.هللا يؤتيه من يشاء، فهذا هو الفقري يف عرف ال
أنفسهم كاألغنياء، ويف كال  وقد يكون الفقراء سابقني، وقد يكونون مقتصدين ويكونون ظاملي

 الطائفتني املؤمن الصديق، واملنافق الزنديق.
لك إىل هللا تعاىل كما هو الصويف يف عرفهم أيضاً، وأما املستأخرون فالفقري يف عرفهم عبارة عن السا

لصويف ألنه عنده الذي قطع العالئق كلها ومل يتقيد يف الظاهر بغري األمور مث منهم من يرجح مسمى ا
الواجبة، وهذه منازعات لفظية اصطالحية، والتحقيق أن املراد احملمود هبذين االمسني داخل يف مسمى 

وحنو ذلك من األمساء اليت جاء هبا الكتاب والسنة فمن حيث دخل يف الصديق أو الويل والصاحل 
 النبوية يرتتب عليه من احلكم ما جاءت به الرسالة.األمساء 

ده صاحبه فضاًل وليس بفضل أو مما يوايل عليه صاحبه غريه وحنو ذلك من وأما ما متيز به مما يع
 األمور اليت يرتتب عليها زايدة الدرجة يف الدنيا
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وأما ما يقرتن ( 1ستحبات، )فهي أمور مهدرة يف الشريعة إال إذا جعلت من املباحات من األمور امل
بذلك من األمور املكروهة يف دين هللا من أنواع البدع والفجور فيجب النهي عنه كما جاءت به 

 الشريعة.
فصل: وأما األمساء الدائرة على ألسنة كثري من النساك والعامة مثل الغوث الذي يكون مبكة واألواتد 

المثائة فهذه األمساء ليست موجودة يف كتاب والنجباء الثاألربعة واألقطاب السبعة واألبدال األربعني 
هللا وال هي أيضاً مأثورة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ال إبسناد صحيح وال ضعيف حمتمل إال لفظ 
األبدال فقد روي فيهم حديث شامي منقطع اإلسناد عن علي بن أيب طالب مرفوعاً إىل النيب صلى 

األبدال أربعني رجاًل كلما مات رجل أبدل  -ين أهل الشام يع -إن فيهم هللا عليه وسلم أنه قال: " 
هللا مكانه رجل " وال توجد هذه األمساء يف كالم السلف كما هي على هذا الرتتيب، وال هي مأثورة 
على هذا الرتتيب واملعاين عن املشايخ املقبولني عند األمة قبواًل عاماً وإمنا توجد على هذه الصورة 



من املشايخ وقد قاهلا إما أثرًا هلا عن غريه أو ذكراً. وهذا اجلنس وحنوه من العلم ض املتوسطني عن بع
الذي قد التبس على أكثر املتأخرين حقه بباطله، فصار فيه من احلق ما يوجب قبوله ومن الباطل ما 

، يه من الباطليوجب رده، وصار كثري من الناس فيه على طريف نقيض قوم كذبوا به كله ملا وجدوا ف
وقوم صدقوا به كله ملا وجدوا فيه من احلق، وإمنا الصواب التصديق ابحلق والتكذيب ابلباطل، وهذا 

حتقيق مبا أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم من ركوب هذه األمة سنن من كان قبلها حذو القذة 
 ابلقذة، فإن أهل الكتابني لبسوا احلق ابلباطل، وهذا هو التبديل

__________ 
كذا يف نسختنا وال يظهر له معىن جلي بغري تكلف ولعل أصله إذا جعلت املباحات مما ذكر من   (1)

املستحبات ابلنية الصاحلة كالسياحة األصل فيها اإلابحة وقد تكون مستحبة إذا نوي هبا أمر 
ت فنون الصناعامستحب شرعا كتحصيل العلوم والفنون النافعة غري الواجبة شرعا كما تكون واجبة و 

 اليت تتوقف عليها املصاحل املعاشية واحلربية من فروض الكفاايت
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 .( الدين ابلتبديل اترة وابلنسخ أخرى1والتحريف الذي وقع يف دينهم، وهلذا يعترب )
وهذا الدين ال ينسخ أبدًا لكن يكون فيه من يدخل فيه من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما 

ه احلق ابلباطل، وال بد أن يقيم هللا فيه من تقوم به احلجة خلفاً عن الرسل، فينفون عنه حتريف يلبس ب
الباطل ولو كره املشركون  ( ، ليحق هللا احلق ويبطل2، وانتحال املبطلني، وأتويل اجلاهلني )الغالني

 احلق من الباطل وحيكم بني فبالكتب املنزلة من السماء واآلاثر من العلوم املأثورة عن األنبياء مييز هللا
تيب والطبقات ليست الناس فيما اختلفوا فيه، وبذلك يتبني أن هذه األمساء على هذا العدد والرت 

ومه وإطالقه ابطل، فإن املؤمنني يقلون اترة حقاً يف كل زمان بل جيب القطع أبن هذا على عم
خرى وينتقلون يف األمكنة، ليس من ويكثرون أخرى ويقل فيهم السابقون املقربون اترة ويكثرون أ

لزوم مكان واحد يف مجيع  شرط أولياء أهل اإلميان والتقوى ومن يدخل منهم يف السابقني املقربني
ن معه مبكة نفر قليل كانوا أقل من سبعة مث أقل من أربعني مث األزمنة، وقد بعث هللا ورسوله ابحلق وآم

نه مل يكن فيهم هذه األعداد، ومن املمتنع أن يكون منهم أقل من سبعني مث أقل من ثالمثائة فيعلم أ
دينة وكانت هي دار اهلجرة والسنة والنصرة، ومستقر من كان يف الكفار، مث هاجر هو وأصحابه إىل امل

الفة النبوة، وهبا انعقدت بيعة اخللفاء الراشدين أيب بكر وعثمان وعمر وعلي وإن  النبوة وموضع خ



عد أن بويع له فيها، ومن املمتنع أنه قد كان مبكة يف زمنهم من يكون كان علي قد خرج منها ب
 مشارق األرض ومغارهبا وكان يف املؤمنني يف كل وقت من أولياء أفضل منهم. مث إن اإلسالم انتشر يف

 املتقني بل من الصديقني السابقني املقربني من ال حيصي عدده إال رب العاملني ال حيصون بثالمثائة هللا
  بثالثة آالف، وملا انقرضت القرونوال

__________ 
 بدل: يعترب -( املنار: لعل األصل: يتغري 1)
 يث أوله " حيمل هذا العلم من كل خلف عدو له يبغون عنه اخل( هذا حد2)
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ددًا ابقني من جعل هلم عالثالثة الفاضلة كان أيضاً يف القرون اخلالية من أولياء هللا املتقني بل من الس
  فهو من املتظلمني عمدًا أو خطأ.حمصورًا الزماً 

وأما لفظ الغوث والغياث فال يستحقه إال هللا تعاىل فهو غياث املستغيثني ال جيوز ألحد االستغاثة 
بغريه ال مبلك مقرب، وال نيب مرسل، ومن زعم أن أهل األرض يرفعون حوائجهم اليت يطلبون هبا  

ئة والثالمثائة إىل السبعني، والسبعني إىل األربعني هبم، إىل الثالمثا عنهم، ونزول الرمحةكشف الضر 
واألربعني إىل السبعة والسبعة إىل األربعة واألربعة إىل الغوث فهو كاذب ضال مشرك فقد كان 
وقال: " املشركون كما أخرب هللا عنهم بقوله: " وإذا مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إايه " 

كيف يكون املؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من احلجاب ملضطر إذا دعاه " فأمن جييب ا
وهو القائل تعاىل: " وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاين فليستجيبوا 

ربنا إين أسكنت من يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون " وقال اخلليل عليه السالم داعياً ألهل مكة: " 
زرع عند بيتك احملرم ربنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم ذرييت بواد غري ذي 

وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إليك إنك تعلم ما خنفي وما نعلن، وما خيفى على هللا من 
ن ريب لسميع  إمساعيل وإسحاق أشيء يف األرض وال يف السماء، احلمد هلل الذي وهب يل على الكرب

 ". الدعاء
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه ملا رفعوا أصواهتم ابلتلبية: " أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
فإنكم ال تدعون أصم وال غائباً وإمنا تدعون مسيعاً قريباً إن الذين تدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق 

 راحته ".



ملسلمني وال مشاخيهم املعروفون يرفعون أنه مل يكن عامة ا علم املسلمون كلهم وهذا ابب واسع وقد
إىل هللا حوائجهم وال ظاهراً وال ابطناً هبذه الوسائط واحلجاب فتعاىل هللا عن تشبيهه ابملخلوقني من 

مان من امللوك وسائر ما يقوله الظاملون علوًا كبريًا. وهذا من جنس دعوى الرافضة أنه ال بد يف كل ز 
 املكلفني ال يتم اإلميان إال به مث مع هذا يقولون أنه كانيكون حجة هللا على إمام معصوم 
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 يدرك له حس صبياً دخل السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعني سنة وال يعرف له عني وال أثر وال
 وال خرب.

تيب واالعتداد وهؤالء الذين يدعون هذه املراتب فيهم معناها للرافضة من بعض الوجوه بل هذا الرت 
ألساس يشبه من بعض الوجوه ترتيب اإلمساعيلية والنصريية وحنوهم يف السابق والتايل والناطق وا

، وأما األواتد فقد يوجد يف كالم واجلسد وغري ذلك من الرتتيب الذي ما أنزل هللا به من سلطان
واإلميان يف قلوب من  بعضهم أنه يقول فالن من األواتد ومعىن ذلك أن هللا يثبت به من الدين

ة فكل من حصل يهديهم هللا به كما يثبت األرض أبواتدها وهذا املعىن اثبت لكل من كان هبذه الصف
األواتد العظيمة واجلبال الكبرية، ومن كان دونه   به تثبيت العلم واإلميان يف مجهور الناس كان مبنزلة

ثر بل جعل هؤالء أربعة مضاهاة لقول كان حبسبه وليس ذلك حمصورًا يف أربعة وال أقل وال أك
 املنجمني يف أواتد األرض.

فالن من األقطاب وفالن قطب، فكل من دار عليه أمر  فصل: وأما القطب فيوجد يف كالمهم أيضاً:
والدنيا ابطناً أو ظاهرًا فهو قطب ذلك األمر ومداره سواء كان الدائر عليه أمر داره من أمور الدين 

أمر دينها أو دنياها ابطناً أو ظاهرًا، وال اختصاص هلذا معىن بسبعة وال أقل وال أو قرية أو مدينة 
طب ذلك من كان مداراً لصالح الدين دون جمرد صالح الدنيا وهذا هو القأكثر لكن املمدوح من 

يف عرفهم، وقد يتفق يف عصر آخر أن يتكافأ اثنان أو ثالثة يف الفضل عند هللا وال جيب أن يكون يف  
زمان شخص واحد هو أفضل اخللق عند هللا مطلقاً. وكذلك لفظ البدل جاء يف كالم كثري منهم  كل

ميان كان ابحلجاز ملرفوع فاألشبه أنه ليس من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم فإن اإلفأما احلديث ا
يب صلى هللا واليمن قبل فتوح الشام وكانت الشام والعراق دار كفر مث يف خالفة علي قد ثبت عن الن

" فكان عليه وسلم أنه قال: " مترق مارقة على خري فرقة من املسلمني يقتلهم أوىل الطائفتني ابحلق 
 علي وأصحابه أوىل ابحلق ممن قاتلهم من أهل الشام
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أفضل من ومعلوم أن الذين كانوا مع علي من الصحابة مثل عمار وسهل بن حنيف وحنومها كانوا 
يب وقاص وحنوه من القاعدين أفضل ممن كان معهما، فكيف وية وإن كان سعد بن أالذين مع معا

يعتقد مع هذا أن األبدال مجيعهم الذين هم أفضل اخللق كانوا يف أهل الشام؟ هذا ابطل قطعاً، وإن  
جيب أن يكون  كان قد ورد يف الشام وأهله فضائل معروفة فقد جعل هللا لكل شيء قدرًا. والكالم

الدين بغري علم دخل يف قوله: " وال تقف ما ليس لك به علم " ويف وابلقسط فمن تكلم يف ابلعلم 
قوله: " وإن تقولوا على هللا ما ال تعلمون " ومن مل يتكلم بقسط وعدل خرج من قوله: " اي أيها 

" لقد  فاعدلوا " ومن قوله: الذين آمنوا كونوا قوامني ابلقسط شهداء هللا " ومن قوله: " وإذا قلتم
 ابلبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس ابلقسط ".أرسلنا رسلنا 

( ، ومنها أهنم كلما مات منهم رجل 1والذين تكلموا ابسم البدل أفردوه مبعان منها أهنم أبدال )
وهذه  م وعقائدهم ابحلسنات،أبدل هللا مكانه رجالً، ومنها أهنم أبدلوا السيئات من أخالقهم وأعماهل

ختتص أبربعني وال أبقل وال أكثر، وال حتصر أبهل بقعة من األرض، وهبذا التحريز  الصفات كلها ال
يظهر املعىن ابسم النجباء، فالغرض أن هذه األمساء اترة تفسر مبعان ابطلة ابلكتاب والسنة وإمجاع 

قهم ونصرهم، فإن  به أهل األرض من رز السلف مثل تفسري بعضهم أبن الغوث هو الذي يغيث هللا
نظري ما تقوله النصارى يف الباب وهو معدوم العني واألثر، وتشبيه حبال املنتظر الذي دخل هذا 

السرداب من حنو أربعمائة وأربعني سنة، وكذلك من فسر األربعني األبدال أبن الناس إمنا ينصرون 
ء املسلمني املؤمنني أبسباب من أوكدها دعاويرزقون هبم فذلك ابطل بل النصر والرزق حيصل 

وصالهتم وأخالصهم وال يتقيد ذلك ال أبربعني وال أبقل وال أكثر كما يف احلديث املعروف أن سعد 
بن أيب وقاص قال: اي رسول هللا الرجل يكون حامية القوم أيسهم له مثل ما يسهم لضعفتهم؟ فقال: 

لنصر إخالصهم " وقد يكون لكم بدعائهم وصالهتم و " اي سعد وهل تنصرون وترزقون إال بضعفائ
 والرزق أسباب أخر فإن الكفار أيضاً والفجار ينصرون ويرزقون، وقد

__________ 
 ( كذا وقد سقط منه املضاف إليه وأتذكر أهنم قالوا ابدال األنبياء1)
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 هلم بني م، فيجمعجيدب هللا األرض على املؤمنني وخييفهم من عدوهم، لينيبوا إليه ويتوبوا من ذنوهب
غفران الذنوب، وتفريج الكروب، وقد ميلي للكفار ويرسل السماء عليهم مدرارًا وميدهم أبموال وبنني 

ويستدرجهم من حيث ال يعلمون، إما ليأخذهم يف الدنيا أخذ عزيز مقتدر وإما ليضعف عليهم 
اإلنسان إذا ما " فأما   تعاىل:العذاب يف اآلخرة، فليس كل إنعام كرامة وال كل امتحان عقوبة قال هللا

 ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ريب أكرمن، وأما إذا ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ريب أهانن، كال ".
فصل: وليس يف أولياء هللا املتقني بل وال أنبياء هللا وال املرسلني من كان غائب اجلسد دائماً عن 

سحاب وأن حممدًا بن احلنفية يف جبال اً يف الأبن علي أبصار الناس بل هذا من جنس قول القائل
رضوى، وأن حممد بن احلسن يف سرداب سامراء، وإن احلاكم يف جبل مصر، وأن األبدال رجال 
الغيب يف جبل لبنان، فكل هذا وحنوه من قول أهل اإلفك والبهتان نعم قد خترق العادة يف حق 

ذلك. وأما أنه يكون هكذا طول ما لغري ع عدو وإالشخص فيغيب اترة عن أبصار الناس إما لدف
عمره فباطل، نعم يكون نور قلبه وهدى فؤاده وما فيه من أسرار هللا وأمانته وأنواره ومعرفته غيباً عن 
الناس، ويكون صالحه وواليته غيباً عن أكثر الناس، فهذا هو الواقع، وأسرار احلق بينه وبني أوليائه 

 وأكثر الناس ال يعلمون.
ن بطالن اسم الغوث مطلقاً واندرج يف ذلك غوث العرب والعجم ومكة والغوث د بينا عفصل: وق

السابع، وكذلك لفظ خامت األولياء لفظ ابطل ال أصل له، وأول من ذكره حممد بن علي احلكيم 
وكل الرتمذي، وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خامت األولياء كابن محويه وابن العريب وغريمها 

ه أفضل من النيب صلى هللا عليه وسلم من بعض الوجوه إىل غري ذلك من الكفر يدعي إن منهم
 والبهتان وكل طمعاً يف رايسة خامت األنبياء.

وقد غلطوا فإن خامت األنبياء إمنا كان أفضلهم لإلداللة الدالة على ذلك، وليس كذلك لألولياء فإن 
ار وخري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث ن واألنصاملهاجريأفضل هذه األمة السابقون األولون من 

عمر وخري قروهنا القرن الذي بعث فيهم النيب صلى هللا عليه وسلم، مث الذي يلوهنم مث الذي يلوهنم، 
 وخامت

(1/51) 

 

 أفضلهم بل األولياء يف احلقيقة هو آخر مؤمن تقي يكون من الناس، وليس ذلك خبري األولياء وال
طلعت الشمس وما غربت على أحد بعد النبيني  أبو بكر مث عمر اللذان ما خريهم وأفضلهم



 واملرسلني أفضل منهما.
فصل: وأما هؤالء القلندرية احمللقني اللحى فمن أهل الضاللة واجلهالة وأكثرهم كافرون ابهلل ورسوله 

احلق، بل كثري منهم  ورسوله، وال يدينون دين ال يرون وجوب الصالة والصيام وال حيرمون ما حرم هللا
ن اليهود والنصارى، وهم ليسوا من أهل امللة وال من أهل السنة، وقد يكون فيهم من هو أكفر م

مسلم لكن مبتدع ضال أو فاسق فاجر، ومن قال إن قلندر كان موجودًا يف زمن النيب صلى هللا عليه 
ن نساك الفرس يدورون على الصنف أهنم كانوا قوماً م وسلم فقد كذب وافرتى بل قد قيل أصل هذا

ا فيه راحة قلوهبم بعد أداء الفرائض واجتناب احملرمات، هكذا فسرهم الشيخ أبو حفص م
السهروردي يف عوارفه، مث إهنم بعد ذلك تركوا الواجبات وفعلوا احملرمات مبنزلة املالمية الذين كانوا 

ريب نياء ولبس العمامة، فهذا قبصاحبه الصالح من زي األغ خيفون حبسناهتم ويظهرون ما ال يظن
وصاحبه مأجور على نيته، مث حدث قوم فدخلوا يف أمور مكروهة يف الشريعة مث زاد األمر ففعل قوم 

احملرمات من الفواحش واملنكرات، وترك الفرائض والواجبات، وزعموا أن ذلك دخول منهم يف 
وجتب عقوبتهم ن هللا يف الدنيا واآلخرة قهم اللوم والذم والعقاب ماملالميات، ولقد صدقوا يف استحقا

مجيعاً ومنعهم من هذا الشعار امللعون كما جيب ذلك يف كل معني ببدعة أو فجور وليس ذلك خمتصاً 
هبم بل كل من كان من املنكسة واملتفقهة واملتعبدة واملتفقرة واملتزهدة واملتكلمة واملتفلسفة ومن 

وان والعامة خارجاً عن اهلدى احلساب واألطباء وأهل الديمللوك واألغنياء والكتاب و وافقهم من ا
ودين احلق الذي بعث هللا به رسوله ابطناً وظاهرًا مثل من يعتقد أن شيخه يرزقه وينصره أو يهديه أو 

فضيالً يغيثه، أو كان يعبد شيخه ويدعوه ويسجد له، أو كان يفضله على النيب صلى هللا عليه وسلم ت
إىل هللا تعاىل، أو كان يرى أنه هو وشيخه مستغن  شيء من الفضل الذي يقرب مطلقاً أو مقيدًا يف

 عن متابعة الرسول، فكل
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ا يف هذه األزمان، هؤالء الكفار إن أظهروا، ومنافقون إن أبطنوا، وهؤالء األجناس وإن كانوا قد كثرو 
ن، وأكثر هؤالء ليس عندهم من آاثر فلقلة دعاة العلم واإلميان، وفتور آاثر الرسالة يف أكثر البلدا

 منهم مل يبلغهم ذلك. ويف أوقات الفرتات وأمكنة الرسالة ومرياث النبوة ما يعرفون به اهلدى وكثري
ر هللا فيه ملن مل يقم احلجة عليه ما ال يغفر الفرتات يثاب الرجل على ما معه من اإلميان القليل، ويغف

يث املعروف " أييت على الناس زمان ال يعرفون فيه صالة وال به ملن قامت احلجة عليه كما يف احلد



رة إال الشيخ الكبري والعجوز الكبرية ويقولون أدركنا آابءان وهم يقولون: ال صياماً وال حجاً وال عم
بن اليمان: ما تغين عنهم ال إله إال هللا؟ فقال: تنجيهم من النار تنجيهم من إله إال هللا " فقيل حلذيفة 

 تنجيهم من النار. النار
يقال هي كفر قوالً يطلق كما دل وأصل ذلك أن املقالة اليت هي كفر ابلكتاب أو السنة أو اإلمجاع 

س ذلك مما حيكم فيه على ذلك لدليل الشرعي فإن اإلميان من األحكام املتلقاة عن هللا ورسوله لي
كافر حىت يثبت يف حقه   الناس بظنوهنم وأهوائهم، وال جيب أن حيكم كل شخص قال ذلك أبنه

حالل لقرب عهده ابإلسالم أو لنشوئه شروط التكفري وتنفى موانعه، مثل من قال إن اخلمر أو الراب 
 أنه من أحاديث رسول هللا صلى ( أنكره ومل يعتقد أنه من القرآن وال1يف ابدية بعيدة، أو مسع كالماً )

يثبت عنده أن النيب صلى هللا عليه وسلم قاهلا هللا عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حىت 
ل رؤية هللا وغري ذلك حىت يسألوا عن ذلك رسول هللا صلى وكما كان الصحابة يشكون يف أشياء مث

ين وذروين يف اليم لعلي أضل عن هللا وحنو ذلك هللا عليه وسلم ومثل الذي قال: إذا أان مت فاسحقو 
احلجة ابلرسالة كما قال هللا تعاىل: " لئال يكون للناس على  فإن هؤالء ال يكفرون حىت تقوم عليهم

وقد عفا هللا هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان، وقد أشبعنا الكالم يف القواعد  هللا حجة بعد الرسل "
 ها والفتوى ال حتتمل البسط أكثر من هذا.اليت يف هذا اجلواب يف أماكن

أو العاكفني على القبور سواء كانت قبور األنبياء أو فصل: وأما النذر للقبور أو لسكان القبور 
 شبه النذر لألواثنالصاحلني فهو نذر حرام ابطل ي

__________ 
 ( لعله سقط من هنا وصف هلذا أبنه " من كالم هللا أو رسوله )ص( "1)
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زوار القبور  سواء كان نذر زيت أو مشع أو غري ذلك، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: " لعن هللا
( وقال: " لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم 1واملتخذين عليها املساجد والسرج " )

( ، وقال: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أال فال 2مساجد " حيذر ما فعلوا )
عل قربي وثناً يعبد من ( ، وقال: " اللهم ال جت3تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك " )

 ( .4بعدي " )
وقد اتفق أئمة الدين على أنه ال يشرع بناء املساجد على القبور، وال أن تعلق عليها الستور، وال أن 



ينذر هلا النذور، وال أن يوضع عندها الذهب والفضة، بل حكم هذه األموال أن تصرف يف مصاحل 
دم كل مسجد بين على قرب كائناً من كان امليت فإن املسلمني إذا مل يكن هلا مستحق معني، وجيب ه

ذلك من أكرب أسباب عبادة األواثن كما قال تعاىل: " وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودًا وال سواعاً 
 وال يغوث ويعوق ونسرًا وقد أضلوا كثريًا ".

عبدوهم، ومن نذر  وقال طائفة من السلف: هذه أمساء قوم صاحلني ملا ماتوا عكفوا على قبورهم مث
هلا نذراً مل جيز له الوفاء ملا ثبت يف الصحاح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " من نذر أن 

( وملا روي عنه أنه قال: " 5يطيع هللا فليطعه ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه " وعليه كفارة ميني )
 ( .6ال نذر يف معصية وكفارته كفارة ميني " )

ماء من ال يوجب عليه االستغفار والتوبة، ومن احلسن أن يصرف ما نذره يف نظري من ومن العل
 املشروع مثل أن يصرف الدهن إىل تنوير املساجد والنفقة

__________ 
( رواه أبو داود والرتمذي والنسائي واحلاكم من حديث ابن عباس بلفظ زائرات وسنده صحيح، 1)

 صحيح أيضاو" لعن هللا زوارات القبور" حديث 
( رواه الشيخان وغريمها عن عائشة ويف بعض الرواايت تعليل آخر هلذا اللعن غري حتذير املسلمني 2)

 عن اختاذ القبور مساجد وهو قوهلا: ولوال ذلك ألبرز قربه غري أنه خشي أن يتخذ مسجداً 
واحد  ( هذه اجلملة من حديث آخر هلا يف املوضوع عند مسلم وهنالك ألفاظ أخرى مبعىن3)

 وصرحت أبنه )ص( قال ذلك يف مرضه األخري قبل وفاته خبمسة أايم
 ( رواه مالك يف املوطأ4)
 ( رواه أمحد والبخاري وأصحاب السنن األربعة عن عائشة5)
 ( رواه أمحد وأصحاب السنن عنها أيضا وهو صحيح6)
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 قرب نفيسة ومن وهذا احلكم عام يف إىل صاحلة فقراء املؤمنني وإن كانوا من أقارب الشيخ وحنو ذلك،
هو أكرب من نفيسة من الصحابة مثل قرب طلحة والزبري وغريمها ابلبصرة وقرب سلمان الفارسي وغريه 

ابلعراق واملشاهد املنسوبة إىل علي رضي هللا عنه واحلسني وموسى وجعفر وقرب مثل معروف الكرخي 
 وأمحد بن حنبل وغريهم رضي هللا عنهم.



نفعاً أو أجرًا ما فهو ضال جاهل، فقد ثبت يف الصحيح أن النيب صلى هللا د أن ابلنذور هلا ومن اعتق
( ويف رواية: " 1عليه وسلم هنى عن النذر وقال: " أنه ال أييت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل " )

فيعتقدون أهنا إمنا يلقي ابن آدم إىل القدر " فإذا كان هذا يف نذر الطاعة فكيف يف نذر املعصية؟ 
احلوائج إىل هللا وأهنا تكشف الضر وتفتح الرزق وحتفظ مصر فهذا كافر مشرك جيب قتله  ابب

وكذلك من اعتقد ذلك يف غريها كائناً من كان: " قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف 
 أقرب ويرجون رمحتهالضر عنكم وال حتوياًل، أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم 

وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذوراً، قل ادعوا الذين زعمتم من دون هللا ال ميلكون مثقال ذرة 
يف السموات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما منهم من ظهري، وال تنفع الشفاعة عنده إال 

توى على العرش، ما يف ستة أايم مث اسملن أذن له. . .، هللا الذي خلق السموات واألرض وما بينهما 
لكم من دونه من ويل وال شفيع أفال تتذكرون، وقال هللا ال تتخذوا إهلني اثنني إمنا هو إله واحد فإايي 
فارهبون، وله ما يف السموات واألرض وله الدين واصباً، أفغري هللا تتقون، وما بكم من نعمة فمن هللا، 

ر عنكم إذا فريق منكم برهبم يشركون، ليكفروا مبا ن، مث إذا كشف الضمث إذا مسكم الضر فإليه جتأرو 
 آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ".

 والقرآن من أوله إىل آخره ومجيع الكتب والرسل إمنا بعثوا أبن يعبد هللا
__________ 

 ( رواه أمحد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث عبد هللا بن عمر إال الرتمذي ومن1)
 ويف رواية " أنه ال يرد شيئاً" بدل ال أييت خبري -ال أاب داود حديث أيب هريرة إ
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واستعانة وإجالاًل  وحده ال شريك له، وأن ال جيعلوا مع هللا إهلا آخر، واإلله من أيهله القلب عبادة
ما أيهله خملوق مصنوع  وإكراماً وخوفاً ورجاًء كما هو حال املشركني يف آهلتهم، وإن اعتقد املشرك أن 

لكه وما ملك، كما كان املشركون يقولون يف تلبيتهم: لبيك ال شريك لك، إال شريكاً هو لك، مت
م تعبد " قال: أعبد سبعة آهلة، ستة وقال النيب صلى هللا عليه وسلم حلصني اخلزاعي: " اي حصني ك

رهبتك " قال: الذي يف السماء، يف األرض وواحد يف السماء، قال: " فمن ذا الذي تعبده لرغبتك و 
قال: " قل اللهم أهلمين قال: " اي حصني فأسلم حىت أعلمك كلمات ينفعك هللا هبن " فلما أسلم 

 رشدي وقين شر نفسي ".



( ، حمبة له ورغبة فيه فهو  1كة واألنبياء حتضر مساع املكاء والتصدية )فصل: وأما من زعم أن املالئ
لشياطني وهي تنزل عليهم وتنفخ فيهم كما روى الطرباين وغريه عن ابن كاذب مفرت، بل إمنا حتضره ا

 عليه وسلم: " إن الشيطان قال: اي رب اجعل يل بيتاً، قال: بيتك عباس مرفوعاً إىل النيب صلى هللا
قال: اجعل يل قرآانً، قال: قرآنك الشعر، قال: اجعل يل مؤذانً، قال: مؤذنك املزمار " وقد  احلمام،
ىل يف كتابه خماطباً للشيطان: " واستفزز من استطعت منهم بصوتك " وقد فسر ذلك طائفة قال تعا

 الغناء وهو شامل له ولغريه من األصوات املستفزة ألصحاهبا عن سبيل هللا. من السلف بصوت
وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " إمنا هنيت عن صوتني أمحقني فاجرين صوت هلو 

امري الشيطان، وصوت لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى اجلاهلية ذات املكاء ولعب ومز 
 والتصدية ".

( عليهم حىت يتواجدوا الوجد الشيطاين حىت إن بعضهم صار يرقص فوق 2يطان )وكيف يذر الش
ؤوس احلاضرين. ورأى بعض املشايخ املكاشفني أن شيطانه قد محله حىت رقص به فلما صرخ قال: ر 

 ه وسقط ذلك الرجل.هرب شيطان
 وهذه األمور هلا أسرار وحقائق ال يشهدها إال أهل البصائر اإلميانية واملشاهد

__________ 
ى الصدى وما يرجع عن غريه ( املكاء ابلضم هو صفري الطائر والتصدية الصوت الذي جيري جمر 1)

 بيت إال مكاء وتصدية(ابالنعكاس وفسر ابلتصفيق قال تعاىل يف اجلاهلية )وما كان صالهتم عند ال
 ( كذا يف األصل2)
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له اهلدى  اإليقانية، ولكن من اتبع ما جاءت به الشريعة، وأعرض عن السبل املبتدعة، فقد حصل
وخري الدنيا واآلخرة، وإن مل يعرف حقائق األمور مبنزلة من سلك السبيل إىل مكة خلف الدليل 

واملاء يف مواطنه، وإن مل يعرف كيف حيصل ذلك وسببه،  اهلادي فإنه يصل إىل مقصوده وجيد الزاد
يشقى مدة مث  ومن سلك خلف غري الدليل اهلادي كان ضااًل عن الطريق، فإما أن يهلك، وإما أن

يعود إىل الطريق، والدليل اهلادي هو الرسول الذي بعثه هللا إىل الناس بشريًا نذيرًا، وداعياً إىل هللا 
ط مستقيم، صراط هللا الذي له ملك السموات واألرض وآاثر الشيطان تظهر إبذنه وهادايً إىل صرا

كرة وحنو ذلك ما جيدون يف نفوسهم على أهل السماع اجلاهلي مثل اإلزابد واإلرعاد والصرخات املن



من ثوران مراد الشيطان حبسب الصوت، إما وجد يف اهلوى مذموم، وإما غضب وعدوان على من 
شق ثياب وصياح كصياح املخزون احملروم، إىل غري ذلك من اآلاثر الشيطانية هو مظلوم، وإما لطم و 

ن السكر ابألصوات املطربة قد تصري اليت تعرتي أهل االجتماع على شرب اخلمر إذا سكروا هبا فإ
من جنس اإلسكار ابألشربة املطربة فتصدهم عن ذكر هللا وعن الصالة، ومتنع قلوهبم حالوة القرآن 

وإتباعه، فيصريون مضارعني للذين يشرتون هلو احلديث ليضلوا عن سبيل هللا، ويوقع  وفهم معانيه
حواله الفاسدة الشيطانية كما يقتل العائن من بينهم العداوة والبغضاء حىت بقتل بعضهم بعضاً أب

تلوا أصابه بعينه، وهلذا قال من قال من العلماء: إن هؤالء جيب عليهم القود أو الدية إذا عرف أهنم ق
ابألحوال الشيطانية الفاسدة ألهنم ظاملون وهم إمنا يغتبطون مبا ينفذونه من موادهم احملرمة كما يغتبط 

ذا اجلنس حال خفراء الكافرين واملبتدعني والظاملني فإهنم قد يكون هلم زهد الظلمة املسلطون ومن ه
ارقني الذين قال فيهم النيب وعبادة ومهة كما يكون للمشركني وأهل الكتاب، وكما كان للخوارج امل

صلى هللا عليه وسلم: " حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءهتم، 
قرآن ال جياوز حناجرهم، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية، أينما لقيتموها يقرؤون ال

القيامة " وقد يكون هلم مع ذلك أحوال ابطنة  فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرًا عند هللا ملن قتلهم يوم 
 كما يكون

(1/57) 

 

إال من كان من  هلم ملكة ظاهرة فإن سلطان الباطن معناه السلطان الظاهر وال يكون من أولياء هللا
الذين آمنوا وكانوا يتقون، وما فعلوه من اإلعانة على الظلم فهم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب 

التمكن ابطناً والتمكن وظاهرًا ليس مستلزماً لوالية هللا تعاىل بل قد يكون ويل هللا وابب القدرة و 
قد يكون عدو هللا مستضعفاً وقد يكون أن ينصره هللا، و متمكناً ذا سلطان وقد يكون مستضعفاً إىل 

يف العباد، سلطاانً إىل أن ينتقم هللا منه، فخفراء التتار يف الباطن من جنس التتار يف الظاهر هؤالء 
مبنزلة هؤالء يف األجناد. وأما الغلبة فإن هللا قد يديل الكافرين على املؤمنني اترة كما يديل املؤمنني 

ألصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم مع عدوهم، لكن العاقبة  ين، كما كان يكونعلى الكافر 
الدنيا ويوم يقوم األشهاد " وإذا  للمتقني، فإن هللا يقول: " إان لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة 

كان يف املسلمني ضعف وكان العدو مستظهرًا عليهم كان ذلك بسبب ذنوهبم وخطاايهم إما 
ابطناً وظاهرًا، وإما بعدواهنم بتعدي احلدود ابطناً وظاهرًا، وقال هللا تعاىل:  يف أداء الواجباتلتفريطهم 



ا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا " وقال تعاىل: " أو " إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمن
صرن ال تعاىل: " ولينملا أصابتكم قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم " وقد ق

هللا من ينصره إن هللا لقوي عزيز، الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا 
 وهلل عاقبة األمور ". ابملعروف وهنوا عن املنكر

فصل: وأما هذه املشاهد املشهورة فمنها ما هو كذب قطعاً مثل املشهد الذي بظاهر دمشق املضاف 
يف ظاهرها املضاف إىل أويس القرين واملشهد الذي يف سفح لبنان  كعب واملشهد الذيإىل أيب بن  

إىل غري ذلك من املشاهد  -ني املضاف إىل نوح عليه السالم واملشهد الذي مبصر املضاف إىل احلس
اليت يطول شرحها ابلشام والعراق ومصر وسائر األمصار حىت قال طائفة من العلماء منهم عبد العزيز 

لقبور املضافة إىل األنبياء ال يصح فيها إال قرب النيب صلى هللا عليه وسلم وقد لكناين: كل هذه اا
مشهد علي فعامة العلماء على أنه ليس قربه بل قد  أثبت غريه قرب اخلليل عليه السالم أيضاً، وأما

 قيل إنه قرب املغرية بن شعبة وذلك أنه إمنا
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ة بلغتهم عن ظهر بعد حنو ثلثمائة سنة من موت علي يف إمارة بين بويه، وذكروا أن أصل ذلك حكاي
ذرية علي، ومبثل هذه الرشيد أنه أتى إىل ذلك املكان وجعل يعتذر إىل من فيه مما جرى بينه وبني 

اية إن صحت عنه فقد قيل له احلكاية ال يقوم شيء فالرشيد أيضاً ال علم له بذلك ولعل هذه احلك
قصر اإلمارة أو قريباً منه وهذا ذلك كما قيل لغريه، ومجهور أهل املعرفة يقولون أن علياً إمنا دفن يف 

يه فضيلة أمر غري مشروع فال يظن آبل هو السنة، فإن محل ميت من الكوفة إىل مكان بعيد ليس ف
ضاً أن ذلك خفي على أهل بيته واملسلمني علي رضي هللا عنهم أهنم فعلوا به ذلك، وال يظن أي

اء، وكذلك قرب معاوية الذي بظاهر ثالمثائة سنة حىت أظهره قوم من األعاجم اجلهال ذوي األهو 
دمشق الذي يقال إنه قرب هود وأصل  دمشق قد قيل إنه ليس قرب معاوية وإن قربه حبائط مسجد

نه على علم إال يف قليل منها بعد حبث ذلك أن عامة هذه القبور مضطرب خمتلف ال يكاد يوقف م
إلسالم، وال ذلك من حكم الذكر شديد وهذا ألن معرفتها وبناء املساجد عليها ليس من شريعة ا

إان له حلافظون " بل قد هنى النيب صلى هللا الذي تكفل هللا حبفظه حيث قال: " إان حنن نزلنا الذكر و 
قوله الذي رواه مسلم يف صحيحه عن جندب بن عبد عليه وسلم عما يفعله املبتدعون عندها مثل 

وت خبمس وهو يقول: " إن من كان قبلكم كانوا هللا قال: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم قبل أن مي



" وقال: " لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور يتخذون القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك 
الم على أنه ال يشرع بناء هذه املشاهد اليت على القبور وال أنبيائهم مساجد " وقد اتفق أئمة اإلس

عندها، وال يشرع قصدها ألجل التعبد عندها بصالة  يشرع اختاذها مساجد، وال تشرع الصالة
، وكرهوا الصالة عندها، مث كثري منهم قال: الصالة ابطلة واعتكاف أو استغاثة وابتهال وحنو ذلك

إذا زار قرب مسلم ميت إما نيب أو رجل صاحل أو غريمها أن يسلم عليه  ألجل النهي عنها، وإمنا السنة
جنازته كما مجع هللا بني هذين حيث يقول يف املنافقني: " وال تصل على ويدعو له مبنزلة الصالة على 

 ًا وال تقم على قربه " فكانأحد منهم مات أبد
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هللا عليه وسلم  دليل اخلطاب أن املؤمنني يصلى عليهم ويقام على قبورهم، ويف السنن أن النيب صلى 
كان إذا دفن امليت من أصحابه يقوم على قربه مث يقول: " سلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل ". ويف 

ذا زاروا القبور: " السالم عليكم أهل دار قوم مؤمنني، وإان الصحيح أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا إ
واملستأخرين، نسأل هللا لنا ولكم العافية، إن شاء هللا بكم الحقون، ويرحم هللا املستقدمني منا ومنك 
 اللهم ال ترمحنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم، واغفر لنا وهلم ".

شريك له وهي املساجد اليت تشرع فيها الصلوات وإمنا دين هللا تعاىل تعظيم بيوت هللا وحده ال 
والذكر والدعاء والذكر  مجاعة وغري مجاعة واالعتكاف وسائر العبادات البدنية والقلبية من القراءة

والدعاء هلل قال تعاىل: " وإن املساجد هلل فال تدعوا مع هللا أحدًا " وقال تعاىل: " قل أمر ريب 
مسجد وادعوه خملصني له الدين " وقال تعاىل: " اي بين خذوا ابلقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 

من آمن ابهلل واليوم اآلخر وأقام زينتكم عند كل مسجد " وقال تعاىل: " إمنا يعمر مساجد هللا 
الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال هللا فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين " وقال تعاىل: " يف بيوت 

ذكر فيها امسه يسبح له فيها ابلغدو واآلصال رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن أذن هللا أن ترفع وي
افون يوماً تتقلب فيه القلوب واألبصار، ليجزيهم هللا أحسن ما ذكر هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خي

 عملوا ويزيدهم من فضله وهللا يرزق من يشاء بغري حساب " فهذا دين املسلمني الذين يعبدون هللا
خملصني له الدين. وأما اختاذ القبور أواثانً فهو من دين املشركني الذي هنى عنه سيد املرسلني، وهللا 

ال مجيع املسلمني، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله تعاىل يصلح ح



 وصحبه وسلم تسليماً كثريًا طيباً مباركاً كما هو أهله.
 متت الرسالة.
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 إبطال وحدة الوجود والرد على القائلني هبا
 ة رضي هللا عنه:لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمي

بسم هللا الرمحن الرحيم: سئل شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن تيمية رضي هللا تعاىل عنه 
 فيه. عن كراس وجد خبط بعض الثقات قد ذكر فيها كالم مجاعة من الناس فمما

لشيخ جنم قال بعض السلف: إن هللا تعاىل لطف ذاته فسماها حقاً، وكثفها فسماها خلقاً، قال ا
الدين بن إسرائيل: إن هللا ظهر يف األشياء حقيقة واحتجب هبا جمازًا، فمن كان من أهل احلق واجلمع 

 شهدها مظاهر وجمايل، ومن كان من أهل اجملاز والفرق شهدها ستوراً وحجباً.
 ال: وقال يف قصيدة له:ق

 لقد حق يل رفض الوجود وأهله ... وقد علقت كفاي مجعاً مبوجدي
بعد مدة غري البيت بقوله، لقد حق يل عشق الوجود وأهله، فسألته عن ذلك فقال: مقام البداية مث 

 أن يرى األكوان حجباً فريفضها، مث يراها مظاهر وجمايل فيحق له العشق هلا، كما قال بعضهم:
 قبل أرضاً سار فيها مجاهلا ... فكيف بدار دار فيها مجاهلاأ

 اد بييت أىب نواس:قال: وقال ابن عريب عقيب إنش
 رق الزجاج وراقت اخلمر ... فتشاكال فتشابه األمر
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 فكأمنا مخر وال قدح ... وكأمنا قدح وال مخر
 ه حقه.لبس صورة العامل فظاهره خلقه، وابطن

 وذات ال ترى عني ال ترى، هللا فقط والكثرة وهم.عني ما ترى ذات ال ترى، وقال بعض السلف: 
قال الشيخ قطب الدين ابن سبعني: رب مالك، وعبد هالك، وأنتم ذلك، هللا فقط والكثرة وهم: 

 للشيخ حمي الدين ابن عريب:



 اي صورة انس سرها معنائي ... ما خلقت لألمر ترى لوالئي
 ألشياءاً ... تشهدان يف أكمل ائناك فأنشأانك خلقاً بشر ش

( فقال له الشيخ: طف اي بين ببيت ما 1وطلب بعض أوالد املشايخ للحر ما يرى من والده احلج )
 فارقه هللا طرفة عني.

وقال: قيل عن رابعة إهنا حجت فقالت هذا الصنم املعبود يف األرض وإنه ما وجله هللا وال خال منه. 
 للحالج: وفيه

 ته الثاقبانسوته ... سر سناء الهو سبحان من أظهر 
 مث بدا مسترتًا ظاهرًا ... يف صورة األكل والشارب

 قال: وله
 عقد اخلالئق يف اإلله عقائدًا ... وأان اعتقدت مجيع ما اعتقدوه

 وله أيضًا:
 بيين وبينك إين تزامحين ... فارفع حبقك إنيي من البني

( اليت طلب احلالج رفعها 2) املقتول: هبذه البقية ب الدين السهروردي احلليبقال: وقال الشيخ شها
 تصرف األغيار يف دمه، وكذلك قال

__________ 
 ( كذا والعبارة غري ظاهرة فلعلها حمرفة1)
 ( لعلها األنية2)
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ا حمليي الدين بن السلف: احلالج نصف رجل وذلك أنه مل ترفع له اإلنية ابملعىن فرفعت له صورة، قالو 
 :العريب

 ظهرت ... ويب حلفت وإن املقسم هللاوهللا ما هي إال حرية 
وقال فيه: املنقول عن عيسى عليه السالم أنه قال: إن هللا تبارك وتعاىل اشتاق أن يرى ذاته املقدسة 

ك النور وآدم فخلق من نوره آدم عليه السالم وجعله كاملرآة ينظر إىل ذاته املقدسة فيها، وإين أان ذل
 املرآة.

 نظم السلوك:ل ابن الفارض يف قصيدته قا



 وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى ... بغري مراء يف املرآة الصقيلة
 أغريك فيها الح أم أنت انظر ... إليك هبا عند انعكاس األشعة

لوسائط قبله من قال: وقال ابن إسرائيل: األمر أمران: أمر بواسطة وأمر بغري واسطة، فاألمر الذي اب
، واألمر بغري واسطة ال ميكن خالفه، وهو قوله تعاىل: " إمنا أمره إذا ورده من شاء هللا تعاىل شاء هللا

أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون " فقال له فقري: إن هللا تعاىل قال آلدم بال واسطة ال تقرب الشجرة 
 فقرب وأكل، فقال: صدقت وذلك أن آدم إنسان كامل.

كان توحيده ظاهراً وابطناً فقال فكان قوله ري: آدم صفي هللا تعاىل  ذلك قال شيخنا علي احلريوك
تعاىل: " ال أتكل " ظاهرًا، وكان أمره " كل " ابطناً، فأكل فكذلك قوله تعاىل: " وإبليس كان توحيده 

 ها " اآلية.ظاهرًا، فأمر ابلسجود آلدم فرآه غريًا فلم يسجد فغري هللا عليه وقال: اخرج من
ا كان هللا يقول لنبيه: " ليس لك من األمر شيء " خص لسيدي حسن اي سيدي إذقال: وقال ش

 أيش نكون حنن؟ فقال: سيدي ليس
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عليه وسلم  األمر كما تظن، قوله: " ليس لك من األمر شيء " أيش غري اإلثبات للنيب صلى هللا 
إمنا يبايعون هللا يد هللا فوق  كقوله تعاىل: " وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى، إن الذين ابيعوك

 أيديهم ".
 وفيه ألوحد الدين الكرماين:

 بت عن القلب وال عن عيين ... ما بينكم وبيننا من بنيما غ
 غريه:

 اللال حتسب ابلصالة والصوم تنال ... قرابً ودنوًا من مجال وج
 فارق ظلم الطبع تكن متحداً ... ابهلل وإال كل دعواك حمال

 غريه للحالج:
 إذا بلغ الصب الكمال من اهلوى ... وغاب عن املذكور يف سطوة الذكر

  حني يشهده اهلوى ... أبن صالة العارفني من الكفريشاهد حقاً 
 للشيخ جنم الدين بن إسرئيل:

 شتايت ومن فرقينالكون يناديك أما تسمعين ... من ألف أ



 أنظر أتراين منظرًا معتربًا ... ما يّف سوى وجود من أوجدين
 وله:

 ذرات وجود هي للحق شهود ... أن ليس ملوجود سوى اخللق وجود
 تكثرت عدته ... منه إىل عاله يبده ويعود والكون وإن

 وله:
 برئت إليك من قويل وفعلي ... ومن ذايت براءة مستقيل

 لكون شيء ... ألين مثل ظل مستحيلوما أان يف طراز ا
 للعفيف التلمساين:
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 ... سواي أخو وجد حين لقلبهقليب وهل يرى أحن إليه وهو 
 ظري ... وما بعده إال إلفراط قربهوحيجب طريف عنه إذ هو ان

 قال بعض السلف: التوحيد ال لسان له وال لسنة كلها لسانه.
وفيه ال يعرف التوحيد إال الواحد، وال تصح العبارة عن التوحيد، وذلك أنه ال يعرب عنه إال بغري، 

  فال توحيد له.ومن أثبت غرياً 
سيدان الشيخ علي احلريري إىل جامع نوى قال  وفيه: مسعت من الشيخ حممد بن بشر النواوي أنه ورد

الشيخ حممد: فوجئت فقبلت األرض بني يديه وجلست فقال: اي بين وقفت مدة مع احملبة فوجدهتا 
مدة مع التوحيد فوجدته   غري املقصود ألن احملبة ال تكون إال من غري لغري وغري ما مث، مث وقفت

 لو أنصف الناس ما رأوا عبداً وال معبوداً. كذلك ألن التوحيد ال يكون إال من عبد لرب،
وفيه: مسعت من الشيخ جنم الدين بن إسرائيل مما أسر إيل أنه مسع من شيخنا الشيخ علي احلريري يف 

موات وحنكي حتت األرض، ونطق العام الذي تويف فيه قال: اي جنم رأيت هلايت الفوقانية فوق الس
ألرض من دمي قطرة، فلما كان بعد ذلك مبدة قال شخص لساين بلفظة لو مسعت مين ما وصل إىل ا

يف حضرة سيدي الشيخ حسن بن احلريري: اي سيدي حسن! ما خلق هللا أقل عقاًل ممن ادعى أنه إله 
إال أجهل خلق هللا أو أعرف خلق هللا.  مثل فرعون ومنرود وأمثاهلما، فقلت أان هذه املقالة ما يقوهلا

من جدك يقول رأيت كذا وكذا. فذكر ما روى جنم الدين عن فقال: صدقت. وذلك أنه مسعت 



 الشيخ.
 وفيه: قال بعض السلف: من كان عني احلجاب على نفسه فال
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 حاجب وال حمجوب.
حق أو ابطل؟ وما يعرف به معناها  هي واملطلوب من السادة العلماء: أن يبينوا لنا هذه األقوال وهل

وما يبني أنه حق أو ابطل وهل الواجب إنكارها؟ أو إقرارها؟ أو التسليم ملن قاهلا؟ وهل هلا وجه 
سائغ؟ وما حكم من اعتقد معناها. إما مع املعرفة حبقيقتها، وإما مع التأويل اجململ ملن قاهلا 

والنقل وميكن أتويل ما يشكل منها ومحلها على  عقلواملتكلمون أرادوا هلا معىن صحيحاً يوافق ال
ذلك املعين؟ وهل الواجب بيان معناها وكشف مغزاها، إذا كان هناك انس يؤمنون هبا، وال يعرفون 

 حقيقتها؟ أم ينبغي السكوت عن ذلك وترك الناس يعظموهنا ويؤمنون هبا مع عدم العلم مبعناها؟.
ن أمحد بن تيمية قدس هللا روحه ونور ضرحيه: احلمد هلل لديفأجاب شيخ اإلسالم أبو العباس تقي ا

رب العاملني، هذه األقوال املذكورة تشتمل على أصلني ابطلني خمالفني لدين املسلمني واليهود 
والنصارى خمالفتهما للمعقول واملنقول: أحدمها احللول واالحتاد وما يقارب ذلك كالقول بوحدة 

واحد فالوجود الواجب للخالق هو الوجود املمكن للمخلوق، كما  جودالوجود كالذين يقولون إن الو 
يقول ذلك أهل الوحدة كابن عريب وصاحبه القونوي وابن سبعني وابن الفارض صاحب القصيدة 

 التائية نظم السلوك وعامر البوصريي السيواسي الذي له قصيدة تناظر قصيدة ابن الفارض
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ء وسعيد مساء احلسىن على طريقة هؤال( ، وله شرح األ1النغري ) والتلمساين الذي شرح مواقف
الفرغاين الذي شرح قصيدة ابن الفارض والششرتي صاحب األرحال الذي هو تلميذ ابن سبعني 

وعبد هللا البلباين وابن أيب منصور املصري صاحب: فك األزرار عن أعناق األسرار، وأمثاهلم مث من 
 العدم غنية عن والثبوت كما يقوله ابن عريب ويزعم أن األعيان اثبتة يفهؤالء من يفرق بني الوجود 

هللا يف أنفسها، ووجود احلق هو وجودها، واخلالق مفتقر إىل األعيان يف ظهور وجودها، وهي مفتقرة 
إليه يف حصول وجودها الذي هو نفس وجوده، وقوله مركب من قول من قال: املعدوم شيء وقول 



د اخلالق، والوجود خلوق هو وجود اخلالق، ويقول فالوجود املخلوق هو الوجو من يقول وجود امل
 اخلالق هو الوجود املخلوق، كما هو مبسوط يف غري هذا املوضع.

وفيهم من يفرق بني اإلطالق والتعيني كما يقوله القونوي وحنوه فيقولون أن الواجب هو املوجود 
 األذهان فما هو كلي يف األذهان ال يكون يف األعيان املطلق ال بشرط، وهذا ال يوجد مطلقاً إال يف

إال معيناً، وإن قيل إن املطلق جزء من املعىن لزم أن يكون وجود اخلالق جزءًا من وجود املخلوقات، 
 واجلزء ال يبدع اجلميع وخيلقه، فال يكون اخلالق موجوداً.

 ومن قال إن الباري هو الوجود املطلق بشرط اإلطالق كما يقوله
__________ 

والتلمساين شارحه  354ن النغري الصويف املتويف سنة ( هو الشيخ حممد بن عبد اجلبار بن احلس1)
 690عفيف الدين سليمان بن علي الصويف الشاعر صاحب الديوان املشهور تويف سنة 
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ألذهان ال األعيان، ابن سينا وأتباعه فقوله أشد فسادًا فإن املطلق بشرط اإلطالق ال يكون إال يف ا
 قول الذين يشبهون أهل احللول.فقول هؤالء مبوافقة من هؤالء الذين يلزمهم التعطيل شر من 

تفلسفة أو قريب ( امل1وآخرون جيعلون الوجود الواجب والوجود املمكن مبنزلة املادة والصورة يقوهلا )
قض وفساد، وال خترج عن وحدة من ذلك كما يقوله ابن سبعني وأمثاله، وهؤالء أقواهلم فيها تنا

املطلق والوحدة املطلقة واالحتاد املطلق، خبالف من الوجود أو احللول أو االحتاد وهم يقولون ابحللول 
ية علي أو احلاكم أو احلالج أو يونس يقول ابملعىن كالنصارى والغالية من الشيعة الذين يقولون ابإلهل

ية؛ فإن هؤالء قد يقولون ابحللول املقيد اخلاص، وأولئك القيين أو غري هؤالء ممن ادعيت فيه اإلهل
عميم، وهلذا يقولون النصارى إمنا كان خطأهم للتخصيص، وكذلك يقولون عن يقولون ابإلطالق والت

م اقتصروا على عبادة بعض املظاهر دون بعض، وهم املشركني عباد األصنام إمنا كان خطأهم ألهن
طلقاً على وجه اإلطالق والعموم، وال ريب أن يف قول هؤالء من جيوزون الشرك وعبادة األصنام م

هو أعظم من اليهود والنصارى، وهذا املذهب كثري يف كثري من املتأخرين وكان  الكفر والضالل ما
( وكالم ابن سبعني 2عريب يف فصوص احلكم، وغريه )طوائف من اجلهمية يقولونه. وكالم ابن 

فارض نظم السلوك، وقصيدة عامر البصري وكالم العفيف وصاحبه الششرتي وقصيدة ابن ال
 ايل والصدر القونوي وكثريالتلمساين وعبد هللا البلب



__________ 
 ( لعل أصله اليت يقوهلا اخل1)
 ف عليه قوله بعد: وهو مبين على هذا املذهب( قوله وكالم ابن عريب مبتدأ خربه مع ما عط2)
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من الناس غري  لك يوجد حنو منه يف كالم كثرينقل عن شيخه احلريري، وكذمن شعر ابن إسرائيل وما ي
هؤالء هو مبين على هذا املذهب مذهب احللول واالحتاد ووحدة الوجود، وكثري من أهل السلوك 

الذين ال يعتقدون هذا املذهب يسمعون شعر ابن الفارض وغريه فال يعرفون أن مقصوده هذا 
 فيه من االشتباه والضالل، ما حري كثريًا من الرجال. املذهب، فإن هذا الباب وقع

أصل ضالل هؤالء أهنم مل يعرفوا مباينة هللا سبحانه للمخلوقات وعلوه عليها، وعلموا أنه موجود و 
فظنوا أن وجوده ال خيرج عن وجودها، مبنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها، وملا 

ة أقوال،  وعلوه على خلقه افرتق الناس يف هذا الباب على أربعظهرت اجلهمية املنكرة ملباينة هللا
( كما دل على ذلك 1فالسلف واألئمة يقولون: إن هللا فوق مساواته على عرشه ابئن من خلقه )

 الكتاب والسنة
__________ 

( هذه الكلمة املأثورة ابلرواايت الصحيحة املسندة إىل أئمة السلف قد مجعت يف صفات هللا 1)
ق الذي أراده اجلهمية واملعتزلة وبعض نظار تعاىل بني قبول نصوص الكتاب والسنة وبني التنزيه املطل

األشعرية بتأويل النصوص ابلتحكم والتكلف املؤدي إىل تعطيلها وجعلها كاللغو حىت ال يذكروهنا يف 
لغ ما يقال يف تنزيهه فمباينة هللا تعاىل خللقه اب -عقائدهم ويسمون من يذكرها على إطالقها مشبها 

لربوبية واإللوهية أو مشاهبته هلم يف شأن ما من شؤون عن مشاهبتهم يف شأن ما من شؤون ا
املخلوقني، فعلوه تعاىل على خلقه واستواؤه على عرشه فوق مجيع مساواته ال يقتضي مع ما ذكر من 

علو مباينة هلا ال كعلو بعضها على  املباينة أن يكون حمصورًا أو حمدودًا أو متحيزاً، إمنا علوه سبحانه
ضفي ال حقيقة له يف نفسه، يعرتف هبذا مجيع الفالسفة وعلماء املعقول يف كل بعض، فإن هذا أمر إ

 زمان
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لصحيح، وكما فطر وإمجاع سلف األمة، وكما علم العلو واملباينة ابملعقول الصريح املوافق للمنقول ا
 م به وقصدهم إايه سبحانه وتعاىل.هللا على ذلك خلقه يف إقراره

ين: قول معطلة اجلهمية ونفاهتم وهم الذين يقولون ال داخل العامل وال خارجه، وال مباين له والقول الثا
أكثر وال حمايث له، فينفون الوصفني املتقابلني اللذين ال خيلو موجود عن أحدمها كما يقول ذلك 

 املعتزلة ومن وافقهم من غريهم.
بذاته يف كل مكان كما تقول ذلك النجارية لثالث: قول حلولية اجلهمية الذين يقولون أنه والقول ا

أتباع حسني النجار وغريهم من اجلهمية وهؤالء القائلون ابحللول واالحتاد من جنس هؤالء فإن 
، والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم احللول أغلب على عباد اجلهمية وصوفيتهم وعامتهم

متصوفة اجلهمية يعبدون كل شيء، وذلك كما قيل: متكلمة اجلهمية ال يعبدون شيئاً، و   ومتكلميهم
ألن العبادة تتضمن القصد والطلب واإلرادة واحملبة وهذا ال يتعلق مبعدوم، فإن القلب يتطلب 

 موجودًا فإذا مل يطلب ما فوق العامل طلب ما هو فيه.
 عدوم، فإذا كان أهل الكالم والنظر يصفون الربوأما الكالم والعلم والنظر فيتعلق مبوجود وم

بصفات السلب والنفي اليت ال يوصف هبا إال املعدوم مل يكن جمرد العلم والكالم ينايف عدم املعلوم 
د من هؤالء عند نظره املذكور خبالف القصد واإلرادة والعبادة فإنه ينايف عدم املعبود، وهلذا جتد الواح

ذا ينايف ذلك، قال ذاك مقتضى ند عبادته وتصوفه مييل إىل احللول وإذا قيل هوحبثه مييل إىل النفي وع
 عقلي ونظري، وهذا مقتضى
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فسادمها أو فساد ذوقي ومعرفيت، ومعلوم أن الذوق والوجدان مل يكن موافقاً للعقل والنظر وإال لزم 
 أحدمها.

هو بذاته يف كل مكان، وهذا قول طوائف من والقول الرابع: قول من يقول إن هللا بذاته فوق العامل و 
وقد ذكر األشعري يف املقاالت هذا عن طوائف ويوجد يف  أهل الكالم والتصوف كأيب معاذ وأمثاله، 

بن برجان وأمثاله ما يشري إىل حنو من هذا كما كالم الساملية كأيب طالب املكي وأتباعه مثل أيب احلكم 
 يوجد يف كالمهم ما يناقض هذا.

أئمة القوم  اجلملة فالقول ابحللول أو ما يناسبه وقع فيه كثري من مستأخري الصوفية. وهلذا كانويف 



أن حيذرون منه كما يف قول اجلنيد ملا سئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد احملدث عن القدم، فبني 
ى أن اجلنيد التوحيد أن متيز بني القدمي واحملدث، وقد أنكر ذلك ابن عريب صاحب الفصوص وادع

، بناء على دعواه أن التوحيد ليس وأمثاله ماتوا وما عرفوا التوحيد، ملا أثبتوا الفرق بني العبد والرب
ون ليس بقدمي وال حمدث، فيه فرق بني الرب والعبد، وزعم أنه ال مييز بني القدمي واحملدث إال من يك

وذاك ال يقتضي أن يكون العارف املميز وهذا جهل فإن املعرفة أبن هذا ليس ذاك والتمييز بني هذا 
يعلم أنه ليس هو ذاك اإلنسان اآلخر مع أنه أحدمها  بني الشيئني ليس هو أحد الشيئني بل اإلنسان

 فكيف ال يعلم أنه غري ربه وإن كان هو أحدمها؟.
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 األصل الثاين
 االحتجاج ابلقدر على املعاصي

 ( وفعل احملظور1على املأمور )
قدر جيب اإلميان به وال جيوز االحتجاج به على خمالفة أمر هللا وهنيه ووعده وعيده والناس فإن ال

الذين ضلوا يف القدر ثالثة أصناف: قوم آمنوا ابألمر والنهي والوعد والوعيد وكذبوا ابلقدر وزعموا 
 أن من احلوادث ما ال خيلقه هللا كاملعتزلة وحنوهم.

فقوا أهل السنة واجلماعة على أنه ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن وقوم آمنوا ابلقضاء والقدر ووا
وأن هللا خالق كل شيء وربه ومليكه، لكن عارضوا هبذا األمر والنهي ومسوا هذا حقيقة وجعلوا ذلك 
معارضاً للشريعة، وفيهم من يقول إن مشاهدة القدر تنفي املالم والعقاب، وإن العارف يستوي عنده 

وهم يف ذلك متناقضون خمالفون للشرع والعقل والذوق والوجد فإهنم ال يسوون بني من هذا وهذا، 
أحسن إليهم وبني من ظلمهم وال يسوون بني العامل واجلاهل والقادر والعاجز وال بني الطبيب واخلبيث 

مر وال بني العادل والظامل يفرقون بينهما ويفرقون أيضاً مبوجب أهوائهم وأغراضهم ال مبوجب األ
والنهي، فال يقفون ال مع القدر وال مع األمر بل كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري، 

( ، متذهبت به فال يوجد أحد ابلفلك يف ترك 2وعند املعصية جربي، أي مذهب وافق مذهبك )
ن حمقاً الواجب وفعل احملرم إال وهو متناقض ال جيعله حجة يف خمالفة هواه بل يعادي من آذاه وإن كا

وجيب من وافقه على غرضه وإن كان عدوًا هلل، فيكون حبه وبغضه ومواالته ومعاداته حبسب هواه 
 وغرضه وذوق نفسه ووجده، ال حبسب أمر هللا وهنيه وحمبته



__________ 
 ( لعله: أي ترك املأمور1)
 ( لعله هواك أو غرضك2)
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للفساد الذي القدر حجة لكل أحد فإن ذلك مستلزم  وبغضه وواليته وعداوته، إذ ال ميكنه أن جيعل
ال صالح معه، وللشر الذي ال خري فيه، إذ لو جاز أن حيتج كل أحد ابلقدر ملا عوقب معتد وال 
اقتص من ابغ وال أخذ ملظلوم من ظامل، ولفعل كل أحد ما يشتهيه، من غري معارض يعارض فيه، 

فعال تنقسم إىل ما لعباد. فمن املعلوم ابلضرورة أن األوهذا فيه من الفساد، ما ال يعلمه إال رب ا
ينفع العباد وما يضرهم وهللا قد بعث رسوله صلى هللا عليه وسلم أيمر املؤمنني ابألمر ابملعروف 

وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث، فمن مل يتبع شرع هللا ودينه اتبع ضده 
ليدحض به احلق ال من ابب االعتماد ن احتجاجه ابلقدر من اجلدل ابلباطل من البدع واألهواء، وكا

( لزمه أن جيعل كل من جرت عليه املقادير، من أهل املعاذير، وإن قال أان أعذر ابلقدر من 1عليه )
شهده وعلم أن هللا خالق فعله وحمركه ال من غاب عن املشهود، أو كان من أهل اجلحود، قيل فيقال 

ول لشهود وجحود هذا. فإن كان موجباً للفرق هذا وجحود هذا من القدر فالقدر متنالك وشهود 
مع مشول القدر هلما فقد جعلت بعض الناس حممودًا وبعضهم مذموماً مع مشول القدر هلما، وهذا 

 رجوع إىل
__________ 

ي هو جواب الذ -كقوله وكان احتجاجه عطفا على قوله اتبع ضده   -( الظاهر أن يقال: ولزمه 1)
لكان قوله: لزمه اخل  -نه. ولو قال: واتبع ضده، عطفا على قوله: مل يتبع فمن مل يتبع شرع هللا ودي

 وهو جواب الشرط ومل يصح عطفه
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ل من معك الفرق، واعتصام ابألمر والنهي، وحينئذ فقد نقضت أصلك وتناقضت فيه، وهذا الزم لك
ميان ابلقدر قضه فهو قول ابطل وبدعة مضلة، فمن جعل اإلفيه، مث مع فساد هذا األصل، وتنا



( بل اإلميان ابلقدر حسنة من احلسنات، وهذه 1وشهوده عذرًا يف ترك الواجبات وفعل احملظورات )
عليه وسلم  ال تنهض بدفع مجيع السيئات، فلو أشرك مشرك ابهلل وكذب رسول هللا صلى هللا تعاىل

تعذيبه، فإن هللا ال يغفر أن  يكن ذلك غافرًا لتكذيبه، وال مانعاً من انظرًا إىل أن ذلك مقدر عليه مل
يشرك به سواء كان املشرك مقرًا ابلقدر وانظرًا إليه، أو مكذابً أو غافاًل عنه، بل قد قال إبليس " 

صر واحتج ابلقدر، فكان ذلك زايدة يف  فيما أغويتين ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم أمجعني " فأ
م فإنه قال " ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر وترمحنا وسبباً ملزيد عذابه، وأما آدم عليه السال كفره،

لنكونن من اخلاسرين " قال تعاىل: " فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم " 
وقد قال تعاىل  ومن أصر واحتج ابلقدر كان إبليسياً شقياً.فمن استغفر واتب كان آدمياً سعيدًا. 

 وممن تبعك منهم أمجعني ". إلبليس: " ألمألن جهنم منك
وهذا املوضع ضل فيه كثري من اخلائضني يف احلقائق فإنه يسلكون أنواعاً من احلقائق اليت جيدوهنا 

 ويذوقوهنا وحيتجون ابلقدر فيما خالفوا
__________ 

ان ابلقدر عذرا ملن عصى هللا وأشرك واملعىن من جعل اإلمي -هنا جواب: فمن جعل ( سقط من 1)
بل  -زمه كون هذا اإلميان منكرا من املنكرات وضاللة من الضالالت؛ وليس األمر كذلك ل -به 

 اإلميان ابلقدر حسنة من احلسنات اخل
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أمر لقدر على خمالفة فيه األمر فيضاهون املشركني الذين كانوا يبتدعون ديناً مل يشرعه هللا وحيتجون اب
 هللا.

الثالث: من الضالني يف القدر من خاصم الرب يف مجعه بني القضاء والقدر واألمر والنهي  والصنف 
كما يذكر ذلك على لسان إبليس، وهؤالء خصماء هللا وأعداؤه، وأما أهل اإلميان فيؤمنون ابلقضاء 

عاىل: " ملقدور، كما قال تور، ويصربون على اوالقدر واألمر والنهي، ويفعلون املأمور، ويرتكون احملظ
من يتق ويصرب فإن هللا ال يضيع أجر احملسنني " فالتقوى تتناول فعل املأمور، وترك احملظور، والصرب 
يتضمن الصرب على املقدور. وهؤالء إذا أصابتهم مصيبة يف األرض أو يف أنفسهم علموا أن ذلك يف  

موا األمر هلل وصربوا يكن ليصيبهم، فسل هم، وما أخطأهم ملكتاب، وإن ما أصاهبم مل يكن ليخطئ
على ما ابتالهم به، وأما إذا جاء أمر هللا فإهنم يسارعون يف اخلريات، ويسابقون إىل الطاعات، 



ويدعون رهبم رغباً ورهباً، وجيتبون حمارمه، وحيفظون حدوده، ويستغفرون هللا ويتوبون إليه من تقصريهم 
على العبد دائماً وإقتداًء بنبيهم حيث يقول  هم أبن التوبة فرضحلدوده، علماً من فيما أمر وتعديهم

يف احلديث الصحيح: " أيها الناس توبوا إىل ربكم فوالذي نفسي بيده إين ألستغفر هللا وأتوب إليه 
 أكثر من سبعني مرة " وآخر سورة نزلت عليه: " إذا جاء نصر هللا والفتح، ورأيت الناس يدخلون يف

 واستغفره إنه كان تواابً ".، فسبح حبمد ربك دين هللا أفواجاً 
وإذا عرف هذان األصالن فعليهما يبين جواب ما يف هذا السؤال من الكلمات؛ ويعرف ما دخل يف 

 هذه األمور من الضالالت.
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 بدء اجلواب عن كلمات أهل الوحدة
لوحدة اً " هو من أقوال اوكثفها فسماها خلق فقول القائل: " إن هللا لّطف ذاته فسماها حقاً،

واحللول واالحتاد، وهو ابطل فإن اللطيف إن كان هو الكثيف فاحلق هو اخللق وال تلطيف وال 
تكشيف، وإن كان اللطيف غري الكثيف فقد ثبت الفرق بني احلق واخللق، وهذا هو احلق، وحينئذ 

خلوق ال وجود كما أن ذات املن خلقاً بوجه من الفاحلق ال يكون خلقاً فال يتصور أن ذات احلق يكو 
 تكون ذات اخلالق بوجه من الوجوه.

وكذلك قول اآلخر ظهر فيها حقيقة واحتجب عنها جمازًا فإنه إن كان الظاهر غري املظاهر فقد ثبت 
 الفرق بني الرب والعبد، وإن مل يكن أحدمها غري اآلخر فال يتصور ظهور واحتجاب.

ومن كان من أهل الفرق شهدها ستوراً دها مظاهر وجمايل، كان من أهل احلق شهمث قوله: " فمن  
وحجباً ". كالم ينقض بعضه بعضاً فإنه إن كان الوجود واحداً مل يكن أحد الشاهدين عني اآلخر ومل 

يكن الشاهد عني املشهود وهلذا قال بعض شيوخ هؤالء: من قال إن يف الكون سوى هللا فقد كذب، 
إذا مل يكن موجود سوى الواجب بنفسه كان فأفحمه. وهذا ألنه خر فمن الذي يكذب؟ فقال له آ

هو الذي يكذب ويظلم وأيكل ويشرب. وهكذا يصرح به أئمة هؤالء كما يقول صاحب الفصوص 
وغريه أنه موصوف جبميع صفات الذم، وأنه هو الذي ميرض ويضرب وتصيبه اآلفات ويوصف 

فالعلي لنفسه هو الذي  املدح والذم، قال: هو الذي يوصف بنعوتابملصائب والنقائص، كما إنه 
 يكون له مجيع الصفات
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 وشرعاً، وليس ذلك الثبوتية والسلبية سواء كانت حممودة عقاًل وعرفاً وشرعاً أو مذمومة عقاًل وعرفاً 
إال ملسمى هللا خاصة، وقال: أال ترى احلق يظهر بصفات احملداثت وقد أخرب بذلك عن نفسه 

قص وبصفات الذم؟ أال ترى املخلوق يظهر بصفات اخلالق، فكلها حق له كما أن وبصفات الن
 صفات املخلوق حق للخالق.

عشق إبليس وفرعون وهامان وكل كافر، حق يل عشق الوجود وأهله، يقتضي أن يوقول القائل: لقد 
كاذب يف ذلك ويعشق الكالب واخلنازير والبول والعذرة وكل خبيث، مع إنه ابطل شرعاً وعقاًل فهو  

( . وما ذكر عن بعضهم من 1متناقض فيه، فإنه لو آذاه مؤٍذ وآمله أملاً شديداً ال يغضب حمرم شرعاً )
ترى عني ما ترى " هو من كالم ابن سبعني وهو من " عني ما ترى ذات ال ترى، وذات ال  قوله:

يائهم وأخربهم ابلفلسفة أكابر أهل اإلحلاد، أهل الشرك والسحر واالحتاد، وكان من أفاضلهم وأذك
وتصوف املتفلسفة. وقول ابن عريب: ظاهره خلقه، وابطنه حقه، هو قول أهل احللول وهو متناقض 

ك موجودان أحدمها ابطن واآلخر ظاهر، والتفريق بني ذلك فإنه يقول ابلوحدة فال يكون هنايف 
 .الوجود والعني، تفريق ال حقيقة له بل هو من أقوال أهل الكذب واملني

وقول ابن سبعني: رب هالك، وعبد مالك وأنتم ذلك هللا فقط والكثرة وهم، موافق ألصله الفاسد يف 
 د اخلالقأن وجود املخلوق وجو 

__________ 
سقط منه جواب لو آذاه اخل واملعىن امتنع أن يعشقه طبعا. وال بد من سقوط كالم وقد  -( كذا 1)

 ي هللا حمرم شرعاآخر يفهم منه أن فعل من ال يغضب إذا عص
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لرب، فقال: وأنتم وهلذا قال: وأنتم ذلك، فإنه جعل العبد هالكاً أي ال وجود له فلم يبق إال وجود ا
ذلك، وكذلك قال: هللا فقط والكثرة وهم. فإنه على قوله ال موجود إال هللا، وهلذا كان يقول هو 

ال إله إال هللا، وكان يسميهم الشيخ قطب وأصحابه يف ذكرهم ليس إال هللا بدل قول املسلمني: 
ال: الكثرة وهم. وهذا تناقض الدين بن القسطالين الليسية، ويقول احذروا هؤالء الليسية، وهلذا ق

فإن قوله وهم يقتضي متومهاً فإن كان املتوهم هو الوهم فيكون هللا هو الوهم وإن كان املتوهم هو 
كان املتوهم هو هللا فقد وصف هللا ابلوهم الباطل، وهذا   غري الوهم فقد تعدد الوجود. وكذلك: إن



املتوهم غريه فقد أثبت غري هللا وهذا يناقض مع إنه كفر فإنه يناقض قوله الوجود واحد، وإن كان 
 أصله، مث مىت أثبت غريًا لزمت الكثرة فال تكون الكثرة ومها بل تكون حقاً.

ا مبنيان على هذا األصل فإن قوله: اي صورة إنس سرها والبيتان املذكوران عن ابن عريب مع تناقضهم
ة إنس سرها معنائي، أي هي الصورة معنائي، خطاب على لسان احلق يقول لصورة اإلنسان اي صور 

وأان معناها. وهذا يقتضي أن املعين غري الصورة وهو يقتضي التعدد والتفريق بني املعىن والصورة فإن  
رة كما يصرح به فال تعدد، وإن كان وجود هذا غري وجود هذا كان وجود املعىن هو وجود الصو 

ل ميكن أن يراد به معىن صحيح أي لوال اخلالق تناقض وقوله: ما خلقك لألمر ترى لوالئي، كالم جمم
ملا وجد الكلفون وال خلق ألمر هللا، لكن قد عرف أنه ال يقول هبذا. فإن مراده الوحدة واحللول 

 واالحتاد، وهلذا قال:
 ئناك فأنشأانك خلقاً بشراً ... كي تشهدان يف أكمل األشياءش

(1/78) 

 

لول وهو حلول فبني أن العبيد يشهدونه يف أكمل األشياء وهي الصورة اإلنسانية وهذا يشري إىل احل
احلق يف اخللق لكنه متناقض يف كالمه فإنه ال يرضى ابحللول وال يثبت موجودين حل أحدمها يف 

جود احلال هو عني وجود احملل لكنه يقول ابحللول بني الثبوت والوجود، فوجود اآلخر بل عنده و 
يف نفس األمر فإنه ال ه وهذا الكالم ال حقيقة له احلق حل يف ثبوت املمكنات وثبوهتا حل يف وجود

 فرق بني هذا وهذا لكنه هو مذهبه املتناقض يف نفسه.
وف بنفس األب: فقال طف ببيت ما فارقه هللا وأما الرجل الذي طلب من والده احلج فأمره أن يط

 به ورسوله، وأما طرفة عني قط. فهذا كفر إبمجاع املسلمني، فإن الطواف ابلبيت العتيق مما أمر هللا
ابألنبياء والصاحلني، فحرام إبمجاع املسلمني. ومن اعتقد ذلك ديناً فهو كافر سواء طاف الطواف 

 طرفة عني قط إن أراد به احللول املطلق العام فهو مع بطالنه ببدنه أو بقربه، وقوله ما فارقه هللا
العكس، يكن طواف هذا هبذا أوىل من املتناقض فإنه حينئذ ال فرق بني الطوائف واملطوف به، فلم 

بل هذا يستلزم أنه يطاف ابلكالب واخلنازير والكفار والنجاسات واألقذار وكل خبيث وكل ملعون 
لعام يتناول هذا كله، وقد قال مرة شيخهم الشريازي لشيخه التلمساين وقد مر ألن احللول واالحتاد ا

 ومعه شخص ومث خارج عنه؟ ومر التلمساينبكلب أجرب ميت: هذا أيضاً من ذات هللا، فقال: 



فاجتاز بكلب فركضه اآلخر برجله فقال: ال تركضه فإنه منه. وهذا مع أنه من أعظم الكفر والكذب 
 والدين فإنه متناقض فإن الراكض واملركوض واحد، وكذلك الناهي واملنهي،الباطل يف العقل 
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مظاهر  فليس شيء من ذلك أبوىل ابألمر والنهي من شيء، وال يعقل مع الوحدة تعدد وإذا قيل
قيل إن كان هلا وجود غري وجود الظاهر املتجلي فقد ثبت التعدد وبطلت الوحدة وإن كان  -وجمايل 

( فرق، وإن أراد بقوله ما فارقه 1هو وجود هذا مل يبق بني الظاهر واملظهر واملتجلي فيه ) وجود هذا
هذا احللول اثبتاً له من  ول اخلاص، كما تقول النصارى يف املسيح لزم أن يكونهللا طرفة عني، احلل

يقه وعرفانه حني خلق كما تقوله النصارى يف املسيح فال يكون ذلك حاصاًل له مبعرفته وعبادته وحتق
ر وحينئذ فال يكون فرق بينه وبني غريه من اآلدميني فلماذا يكون احللول اثبتاً له دون غريه؟ وهذا ش

لكونه خلق من غري أب والشيوخ مل يفضلوا يف  من قول النصارى فإن النصارى ادعوا ذلك يف املسيح
ذا أمر حصل هلم بعد أن مل يكن نفس التخليق وإمنا فضلوا ابلعبادة واملعرفة والتحقيق والتوحيد وه

وحينئذ فقوهلم  فإذا كان هذا هو سبب احللول وجب أن يكون احللول فيهم حاداثً ال مقارانً خللقهم
 طرفة عني قط كالم ابطل كيف ما قدر. أن الرب ما فارق أبداهنم أو قلوهبم

هو كذب على رابعة ولو ف -وأما ما ذكر عن رابعة من قوهلا عن البيت أنه الصنم املعبود يف األرض 
لمون قال هذا من قاله لكان كافراً يستتاب فإن اتب وإال قتل وهو كذب فإن البيت ال يعبده املس

ه، وكذلك ما نقل من قوهلا: وهللا ما وجله هللا وال ولكن يعبدون رب البيت ابلطواف به والصالة إلي
ذاك البيت وغريه يف هذا املعىن فألي  خال منه. كالم ابطل عليها، وعلى مذهب احللولية ال فرق بني

 مزية يطاف به ويصلى
__________ 

 ( لعل أصله: واجمللى واملتجلي فيه1)
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قوله ما خال منه  كالم صحيح، وأما  -إليه وحيج دون غريه من البيوت؟ وقول القائل: ما وجل هللا فيه 
وهو مناقض لقوله ما وجل فيه، وإن أراد به  فإن أراد ذاته حالة فيه أو ما يشبه هذا املعىن فهو ابطل



له ولوج ومل يزل غري حال فيه فهذا مع أنه كفر وابطل يوجب أن ال أن االحتاد مالزم له مل يتجدد 
 عندهم كذلك.يكون للبيت مزية على غريه من البيوت إذًا املوجودات كلها 

 وأما البيتان املنسوابن إىل احلالج:
 . سر سنا الهوته الثاقبسبحان من أظهر انسوته ..

 بحىت بدا يف خلقه ظاهراً ... يف صورة اآلكل والشار 
فهذه قد تعني هبا احللول اخلاص كما تقوله النصارى يف املسيح وكان أبو عبد هللا بن خفيف الشريازي 

أمر احلالج يذب عنه فلما أنشد هذين البيتني قال: لعن هللا من قال هذا،  قبل أن يطلع على حقيقة
 قوله:و 

 عقد اخلالئق يف اإلله عقائدًا ... وأان اعتقدت مجيع ما اعتقدوه
ا البيت يعرف البن عريب فإن كان قد سبقه إليه احلالج وقد متثل هو به فإضافته إىل احلالج فهذ

بني النقيضني يف االعتقاد يف غاية الفساد، والقضيتان  صحيحة وهو كالم متناقض فإن اجلمع
واإلجياب على وجه يلزم من صدق إحدامها كذب األخرى ال ميكن اجلمع بينهما  املتناقضتان ابلسلب

وهؤالء يزعمون أنه يثبت عندهم يف الكشف ما يناقض صريح العقل وإهنم يقولون ابجلمع بني 
يقهم يقول مبخالفة املعقول واملنقول، وال ريب أن هذا من النقيضني وبني الضدين وأن من سلك طر 

اء أهل السفسطة ومعلوم أن األنبياء عليهم السالم أعظم من األولياء، واألنبي أفسد ما ذهب إليه
 جاؤوا مبا تعجز
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ل، ال مبحاالت العقول عن معرفتهم ومل جييئوا مبا تعلم العقول بطالنه فهم خيربون مبحارات العقو 
لنقيضني صحيح، وأن العقول، وهؤالء املالحدة يدعون أن حماالت العقول صحيحة، وإن اجلمع بني ا

وأوهام يتخيلون يف ما خالف صريح املعقول وصحيح املنقول صحيح، وال ريب أهنم أصحاب خيال 
خياالهتم واخليال الباطل نفوسهم أمورًا يتخيلوهنا ويتومهوهنا فيظنوهنا اثبتة يف اخلارج وإمنا هي من 

يال كما يقول ذلك ابن عريب وغريه يتصور فيه ما ال حقيقة له وهلذا يقولون أرض احلقيقة هي أرض اخل
 بن الفارض وكان من شيوخهم وأما قوله:وهلذا حيكون حكاية ذكرها سعيد الفرغاين شارح قصيدة ا

 بيين وبينك إيّن تزامحين ... فارفع حبقك إنيي من البني
ت إنيته إن هذا الكالم يفسر مبعان ثالثة يقوله الزنديق، ويقوله الصديق فاألول مراده به رفع ثبو ف



 سوى. وهلذا قال حىت يقال إن وجوده هو وجود احلق وإنيته هي إنية احلق فال يقال إنه غري هللا وال
رفعت له صورة، سلف هؤالء املالحدة إن احلالج نصف رجل وذلك أنه مل ترفع له اإلنية ابملعىن ف
اً فإن قوله: بيين فقيل وهذا القول مع ما فيه من الكفر، واإلحلاد فهو متناقض ينقض بعضه بعض

ت أمور ثالثة وكذلك يقول: وبينك إين تزامحين، خطاب لغري مواثبات إنية بينه وبني ربه وهذه إثبا
مور ثالثة وهذا املعىن الباطل فارفع حبقك إنيي من البني، طلب من غريه أن يرفع إنيته وهذا إثبات أل

طلب رفع اإلنية وهو طلب الفناء، هو الفناء الفاسد وهو الفناء عن وجود السوى فإن هذا فيه 
السوى وفناء عن عبادة السوى فاألول  والفناء ثالثة أقسام فناء عن وجود السوى وفناء عن شهود

 وهو فناء أهل
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ما الثاين وهو الوحدة املالحدة كما فسروا به كالم احلالج وهو أن جيعل الوجود وجودًا واحدًا وأ
عن أيب يزيد وأمثاله هو الذي يعرض لكثري من السالكني كما حيكي الفناء عن شهود السوى فهذا 

وهو مقام االصطالم وهو أن يغيب مبوجوده عن وجوده ومبعبوده عن عبادته ومبشهوده عن شهادته 
 حيب آخر فألقى ومبذكوره عن ذكره، فيظن من مل يكن ويبقى من مل يزل، وهذا كما حيكى أن رجالً 

قعت أنت؟ فقال: غبت بك لقى احملب نفسه خلفه فقال: أان وقعت فلم و احملبوب نفسه يف املاء فأ
عين، فظننت أنك إين. فهذا حال من عجز عن شيء من املخلوقات إذا شهد قلبه وجود اخلالق وهو 

جيعله غاية السلوك أمر يعرض لطائفة من السالكني ومن الناس من جيعل هذا من السلوك ومنهم من 
ملأمور واحملظور، واحملبوب واملكروه، لفناء يف توحيد الربوبية فال يفرقون بني احىت جيعلوا الغاية هو ا

وهذا غلط عظيم غلطوا فيه بشهود القدر وإحكام الربوبية عن شهود الشرع واألمر والنهي وعبادة 
مل يكن حممودًا على هذا ولكن قد يكون  هللا وحده وطاعة رسوله فمن طلب رفع إنيته هبذا االعتبار

 وراً.معذ
ادة السوى فهذا حال النبيني وأتباعهم وهو أن يفىن بعبادة هللا وأما النوع الثالث وهو الفناء عن عب

عن عبادة ما سواه، وحببه عن حب ما سواه، وخبشيته عن خشية ما سواه، وابلتوكل عليه عن التوكل 
إبراهيم ويدخل يف هذا أن د هللا وحده ال شريك له وهو احلنيفية ملة على ما سواه، فهذا حتقيق توحي

اه بطاعة هللا فال حيب إال هلل، وال يبغض إال هلل، وال يعطي إال هلل، وال مينع إال هلل، يفىن عن إتباع هو 



 فهذا هو الفناء الديين الشرعي الذي بعث هللا رسله وانزل به كتبه.
 البني، مبعىن أن يرفع هوىومن قال: فارفع حبقك إنيي من 
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وعمله ابهلل وبقوته ع هواه وال يتوكل على نفسه وحوله وقوته بل يكون عمله هلل ال هلواه ال يتبنفسه ف
ال حبوله وقوته كما قال تعاىل: " إايك نعبد وإايك نستعني " فهذا حق حممود، وهذا كما حيكي عن أيب 

: اترك نفسك ( كيف الطريق إليك؟ قال1يزيد أنه قال: رأيت رب العزة يف املنام فقلت: خدايي )
 واستعانتك ابهلل كما قال: " أي اترك إتباع هواك واالعتماد على نفسك فيكون عملك هلل -وتعال 

 فاعبدوه وتوكل عليه ".
والقول احملكي عن ابن عريب: ويب حلفت وإن املقسم هللا، هو أيضاً من إحلادهم إفكهم: جعل نفسه 

احمللوف به كما يقولون: أرسل من نفسه إىل نفسه حالفة بنفسه، وجعل احلالف هو هللا فهو احلالف و 
 املرسل إليه والرسول وكما قال ابن الفارض يف قصيدته نظم السلوك:رسواًل بنفسه فهو املرسل و 

 هلا صلوايت ابملقام أقيمها ... وأشهد فيها أهنا يل صلت
 كالان مصل واحد ساجد إيل ... حقيقته ابجلمع يف كل سجدة

 ي ومل تكن ... صاليت لغريي يف أداء كل ركعةوما كان يب صلى سوا
 إىل أن قال:

 ايي مل تزل ... وال فرق بل ذايت لذايت حنتوما زلت إايها وإ
 وقد رفعت اتء املخاطب بيننا ... ويف رفعها عن فرقة الفرق رفعيت

 فإن دعيت كنت اجمليب وإن أكن ... منادي أجابت من دعاين ولبت
مي صلوات هللا عليه فهو كذب عليه وهو كالم ملحد كاذب وضعه على وأما املنقول عن عيسى بن مر 

 ا مل ينقله عنه مسلم والاملسيح وهذ
__________ 

 بضم اخلاء اسم اجلاللة ابلفارسية وأضافه إىل ايء املتكلم أي إهلي -( خدا1)
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ق من نوره آدم سة فخلنصراين، فإنه ال يوافق قول النصارى قوله إن هللا اشتاق أن يرى ذاته املقد
وجعله كاملرآة ينظر إىل ذاته املقدسة فيها وإين أان ذلك النور وآدم املرآة، فهذا الكالم مع ما فيه من 

الكفر واإلحلاد متناقض وذلك أن هللا سبحانه يرى نفسه كما يسمع كالم نفسه، وهذا رسول هللا 
اكم من ورائي كما أراكم من بني يدي إين أر صلى هللا عليه وسلم وهو عبد خملوق هلل قال ألصحابه: " 

" فإذا كان املخلوق قد يرى ما خلقه وهو أبلغ من رؤية نفسه فاخلالق تعاىل كيف ال يرى نفسه؟ 
وأيضاً فإن شوقه إىل رؤية نفسه حىت خلق آدم يقتضي أنه مل يكن يف األزل يرى نفسه حىت خلق 

يف األزل وإن كان حمداثً فال بد من سبب  عل ذلكآدم، مث ذلك الشوق كان قدمياً كان ينبغي أن يف
يقتضي حدوثه، مع أنه قد يقال الشوق أيضاً صفة نقص وهلذا مل يثبت ذلك يف حق هللا تعاىل وقد 

 روي: " طال شوق األبرار إىل لقائي وأان إىل لقائهم أشوق ". وهو حديث ضعيف.
يقتضي أن يكون آدم  -و املرآة وآدم هوقوله: خلق من نوره آدم وجعله كاملرآة وأان ذلك النور 

خملوقاً من املسيح واملسيح خلق من مرمي ومرمي من ذرية آدم فكيف يكون آدم خملوقاً من ذريته؟ وإن 
قيل املسيح هو نور هللا فهذا القول وإن كان من جنس قول النصارى فهو شر من قول النصارى فإن 

ذي هو الكلمة هي جوهر االبن، وهم هوت الالنصارى يقولون: إن املسيح هو الناسوت والال
يقولون: االحتاد احتاد الالهوت والناسوت متجدد حني خلق بدن املسيح، ال يقولون أن آدم خلق من 

 املسيح إذ املسيح عندهم اسم الالهوت والناسوت
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 املسيح.مجيعاً وذلك ميتنع أن خيلق منه آدم، وأيضاً فهم ال يقولون إن آدم خلق من الهوت 
وأيضاً فقول القائل إن آدم خلق من نور هللا الذي هو املسيح إن أراد به نوره الذي هو صفة هلل 

فذاك ليس هو املسيح الذي هو قائم بنفسه إذ ميتنع أن يكون القائم بنفسه صفة لغريه، وإن أراد 
قبل خلق آدم فامتنع  بنوره ما هو نور منفصل عنه فمعلوم أن املسيح مل يكن شيئاً موجودًا منفصالً 

على كل تقدير أن يكون آدم خملوقاً من نور هللا الذي هو املسيح، وأيضاً فإذا كان آدم كاملرآة وهو 
ينظر إىل ذاته املقدسة فيها لزم أن يكون الظاهر يف آدم هو مثال ذاته ال أن آدم هو ذاته ال أن آدم 

راد بذلك أن آدم يعرف هللا تعاىل فريى مثال ذاته هو ذاته وال مثال ذاته وال كذاته وحينئذ فإن كان امل
العلمي يف آدم فالرب تعاىل يعرف نفسه فكان املثال العلمي إذا أمكن رؤيته كانت رؤيته للعلم 

املطابق له القائم بذاته أوىل من رؤيته للعلم القائم آبدم، وإن كان املراد أن آدم نفسه سأل هللا فال 



ون هو كاملثال الذي يف املرآة. وأيضاً فتخصيص املسيح بكونه ذلك النور يكون آدم هو املرآة بل يك
هو قول النصارى الذين خيصونه أبنه هللا، وهؤالء االحتادية ضموا إىل قول النصارى قوهلم بعموم 

 االحتاد حيث جعلوا يف غري املسيح من جنس ما تقوله النصارى يف املسيح.
 وأما قول ابن الفارض:

 تجليت ذاتك من ترى ... بغري مراء يف املرآة الصقيلةوشاهد إذا اس
 أغريك فيها الح أم أنت انظر ... إليك هبا عند انعكاس األشعة

 فهذا متثيل فاسد وذلك أن الناظر يف املرآة مثال نفسه فريى نفسه
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له وأيضًا  اً بقوكذا املرآة ال يرى نفسه بال واسطة فقوهلم بوجود ابطل وبتقدير صحته ليس هذا مطا
فهؤالء يقولون بعموم الوحدة واالحتاد واحللول يف كل شيء فتخصيصهم بعد هذا آدم أو املسيح 

يناقض قوهلم ابلعموم وإمنا خيص املسيح وحنوه من يقول ابالحتاد اخلاص كالنصارى والغالية من الشيعة 
فاملرآة خارجة عن نفسه ة رآوجهال النساك وحنوهم، وأيضاً فلو قدر أن اإلنسان يرى نفسه يف امل

فرأى نفسه أو مثال نفسه يف غريه والكون عندهم ليس فيه غري وال سوى فليس هناك مظهر مغاير 
للظاهر وال مرآة مغايرة للرائي. وهم يقولون: إن الكون مظاهر احلق فإن قالوا املظاهر غري الظاهر لزم 

كن قد ظهر شيء يف شيء وال ظهر شيء ي ملالتعدد وبطلت الوحدة، وإن قالوا املظاهر هي الظاهر 
لشيء وكان قوله: وشاهد إذا استجليت نفسك أن ترى. . . كالماً متناقضاً ألن هنا خماِطباً وخماطَباً 
ومرآة تستجلى فيها الذات فهذه ثالثة أعيان فإن كان الوجود واحدًا ابلعني بطل هذا الكالم وكل  

 كلمة يقولوهنا تنقض أصلهم.
 -كره من قول ابن إسرائيل: األمر أمران أمر بواسطة وأمر بغري واسطة إىل آخره ذ  مافصل: وأما 

فمضمونه أن األمر الذي بواسطة هو األمر الشرعي الديين والذي بال واسطة هو األمر القدري 
الكوين وجعله أحد األمرين بواسطة واآلخر بغري واسطة كالم ابطل فإن األمر الديين يكون بواسطة 

 طة فإن هللا كلم موسى وأمره بال واسطة وكذلكاسو  وبغري
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طة وهي أوامر كلم حممدًا صلى هللا عليه وسلم وأمره ليلة املعراج وكذلك كلم آدم وأمره بال واس
دينية شرعية وأما األمر الكوين فقول القائل: أنه ال بواسطة خطأ بل هللا تعاىل خلق األشياء بعضها 

س هو خطاابً يسمعه املكون املخلوق فإن هذا ممتنع وهلذا قيل إن كان هذا ببعض وأمر التكوين لي
وإن كان خطاابً له قبل وجوده طاب خطاابً له بعد وجوده مل يكن قد كون به بل كان قد كون قبل اخل

فخطاب املعدوم ممتنع، وقد قيل يف جواب هذا أنه خطاب ملعلوم حلضوره يف العلم وإن كان معدوماً 
وأما ما ذكره الفقري فهو سؤال وارد بال ريب، وأما ما ذكره عن شيخه من أن آدم كان يف العني 

كان أمره " بكل " ابطناً فيقال: إن أريد بكونه ًا و توحيده ظاهرًا وابطناً فكان قوله " ال تقرب " ظاهر 
د أبه خلق قال كل ابطناً أنه أمره بذلك يف الباطن أمر تشريع أو دين فهذا كذب وكفر، وإن كان أرا

ذلك وقدره وكونه فهذا قدر مشرتك بني آدم وبني سائر املخلوقات فإمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
املكوانت فهو داخل يف هذا األمر، وأكل آدم من الشجرة وغري من  له كن فيكون، فكل ما كان

األمر كما ذلك من احلوادث داخلة حتت هذا كدخول آدم فنفس أكل آدم هو الداخل حتت هذا 
دخل آدم، وقول القائل: إنه قال آلدم يف الباطن كل مثل قوله أنه قال للكافر: اكفر وللفاسق 

حيب الفساد، وال يرضى لعباده الكفر وال يوجد منه خطاب ابطن وال افسق، وهللا ال أيمر ابلفحشاء، 
ذلك واقعاً مبشيئته وال ظاهر للكفار والفساق والعصاة بفعل الكفر والفسوق والعصيان، وإن كان 

فاألمر الكوين ليس هو أمرًا للعبد أن يفعل ذلك األمر بل هو أمر  -وقدرته وخلقه وأمره الكوين 
 تكوين
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خلق  لذلك الفعل يف العبد أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك احلال فهو سبحانه هو الذي
منوعاً، وهو الذي جعل املسلمني مسلمني  اإلنسان هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه اخلري 

نا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك " فهو سبحانه جعل العباد كما قال اخلليل: " رب
كونوا كذلك فيكونون  على األحوال اليت خلقهم عليها وأمره هلم بذلك أمر تكوين مبعىن أنه قال هلم:  

التكوين ال فرق فيه بني اجلماد واحليوان وهو ال يفتقر كذلك، كما لو قال للجماد كن فيكون فأمر 
لم املأمور وال إرادته وال قدرته لكن العبد قد يعلم ما جرى به القدر يف أحواله كما يعلم ما إىل ع

 أمره يف الباطن خبالف ما أمره به يف جرى به القدر يف أحوال غريه، وليس يف ذلك علم منه أبن هللا
ما يكون فيه من طاعة  اعة ابطناً وظاهرًا، وهناه عن املعصية ابطناً وظاهرًا، وقدرالظاهر بل أمره ابلط



ومعصية ابطناً وظاهرًا، وخلق العبد ومجيع أعماله ابطناً وظاهراً، وكون ذلك بقوله: " كن ابطناً وظاهراً 
قدر فاسد بن آدم وال عذر بل القدر يؤمن به، وال حيتج به، واحملتج ابل" وليس يف القدر حجة ال

لزم أن ال يالم أحد وال يعاقب وال يقتص منه  العقل والدين متناقض، فإن القدر إن كان حجة وعذراً 
وحينئذ فهذا احملتج ابلقدر يلزمه إذا ظلم يف نفسه وماله وعرضه وحرمته أن ال ينتصر من الظامل وال 

 فهو ممتنع طبعاً حمرم شرعاً. ال يذمه، وهذا أمر ممتنع يف الطبيعة ال ميكن أحدًا أن يفعلهيغضب و 
يكن إبليس ملوماً معاقباً وال فرعون وقوم نوح وعاد ومثود وغريهم من ولو كان القدر حجة وعذراً مل 

لد الزاين وال رمجه الكفار وال كان جهاد الكفار جائزًا وال إقامة احلدود جائزاً ال قطع السارق وال ج
 وال قتل
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اخللق وعقوهلم مل كان االحتجاج ابلقدر ابطاًل يف فطر بوجه من الوجوه وملا   القاتل وال عقوبة معتد
تذهب إليه أمة من األمم، وال هو مذهب أحد من العقالء الذين يطردون قوهلم فإنه ال يستقيم عليه 
مصلحة أحد ال يف دنياه وال آخرته وال ميكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن مل يكن أحدمها ملتزماً 

ني عباده لكن الشرائع تتنوع فتارة تكون مع اآلخر نوعاً من الشرع فالشرع نور هللا يف أرضه وعدله ب
منزلة من عند هللا كما جاءت به الرسل واترة ال تكون كذلك، مث املنزلة اترة تبدل وتغري كما غري أهل 

 رة ال يدخل.الكتاب شرائعهم. واترة ال تغري وال تبدل، واترة يدخل النسخ يف بعضها وات
ع هواه فإذا فعل فعاًل مبجرد هواه وذوقه، ووجده من غري أما القدر فإنه ال حيتج به أحد إال عند إتبا 

أن يكون له علم حبسن الفعل ومصلحته استند إىل القدر كما قال املشركون " لو شاء هللا ما أشركنا 
الذين من قبلهم حىت ذاقوا أبسنا قل وال آابؤان وال حرمنا من شيء " قال هللا تعاىل: " كذلك كذب 

وه لنا؟ إن تتبعون إال الظن وإن أنتم إال خترصون، قل وهلل احلجة البالغة هل عندكم من علم فتخرج
فلو شاء هلداكم أمجعني " فبني أهنم ليس عندهم علم مبا كانوا عليه من الدين وإمنا يتبعون الظن، 

اج ابلقدر فإنه لو خرب أحد الكعبة أو شتم إبراهيم والقوم مل يكونوا ممن يسوغ لكل أحد االحتج
أو طعن يف دينهم لعادوه وآذوه كيف وقد عادوا النيب صلى هللا عليه وسلم على ما جاء به اخلليل 

من الدين وما فعله هو أيضاً من املقدور؟ فلو كان االحتجاج ابلقدر حجة لكان للنيب صلى هللا تعاىل 
 كل ما حيدث يف الوجود فهوعليه وسلم وأصحابه فإن كان  
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كن كانوا مقدر، فاحملق واملبطل يشرتكان يف االحتجاج ابلقدر إن كان االحتجاج به صحيحاً ول
يعتمدون على ما يعتقدونه من جنس دينهم وهم يف ذلك يتبعون الظن ليس هلم به علم بل هم 

؟ فقال آدم عليه السالم فيما قال خيرصون. وموسى ملا قال آلدم: ملاذا أخرجتنا ونفسك من اجلنة
مل يكن آدم  - ملوسى: مل تلومين على أمر قدره هللا علي قبل أن أخلق أبربعني عاماً؟ فحج آدم موسى

عليه السالم حمتجاً على فعل ما هني عنه ابلقدر وال كان موسى ممن حيتج عليه بذلك فيقبله بل آحاد 
وآدم قد اتب مما فعل واجتباه ربه وهدى وموسى  املؤمنني ال يفعل مثل هذا فكيف آدم وموسى؟

ألنبياء؟ وآدم يعلم أنه لو  أعلم ابهلل من أن يلوم من هو دون نيب على فعل اتب منه فكيف بنيب من ا
كان القدر حجة مل حيتج إىل التوبة ومل جير ما جرى من خروجه من اجلنة وغري ذلك، ولو كان القدر 

سى يعلم أنه لو كان القدر حجة مل يعاقب فرعون ابلغرق وال بنو حجة لكان إلبليس وغريه وكذلك مو 
لمت نفسي فاغفر يل " وقال: " فاغفر إسرائيل ابلصعقة وغريها كيف وقد قال موسى: " رب إين ظ

لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين " وهذا ابب واسع وإمنا كان لوم موسى آلدم من أجل املصيبة اليت 
جرة وهلذا قال: ملاذا أخرجتنا ونفسك من اجلنة؟ واللوم ألجل املصيبة اليت حلقتهم آبدم من أكل الش

هو حق هللا نوع آخر، فإن األب لو فعل فعاًل افتقر به حلقت اإلنسان نوع واللوم ألجل الذنب الذي 
حىت تضرر بنوه فأخذوا يلومونه ألجل ما حلقهم من الفقر مل يكن هذا كلومه ألجل كونه أذنب والعبد 

ر أن يصرب على املقدور، ويطبع املأمور، وإذا أذنب استغفر كما قال تعاىل: " فاصرب إن وعد هللا مأمو 
قال تعاىل: " ما أصاب من مصيبة إال إبذن هللا ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه " حق واستغفر لذنبك " و 

 قال طائفة من السلف
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ى ترك املأمور، ضى ويسلم فمن احتج ابلقدر علهو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند هللا فري 
وجزع من حصول ما يكرهه من املقدور، فقد عكس اإلميان والدين، وصار من حزب امللحدين 

املنافقني، وهذا حال احملتجني ابلقدر فإن أحدهم إذا أصابته مصيبة عظم جزعه وقل صربه فال ينظر 
وال يرتك احملظور، وال  تج ابلقدر فال يفعل املأمور،إىل القدر وال يسلم له، وإذا أذنب ذنباً أخذ حي

يصرب على املقدور، ويدعي مع هذا أنه من كبار أولياء هللا املتقني، وأئمة احملققني املوجودين، وإمنا هو 
من أعداء هللا امللحدين، وحزب الشيطان اللعني، وهذا الطريق إمنا يسلكه أبعد الناس عن اخلري 



وأعظمهم ظلماً وعدواانً، وأذل الناس إذا قهر،  د أحدهم أخري الناس إذا قدر،والدين واإلميان، جت
وأعظم جزعاً ووهناً، كما جربه الناس من األحزاب البعيدين عن اإلميان ابلكتاب واملقابلة من أصناف 

الناس، واملؤمن إن قدر عدل وأحسن، وإن قهر وغلب صرب واحتسب، كما قال كعب بن زهري يف 
 ه وسلم اليت أوهلا: ابنت سعاد اخل..، يف صفة املؤمنني:يت أنشدها للنيب صلى هللا عليقصيدته ال

 ليسوا مفاريح إن انلت رماحهم ... يوماً وليسوا جمازيعاً إذا نيلوا
وسئل بعض العرب عن شيء من أمور النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم فقال: رأيته يغلب فال يبطر، 

سف قال أان يوسف وهذا أخي قد مّن هللا تعاىل: " قالوا أإنك ألنت يو  ويغلب فال يضجر، وقد قال
علينا، إنه من يتق ويصرب فإن هللا ال يضيع أجر احملسنني " وقال تعاىل: " وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم  
كيدهم شيئاً " وقال تعاىل: " إن تصربوا وتتقوا وأيتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من 

 " وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور " فذكر الصربالئكة مسومني " وقال تعاىل: امل
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والتقوى يف هذه املواضع األربعة فالصرب يدخل فيه الصرب على املقدور؛ والتقوى يدخل فيها فعل 
ك طاعته منبعاً املأمور، فمن رزق هذا وهذا فقد مجع له اخلري، خبالف من عكس فال يتقي هللا بل يرت 

األشقياء كما قال  هلواه وحيتج ابلقدر، وال يصرب إذا ابتلى وال ينظر حينئذ إىل القدر، فإن هذا حال
بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند املعصية جربي أي مذهب وافق هواك متذهبت به، يقول 

( أنه جعلك مطيعاً له 1)أنت إذا أطعت جعلت نفسك خالقاً لطاعتك فتنسى نعمة هللا عليك كي 
الف مراده أو احملرك وإذا عصيت مل تعرتف أبنك فعلت الذنب بل جتعل نفسك مبنزلة اجملبور عليه خب

الذي ال إرادة له وال قدرة وال علم وكالمها خطأ وقد ذكر أبو طالب املكي عن سهل بن عبد هللا 
علت هذه احلسنة، قال له ربه: أان التسرتي أنه قال: إذا عمل العبد حسنة فقال: أي وريب أان ف

ويسرتين هلا، قال له ربه: أنت يسرتك هلا وأان أعنتك عليها، فإن قال أي ريب أنت أعنتين عليها 
عملها وأجرها لك، وإذا فعل سيئة فقال: أي ريب أنت قدرت علي هذه السيئة قال له ربه: أنت 

ب وأان أتوب منه، قال له ربه: أان قدرته اكتسبتها وعليك وزرها فإن قال: أي إين أذنبت هذا الذن
 عليك وأان أغفره لك، وهذا ابب مبسوط يف غري هذا املوضع.

وقد كثر يف كثري من املنتسبني إىل املشيخة والتصوف شهود القدر فقط من غري شهود األمر والنهي 
القول والتزم لوازمه  واالستناد إليه يف ترك املأمور وفعل احملظور، وهذا أعظم الضالل، ومن طرد هذا 



 يطرد قوله كان أكفر من اليهود والنصارى واملشركني لكن أكثر من يدخل يف ذلك يتناقض وال
__________ 

 ( كذا يف األصل ولعل صوابه "يف" وحذفه أوىل1)
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كان توحيده وقول هذا القائل هو من هذا الباب فقوله: آدم كان أمره بكل ابطناً فأكل، وإبليس  
سجود آلدم فرآه غريًا فلم يسجد فغري هللا عليه وقال: " اخرج منها " اآلية. فإن هذا هرًا فأمر ابلظا

مع ما فيه من اإلحلاد كذب على آدم وإبليس فآدم اعرتف أبنه هو الفاعل للخطيئة وإنه هو الظامل 
" فتلقى ، قال تعاىل: الباطن ابألكللنفسه واتب من ذلك ومل يقل أن هللا ظلمين وال أن هللا أمرين يف 

آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم " وقال تعاىل: " قاال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل 
تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين " وإبليس أصر واحتج ابلقدر فقال: " ريب مبا أغويتين ألزينن 

فهذا شر من االحتجاج ابلقدر  - ريًا فلم يسجدا قوله: رآه غهلم يف األرض وألغوينهم أمجعني " وأم
فإن هذا قول أهل الوحدة امللحدين وهو كذب على إبليس فإن إبليس مل ميتنع من السجود لكونه 

غريًا بل قال: " أان خري منه خلقتين من انر وخلقته من طني " ومل تؤمر املالئكة ابلسجود ولكون آدم 
عروفة وهللا تعاىل: " علم آدم األمساء كلها مث عرضهم وآدم اثبتة م بني املالئكة ليس غريًا بل املغايرة

على املالئكة فقال أنبئوين أبمساء هؤالء إن كنتم صادقني، قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا 
هلذا قالوا: إنك أنت العليم احلكيم " وكانت ملالئكة وآدم معرتفني أبن هللا مباين هلم وهم مغايرون له و 

ربه فآدم يقول: " ربنا ظلمنا أنفسنا " واملالئكة تقول: " ال علم لنا إال ما علمتنا "  عوه دعا العبدد
وتقول: " ربنا وسعت كل شيء رمحًة وعلماً فاغفر للذين اتبوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم " 

هللا أختذ ولياً فاطر عاىل: " أغري هلون " وقال تاآلية، وقد قال تعاىل: " أفغري هللا أتمروين أعبد أيها اجلا
 السموات واألرض وهو يطِعم وال يطَعم " وقال: " أفغري هللا أبتغي
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ون أمروه بعبادة حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصاًل " فلو مل يكن هناك غريه مل يكن املشرك
قون اإلنكار، فلما أنكر عليهم ذلك دل غري هللا وال اختاذ غري هللا ولياً وال حكماً فلم يكونوا يستح



وحكماً، وإنه من فعل ذلك فهو مشرك ابهلل كما قال تعاىل: على ثبوت غري ميكن عبادته واختاذه ولياً 
: " ال جتعل مع هللا إهلاً آخر فتقعد مذموماً " وال تدع مع هللا إهلاً آخر فتكون من املعذبني " وقال

 خمذواًل " وأمثال ذلك.
م  القائل أن قوله: " ليس لك من األمر شيء " عني اإلثبات للنيب صلى هللا عليه وسلوأما قول 

كقوله: " وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى إن الذين يبايعون هللا يد هللا فوق أيديهم " فهذا بناه 
الوحدة واالحتاد، وجعل معىن قوله: " ليس لك من األمر شيء " أي فعلك هو فعل  على قول أهل

شيء " نزل يف  لعدم املغايرة وهذا ضالل عظيم من وجوه: أحدها: إن قوله: " ليس لك من األمر هللا
سياق قوله: " ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبني، ليس لك من األمر شيء أو 

سلم كان يدعو ب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون " وقد ثبت يف الصحيح إن النيب صلى هللا عليه و يتو 
ترك فعلم أن معناها أفراد الرب  على قوم من الكفار أو يلعنهم يف القنوت فلما أنزل هللا هذه اآلية

ن شاء كبتهم فانقلبوا تعاىل ابألمر وأنه ليس لغريه أمر بل إن شاء هللا تعاىل قطع طرفاً من الكفار وإ
يف اآلية األخرى: " قل ال أملك  ابخلسارة وإن شاء اتب عليهم وإن شاء عذهبم، وهذا كما قال

أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء "  لنفسي نفعاً وال ضرًا إال ما شاء هللا ولو كنت
 لنا ههنا قل إن األمر كله هلل ".وحنو ذلك قوله تعاىل: " يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قت
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لعبد هو فعل هللا إن فعل اإذ رميت ولكن هللا رمى " مل يرد به الوجه الثاين: إن قوله: " وما رميت 
تعاىل كما تظنه طائفة من الغالطني فإن ذلك لو كان صحيحاً لكان ينبغي أن يقال لكل أحد حىت 
يقال للماشي ما مشيت إذ مشيت ولكن هللا مشى، ويقال للراكب وما ركبت إذ ركبت ولكن هللا 

كل والشارب إذ تكلمت ولكن هللا تكلم. ويقال مثل ذلك لآلركب، ويقال للمتكلم ما تكلمت 
والصائم واملصلي وحنو ذلك وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر ما كفرت إذ كفرت ولكن هللا كفر. 
ويقال للكاذب ما كذبت إذ كذبت ولكن هللا كذب. ومن قال مثل هذا فهو ملحد خارج عن العقل 

 قدرته أن يوصل صلى هللا عليه وسلم يوم بدر رماهم ومل يكن يفوالدين، ولكن معىن اآلية أن النيب 
الرمي إىل مجيعهم فإنه إذا رماهم ابلرتاب وقال شاهت الوجوه ومل يكن يف قدرته أن يوصل ذلك إليهم  

كلهم فاهلل تعاىل أوصل ذلك الرمي إليهم بقدرته، يقول وما أوصلت إذ حذفت ولكن هللا أوصل، 
تبليغ وأثبت له احلذف واإللقاء ليس هو الرمي الذي نفاه عنه وهو اإليصال والفالرمي الذي أثبته له 



 وكذلك إذا رمى سهماً فأوصلها بقدرته.
الوجه الثالث: إنه لو فرض أن املراد هبذه اآلية أن هللا خالق أفعال العباد فهذا املعىن حق وقد قال 

املسلم مسلماً. وقال تعاىل: " إن اإلنسان اخلليل: " ربنا واجعلنا مسلمني لك " فاهلل هو الذي جعل 
ق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه اخلري منوعاً " فاهلل هو الذي خلقه هلوعاً لكن ليس يف خل

هذا أن هللا هو العبد، وال أن وجود اخلالق هو وجود املخلوق، وال أن هللا حال يف العبد فالقول أبن 
 ول أبن اخلالق حال يفهللا خالق أفعال العباد حق والق
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ىل القول ابحللول املخلوق أو وجوده وجود املخلوق ابطل وهؤالء ينتقلون من القول بتوحيد الربوبية إ
 واالحتاد وهذا عني الضالل واإلحلاد.

إنك الوجه الرابع: إن قوله تعاىل: " إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون هللا " مل يرد به إنك أنت هللا وإمنا 
أنت رسول هللا ومبلغ أمره وهنيه فمن ابيعك فقد ابيع هللا كما أن من أطاعك فقد أطاع هللا ومل يرد 

لرسول هو هللا، ولكن الرسول أمر مبا أمر هللا به فمن أطاعه فقد أطاع هللا كما قال النيب بذلك أن ا
أطاعين، ومن عصاين فقد  صلى هللا عليه وسلم: " من أطاعين فقد أطاع هللا، ومن أطاع أمريي فقد

ن عصى هللا، ومن عصى أمريي فقد عصاين " ومعلوم أن أمريه ليس هو إايه ومن ظن يف قوله: " إ
الذين يبايعونك إمنا يبايعون هللا " أن املراد به أن فعلك هو فعل هللا أو املراد أن هللا حال فيك وحنو 

رسول خاصيته وجعله مثل غريه، وذلك أنه ذلك فهو ومع جهله وضالله بل كفره وإحلاده قد سلب ال
وكان من ابيع أاب جهل لو كان املراد أن خالق لفعلك لكان هنا قدر مشرتك بينه وبني سائر اخللق، 

فقد ابيع هللا ومن ابيع مسيلمة فقد ابيع هللا ومن ابيع قادة األحزاب فقد ابيع هللا، وعلى هذا التقدير 
 قد ابيع هللا إذ هللا خالق هلذا وهلذا، وكذلك إذا قيل مبذهب أهل فاملبايع هو هللا أيضاً فيكون هللا

هذا وهذا فيكون هللا قد ابيع هللا، وهذا يقوله كثري من  احللول والوحدة واالحتاد فإنه عام عندهم يف
شيوخ هؤالء احللولية حىت إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو ويقول أقاتل هللا؟ ما أقدر أن أقاتل هللا 

و هذا الكالم الذي مسعناه من شيوخهم وبينا فساده هلم ضالهلم غري مرة وأما احللول اخلاص وحن
 و قول النصارىفليس هو قول هؤالء بل ه
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س لك من األمر ( وهو ابطل أيضاً فإن هللا سبحانه وتعاىل قال له: " لي1ومن وافقهم من الغالية )
" وإن  دعوه " وقال: " سبحان الذي أسرى بعبده ليالً " وقال: شيء " وقال: " وإنه ملا قام عبد هللا ي

كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان " وقال: " لقد رضي هللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة 
، ومغامن كثرية أيخذوهنا وكان هللا عزيزاً فعلم ما يف قلوهبم فأنزل السكينة عليهم وأاثهبم فتحاً قريباً 

 حكيماً ".
لشجرة " يبني قوله: " إن الذين يبايعونك إمنا فقوله: " لقد رضي هللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت ا

يبايعون هللا " وهلذا قال: " يد هللا فوق أيديهم " ومعلوم أن يد النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم كانت 
هللا اليت فوق أيديهم ليست هي نوا يصافحونه ويصفقون على يده يف البيعة، فعلم أن يد مع أيديهم كا

وسلم ولكن الرسول عبد هللا ورسوله فبايعهم عن هللا وعاهدهم وعاقدهم عن  يد النيب صلى هللا عليه
بعقد مع هللا، فالذين ابيعوه ابيعوا هللا الذي أرسله وأمره ببيعتهم، أال ترى أن كل من وكل شخصاً 

اً له يف معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه كانوا الوكيل كان ذلك عقدًا مع املوكل ومن وكل انئب
ن ملستنيبه ومن وكل رجاًل يف نكاح أو تزوج كان املوكل هو الزوج الذي وقع له العقد؟ وقد معاهدي

اآلية وهلذا قال يف متام اآلية:  قال تعاىل: " إن هللا اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم أبن هلم اجلنة "
الفقري هو القول الصحيح  عليه هللا فسيؤتيه أجرًا عظيماً ". فتبني أن قول ذلك " ومن أوىف مبا عاهد

 وإن هللا إذا كان قد قال لنبيه: " ليس لك من األمر شيء " فأيش نكون حنن؟ وقد ثبت عنه
__________ 

 ( هم فرق الباطنية وآخرهم البهائية1)
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ملسيح بن مرمي " ال تطروين كما أطرت النصارى ا صلى هللا تعاىل عليه وسلم يف الصحيح أنه قال:
 فإمنا أان عبد فقولوا عبد هللا ورسوله ".

 وأما قول القائل:
 ما غبت عن القلب وال عن عيين ... ما بينكم وبيننا من بني

فهذا القول مبين على قول هؤالء وهو ابطل متناقض فإن مقتضاه أنه يرى هللا بعينه وقد ثبت يف 
" واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حىت ميوت "  نيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:الصحيح عن ال



وقد اتفق أئمة املسلمني على أن أحدًا من املؤمنني ال يرى هللا بعينه يف الدنيا ومل يتنازعوا إال يف النيب 
وعلى هذا دلت اآلاثر صلى هللا تعاىل عليه وسلم مع أن مجاهري األئمة على أنه مل يره بعينه يف الدنيا 

 ابتة عن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم والصحابة وأئمة املسلمني.الصحيحة الث
ومل يثبت عن ابن عباس وال عن اإلمام أمحد وأمثاهلما أهنم قالوا: رأى ربه بعينه بل الثابت عنهم إما 

ثابتة أنه رآه بعينه وقوله: " إطالق الرؤية وإما تقييدها ابلفؤاد وليس يف شيء من أحاديث املعراج ال
ين البارحة ريب يف أحسن صورة " احلديث الذي رواه الرتمذي وغريه إمنا كان ابملدينة يف املنام هكذا أات

جاء مفسراً وكذلك أم الطفيل وحديث ابن عباس وغريمها مما فيه رؤية ربه إمنا كان ابملدينة كما جاء 
ه لياًل من املسجد احلرام كما قال: " سبحان الذي أسرى بعبدمفسرًا يف األحاديث واملعراج كان مبكة  

إىل املسجد األقصى " وقد بسط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع، وقد ثبت بنص قرآين أن 
موسى قيل له: " لن تراين " وأن رؤية هللا أعظم من إنزال كتاب من السماء فمن قال أن أحدًا من 

 الناس يراه
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ليه كتاابً من موسى بن عمران ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن هللا أنزل ع أنه أعظمفقد زعم 
 من السماء.

املسلمون يف رؤية هللا على ثالثة أقوال فالصحابة والتابعون وأئمة املسلمني على أن هللا يرى يف 
وحيصل للقلوب يف اآلخرة ابألبصار عياانً وأن أحدًا ال يراه يف الدنيا بعينه لكن يرى يف املنام 

وى مشاهدة قلبه حىت يظن أنه رأى املكاشفات واملشاهدات ما يناسب حاهلا، ومن الناس من تق
ذلك بعينه وهو غالط، ومشاهدات القلوب حتصل حبسب إميان العبد ومعرفته يف صورة مثالية كما قد 

 بسط يف غري هذا املوضع.
 الدنيا وال يف اآلخرة.والقول الثاين: قول نفاة اجلهمية أنه ال يرى يف 

 .والثالث: قول من يزعم أنه يرى يف الدنيا واآلخرة
وحلولية اجلهمية جيمعون بني النفي واإلثبات فيقولون أنه ال يرى يف الدنيا وال يف اآلخرة وأنه يرى يف 

الدنيا واآلخرة وهذا قول ابن عريب صاحب الفصوص وأمثاله ألن الوجود املطلق الساري يف 
 ال يرى وهو وجود احلق عندهم. الكائنات

ومن فرق بني املطلق واملعني قال: ال يرى إال مقيدًا بصورة مث من أثبت الذات قال: يرى متجلياً فيها 



وهؤالء قوهلم دائر بني أمرين: إنكار رؤية هللا وإثبات املخلوقات وجيعلون املخلوق هو اخلالق أو 
قهم بني األعيان الثابتة يف اخلارج وبني وجودها هو قول من جيعلون اخلالق حااًل يف املخلوق وإال فتفري

عدوم شيء يف اخلارج وهو قول ابطل وقد ضموا إليه أهنم جعلوا نفس وجود املخلوق هو يقول أبن امل
 وجود اخلالق وأما التفريق بني املطلق واملعني مع أن املطلق ال يكون هو يف
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ه اثبتاً يف تعطيله، وإن جعلو رب معدوماً وهذا هو جحود الرب و اخلارج مطلقاً يقتضي أن يكون ال
اخلارج جعلوه جزءًا من املوجودات فيكون اخلالق جزءًا من املخلوق أو عرضاً قائماً ابملخلوق، وكل 

 هذا مما يعلم فساده ابلضرورة، وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع.
 وأما تناقضه فقوله:

 ... ما بينكم وبيننا من بني ما غبت عن القلب وال عن عيين
املخاَطب غري املخاِطب وأن املخاطب له عني قلب ال يغيب عنها املخاطب بل  يقتضي املغايرة وأن

 يشهده القلب والعني والشاهد غري املشهود.
وقوله: ما بينكم وبيننا من بني، فيه إثبات ضمري املتكلم وضمري املخاطب وهذا إثبات الثنني، وإن 

ظاهر املتجلي فقد ثبتت التثنية وبطل هر وجمايل قيل فإن كانت املظاهر واجملايل غري القالوا مظا
 التعدد، وإن كان هو إايها فقد بطلت الوحدة فاجلمع بينهما تناقض، وقول القائل:

 فارق ظلم الطبع وكن متحدًا ... ابهلل وإال كل دعواك حمال
و الطبع وظلم الطبع وهو املخاطب بقوله: " وكن إن أراد االحتاد املطلق فاملفارق هو املفارق وه

حدًا ابهلل وهو املخاطب بقوله: " كل دعواك حمال " وهو القائل هذا القول، ويف ذلك من التناقض مت
ما ال خيفى. وإن أراد االحتاد املقيد فهو ممتنع ألن اخلالق واملخلوق إذا احتدا فإن كاان بعد االحتاد 

شيء اثلث كما يتحد املاء  اد فذلك تعدد وليس ابحتاد، وإن كاان استحاال إىلاثنني كما كاان قبل االحت
واللنب والنار واحلديد وحنو ذلك مما يشبه النصارى بقوهلم يف االحتاد لزم من ذلك أن يكون اخلالق قد 

 استحال وتبدلت حقيقته كسائر ما يتحد مع غريه فإنه ال بد أن يستحيل
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و الرب تعاىل ذلك، ألن االستحالة تقتضي عدم ما كان موجود أ  ينزه هللا عنوهذا ممتنع على هللا
واجب الوجود بذاته وصفاته الالزمة له ميتنع العدم على شيء من ذلك، وألن صفات الرب الالزمة 
له صفات كمال فعدم شيء منها نقص تعاىل هللا عنه، وألن احتاد املخلوق ابخلالق يقتضي أن العبد 

املخلوق فإن العبد لصفات القدمية الالزمة لذات الرب وذلك ممتنع على العبد احملدث متصف اب
يلزمه احلدوث واالفتقار والذل وصفات الرب تعاىل الالزمة القدم والغىن والعزة وهو سبحانه قدمي 
غين عزيز بنفسه يستحيل عليه نقيض ذلك فاحتاد أحدمها ابآلخر يقتضي أن يكون الرب متصفاً 

القدم والغىن الذايت والعز صفاته من احلدوث والفقر والذل، والعبد متصفاً بنقيض صفاته من  بنقيض
الذايت وكل ذلك ممتنع وبسط هذا يطول، وهلذا سئل اجلنيد عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد 

ى أن احلدوث عن القدم. فبني أنه ال بد من متييز احملدث عن القدمي، وهلذا اتفق أئمة املسلمني عل
يف ذاته شيء من خملوقاته بل الرب رب  اخلالق ابئن عن خملوقاته ليس يف خملوقاته شيء من ذاته وال

والعبد عبد " إن كل من يف السموات واألرض إال آيت الرمحن عبدًا، لقد أحصاهم وعدهم عدًا، 
في وهو أن حيب العبد ما وكلهم آتية يوم القيامة فرداً " وإن كان املتكلم هبذا البيت أراد االحتاد الوص

مبا يرضي هللا، ويغضب ملا يغضب هللا، وأيمر مبا أيمر هللا،  حيبه هللا، ويبغض ما يبغضه هللا، ويرضى
وينهى عما ينهى هللا، ويوايل من يواليه هللا، ويعادي من يعاديه هللا، وحيب هلل، ويبغض هلل، ويعطي هلل، 

 فهذا املعىن حق وهو حقيقة اإلميان وكماله ويف احلديث ومينع هلل، حبيث يكون موافقاً لربه تعاىل
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 تعاىل من عادى الذي رواه البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " يقول هللا
يل ولياً فقد ابرزين ابحملاربة وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افرتضت عليه، وال يزال عبدي يتقرب 

لنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش إيل اب
 ميشي، ولئن سألين ألعطينه ولئن ويب يبصر ويب يبطش ويبهبا ورجله اليت ميشي هبا، فيب يسمع 

استعاذ يب ألعيذنه، وما ترددت عن شيء أان فاعله ترددي عن قبض نفسي عبدي املؤمن يكره 
وأكره مساءته وال بد له منه ". وهذا احلديث حيتج به أهل الوحدة وهو حجة عليهم من وجوه   املوت

اربة " فأثبت نفسه ووليه ومعادي وليه وهؤالء لياً فقد ابرزين ابحملكثرية منها أنه قال: " من عادى يل و 
يتقرب يل ابلنوافل ثالثة، مث قال: " وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افرتضت عليه وال يزال عبدي 

حىت أحبه " فأثبت عبدًا يتقرب إليه ابلفرائض مث ابلنوافل وأنه ال يزال يتقرب ابلنوافل حىت حيبه فإذا 



ويبصر به ويبطش به وميشي به، وهؤالء هو عندهم قبل أن يتقرب ابلنوافل ه كان العبد يسمع به أحب
فخذه ال خيصون ذلك ابألعضاء األربعة وبعده هو عني العبد وعني غريه من املخلوقات فهو بطنه و 

هذا؟  املذكورة يف احلديث فاحلديث خمصوص حبال مقيد وهم يقولون ابإلطالق والتعميم فأين هذا من
ن مبا يف احلديث الصحيح إن هللا يتجلى هلم يوم القيامة مث أيتيهم يف صورة غري وكذلك قد حيتجو 

 الصورة
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 أيتينا ربنا فإذا جاء ابهلل منك هذا مكاننا حىت ول: أان ربكم فيقولون: نعوذاليت رأوه فيها أول مرة فيق
ربنا عرفناه مث أيتيهم يف الصورة اليت رأوه فيها أول مرة فيقول: أان ربكم، فيقولون: أنت ربنا. 

فيجعلون هذا حجة لقوهلم أنه يرى يف الدنيا يف كل صورة بل هو كل صورة وهذا احلديث حجة 
وهو عندهم يف اآلخرة فاملنكرون أيضاً فإنه ال فرق عندهم بني الدنيا واآلخرة  -هذا  يف -عليهم 

 ( الذين قالوا نعوذ ابهلل منك حىت أيتينا ربنا هؤالء املالحدة يقولون أن العارف يعرفه يف1)
كل صورة فإن الذين أنكروه يوم القيامة يف بعض الصور كان لقصور معرفتهم، وهذا جهل منهم فإن 

لصورة اليت رأوه فيها أول مرة هم األنبياء لذين أنكروه يوم القيامة مث عرفوه ملا جتلى هلم يف اا
واملؤمنون وكان إنكارهم مما محدهم سبحانه وتعاىل عليه فإنه امتحنهم بذلك حىت ال يتبعوا غري الرب 

تبع كل قوم ما كانوا الذي عبدوه فلهذا قال يف احلديث وهو يسأهلم ويثبتهم: " وقد اندى املنادي لي
دة إذا كان عندهم هو الظاهر يف كل صورة فهو املنِكر وهو املنَكر  يعبدون " مث يقال هلؤالء املالح

كما قال بعض هؤالء آلخر من قال لك: إن يف الكون سوى هللا فقد كذب، وقال له اآلخر: فمن 
 جاءه الغائط فقال ما أبصرهو الذي كذب؟ وذكر ابن عريب أنه دخل على مريد له يف اخللوة وقد 

__________ 
ال معىن له فقد سقط من الناسخ   -ظاهر فإن قوله:وهو عندهم يف اآلخرة املنكرون ( ههنا حتريف1)

كالم ال سبيل إىل معرفته واملعروف عن ابن عريب يف فتوحاته يدل عليه ومنه أن الرب تعاىل يتجلى 
 لكل أحد حبسب معرفته
ه وأما العارف املطلق مذهب معني ال يعرفه إال إذا جتلى له يف صورة اعتقاد فالقاصر املقيد برأي أو

من حجر القيود فإنه يعرفه يف كل شيء ويراه يف التجلي بكل صورة، ألنه يف اعتقاده كل شيء )تعاىل 
 قاله حممد رشيد -هللا عما يقولون( 
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صورة فإن  ن أين هو؟ قال: فرجت عين. لغريه أبول عليه، فقال له شيخه: فالذي خيرج من بطنك م
الذين أنكروه يوم القيامة يف بعض الصور كان لقصور معرفتهم، وهذا جهل منهم فإن الذين أنكروه 

يوم القيامة مث عرفوه ملا جتلى هلم يف الصورة اليت رأوه فيها أول مرة هم األنبياء واملؤمنون وكان 
بعوا غري الرب الذي عبدوه إنه امتحنهم بذلك حىت ال يتإنكارهم مما محدهم سبحانه وتعاىل عليه ف

فلهذا قال يف احلديث وهو يسأهلم ويثبتهم: " وقد اندى املنادي ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون " مث 
يقال هلؤالء املالحدة إذا كان عندهم هو الظاهر يف كل صورة فهو املنِكر وهو املنَكر كما قال بعض 

كذب، وقال له اآلخر: فمن هو الذي كذب؟   : إن يف الكون سوى هللا فقدهؤالء آلخر من قال لك
وذكر ابن عريب أنه دخل على مريد له يف اخللوة وقد جاءه الغائط فقال ما أبصر غريه أبول عليه، 

 فقال له شيخه: فالذي خيرج من بطنك من أين هو؟ قال: فرجت عين.
للتلمساين: هذا لب أجرب ميت فقال الشريازي ومر شيخان منهم التلمساين هذا والشريازي على ك

أيضاً من ذاته؟ فقال التلمساين: هل مث شيء خارج عنها؟ وكان التلمساين قد أضل شيخاً زاهدًا 
عابدًا ببيت املقدس يقال له أبو يعقوب املغريب املبتلى حىت كان يقول: الوجود واحد، وهو هللا، وال 

 أرى الواحد، وال أرى هللا.
جود والوجود واحد ال ثنوية فيه، وجيعل هذا الكالم له تسبيحاً ق الكتاب والسنة بثنوية الو ويقول نط

 يتلوه كما يتلو التسبيح.
 وأما قول الشاعر:

 إذا بلغ الصب الكمال من اهلوى ... وغاب عن املذكور يف سطوة الذكر
 فشاهد حقاً حني يشهده اهلوى ... أبن صالة العارفني من الكفر

ال يتصور ما يقول فإن الفناء والغيب هو أن يغيب ابملذكور  م مع أنه كفر هو كالم جاهلفهذا الكال
عن الذكر وابملعروف عن املعرفة وابملعبود عن العبادة حىت يفىن من مل يكن ويبقى من مل يزل، وهذا 

ف مقام الفناء الذي يعرض لكثري من السالكني لعجزهم عن كمال الشهود املطابق للحقيقة، خبال
لفناء بعبادته عن عبادة ما سواه وحببه عن حب ما سواه، وخبشيته عن الفناء الشرعي فمضمونه ا

 خشية ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، فإن هذا حتقيق التوحيد واإلميان.
وأما النوع الثالث: من الفناء وهو الفناء عن وجود السوى حبيث يرى أن وجود اخلالق هو وجود 



أهل الوحدة، واملقصود هنا أن قوله يغيب عن املذكور   فهذا هو قول هؤالء املالحدة -املخلوق 
 كالم
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املذكور يف جاهل قال: هذا ال حيمد أصاًل بل احملمود أن يغيب ابملذكور عن الذكر ال يغيب عن 
ومل يشهد سطوات الذكر اللهم إال أن يريد أنه غاب عن املذكور فشهد املخلوق وشهد أنه اخلالق 
حدين الوجود إال واحدًا وحنو ذلك من املشاهد الفاسدة فهذا شهود أهل اإلحلاد ال شهود املو 

 قول القائل: ولعمري إن من شهد هذا الشهود اإلحلادي فإنه يرى صالة العارفني من الكفر وأما
 الكون يناديك ما تسمعين ... من ألف أشتايت ومن فرقين

  ... ما يّف سوى وجود من أوجدينأنظر لرتاين منظرًا معترباً 
قل والدين فإنه إذا مل يكن فيه إال فهو من قول هؤالء املالحدة وأقواهلم كفر متناقض ابطل يف الع

ي وهو املخاطب املنادى وهو األشتات املؤلفة وجود من أوجده كان ذلك الوجود هو الكون املناد
كون الوجود الواجب القدمي األزيل قد أوجد املفرقة وهو املخاطب الذي قيل له: انظر، وحينئذ ي

هو الذي ال تقبل ذاته العدم فممتنع أن  نفسه وفرقها وألفها، فهذا مجع بني النقيضني فالواجب
للعدم، والقدمي هو الذي ال أول لوجوده واحملدث هو يكون الشيء الواحد قاباًل للعدم غري قابل 

اً حمداثً ولوال أن قد علم مرادهم هبذا القول ألمكن أن الذي له أول، فيمتنع كون الشيء الواحد قدمي
ه من أوجدين، وتكون إضافة الوجود إىل هللا إضافة امللك يراد بذلك: ما يف سوى الوجود الذي خلق

وألن هذه العبارة ال تستعمل يف هذا املعىن وإمنا يراد بوجود هللا وجود  لكن قد علم أنه مل يرد هذا
 ه وهكذا قول القائل:ذاته ال وجود خملوقات

 وله ذات وجود ال ... كون احلق شهود
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 أنه ليس ملوجو ... د سوى احلق وجود
هو قول أهل الوحدة وإال فلو أراد أن وجود كل مراده أن وجود الكون هو نفس وجود احلق وهذا 

ن ربه واألشياء موجود من املخلوقات هو من احلق تعاىل فليس لشيء موجود من نفسه وإمنا وجوده م



ابعتبار أنفسها ال تستحق سوى العدم وإمنا حصل هلا الوجود من خالقها وابرئها فهي دائمة االفتقار 
لكان قد أراد معىن صحيحاً وهو الذي عليه  -نيا وال يف اآلخرة ستغين عنه حلظة ال يف الدإليه ال ت

وحدة قوهلم متناقض وهلذا يقولون أهل العقل والدين من األولني واآلخرين، وهؤالء القائلون ابل
منه  الشيء ونقيضه وإال فقوله: منه وإىل عاله يبدي ويعيد، يناقض الوحدة فمن هو البادئ والعائد

  واحد، وقوله:وإليه إذا مل يكن إال
 وما أان يف طراز الكون شيء ... ألين مثل ظل مستحيل

لوق ابلظل لزم إثبات اثنني كما إذا يناقض الوحدة ألن الظل مغاير لصاحب الظل فإذا شبه املخ
شبهه ابلشعاع فإن شعاع الشمس ليس هو نفسه قرص الشمس وكذلك إذا شبهه بضوء السراج 

 الحتاد هبذا.والنصارى تشبه احللول وا وغريه
وقلت ملن حضرين منهم بشيء من هذا: فإذا كنتم تشبهون املخلوق ابلشعاع الذي للشمس والنار 

مس فال فرق يف هذا بني املسيح وغريه فإن كل ما سوى هللا على هذا هو مبنزلة واخلالق ابلنار والش
ينه وبني سائر املخلوقات هيم وموسى؟ بل ما الفرق بالشعاع والضوء فما الفرق بني املسيح وبني إبرا

على هذا؟ وجعلت أردد عليه هذا الكالم، وكان يف املسجد مجاعة، حىت فهمه جيدًا وتبني له 
 أن قوهلم ابطل ال حقيقة وللحاضرين
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وعلى التقديرين له وإن ما أثبتوه للمسيح إما ممتنع يف حق كل أحد وإما مشرتك بني املسيح وغريه، 
فتخصيص املسيح بذلك ابطل وذكرت له أنه ما من آية جاء هبا املسيح إال وقد جاء موسى أبعظم 

إبحياء املوتى فاملوتى الذين أحياهم هللا على يد  منها فإن املسيح صلى هللا عليه وسلم وإن كان جاء
الصاعقة " مث أحياهم هللا بعد  موسى أكثر كالذين قالوا: " لن نؤمن لك حىت نرى هللا جهرة فأخذهتم

موهتم، وقد جاء إبحياء املوتى غري واحد من األنبياء، والنصارى يصدقون بذلك، وأما جعل العصا 
فإن امليت كانت فيه حياة فردت احلياة إىل حمل كانت فيه احلياة،  حية فهذا أعظم من إحياء امليت

( فإن هللا حييي 1فهذا أبلغ يف الُقدر وأقدر )وأما جعل خشبة ايبسة حيواانً تبتلع العصي واحلبال 
 املوتى وال جيعل اخلشب حياة.

سلوى وينبع هلم وأما إنزال املائدة من السماء فقد كان ينزل على عسكر موسى كل يوم من املن وال
من احلجر من املاء ما هو أعظم من ذلك فإن احللو أو اللحم دائماً هو أجل يف نوعه وأعظم يف قدره 



كان على املائدة من الزيتون والسمك وغريمها، وذكرت له حنوًا من ذلك مما تبني أن ختصيص مما  
أما أن يكون مشرتكاً بينه وبني املسيح ابالحتاد ودعوى اإلهلية ليس له وجه، وإن سائر ما يذكر فيه 

عض الرسل  غريه من املخلوقات وإما أن يكون مشرتكاً بينه وبني غريه من األنبياء والرسل مع أن ب
 كإبراهيم وموسى قد يكون أكمل يف ذلك منه، وأما خلقه من امرأة

__________ 
آية العصا ملوسى أعظم ( كذا يف األصل وفيه حتريف ظاهر من جهل النساخ واملعىن ظاهر وهو أن 1)

من إحياء امليت لعيسى عليهما السالم وأدل على قدرة هللا تعاىل مبا ذكر من الفرق بني البشر 
 خلشبوا
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تاد خبالف بال رجل فخلق حواء من رجل بال امرأة أعجب من ذلك فإنه خلق من بطن امرأة وهذا مع
ر يذكر يف املسيح صلى هللا عليه وسلم إال وقد اخللق من ضلع رجل فإن هذا ليس مبعتاد فما من أم

 فيما هو أعظم منه غريه من بين آدم. شركه فيه أو
فعلم قطعاً أن ختصيص املسيح ابطل وأن ما يدعى له أن كان ممكناً فال اختصاص له به وإن كان 

روا ابلتخصيص وهذا ال يف غريه وهلذا قال هؤالء االحتادية أن النصارى إمنا كفممتنعاً فال وجود له فيه و 
قصود هنا أن تشبيه االحتادية أحدهم ابلظل املستحيل أيضاً ابطل فإن االحتاد عموم وخصوص وامل
 يناقض قوهلم ابلوحدة، وكذلك قول اآلخر:

 أحن إليه وهو قليب وهل يرى ... سواي أخو وجد حين لقلبه
 طريف عنه إذ هو انظري ... وما بعده إال إلفراط قربه وحيجب

يء إىل ذاته متناقض وهلذا قال ع ما قصده به من الكفر واالحتاد كالم متناقض فإن حنني الشهو م
وهل يرى أخو وجد حين لقلبه؟ وقوله: وما بعده إال إلفراط قربه، متناقض فإنه ال قرب وال بعد عند 

 اته.يقرب أحدمها من اآلخر والواحد ال يقرب من ذاته ويبعد من ذأهل الوحدة فإهنا تقتضي أن 
فهذا أيضاً من قول أهل الوحدة وهو  -لسانه وأما قول القائل: التوحيد ال لسان له واأللسنة كلها 

مع كفره قول متناقض فإنه يعلم ابالضطرار من دين اإلسالم أن لسان الشرك ال يكون له لسان 
واعاً وال يغوث ويعوق شركني الذين قالوا: " ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودًا وال سالتوحيد وأن أقوال امل

 إال ليقربوان إىل هللا زلفى " والذين قالوا ونسرًا " والذين قالوا: " ما نعبدهم
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ء " والذين قالوا: " " وما حنن بتاركي آهلتنا وما حنن لك مبؤمنني إن نقول إال اعرتاك بعض آهلتنا بسو 
لتوحيد. وأما تناقض هذا القول على حرقوه وانصروا آهلتكم " وحنو هؤالء لسان هذا هو لسان ا

التعدد تناقضاً فإذا قال القائل: الوجود واحد، وقال أصلهم فإن الوجودان كان أحدًا كان إثبات 
كون أحدمها هو اآلخر وإذا اآلخر: ليس بواحد بل يتعدد، كان هذان قولني متناقضني فيمتنع أن ي

األلسنة كلها، وذلك يقتضي أن ال يكون هذا  قال األلسنة كلها لسانه فقد صرح ابلتعدد يف قوله:
د وبطلت الوحدة، وكل كالم هلؤالء ولغريهم فإنه ينقض قوهلم اللسان هو هذا اللسان فثبت التعد

 فإهنم مضطرون إىل إثبات التعدد.
عىن أن املوجودات اشرتكت يف مسمى الوجود فهذا صحيح لكن فإن قالوا: الوجود واحد مب

يف مسمى الواحد ال يكون وجود هذا منها عني وجود هذا اشرتاك يف االسم  املوجودات املشرتكات
الكلي كاالشرتاك يف األمساء اليت يسميها النحاة اسم اجلنس، ويقسمها املنطقيون إىل جنس  العام

الشرتاك يف هذه األمساء هو مستلزم لتباين األعيان وكون أحد ونوع وفصل وخاصة وعرض عام، فا
 و اآلخر وهذا مما به يعلم أن وجود احلق مباين للمخلوقات أعظم من مباينة هذااملشرتكني ليس ه

املوجود هلذا املوجود فإذا كان وجود الفلك مبايناً خمالفاً لوجود الذرة والبعوضة فوجود احلق تعاىل 
 د كل خملوق من مباينة وجود ذلك املخلوق لوجود خملوق آخر.أعظم مباينة لوجو 
 ني بطالن قول ذلك الشيخ حيث قال ال يعرفوهذا وغريه مما يب
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أثبت غرياً فال التوحيد إال الواحد وال تصح العبارة عن التوحيد وذلك ال يعرب عنه إال بغري ومن 
فإن هذا الكالم مع كفره متناقض فإن قوله: ال يعرف التوحيد إال واحد، يقتضي أن  -توحيد له 

يعرفه، هذا تفريق بني من يعرفه ومن ال يعرفه، وإثبات اثنني أحدمها هناك واحدًا يعرفه وأن غريه ال 
ه، فقوله بعد هذا من أثبت غريًا فال يعرفه واآلخر ال يعرفه إثبات للمغايرة بني من يعرفه ومن ال يعرف

توحيد له، يناقض هذا، وقوله: إنه ال تصح العبارة عن التوحيد، كفر إبمجاع املسلمني، فإن هللا قد 
عن توحيده ورسوله عرب عن توحيده والقرآن مملوء من ذكر التوحيد بل إمنا أرسل هللا الرسل عرب 



أل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون وأنزل الكتب ابلتوحيد وقد قال تعاىل: " واس
إال أان الرمحن آهلة يعبدون " وقال تعاىل: " وما أرسلنا من قبلك من رسول إال يوحى إليه أنه ال إله 

فاعبدون " ولو مل يكن عنه عبارة ملا نطق به أحد وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيد كما قال 
سلم: " أفضل الذكر ال إله إال هللا وأفضل الدعاء احلمد هلل "، وقال: " النيب صلى هللا تعاىل عليه و 

شري إليه هؤالء املالحدة وهو من كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل اجلنة " لكن التوحيد الذي ي
وحدة الوجود أمر ممتنع يف نفسه ال يتصور حتققه يف اخلارج فإن الوحدة العينية الشخصية متتنع يف 

 املتعددين ولكن الوجود واحد يف نوع الوجود مبعىن أن االسم املوجود اسم عام يتناول كل الشيئني
جسم وكل إنسان وهذا اجلسم ليس هو ذاك  أحد كما أن اسم اجلسم واإلنسان وحنومها يتناول كل

 وهذا اإلنسان ليس هو ذاك وكذلك هذا الوجود ليس هو ذاك.
 التعبري عن التوحيد -أواًل  -يقال له وقوله: ال يصح التعبري عنه إال بغري 
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اته ال لك من صفيكون ابلكالم وهللا يعرب عن التوحيد بكالم هللا فكالم هللا وعلمه وقدرته وغري ذ
طلق عليه عند السلف واألئمة القول أبنه هللا وال يطلق عليه أبنه غري هللا ألن لفظ الغري قد يراد به ي

ما يباين غريه وصفة هللا ال تباينه، ويراد به ما مل يكن إايه، وصفة هللا ليست إايه ففي أحد 
أحدمها إال مقروانً  ال يطلق ري فلهذااالصطالحني يقال إنه غري ويف االصطالح اآلخر ال يقال إنه غ

ببيان املراد لئال يقول املبتدع إذا كانت صفة هللا غريه فكل ما كان غري هللا فهو خملوق فيتوسل بذلك 
إىل أن جيعل علم هللا وقدرته وكالمه ليس هو صفة قائمة به بل خملوقة يف غريه فإن هذا فيه من تعطيل 

هو قول اجلهمية الذي كفرهم السلف واألئمة إلحلاد و ن أعظم اصفات اخلالق وجحد كماله ما هو م
( . وأيضاً 1تكفريًا مطلقاً، وإن كان الواحد املعني ال يكفر إال بعد قيام احلجة اليت يكفر اتركها )

فيقال هلؤالء املالحدة إن مل يكن يف الوجود غري بوجه من الوجوه لزم أن يكون كالم اخللق وأكلهم 
شركهم وكل ما يفعلونه من القبائح هو نفس وجود هللا ومعلوم أن وكفرهم و وزانهم  وشرهبم ونكاحهم

من جعل هذا صفة هلل كان من أعظم الناس كفرًا وضالاًل فمن قال إنه عني وجود هللا كان أكفر 
وأضل فإن الصفات واألعراض ال تكون عني املوجود القائم بنفسه وأئمة هؤالء املالحدة كابن عريب 

 يقول:
 ود كالمه ... سواء علينا نثره ونظامهيف الوج وكل كالم



 فيجعلون كالم املخلوقني من الكفر والكذب وغري ذلك كالماً هلل
__________ 

( يعين أن السلف كفروا اجلهمية ببدعتهم يف اإلحلاد بصفات هللا وانكار كوهنا معاين وجودية قائمة 1)
 غريهع موسى و بذاته وزعمهم أن كالمه أصواات خلقها يف مس
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ك كالماً له ( فزاد على هؤالء فجعل كالمهم وعبادهتم نفس وجوده مل جيعل ذل1وأما هذا اللحيد )
( هنا كالم لئال يثبت غري آله وقد علم ابلكتاب والسنة واإلمجاع وابلعلوم 2بل يقال أن يكون )

فإنه غري هللا تعاىل ليس هو هللا  العقلية الضرورية إثبات غري هللا تعاىل وإن كل ما سواه من املخلوقات
 يكن هناك غري ملا صح اإلنكار قال وال صفة من صفات هللا وهلذا أنكر هللا على من عبد غريه ولو مل

تعاىل: " قل أفغري هللا أتمروين أعبد أيها اجلاهلون " وقال تعاىل: " قل أغري هللا أختذ ولياً " وقال تعاىل: 
م من السماء واألرض " وقال تعاىل: " أفغري هللا أبتغي حكماً وهو " هل من خالق غري هللا يرزقك

 ". الذي أنزل إليكم الكتاب مفصالً 
وكذلك قول القائل: وجدت احملبة غري املقصود ألهنا ال تكون إال من غري لغري وغري ما مث، ووجدت 

ا رأوا عبدًا وال التوحيد غري املقصود ألن التوحيد ما يكون إال من عبد لرب، لو أنصف الناس م
سنة وإمجاع املسلمني هو كالم فيه من الكفر واإلحلاد والتناقض ما ال خيفى فإن الكتاب وال -معبودًا 

أثبتت حمبة هللا لعباده املؤمنني وحمبتهم له كقوله تعاىل: " والذين آمنوا أشد حباً هلل " وقوله: " حيبهم 
" وقوله: " إن هللا حيب املتقني، حيب احملسنني، حيب وحيبونه " وقوله: " أحب إليكم من هللا ورسوله 

 التوابني وحيب املتطهرين ".
هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح: " ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان: من   وقال النيب صلى

 كان هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ومن كان حيب املرء ال حيبه إال هلل ومن كان يكره أن يرجع يف
 الكفر بعد إذ أنقذه هللا منه كما يكره أن

__________ 
 تصغري الحد: اسم فاعل من حلد الثالثي وهو مبعىن أحلد؟( كذا يف األصل فإن مل يكن حمرفا فهو 1)
 ( كذا يف األصل فهجر لفظها ومعىن2)
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املؤمنني وحمبتهم له  لعباده يلقى يف النار "، وقد أمجع سلف األمة وأئمتها على إثبات حمبة هللا تعاىل
وهذا أصل دين اخلليل إمام احلنفاء عليه السالم، وأول من أظهر ذلك يف اإلسالم اجلعد بن درهم 

فضحى به خالد بن عبد هللا القسري يوم األضحى بواسط قال: أيها الناس ضحوا يقبل هللا 
يالً، ومل يكلم موسى اهيم خلضحاايكم فإين مضح ابجلعد بن درهم، أنه زعم أن هللا مل يتخذ إبر 

 تكليماً، تعاىل هللا عما يقول اجلعد علوًا كبرياً. مث نزل فذحبه.
كالم ابطل من كل وجه فإن قوله: ال يكون إال   -وقوله: احملبة ما تكون إال من غري لغري، وغري ما مث 

 -مث غري  قوله مامن غري ليس بصحيح فإن اإلنسان حيب نفسه وليس غريًا لنفسه وهللا حيب نفسه، و 
ابطل فإن املخلوق غري اخلالق واملؤمنون غري هللا وهم حيبونه فالدعوى ابطلة فكل واحدة من مقدميت 

فإن الغري موجود واحملبة تكون  -قوله: ال تكون إال من غري لغري، وقوله: غري ما مث  -احلجة ابطلة 
ذا ويقول كما قال ابن الفارض ضه يف همن احملبوب لنفسه حيب نفسه وهلذا كثري من االحتادية يناق

(1. ) 
كال   -وكذلك قوله: التوحيد ال يكون إال من عبد لرب ولو أنصف الناس ما رأوا عابدًا وال معبوداً 

املقدمتني ابطل فإن التوحيد يكون من هللا لنفسه فإنه يوحد نفسه بنفسه كما قال تعاىل: " شهد هللا 
توحيد هللا لنفسه فقد وحد نفسه بنفسه كقوله: " وإهلكم إله لوء من أنه ال إله إال هو "، والقرآن مم

واحد " وقوله: " وقال هللا ال تتخذوا إهلني اثنني إمنا هو إله واحد، فاعلم أنه ال إله إال هللا " وأمثال 
ر مع أنه غاية يف الكف -ذلك، وأما الثانية فقوله: إن الناس لو أنصفوا ما رأوا عابدًا وال معبودًا 

 ادواإلحل
__________ 

 ( مل يذكر عن ابن الفارض هنا شيئا1)
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ون؟ إن كانوا كالم متناقض فإنه إذا مل يكن عابد وال معبود بل الكل واحد فمن هم الذين ال ينصف
هم هللا فيكون هللا هو الذي ال ينصف وهو الذي أيكل ويشرب ويكفر كما يقول ذلك كثري منهم 

لشيخه: الفقري إذا صح أكل ابهلل فقال له اآلخر: الفقري إذا صح أكل هللا، وقد مثلما قال بعضهم 
ح وينكح وأنه ذي جيوع ويعطش وميرض ويبول وينكصرح ابن عريب وغريه من شيوخهم ألنه هو ال



موصوف بكل نقص وعيب ألن ذلك هو الكمال عندهم كما قال يف الفصوص: فالعلي لنفسه هو 
ذي يستقصي به مجيع األمور الوجودية النسب العدمية سواء كانت حممودة الذي يكون له الكمال ال

، وقال: ال ترى  وليس ذلك إال ملسمى هللا خاصةعرفاً وعقاًل وشرعاً أو مذمومة عرفاً وعقاًل وشرعاً 
احلق يظهر بصفات احملداثت وأخرب بذلك عن نفسه وبصفات النقص والذم؟ أال ترى املخلوق يظهر 

فهي كلها من أوهلا إىل آخرها صفات للعبد كما أن صفات العبد من أوهلا إىل صفات بصفات اخلالق 
الكامل يف نفسك الذي ال  يتناقض فيه فإنه يقال له: فأنت هلل تعاىل. هذا املتكلم مبثل هذا الكالم

ترى عابدًا وال معبودًا يعاملك مبوجب مذهبك فيضرب ويوجع ويهان ويصفع ويظلم فمن فعل به 
شتكى أو صاح منه وبكى وقيل له ما مث غري وال عابد وال معبود فلم يفعل بك هذا غريك بل ذلك وا

ال: تظلم من نفسه واشتكى من شتوم والعابد هو املعبود فإن قالضارب هو املضروب والشامت هو امل
معبودًا ومها نفسه قيل له: فقل أيضاً عبد نفسه، فإذا أثبت ظاملاً أو مظلوماً ومهاً واحد فأثبت عابدًا و 

واحد. مث يقال له هذا الذي يضحك ويضرب هو نفس الذي يبكي ويصيح وهذا الذي شبع وروى 
 عطش فإن اعرتف أبنه غريه أثبتهو نفس هذا الذي جاع و 
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قال هو هو عومل  املغايرة وإذا أثبت املغايرة بني هذا وهذا فبني العابد واملعبود أوىل وأحرى وإن
أقبح السفسطة فيقال إذا كان هو هو فنحن نضربك لسوفسطائية فإن هذا القول من معاملة جنس ا

ونقتلك والشيء قتل نفسه وأهلك نفسه، واإلنسان قد يظلم نفسه ابلذنوب فيقول: " ربنا ظلمنا 
هة فعلها بل ال بد أنفسنا " لكون نفسه أمرته ابلسوء والنفس أمارة ابلسوء لكن جهة أمرها ليس ج

ت وكل أحد يعلم ابحلس واالضطرار أن هذا الرجل الذي د إما يف الذات وإما يف الصفامن نوع تعد
ظلم ذاك ليس هو إايه وليس هو مبنزلة الرجل الذي ظلم نفسه، وإذا كان هذا يف املخلوقني فاخلالق 

 ملون علوًا كبرياً.أعظم مباينة للمخلوقني من هذا هلذا سبحانه وتعاىل عما يقول الظا
ا وانتشروا وهم عند كثري من الناس سادات األانم، أصحاب هذا القول كثروا وأظهرو ولوال أن 

ومشايخ اإلسالم، وأهل التوحيد والتحقيق، وأفضل أهل الطريق، حىت يفضلهم على األنبياء 
، وإيضاح هذا واملرسلني، وأكابر مشايخ الدين، مل يكن بنا حاجة إىل بيان فساد هذه األحوال

ه إذا كررت العقول مل يبق لضالهلا حد معقول، لم بذلك أن الضالل حد له، وإنالضالل: ولكن يع
فسبحان من فرق يف نوع اإلنسان فجعل منه من هو أفضل العاملني، وجعل منه من هو من شرار 



أويل األلباب، هو الشياطني، ولكن تشبيه هؤالء ابألنبياء واألولياء، كتشبيه مسيلمة الكذاب، بسيد 
دنيا والدين واملقصود هنا رد هذه األقوال، وبيان هاد امللحدين الذين يفسدون الالذي يوجب ج

اهلدى من الضالل، وأما توبة من قاهلا وموته على اإلسالم، فهذا يرجع إىل امللك العالم، فإن هللا 
 يقبل التوبة عن
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عاىل غافر االت وهللا تعباده ويعفو عن السيئات ومن املمكنات أنه قد اتب جل أصحاب هذه املق
الذنب قابل التوب شديد العقاب، والذنب وإن عظم والكفر وإن غلظ وجسم فإن التوبة متحو ذلك  
كله، وهللا سبحانه ال يتعاظمه ذنب أن يغفره ملن اتب بل يغفر الشرك وغريه للتائبني كما قال تعاىل: 

 يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو هللا إن هللا " قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة
الغفور الرحيم " وهذه اآلية عامة مطلقة ألهنا للتائبني وأما قوله: " إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر 

ما دون ذلك ملن يشاء " فإهنا مقيدة خاصة ألهنا يف حق غري التائبني ال يغفر هلم الشرك وما دون 
 .الشرك معلق مبشيئة هللا تعاىل

املذكورة عن الذي قال إنه التقم العامل كله وأراد أن يقول أان احلق وأختها اليت قيل فيها إن واحلكاية 
هو من هذا الباب، والفقري الذي قال ما  -اإلهلية ال يدعها إال أجهل خلق هللا وأعرف خلق هللا 

صواب، وسدد الذي نطق ابلخلق هللا أقل عقاًل ممن ادعى أنه إىل مثل فرعون ومنرود وأمثاهلما هو 
( من موسى وأمثاله حىت إنه 1اخلطاب؛ ولكن هؤالء املالحدة يعظمون فرعون وأمثاله ويدعون أهنم )

حدثين هباء الدين عبد السيد الذي كان قاضي اليهود وأسلم وحسن إسالمه وكان قد اجتمع 
الل هؤالء ك فبينت له ضابلشريازي أحد شيوخ هؤالء ودعاه إىل هذا القول وزينه له فحدثين بذل

وكفرهم وإن قوهلم من جنس قول فرعون فقال يل: إنه ملا دعاه حسن الشريازي قال له: قولكم هذا 
 يشبه قول فرعون، فقال: نعم وحنن على قول

__________ 
 ( سقط من هنا كلمة أعرف أو أعلم أو أفضل1)
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 أدع موسى وأذهب إىل فرعون، قال له: ومل؟ فرعون، وكان عبد السيد مل يسلم بعد، فقال: أان ال
ألن موسى أغرق فرعون، فانقطع فاحتج عليه ابلنصر القدري الذي نصر هللا موسى ال بكونه  قال: 

ع كان رسواًل صادقاً، قلت لعبد السيد: وأقر لك أنه على قول فرعون؟ قال: نعم، قلت: فمن مس
ر ن أبني لك أن قوهلم هو قول فرعون فإذا كان قد أقإقرار اخلصم ال حيتاج إىل بينة أان كنت أريد أ

 هبذا حصل املقصود.
فهذه املقاالت وأمثاهلا من أعظم الباطل وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها وأنه ابطل والواجب 

مني أوىل من إنكار دين اليهود والنصارى إنكارها فإن إنكار هذا املنكر الساري يف كثري من املسل
اليهود والنصارى ومن عرف معناها  يضل به املسلمون ال سيما وأقوال هؤالء شر من قولالذي ال 

واعتقدها كان من املنافقني الذين أمر هللا جبهادهم بقوله تعاىل: " جاهد الكفار واملنافقني وأغلظ 
نار. من كفار أهل الكتاب، وكان يف الدرك األسفل من العليهم " والنفاق إذا عظم كان صاحبه شرًا 

ضها حيتمل يف اللغة معىن صحيحاً فإن ما حيمل عليها وليس هلذه املقاالت وجه سائغ ولو قدر أن بع
( وهؤالء قد عرف مقصودهم كما عرف دين اليهود والنصارى 1إذا مل يعرف مقصود صاحبها )

ر مؤلفة وكالم يفسر بعضه بعضاً وقد علم مقصودهم والرافضة وهلم يف ذلك كتب مصنفة وأشعا
 ليهابلضرورة، فال ينازع يف ذلك إال جاهل ال يلتفت إ

__________ 
إمنا يصح أن حتمل على معىن  -( املنار: يف الكالم حتريف وسقط واملعىن املفهوم من القرينة أهنا 1)

 صحيح حتتمله اللغة إذا مل يعرف مقصود صاحبها
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وأن يضل، خيف عليه أن حيسن الظن هبا  وجيب بيان معناها وكشف مغزاها ملن أحسن الظن هبا أو
فإن ضرر هذه على املسلمني أعظم من ضرر السموم اليت أيكلوهنا وال يعرفون أهنا مسوم، وأعظم من 
ضرر السراق واخلونة الذين ال يُعرفون أهنم سراق وخونة، فإن هؤالء غاية ضررهم موت اإلنسان أو 

الء فيسقون الناس شراب  لرمحته يف اآلخرة، وأما هؤ ذهاب ماله وهذه مصيبة يف دنياه قد تكون سبباً 
الكفر واإلحلاد يف آنية أنبياء هللا وأوليائه ويلبسون ثياب اجملاهدين يف سبيل هللا وهم يف الباطن من 
احملاربني هلل ورسوله، ويظهرون كالم الكفار واملنافقني، يف قوالب ألفاظ أولياء هللا احملققني، فيدخل 

فيصري منافقاً عدواً هلل. ولقد ضربت هلم مرة مثاًل بقوم ى أن يصري مؤمناً ولياً هلل الرجل معهم عل



أخذوا طائفة من احلجاج ليحجوا هبم فذهبوا هبم إىل قربص، فقال يل بعض من كان قد انكشف له 
من  ضالهلم من أتباعهم: لو كانوا يذهبون بنا إىل قربص لكانوا جيعلوننا نصارى وهؤالء جيعلوننا شراً 

 ه هذا القائل.النصارى، واألمر كما قال
وقد رأيت ومسعت عمن ظن هؤالء من أولياء هللا وأن كالمهم كالم العارفني احملققني من هو من أهل 

اخلري والدين ما ال أحصيهم فمنهم من دخل يف احتادهم وفهمه وصار منهم، ومنهم من كان يؤمن مبا 
وائف الضالني وهم مبنزلة من هوالت، وهؤالء هم أصلح الطال يعلم، ويعظم ما ال يفهم، ويصدق ابجمل

يعظم أعداء هللا ورسوله وال يعلم أهنم أعداء هللا ورسوله، ويوايل املشركني، وأهل الكتاب، ظاانً أهنم 
من أهل اإلميان وأويل األلباب، وقد دخل بسبب هؤالء اجلهال املعظمني هلم من الشر على 

  رب العاملني،املسلمني، ما ال حيصيه إال
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 وهذا اجلواب مل يتسع ألكثر من هذا اخلطاب وهللا أعلم.
 انتهت الرسالة.

 أرسل إلينا هذه الرسالة مع رسائل وفتاوى أخرى لشيخ اإلسالم)املنار( 
 وانصر السنة اإلمام أمحد تقي الدين بن تيمية قدس هللا روحه أخوان يف هللا

 جة األثري البغدادي إبرشاد أستاذه صفوة أصدقائنااألستاذ الفاضل الشيخ حممد هب
 ي رمحه هللا تعاىل،عالمة العراق ورحلة أهل اآلفاق السيد حممود شكري األلوس

 وهي منقولة بقلم األستاذ الفاضل الشيخ حممد علي الفضيلي الزبيدي البغدادي عن
 ع.نسخة كثرية الغلط والتحريف والسقط أنه أجتهد يف تصحيحها ما استطا 

 ونقول أننا أجتهدان بعده فصححنا مما بقي من ذلك ما تيسر لنا ونبهنا على
 عض آخر بعالمة اإلستفهام )؟( جبانبه.بعض ما تيسر يف احلواشي وعلى ب

 وحنمد هللا تعاىل أن صار املراد منها كله مفهومها، فنسأله تعاىل أن يثيب
 فضله وكرمه،املؤلف والناسخ واملرسل واملرشد والناشر ب –اجلميع 

(1/120) 

 



 مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية
قام به شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية قدس هللا روحه من وهي من أعظم ما تصدى له و 

إقامة فريضة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وإحياء السنة، وحماربة البدعة، بعد أن أمهل ذلك 
العلماء ففشت البدع وصار كثري منها يعد من شعائر الدين، أو خصائص الصاحلني، فكان احلكام ف

ددين، قال: بسم هللا الرمحن الرحيم: احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله رمحه هللا من أعظم اجمل
عاىل عليه إال هللا رب السموات واألرضني، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله خامت النبيني، صلى هللا ت

 وعلى آله وسلم تسليماً دائماً إىل يوم الدين.
كبري بقصر اإلمارة وامليدان حبضرة اخللق من األمراء أما بعد، فقد كتبت ما حضرين ذكره يف املشهد ال

والكتاب والعلماء والفقراء العامة وغريهم يف أمر البطائحية يوم السبت اتسع مجادى األوىل سنة 
معرفة ذلك وحرص الناس على اإلطالع عليه، فإن من كان غائباً عن ذلك  مخس لتشوف اهلمم إىل

ها فقد رأى ومسع ما رأى ومسع، ومن احلاضرين من مسع قد يسمع بعض أطراف الواقعة ومن شهد
ورأى ما مل يسمع غريه ويره النتشار هذه الواقعة العظيمة، وملا حصل هبا من عز الدين وظهور كلمته 

على متابعة الكتاب والسنة، وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع  العليا وقهر الناس
 على املسلمني.املضلة، واألحوال الفاسدة والتلبيس 
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بن الرفاعي وقد كتبت يف غري هذا املوضع صفة حال هؤالء البطائحية وطريقهم وطريق الشيخ أمحد 
 ما دخلوا فيه من دين اإلسالم وما خرجوا فيه عن وحاله وما وافقوا منه املسلمني وما خالفوهم ليتبني

، فإن ذلك يطول وصفه يف هذا املوضع، وإمنا كتبت هنا ما حضرين ذكره من حكاية دين اإلسالم
هلم مبا قد ذكرته يف غري هذه الواقعة املشهورة يف مناظرهتم ومقابلتهم، وذلك أين كنت أعلم من حا

بني إىل اإلسالم وطريقة الفقر والسلوك، ويوجد يف بعضهم هذا املوضع وهو أهنم وإن كانوا منتس
د والتأله والوجد واحملبة والزهد والفقر والتواضع ولني اجلانب واملالطفة يف املخاطبة واملعاشرة التعب

عضهم من الشرك وغريه من أنواع الكفر، والكشف والتصرف وحنو ذلك ما يوجد فيوجد أيضاً يف ب
اإلسالم  سالم واألعراض عن كثري مما جاء به الرسول واالستخفاف بشريعةومن الغلو والبدع يف اإل

( الباطلة وأكل أموال الناس ابلباطل والصد عن سبيل هللا ما 1والكذب والتلبيس وإظهار املخارق )
فيها ملن خاطبته منهم ومن غريهم بعض ما فيهم من يوجد وقد تقدمت يل معهم وقائع متعددة بينت 



اعة من شيوخهم، حواهلم اليت يسموهنا اإلشارات، واتب منهم مجاعة، وأدب منهم مجحق وابطل، وأ
وبينت صورة ما يظهرونه من املخاريق مثل مالبسة النار واحليات وإظهار الدم والالذن والزعفران 

وإن عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة، وأراد وماء الورد والعسل والسكر وغري ذلك، 
 هم قوم إظهار ذلك فلما رأوا معارضيتغري مرة من

__________ 
سم املخارق واملخاريق على اخلوارق املفتعلة ابحليل والتلبيس والشعوذة وهي يف أصل ( أطلقوا ا1)

 اللغة ضرب من لعب الصبيان
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لس نهم يف جمهلم رجعوا ودخلوا على أن أسرتهم فأجبتهم إىل ذلك بشرط التوبة، حىت قال يل شيخ م
ه مجاعة كثرية ببعض البساتني ملا عارضتهم أبين أدخل معكم النار بعد أن نغتسل مبا يذهب عام في

 احليلة ومن احرتق كان مغلوابً، فلما رأوا الصدق أمسكوا عن ذلك.
وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء الترت ابملشرق وكان له صنم يعبده قال: فقال يل: 

عام كل يوم ويبقى أثر األكل يف الطعام بينا يرى فيه، فأنكرت ذلك، ن هذا الطنم أيكل مهذا الص
فقال يل: إن كان أيكل أنت متوت؟ فقلت: نعم، فأقمت عنده إىل نصف النهار ومل يظهر يف الطعام 

مل  أثر، فاستعظم الترتي ذلك وأقسم أبميان مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر األكل لكن اليوم حبضورك
هلذا الشيخ: أان أبني لك سبب ذلك، ذلك الترتي كافر مشرك ولصنمه شيطان  ذلك، فقلتيظهر 

يغويه مبا يظهره من األثر يف الطعام وأنت كان معك من نور اإلسالم وأتييد هللا تعاىل ما أوجب 
الص  ( وأنت وأمثالك ابلنسبة إىل أهل اإلسالم اخل1انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك حبضورك )

ة إىل أمثالك، فالترتي وأمثاله سود، وأهل اإلسالم احملض بيض، وأنتم بلق فيكم سواد ي ابلنسبكالترت 
 وبياض، فأعجب هذا املثل من كان حاضرًا.

وقلت هلم يف جملس آخر ملا قالوا: تريد أن نظهر هذه اإلشارات؟ قلت: إن عملتوها حبضور من ليس 
امة أو مجهور املتفقهة واملتفقرة واملتصوفة مل اك أو العأو األتر  من أهل الشأن من األعراب والفالحني

 حيسب لكم
__________ 



( لعل ذلك الشيطان من شياطني اإلنس كان أيكل من الطعام يف غفلة من ذلك األمري اخلرايف 1)
 ويومهه أن الضم أكله ملصلحة له يف التلبيس عليه
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خلالص من  عند اجلهابذة الذين يعرفون الذهب اذلك فمن معه ذهب فليأت به إىل سوق الصرف إىل
املغشوش من الصفر، ال يذهب إىل عند أهل اجلهل بذلك، فقالوا يل: ال نعمل هذا إال أن تكون 

( ، فقلت: مهيت ليست معكم بل أان معارض لكم مانع لكم ألنكم تقصدون بذلك 1مهتك معنا )
فعلوا، ، فإن كان لكم قدرة على إظهار ذلك فاإبطال شريعة رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم

 فانقلبوا صاغرين.
فلما كان قبل هذه الواقعة مبدة كان يدخل منهم مجاعة مع شيخ هلم من شيوخ الرب مطوقني أبغالل 

( وهو وأتباعه معروفون أبمور وكان حيضر عندي مرات فأخاطبه ابليت هي 2احلديد يف أعناقهم )
زون به عن املسلمني، ويتخذونه يظهرونه من الشعار املبتدع الذي يتميأحسن، فلما ذكر الناس ما 

عبادة وديناً يومهون به الناس إن هذا هلل سر من أسرارهم، وإنه سيماء أهل املوهبة اإلهلية السالكني 
خاطبته يف ذلك ابملسجد اجلامع وقلت: هذا بدعة مل  -طريقهم، أعين طريق ذلك الشيخ وأتباعه 

سلف هذه األمة وال من املشايخ الذين يقتدي تعاىل وال رسوله وال فعل ذلك أحد من يشرعها هللا 
( ، وال جيوز التعبد بذلك وال التقرب به إىل هللا تعاىل ألن عبادة هللا مبا مل يشرعه ضاللة، 3هبم )

ن ولباس احلديد على غري وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلماء للحديث املروي يف ذلك وهو أ
 النيب صلى هللا تعاىل
__________ 

 ( أراد هبذا رشوة شيخ اإلسالم مبشاركته يف هذا اجلاه الباطل على حد )ودوا لو تدهن فيدهنون(1)
 ( رأيت مثل هؤالء يف اهلند من متصوفة الشرك2)
 ( أي يقتدي بسريهتم ملوافقتها للكتاب والسنة كاجلنيد3)
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( وقد 1) أرى عليك حلية أهل النار " اً من حديد فقال: " ما يلعليه وسلم رأى على رجل خامت
وصف هللا تعاىل أهل النار أبن يف أعناقهم األغالل، فالتشبه أبهل النار من املنكرات وقال بعض 

الناس: قد ثبت يف الصحيح عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم يف حديث الرؤاي قال 
 يف املنام فكيف يف اليقظة يد وأكره الغل القيد ثبات يف الدين " فإذا كان مكروهاً يف آخره " أحب الق

(2. ) 
فقلت له يف ذلك اجمللس ما تقدم من كالم أو حنوًا منه مع زايدة وخوفته من عاقبة اإلصرار على 
البدعة وأن ذلك يوجب عقوبة فاعله وحنو ذلك من الكالم الذي نسيت أكثره لبعد عهدي به، 

د هبا ابتفاق املسلمني، وال التقرب هبا ك أن األمور اليت ليست مستحبة يف الشرع ال جيوز التعبوذل
إىل هللا وال اختاذها طريقاً إىل هللا وسبباً ألن يكون الرجل من أولياء هللا وأحبائه، وال اعتقاد أن هللا 

هللا وقربة إليه، وال أن جيعل  حيبها أو حيب أصحاهبا كذلك، أو أن اختاذها يزداد به الرجل خريًا عند
دين وجه هللا، الذين هم أفضل ممن ليس مثلهم فهذا أصل عظيم جتب معرفته شعارًا للتائبني املري

واالعتناء به وهو أن املباحثات إمنا تكون مباحة إذا جعلت مباحات فأما إذا اختذت واجبات أو 
 الواجبات واملستحبات منها مستحبات كان ذلك ديناً مل يشرعه هللا، وجعل ما ليس من

__________ 
 ئي وله تتمة( رواه النسا1)
( أصل احلديث يف الصحيحني وهذا لفظ مسلم وبعده: فال أدري هو هو يف احلديث أم قاله ابن 2)

سريين أهـ أي رواية عن أيب هريرة ويف رواية له اسناده إىل أيب هريرة وليس يف رواية البخاري له شيء 
 ورمن الشك املذك
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ا شرعه هللا، وهلذا مبنزلة جعل ما ليس من احملرمات منها، فال حرام إال ما حرمه هللا، وال دين إال م
( فإذا كان 1عظم ذم هللا يف القرآن ملن شرع ديناً مل أيذن هللا به، وملن حرم ما مل أيذن هللا بتحرميه )

ا كانت هذه األمور ال تلزم ابلنذر، فلو نذر هذا يف املباحات فكيف ابملكروهات أو احملرمات؟ وهلذ
ه كما جيب عليه إذا نذر طاعة هللا أن يطيعه، بل الرجل فعل مباح أو مكروه أو حمرم مل جيب عليه فعل

عليه كفارة ميني إذا مل يفعل عند أمحد وغريه، وعند آخرين ال شيء عليه، فال يصري ابلنذر ما ليس 
العهود اليت تتخذ على الناس اللتزام طريقة شيخ معني وعهود أهل  ( ، وحنو ذلك2بطاعة وال عبادة )



ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه الدين والطاعة هلل إال ما   الفتوة ورماة البندق وحنو ذلك
كان ديناً وطاعة هلل ورسوله يف شرع هللا لكن قد يكون عليه كفارة عند احلنث يف ذلك، وهلذا أمرت 

يعدل عما أخذ عليه من العهد ابلتزام طريقة مرجوحة أو مشتعلة على أنواع من البدع غري واحد أن 
 منها من طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم وإتباع الكتاب والسنة إذ كان إىل ما هو خري

املسلمون متفقني على أنه ال جيوز ألحد أن يعتقد أو يقول عن عمل أنه قربة وطاعة وبر وطريق إىل 
 واجب أو مستحب إال أن يكون مما أمر هللا به ورسوله صلى هللا عليه وسلم وذلك يعلم ابألدلة هللا

 ملنصوبة على ذلك، وما علم ابتفاق األمة أنه ليس بواجب والا
__________ 

( بل جعله من الشرك أو الكفر املتعدي الذي هو أضر من الشرك كما بيناه يف تفسري )وإن 1)
 404 - 398 ينزل به سلطاان، وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون( وغريه راجع ص تشركوا ابهلل ما مل
 الثامن وكذا من جزء التفسري

 منه 181و  164و 147و  143ص 
 ( لعله سقط من هنا: طاعة وعبادة منصوبني2)
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ه ال جيوز قصد مستحب وال قربة مل جيز أن يعتقد أو يقال أنه قربة وطاعة فكذلك هم متفقون على أن
التقرب به إىل هللا وال التعبد به وال اختاذه ديناً وال عمله من احلسنات، فال جيوز جعله من الدين ال 

ابعتقاد وقول، وال إبرادة وعمل، وإبمهال هذا األصل غلط خلق كثري من العلماء والعباد يرون 
يفرقون بني اختاذه ديناً وطاعة وبراً  ( ال1الشيء إذا مل يكن حمرماً ال ينهى عنه بل يقال إنه جائز )

وبني استعماله كما تستعمل املباحات احملضة، ومعلوم أن اختاذه ديناً ابالعتقاد أو االقتصاد أو هبما 
وابلقول أو ابلعمل أو هبما من أعظم احملرمات وأكرب السيئات، وهذا من البدع املنكرات اليت هي 

 ي سيئات.أعظم من املعاصي اليت يعلم أهنا معاص
فصل: فلما هنيتهم عن ذلك أظهروا املوافقة والطاعة ومضت على ذلك مدة والناس يذكرون عنهم 

اإلصرار على االبتداع يف الدين، وإظهار ما خيالف شرعة املسلمني، ويطلبون اإليقاع هبم، وأان أسلك 
ك الشيخ املسجد مسلك الرفق واألانة، وأنتظر الرجوع والفيئة، وأؤخر اخلطاب إىل أن حيضر ذل

 اجلامع وكان قد كتب إيل كتاابً بعد كتاب فيه احتجاج واعتذار، وعتب



__________ 
( سقط جواب إذا من الناسخ ومعناه أهنم يرون جواز جعله قربة وعبادة. وهذا مثار كثري من البدع 1)

كلمون فيما ينكره احملدثة. وذكر يل بعض علماء األزهر يف هذه األايم أن بعض كبار علمائه كانوا يت
الوهابية من بدع القبور وغريها ويستحسنون ذلك فقال بعضهم منكرا ولكنهم منعوا أن يستشفع 

أبصحاهبا الصاحلني فقال له شيخ األزهر )األستاذ أبو الفضل اجليزاوي( هذا هو الشرع. فقال املنكر 
، فدل هذا على أن الشيخ أيد ما دليله؟ فقال الشيخ إمنا يطلب الدليل على اإلذن به ال على املنع

 هللا به السنة أعلمهم
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مشروعة، وآاثر وهو كالم ابطل ال تقوم به حجة، بل إما أحاديث موضوعة، أو إسرائيليات غري 
وحقيقة األمر الصد عن سبيل هللا وأكل أموال الناس ابلباطل فقلت هلم: اجلواب يكون ابخلطاب، 

يتم إال بذلك وحضر عندان منهم شخص فنزعنا الغل من عنقه فإن جواب مثل هذا الكتاب ال 
تعاىل ورسوله  مبا أمر هللاوهؤالء هم من أهل األهواء الذين يتعبدون يف كثري من األمور أبهوائهم ال 

صلى هللا تعاىل عليه وسلم: " ومن أضل ممن اتبع هواه بغريها هدى من هللا " وهلذا غالب وجدهم 
يعبدون وفيهم شبه قوي من النصارى الذي قال هللا تعاىل فيهم " اي أهل  هوى مطلق ال يدرون من

بل وأضلوا كثريًا وضلوا عن قد ضلوا من قالكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق وال تتبعوا أهواء قوم 
سواء السبيل " وهلذا كان السلف يسمون أهل البدع أهل األهواء، فحملهم هواهم على أن جتمعوا 

اب، ودخلوا إىل املسجد اجلامع مستعدين للحراب، ابألحوال اليت يعدوهنا للغالب، فلما جتمع األحز 
وله صلى هللا تعاىل عليه وسلم ونتفق مر هللا ورسقضيت صالة اجلمعة أرسلت إىل شيخهم لنخاطبه أب

 على إتباع سبيله، فخرجوا من املسجد اجلامع يف مجوعهم إىل قصر اإلمارة وكأهنم اتفقوا مع بعض
األكابر على مطلوهبم مث رجعوا إىل مسجد الشاغو على ما ذكر يل وهم من الصياح واالضطراب، 

قامة احلجة واملعذرة، وطلباً للبيان مرة اثنية إلعلى أمر من أعجب العجاب، فأرسلت إليهم 
احية والتبصرة، ورجاء املنفعة والتذكرة. فعمدوا إىل القصر مرة اثنية، وذكر يل أهنم قدموا من الن

الغربية مظهرين الضجيج والعجيج، واإلزابد واإلرعاد، واضطراب الرؤوس واألعضاء، والتقلب يف هنر 
 بردى
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الذي يسلمه إليهم  ( به على الردى وإبراز ما يدعونه من احلال واحملال1وإظهار التوله الذي خييلوا )
 من أضلوا من اجلهال.

نظر، وسأل عنهم فقيل هلم هم مشتكون، فقال ليدخل بعضهم، فلما رأى األمري ذلك هاله ذلك امل
من الشكوى علي ودعوى االعتداء مين عليهم كالماً كثريًا مل يبلغين مجيعه، فدخل شيخهم وأظهر 

ا الذي يقوله من عنده أو يقوله عن هللا ورسوله لكن حدثين من كان حاضرًا أن األمري قال هلم: فهذ
ا: بل يقوله عن هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، قال: فأي شيء يقال صلى هللا عليه وسلم؟ فقالو 

( ، قال: فنسمع كالمه فمن كان احلق معه نصرانه، 2الوا: حنن لنا أحوال وطريق يسلم إلينا )له؟ ق
ولكن أشد من احلق سواء كان معكم أو معه، قالوا: وال بد من  قالوا: نريد أن تشد منا، قال: ال

عم، فكرروا ذلك فأمر إبخراجهم، فأرسل إيل بعض خواصه من أهل الصدق والدين حضوره؟ قال: ن
ممن يعرف ضالهلم، وعرفين بصورة احلال وأنه يريد كشف أمر هؤالء فلما علمت ذلك ألقي يف قليب 

ار الدين، وكشف حال أهل النفاق املبتدعني، النتشارهم يف أقطار أن ذلك ألمر يريده هللا من إظه
إلحسان، ما أحببت البغي عليهم والعدوان، وال أن أسألك معهم أال أبلغ ما ميكن من ااألرضني، و 

 فأرسلت إليهم من عرفهم بصورة احلال، وأين إذا حضرت
__________ 

لجاه فساقتهم إىل الردى ذلك أبن أفعاهلم اليت  ( كذا ولعل أصله حتيلوا أي اختذوا احليل وسيلة ل1)
 أتثري عظيم يف قلوب العوام وأصحاب األوهامكرها ولباسهم وأغالهلم هلا 

الفقهاء املغرورين ابلدجل فاختذها الدجاجلة أصال شرعيا وحكما ( هذه كلمة ابطلة قاهلا بعض 2)
 إهليا
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أهل اإلميان،  كان ذلك عليكم من الوابل، وكثر فيكم القيل والقال، وإن من قعد أو قام قدام رماح
عوا بشيوخهم الكبار الذين يعرفون اهلوان فجاء الرسول وأخرب أهنم اجتم فهو الذي أوقع نفسه يف

حقيقة األسرار وأشاروا عليهم مبوافقة ما أمروا به من إتباع الشريعة واخلروج عما ينكر عليهم من 
صر وغريها: أحوالنا تظهر البدع الشنيعة، وقال شيخهم الذي يسيح أبقطار األرض كبالد الرتك وم

أهنم نزعوا األغالل من األعناق، وأجابوا إىل ال تظهر عند شرع حممد بن عبد هللا، و عند التتار 



( وذكر أنه ال بد من حضورهم ملوعد 1الوفاق. مث ذكر يل أنه جاءهم بعض أكابر غلمان املطاع )
ته واستهديته، وسلكت سبيل عباد هللا االجتماع، فاستخرت هللا تعاىل تلك الليلة واستعنته، واستنصر 

 أن أدخل النار عند احلاجة إىل ذلك، وأهنا تكون بردًا يف مثل هذه املسالك، حىت ألقي يف قليب
وسالماً على من اتبع ملة اخلليل، وأنه حترق أشباه الصابئة أهل اخلروج عن هذه السبيل، وقد كان 

من نصارى واحي البطائح منضمني إىل من يضاهيهم بقااي الصابئة أعداء إبراهيم إمام احلنفاء بن
ضل من العباد املنتسبني إىل هذا الدين، نسب يعرفه من عرف احلق الدمهاء. وبني الصابئة ومن 

املبني، فالغالية من القرامطة والباطنية كالنصريية واإلمساعيلية، خيرجون إىل مشاهبة الصابئة الفالسفة مث 
، واالبتداع يف العبادات، واخلروج حلق تعاىل، ومن شركهم الغلو يف البشرإىل اإلشراك مث إىل جحود ا

الشريعة له نصيب من ذلك حبسب ما هو الئق كامللحدين من أهل االحتاد، والغالية من أصناف  عن
 العباد.

__________ 
 ( لعل أصله األمري املطاع1)
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  عض منفلما أصبحنا ذهبت للميعاد، وما أحببت أن أستصحب أحداً لإلسعاد، لكن ذهب أيضاً ب
حاضرًا من األصحاب، وهللا هو املسبب جلميع األسباب، وبلغين بعد ذلك أهنم طافوا على كان 

عدد من أكابر األمراء، وقالوا أنواعاً مما جرت به عادهتم من التلبيس واإلفرتاء، الذي استحوذوا به 
د من ها أحهم فيعلى أكثر أهل األرض من األكابر والرؤساء مثل زعمهم أن هلم أحوااًل ال يقاوم

األولياء، وأن هلم طريقاً ال يعرفها أحد من العلماء، وأن شيخهم هو يف املشايخ كاخلليفة، وأهنم 
يتقدمون على اخللق هبذه األخبار املنيفة، وأن املنكر عليهم ما هو آخذ ابلشرع الظاهر، غري واصل 

لتحقيق، وأشباه هذه كنه اإىل   إىل احلقائق والسرائر. وأن هلم طريقاً وله طريق، وهم الواصلون
الدعاوي ذات الزخرف والتزويق، وكانوا لفرط انتشارهم يف البالد واستحواذهم على امللوك واألمراء 

واألجناد خلفاء نور اإلسالم، واستبدال أكثر الناس ابلنور الظالم، وطموس آاثر الرسول يف أكثر 
ب موقع هائل، وهلم فيهم من االعتقاد القلو م يف األمصار، ودروس حقيقة اإلسالم يف دولة التتار، هل

 ما ال يزول بقول قائل.
قال املخرب فغدا أولئك األمراء األكابر، وخاطبوا فيهم انئب السلطان بتعظيم أمرهم الباهر، وذكر يل 



أنواعاً من اخلطاب، وهللا تعاىل أعلم حبقيقة الصواب، واألمري مستشعر ظهور احلق عند التحقيق، 
مرة اثنية فبلغه أان يف الطريق، وكان كثري من أهل البدع األضداد، كطوائف من ل يل الرسو فأعاد 

املتفقهة واملتفقرة وإتباع أهل االحتاد، جمدين يف نصرهم حبسب مقدورهم جمهزين ملن يعينهم يف 
 حضورهم فلما حضرت
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الع، فذكر يل ن طالبني لإلطوجدت النفوس يف غاية الشوق إىل هذا االجتماع، متطلعني إىل ما سيكو 
انئب السلطان وغريه من األمراء، بعض ما ذكروه من األقوال املشتملة على االفرتاء، وقال إهنم 

 قالوا: إنك طلبت منهم االمتحان، وأن حيموا األطواق انرًا ويلبسوها فقلت هذا من البهتان.
انراً وال جيوز طاعة من دًا أبن يدخل وها أان ذا أصف ما كان قلت لألمري: حنن ال نستحل أن أنمر أح

أيمر بدخول النار، ويف ذلك احلديث الصحيح، وهؤالء يكذبون يف ذلك وهم كذابون مبتدعون قد 
أفسدوا من أمر دين املسلمني ودنياهم ما هللا به عليم، وذكرت تلبيسهم على طوائف من األمراء 

ة وعلى غريمها وقد لبسوا أيضاً ق انئب السلطنوأهنم لبسوا على األمري املعروف ابأليدمري وعلى قفج
على امللك العادل كتفاً يف ملكه ويف حالة والية محاه وعلى أمري السالح أجل أمري بداير مصر، 

وضاق اجمللس عن حكاية مجع تلبيسهم على األيدمري وأهنم كانوا يرسلون من النساء من يستخرب 
فة، ووعدوه ابمللك، وأهنم وعدوه أن يروه ى طريق املكاشعن أحوال بيته الباطنة، مث خيربونه هبا عل

رجال الغيب، فصنعوا خشباً طوااًل وجعلوا عليها من ميشي كهيئة الذي يلعب ابكر الزجاج فجعلوا 
ميشون على جبل املزة وذاك يرى من بعيد قوماً يطوفون على اجلبل وهم يرتفعون عن األرض وأخذوا 

 أمرهم. منه مااًل كثرياً مث انكشف له
ألمري وولده: هو الذي يف حلقة اجليش يعلم ذلك وهو ممن حدثين هبذه القصة، وأما قفجق قلت ل

فإهنم أدخلوا رجاًل يف القرب يتكلم وأومهوه أن املوتى تتكلم، وأتوا به يف مقابر ابب الصغري إىل رجل 
 زعموا أنه الرجل
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نه طلب منه مجلة من ل من بعيد لتعود عليه بركته وقالوا أالشعراين الذي جببل لبنان ومل يقربوه منه ب
املال، فقال قفجق الشيخ يكاشف وهو يعلم أن خزائين ليس فيها هذا كله، وتقرب قفجق منه 

وجذب الشعر فانقلع اجللد الذي ألصقوه على جلده من جلد املاعز، فذكرت لألمري هذا، وهلذا قيل 
 وهو انئب السلطنة هلم للناس كتب أصحاب قفجق إليه كتاابً يل إنه ملا انقضى اجمللس وانكشف حا

 حبماه خيربه بصورة ما جرى.
وذكرت لألمري اهنم مبتدعون أبنواع من البدع مثل الغالل وحنوها وأان هنيناهم عن البدع اخلارجة عن 
ن الشريعة فذكر األمري حديث البدعة وسألين عنه فذكرت حديث العرابض بن سارية وحديث جابر ب

 جمللس العام كما سأذكره.عبد هللا وقد ذكرهتما بعد ذلك يف ا
قلت لألمري: أان ما امتحنت هؤالء لكن هم يزعمون أن هلم أحوااًل يدخلون هبا النار وأن أهل 

الشريعة ال يقدرون على ذلك ويقولون لنا هذه األحوال اليت يعجز عنها أهل الشرع فليس هلم أن 
خالفه، وأان قد استخرت هللا سبحانه ينا ما حنن عليه سواء وافق الشرع أو يعرتضوا علينا بل يسلم إل

أهنم إن دخلوا النار أدخل أان وهم، ومن احرتق منا ومنهم فعليه لعنة هللا وكان مغلوابً، وذلك بعد أن 
نغسل جسومنا ابخلل واملاء احلار، فقال األمري: ومل ذاك؟ قلت: ألهنم يطلون أجسامهم أبدوية 

ج وحجر الطلق وغري ذلك من احليل املعروفة هلم، وأان هنا من دهن الضفادع وابطن قشر النارنيصنعو 
ال أطلي جلدي بشيء فإذا اغتسلت أان وهم ابخلل واملاء احلار بطلت احليلة وظهر احلق، فاستعظم 

قليب  األمري هجومي على النار وقال: أتقبل ذلك؟ فقلت له: نعم قد استخرت هللا يف ذلك وألقى يف
 أن أفعله،
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 عليه وسلم وحنن ال نرى هذا وأمثاله ابتداًء فإن خوارق العادات إمنا تكون ألمة حممد صلى هللا
املتبعني له ابطناً وظاهراً حلجة أو حاجة، فاحلجة إلقامة دين هللا، واحلاجة ملا ال بد منه من النصر 

وا ما يسمونه إشاراهتم وبراهينهم اليت يزعمون أهنا والرزق الذي به يقوم دين هللا، وهؤالء إذا أظهر 
هللا تعاىل عليه وسلم ونقوم يف نصر دين  تبطل دين هللا وشرعه وجب علينا أن ننصر هللا ورسوله صلى

هللا وشريعته مبا نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا، فلنا حينئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه 
  به من اآلايت.املخاريق مبا يؤيد هللا

 وليعلم أن هذا مثل معارضة موسى السحرة ملا أظهروا سحرهم أيد هللا موسى ابلعصا اليت ابتلعت



سحرهم، فجعل األمري خياطب من حضره من األمراء على السماط بذلك وفرح بذلك وكأهنم كانوا 
م من مصر احلاج هبادر قد أومهوه أن هؤالء هلم حال على رده، ومسعته خياطب األمري الكبري الذي قد

اً ولعل ذلك  وأان جالس بينهما على رأس السماط ابلرتكي ما فهمته منه أنه قال اليوم ترى حرابً عظيم
 كان جواابً ملن كان خاطبه فيهم على ما قيل.

وحضر شيوخهم األكابر فجعلوا يطلبون من األمري اإلصالح وإطفاء هذه القضية ويرتفقون، فقال 
ون الصلح بعد ظهور احلق؛ وقمنا إىل مقعد األمري بزاوية القصر أان وهو وهبادر األمري: إمنا يك

صر واملوهلني وحنو ذلك فدل ذلك على أنه كان عند هذا األمري هلم فسمعته يذكر له أيوب احلمال مب
ن صورة معظمة، وأن له فيهم ظناً حسناً وهللا أعلم حبقيقة احلال فإنه ذكر يل ذلك وكان األمري أحب أ

 يشهد هبادر هذه الواقعة ليتبني له احلق فإنه
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مه فأمر ببساط من أكابر األمراء وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده وقد قدم اآلن وهو حيب أتليفه وإكرا
يبسط يف امليدان، وقد قدم البطائحية وهم مجاعة كثريون وقد أظهروا أحواهلم الشيطانية من اإلزابد 

وس واألعضاء والطفر واحلبو والتقلب، وحنو ذلك من األصوات املنكرات، واإلرغاء وحركة الرؤ 
له: " واقصد يف مشيك يف قو  واحلركات اخلارجة عن العادات، املخالفة ملا أمر به لقمان البنه

واغضض من صوتك " فلما جلسنا وقد حضر خلق عظيم من األمراء والكتاب والعلماء والفقراء 
م األول املشتكي وشيخ آخر يسمى نفسه خليفة سيده أمحد ويركب والعامة وغريهم وحضر شيخه

منهم شيخ م علي بعلمني وهم يسمونه عبد هللا الكذاب ومل أكن أعرف ذلك وكان من مدة قد قد
بصورة لطيفة وأظهر ما جرت به عادهتم من املسائلة فأعطيته طلبته ومل أتفطن لكذبه حىت فارقين 

تلبيسه إىل أن غاب وما يكاد خيفى علي تلبيس أحد بل أدركه يف فبقي يف نفسي أن هذا خفي على 
اجتمع يب قدمياً ك كان أول األمر فبقي ذلك يف نفسي ومل أره قط إىل حني انظرته، ذكر يل أنه ذا

فتعجبت من حسن صنع هللا أنه هتكه يف أعظم مشهد يكون حيث كتم تلبيسه بيين وبينه، فلما 
حامت بكالم مضمون طلب الصلح والعفو عن املاضي والتوبة وإان  حضروا تكلم منهم شيخ يقال له

: أما التوبة ة فقلتجميبون إىل ما طلب من ترك هذه األغالل وغريها من البدع ومتبعون للشريع
فمقبولة قال هللا تعاىل: " غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب " هذه إىل جنب هذه، وقال تعاىل: 



الغفور الرحيم، وأن عذايب هو العذاب األليم " فأخذ شيخهم املشتكي ينتصر " نبئ عبادي إين أان 
 للبسهم األطواق وذكر أن وهب
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ايت بني إسرائيل ال ابن منبه أنه كان يف بين إسرائيل عابد وأنه جعله يف عنقه طوقاً يف حكاية من حكا
ائيليات املخالفة لشرعنا قد روى اإلمام تثبت، فقلت: هلم ليس لنا أن نتعبد يف ديننا بشيء من اإلسر 

النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم رأى بيد عمر بن اخلطاب  أمحد يف مسنده عن جابر بن عبد هللا أن
كم هبا بيضاء نقية لو كان موسى حياً مث ورقة من التوراة فقال: " أمتهوكون اي ابن اخلطاب لقد جئت

 اتبعتموه وتركتموين لضللتم ".
كتب أهل سيل أيب داود أن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم رأى مع بعض أصحابه شيئاً من  ويف مرا

 الكتاب فقال: " كفى بقوم ضاللة أن يتبعوا كتاابً غري كتاهبم أنزل إىل نيب غري نبيهم " وأنزل هللا تعاىل:
موسى وال عيسى فيما " أو مل يكفهم أان أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم " فنحن ال جيوز لنا إتباع 

علينا أن نتبع ما أنزل علينا من ربنا ونتبع علمنا أنه أنزل عليهما من عند هللا إذا خالف شرعنا وإمنا 
أحكم بينهم مبا أنزل هللا وال  الشرعة واملنهاج الذي بعث هللا به إلينا رسولنا كما قال تعاىل: " وإن

شرعاً ومنهاجاً " فكيف جيوز لنا أن نتبع عباد  نتبع أهواءهم عما جاءك من احلق لكل جعلنا منكم
صحتها وما علينا من عباد بين إسرائيل " تلك أمة قد خلت هلا ما  بين إسرائيل يف حكاية ال تعلم 

هات ما يف القرآن وما يف األحاديث  كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون "
يفية قوية. فقال هذا الشيخ منهم خياطب األمري الصحاح كالبخاري ومسلم وذكرت هذا وشبهه بك

ربعة والفقهاء وحنن قوم شافعية، فقلت: له هذا غري مستحب وال حنن نريد أن جتمع لنا القضاة األ
 لتعبد به ويعدهمشروع عند أحد من علماء املسلمني بل كلهم ينهى عن ا
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الدين ما تقول افعية ودعوته وقلت: اي كمال بدعة، وهذا الشيخ كمال الدين بن الزملكاين مفيت الش
يف هذا؟ فقال: هذا بدعة غري مستحبة بل مكروهة أو كما قال، وكان مع بعض اجلماعة فتوى فيها 

 خطوط طائفة من العلماء بذلك.



وقلت: ليس ألحد اخلروج عن شريعة حممد صلى هللا تعاىل عليه وسلم وال اخلروج عن كتاب هللا وسنة 
تكلمت هنا يف قصة موسى واخلضر فإين تكلمت بكالم   تعاىل عليه وسلم وأشك هلرسوله صلى هللا

بعد عهدي به فانتدب ذلك الشيخ عبد هللا ورفع صوته وقال: حنن لنا أحوال وأمور ابطنة ال يوقف 
عليها، وذكر كالماً مل أضبط لفظه مثل اجملالس واملدارس والباطن والظاهر، ومضمونه أن لنا الباطن 

( عليه أهل الظاهر فال ينكرونه علينا، فقلت له ورفعت 1ال يقف ) غريان الظاهر، وأن لنا أمراً ول
صويت وغضبت: الباطن والظاهر واجملالس واملدارس والشريعة واحلقائق كل هذا مردود إىل كتاب هللا 

عليه وسلم،  وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ليس ألحد اخلروج عن كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا
الفقراء، وال من امللوك واألمراء، وال من العلماء والقضاة وغريهم، بل مجيع اخللق ال من املشايخ و 

 عليهم طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، وذكرت هذا وحنوه.
 فقال ورفع صوته: حنن لنا األقوال وكذا وكذا وادعى األحوال اخلارقة كالنار وغريها واختصاصهم هبا

إليهم ألجلها، فقلت ورفعت صويت وغضبت: أان أخاطب كل أمحدي وأهنم يستحقون تسليم احلال 
 من مشرق األرض إىل مغرهبا أي شيء فعلوه يف النار فأان أصنع مثل

__________ 
 ( ويف نسخة ال يقدر1)
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سومنا ابخلل نغسل جما تصنعون، ومن احرتق فهو مغلوب ورمبا قلت فعليه لعنة هللا، ولكن بعد أن 
واملاء احلار، فسألين األمراء والناس عن ذلك فقلت: ألن هلم حياًل يف االتصال ابلنار يصنعوهنا من 
أشياء من دهن الضفادع وقشر النارنج وحجر الطلق، فضج الناس بذلك فأخذ يظهر القدرة على 

قم، وأخذت أحرز قلت: فذلك، فقال: أان وأنت نلف يف ابرية بعد أن تطلى جسومنا ابلكربيت، ف
( عليه يف القيام إىل ذلك فمد يده يظهر خلع القميص، فقلت: ال حىت تغتسل يف املاء احلار 1)

واخلل، فظهر الوهم على عادهتم، فقال: من كان حيب األمري فليحضر خشباً أو يقال حزمة حطب، 
بعي وإصبعك دخل إصفقلت: هذا تطويل وتفريق للجمع وال حيصل به مقصود، بل قنديل يوقد وأ

فيه بعد الغسل ومن احرتقت إصبعه فعليه لعنة هللا، أو قلت فهو مغلوب، فلما قلت ذلك تغري وذل 
 وذكر يل أن وجهه اصفر.

مث قلت هلم: ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها ساملني حقيقة ولو طرمت يف اهلواء، ومشيتم على 



يدل على صحة ما تدعونه من خمالفة الشرع وال على لك ما املاء، ولو فعلتم ما فعلتم مل يكن يف ذ
إبطال الشرع فإن الدجال األكرب يقول للسماء أمطري فتمطر، ولألرض انبيت فتنبت، وللخربة 

( ، ومع 2أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه، ويقتل رجاًل مث ميشي بني شقيه، مث يقول له قم فيقوم )
 هذا فهو دجال كذاب ملعون

__________ 
 ( كذا يف األصل ولعله أصر عليه يف القيام1)
( كذا يف األصل ويف رواية مسلم يف حديث الدجال قال فيقول أتؤمن يب قال فيقول أنت املسيح 2)

الكذاب قال فيؤمر به فيؤشر ابملنشار من فرقه حىت يفرق بني رجليه قال مث ميشي الدجال بني 
يقول له أتؤمن يب فيقول ما أزددت فيك إال بصرية قال  قال مثالقطعتني مث يقول له قم فيستوى قائما 

 مث يقول اي أيها الناس إنه ال يفعل بعد أبي حد من الناس احلديث أهـ من حاشية األصل
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 لعنه هللا، ورفعت صويت بذلك فكان لذلك وقع عظيم يف القلوب.
به حىت  اهلواء وميشي على املاء فال تغرتواالبسطامي: لو رأيتم الرجل يطري يف وذكرت قول أيب يزيد 

 تنظروا كيف وقوفه عند األوامر والنواهي.
يعين الليث بن سعد  -وذكرت عن يونس بن عبد األعلى أنه قال للشافعي: أتدري ما قال صاحبنا 

لشافعي: لقد قصر الليث لو قال: لو رأيت صاحب هوى ميشي على املاء فال تغرت به، فقال ا -
وتكلمت يف هذا وحنوه بكالم بعد عهدي به،  ب هوى يطري يف اهلواء فال تغرت به،رأيت صاح

ومشاخيهم الكبار يتضرعون عند األمري يف طلب الصلح وجعلت أحل عليه يف إظهار ما ادعوه من 
بلد والفقراء املوهلون منهم النار مرة بعد مرة وهم ال جييبون وقد اجتمع عامة مشاخيهم الذين يف ال

 تكلمون أبشياء ال أضبطها.د كثري والناس يضجون يف امليدان ويوهم عد
فذكر بعض احلاضرين أن الناس قالوا ما مضمونه " فوقع احلق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك 

قصدك مرة  وانقلبوا صاغرين " وذكروا أيضاً أن هذا الشيخ يسمى عبد هللا الكذاب، وأنه الذي
إنه ملبس، وكان قد حكى حكاية  فقلت: ظهر يل حني أخذ الدراهم وذهبفأعطيته ثالثني درمهاً. 

عن نفسه مضموهنا أنه أدخل النار يف حليته قدام صاحب محاة، وملا فارقين وقع يف قليب أن حليته 



يسهم وتبني مدهونة وأنه دخل الروم واستحوذ عليهم، فلما ظهر للحاضرين عجزهم وكذهبم وتلب
 لألمراء الذين
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بصورة احلال  كانوا يشدون منهم أهنم مبطلون فرجعوا وختاطب احلاج هبادر وانئب السلطان وغريمها
وعرفوا حقيقة احملال وقمنا إىل داخل ودخلنا وقد طلبوا التوبة عما مضى وسألين األمري عما يطلب 

و أنه يسوغ ألحد ( أنه ال جيب عليه إتباعهما أ1منهم فقلت: متابعة الكتاب والسنة مثل أن يعتقد )
مها وحنو ذلك من وجوه اخلروج من حكمهما وحنو ذلك أو أنه جيوز إتباع طريقة ختالف بعض حك

اخلروج عن الكتاب والسنة اليت توجب الكفر وقد توجب القتل دون الكفر وقد توجب قتال الطائفة 
 املمتنعة دون قتل الواحد املقدور عليه.

ة أتنكر علينا غري األطواق، حنن خنلعها. فقلت: األطواق وغري فقالوا: حنن ملتزمون الكتاب والسن
شيئاً معيناً وإمنا املقصود أن يكون مجيع املسلمني حتت طاعة هللا ورسوله صلى األطواق ليس املقصود 

تعاىل هللا عليه وسلم، فقال األمري: فأي شيء الذي يلزمهم من الكتاب والسنة؟ فقلت: حكم 
ميكن ذكره يف هذا اجمللس لكن املقصود أن يلتزموا هذا التزاماً عاماً ومن  الكتاب والسنة كثري ال

وكان املقصود أن يكون هذا  -وكرر ذلك وأشار بيده إىل انحية امليدان  -ضربت عنقه  خرج عنه
حكماً عاماً يف حق مجيع الناس فإن هذا مشهد عام مشهور وقد توفرت اهلمم عليه فيتقرر عند 

ديوان والعلماء والعباد وهؤالء ووالة األمور أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت املقاتلة وأهل ال
 قه.عن

__________ 
( األمثلة الثالثة اليت ذكرها هي لعدم متابعة الكتاب والسنة ال ملتابعتها املطلوبة فلعله قد سقط 1)

 من هذا املوضوع مجلة مضموهنا: والرجوع عما خيالفها مثل كذا وكذا
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 يصلي قلت: ومن ذلك الصلوات اخلمس يف مواقيتها كما أمر هللا ورسوله فإن من هؤالء من ال
ومنهم من يتكلم يف صالته حىت إهنم ابألمس بعد أن اشتكوا علي يف عصر اجلمعة جعل أحدهم 



يقول يف صلب الصالة: اي سيدي أمحد شيء هلل، وهذا مع أنه مبطل للصالة فهو شرك ابهلل ودعاء 
ابألمس  غريه يف حال مناجاته اليت أمران أن نقول فيها )إايك نعبد وإايك نستعني( وهذا قد فعلل

حبضرة شيخهم فأمر قائل ذلك ملا أنكر عليه املسلمون ابالستغفار على عادهتم يف صغري الذنوب ومل 
 .أيمره إبعادة الصالة وكذلك يصيحون يف الصالة صياحاً عظيماً وهذا منكر يبطل الصالة

اس )فقال( هذا يغلب على أحدهم كما يغلب العطاس )فقلت( العطاس من هللا وهللا حيب العط
ويكره التثاؤب وال ميلك أحدهم دفعه، وأما هذا الصياح فهو من الشيطان وهو ابختيارهم وتكلفهم 

 ويقدرون على دفعه، ولقد حدثين بعض اخلبريين هبم بعد اجمللس أهنم يفعلون يف الصالة
من  تفعله اليهود والنصارى مثل قول أحدهم أان على بطن امرأة اإلمام وقول اآلخر كذا وكذاما ال 

اإلمام وحنو ذلك من األقوال اخلبيثة، وأهنم إذا أنكر عليهم املنكر ترك الصالة يصلون ابلتوبة وأان 
ت على ( شياطني ليسوا مغلوبني على ذلك كما يغلب الرجل يف بعض األوقا1أعلم أهنم متولني )

 صيحة أو بكاء يف الصالة أو غريها.
 ابمليدان أبصواهتم وحركاهتم الشيطانية يظهرون أحواهلمفلما أظهروا التزام الكتاب والسنة ومجوعهم 

 )قلت( له أهذا موافق للكتاب
__________ 

( كذا يف األصل ومقتضى اإلعراب متولون إال أن يكون حذف من الكالم شيء فيه انصب لقوله 1)
 ولنيمت
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 والسنة؟
 )فقال( هذا من هللا حال يرد عليهم

ر هللا به تعاىل وال رسوله صلى هللا تعاىل عليه وسلم وال أحبه )فقلت( هذا من الشيطان الرجيم مل أيم
 هللا وال رسوله

 )فقال( ما يف السموات واألرض حركة وال كذا وال كذا إال مبشيئته وإرادته
القضاء والقدر وهكذا كل ما يف العامل من كفر وفسوق وعصيان هو مبشيئته )فقلت( له هذا من ابب 

 حد يف فعله بل ذلك مما زينه الشيطان وسخطه الرمحن.وإرادته وليس ذلك حبجة أل
 )فقال( فبأي شيء تبطل هذه األحوال



 )فقلت( هبذه السياط الشرعية. فأعجب األمري وضحك وقال أي وهللا ابلسياط الشرعية، تبطل
ذه األحوال الشيطانية، كما قد جرى مثل ذلك لغري واحد ومن مل جيب إىل الدين ابلسياط الشرعية ه

لسيوف احملمدية. وأمسكت سيف األمري وقلت هذا انئب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغالمه فبا
 وهذا السيف سيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمن خرج عن كتاب هللا وسنة

ه بسيف هللا وأعاد األمري هذا الكالم وأخذ بعضهم يقول فاليهود والنصارى يقرون وال رسوله ضربنا
 نقر حنن؟

لت( اليهود والنصارى يقرون ابجلزية على دينهم املكتوم يف دورهم واملبتدع ال يقر على بدعته )فق
دعا إىل بدعة فافحموا لذلك وحقيقة األمر أن من أظهر منكرًا يف دار اإلسالم مل يقر على ذلك فمن 
ت دينهم، وأظهرها مل يقر وال يقر من أظهر الفجور وكذلك أهل الذمة ال يقرون على إظهار منكرا

ومن سواهم فإن كان مسلماً أخذ بواجبات اإلسالم وترك حمرماته، وإن مل يكن مسلماً وال ذميا فهو 
روى مسلم يف صحيحه عن إما مرتد وإما مشرك وإما زنديق ظاهر الزندقة وذكرت ذم املبتدعة فقلت 

 جعفر بن حممد الصادق عن أبيه أيب جعفر الباقر
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عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف خطبته "إن أصدق الكالم كالم 
( وكل بدعة ضاللة" ويف السنن عن العرابض بن 1هللا وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمداثهتا )

ها القلوب، ارية قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطبة ذرفت منها العيون، ووجلت منس
 فقال قائل اي رسول هللا كان هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال

"أوصيكم ابلسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريًا فعليكم نسنيت وسنة 
ديني من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت األمور فإن  اخللفاء الراشدين امله

( " وكل ضاللة يف النار" )فقال( يل البدعة مثل 2حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة" ويف رواية )كل 
 الزان وروى حديثا يف ذم الزان )فقلت( هذا حديث موضوع على رسول هللا صلى هللا تعاىل

معصية والبدعة شر من املعصية كما قال سفيان الثوري البدعة أحب إىل إبليس من  عليه وسلم والزان
ملعصية فإن املعصية يتاب منها والبدعة ال يتاب منها. وكان قد )قال( بعضهم حنن نتوب الناس ا

)فقلت( مماذا تتوبنهم؟ قال من قطع الطريق والسرقة وحنوذلك )فقلت( حاهلم قبل تتويبكم خري من 
 عد تتويبكم فإهنم كانوا فساقا يعتقدون حترمي ماهم عليه ويرجون رمحة هللاحاهلم ب



ون إليه أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالني. مشركني خارجني عن شريعة اإلسالم، ويتوب
حيبون ما يبغضه هللا ويبغضون ما حيبه هللا، ونثبت أن هذه الشريعة اليت هم وغريهم عليها شر من 

 املعاصي
__________ 

 ( املنار: لفظ مسلم فإن خري احلديث كتاب هللا اخل1)
ة ليست يف السنن فذكر شيخ اإلسالم وحافظ السنة هلا غريب، وكأنه أراد هبا زايدة ( هذه الزايد2)

 الرتهيب
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ب ر ابن اخلطاقلت خماطباً لألمري واحلاضرين: أما املعاصي فمثل ما روى البخاري يف صحيحه عن عم
كان يدعى محارًا وكان يشرب اخلمر وكان يضحك النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم وكان  أن رجاًل  

كلما أيت به النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم جلده احلد، فلعنه رجل مرة وقال: لعنه هللا ما أكثر ما 
ال تلعنه فإنه يه وسلم: "  تعاىل عليؤتى به إىل النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم؟ فقال النيب صلى هللا

حيب هللا ورسوله " قلت: فهذا رجل كثري الشرب للخمر ومع هذا فلما كان صحيح االعتقاد حيب 
 هللا ورسوله شهد له النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم بذلك وهنى عن لعنته.

 -وغريمها  سعيد اخلدريوأما املبتدع فمثل ما أخرجا يف الصحيحني عن علي بن أيب طالب وعن أيب 
أن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم كان يقسم فجاءه رجل انتئ  -دخل حديث بعضهم يف بعض 

اجلبني كث اللحية حملوق الرأس بني عينيه أثر السجود وقال ما قال، فقال النيب صلى هللا تعاىل عليه 
مع  مهم وقراءتهيامه مع صياوسلم: " خيرج من ضئضئ هذا قوم حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وص

قراءهتم يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية لئن أدركتهم 
ألقتلنهم قتل عاد " ويف رواية: " لو يعلم الذين يقاتلوهنم ماذا هلم على لسان حممد لنكلوا عن العمل 

فهؤالء مع كثرة صالهتم لوه " قلت: قتلى من قت " ويف رواية " شر قتلى حتت أدمي السماء خري
وصيامهم وقراءهتم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم بقتلهم 

وقتلهم علي بن أيب طالب ومن معه من أصحاب النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم وذلك خلروجهم 
 لعبد بكل ذنبألن يبتلى ال الشافعي: عن سنة النيب وشريعته وأظن أين ذكرت قو 
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سالم وإهنا أظلم ما خال الشرك ابهلل خري من أن يبتلى من هذه األهواء، فلما ظهر قبح البدع يف اإل
من الزان والسرقة وشرب اخلمر وأهنم مبتدعون بدعاً منكرة فيكون حاهلم أسوأ من حال الزاين 

 والسارق وشارب اخلمر.
 -يعين أتباع أمحد بن الرفاعي  -اي موالان ال تتعرض هلذا اجلناب العزيز  أخذ شيخهم عبد هللا يقول:

جلناب العزيز وجناب من خالفه أوىل ابلعزابر فقلت منكرًا بكالم غليظ: وحيك أي شيء هو ا
( تريدون أن تبطلوا دين هللا ورسوله، فقال: اي موالان حيرقك الفقراء بقلوهبم، فقلت: مثل 1والرزجنة )
 الرافضة ملا قصدت الصعود إليهم وصار مجيع الناس خيوفوين منهم ومن شرهم ويقول ما أحرقين

هللا وأعان عليهم، وكان األمراء احلاضرون قد عرفوا بركة ما يسره أصحاهبم: إن هلم سرًا مع هللا فنصر 
الغلو فإن فيهم من  -هللا يف أمر غزو الرافضة ابجلبل. وقلت هلم: اي شبه الرافضة اي بيت الكذب 

والشرك واملروق عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة يف بعض صفاهتم وفيهم من الكذب ما قد يقاربون 
ذلك أو يساووهنم أو يزيدون عليهم فإهنم من أكذب الطوائف حىت قيل فيهم: ال به الرافضة يف 

هلم: أان كافر تقولوا أكذب من اليهود على هللا ولكن قولوا أكذب من األمحدية على شيخهم، وقلت 
 بكم وأبحوالكم " فكيدوين مجيعاً مث ال تنظرون ".

 كتباً صحيحة ليهتدوا هبا فبذلت هلم ذلك، وملا رددت عليهم األحاديث املكذوبة أخذوا يطلبون مين
 وأعيد الكالم أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه، وأعاد األمري هذا الكالم واستقر الكالم

__________ 
 كذا يف األصل(  1)

(1/145) 

 

 على ذلك، واحلمد هلل الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده.
جرى مع البطائحية لشيخ اإلسالم وإمام األئمة األعالم، الشيخ تقي الدين أمحد الشهري هذا آخر ما 

 اببن تيمية قدس هللا روحه ونور ضرحيه ورضي عنه.
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 رى فشت فيهمند املتصوفة ومسائل أخلباس الفتوة واخلرقة ع
 بسم هللا الرمحن الرحيم

مسألة: سئلها الشيخ اإلمام العامل العالمة، إمام الوقت، فريد الدهر، جوهر العلم، لب اإلميان، قطب 
الزمان، مفيت الفرق، شيخ اإلسالم، تقي الدين أبو العباس أمحد بن الشيخ اإلمام شهاب الدين عبد 

ية احلراين رضي هللا عنه اإلمام العالمة مؤيد السنة جمد الدين عبد السالم ابن تيم احلليم ابن الشيخ
ونفع به آمني: يف مجاعة جيتمعون يف جملس ويلبسون لشخص منهم لباس الفتوة ويديرون بينهم يف 

جملسهم شربة فيها ملح وماء يشربوهنا، ويزعمون أن هذا من الدين، ويذكرون يف جملسهم ألفاظاً ال 
 عليه وسلم ألبس علي بن أيب طالب ليق ابلعقل والدين فمنها أهنم يقولون إن رسول هللا صلى هللات

رضي هللا تعاىل عنه لباس الفتوة مث أمره أن يلبس من شاء، ويقولون إن اللباس أنزل على النيب صلى 
زلنا عليكم لباساً هللا تعاىل عليه وسلم يف صندوق ويستدلون عليه بقوله تعاىل: " اي بين آدم قد أن

أم كذب خمتلق؟ وهل هو من الدين أم ال؟ وإذا مل يكن من فهل كما زعموا  -يواري سوآتكم " اآلية 
الدين فما جيب على من يفعل ذلك أو يعني عليه؟ ومنهم من ينسب ذلك إىل اخلليفة الناصر لدين 

وهل األمساء اليت يسمون هبا هللا إىل عبد اجلبار ويزعم أن ذلك من الدين، فهل لذلك أصل أم ال؟ 
ؤوس األحزاب والزعماء فهل هلذا أصل أم ال؟ ويسمون اجمللس الذي بعضهم بعضاً من اسم الفتوة ور 

 جيتمعون فيه دسكرة، ويقوم للقوم
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يزعمون أنه نقيب إىل الشخص الذي يلبسونه فينزعه اللباس الذي عليه بيده ويلبسه اللباس الذي 
وإذا قيل ال جيوز فعل ذلك وال اإلعانة عليه فهل جيب على  يده، فهل هذا جائز أم ال؟لباس الفتوة ب

ويل األمر منعهم من ذلك؟ وهل للفتوة أصل يف الشريعة أم ال؟ وإذا قيل: ال أصل هلا يف الشريعة 
( 1إمكانه من اإلنكار ) فهل جيب على غري ويل األمر أن ينكر عليهم ومينعهم من ذلك أم ال؟ مع

 تعاىل عنه أو من التابعني أو من بعدهم من أهل العلم فعل هذه هل أحد من الصحابة رضي هللاو 
الفتوة املذكورة أو أمر هبا أم ال؟ وهل خلق النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم من النور أم خلق من 

رشاً وال  لناس لوالك ما خلق هللا عاألربع عناصر أم من غري ذلك؟ وهل احلديث الذي يذكره بعض ا
 وال مساًء وال مشساً وال قمراً وال غري ذلك صحيح هو أم ال؟ وهل األخوة اليت كرسياً وال أرضاً 

يؤاخيها املشايخ بني الفقراء يف السماع وغريه جيوز فعلها يف السماع وحنوه أم ال؟ وهل آخى رسول 



جري وأنصاري؟ وهل آخى ن واألنصار أم بني كل مهاهللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم بني املهاجري
ل هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه أم ال؟ بينوا لنا ذلك ابلتعليل رسو 

 واحلجة املبينة وابسطوا لنا اجلواب يف ذلك بسطاً شافياً مأجورين أاثبكم هللا تعاىل.
 لباس خرقة الفتوة مبتدع:

أو غريه وإسقاء امللح واملاء فهذا  اس لباس الفتوة والسراويلمد هلل أما ما ذكر من إلباجلواب: احل
 ابطل ال أصل له ومل يفعل هذا رسول هللا

__________ 
 ( الوجه أن يقال متكنه بدل امكانه فلعله حمرف1)
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ن التابعني هلم صلى هللا تعاىل عليه وسلم وال أحد من أصحابه ال علي بن أيب طالب وال غريه وال م
ذي يذكرونه من طريق اخلليفة الناصر إىل عبد اجلبار إىل مثامة فهو إسناد ال تقوم حسان، واإلسناد الإب

به حجة، وفيه من ال يعرف وال جيوز ملسلم أن ينسب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم مبثل هذا 
يعلم أنه كذب إذا نسب إليه ما  اإلسناد اجملهول الرجال أمرًا من األمور اليت ال تعرف عنه فكيف

اء عليه، فإن العاملني بسنته وأحواله متفقون على أن هذا من الكذب املختلق عليه وعلى علي وافرت 
بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنه وما ذكروه من نزول هذا اللباس يف صندوق هو من أظهر الكذب 

للباس ة من مجيع أصناف او كل ما سرت العور ابتفاق العارفني بسنته، واللباس الذي يواري السوءة ه
املباح، أنزل هللا تعاىل هذه اآلية ملا كان املشركون يطوفون ابلبيت عراة يقولون: ثياب عصينا هللا فيها 
ال نطوف فيها؛ فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية وأنزل قوله: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " والكذب يف 

 تعاىل عليه وسلم تواجد حىت وأن النيب صلى هللامن لباس اخلرقة،  هذا أظهر من الكذب فيما ذكر
سقطت الربدة عن ردائه، وإنه فرق اخلرق على أصحابه، وأن جربيل أاته وقال له: إن ربك يطلب 

نصيبه من زيق الفقر، وأنه علق ذلك ابلعرش، فهذا أيضاً كذب ابتفاق أهل املعرفة فإن النيب صلى 
ال مساع دفوف وشباابت وال رقص، وال ابه على مساع كف و مل جيتمع هو وأصح هللا تعاىل عليه وسلم

سقط عنه ثوب من ثيابه يف ذلك وال قسمه على أصحابه وكل ما يروى من ذلك خمتلق ابتفاق أهل 
 املعرفة بسنته.
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أمر هللا به  فصل: شروط لباس خرقة الفتوة: والشروط اليت تشرتطها شيوخ الفتوة ما كان منها مما
مانة وأداء الفرائض واجتناب احملارم ونصر املظلوم وصلة األرحام كصدق احلديث وأداء األورسوله  

والوفاء ابلعهد أو كانت مستحبة كالعفو عن الظامل واحتمال األذى، وبذل املعروف الذي حيبه هللا 
هبا   ة وحنو ذلك فهذه يؤمنورسوله وأن جيتمعوا على السنة ويفارق أحدمها اآلخر إذا كان على بدع

طها شيوخ الفتوة أو مل يشرطوها، وما كان منها مما هنى هللا عنه ورسوله مثل كل مسلم سواء شر 
التحالف الذي يكون بني أهل اجلاهلية إن كاًل منهما يصادق صديق اآلخر يف احلق والباطل، ويعادي 

خصمه، فهذه احلق معه أو كان مع  عدوه يف احلق والباطل، وينصره على كل من يعاديه سواء كان
( ويف الصحيح عنه أنه صلى 1احلرام وحترم احلالل، وهي شروط ليست يف كتاب هللا ) شروط حتلل

هللا عليه وسلم قال: " ما ابل رجال يشرتطون شروطاً ليست يف كتاب هللا؟ من اشرتط شرطاً ليس يف  
ن اه البخاري. ويف السنوشرط هللا أوثق " رو  كتاب هللا فهو ابطل وإن كان مائة شرط، كتاب هللا أحق

عنه أنه قال: " املسلمون عند شروطهم إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالاًل " وكل ما كان من 
الشروط اليت بني القبائل وامللوك والشيوخ واألحالف وغري ذلك فإهنا على هذا احلكم ابتفاق علماء 

 املسلمني، ما كان
__________ 

 هللا فنقلناه من صحيح البخارين هنا إىل قوله كتاب ن األصل أول احلديث م( سقط م1)
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وله، وإن كان مما هنى من األمر املشروط الذي قد أمر هللا به ورسوله فإنه يؤمر به كما أمر هللا به ورس
عنه ورسوله فإنه ينهى عنه كما هنى هللا عنه ورسوله، وليس لبين آدم أن يتعاهدوا وال يتعاقدوا وال 

ا وال يتشارطوا على خالف ما أمر هللا به ورسوله، بل على كل منهم أن يوفوا ابلعقود والعهود يتحالفو 
" واوفوا بعهدي اوف بعهدكم " وكذلك ما يعقده ل هللا تعاىل: اليت عهدها هللا إىل بين آدم كما قا

أو ما يكون اترة من املرء على نفسه كعقد النذر أو يعقده االثنان كعقد البيع واإلجارة واهلبة وغريمها 
واحد واترة من اثنني كعقد الوقف والوصية، فإنه يف مجيع هذه العقود مىت اشرتط العاقد شيئاً مما هنى 

 رطه ابطاًل.ه ورسوله كان شهللا عن
ويف الصحيح عن عائشة رضي هللا عنها عن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم أنه قال: " من نذر أن 



ن نذر أن يعصي هللا فال يعصه " والعقود املخالفة ملا أمر هللا به ورسوله هي من يطيع هللا فليطعه، وم
عقدوا عقودًا أمروا فيها مبا هنى  ل الكتاب الذينجنس دين اجلاهلية وهي شعبة من دين املشركني وأه

 به.هللا عنه ورسوله، وهنوا فيها عما أمر هللا به ورسوله فهذا أصل عظيم جيب على كل مسلم أن يتجن
فصل: الفىت والفتوة والزعيم واحلزب والدسكرة وما قالوه فيها: وأما لفظ الفىت فمعناه يف اللغة 

 م ".تية آمنوا برهباحلدث كقوله تعاىل: " إهنم ف
 وقوله تعاىل: " قالوا مسعنا فىت يذكرهم يقال له إبراهيم ".

 األحداث اللني صارومنه قوله تعاىل: " وإذ قال موسى لفتاه " لكن ملا كانت أخالق 
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وليس بتقوى، كثري من الشيوخ يعربون بلفظ الفتوة عن مكارم األخالق كقول بعضهم: طريقنا نتفىت 
وقول بعضهم: الفتوة أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك، وحتسن إىل من يسيء إليك، مساحة 

ا ختشى، وأمثال هذه الكلمات اليت ال كظماً، ومودة ال مضارة، قول بعضهم: الفتوة ترك ما هتوى مل
تحق املدح يف توصف فيها الفتوة بصفات حممودة حمبوبة سواء مسيت فتوة أو مل تسم، وهي مل تس

الكتاب والسنة إال لدخوهلا فيما محده هللا ورسوله من األمساء كلفظ اإلحسان والرمحة والعفو 
 وحنو ذلك من األمساء احلسنة اليت تتضمن والصفح واحللم وكظم الغيظ والرب والصدقة والزكاة واخلري

كان أهله ممدوحني، وكل اسم هذه املعاين، فكل اسم علق هللا به املدح والثواب يف الكتاب والسنة  
علق به الذم والعقاب يف الكتاب والسنة كان أهله مذمومني، كلفظ الكذب واخليانة والفجور والظلم 

 والفاحشة وحنو ذلك.
إنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمني قال تعاىل: " وملن جاء به محل بعري وأان به وأما لفظ الزعيم ف

فإنه يقال: هو زعيم فإن كان قد تكفل خبري كان حمموداً على ذلك وإن  زعيم " فمن تكفل أبمر طائفة 
 كان شرًا كان مذموماً على ذلك.

إن كانوا جمتمعني على ما أمر هللا به وأما رأس احلزب فإنه رأس الطائفة اليت تتحزب أي تصري حزابً ف
وإن كانوا قد زادوا يف  ورسوله من غري زايدة وال نقصان فهم مؤمنون هلم ما هلم وعليهم ما عليهم،

ذلك ونقصوا مثل التعصب ملن دخل يف حزهبم ابحلق والباطل واإلعراض عمن مل يدخل يف حزهبم 
 سواء كان على احلق والباطل، فهذا من التفرق
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عن التفرقة واالختالف، الذي ذمه هللا تعاىل ورسوله فإن هللا ورسوله أمرًا ابجلماعة واالئتالف، وهنياً 
 وأمرا ابلتعاون على الرب والتقوى وهنيا عن التعاون على اإلمث والعدوان.

رامحه ويف الصحيحني عن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم أنه قال: " مثل املؤمنني يف توادهم وت
 وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابحلمى والسهر ".

يف الصحيحني عنه صلى هللا تعاىل عليه وسلم أنه قال: " املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً " و 
 وشبك بني أصابعه.

 ويف الصحيح عنه أنه قال: " املسلم أخو املسلم ال يسلمه وال خيذله ".
قيل: اي رسول ويف الصحيح عنه صلى هللا تعاىل عليه وسلم أنه قال: " انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً " 

 هللا أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظاملاً؟ قال: " متنعه من الظلم فذلك نصرك إايه ".
 ويف الصحيح عنه أنه قال: " مخس جتب للمسلم على املسلم: يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا

 مرض، ويشتمه إذا عطس، وجييبه إذا دعاه ويشيعه إذا مات ".
اىل عليه وسلم أنه قال: " والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت حيب ويف الصحيح عنه صلى هللا تع

 ألخيه ما حيب لنفسه ".
 فهذه األحاديث وأمثاهلا فيها أمر هللا ورسوله مبا أمر به من حقوق املؤمنني بعضهم على بعض. ويف

تباغضوا وال  الصحيحني عن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم أنه قال: " ال تقاطعوا وال تدابروا وال
 حتاسدوا وكونوا عباد هللا أخواانً ".

ويف الصحيحني عنه صلى هللا تعاىل عليه وسلم أنه قال: " إن هللا يرضى لكم ثالاثً أن تعبدوه وال 
  مجيعاً وال تفرقوا، وإن تناصحوا من واله هللا أمركم ".تشركوا به شيئاً وإن تعتصموا حببل هللا
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لصالة والصيام ويف السنن عنه صلى هللا تعاىل عليه وسلم أنه قال: " أال أنبئكم أبفضل من درجة ا
والصدقة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر؟ " قالوا: بلى اي رسول هللا، قال: " صالح ذات البني، 

 لقة ال أقول حتلق الشعر ولكن حتلق الدين " فهذه األمور مما هنى هللا ورسوله عنها.هي احلا
ق هبا محد أو ذم ولكن هي يف اليت هلا أصل يف الشريعة فيتعل وأما لفظة الدسكرة فليست من األلفاظ

 عرف الناس يعرب عنها عن اجملامع كما يف حديث هرقل أنه مجع الروم يف دسكرة، ويقال للمجتمعني



على شرب اخلمر أهنم يف دسكرة، فال يتعلق هبذا اللفظ محد وال ذم، وهو إىل الذم أقرب ألن الغالب 
 احش واخلمر والغناء.( على الفو 1مون بذلك االجتماع )يف عرف الناس أهنم يس

واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر فرض على كل مسلم لكنه من فروض الكفاايت فإن قام من 
 رض من والة األمر أو غريهم واألوجب على غريهم أن يقوم من ذلك مبا يقدر عليه.يسقط به الف

هللا تعاىل عليه وسلم   تتفاضل املخلوقات: والنيب صلىفصل: مم خلق النيب صلى هللا عليه وسلم ومب
خلق مما خيلق منه البشر ومل خيلق أحد من البشر من نور بل قد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا 

عاىل عليه وسلم أنه قال: " إن هللا خلق املالئكة من نور وخلق إبليس من مارج من انر، وخلق آدم ت
 ل بعض املخلوقات على بعضمما وصف لكم " وليس تفضي

__________ 
 ( لعله يريد حمل اإلجتماع املذكور وميكن أن يكونوا توسعوا فيه فأطلقوه على اإلجتماع نفسه1)
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نه وكإبراهيم من فقط بل قد خيلق املؤمن من كافر والكافر من مؤمن كابن نوح مخلقت منه  ابعتبار ما
آزر، وآدم خلقه هللا من طني فلما سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له املالئكة وفضله عليهم 

بتعليمه أمساء كل شيء، وأبن خلقه بيديه، وبغري ذلك، فهو وصاحلوا ذريته أفضل من املالئكة وإن  
غري هذا املوضع فإن ان هؤالء خملوقني من طني وهؤالء من نور، وهذه مسألة كبرية مبسوطة يف ك

فضل بين آدم هو أبسباب يطول شرحها هنا وإمنا يظهر فضلهم إذا دخلوا دار القرار " واملالئكة 
من  يدخلون عليهم من كل ابب سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار " واآلدمي خلق من نطفة مث

 يظهر فضله وهو يف ابتداء مضغة مث من علقة مث انتقل من صغر إىل كرب، مث من دار إىل دار، فال
أحواله وإمنا يظهر فضله عند كمال أحواله، خبالف امللك الذي تشابه أول أمره وآخره، ومن هنا 

وال، قبل أن غلط من فضل املالئكة على األنبياء حيث نظر إىل أحوال األنبياء وهم يف أثناء األح
 .يصلوا إىل ما وعدوا به يف الدار اآلخرة من هناايت الكمال

وقد ظهر فضل نبينا على املالئكة ليلة املعراج ملا صار مبستوى يسمع فيه صريف األقالم، وعال على 
مقامات املالئكة وهللا تعاىل أظهر من عظيم قدرته وعجيب حكمته من صاحلي اآلدميني من األنبياء 

خلق بدنه من األرض ء ما مل يظهر مثله من املالئكة حيث مجع فيهم ما تفرق يف املخلوقات، فواألوليا
وروحه من املأل األعلى، وهلذا يقال هو العامل الصغري وهو نسخة العامل الكبري وحممد سيد ولد آدم 



هو ملا خلق وأفضل اخللق وأكرمهم عليه ومن هنا قال من قال إن هللا من أجله العامل، أو إنه لوال 
 ، لكن ليس هذا حديثاً عن النيب صلى هللاعرشاً وال كرسياً وال مساًء وال أرضاً وال مشساً وال قمراً 
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لنيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم ال صحيحاً وال ضعيفاً ومل ينقله أحد من أهل العلم ابحلديث عن ا
ال يدرى قائله، وميكن أن يفسر بوجه تعاىل عليه وسلم بل وال يعرف عن الصحابة بل هو كالم 

سموات وما يف األرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وابطنة " وقوله صحيح كقوله: " سخر لكم ما يف ال
ثمرات رزقاً لكم ( : " هللا الذي خلق السموات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ال1)

هنار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الفلك لتجري يف البحر أبمره وسخر لكم األ
م من كل ما سألتموه، وإن تعدوا هللا ال حتصوها " وأمثال ذلك من وسخر لكم الليل والنهار، وآاتك

حكماً عظيمة غري ذلك  اآلايت اليت يبني فيها أنه خلق املخلوقات لبين آدم ومعلوم أن هلل فيها
املنفع وما أسبغ عليهم من النعمة، فإذا قيل فعل  وأعظم من ذلك، لكن يبني لبين آدم ما فيها من 

ن ال يكون فيه حكمة أخرى وكذلك قول القائل لوال كذا ما خلق كذا، ال كذا لكذا مل يقتض أ
ي بين آدم وأفضلهم يقتضي أن ال يكون فيه حكم أخرى عظيمة، بل يقتضي إذا كان أفضل صاحل

ودة من غريه، وصار متام اخللق، وهناية الكمال حممد، وكانت خلقته غاية مطلوبة، وحكمة ابلغة مقص
( وهللا خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أايم، 2 تعاىل عليه وسلم )به حصل حملمد صلى هللا

ق يوم اجلمعة بعد العصر يف آخر وكان آخر اخللق يوم اجلمعة وفيه خلق آدم وهو آخر ما خلق، خل
لى هللا تعاىل عليه وسلم آدم فمن دونه حتت لوائه قال صلى يوم اجلمعة. وسيد ولد آدم هو حممد ص

  عليه وسلم: " إين عند هللا ملكتوب خامت النبيني وإن آدمهللا تعاىل
__________ 

 ( كان قد سقط من األصل آخر اآلية السابقة وأول اآلية الالحقة1)
 ( كذا يف األصل وال خيلو من سقط وحتريف2)
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ب هللا رزق ويت وأظهرت ملا خلق آدم قبل نفخ الروح فيه كما يكته " أي كتبت نبملنجدل يف طينت
العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد إذا خلق اجلنني قبل نفخ الروح فيه، فإذا كان اإلنسان هو خامت 

املخلوقات وآخرها هو اجلامع ملا فيها، وفاضله هو فاضل املخلوقات مطلقاً، وحممد إنسان هذا 
خلوقات، فما ينكر أن وقطب هذه الرحى، وأقسام هذا اجلمع كان كأهنا غاية الغاايت يف املالعني، 

يقال أنه ألجله حلقت مجيعها، وإنه لواله ملا خلقت، فإذا فسر هذا الكالم وحنوه مبا يدل عليه 
 الكتاب والسنة قبل ذلك.

يف شيء من الربوبية   وأما إذا حصل يف ذلك غلو من جنس غلو النصارى إبشراك بعض املخلوقات
 تعاىل عليه وسلم أنه قال: " ال تطروين كما كان ذلك مردودًا غري مقبول فقد صح عنه صلى هللا

أطرت النصارى عيسى بن مرمي فإمنا أان عبد فقولوا عبد هللا ورسوله " وقد قال تعاىل: " اي أهل 
ح عيسى بن مرمي رسول هللا وكلمته الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على هللا احلق إمنا املسي

وا ابهلل ورسوله وال تقولوا ثالثة انتهوا خريًا لكم، إمنا هللا إله واحد " ألقاها إىل مرمي وروح منه، فآمن
وهللا قد جعل له حقاً ال يشركه فيه خملوق فال تصلح العبادة إال له، وال الدعاء إال له، وال التوكل إال 

يت ابحلسنات إال يه، وال الرهبة إال منه، وال ملجأ وال منجا منه إال إليه، وال أيعليه، وال الرغبة إال إل
هو، وال يذهب السيئات إال هو، وال حول وال قوة إال به " وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له، 

 من ذا الذي يشفع عنده إال إبذنه، إن كل من يف السموات واألرض
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 عدهم عدًا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ".دًا، لقد أحصاهم و إال آيت الرمحن عب
وقال تعاىل: " ومن يطع هللا ورسوله وخيش هللا ويتقه فأولئك هم الفائزون " فجعل الطاعة هلل 

والرسول، وجعل اخلشية والتقوى هلل وحده، وكذلك يف قوله: " ولو أهنم رضوا ما آاتهم هللا ورسوله 
هلل والرسول، وأما التوكل  سيؤتينا هللا من فضله ورسوله إان إىل هللا راغبون " فاإليتاء وقالوا: حسبنا هللا

 فعلى هللا وحده، والرغبة إىل هللا وحده.
فصل: وأما املؤاخاة فإن النيب صلى هللا عليه وسلم آخى بني املهاجرين واألنصار ملا قدم املدينة كما 

ء، وبني عبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع وكانوا آخى بني سلمان الفارسي وبني أيب الدردا
لك املؤاخاة حىت أنزل هللا تعاىل: " وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب هللا " يتوارثون بت

فصاروا يتوارثون ابلقرابة ويف ذلك أنزل هللا تعاىل: " والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم " وهذا 



وخ؟ على ماء عل التوارث مبثل ذلك عند عدم القرابة والوالء حمكم أو منسهو احملالفة واختلف العل
قولني: أحدمها أن ذلك منسوخ وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد يف أشهر الروايتني عنه وملا ثبت 

يف صحيح مسلم عنه أنه قال: " ال حلف يف اإلسالم وما كان من حلف يف اجلاهلية فلم يزده 
 اإلسالم إىل شدة ".

 خرى عنه.الثاين: أن ذلك حمكم وهو مذهب أيب حنيفة وأمحد يف الرواية األو 
وأما املؤاخاة بني املهاجرين كما يقال أنه آخى بني أيب بكر وعمر وأنه آخى علياً وحنو ذلك فهذا كله 

 ابطل وإن كان بعض الناس ذكر أنه فعل
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لذي يف ما منقطع وإما إبسناد ضعيف وامبكة وبعضهم ذكر أنه فعل ابملدينة وذلك نقل ضعيف إ
 الصحيح هو ما تقدم ومن تدبر األحاديث الصحيحة والسرية النبوية الثابتة تيقن أن ذلك كذب.

وأما عقد األخوة بني الناس يف زماننا فإن كان املقصود منها التزام األخوة اإلميانية اليت أثبتها هللا بني 
ىل عليه وسلم: " املسلم أخو املسلم ال وة " وقول النيب صلى هللا تعااملؤمنني بقوله: " إمنا املؤمنني أخ

يسلمه وال يظلمه " وقوله: " ال يبيع أحدكم على بيع أخيه، وال يستام على سوم أخيه، وال خيطب 
على خطبة أخيه " وقوله: " والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه من اخلري ما حيبه 

للمؤمن على املؤمن، فهذه احلقوق واجبة بنفس  من احلقوق اإلميانية اليت جتبلنفسه " وحنو ذلك 
اإلميان، والتزامها مبنزلة الصالة والزكاة والصيام واحلج، واملعاهدة عليها كاملعاهدة على ما أوجب هللا 

د ورسوله، وهذه اثبتة لكل مؤمن على كل مؤمن، وإن مل حيصل بينهما عقد مؤاخاة، وإن كان املقصو 
بني املهاجرين واألنصار، فهذه فيها للعلماء قوالن بناًء على أن  منها إثبات حكم خاص كما كان

قال: إن  -كمالك والشافعي وأمحد يف املشهور عنه   -ذلك منسوخ أم ال، فمن قال: إنه منسوخ 
ال: إنه ق -كما قال أبو حنيفة وأمحد يف الرواية األخرى   -ذلك غري مشروع. ومن قال إنه مل ينسخ 

 مشروع.
ليت يلتزمها كثري من الناس يف السماع وغريه مثل أن يقول: على املشاركة يف احلسنات، وأما الشروط ا

وأينا خلص يوم القيامة خلص صاحبه وحنو ذلك، فهذه كلها شروط ابطلة فإن األمر يومئذ هلل، هو " 
 يوم ال متلك
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ركتم ما خولناكم وتقد جئتموان فرادى كما خلقناكم أول مرة نفس لنفس شيئاً " وكما قال تعاىل: " ول
وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم 

 ما كنتم تزعمون ".
وكذلك يشرتطون شروطاً من األمور الدنيوية وال يوفون هبا وما أعلم أحدًا ممن دخل يف هذه الشروط 

و كالم يقولونه عند غلبة احلال، ال حقيقة له يف املال دة على ما شرطه هللا ورسوله وىف هبا بل هالزائ
 -وأسعد الناس من قام مبا أوجبه هللا ورسوله فضاًل عن أن يوجب على نفسه زايدات على ذلك 

 وهذه املسائل قد بسطت يف غري هذا املوضع وهللا أعلم.
 قاله أمحد بن تيمية احلراين.
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 كتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل العارف ابهلل الشيخ نصر املنبجي
اب كتبه الشيخ اإلمام وحيد دهره، وفريد عصره، عالمة زمانه انصر السنة مؤيد قال الراوي: كت

الشريعة شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن تيمية احلراين فسح هللا تعاىل يف مدته وأعاد 
 بركته إىل الشيخ القدوة أيب الفتح نصر املنبجي سنة أربع وسبعمائة. علينا من

حيم: من أمحد بن تيمية إىل الشيخ العارف القدوة السالك الناسك أيب الفتح بسم هللا الرمحن الر 
نصر، فتح هللا على ابطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه، ونصره على شياطني اإلنس واجلن يف 

ه ه، وهنج به الطريقة احملمدية املوافقة لشرعته، وكشف به احلقيقة الدينية املميزة بني خلقجهره وإخفائ
وطاعته، وإرادته وحمبته، حىت يظهر للناس الفرق بني الكلمات الكونية والكلمات الدينية، وبني 

 ه وسنته.املؤمنني الصادقني الصاحلني، ومن تشبه هبم من املنافقني، كما فرق هللا بينهما يف كتاب
ن والدنيا، وجعل له أما بعد فإن هللا تعاىل قد أنعم على الشيخ وأنعم به نعمة ابطنة وظاهرة يف الدي

عند خاصة املسلمني الذين ال يريدون علوًا يف األرض وال فسادًا منزلة عليه، ومودة إليه ملا منحه هللا 
 لطريق اهلدىتعاىل به من حسن املعرفة والقصد، فإن العلم واإلرادة، أصل 
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فة، فأخرج مبحبة والعبادة وقد بعث هللا حممدًا صلى هللا تعاىل عليه وسلم أبكمل حمبة يف أكمل معر 
هللا ورسوله هي أصل األعمال، احملبة اليت فيها إشراك وإمجال، كما قال تعاىل: " ومن الناس من يتخذ 

وا أشد حباً هلل " وقال تعاىل: " قل إن كان آابؤكم من دون هللا أندادًا حيبوهنم كحب هللا، والذين آمن
موها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال افرتفت

 أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد يف سبيله، فرتبصوا حىت أييت هللا أبمره ".
إلمياين والوجد الديين كما يف الصحيحني عن أنس قال: وهلذا كانت احملبة اإلميانية هي املوجبة للذوق ا

ن كن فيه وجد حالوة اإلميان يف قلبه، من كان قال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم: " ثالث م
هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، ومن كان حيب املرء ال حيبه إال هلل، ومن كان يكره أن يرجع يف 

منه كما يكره أن يلقى يف النار " فجعل صلى هللا تعاىل عليه وسلم وجود  الكفر بعد أن أنقذه هللا
  ورسوله الفاضلة وابحملبة فيه يف هللا وبكراهة ضد اإلميان.حالوة اإلميان معلقاً مبحبة هللا

ويف صحيح مسلم عن العباس قال: قال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم: " ذاق طعم اإلميان 
رابً، وابإلسالم ديناً، ومبحمد رسوالً " فجعل ذوق طعم اإلميان معلقاً ابلرضى هبذه من رضي ابهلل 

د معلقاً ابحملبة ليفرق صلى هللا تعاىل عليه وسلم بني الذوق والوجد الذي هو األصول كما جعل الوج
ال سهل بن أصل األعمال الظاهرة ومثرة األعمال الباطنة، وبني ما أمر هللا به ورسوله وبني غريه كما ق

عبد هللا التسرتي: كل وجد ال يشهد له الكتاب والسنة فهو ابطل، إذ كان كل من أحب شيئاً فله 
 وق حبسب حمبتهذ
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هللا ويغفر لكم ذنوبكم  وهلذا طالب هللا تعاىل مدعي حمبته بقوله: " إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم
." 

هد رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم أهنم حيبون هللا قال احلسن البصري: ادعى قوم على ع
بهم هبذه اآلية فجعل حمبة العبد هلل موجبة ملتابعة رسوله، وجعل متابعة رسوله موجبة حملبة الرب فطال

 بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة عبده، وقد ذكرت نعت احملبني يف قوله: " فسوف أييت هللا
احملبوبني بوصف الكمال  ، جياهدون يف سبيل هللا وال خيافون لومة الئم " فنعت احملبنيعلى الكافرين

الذي نعت هلل به رسوله اجلامع بني معىن اجلالل واجلمال املفرق يف امللتني، قلنا وهو الشدة والعزة 
جممل مطلق   والرمحة ألولياء هللا ورسوله وهلذا يوجد كثري ممن له وجد وحبعلى أعداء هللا، والذلة 



د عن السكن، يبكي الطلول والدمن، يهوى وال كما قال فيه كبري من كربائهم: مشرد عن الوطن، مبع
 يدري ملن.

ه احملبة فالشيخ أحسن هللا إليه قد جعل فيه من النور واملعرفة الذي هو أصل احملبة واإلرادة ما تتميز ب
وكما يقع هذا اإلمجال يف احملبة يقع أيضاً يف التوحيد، اإلميانية احملمدية املفصلة، عن اجململة املشرتكة، 

  تعاىل يف أم الكتاب اليت هي مفروضة على العبد وواجبة يف كل صالة أن يقول: " إايكقال هللا
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 وبني عبدي نعبد وإايك نستعني " وقد ثبت يف احلديث الصحيح أن هللا يقول: " قسمت الصالة بيين
قال العبد " احلمد هلل رب العاملني " قال هللا: فها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا نصفني نصفها يل ونص

محدين عبدي، وإذا قال: " الرمحن الرمحني " قال هللا: أثىن علّي عبدي، وإذا قال: " مالك يوم الدين 
 نعبد وإايك نستعني " قال: فهذه " قال: جمدين عبدي، أو قال فوض إيل عبدي، وإذا قال: " إايك

لعبدي ما سأل، فإذا قال: " اهدان الصراط املستقيم، صراط الذين اآلية بيين وبني عبدي نصفني، و 
 أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني " قال: فهؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل ".

صل يف أم  القرآن ومعاين القرآن يف املفوهلذا روي أن هللا أنزل مائة كتاب وأربعة كتب مجع معانيها يف
تاب يف هاتني الكلمتني " إايك نعبد وإايك نستعني " وهذا املعىن قد ثناه هللا يف الكتاب، ومعاين أم الك

مثل قوله: " فاعبده وتوكل عليه " ويف مثل قوله: " عليه توكلت وإليه أنيب " وقوله: " عليه توكلت 
 وإليه متاب ".
فهو سبحانه  نسكه: " اللهم هذا منك وإليك " ى هللا تعاىل عليه وسلم يقول يفوكان النيب صل

مستحق التوحيد الذي هو دعاؤه وإخالص الدين له دعاء العباد ابحملبة واإلانبة والطاعة واإلجالل 
، واإلكرام واخلشية والرجاء وحنو ذلك من معاين أتهله وعبادته ودعاء املسألة واالستعانة ابلتوكل عليه

ى ربوبيته، وهو سبحانه األول واآلخر وحنو ذلك مما يفعل سبحانه مبقتضوااللتجاء إليه، والسؤال له، 
 والباطن والظاهر.

وهلذا جاءت الشريعة الكاملة يف العبادة ابسم هللا ويف السؤال ابسم الرب فيقول املصلي والذاكر هللا 
كرب إىل آخرها وحنو كلمات اآلذان: هللا أكرب هللا أأكرب، وسبحان هللا، واحلمد هلل وال إله إال هللا، و 

 ذلك.
رب مبا أنعمت علي فلن أكون ظهرياً  -رب اغفر يل ولوالدي  -سؤال: " ربنا ظلمنا أنفسنا ويف ال



رب ظلمت نفسي فاغفر يل "، " ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمران وثبت أقدامنا،  -للمجرمني 
 املتوجهني السالكني يشهدالرامحني " وحنو ذلك، وكثري من رب اغفر وارحم وأنت خري 

(1/164) 

 

ذه األمور قائمة يف سلوكه الربوبية والقيومية الكاملة الشاملة لكل خملوق من األعيان والصفات، وه
بكلمات هللا الكونية اليت كان النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم يستعيذ هبا فيقول: " أعوذ بكلمات 

جر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما هللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فا
ر فنت الليل والنهار، ومن شر كل طارق يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ يف األرض وما خيرج منها، ومن ش

إال طارقاً يطرق خبري اي رمحن " فيغيب ويفىن هبذا التوحيد الرابين عما هو مأمور به أيضاً ومطلوبه وهو 
مرضيه من التوحيد اإلهلي الذي هو عبادته وحده ال شريك له، وطاعته وطاعة رسوله، حمبوب احلق و 

عنه، واحلب فيه، والبغض فيه، ومن أعرض عن هذا التوحيد وأخذ واألمر مبا أمر به، والنهي عما هنى 
ابلثاين  ابألول فهو يشبه القدرية املشركية الذين قالوا " لو شاء هللا ما أشركنا وال آابؤان " ومن أخذ

دون األول فهو من القدرية اجملوسية الذين يزعمون أن هللا مل خيلق أفعال العباد وال شاء مجيع 
تقول املعتزلة والرافضة ويقع يف كالم كثري من املتكلمة واملتفقهة، واألول ذهب إليه  الكائنات كما

ك عند أهوائهم وإال فهو ال طوائف من اإلابحية املنحلني عن األوامر والنواهي، وإمنا يستعملون ذل
دات فيها يستمر، وهو كثري يف املتأهلة اخلارجني عن الشريعة خفو العدو وغريهم فإن هلم زهادات وعبا

ما هو غري مأمور به فيفيدهم أحوااًل فيها ما هو فاسد يشبهون من بعض الوجوه الرهبان وعباد 
 ( .1البدود )

__________ 
 ابلضم وذكروا أن مجعه بددة وابداد ( الظاهر أن البدود مجع بد1)

 وبوت ابلفارسية الضم
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والقدر أمسكوا  وهلذا قال الشيخ عبد القادر قدس هللا روحه كثري من الرجال إذا دخلوا إىل القضاء
وأان انفتحت يل فيه روزنة فنازعت أقدار احلق ابحلق للحق، والويل من يكون منازعاً للقدر ال من 



( ، أي أن املسلم مأمور أن 1 له. وهذا الذي قاله الشيخ تكلم به على لسان احملمدية )يكون موافقاً 
قد قدرت، فيدفع هللا بقدر هللا كما جاء   عنه، وإن كانت أسبابهيفعل ما أمر هللا به، ويدفع ما هنى هللا

: " إن الدعاء يف احلديث الذي رواه الطرباين يف كتاب الدعاء عن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم
والبالء ليلتقيان بني السماء واألرض " ويف الرتمذي قيل: اي رسول هللا؟ أرأيت أدوية نتداوى هبا، 

( وإىل هذين 2من قدر هللا شيئاً؟ فقال: " هن من قدر هللا " ) ي هبا وتقى نتقيها هل تردورقي نسرتق
ى هللا تعاىل عليه وسلم أنه قال: " يقول املعنيني أشار احلديث الذي رواه الطرباين أيضاً عن النيب صل

بينك وبني هللا اي ابن آدم إمنا هي أربع: واحدة يل، وواحدة لك، وواحدة بيين وبينك، وواحدة 
 يل: فتعبدين ال تشرك يب شيئاً، وأما اليت لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، خلقي. فأما اليت

علي اإلجابة، وأما اليت بينك وبني خلقي فأت الناس مبا وأما اليت هي بيين وبينك فمنك الدعاء و 
 حتب أن يؤتوه إليك ".

د فيه ثالث مقامات: أحدها بية أو توحيد أحدمها للعبمث إن التوحيد اجلامع لتوحيد األلوهية والربو 
 مقاما الفرق والكثرة إبنعامه من كثرة املخلوقات واملأمورات.

 غيب مبشهودهوالثاين مقام اجلمع والفناء حبيث ي
__________ 

 ( كذا ولعل أصله الشريعة احملمدية1)
 ( ومنه أثر عمر يف الطاعون: نفر من قدر هللا إىل قدر هللا2)
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عن حبه، فهذا عن شهوده، ومبعبوده عن عبادته، ومبوحده عن توحيده، ومبذكوره عن ذكره، ومبحبوبه 
 فناء عن إدراك السوى وهو فناء القاصرين.

ستعانة ابلسوى وإرادة وجه السوى، ما الفناء الكامل احملمدي فهو الفناء عن عبادة السوى واالوأ
وهذا يف الدرجة الثالثة وهو شهود التفرقة يف اجلمع، والكثرة يف الوحدة، فيشهد قيام الكائنات مع 

تها، وأنه على كل  وحده وربوبيته، ويرى أنه ما من دابة إال ريب آخذ بناصيتفرقها إبقامة هللا تعاىل
العباد ونواصيهم بيده، ال خالق غريه وانفع وال ضار وال شيء وكيل، وأنه رب العاملني، وأن قلوب 

معطي وال مانع وال حافظ وال معز وال مذل سواه، ويشهد أيضاً فعل املأمورات مع كثرهتا وترك 
 ( مع كثرهتا هلل وحده ال شريك له.1الشبهات )



ميان العام، وبه أنزلت العام الذي اشرتك فيه مجيع األنبياء واإلسالم العام واإل وهذا هو الدين اجلامع
السور املكية وإليه اإلشارة بقوله تعاىل: " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 

أرسلنا أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه " وبقوله: " واسأل من  وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى
دون؟ " وبقوله تعاىل: " ولقد بعثنا يف كل أمة من قبلك من رسلنا: أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعب

رسواًل أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت " وهلذا ترجم البخاري عليه: " ابب ما جاء أن دين األنبياء 
 واحد ".

الصابئني من آمن ابهلل واليوم اآلخر قد قال تعاىل: " إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى و و 
رهم عند رهبم، وال خوف عليهم وال هم حيزنون " فجمع يف امللل األربع: " من وعمل صاحلاً فلهم أج

 آمن ابهلل واليوم
__________ 

 ( لعلها املشبهات فإهنا أعم1)
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ؤمنني وهو اإلميان اخلاص وذلك قبل النسخ والتبديل وخص يف أول اآلية املاآلخر وعمل صاحلاً " 
" لكل جعلنا منكم شرعًة ومنهاجاً " والشرعة هي الشريعة، واملنهاج هو  الشرعي الذي قال فيه:

الطريقة، والدين اجلامع هو احلقيقة الدينية، وتوحيد الربوبية، هو احلقيقة الكونية، فاحلقيقة املقصودة 
 ء واملرسلني.ينية املوجودة الكونية متفق عليها بني األنبياالد

فهو ألمة حممد صلى هللا تعاىل عليه وسلم " خري أمة أخرجت  فأما الشرعة واملنهاج اإلسالميان
للناس " وهبا أنزلت السور املدنية إذ يف املدينة النبوية شرعت الشرائع وسنت السنن ونزلت األحكام 

كتب وإليه تشري مشايخ ذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل ونزلت به الوالفرائض واحلدود فه
كن بعض ذوي األحوال قد حيصل له يف حال الفناء القاصر سكر وغيبة عن الطريقة وعلماء الدين، ل

السوى، والسكر وجد بال متييز فقد يقول يف تلك احلال سبحاين، أو ما يف اجلبة إال هللا، أو حنو ذلك 
ألصحاء، وكلمات السكر أن تطوى وال اليت تؤثر عن أيب يزيد البسطامي أو غريه من ا من الكلمات
 دى إذا مل يكن سكره بسبب حمظور من عبادة أو وجه منهي عنه.تروى وال تؤ 

فأما إذا كان السبب حمظوراً مل يكن السكران معذوراً، ال فرق يف ذاك بني السكر اجلسماين والروحاين 
ابألصوات، ويف مثل هذا  ام والشراب، وسكر النفوس ابلصور، وسكر األرواحفسكر األجسام ابلطع



ى االحتاد واحللول العيين يف مثل دعوى النصارى يف املسيح، ودعوى احلال غلط من غلط بدعو 
 الغالية يف علي وأهل البيت، ودعوى قوم من اجلهال
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اد نوعي احلكمي ابالحتالغالية يف مثل احلالج أو احلاكم مبصر أو غريمها، ورمبا اشتبه عليهم االحتاد ال
 .العيين الذايت

فاألول كما رواه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم قال: " يقول 
هللا: عبدي! مرضت فلم تعدين فيقول: كيف أعودك وأنت رب العاملني؟ فيقول: أما علمت أنه مرض 

ت ريب كيف أطعمك وأنم تطعمين، فيقول: عبدي فالن فلو عدته لوجدتين عنده، عبدي! جعت فل
رب العاملني؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فالانً جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي " ففسر ما 

تكلم به يف هذا احلديث أن جوع عبده وحمبوبه لقوله: " لوجدت ذلك عندي " ومل يقل لوجدتين قد 
حبيث يرضى يتفق هو وحمبوبه  ه وذلك ألن احملبأكلته ولقوله: " لوجدتين عنده " ومل يقل لوجدتين إاي

 أحدمها مبا يرضاه اآلخر وأيمر مبا أيمر به ويبغض ما يبغضه ويكره ما يكرهه وينهى عما ينهى عنه.
وهؤالء هم الذين يرضى احلق لرضاهم ويغضب لغضبهم، والكامل املطلق يف هؤالء حممد صلى هللا 

هللا " وقال: " وهللا ورسوله ونك إمنا يبايعون " إن الذين يبايع تعاىل عليه وسلم وهلذا قال تعاىل فيه:
 أحق أن يرضوه " وقال: " من يطع الرسول فقد أطاع هللا ".

وقد جاء يف اإلجنيل الذي أبيدي النصارى كلمات جمملة إن صح أن املسيح قاهلا فهذا معناها كقوله: 
ما ذكر اتبعوا املتشابه كضلت النصارى حيث  أان وأيب واحد، من رآين فقد رأى أيب. وحنو ذلك وهبا

 هللا عنهم يف القرآن ملا قدم وفد جنران على النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم وانظروه يف املسيح.
 وقد جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أيب هريرة
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حملاربة وما تقرب إيل اب قال: قال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم: " من عادى يل ولياً فقد ابرزين
عبدي مبثل أداء ما افرتضت عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت 

مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا، فيب يسمع ويب 



بحانه إذا تقرب إليه العبد ابلنوافل س يبصر ويب يبطش ويب ميشي " فأخرب يف هذا احلديث أن احلق
املستحبة اليت حيبها هللا بعد الفرائض أحبه احلق على هذا الوجه. وقد غلط من زعم أن هذا قرب 

النوافل وإن قرب الفرائض أن يكون هو إايه فإن هللا ال يقبل انفلة حىت تؤدى الفريضة فهذا القرب 
بهها هي أصول مذهب أهل الطريقة اإلسالمية أتباع يشجيمع الفرائض والنوافل، فهذه املعاين وما 

 األنبياء واملرسلني.
وقد بلغين أن بعض الناس ذكر عند خدمتكم الكالم يف مذهب االحتادية وكنت قد كتبت إىل 

خدمتكم كتاابً اقتضى احلال من غري قصد أن أشرت فيه إشارة لطيفة إىل حال هؤالء ومل يكن القصد 
وإمنا الشيخ هو جممع املؤمنني فعلينا أن نعينه يف الدين والدنيا مبا هو الالئق به،  نهبه وهللا واحدًا بعي

وأما هؤالء االحتادية فقد أرسل إىل الداعي من طلب كشف حقيقة أمرهم وقد كتبت يف ذلك كتاابً 
 بهرمبا يرسل إىل الشيخ وقد كتب سيدان الشيخ عماد الدين يف ذلك رسائل وهللا تعاىل يعلم وكفى 
 -عليماً لوال أين أرى دفع ضرر هؤالء عن أهل طريق هللا تعاىل السالكني إليه من أعظم الواجبات 

مل يكن للمؤمنني ابهلل ورسوله حاجة إىل أن تكشف أسرار  -وهو شبيه بدفع التتار عن املؤمنني 
 الطريق وهتتك أستارها ولكن
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لق وإنزال الكتب ود الدعوة النبوية بل املقصود خبلق اخلالشيخ أحسن هللا تعاىل إليه يعلم أن املقص
وإرسال الرسل أن يكون الدين كله هلل هو دعوة اخلالئق إىل خالقهم مبا قال تعاىل: " إان أرسلنا 

شاهدًا ومبشرًا ونذيراً، وداعياً إىل هللا إبذنه وسراجاً منريًا " وقال سبحانه: " قل هذه سبلي أدعو إىل 
 ة أان ومن اتبعين ".هللا على بصري 

نك لتهدي إىل صراط مستقيم، صراط هللا الذي له ما يف السموات وما يف األرض، وقال تعاىل: " وإ
أال إىل هللا تصري األمور " وهؤالء موهوا على السالكني التوحيد الذي أنزل هللا تعاىل به الكتب، 

 لصانع وجحود اخلالق، وإمنا كنت قدمياً وبعث به الرسل ابالحتاد الذي مسوه توحيدًا وحقيقته تعطيل ا
ممن حيسن الظن اببن عريب ويعظمه ملا رأيت يف كتبه من الفوائد مثل كالمه يف كثري من الفتوحات 
والكنة واحملكم املربوط والدرة الفاخرة ومطالع النجوم وحنو ذلك ومل نكن بعد اطلعنا على حقيقة 

ونكشف حقيقة  مع إخواننا يف هللا نطلب احلق ونتبعه مقصوده ومل نطالع الفصوص وحنوه وكنا جنتمع
الطريق فلما تبني األمر عرفنا حنن ما جيب علينا فلما قدم من املشرق مشايخ معتربون وسألوا عن 



حقيقة الطريقة اإلسالمية والدين اإلسالمي وحقيقة حال هؤالء وجب البيان، وكذلك كتب إلينا من 
مقصودهم والشيخ ق وطلب أن أذكر النكت اجلامعة حلقيقة أطراف الشام رجال سالكون أهل صد

أيده هللا تعاىل بنور قلبه وذكاء نفسه وحق قصده من نصحه لإلسالم وأهله وإلخوانه السالكني يفعل 
يف ذلك ما يرجو به رضوان هللا سبحانه ومغفرته يف الدنيا واآلخرة. هؤالء الذين تكلموا يف هذا األمر 

 حني ظهرتمل يعرف هلم خرب من 
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فإن كل واحد من  دولة التتار وإال فكان االحتاد القدمي هو االحتاد املعني وذلك أن القسمة رابعية
االحتاد واحللول إما معني يف شخص وإما مطلق، أما االحتاد واحللول املعني كقول النصارى والغالية يف 

وفية فإهنم يقولون به يف معىن إما ابالحتاد  األئمة من الرافضة ويف املشايخ من جهال الفقراء والص
احلبشة والقبط، وإما ابحللول وهو قول  كاحتاد املاء واللنب وهو قول اليعقوبية وهم السودان ومن

 النسطورية، وإما ابالحتاد من وجه دون وجه وهو قول امللكانية.
كيه أهل السنة والسلف عن وأما احللول املطلق: وهو أن هللا تعاىل بذاته حال يف كل شيء فهذا حت

 قدماء اجلهمية وكانوا يكفرون بذلك.
فما علمت أحدًا سبقهم إليه إال من أنكر وجود الصانع مثل  وأما ما جاء به هؤالء من االحتاد العام

فرعون والقرامطة، وذلك أن حقيقة أمرهم أهنم يرون أن عني وجود احلق هو عني وجود اخللق، وإن 
السموات واألرض هي نفس وجود املخلوقات فال يتصور عندهم أن يكون هللا وجود ذات هللا خالق 

املني وال أنه غين وما سواه فقري، لكن تفرقوا على ثالثة طرق وأكثر تعاىل خلق غريه وال أنه رب الع
من ينظر يف كالمهم ال يفهم حقيقة أمرهم ألنه أمر مبهم: األول أن يقولوا إن الذوات أبسرها كانت 

يف العدم ذاهتا أبدية أزلية حىت ذوات احليوان والنبات واملعادن واحلركات والسكنات وأن وجود اثبتة 
ض على تلك الذوات فوجودها وجود احلق وذواهتا ليست ذوات احلق، ويفرقون بني الوجود احلق فا

 يئاً والوالثبوت فما كنت به يف ثبوتك ظهرت به يف وجودك، ويقولون إن هللا سبحانه مل يعط أحداً ش
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وال تذم إال أغىن أحدًا وال أسعده وال أشقاه وإمنا وجوده فاض على الذوات فال حتمد إال نفسك 
نفسك، ويقولون إن هذا هو سر القدر وإن هللا تعاىل إمنا علم األشياء من جهة رؤيته هلا اثبتة يف 

ر أن يغري ذرة من العامل، وإهنم قد العدم خارجاً عن نفسه املقدسة، ويقولون إن هللا تعاىل ال يقد
 من معدن واحد، وإهنم يعلمون األشياء من حيث علمها سبحانه فيكون علمهم وعلم هللا تعاىل

يكونون أفضل من خامت الرسل من بعض الوجوه ألهنم أيخذون من املعدن الذي أخذ منه امللك الذي 
تصور أن يعبدوا غري هللا تعاىل، وإن عباد يوحى به الرسل، ويقولون إهنم مل يعبدوا غري هللا وال ي

ى ربك أال تعبدوا إال إايه " معىن حكم ال األصنام ما عبدوا إال هللا سبحانه، وإن قوله تعاىل: " وقض
معىن أمر فما عبد غري هللا يف كل معبود فإن هللا تعاىل ما قضى بشيء إال وقع، ويقولون إن الدعوة 

فإنه ما عدم من البداية، فيدعى إىل الغاية، وإن قوم نوح قالوا: " ال تذرن إىل هللا تعاىل املكر ابملدعو 
سواعاً " ألهنم لو تركوهم لرتكوا من احلق بقدر ما تركوا منهم، ألن احلق يف   آهلتكم وال تذرن ودًا وال

كل معبود وجهاً يعرفه من عرفه وينكره من أنكره وإن التفريق والكثرة كاألعضاء يف الصورة 
سوسة، كالقوى املعنوية يف الصورة الروحانية، وإن العارف منهم يعرف من عبد ويف أي صورة ظهر احمل

فإن اجلاهل يقول هذا حجر وشجر، والعارف يقول هذا حمل إهلي ينبغي تعظيمه فال  حىت عبد،
هم يقتصر، فإن النصارى إمنا كفروا ألهنم خصصوا، وإن عباد األصنام ما أخطأوا إال من حيث اقتصار 
على عبادة بعض املظاهر، والعارف يعبد كل شيء، وهللا يعبد أيضاً كل شيء ألن األشياء غذاؤه 

 اء واألحكام وهو غذاؤها ابلوجود، وهو فقري إليها وهي فقرية إليه،ابألمس

(1/173) 

 

ني الوجود وهو خليل كل شيء هبذا املعىن وجيعلون أمساء هللا احلسىن وهي جمرد نسبة وإضافة ب
أمورًا عدمية، ويقولون: من أمسائه احلسىن العلي عن ماذا وما مث إال هو؟ وعلى ماذا لثبوت وليست وا

وما مث غريه؟ فاملسمى حمداثت وهي العلية لذاهتا وليست إال هو، وما نكح سوى نفسه، وما ذبح 
دة هناهم عن عباسوى نفسه، واملتكلم هو عني املستمع. وإن موسى إمنا عتب على هارون حيث 

قه وعدم اتساعه، وإن موسى كان أوسع يف العلم فعلم أهنم مل يعبدوا إال هللا، وإن أعلى ما العجل لضي
عبد اهلوى، وإن كل من اختذ إهله هواه فما عبد إال هللا، وفرعون كان عندهم من أعظم العارفني وقد 

اطب ريي، وكنت أخلكم من إله غصدقه السحرة يف قوله أان ربكم األعلى، ويف قوله: ما علمت 
بكشف أمرهم لبعض الفضالء الضالني وأقول إن حقيقة أمرهم هو حقيقة قول فرعون املنكر لوجود 



اخلالق الصانع حىت حدثين بعض عن كثري من كربائهم أهنم يعرتفون ويقولون حنن على قول فرعون 
هللا يغفر لرجل عليه، ولم مبا مات ا( ، وهذه املعاين كلها هي قول صاحب الفصوص وهللا تعاىل أع1)

جلميع املسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، األحياء منهم واألموات " ربنا اغفر لنا وإلخواننا 
 الذي سبقوان ابإلميان وال جتعل يف قلوبنا غاًل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ".

  النيبواملقصود أن حقيقة ما تضمنه كتاب الفصوص املضاف إىل
__________ 

( من جمموعة الرسائل واملسائل 117ذا يف األصل ويراجع يف رسالة ابطال وحدة الوجود )ص ( ك1)
 لشيخ اإلسالم
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يع األنبياء ( أن مج1صلى هللا تعاىل عليه وسلم أنه جاء به وهو ما إذا فهم املسلم ابالضطرار )
امللل من اليهود والنصارى والصابئني يربؤون  واملرسلني ومجيع األولياء والصاحلني بل مجيع عوام أهل

هذا القول فكيف منه كله، ونعلم أن املشركني عباد األواثن والكفار أهل  إىل هللا تعاىل من بعض
السموات واألرض وجعل الذي خلق  -الكتاب يعرتفون بوجود الصانع اخلالق البارئ املصور 

ب املشرق واملغرب. وال يقول أحد منهم أنه عني ر  -رهبم ورب آابئهم األولني  -الظلمات والنور 
ملصنوعات، كما يقوله هؤالء، حىت أهنم يقولون لو زالت السموات واألرض املخلوقات، وال نفس ا

ت يف العدم كما يقوله كثري من زالت حقيقة هللا، وهذا مركب من أصلني: أحدمها أن املعدوم شيء اثب
عقل املوافق للكتاب والسنة واإلمجاع وكثري من متكلمة أهل املعتزلة والرافضة وهو مذهب ابطل ابل

القاضي أيب بكر: كفر من يقول هبذا وإمنا غلط هؤالء من حيث مل يفرقوا بني علم هللا اإلثبات ك
يف اللوح احملفوظ وبني ثبوهتا يف اخلارج عن ظلم هللا ابألشياء قبل كوهنا وإهنا مثبتة عنده يف أم الكتاب 

احملفوظ مقادير  ب املسلمني أهل السنة واجلماعة أن هللا سبحانه وتعاىل كتب يف اللوحتعاىل فإن مذه
اخلالئق قبل أن خيلقها فيفرقون بني الوجود العلمي وبني الوجود العيين اخلارجي وهلذا كان أول ما نزل 

 ى هللا تعاىل عليه وسلم سورةعلى رسول هللا صل
__________ 

ترى واملعىن أن ما يف كتاب الفصوص من أمثال ما ذكر يفهم كل مسلم ( كذا يف األصل وفيه ما 1)
 ه خمالف لدين هللا على ألسنة مجيع رسله وأنه مما يتربأ منه عوام مجيع املللأن
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قلم، علم " اقرأ ابسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم، الذي علم ابل
 الذي خلقه، والوجود الرمسي املطابق ر املراتب األربع وهي الوجود العييناإلنسان ما مل يعلم " فذك

للفظي الدال على العلمي، وبني أن هللا تعاىل علمه، وهلذا ذكر أن التعليم ابلقلم، فإنه مستلزم 
بت يف نفسه خارج عن علم أعين قول من يقول: إن املعدوم شيء اث -للمراتب الثالثة وهذا القول 

كنه قد ابتدع يف اإلسالم من حنو أربعمائة سنة، وابن وإن كان ابطاًل وداللته واضحة ل - هللا تعاىل
 العريب وافق أصحابه به وهو أحد أصلي مذهبه الذي يف الفصوص.

ا هو واألصل الثاين: أن وجود احملداثت املخلوقات هو عني وجود اخلالق ليس غريه وال سواه، وهذ
هو قول بقية االحتادية، لكن ابن ع من تقدمه من املشايخ والعلماء، و الذي ابتدعه وانفرد به عن مجي

العريب أقرهبم إىل اإلسالم وأحسن كالماً يف مواضع كثرية، فإنه يفرق بني الظاهر واملظاهر فيقر األمر 
املشايخ من األخالق والعبادات، والنهي والشرائع على ما هي عليه، وأيمر ابلسلوك بكثري مما أمر به 

سلوكهم فينتفعون بذلك وإن كانوا ال يفقهون حقائقه، ومن  ذا كثري من العباد أيخذون من كالمهوهل
 فهمها منهم ووافقه فقد تبني قوله.

وأما صاحبه الصدر الرومي فإنه كان متفلسفاً فهو أبعد عن الشريعة واإلسالم، وهلذا كان الفاجر 
لسفاً مرتوحناً مرتوحناً متفلسفاً واآلخر يقول متفقب ابلعفيف يقول: كان شيخي القدمي التلمساين املل

 فإنه كان قد أخذ عنه ومل يدرك ابن عريب يف كتاب مفتاح غيب اجلمع -يعين الصدر الرومي  -
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احليوان املطلق ( وغريه يقول: إن هللا تعاىل هو الوجود املطلق واملعني كما يفرق بني 1والوجود )
إال يف اخلارج مطلقاً ال يوجد املطلق املطلق واجلسم املعني، واملطلق ال يوجد واحليوان املعني واجلسم 

إال يف األعيان اخلارجة. فحقيقة قوله أنه ليس هلل سبحانه وجود أصاًل وال حقيقة وال ثبوت إال نفس 
احلقيقة  تعاىل ال يرى أصاًل، وأنه ليس له يف الوجود القائم ابملخلوقات، وهلذا يقول هو وشيخه أن هللا

تعاىل هللا عما  -لكلب واخلنزير والبول والعذرة عني وجوده اسم وال صفة، ويصرحون أبن ذات ا
 يقولون.



وأما الفاجر التلمساين فهو أخبث القوم وأعمقهم يف الكفر فإنه ال يفرق بني الوجود والثبوت كما 
عنده ما مث غري وال سوى بوجه   املطلق واملعني كما يفرق الرومي، ولكنيفرق ابن عريب، وال يفرق بني

، وإن العبد إمنا يشهد السوى ما دام حمجوابً فإذا انكشف حجابه رأى أنه ما مث غري يبني من الوجوه
له األمر، وهلذا كان يستحل مجيع احملرمات حىت حكى عنه الثقات أنه كان يقول البنت واألم 

م، ء احملجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكواحد ليس يف ذلك حرام علينا وإمنا هؤال واألجنبية شيء
وكان يقول القرآن كله شرك ليس فيه توحيد وإمنا التوحيد يف كالمنا، وكان يقول: أان ما أمسك شريعة 

األمساء  واحدة، وإذا أحسن القول يقول القرآن يوصل إىل اجلنة، وكالمنا يوصل إىل هللا تعاىل، وشرح
يف صناعة الشعر جيد وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء وشعره  احلسىن على هذا األصل الذي له،

 ولكنه
__________ 

( قوله: يف كتاب اخل القطع غري متجه وكتاب مفتاح غيب اجلمع والوجود لصدر الدين الرومي 1)
 لتهالقونوي هذا مراد شيخ اإلسالم نقل مشاهد من كفاية هذا على ضال
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نزلة البحر يدة، وحقيقة أمرهم أن احلق مبق صيين، وصنف للنصريية عقكما قيل: حلم خنزير يف طب
 وأجزاء املوجودات مبنزلة أمواجه.

وأما ابن سبعني فإنه يف البدو واإلحاطة يقول أيضاً بوحدة الوجود وأنه ما مث غري، وكذلك ابن 
رومي أو قول الفارض يف آخر نظم السلوك لكن مل يصرح هل يقول مبثل قول التلمساين أو قول ال

لكن ما رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذي ما كفره أحد ابن العريب وهو إىل كالم التلمساين أقرب، 
 قط مثل التلمساين وآخر يقال له البلباين من مشايخ شرياز ومن شعره:

 ويف كل شيء له آية ... تدل على أنه عينه
 وأيضًا:

 ا السر من هو ذائقهوما أنت غري الكون بل أنت عينه ... ويفهم هذ
 وأيضًا:

 ... ألين يف التحقيق لست سواكم وتلتذ إن مرت على جسدي يدي
 وأيضًا:



 ما ابل عيسك ال يقر قرارها ... وإالم ظلك ال يين متنقال
 فلسوف تعلم أن سريك مل يكن ... إال إليك إذا بلغت املنزال

 وأيضًا:
 ما األمر إال نسق واحد ... ما فيه من محد وال ذم

 وإمنا العادة قد خصصت ... والطبع والشارع يف احلكم
 ضًا:وأي

 اي عاذيل أنت تنهاين وأتمرين ... والوجد أصدق هناء وأمار
 فإن أطعك وأعص الوجد عدت عمي ... عن العيان إىل أوهام أخبار
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 فعني ما أنت تدعوين إليه إذا ... حققته تره املنهي اي جاري
 وأيضًا:

 ال املوج ال شيء غريه ... وإن فرقته كثرة املتعددوما البحر إ
إىل أمثال هذه األشعار، ويف النثر ما ال حيصى، ويومهون اجلهال أهنم مشايخ اإلسالم وأئمة اهلدى 

الذين جعل هللا تعاىل هلم لسان صدق يف األمة مثل سعيد بن املسيب واحلسن البصري وعمر بن عبد 
وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري والفضيل ابن عياض ومعروف  العزيز ومالك بن أنس واألوزاعي

الكرخي والشافعي وأيب سليمان وأمحد بن حنبل وبشر احلايف وعبد هللا ابن املبارك وشقيق البلخي 
إىل مثل املتأخرين مثل اجلنيد بن حممد القواريري وسهل بن عبد هللا التسرتي  -ومن ال حيصى كثرة 

إىل أيب طالب املكي إىل مثل الشيخ عبد القادر الكيالين  -ومن بعدهم وعمر بن عثمان املكي 
والشيخ عدي والشيخ أيب البيان والشيخ أيب مدين والشيخ عقيل والشيخ أيب الوفاء والشيخ رسالن 

والشيخ عبد الرحيم والشيخ عبد هللا اليونيين والشيخ القرشي وأمثال هؤالء املشايخ الذين كانوا 
 م والعراق ومصر واملغرب وخراسان من األولني واآلخرين.ابحلجاز والشا

كل هؤالء متفقون على تكفري هؤالء ومن هو أرجح منهم وإن هللا سبحانه ليس هو خلقه وال جزءاً 
من خلقه وال صفة خللقه بل هو سبحانه وتعاىل مميز بنفسه املقدسة، ابئن بذاته املعظمة عن خملوقاته، 

ة اإلهلية من التوراة واإلجنيل والزبور والقرآن وعليه فطر هللا تعاىل عباده وبذلك جاءت الكتب األربع



 وعلى ذلك دلت العقول.
 وكثريًا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤالء أكرب أسباب ظهور التتار
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هللا فإن هؤالء واندراس شريعة اإلسالم وإن هؤالء مقدمة الدجال األعور الكذاب الذي يزعم أنه هو 
 ولكن بعض األشياء أكرب من بعض وأعظم، وأما على رأي صاحب ندهم كل شيء هو هللاع

الفصوص فإن بعض املظاهر واملستجليات يكون أعظم لعظم ذاته الثابتة يف العدم، وأما على رأي 
لبقية الرومي فإن بعض املتعينات يكون أكرب، فإن بعض جزئيات الكلي أكرب من بعض، وأما على ا

ء أكرب من بعض، فالدجال عند هؤالء مثل فرعون من كبار العارفني ء منه، وبعض اجلز فالكل أجزا
وأكرب الرسل بعد نبينا حممد صلى هللا تعاىل عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم 

إنه هللا تعاىل فموسى قاتل فرعون الذي يدعي الربوبية، ويسلط هللا تعاىل مسيح اهلدى الذي قيل فيه 
 ى مسيح الضاللة الذي قال إنه هللا.هو برئ من ذلك علو 

( " وكونه 1وهلذا كان بعض الناس يعجب من كون النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم قال: " إنه أعور )
قال: " واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حىت ميوت " وابن اخلطيب أنكر أن يكون النيب صلى هللا 

حلدوث والنقص على الدجال أبني من أن يستدل عليه ألن ظهور دالئل ايه وسلم قال هذا تعاىل عل
أبنه أعور فلما رأينا حقيقة قول هؤالء االحتادية وتدبران ما وقعت فيه النصارى واحللولية ظهر سبب 

ن كثري من داللة النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم ألمته هبذه العالمة فإنه بعث رمحة لعاملني فإذا كا
 جيوز ظهوراخللق 

__________ 
( تتمة احلديث " وأن هللا ليس أبعور" رواه الشيخان من حديث ابن عمر وهذا لفظ البخاري 1)

 وهذه اجلملة هي حمل التعجب الذي محل ابن اخلطيب وهو البحر الرازي على إنكار احلديث
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 نتفاء اإلهلية عنه.ور دليالً على االرب يف البشر أو يقول إنه هو البشر كان االستدالل على ذلك ابلع
وقد خاطبين قدمياً شخص من خيار أصحابنا كان مييل إىل االحتاد مث اتب منه وذكر هذا احلديث 



فبينت له وجهه وجاء إلينا شخص كان يقول إنه خامت األولياء فزعم أن احلالج ملا قال أان احلق كان 
صروع وأن الصحابة ملا مسعوا كالم هللا ين على لسان املهللا تعاىل هو املتكلم على لسانه كما يتكلم اجل

تعاىل من النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم كان من هذا الباب. فبينت له فساد هذا وإنه لو كان  
كذلك كان الصحابة مبنزلة موسى بن عمران وكان من خاطبه هؤالء أعظم من موسى ألن موسى مسع 

الناطق، وهذا يقوله قوم من االحتادية لكن يسمعون من اجلن الكالم اإلهلي من الشجرة وهؤالء 
أكثرهم ال يفرقون بني االحتاد العام املطلق الذي يذهب إليه الفاجر التلمساين وذووه وبني االحتاد 

املعني الذي يذهب إليه النصارى والغالية، وقد كان سلف األمة وسادات األئمة يرون كفر اجلهمية 
 ابن املبارك والبخاري وغريمها وإمنا كانوا يلوحون تلوحياً وقل كما قال عبد هللاأعظم من كفر اليهود  

 إن كانوا يصرحون أبن ذاته يف مكان.
وأما هؤالء االحتادية فهم أخبث وأكفر من أولئك اجلهمية ولكن السلف واألئمة أعلم ابإلسالم 

ويرزق نور اهلدى فلما لة حىت يتدبرها وحبقائقه فإن كثريًا من الناس قد ال يفهم تغليظهم يف ذم املقا
اطلع السلف على سر القول نفروا منه، وهذا كما قال بعض الناس: متكلمة اجلهمية ال يعبدون شيئاً 

 ومتعبدة اجلهمية كل شيء، وذلك ألن متكلمهم ليس يف قلبه
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 أتله وال تعبد فهو يصف ربه بصفات العدم واملوات.
عبد والقلب ال يقصد إال موجوداً ال معدوماً فيحتاج أن يعبد املخلوقات ه أتله وتوأما املتعبد ففي قلب

إما الوجود املطلق وإما بعض املظاهر كالشمس والقمر والبشر واألواثن وغري ذلك، فإن قول 
االحتادية جيمع كل شرك يف العامل، وهم ال يوحدون هللا سبحانه وتعاىل وإمنا يوحدون القدر املشرتك 

خلوقات، فهم برهبم يعدلون، وهلذا حدث الثقة أن ابن سبعني كان يريد الذهاب إىل اهلند وبني امل بينه
 وقال إن أرض اإلسالم ال تسعه، ألن اهلند مشركون يعبدون كل شيء حىت النبات واحليوان.
هؤالء وهذا حقيقة قول االحتادية وأعرف انساً هلم اشتغال ابلفلسفة والكالم وقد أتهلوا على طريق 

حتادية فإذا أخذوا يصفون الرب سبحانه ابلكالم قالوا: ليس بكذا ليس بكذا ووصفوه أبنه ليس اال
هو رب املخلوقات كما يقوله املسلمون، لكن جيحدون صفات اخلالق اليت جاءت هبا الرسل عليهم 

ذا ت كلها فإالسالم وإذا صار ألحدهم ذوق ووجد أتله وسلك طريق االحتادية وقال إنه هو املوجودا
قيل له أين ذلك النفي من هذا اإلثبات؟ قال: ذلك جدي، وهذا ذوقي فيقال هلذا الضال: كل ذوق 



ووجد ال يطابق العتقاد فأحدمها أو كالمها ابطل وإمنا األذواق واملواجيد نتائج املعارف واالعتقادات 
احلال، ولو سلك هؤالء واحملبة و فإن علم القلب حاله متالزمان فعلى قدر العلم واملعرفة يكون الوجد 

طريق األنبياء واملرسلني عليهم السالم الذين أمروا بعبادة هللا تعاىل وحده ال شريك له ووصفوه مبا 
وصف به نفسه ومبا وصفته به رسله، واتبعوا طريق السابقني األولني، لسلكوا طريق اهلدى ووجدوا 

 الرسلالناس إن برد اليقني وقرة العني فإن األمر كما قال بعض 
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فالقرآن مملوء جاؤوا إبثبات مفصل، ونفي جممل، والصابئة املعطلة جاؤوا بنفي مفصل وإثبات جممل، 
من قوله تعاىل يف اإلثبات: " إن هللا بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وإنه مسيع بصري، وسع  

هل تعلم له مسياً  -يكن له كفوًا أحد ومل  -كل شيء رمحة وعلماً " ويف النفي " ليس كمثله شيء 
 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني ".

أين قد أطلت فيه الكالم على الشيخ أيده هللا تعاىل ابإلسالم، ونفع املسلمني بربكة  وهذا الكتاب مع
ء يف كتاب، أنفاسه وحسن مقاصده ونور قلبه فإن ما فيه نكت خمتصرة، فال ميكن شرح هذه األشيا

وحامل الكتاب مستوفز  -ولكن ذكرت للشيخ أحسن هللا تعاىل إليه ما اقتضى احلال أن أذكره 
وأان أسأل هللا العظيم أن يصلح أمر املسلمني عامتهم وخاصتهم، ويهديهم إىل ما يقرهبم، عجالن، 

يدعون إىل اخلري  وأن جيعل الشيخ من دعاة اخلري الذين قال هللا سبحانه فيهم: " ولتكن منكم أمة
 وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون ". انتهى.
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 مسألة صفات هللا تعاىل وعلوه على خلقه بني النفي واإلثبات
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
لصفات واجلزم باحثا يف مسألة اإلثبات لالسؤال: ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين، يف رجلني ت

و، فقال أحدمها جيب على أحد معرفة هذا، وال البحث عنه، ويعتقد أن هللا واحد يف إبثبات العل
ملكه، وهو رب كل شيء وخالقه ومليكه، ومن تكلم يف شيء من هذا فهو جمسم حشوي، فهل هذا 

الناس أن يعتقدوا  ا الدليل على أنه جيب علىالقائل هلذا الكالم مصيب أم خمطئ؟ فإذا كان خمطئاً فم
الصفات والعلو ويعرفوه؟ وما معىن التجسيم واحلشو؟ أفتوان وابسطوا القول يف هذا مأجورين إثبات 

 إن شاء هللا تعاىل.
اجلواب: احلمد هلل رب العاملني جيب على اخللق اإلقرار مبا جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم، فما 

ة، وتفصياًل عند العلم ابلتفصيل، على اخللق اإلقرار به مجلن أو السنة املعلومة وجب جاء به القرآ
فال يكون الرجل مؤمناً حىت يقر مبا جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو حتقيق شهادة أن ال إله 

 إال هللا، وأن حممدًا رسول هللا، فمن شهد أنه رسول هللا شهد أنه صادق فيما خيرب
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وقد قال هللا لة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه، حقيقة الشهادة ابلرسابه عن هللا، فإن هذا 
 تعاىل: " ولو تقّول علينا بعض األقاويل، ألخذان منه ابليمني، مث لقطعنا منه الوتني ".

ويف اجلملة فهذا معلوم ابالضطرار من دين اإلسالم ال حيتاج إىل تقريره هنا وهو اإلقرار مبا جاء النيب 
: " لقد من هللا على املؤمنني إذ  عليه وسلم وهو ما جاء به من القرآن والسنة كما قال تعاىلصلى هللا

 بعث فيهم رسواًل من أنفسهم يتلو عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة ".
" وقال تعاىل: " كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم يتلو عليكم آايتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة 

يكم وما أنزل عليكم من الكتاب واحلكمة وقال تعاىل: " واذكروا نعمة هللا عليكم وما أنزل هللا عل
 يعظكم به ".

 وقال تعاىل: " وما أرسلنا من رسول إال ليطاع إبذن هللا ".
وقال تعاىل: " فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما 

 ويسلموا تسليماً ". قضيت
يعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء وقال تعاىل: " اي أيها الذين آمنوا أط

 فردوه إىل هللا والرسول ".



ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقني األولني، وعن من اتبعهم إبحسان إىل يوم الدين، كما قال: " 
 رضوا عنه ".املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا عنهم و والسابقون األولون من 

وما جاء به الرسول إخباره أبنه تعاىل قد أكمل الدين بقوله: " اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت 
عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً " ومما جاء به الرسول أمر هللا له ابلبالغ املبني كما قال 

 وما على الرسول إال البالغ املبني ". تعاىل: "
 نا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ".وقال تعاىل: " وأنزل

 وقال

(1/187) 

 

وهللا يعصمك من تعاىل: " اي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته 
 الناس ".

منها شيئاً، فإن كتمان ما أنزله هللا إليه يناقض موجب ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ومل يكتم 
الكذب يناقض موجب الرسالة، ومن املعلوم يف دين املسلمني أنه معصوم من الرسالة كما أن 

ألمة تشهد له أبنه بلغ الرسالة كما الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها، وا
 به، وقد أخرب هللا أبنه قد أكمل الدين، وإمنا كمل مبا بلغه إذ الدين ملأمره هللا، وبني ما أنزل إليه من ر 

يعرف إال بتبليغه فعلم أنه بلغ مجيع الدين الذي شرعه هللا لعباده كما قال صلى هللا عليه وسلم: " 
ارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك " وقال: " ما تركت من شيء يقربكم تركتم على البيضاء ليلها كنه

 به ". اجلنة إال وقد حدثتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار إال وقد حدثتكم إىل
وقال أبو ذر: لقد تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه يف السماء إال ذكران 

 منه علماً.
ء وصفاته ا فقد صح ووجب على كل مسلم تصديقه فيما أخرب به عن هللا تعاىل من أمسافإذا تبني هذ

قون األولون من املهاجرين واألنصار مما جاء يف القرآن ويف السنة الثابتة عنه كما كان عليه الساب
نة والذين اتبعوهم إبحسان الذي رضي هللا عنهم ورضوا عنه فإن هؤالء الذين تلقوا عنه القرآن والس

ن السلمي لقد حدثنا الذين  وكانوا يتلقون عنه ما يف ذلك من العلم والعمل كما قال أبو عبد الرمح
أهنم كانوا إذا تعلموا من النيب صلى هللا عليه وسلم عشر  كانوا يقرؤننا القرآن كعثمان بن عفان وغريه

 القرآن والعلم والعمل آايت مل جياوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا
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ني وإمنا ذلك ألجل اين سنمن أصاغر الصحابة يف تعلم البقرة مث مجيعاً، وقد قام عبد هللا بن عمر وهو
الفهم واملعرفة وهذا معلوم من وجوه: أحدها: أن العادة املطردة اليت جبل هللا عليها بين آدم توجب 
اعتناءهم ابلقرآن املنزل عليهم لفظاً ومعىن، بل أن يكون اعتناؤهم ابملعىن أوكد، فإنه قد علم أنه من 

ك فإنه ال بد أن يكون راغباً يف فهمه وتصور لطب أو احلساب أو النحو أو الفقه أو غري ذلقرأ يف ا
معانيه، فكيف من قرأ كتاب هللا تعاىل املنزل إليهم الذي به هداهم هللا وبه عرفهم احلق والباطل 

نيه أعظم واخلري والشر واهلدى والضالل والرشاد والغي؟ فمن املعلوم أن رغبتهم يف فهمه وتصور معا
عامل حديثاً فإنه يرغب يف فهمه فكيف مبن يسمعون كالم هللا من الرغبات بل إذا مسع املتعلم من ال

املبلغ عنه، بل ومن املعلوم أن رغبة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف تعرفهم معاين القرآن أعظم من 
قصود إذا اللفظ إمنا يراد رغبته يف تعرفهم حروفه، فإن معرفة احلروف بدون املعاين ال حتصل امل

 للمعىن.
ثاين: أن هللا سبحانه وتعاىل قد حضهم على تدبره وتعقله وإتباعه يف غري موضع كما قال الوجه ال

 تعاىل: " كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آايته ".
 وقال تعاىل: " أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا ".

 لقول أم جاءهم ما مل أيت آابءهم األولني ".وقال تعاىل: " أفلم يدبروا ا
وقال تعاىل: " أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفاً كثريًا " فإذا كان قد 

( وعلم أن 1حض الكفار واملنافقني على تدبره علم أن معانيه مما ميكن الكفار واملنافقني على تدبره )
 ومعرفتها معانيه مما ميكن فهمها

__________ 
 ا ميكنهم تدبره( كذا ولعل أصله مم1)
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 فكيف ال يكون ذلك للمؤمنني، وهذا يتبني أن معانيه كانت معروفة بينة هلم.
الثالث: أنه قال تعاىل: " إان أنزلناه قرآانً عربياً لعلكم تعقلون ". وقال تعاىل: " إان جعلناه قرآانً الوجه 



 قلون " فبني أنه أنزله عربياً ألن يعقلوا، والعقل ال يكون إال مع العلم مبعانيه.عربياً لعلكم تع
جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون ل تعاىل: " وإذا قرأت القرآن الوجه الرابع: أنه ذم من ال يفقهه فقا

عاىل: " فما ابآلخرة حجاابً مستوراً، وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقرا ". وقال ت
هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً " فلو كان املؤمنون ال يفقهونه أيضاً لكانوا مشاركني للكفار 

 قني فيما ذمهم هللا تعاىل به.واملناف
الوجه اخلامس: أنه ذم من مل يكن حظه من السماع إال مساع الصوت دون فهم املعىن وإتباعه فقال 

كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء صم بكم عمي فهم ال   تعاىل: " ومثل الذين كفروا
 يعقلون ".

هم أضل سبياًل "  عقلون؟ إن هم إال كاألنعام بلوقال تعاىل: " أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو ي
وقال تعاىل: " ومنهم من يستمع إليك حىت إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال 

ولئك الذين طبع هللا على قلوهبم واتبعوا أهواءهم " وأمثال ذلك. وهؤالء املنافقون مسعوا آنفاً؟ أ
ا آنفاً؟ أي الساعة، وهذا كالم من مل ومل يفهموا وقالوا: ماذا قالو صوت الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 يفقه.
لسابقني األولني من قال تعاىل: " أولئك الذين طبع هللا على قلوهبم واتبعوا أهواءهم " فمن جعل ا

 املهاجرين واألنصار والتابعني هلم إبحسان غري عاملني مبعاين القرآن جعلهم مبنزلة الكفار واملنافقني
 فيما ذمهم هللا تعاىل عليه.
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رضت املصحف الوجه السادس: أن الصحابة رضي هللا عنهم قرؤوا للتابعني القرآن كما قال جماهد ع
منه وأسأله عنها، وهلذا قال سفيان الثوري وإذا وله إىل آخره أقف عند كل آية على ابن عباس من أ

( من التفسري ما ال 1جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به، وكان ابن مسعود وابن عباس نقلوا عنه )
 أهل العلم هبا.حيصيه إال هللا، والتقول بذلك عن الصحابة والتابعني اثبتة معروفة عند 

ل قائل قد اختلفوا يف تفسري القرآن اختالفاً كثريًا ولو  ف يف التفسري املأثور: فإن قاأسباب االختال
كان ذلك معلوماً عندهم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ومل خيتلفوا فيقال االختالف الثابت عن 

ن وه: أحدها: أن يعرب كل منهم عالصحابة بل وعن أئمة التابعني يف القرآن أكثره ال خيرج عن وج
ة صاحبه فاملسمى واحد وكل اسم يدل على معىن ال يدل عليه االسم معىن االسم بعبارة غري عبار 



األخر مع أن كالمها حق مبنزلة تسمية هللا تعاىل أبمسائه احلسىن وتسمية الرسول صلى هللا عليه وسلم 
الرمحن أايً ما تدعوا فله : " قل ادعوا هللا أو ادعوا أبمسائه وتسمية القرآن العزيز أبمسائه فقال تعاىل

مساء احلسىن " فإذا قيل الرمحن الرحيم امللك القدوس السالم فهي كلها أمساء ملسمى واحد األ
سبحانه وتعاىل وإن كل اسم يدل على نعت هلل ال يدل عليه االسم اآلخر ومثال هذا من التفسري  

 ستقيم، فهذا يقول هو اإلسالمكالم العلماء يف تفسري الصراط امل
__________ 

ضمري يف قوله " عنه" فهذان الصحابيان قد أخذا عن النيب )ص( وال ذكر له قبلة ( ينظر مرجع ال1)
 ولعل فيه حذان يدل عليه كالتصلية بعد عنه
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العبودية، وهذا  وهذا يقول هو القرآن أي إتباع القرآن، وهذا يقول السنة واجلماعة وهذا يقول طريق
صف هبذه الصفات كلها ويسمى هبذه األمساء كلها،  ورسوله، ومعلوم أن الصراط يو يقول طاعة هللا

 ولكن كل واحد منهم دل املخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع مبعرفة ذلك النعت.
سبيل التمثيل  الوجه الثاين: أن يذكر كل منهم من تفسري االسم بعض أنواعه أو أعيانه على

مي عن معىن لفظ اخلبز فأري رغيفاً وقيل هذا احلصر واإلحاطة كما لو سأل أعجللمخاطب ال على 
هو فذاك مثال للخبز وإشارة إىل جنسه ال إىل ذلك الرغيف خاصة، ومن هذا ما جاء عنهم يف قوله 

امع أن الظامل لنفسه: تعاىل: " فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ابخلريات " فالقول اجل
قتصد: القائم أبداء الواجبات وترك احملرمات، والسابق برتك مأمور أو فعل حمظور، واملاملفرط 

ابخلريات مبنزلة املقرب الذي يتقرب إىل هللا ابلنوافل بعد الفرائض حىت حيبه احلق، مث إن كالً منهم 
يف وقتها،  عن وقتها، واملقتصد املصلي هلايذكر نوعاً من هذا فإن قال قائل الظامل املؤخر للصالة 

يف أول وقتها حيث يكون التقدمي أفضل، وقال آخر الظامل لنفسه هو البخيل  والسابق املصلي هلا
( زكاته، واملقتصد القائم مبا جيب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى 1الذي ال يصل رمحه وال متام )

عل الصديق األكرب حني فاعل املستحب بعد الواجب كما فالضيف واإلعطاء يف النائبة، والسابق ال
ه كله، ومل يكن مع هذا أيخذ من أحد شيئاً وقال آخر الظامل لنفسه الذي يصوم عن الطعام جاء مبال
 ال عن



__________ 
 ( كذا األصل ولعله وال يؤدي متام زكاته1)
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ه إىل هللا ربيقاآلاثم، واملقتصد الذي يصوم عن الطعام واآلاثم، والسابق الذي يصوم عن كل ما ال 
 ( متنافية بل كل ذكر نوعاً مما تناولته اآلية.1تعاىل وأمثال ذلك، مل تكن األقوال )

الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول اآلية سبباً ويذكر اآلخر سبباً آخر ال ينايف األول، ومن املمكن 
صح عن السلف أهنم اختلفوا  ماا نزوهلا ألجل السببني مجيعاً أو نزوهلا مرتني مرة هلذا ومرة هلذا، وأم

فيه اختالف تناقض، فهذا قليل ابلنسبة إىل ما مل خيتلفوا فيه كما أن تنازعهم يف بعض مسائل السنة  
كبعض مسائل الصالة والزكاة والصيام واحلج والفرائض والطالق وحنو ذلك ال مينع أن يكون أن 

 م، ومجلها منقولة عنه ابلتواتر.سلو  يكون أصل هذه السنن مأخوذاً عن النيب صلى هللا عليه
وقد تبني أن هللا تعاىل أنزل عليه الكتاب واحلكمة، وأمر أزواج نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يذكرن ما 
يتلى يف بيوتكهن من آايت هللا واحلكمة، وقد قال غري واحد من السلف أن احلكمة هي السنة وقد 

اب ومثله معه " فما ثبت عنه من السنة فعلينا إتباعه كتالقال صلى هللا عليه وسلم: أال إين أوتيت 
سواء قيل إنه من القرآن ومل نفهمه حنن، أو قيل ليس يف القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون 

األولون والذين اتبعوهم إبحسان فعلينا أن نتبعهم فيه سواء قيل إنه كان منصوصاً يف السنة ومل يبلغنا 
 تنبطوه واستخرجوه ابجتهادهم من الكتاب والسنة.اسا ذلك أو قيل إنه مم

 انتهت املقدمة.
__________ 

 ( جواب فإن قال قائل1)
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فصل: فإذا تبني ذلك فوجوب إثبات العلو هلل تعاىل وحنوه يتبني من وجوه: أحدها أن يقال إن القرآن 
ر القرون الثالثة مبا فيه إثبات العلو هلل والسنن املستفيضة املتواترة وكالم السابقني والتابعني بل وسائ

، اترة خيرب أنه خلق على عرشه أبنواع من الدالالت، ووجوه من الصفات، وأصناف من العبارات



السموات واألرض يف ستة أايم مث استوى على العرش، وقد ذكر االستواء على العرش يف سبعة 
إليه كقوله تعاىل: " بل رفعه هللا إليه، إين  مواضع، واترة خيرب بعروج األشياء وصعودها وارتفاعها

يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل متوفيك ورافعك إيل، تعرج املالئكة والروح إليه " وقوله: " إليه 
يرفعه " واترة خيرب بنزوهلا منه أو من عنده كقوله تعاىل: " والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من 

حم،  -حم، تنزيل الكتاب من الرمحن الرحيم  -القدس من ربك ابحلق  ربك ابحلق، قل نزله روح
نه األعلى والعلي كقوله تعاىل: " سبح اسم ربك األعلى " تنزيل من هللا العزيز احلكيم " واترة خيرب أب

 وقوله " وهو العلي العظيم ".
األرض؟ أأمنتم من يف واترة خيرب أبنه يف السماء كقوله تعاىل: " أأمنتم من السماء أن خيسف بكم 

ر يف السماء يرسل عليكم حاصباً " فذكر السماء دون األرض ومل يعلق بذلك ألوهية أو غريها كما ذك
 قوله تعاىل: " وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله ".

 وقال تعاىل: " وهو هللا يف السموات ويف األرض ".
 وكذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم: " أال
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، قال: " اعتقها فإهنا أتمنونين وأان أمني من يف السماء؟ " وقال للجارية: " أين هللا؟ قالت: يف السماء
 مؤمنة ".

واترة جيعل بعض اخللق عنده دون بعض وخيرب عمن عنده ابلطاعة كقوله: " إن الذين عند ربك ال 
عناية معىن عاماً كدخوهلم حتت يستكربون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون " فلو كان موجب ال

حد مستكربًا عن عبادته، بل مسبحاً له قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل خملوق عنده، ومل يكن أ
ساجدًا وقد قال تعاىل: " إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون داخرين " وهو سبحانه وصف 

وأمثال هذا يف القرآن ال حيصى إال بكلفة املالئكة بذلك رداً على الكفار واملستكربين عن عبادته، 
ال حيصيها إال هللا تعاىل فال خيلو إما أن يكون ما وأما األحاديث واآلاثر عن الصحابة والتابعني ف

اشرتكت فيه هذه النصوص من إثبات علو هللا نفسه وعلى خلقه هو احلق أو احلق نقيضه إذ احلق ال 
وق اخللق أو ال يكون فوق اخللق كما تقول اجلهمية، مث اترة خيرج عن النقيضني وإما أن يكون نفسه ف

ال داخل وال خارج وال مباين وال حمايث، واترة يقولون هو بذاته يف كل يقولون ال فرقهم وال فيهم، و 
 مكان ويف املقالتني كلتيهما يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه.



ي ذلك هو احلق، فمعلوم أن القرآن مل يبني هذا فإما أن يكون احلق إثبات ذلك أو نفيه، فإن كان نف
حد من الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني، ال أئمة املذاهب قط ال نصاً وال ظاهرًا، وال الرسول وال أ

األربعة وال غريهم وال ميكن أحدًا أن ينقل عن واحد من هؤالء إنه نفي ذلك أو أخرب به، وأما ما نقل 
 ثر من أن حيصى أو حيصر،من اإلثبات عن هؤالء فأك
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ومل يذكر النفي  والكتاب والسنة واإلمجاع إمنا دل على اإلثبات -فإن كان احلق النفي دون اإلثبات 
لزم أن يكون للرسول واملؤمنون مل ينطقوا ابحلق يف هذا الباب، بل نطقوا مبا يدل إما نصاً  -أصاًل 

 للهدى والصواب.وإما ظاهرًا على الضالل واخلطأ املناقض 
ومعلوم أن من اعتقد هذا يف الرسول واملؤمنني فله أوفر حظ من قوله تعاىل " ومن يشاقق الرسول من 

 ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريًا ". بعد
ما دلت عليه، أو إنه مل  فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد هبا خالف ما يفهم منها، أو خالف

لكالم يرد إثبات علو هللا نفسه على خلقه، وإمنا أريد هبا علو املكانة، وحنو ذلك كما قد بسطنا ا
على هذا يف غري هذا املوضع، فيقال له فكان جيب أن يبني للناس احلق الذي جيب التصديق به ابطناً 

يرد به مفهومه ومقتضاه، فإن غاية ما يقدر إنه  وظاهرًا بل ويبني هلم ما يدهلم على أن هذا الكالم مل
فاق العقالء أن املخاطب املبني تكلم ابجملاز املخالف للحقيقة، والباطن املخالف للظاهر، ومعلوم ابت

إذا تكلم مبجاز فال بد أن يقرن خبطابه ما يدل على إرادة املعىن اجملازي، فإذا كان الرسول املبلغ 
نزل إليهم يعلم أن املراد ابلكالم خالف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن  املبني الذي بني للناس ما

لذي مل يرد ال سيما إذا كان ابطاًل ال جيوز اعتقاده يف يقرن خبطابه ما يصرف القلوب عن فهم املعىن ا
و مل هللا، فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا يف هللا ما ال جيوز اعتقاده إذا كان ذلك خموفاً عليهم، ول

خياطبهم مبا يدل على ذلك، فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدهلم على ذلك االعتقاد الذي تقول 
 طل، فإذا مل يكن يف الكتاب وال السنة والالنفاة هو اعتقاد اب
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إال ابإلثبات،  كالم أحد من السلف واألئمة ما يوافق قول النفاة أصاًل، بل هم دائماً ال يتكلمون
هم اإلثبات، وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم مل حينئذ أن ال يكون مرادامتنع 

يتكلموا به قط ومل يظهروه، وإمنا أظهروا ما خيالفه وينافيه، وهذا كالم مبني ال خملص ألحد عنه لكن 
 للجهمية املتكلمة هنا كالم وللجهمية املتفلسفة كالم.

 صفات:تفلسفة القرامطة يف المذاهب م
لقرامطة فيقولون: إن الرسل كلموا اخللق خبالف ما هو احلق وأظهروا هلم خالف ما أما املتفلسفة ا

يبطنون، ورمبا يقولون أهنم كذبوا ألجل مصلحة العامة فإن مصلحة العامة ال تقوم إال إبظهار اإلثبات، 
يف  كفر الواضح قول متناقضمن الزندقة البينة والوإن كان يف نفس األمر ابطاًل، وهذا مع ما فيه 

نفسه، فإنه يقال لو كان األمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم، لكان خواص الرسل يطلعون 
على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا األمر، فكان يكون النفي مذهب خاصة األمة 

ة واألئمة وجد أعلم األمن من أتمل كالم السلف وأكملها عقاًل وعلماً ومعرفة، واألمر ابلعكس، فإ
عند األمة كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد هللا بن سالم وسلمان 

الفارسي وأيب بن كعب وأيب الدرداء وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عمرو وأمثاهلم 
سن البصري وأمثاله ن املسيب وأمثاله واحلل التابعني مثل سعيد بهم أعظم اخللق إثبااتً، وكذلك أفض

وعلي بن احلسني وأمثاله وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس وهم من أجل التابعني، بل 
 النقول
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وصاحبه شيخ  عن هؤالء يف اإلثبات جينب عن إظهاره كثري من الناس، وعلى ذلك أتول حيىي بن عمار
هل العلم ابهلل، فإذا روى أن من العلم كهيئة املكنون ال يعرفه إال أاإلسالم أو إمساعيل األنصاري ما ي

ذكروه مل ينكره إال أهل الغرة ابهلل، أتولوا ذلك على ما جاء من اإلثبات، ألن ذلك اثبت، عن رسول 
خبالف النفي فإنه ال يؤخذ عنهم، وال ميكن  هللا صلى هللا عليه وسلم والسابقني والتابعني هلم إبحسان،

 ه عليه.محل
سلف يف اإلثبات ما ال حيصي عدده إال رب السموات ومل وقد مجع علماء احلديث من النقول عن ال

يقدر أحد أن أييت عنهم يف النفي حبرف واحد إال أن يكون من األحاديث املختلفة اليت ينقلها من هو 
 .أبعد الناس عن معرفة كالمهم



ب وبعضها صدق، مثل ما ينقلونه عن عمر أنه ومن هؤالء من يتمسك مبجمالت مسعها، بعضها كذ
كان النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر يتحداثن وكنت كالزجني بينهما، فهذا كذب ابتفاق   قال:

هذا أهل العلم ابألثر، وبتقدير صدقه فهو جممل، فإذا قال أهل اإلثبات كان ما يتكلمان فيه من 
جراب قول النفاة أهنما يتكلمان ابلنفي، وكذلك حديث الباب ملوافقته ما نقل عنهما كان أوىل من 

أيب هريرة ملا قال: حفظت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جرابني أما أحدمها فبثثته فيكم وأما 
مفسرًا أن  فإذن هذا حديث صحيح لكنه جممل قد جاء -اآلخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم 

س فيه ما يدل والفنت، ولو قدر أن فيه ما يتعلق ابلصفات فلي اجلراب اآلخر كان فيه حديث املالحم
 على النفي بل الثابت احملفوظ من أحاديث
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إلثبات، ومل أيب هريرة كحديث إتيانه يوم القيامة وحديث النزول والضحك وأمثال ذلك كلها على ا
 ينقل عن أيب هريرة حرف واحد يف النفي من جنس قول النفاة.

عليه  همية يف الصفات: وأما اجلهمية املتكلمة فيقولون أن القرينة الصارفة هلم عما دلمذهب اجل
اخلطاب هو العقل، فاكتفى ابلداللة العقلية املوافقة ملذهب النفاة: فيقال هلم أوالً: فحينئذ إذا كان ما 

د نصب هلم كلم به إمنا يفيدهم جمرد الضالل وإمنا يستفيدون اهلدى من عقوهلم، كان الرسول قت
هم، فيلزم على قوهلم إن أسباب الضالل، ومل ينصب هلم أسباب اهلدى، وأحاهلم يف اهلدى على نفوس

 تركهم يف اجلاهلية خري هلم من هذه الرسالة اليت مل تنفعهم بل ضرهتم.
فالرسول صلى هللا عليه وسلم قد بني اإلثبات الذي هو أظهر يف العقل من قول  ويقال هلم اثنياً:

لعقل أعظم مما فاة، مثل ذكره خللق هللا وقدرته ومشيئته وعلمه وحنو ذلك من األمور اليت تعلم ابالن
يعلم نفي اجلهمية، وهو مل يتكلم مبا يناقض هذا اإلثبات، فكيف حييلهم على جمرد العقل يف النفي 

لرسول لذي هو أخفى وأدق، وكالمه مل يدل عليه بل دل على نقيضه وضده ومن نسب هذا إىل اا
 صلى هللا عليه وسلم فاهلل حسيبه على ما يقول.

لم ابهلدى أو ابلضالل أو يسكت عنهما، ومعلوم أن السكوت عنهما واملراتب ثالث، إما أن يتك
بات مل يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به خري من التكلم مبا يضل، وهنا يعرف ابلعقل أن اإلث

ما ينفيه العقل، أن يتكلم فيه ابلنفي كما فعل فيما يثبته السمع موافقاً للعقل، فكان الواجب في
 ذلك كان السكون عنه أسلم لألمة.العقل، وإذا مل يفعل 
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ون جمرد عقوهلم أما إذا تكلم فيه مبا يدل على اإلثبات، وأراد منهم أن ال يعتقدوا إال النفي، لك
 م من أعظم أبواب الزندقة والنفاق.تعرفهم به فإضافة هذا إىل الرسول صلى هللا عليه وسل

كم أن العقل يوافق مذهب النفاة بل العقل الصريح إمنا يوافق ما ويقال هلم اثلثاً: من الذي سلم ل
قد بسطنا هذا يف مواضع أثبته الرسول، وليس بني املعقول الصريح واملنقول الصحيح تناقض أصاًل، و 

ملا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم وإمنا جهل بينا فيها أم ما يذكرون من املعقول املخالف 
وهم عن متقدميهم، ومسوا ذلك عقليات، إمنا هي جهليات، ومن طلب من حتقيق وضالل تقلده متأخر 

هم يكفرون ابلشرع وخيالفون العقل ما قاله أئمة الضالل ابملعقول مل يرجع إال إىل جمرد تقليدهم، ف
قليات، وهم مع أئمتهم الضالل كقوم فرعون معه، حيث قال: " تقليدًا ملن تومهوا إنه عامل ابلع

مه فأطاعوه " قال تعاىل عنه: " فاستكرب هو وجنوده يف األرض بغري احلق وظنوا أهنم إلينا فاستخف قو 
انظر كيف كان عاقبة الظاملني، وجعلناهم أئمة يدعون ال يرجعون، فأخذانه وجنوده فنبذانهم يف اليم ف

من املقبوحني " القيامة ال ينصرون، واتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم إىل النار ويوم 
وفرعون هو إمام النفاة وهلذا صرح حمققوا النفاة أبهنم على قوله، كما يصرح به االحتادية من اجلهمية 

وقال  لذي أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم هللا ملوسى قال تعاىل: "من النفاة، إذ هو ا
ات واألرض فأطلع إىل إله موسى فرعون اي هامان ابن يل صرحاً لعلي أبلغ األسباب، أسباب السمو 

وإين ألظنه كاذابً " وهللا تعاىل قد أخرب عن فرعون أنه أنكر الصانع وقال " وما رب العاملني " وطلب 
 صعد ليطلع إىل إله موسى، فلو مل يكنأن ي
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وسى به مل يكن إثبات نه هو مل يكن مقرًا به، فإذا مل خيربه مفوق مل يقصد ذلك، فإموسى أخربه أن إهله 
العلو ال منه وال من موسى عليه الصالة والسالم، فال يقصد اإلطالع وال حيصل به ما قصده من 
التلبيس على قومه، أبنه صعد إىل إله موسى، ولكان صعوده إليه كنزوله إىل اآلابر واألهنار، وكان 

 ك أهون عليه، فال حيتاج إىل تكليف الصرح.ذل
 عليه وسلم فإنه عرج به ليلة اإلسراء ووجد يف السماء األوىل آدم عليه السالم وأما نبينا صلى هللا



ويف الثانية حيىي وعيسى مث يف الثالثة يوسف مث يف الرابعة إدريس مث يف اخلامسة هارون مث وجد موسى 
مخسني صالة مث رجع إىل موسى فقال له: ارجع إىل ربك فاسأل ( مث عرج إىل ربه وفرض عليه 1)
تخفيف ألمتك فإن أمتك ال تطيق ذلك، قال: " فرجعت إىل ريب فسألته التخفيف ألميت " وذكر ال

أنه رجع إىل موسى مث رجع إىل ربه مرارًا فصدق موسى يف أن ربه فوق السموات وفرعون كذب 
ن آلل فرعون أئمة الضالل، وأهل السنة واإلثبات موافقون موسى يف ذلك واجلهمية النفاة موافقو 

إبراهيم أئمة اهلدى وقال تعاىل: " ووهبنا له إسحق ويعقوب انفلة وكاًل جعلنا صاحلني، وجعلناهم آلل 
أئمة يهدون أبمران وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعني " وموسى 

 إبراهيم بل هم سادات آل إبراهيم صلوات هللا عليهم أمجعني.وحممد من آل 
__________ 
 ( الظاهر أنه سقط من هذا املوضع أنه وجد موسى يف السماء السادسة وإبراهيم يف السابعة1)
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 من املعلوم أن هللا الوجه الثاين: يف تبيني وجوب اإلقرار ابإلثبات، وعلو هللا على السموات أن يقال:
أمت النعمة وأن هللا أنزل الكتاب تبياانً لكل شيء وأن معرفة ما يستحقه هللا وما تعاىل أكمل الدين و 

تنزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله وأن بيان هذا وتفصيله أوىل من كل شيء فكيف جيوز 
ذا أمته ما يقولون يف هومل يفصله ومل يعلم أن يكون هذا الباب مل يبينه الرسول صلى هللا عليه وسلم 

الباب؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على البيضاء وال يدرون مباذا يعرفون رهبم أمبا تقوله 
 النفاة، أو أبقوال أهل اإلثبات؟.

 الثالث: أن يقال كل من فيه أدىن حمبة للعلم أو أدىن حمبة للعبادة ال بد أن خيطر بقلبه هذا الباب
، فال يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا رفة اخلطأ من الصوابويقصد فيه احلق ومع

معرضني عن هذا ال يسألون عنه، وال يشتاقون إىل معرفته، وال تطلب قلوهبم احلق منه، وهم ليالً 
مفطورة على طلب وهنارًا يتوجهون بقلوهبم إليه ويدعونه تضرعاً وخيفة ورغباً ورهباً، والقلوب جمبولة 

فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إىل كثري من األمور ومع اإلرادة  م، فهذا ومعرفة احلقالعل
اجلازمة والقدرة جيب حصول املراد وهم قادرون على سؤال الرسول صلى هللا عليه وسلم وسؤال 

بو ة؟ فأجاهبم، وسأله أبعضهم بعضاً، وقد سألوه عما هو دون هذا سألوه: هل نرى ربنا يوم القيام
؟ فقال: " نعم "، فقال: لن نعدم من رب يضحك خريًا. مث إهنم ملا سألوه عن رزين: أيضحك ربنا



الرؤية قال: " إنكم سرتون ربكم كما ترون الشمس والقمر " فشبه الرؤية ابلرؤية، والنفاة ال يقولون: 
 اليرى كما ترى الشمس والقمر بل قوهلم احلقيقي أنه ال يرى حب
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ؤية الشمس ى موافقة ألهل اإلثبات ومنافقة هلم فسر الرؤية مبزيد علم فال تكون كر ال ير ومن ق
 والقمر.

وإذا  -إن كان ما تقوله اجلهمية حقاً  -واملقصود هنا أهنم ال بد أن يسألوا عن رهبم الذي يعبدونه 
نقله عنه أحد من أهل سألوه فال بد أن جييبهم، ومن املعلوم ابالضطرار أن تقوله اجلهمية النفاة مل ي

 ت.التبليغ عنه وإمنا نقلوا عنه ما يوافق قول أهل اإلثبا
الوجه الرابع: أن يقال إما أن يكون هللا حيب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل اإلثبات أو 

خارجه وإنه ال نعتقد واحدًا منهما، فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه ال داخل العامل وال 
إىل هللا وإمنا عرج به إىل ليس فوق السموات رب وال على العرش إله، وأن حممدًا مل يعرج به 

السموات فقط ال إىل هللا، فإن املالئكة ال تعرج إىل هللا بل إىل ملكوته، وإن هللا ال ينزل منه شيء وال 
تدعة فيها أمجال وإهبام وإيهام  يصعد إليه شيء، وأمثال ذلك وإن كانوا يعربون عن ذلك بعبارات مب

يف جهة وال مكان وأمثال هذه العبارات اليت تفهم  كقوهلم ليس مبتحيز وال جسم وال جوهر وال هو
منها العامة تنزيه الرب تعاىل عن النقائص، ومقصدهم هم أنه ليس فوق السموات رب وال على 

أنه إن كان الذي حيبه هللا لنا أن نعتقد هذا  العرش إله يعبد، وال عرج ابلرسول إىل هللا، وإمنا املقصود
ضل منا فقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول صلى هللا عليه وسلم  النفي فالصحابة والتابعون أف

كان يعتقده، وإذا كان هللا ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا فال بد أن أيمران 
 و واجب علينا، ويدنينا إىل ما هو مستحب لنا،الرسول صلى هللا عليه وسلم مبا ه
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يه ال سيما مع قوله وال بد أن يظهر عنه وعن املؤمنني ما فيه إثبات حملبوب هللا ومرضاته وما يقرب إل
عز وجل " اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت " ال سيما واجلهمية جتعل هذا أصل 

ذي ال خيالفه إال شقي فكيف ال يعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم أمته الدين وهو عندهم التوحيد ال



فالسفة واملعتزلة ومن اتبعهم الالتوحيد؟ وكيف ال يكون التوحيد معروفاً عند الصحابة والتابعني؟ و 
يسمون مذهب النفاة التوحيد وقد مسى صاحب املرشدة أصحابه املوحدين إذ عندهم مذهب النفاة 

ا كان كذلك كان من املعلوم أنه ال بد أن يبينه الرسول صلى هللا عليه وسلم وقد هو التوحيد، وإذ
يتكلموا مبذهب النفاة، فعلم أنه ليس  علم ابالضطرار أن الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه مل

 بواجب وال مستحب بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه هللا تعاىل لعباده.
اإلثبات وهو الذي أمران به فال بد أيضاً أن يبني ذلك لنا ومعلوم أن يف وإن كان حيب منا مذهب 

الوضوء والتيمم والصيام وحترمي ت الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبا
ذوات احملارم وخبيث املطاعم وحنو ذلك من الشرائع، فعلى قول أهل اإلثبات يكون الدين كاماًل، 

لى هللا عليه وسلم مبلغاً مبيناً والتوحيد عند السلف مشهوراً معروفاً، والكتاب والسنة والرسول ص
أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه م يصدق بعضه بعضاً والسلف خري هذه األمة، وطريقه

إضالل، وال دل على كفر بل هو الشفاء واهلدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة 
م مؤتلف غري خمتلف ومقبول غري مردود وإن كان الذي حيبه هللا أال نثبت وال ننفي بل نبقى يف فقوهل

 اجلهل
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 الصدق البسيط ويف ظلمات بعضها فوق بعض ال نفرق احلق من الباطل وال اهلدى من الضالل وال
 ذلك ال إىل هؤالء وال من الكذب بل نقف بني املثبتة والنفاة موقف الشاكني احليارى " مذبذبني بني

هللا حيب منا عدم العلم مبا جاء به لزم من ذلك أن يكون  -إىل هؤالء " ال مصدقني وال مكذبني 
ن الصفات التامات، وعدم الرسول صلى هللا عليه وسلم وعدم العلم مبا يستحقه هللا سبحانه وتعاىل م

لوم أن هللا ال حيب اجلهل وال الشك وال العلم ابحلق من الباطل، وحيب منا احلرية والشك، ومن املع
م واليقني، وقد ذم احلرية بقوله تعاىل " قل أندعوا من دون احلرية وال الضالل وإمنا حيب الدين والعل

عد إذ هداان هللا كالذي استهوته الشياطني يف األرض هللا ما ال ينفعنا وال يضران ونرد على أعقابنا ب
دى ائتنا، قل إن هدى هللا هو اهلدى وأمران لنسلم لرب العاملني، حريان له أصحاب يدعونه إىل اهل

ة واتقوه وهو الذي إليه حتشرون " وقد أمران هللا تعاىل أن نقول: " اهدان الصراط وأن أقيموا الصال
 مت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني ".املستقيم، صراط الذين أنع

 عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قام من ويف صحيح مسلم وغريه عن عائشة رضي هللا



ب جربيل وميكائيل وإسرافيل عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني الليل يصلي يقول: " اللهم ر 
ف فيه من احلق إبذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختل

ملا اختلف فيه من احلق، فكيف يكون حمبوب هللا عدم اهلدى يف مستقيم " فهو يسأل ربه أن يهديه 
ل هللا له: " وقل رب زدين علماً " وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: " زدين مسائل اخلالف؟ وقد قا

لعلم حبديثه، بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأل املزيد من احلرية فيك حتريًا " كذب ابتفاق أهل ا
 وال
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يف مبن هو هادي ألحد أن يسأل ويدعو مبزيد احلرية إذا كان حائرًا بل يسأل اهلدى والعلم، فك وزجي
اخللق من الضالل، وإمنا ينقل هذا عن بعض الشيوخ الذين ال يقتدى هبم يف مثل هذا إن صح النقل 

تدعوا ألفاظاً عنه فهذا يلزم عليه أمور: أحدها: أن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة فإهنم اب
قتصروا على النصوص فليس له اإلنكار ومعاين ال أصل هلا يف الكتاب وال يف السنة، وأما املثبتة إذا ا

وهؤالء الواقفة هم يف الباطن يوافقون النفاة أو يقروهنم، وإمنا يعارضون املثبتة فعلم أهنم  -عليهم 
 أقروا أهل البدعة، وعادوا أهل السنة.

 دم العلم مبعاين القرآن واحلديث ليس مما حيب هللا ورسوله فهذا القول ابطل.الثاين: أن يقال ع
ثالث: أن يقال الشك واحلرية ليست حممودة يف نفسها ابتفاق املسلمني غاية ما يف الباب أن من مل ال

يكن عنده علم ابلنفي وال اإلثبات يسكت فأما من علم احلق بدليله املوافق لبيان رسوله صلى هللا 
املتبع للرسول اىل عليه وسلم فليس للواقف الشاك احلائر أن ينكر على العامل اجلازم املستبصر تع

 العامل ابملنقول واملنقول.
الرابع: أن يقال السلف كلهم أنكروا على اجلهمية النفاة وقالوا ابإلثبات وأفصحوا به، وكالمهم يف 

يف هذا املكان وكالم األئمة املشاهري مثل مالك  اإلثبات واإلنكار على النفاة أكثر من أن ميكن إثباته
ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وعبد الرمحن بن مهدي ووكيع بن اجلراح  والثوري واألوزاعي وأيب حنيفة

والشافعي وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأيب عبيدة وأئمة أصحاب مالك وأيب حنيفة والشافعي 
 وأمحد موجود كثري ال حيصيه أحد.
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العرش استوى "   وجواب مالك يف ذلك يف اإلثبات فإن السائل قال له: اي أاب عبد هللا " الرمحن على
كيف استوى؟ فقال مالك: االستواء معلوم، والكيف جمهول، ويف لفظ: استواؤه معلوم أو معقول، 

 عنه أبن نفس والكيف غري معقول واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فقد أخرب رضي هللا
النفاة فما يثبتون  االستواء معلوم وأن كيفية االستواء جمهولة وهذا بعينه قول أهل اإلثبات، وأما

استواء حىت جتهل كيفيته بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن االستواء جمهول غري معلوم وإن كان 
ن االستواء منفياً فاملنفي املعدوم ال  االستواء جمهواًل مل حيتج أن يقال الكيف جمهول ال سيما إذا كا

ريح يف إثبات االستواء وإنه معلوم وإن له  كيفية له حىت يقال هي جمهولة أو معلومة وكالم مالك ص
كيفية لكن تلك الكيفية جمهولة لنا ال نعلمها حنن، وهلذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، 

وحنن ال نعلم كيفية استوائه وليس كل ما كان معلوماً وله  فإن السؤال إمنا يكون عن أمر معلوم لنا 
ذلك أن املالكية وغري املالكية نقلوا عن مالك أنه قال: هللا يف  كيفية تلك الكيفية معلومة لنا يبني

السماء وعلمه يف كل مكان حىت ذكر مكي يف كتاب التفسري الذي مجعه من كالم مالك ونقله أبو 
بن عبد الرب وابن أيب زيد يف املختصر وغري واحد ولو كان مالك من  عمر والطلمنكي وأبو عمر

ل هذا اإلثبات، والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن عبد الرمحن شيخه  الواقفة أو النفاة مل ينق
كما رواه عنه سفيان بن عيينة وقال عبد العزيز بن عبد هللا بن أيب سلمة املاجشوين، كالماً طويالً 

 مذهب اإلثبات ويرد على النفاة وقد ذكرانه يف غري هذا املوضع. يقرر
 ة النفاة مشهور يف كتبهم وكالم أئمةوكالم املالكية يف ذم اجلهمي

(1/207) 

 

ماعة على أن املالكية وقدمائهم يف اإلثبات كثري مشهور ألن علماءهم حكوا إمجاع أهل السنة واجل
ئمة املالكية منا ذكر ما ذكره سائر أهل أئمة السنة ومل يكن من أهللا بذاته فوق عرشه، وابن أيب زيد إ

من خالف ابن أيب زيد يف هذا وهو إمنا ذكر هذا يف مقدمة الرسالة لتلقن جلميع املسلمني ألنه عند 
ابن أيب زيد يف هذا إال من كان من  أئمة السنة من االعتقادات اليت يلقنها كل أحد، ومل يرد على

الف للكتاب والسنة، ولكن زعم من النفاة مل يعتمد من خالفه على أنه بدعة وال أنه خمأتباع اجلهمية 
( ، وقالوا إن ابن أيب زيد مل يكن حيسن الكالم 1خالف ابن أيب زيد وأمثاله إمنا خالفه خمالف للعقل )

من املتأخرين ال جيوز، والذين أنكروا على ابن أيب زيد وأمثاله  الذي يعرف فيه ما جيوز على هللا وما



ة كأيب املعايل وأتباعه وهؤالء تلقوا هذا اإلنكار عن األصول تلقوا هذا اإلنكار عن متأخري األشعري
 اليت شركوا فيها املعتزلة وحنوهم من اجلهمية، فاجلهمية من املعتزلة وغريهم هم أصل هذا اإلنكار.

النفاة، مثل ما رواه البيهقي وغريه وأئمتها متفقون على اإلثبات، رادون على الواقفة و  وسلف األمة
نقول: إن هللا فوق عرشه، ونؤمن مبا وردت به السنة  -والتابعون متوافرون  -ل: كنا عن األوزاعي قا

 من صفاته.
عرف ريب يف السماء وقال أبو مطيع البلخي يف كتاب الفقه األكرب: سألت أاب حنيفة عمن يقول: ال أ

مسواته،  يقول " الرمحن على العرش استوى " وعرشه فوق سبع أو يف األرض، قال: كفر، ألن هللا
فقلت: إنه يقول على العرش ولكن ال أدري العرش يف السماء أو يف األرض، فقال: إنه إذا أنكر أنه 

 منيف السماء كفر، ألنه تعاىل يف أعلى عليني، وإنه يدعى من أعلى ال 
__________ 

 إمنا خالفه ملخالفته العقل ( كذا يف األصل ويف هامشه الظاهر:1)
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 أسفل.
 ان.قال عبد هللا بن انفع: كان مالك بن أنس يقول: هللا يف السماء وعلمه كل مك

 وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعاىل: " وهو معكم أيضاً " قال علمه.
ري وعبد هللا بن أمحد وقال محاد بن زيد فيما ثبت عنه من غري وجه رواه ابن أيب حامت والبخا
 وغريهم: إمنا يدور كالم اجلهمية على أن يقولوا ليس يف السماء شيء.

لت لعبد هللا بن املبارك مباذا نعرف ربنا؟ قال: أبنه فوق مسواته على وقال علي بن احلسن بن شقيق: ق
اثبت عنه من  عرشه ابئن من خلقه. قلت حبد؟ قال: حبد ال يعلمه غريه، وهذا مشهور عن ابن املبارك

 غري وجه، وهو نظر صحيح اثبت عن أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغري واحد من األئمة.
بن املبارك: اي أاب عبد الرمحن قد خفت هللا من كثرة ما أدعو على اجلهمية، قال: وقال رجل لعبد هللا 

 ال ختف فإهنم يزعمون أن إهلك الذي يف السماء ليس بشيء.
بد احلميد: كالم اجلهمية أوله شهد وآخره سم، وإمنا حياولون أن يقولوا ليس يف وقال جرير بن ع

وغريه أبسانيد اثبتة عن عبد الرمحن بن مهدي قال: إن السماء إله. رواه ابن أيب حامت ورواه هو 
اجلهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون هللا كلم موسى بن عمران، وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا 



 إن اتبوا وإال ضربت أعناقهم.ف
 مي.وقال يزيد بن هارون: من زعم أن هللا على العرش استوى خبالف ما يقر يف قلوب العامة فهو جه

هم شر قول من اليهود والنصارى، قد  -وذكر عنده اجلهمية فقال  -وقال سعيد بن عامر الضبعي 
 هم: ليس عليه شيء.أمجع أهل األداين مع املسلمني أن هللا على العرش وقالوا 

وقال عباد بن العوام الواسطي: كلمت بشر املريسي وأصحابه فرأيت آخر كالمهم ينتهي إىل أن 
 يف السماء شيء، أرى أن ال يناكحوا وال يوارثوا، وهذا كثري من كالمهم يقولوا: ليس
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كما ذكره أبو ل احلديث،  وهكذا ذكر أهل الكالم الذين ينقلون مقاالت الناس مقالة أهل السنة وأه
احلسن األشعري يف كتابه الذي صنفه يف اختالف املصلني، ومقاالت اإلسالميني، فذكر فيه أقوال 

اخلوارج والرافضة واملعتزلة واملرجئة وغريهم، مث قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب احلديث ومجلة 
ومبا رواه الثقات عن رسول هللا صلى عند هللا، قوهلم: اإلقرار ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله ومبا جاء من 

وأن هللا على عرشه كما قال " الرمحن على  -إىل أن قال  -هللا عليه وسلم ال يردون من ذلك شيئاً 
العرش استوى " وأن له يدين بال كيف كما قال تعاىل: " ملا خلقت بيدي " وأقروا أن هلل علماً كما 

تضع إال بعلمه " وأثبتوا السمع والبصر؛ ومل ينفوا ذلك عن أنثى وال  قال: " أنزله بعلمه وما حتمل من
هللا كما نفته املعتزلة، وقالوا: إنه ال يكون يف األرض خري وال شر إال ما شاء هللا، وأن األشياء تكون 

غري  مبشيئة هللا، كما قال: " وما تشاؤون إال أن يشاء هللا " إىل أن قال: ويقولون إن القرآن كالم هللا
، ويصدقون ابألحاديث اليت جاءت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل: " إن هللا ينزل إىل خملوق

مساء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له " كما جاء يف احلديث. ويقرون أن هللا جييء يوم القيامة  
" وحنن  ء كما قال:كما قال: " وجاء ربك وامللك صفاً صفا " وأن هللا يقرب من خلقه كيف شا

أقرب إليه من حبل الوريد " وذكر أشياء كثرية، إىل أن قال: فهذه مجلة ما أيمرون به ويستعملونه 
 ويرونه، وبكل ما ذكران من قوهلم نقول وإليه نذهب.

قال األشعري أيضاً يف مسألة االستواء: قال أهل السنة وأصحاب احلديث ليس جبسم، وال يشبه 
 قال " الرمحن ى عرشه كمااألشياء، وأنه عل
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نه له يدين بال  على العرش استوى " وال نتقدم بني يدي هللا يف القول، بل نقول استوى بال كيف، وأ
كيف كما قال تعاىل " ملا خلقت بيدي " وأن هللا ينزل إىل مساء الدنيا كما جاء يف احلديث. قال: 

. وقال األشعري أيضاً يف كتاب اإلابنة يف أصول وقالت املعتزلة استوى على عرشه مبعىن استوىل
نقول له إن هللا مستٍو على عرشه   الداينة يف ابب االستواء إن قال قائل: ما تقولون يف االستواء؟ قيل:

كما قال " الرمحن على العرش استوى " وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال بل رفعه هللا إليه، 
امان ابن يل صرحاً لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إله وقال حكاية عن فرعون " اي ه

ه إن هللا فوق السموات، وقال هللا تعاىل: " موسى وإين ألظنه كاذابً " كذب فرعون موسى يف قول
أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور " فالسموات فوقها العرش، وكل ما عال 

قال " أأمنتم من يف السماء " يعين مجيع السموات وإمنا أراد العرش الذي هو فهو مساء وليس إذا 
ال وجعل القمر فيهن نورًا ومل يردانه ميأل السموات أعلى السموات أال ترى أنه ذكر السموات فق

مجيعاً ورأينا املسلمني مجيعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا حنو السماء ألن هللا مستٍو على العرش الذي هو 
فوق السموات فلوال أن هللا على العرش مل يرفعوا أيديهم حنو العرش وقد قال قائلون من املعتزلة 

ن معىن استوى استوىل وملك وقهر وأن هللا يف كل مكان وجحدوا أن يكون هللا واجلهمية واحلرورية أ
ن ال فرق بني على عرشه كما قال أهل احلق وذهبوا يف االستواء إىل القدرة فلو كان كما قالوا كا

العرش واألرض السابعة ألن هللا قادر على كل شيء واألرض فاهلل قادر عليها وعلى احلشوش 
 ن مستوايً على العرش مبعىنواألخلية فلو كا

(1/211) 

 

ن يكون معىن االستيالء جلاز أن يقال هو مستٍو على األشياء كلها وعلى احلشوش واألخلية فبطل أ
، وقد نقل هذا عن األشعري غري واحد ستيالء الذي هو عام يف األشياء كلهااالستواء على العرش اال

من أئمة أصحابه كابن فورك واحلافظ بن عساكر يف كتابه الذي مجعه يف تبيني كذب املفرتي فيما 
وقوله فيه فإن قال قائل  ينسب إىل الشيخ أيب احلسن األشعري، وذكر اعتقاده الذي ذكره يف اإلابنة

لولية والرافضة واملرجئة فعرفوان قولكم الذي به تقولون، قول املعتزلة والقدرية واجلهمية واحلقد أنكرمت 
وداينتكم اليت هبا تدينون قيل له قولنا الذي به نقول، وداينتنا اليت ندين هبا التمسك بكتاب هللا تعاىل 

ديث وحنن بذلك روي عن الصحابة والتابعني، وأئمة احلوسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم، وما 



ليه أمحد بن حنبل نضر هللا وجهه قائلون، وملا خالف فيه جمانبون ألنه اإلمام معتصمون، ومبا كان ع
الفاضل، والرئيس الكامل الذي أابن هللا به احلق عند ظهور الضالل وأوضح املنهاج وقمع به بدع 

قدم وكبري مفهم على مجيع أئمة الشاكني ورمحة هللا عليه من إمام م املبتدعني وزيغ الزائغني وشك
 مني.املسل

ومجلة قولنا أان نقر ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند هللا وما رواه الثقات عن رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم، وذكر ما تقدم وغريه مجل كبرية أوردت يف غري هذا املوضع، وقال أبو بكر

عرشه فوق مسواته وعلمه إليه أهل العلم: أن هللا تعاىل على اآلجري يف كتاب الشريعة الذي يذهب 
حميط بكل شيء قد أحاط بكل شيء قد أحاط جبميع ما خلق يف السموات العلى ومجيع ما يف سبع 

ة إال هو أرضني يرفع إليه أفعال العباد، فإن قال قائل: أي شيء معىن قوله " ما يكون من جنوى ثالث
 دسهم " اآلية،رابعهم وال مخسة إال هو سا
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ا على آخرها أنه قيل له علمه، وهللا على عرشه وعلمه حميط هبم كذا فسره أهل العلم واآلية يدل أوهل
 العلم وهو على عرشه هذا قول املسلمني.

والقول الذي قاله الشيخ حممد بن أيب زيد وأنه فوق عرشه اجمليد بذاته وهو يف كل مكان بعلمه قد 
بطلني أبن رفع اجمليد ومراده أن هللا هو اجمليد بذاته وهذا مع أنه جهل واضح فإنه مبنزلة أتوله بعض امل

 بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. أن يقال الرمحن
وقد صرح ابن أيب زيد يف املختصر أبن هللا يف مسائه دون أرضه هذا لفظه والذي قاله ابن أيب زيد ما 

 مجيع الطوائف وقد ذكر أبو عمرو الطلمنكي اإلمام يف كتابه الذي زالت تقوله أئمة أهل السنة يف
لسنة واجلماعة متفقون على أن هللا استوى بذاته على مساه الوصول إىل معرفة األصول: أن أهل ا

عرشه وكذلك ذكره عثمان بن أيب شيبة حافظ الكوفة يف طبقة البخاري وحنوه ذكر ذلك عن أهل 
ه حيىي بن عمار السجستاين اإلمام يف رسالته املشهورة يف السنة اليت  السنة واجلماعة وكذلك ذكر 

أبو نصر السجزي احلافظ يف كتاب اإلابنة له قال: وأئمتنا  كتبها إىل ملك بالده. . . وكذلك ذكر 
كالثوري ومالك وابن عيينة ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد وابن املبارك وفضيل بن عياض وأمحد 

أن هللا فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان وكذلك ذكر شيخ اإلسالم  وإسحاق متفقون على
عبد القادر ومن ال حيصي عدده إال هللا من أئمة اإلسالم األنصاري وأبو العباس الطرقي والشيخ 



 وشيوخه.
وقال احلافظ أبو نعيم األصبهاين صاحب حلية األولياء وغري ذلك من الصفات املشهورة يف االعتقاد 

 مجعه: طريقنا طريق السلفالذي 
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جبميع صفاته القدمية ال املتبعني الكتاب والسنة وإمجاع األمة، قال: وما اعتقدوه أن هللا مل يزل كاماًل 
يزول وال حيول مل يزل عاملاً بعلم بصري أيبصر مسيعاً يسمع متكلماً بكالم أحدث األشياء من غري 

به املنزلة كالمه غري خملوق وأن القرآن من مجيع اجلهات مقروءًا شيء وأن القرآن كالم هللا وسائر كت
ة ال حكاية وال ترمجة وأنه أبلفاظنا كالم هللا غري ومتلوًا وحمفوظاً ومسموعاً وملفوظاً كالم هللا حقيق

خملوق وأن الواقفة من اللفظية من اجلهمية، وإن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد خلق كالم 
وذكر أشياء إىل أن قال: وإن األحاديث  -عندهم من اجلهمية، وأن اجلهمي عندهم كافر هللا فهو 

وسلم يف العرش واستواء هللا عليه يقولون هبا ويثبتوهنا من غري  اليت ثبتت عن النيب صلى هللا عليه
مستٍو على  تكييف وال متثيل وأن هللا ابئن من خلقه واخللق ابئنون منه ال حيل فيهم وال ميتزج هبم وهو

عرشه يف مسائه من دون أرضه وذكر سائر اعتقادات السلف وإمجاعهم على ذلك وقال حيىي بن 
 نقول كما قالت اجلهمية إنه مداخل األمكنة وممازج كل شيء وال نعلم أين هو عثمان يف رسالته: ال

شيء وهو بل نقول هو بذاته على عرشه وعلمه حميط بكل شيء ومسعه وبصره وقدرته مدركة لكل 
 معىن قوله: " وهو معكم أينما كنتم ".

وصي أصحايب بوصية وقال الشيخ العارف معمر بن أمحد شيخ الصوفية يف هذا العصر أحببت أن أ
من السنة وأمجع ما كان عليه أهل احلديث وأهل املعرفة والتصوف من املتقدمني واملتأخرين فذكر 

استوى على عرشه بال كيف وال أتويل واالستواء معقول  أشياء من الوصية إىل أن قال فيها: وإن هللا
نه بال حلول وال ممازجة وال والكيف جمهول وأنه مستو على عرشه ابئن من خلقه واخللق ابئنون م

 مالصقة وأنه عز
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يامة وجل بصري مسيع عليم خبري يتكلم، ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم الق
لدنيا كيف شاء بال كيف وال أتويل ومن أنكر النزول أو أتول فهو كل ليلة إىل مساء اضاحكاً وينزل  

 مبتدع ضال.
وقال اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين النيسابوري يف كتاب الرسالة يف السنة: 

علماء كما نطق به كتاب و   ويعتقد أصحاب احلديث ويشهدون أن هللا فوق سبع مسواته على عرشه
سلف األمة مل خيتلفوا أن هللا تعاىل على عرشه فوق مسواته قال: وأما إمامنا أبو عبد هللا  األمة وأعيان

الشافعي احتج يف كتابه املبسوط يف مسألة اعتاق الرقبة املؤمنة يف الكفارة وأن الرقبة الكافرة ال 
فارة، وسأل النيب رية السوداء عن الكأراد أن يعتق اجلا يصح التكفري هبا خبرب معاوية بن احلكم وأنه

صلى هللا عليه وسلم عن اعتاقه إايها فامتحنها ليعرف أهنا مؤمنة أم ال! فقال هلا: " أين ربك؟ " 
فأشارت إىل السماء، فقال: " اعتقها فإهنا مؤمنة " فحكم إبمياهنا ملا أقرت أن رهبا يف السماء وعرفت 

 الفوقية.رهبا بصفة العلو و 
 ابب القول يف االستواء. فظ أبو بكر البيهقيوقال احلا

قال هللا تعاىل: " الرمحن على العرش استوى " مث استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده خيافون 
رهبم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه " أأمنتم من يف السماء " وأراد من 

 على جذوع النخل وقال " فسيحوا يف جذوع النخل " مبعىن قال " وألصلبنكم يففوق السماء كما 
األرض " أي على األرض، وكل ما عال فهو مساء والعرش أعلى السموات فمعىن اآلية: أأمنتم من 

 على العرش كما صرح به يف سائر اآلايت قال: وفيما
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ان وقوله: " وهو بذاته يف كل مككتبنا من اآلايت داللة على إبطال قول من زعم من اجلهمية أن هللا 
 معكم أينما كنتم " إمنا أراد بعلمه ال بذاته.

وقال أبو عمر بن عبد الرب يف شرح املوطأ ملا تكلم على حديث النزول قال: وهذا حديث مل خيتلف 
أهل احلديث يف صحته وفيه دليل أن هللا يف السماء على العرش من فوق سبع مسوات كما قالت 

املعتزلة قال هذا أشهر عند اخلالصة والعامة وأعرف من أن حيتاج إىل من حجتهم على  اجلماعة وهو
 أكثر من حكايته ألنه اضطرار مل يوقفهم عليه أحد وال أنكره عليهم مسلم.

وقال أبو عمر أيضاً: أمجع علماء الصحابة والتابعني الذين محل عنهم قالوا يف أتويل قوله ما يكون 



لى العرش وعلمه يف كل مكان وما خالفهم يف ذلك أحد حيتج هو رابعهم هو عمن جنوى ثالثة إال 
 بقوله.

وقال شيخ اإلسالم املسؤول أيده هللا: فهذا ما تلقاه اخللف عن السلف إذا مل ينقل عنهم غري ذلك 
 إذ هو احلق الظاهر الذي دلت عليه اآلايت الفرقانية واألحاديث النبوية فنسأل هللا العظيم أن خيتم

ئر املسلمني وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هداان مبنه وكرمه إنه أرحم الرامحني واحلمد هلل لنا خبري ولسا
 وحده.
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 فتاوى البن تيمية
 بسم هللا الرمحن الرحيم

بنتاً بكراً ابلغاً ودخل هبا فوجدها بكراً مث إهنا ولدت ولدًا وقال رمحه هللا ورضي عنه يف رجل تزوج 
طالق منها أن ي ستة أشهر بعد دخوله هبا فهل يلحق به الولد أم ال وأن الزوج حلف ابلبعض مض

الولد ولده من صلبه فهل يقع به الطالق أم ال والولد ابناً سوايً كامل اخللقة وعمر سنني؟ أفتوان 
 مأجورين.

بلحظة حلقه  عنه: احلمد هلل، إذ ولدته ألكثر من ستة أشهر من حني دخل هبا ولو أجاب رضي هللا
خلطاب رضي هللا عنه واستدل الصحابة الولد ابتفاق األئمة ومثل هذه القصة وقعت يف زمن عمر بن ا

على إمكان كون الولد يولد لستة أشهر بقوله تعاىل: " ومحله وفصاله ثالثون شهرًا " مع قوله 
ولني يكون احلمل ستة الدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني فإذا كان مدة الرضاع من الثالثني حوالو 

مل يستلحقه فكيف إذا استلحقه وأقر به بل لو أشهر فجمع يف اآلية أقل احلمل ومتام الرضاع ولو 
ه أنه ابنه  استلحق جمهول النسب وقال إنه ابين حلقه ابتفاق املسلمني إذا كان ذلك ممكناً ومل يذع ب

 كان ابرًا يف ميينه وال حنث عليه وهللا أعلم.
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هللا عنهم يف رجل م هللا الرمحن الرحيم: مسألة يف الفقر والتصوف: صورهتا. ما تقول الفقهاء رضي سب
يقول: إن الفقر مل يتعبد به، ومل نؤمر به، وال جسم له، وال معىن وأنه غري سبيل موصل إىل رضى هللا 



ب هللا وسنة رسوله صلى هللا تعاىل وإىل رضى رسوله وإمنا تعبدان مبتابعة أمر هللا واجتناب هنيه من كتا
، والتقوى والورع عن احملارم، والفقر املسمى عليه وسلم وأن أصل كل شيء العلم والتعبد والعمل به

على لسان الطائفة واألكابر هو الزهد يف الدنيا، والزهد يف الدنيا يفيده العلم الشرعي فيكون الزهد 
الفقر فرع من فروع العلم، واألمر على هذا، وما مث يف الدنيا العمل ابلعلم وهذا هو الفقر، فإذاً 

ابلعلم على ما صح وثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم ويقول إن طريق أوصل من العلم، والعمل 
الفقر املسمى املعروف عند أكثر أهل الزي املشروع يف هذه األعصار من الزي واأللفاظ واالصطالح 

 فهل األمر كما قال، أو غري ذلك؟ أفتوان مأجورين. املعتادة غري مرضي هلل وال لرسوله،
 ن تيمية رضي هللا عنه:نسخة جواب الشيخ تقي الدين ب

احلمد هلل، أصل هذه املسألة أن األلفاظ اليت جاء هبا الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما دلت عليه مثل 
والتوكل واخلوف والرجاء  لفظ اإلميان والرب والتقوى والصدق والعدل، واإلحسان والصرب، والشكر

ابلعهد وحنو ذلك مما يتضمن ذكر ما أحبه هللا واحلب هلل والطاعة هلل وللرسول وبر الوالدين والوفاء 
ورسوله من القلب والبدن، فهذه األمور اليت حيبها هللا ورسوله هي الطريق املوصل إىل هللا مع ترك ما 

 هنى هللا
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والظلم واجلزع واهللع والشرك والبخل واجلنب  ق والكذب واإلمث والعدوانعنه ورسوله كالكفر والنفا
وقسوة القلب والغدر وقطيعة الرحم وحنو ذلك فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر هللا به ورسوله 

ستقيم صراط فيفعله وما هنى هللا عنه ورسوله فيرتكه، هذا هو طريق هللا وسبيله ودينه والصراط امل
صديقني والشهداء والصاحلني وهذا الصراط املستقيم يشتمل  عليهم من النبيني والالذين أنعم هللا

على علم وعمل، علم شرعي وعمل شرعي فمن علم ومل يعمل بعلمه كان فاجراً ومن عمل بغري العلم  
أنعمت عليهم غري  كان ضااًل وقد أمران سبحانه أن نقول " اهدان الصراط املستقيم صراط الذين

 عليهم وال الضالني ". املغضوب
ل النيب صلى هللا عليه وسلم: " اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون " وذلك أن اليهود عرفوا قا

احلق ومل يعملوا به والنصارى عبدوا هللا بغري علم، وهلذا كان السلف يقولون احذر فتنة العامل الفاجر 
اء شبه ابليهود، ومن يقولون: من فسد من العلم ا فتنة لكل مفتون، وكانواوالعابد اجلاهل فإن فتنتهم

فسد من العباد ففيه شبه من النصارى فمن دعا إىل العلم دون العمل املأمور به كان مضالً وأضل 



منهما من سلك يف العلم طريق أهل البدع فيتبع أموراً ختالف الكتاب والسنة يظنها علوماً وهي 
ختالف األعمال املشروعة أهل البدع فيعمل أعمااًل من سلك يف العبادة طريق  جهاالت، وكذلك

يظنها عبادات وهي ضالالت فهذا وهذا كثري يف املنحرف املنتسب إىل فقه أو فقر، جيتمع فيه أنه 
يدعو إىل العلم دون العمل، والعمل دون العلم، ويكون ما يدعو إليه فيه بدع ختالف الشريعة، وطريق 

السالك طريق الفقر والتصوف والزهد ن كالمها موافق الشريعة فال تتم إال بعلم وعمل يكو هللا 
 والعبادة إن مل يسلك بعلم
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لك من الفقه يوافق الشريعة، وإال كان ضاالً عن الطريق، وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه، والسا
عن الطريق، فهذا هو  والعلم والنظر والكالم إن مل يتابع الشريعة ويعمل بعلمه وإال كان فاجرًا، ضاالً 

 األصل الذي جيب اعتماده على كل مسلم.
دى من هللا فهو من عمل اجلاهلية، ومن أضل ممن اتبع بغري هدى وأما التعصب ألمر من األمور بال ه

ظ الفقر يف الكتاب والسنة وكالم الصحابة والتابعني واتبعيهم مل يكونوا من هللا، وال ريب أن لف
، وفعل ما أمر به، وترك ما هنى عنه واألخالق احملمودة وال حنو ذلك، بل يريدون به نفس طريق هللا

غىن، والفقراء الذين ذكرهم هللا يف قوله: " إمنا الصدقات للفقراء واملساكني " ويف الفقر عندهم ضد ال
دايرهم  وله: " للفقراء الذين أحصروا يف سبيل هللا " ويف قوله: " للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا منق

شبه هذا، لكن وأمواهلم " والغين هو الذي ال حيل له أخذ الزكاة، أو الذي جيب عليه الزكاة، أو ما ي
اثر املتأخرون كثريًا ما يقرنون ملا كان الفقر مظنة الزهد طوعاً أو كرهاً، إذ من العصمة أن ال تقدر، و 

لفقر، ففي األنبياء والسابقني األولني ابلفقر معىن الزهد، والزهد قد يكون مع الغىن، وقد يكون مع ا
 ممن هو زاهد مع غناه كثري.
ينفع يف الدار اآلخرة، وأما كل ما يستعني به العبد على طاعة هللا فليس والزهد املشروع ترك ما ال 

د املشروع، بل ترك الفضول اليت تشغل عن طاعة هللا ورسوله هو املشروع، وكذلك يف تركه من الزه
 الثانية صاروا يعربون عن ذلك بلفظ الصويف، ألن لبس أثناء املائة
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ول أو صوفة الصوف يكثر يف الزهاد، ومن قال أن الصويف نسبة إىل الصفة أو الصفاء أو الصف األ
بن مر بن إد بن طاخبة أو صوفة القفا، فهؤالء أكفر من اليهود والنصارى. لكن من الناس من قد 

مور دون بعض حبيث يفرق بني املؤمن والكافر، وال يفرق بني الرب والفاجر، أو حملوا الفرق يف بعض األ
لظنه وما يهواه، فيكون انقص  ني آخرين إتباعاً يفرق بني بعض األبرار وبني بعض الفجار، وال يفرق ب

 اإلميان حبسب ما سوى بني األبرار والفجار، ويكون معه من اإلميان بدين هللا تعاىل الفارق حبسب ما
 فرق به بني أوليائه وأعدائه.

ومن أقر ابألمر والنهي الدينيني دون القضاء والقدر وكان من القدرية كاملعتزلة وحنوهم الذين هم 
فهؤالء يشبهون اجملوس وأولئك يشبهون املشركني الذين هم شر من اجملوس ومن  جموسوا هذه األمة

ذي اعرتض على الرب سبحانه وخاصمه كما أقر هبما وجعل الرب متناقضاً فهو من أتباع إبليس ال
ا نقل ذلك عنه فهذا التقسيم من القول واالعتقاد وكذلك هم يف األحوال واألفعال فالصواب منه

ذي يتقي هللا فيفعل املأمور ويرتك احملظور ويصرب على ما يصيبه من املقدور فهو عند حالة املؤمن ال
لك كما قال تعاىل: " إايك نعبد وإايك نستعني " وإذا األمر والدين والشريعة ويستعني ابهلل على ذ

ق حجة على رب أذنب استغفر واتب ال حيتج ابلقدر على ما يفعله من السيئات وال يرى املخلو 
ائنات بل يؤمن ابلقدر وال حيتج به كما يف احلديث الصحيح الذي فيه سيد االستغفار أن يقول الك

نت خلقتين وأن عبدك وأان على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ العبد: " اللهم أنت ريب ال إله إال أ
 بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء
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ويعلم أنه هو هداه  بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت " فيقر بنعمة هللا عليه يف احلسنات
بعضهم: أطعتك بفضلك واملنة لك ويسره لليسرى ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها كما قال 

 وعصيتك بعلمك واحلجة لك
 وانقطاع حجيت إال ما غفرت يل.فأسألك بوجوب حجتك علي 

فمن وجد ويف احلديث الصحيح اإلهلي " اي عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إايها 
يق مبسوط يف غري هذا خريًا فليحمد هللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه " وهذا له حتق

لطاعة حسب االستطاعة لكن ليس املوضع، وآخرون قد يشهدون األمر فقط فتجدهم جيتهدون يف ا
القدر  عندهم، من مشاهدة القدر ما يوجب هلم حقيقة االستعانة والتوكل والصرب، وآخرون يشهدون



ال يلتزمون أمر هللا فقط فيكون عندهم من االستعانة والتوكل والصرب ما ليس عند أولئك لكنهم 
ن الدين فهؤالء يستعينون هللا وال يعبدونه ورسوله وإتباع شريعته ومالزمة ما جاء به الكتاب والسنة م

 ه.والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه وال يستعينوه واملؤمن يعبده ويستعين
األمرية وال مع القدر والقسم الرابع شر األقسام وهو من ال يعبده وال يستعينه فال هو مع الشريعة 

دور من توكل واستعانة وحنو ذلك وما الكوين وانقسامهم إىل هذه األقسام هو فيما يكون قبل الق
على ما يقدر يكون بعده من صرب ورضا وحنو ذلك فهم يف التقوى وهي طاعة األمر الديين والصرب 

الذين أنعم هللا عليهم أهل  عليه من القدر الكوين أربعة أقسام: أحدها: أهل التقوى والصرب وهم
 السعادة يف الدنيا واآلخرة.

 وع من التقوى بال صرب مثل الذينوالثاين: الذين هلم ن
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ه مبرض وحنوه ميتثلون ما عليهم من الصالة وحنوها ويرتكون احملرمات لكن إذا أصيب أحدهم يف بدن
 هلعه. أو ماله أو يف عرضه أو ابتلي بعدو خييفه عظم جزعه وظهر

ربون على ما يصيبهم يف مثل والثالث: قوم هلم نوع من الصرب بال تقوى مثل الفجار الذين يص
أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين يصربون على اآلالم يف مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ احلرام 

نة وغريها الديوان الذين يصربون على ذلك يف طلب ما جيعل هلم من األموال ابخلياوالكتاب وأهل 
نواع من األذى اليت ال يصرب عليها  وكذلك طالب الرايسة والعلو على غريهم يصربون من ذلك على أ

 كثري من الناس.
 وكذلك أهل احملبة للصور احملرمة من أهل العشق وغريهم يعبدون

يف األرض احملرمات على أنواع من األذى واآلالم وهؤالء هم الذين يريدون علواً يف مثل ما يهوونه من 
وال ابلبغي والعدوان واالستمتاع أو فسادًا من طالب الرايسة والعلو على اخللق ومن طالب األم

ابلصور احملرمة نظراً أو مباشرة وغري ذلك يصربون على أنواع من املكروهات ولكن ليس هلم تقوى 
ه من املصائب  كوه من املأمور، وفعلوه من احملظور، وكذلك قد يصرب الرجل على ما يصبفيما تر 

 كاملرض والفقر وغري ذلك وال يكون فيه تقوى إذا قدر.
ما القسم الرابع فهو شر األقسام ال يتقون إذا قدروا ال يتقون إذا قدروا وال يصربون إذا ابتلوا بل وأ

سان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه اخلري منوعاً " هم كما قال هللا تعاىل: " أن اإلن



قهروا إن قهرهتم ذلوا جتدهم من أظلم الناس وأجربهم إذا قدروا ومن أذل الناس وأجزعهم إذا  فهؤالء
 لك وانفقوك
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ملسؤول وإن وحبوك اسرتمحوك ودخلوا فيما يدفعون به من أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم ا
عفوًا كما قد جربه املسلمون يف  قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلباً وأقلهم رمحة وإحساانً و 

الذين قاتلهم املسلمون ومن يشبههم يف كثري من كل من كان عن حقائق اإلميان أبعد مثل التتار 
م وصناعهم فاالعتبار أمورهم وإن كان متظاهراً بلباس جند املسلمني وعلمائهم وزهادهم وجتاره

إمنا ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم فمن كان قلبه ابحلقائق فإن هللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أموالكم و 
هلم كان شبيهاً هلم من هذا الوجه وكان ما معه من اإلسالم أو ما وعمله من جنس قلوب التتار وأعما

نه بل يوجد يف غري التتار املقاتلني من املظهرين يظهره منه مبنزلة ما معهم من اإلسالم وما يظهرونه م
ىل ابألخالق اجلاهلية وأبعد عن األخالق اإلسالمية من التتار ويف لإلسالم من هو أعظم ردة وأو 

لنيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول يف خطبة: " خري الكالم كالم هللا وخري اهلدي الصحيح عن ا
كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة " وإذ كان خري الكالم كالم هللا هدي حممد وشر األمور حمداثهتا و 

ي حممد فكل من كان إىل ذلك أقرب وهو به أشبه كان إىل الكمال أقرب وهو به وخري اهلدي هد
، ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف، كان عن الكمال أبعد وابلباطل أحق، والكامل هو أحق

ه أصرب، فكلما كان أتبع ملا أيمر هللا به ورسوله وأعظم موافقة هلل من كان هلل أطوع، وعلى ما يصيب
فيه  ويرضاه، وصربًا على ما قدره وقضاه، كان أكمل وأفضل، وكل من نقص عن هذين كان فيما حيبه

 من النقص حبسب ذلك.
عدوه من وقد ذكر هللا تعاىل الصرب والتقوى مجيعاً يف غري موضع من كتابه وبني أنه ينتصر العبد على 

 الكفار احملاربني املعاهدين واملنافقني وعلى من
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كم من فورهم هذا لصاحبه تكون العاقبة هلل تعاىل: " بلى إن تصربوا وتتقوا أيتو ملسلمني و ظلمه من ا
ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني " وقال هللا تعاىل: " لتبلون يف أموالكم وأنفسكم 



ا فإن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريًا، وإن تصربوا وتتقو 
ذوا بطانة من دونكم ال أيلونكم ذلك من عزم األمور "، وقال تعاىل: " اي أيها الذين آمنوا ال تتخ

خبااًل ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب، قد بينا لكم اآلايت إن  
إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا كنتم تعقلون، ها أنتم أوالء حتبوهنم وال حيبونكم وتؤمنون ابلكتاب كله. و 

ا بغيظكم إن هللا عليم بذات الصدور، إن متسسكم خلوا عضوا عليكم األانمل من الغيظ، قل موتو 
حسنة تسوؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاً إن هللا مبا 

 يعملون حميط ".
ان يوسف وهذا أخي قد من هللا علينا، إنه من يتق وقال أخوة يوسف له: " إنك ألنت يوسف قال أ

ع أجر احملسنني " وقد قرن الصرب ابألعمال الصاحلة عموماً وخصوصاً فقال ويصرب فإن هللا ال يضي
تعاىل: " واتبع ما يوحى إليك واصرب حىت حيكم هللا وهو خري احلاكمني " ويف إتباع ما أوحي إليه 

طاعة ألمره، وقال تعاىل: " وأقم الصالة طريف النهار وزلفاً من الليل التقوى كلها تصديقاً خلري هللا و 
 ن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصرب فإن هللا ال يضيع أجر احملسنني ".إ

وقال تعاىل: " فاصرب إن وعد هللا حق واستغفر لذنبك وسبح حبمد ربك ابلعشي واألبكار ". وقال 
 ا يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمستعاىل: " فاصرب على م
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 وقبل غروهبا ومن آانء الليل ".
 كبرية إال على اخلاشعني ".وقال تعاىل: " واستعينوا ابلصرب والصالة وإهنا ل

وقال تعاىل: " استعينوا ابلصرب والصالة إن هللا مع الصابرين " فهذه مواضع قرن فيها الصالة والصرب 
محة والصرب يف مثل قوله تعاىل: " وتواصوا ابلصرب وتواصوا ابملرمحة ". ويف الرمحة وقرن بني الر 

ضاً رابعية إذ من الناس من يصرب وال يرحم كاهل اإلحسان إىل اخللق ابلزكاة وغريها فإن القسمة أي
القوة والقسوة ومنهم من يرحم وال يصرب كاهل الضعف واللني مثل كثري من النساء ومن يشبههن، 

منهم من ال يصرب وال يرحم كاهل القسوة واهللع. واحملمود هو الذي يصرب ويرحم كما قال الفقهاء و 
ري عنف، ليناً من غري ضعف، فبصربه يقوى وبلينه يرحم، يف املتويل ينبغي أن يكون قوايً من غ

ى هللا عليه وابلصرب ينصر العبد فإن النصر مع الصرب، وابلرمحة يرمحه هللا تعاىل كما قال النيب صل
وسلم: " إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء " وقال: " من ال يَرحم ال يُرحم " وقال: " ال تنزع الرمحة إال 



لرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء " وهللا أعلم. من شقي " " ا
 انتهى.

ب رضي هللا تعاىل عنه اليت شرطها على أهل بسم هللا الرمحن الرحيم: فصل: يف شروط عمر بن اخلطا
مني الذمة ملا قدم الشام وشارطهم مبحضر من املهاجرين واألنصار، وعليها العمل عند أئمة املسل

لقوله صلى هللا تعاىل عليه وسلم: " عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي، متسكوا هبا 
 وعضوا عليها ابلنواجذ، وإايكم
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 داثت األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ".حمو 
وسلم: " اقتدوا ابلذين من بعدي أيب بكر وعمر " ألن هذا صار إمجاعاً  وقوله صلى هللا تعاىل عليه

من أصحاب رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم الذين ال جيتمعون على ضاللة على ما نقلوه 
 وهذه الشروط مروية من وجوه خمتصرة ومبسوطة. وفهموه من كتاب هللا وسنة رسوله،

وق بن عبد الرمحن بن عتبة قال: كتب عمر حني صاحل نصارى منها ما رواه سفيان الثوري عن مسر 
الشام كتاابً وشرط عليهم فيه أن ال حيدثوا يف مدهنم وال ما حوهلا ديرًا وال صومعة وال كنيسة وال قالية 

مينعوا كنائسهم أن ينزهلا أحد من املسلمني ثالث ليال يطعموهنم،  لراهب، وال جيددوا ما خرب، وال
ساً وال يكتموا غش املسلمني وال يعلموا أوالدهم القرآن وال يظهروا شركاً وال مينعوا وال يؤوا جاسو 

ذوي قرابتهم من اإلسالم إن أرادوه، وأن يوقروا املسلمني وأن يقوموا هلم من جمالسهم إن أرادوا 
عر، يتشبهوا ابملسلمني يف شيء من لباسهم من قلنسوة وال عمامة وال نعلني وال فرق ش اجللوس وال

وال يتكنوا بكناهم وال يركبوا سرجاً وال يتقلدوا سيفاً وال يتخذوا شيئاً من سالح وال ينقشوا خواتيمهم 
وأن يشدوا الزاننري  ابلعربية وال يبيعوا اخلمور، وأن جيزوا مقادم رؤوسهم وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا،

ء من طرق املسلمني مبواتهم وال يضربوا على أوساطهم، وال يظهروا صليباً وال شيئاً من كتبهم يف شي
ابلناقوس إال ضرابً خفياً وال يرفعوا أصواهتم بقراءهتم يف كنائسهم يف شيء من حضرة املسلمني، وال 

روا النريان معهم وال يشرتوا من الرقيق ما خيرجوا شعانني، وال يرفعوا مع مواتهم أصواهتم وال يظه
 جرت عليه سهام املسلمني، فإن
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هل املعاندة خالفوا شيئاً مما اشرتطوا عليهم فال ذمة هلم، وقد حل للمسلمني منهم ما حيل من أ
 والشقاق.

آذاين " فهذا   وأما ما يرويه بعض العامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " من آذى ذمياً فقد
كذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يروه أحد من أهل العلم وكيف ذلك وأذاهم قد يكون 

ون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا " ق وقد يكون بغري حق بل قد قال هللا تعاىل: " والذين يؤذحب
ن أيب داود عن العرابض بن فكيف حيرم أذى الكفار مطلقاً وأي ذنب أعظم من الكفر، ولكن يف سن

أهل الكتب إال سارية عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " إن هللا مل أيذن لكم أن تدخلوا بيوت 
 ا أعطوكم الذين عليهم ".إبذن، وال ضرب أبشارهم، وال أكل مثارهم إذ

 وكان عمر بن اخلطاب يقول: أذلوهم وال تظلموهم.
ء أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن آابئهم عن وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبنا

داً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " إال من ظلم معاه
 غري طيب نفس فأان حجيجه يوم القيامة ".أخذ منه شيئاً ب

قال رسول هللا صلى هللا  ويف سنن أيب داود عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال:
ئمة عليه وسلم: " ليس على مسلم جزية، وال تصلح قبلتان أبرض " وهذه الشروط قد ذكرها أ

عتمدوها فقد ذكروا أن على اإلمام أن يلزم أهل العلماء من أهل املذاهب املتنوعة وغريها يف كتبهم وا
هبم، أبن يلبسوا ثوابً خيالف ثياب الذمة ابلتمييز عن املسلمني يف لباسهم، وشعورهم وكتبهم وركو 

عمائمهم والزاننري فوق املسلمني كالعسلي، واألزرق واألصفر واألدكن، ويشدوا اخلرق يف قالنسهم و 
 ثياهبم، وقد أطلق طائفة من
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ط عليهم، وقد العلماء أهنم يؤخذون ابللبس وشد الزاننري مجيعاً، ومنهم من قال: هذا جيب إذا شر 
نه ذلك عليهم مجيعاً حيث قال: وال يتشبهوا ابملسلمني يف شيء بن اخلطاب رضي هللا ع تقدم عمر

من لباسهم يف قلنسوة وال غريها من عمامة وال نعلني إىل أن قال: ويلزمهم بذلك حيثما كانوا ويشدوا 
 الزاننري على أوساطهم.

بد لمني كما جدد عمر بن عاىل من والة أمور املسوهذه الشروط جيددها عليهم من يوفقه هللا تع



العزيز يف خالفته وابلغ يف إتباع سنة عمر بن اخلطاب حيث كان من العلم والعدل والقيام ابلكتاب 
والسنة مبنزلة ميزه هللا هبا عن غريه من األئمة، وجددها هارون الرشيد وجعفر املتوكل وغريمها وأمروا 

ي وجوب هدمها قوالن وال لداير املصرية كلها ففدمها كالكنائس اليت ابهبدم الكنائس اليت ينبغي ه
نزاع يف جواز هدم ما كان أبرض العنوة إذا فتحت ولو أقرت أبيديهم لكوهنم أهل الوطن كما أقرهم 
املسلمون على كنائس ابلشام ومصر مث ظهرت شعائر املسلمني فيما بعد يف تلك البقعة حبيث بنيت 

ال النيب صلى هللا عليه وسلم: " ال ع شعائر اإلسالم كما ق جيتمع شعائر الكفر مفيها املساجد فال
جيتمع قبلتان أبرض " وهلذا شرط عليهم عمر واملسلمون أن ال يظهروا شعائر دينهم وأيضاً فال نزاع 
بني املسلمني أن أرض املسلمني ال جيوز أن حتبس على الدايرات والصوامع وال يصح الوقف عليها 

وقف فكيف حنبس أموال املسلمني على معابد الكفار إلينا مل حيكم بصحة اللو وقفها ذمي وحتاكم  بل
اليت يشرك فيها ابلرمحن ويسب هللا ورسوله فيها أقبح سب وكان من سبب إحداث هذه الكنائس 

 وهذه األحباس عليها شيئان: أحدمها أن بين
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 واترة نصرانياً يستوزرون اترة يهودايً عبيد هللا القداح الذين كان ظاهرهم الرفض، وابطنهم النفاق 
 واجتلب ذلك النصراين خلقاً كثريًا وبىن كنائس كثرية.

والثاين استيالء الكتاب من النصارى على أموال املسلمني فيدلسون فيها على املسلمني ما يشاؤون، 
 وهللا أعلم. قاله أمحد بن تيمية.

رى يف النريوز ويفعل سائر سلمني مثل طعام النصابسم هللا الرمحن الرحيم: مسألة فيمن يفعل من امل
املواسم مثل الغطاس، وامليالد ومخيس العدس، وسبت النور، ومن يبيعهم شيئاً يستعينون به على 

أعيادهم أجيوز للمسلمني أن يفعلوا شيئاً من ذلك أم ال؟ اجلواب: احلمد هلل، ال حيل للمسلمني أن 
لباس وال اغتسال وال إيقاد نريان وال دهم ال من طعام، وال يتشبهوا هبم يف شيء مما خيتص أبعيا

تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غري ذلك وال حيل فعل وليمة وال اإلهداء وال البيع مبا يستعان به 
على ذلك ألجل ذلك وال متكني الصبيان وحنوهم من اللعب الذي يف األعياد وال إظهار زينة، 

عائرهم بل يكون يوم عيدهم عند املسلمني كسائر وا أعيادهم بشيء من شوابجلملة ليس هلم أن خيص
األايم ال خيصه املسلمون بشيء من خصائصه، وأما إذ أصابه املسلمون قصدًا فقد كره ذلك طوائف 



من السلف واخللف وأما ختصيصه مبا تقدم ذكره فال نزاع فيه بني العلماء بل قد ذهب طائفة من 
 فيها من تعظيم شعائريفعل هذه األمور ملا العلماء إىل كفر من 
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 الكفر.
 وقال طائفة منهم من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأمنا ذبح خنزيرًا.

 بن عمرو بن العاص: من أتسى ببالد األعاجم وصنع نريوزهم ومهرجاهنم وتشبه هبم وقال عبد هللا
 حىت ميوت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة.

اود عن اثبت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف سنن أيب د
فقال: إين نذرت أن أحنر إباًل ببوانة، فقال  أن ينحر إباًل ببوانة فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ل: ال، النيب صلى هللا عليه وسلم: " هل كان فيها من وثن يعبد من دون هللا من أواثن اجلاهلية؟ " قا
قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم " قال: ال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " أوف 

هللا وال فيما ال ميلك ابن آدم " فلم أيذن النيب صلى هللا عليه بنذرك فإنه ال وفاء لنذر يف معصية 
مل يكن هبا عيد من أعياد  وسلم أن يويف بنذره مع أن األصل يف الوفاء أن يكون واجباً حىت أخربه أنه

الكفار، وقال: " ال وفاء لنذر يف معصية هللا " فإذا كان الذبح مبكان كان فيه عيدهم معصية فكيف 
يف نفس العيد، بل قد شرط عليهم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب والصحابة وسائر أئمة مبشاركتهم 

يعملونه سرًا يف مساكنهم فكيف إذا أظهرها املسلمني أن ال يظهروا أعيادهم يف دار املسلمني وإمنا 
دخلوا املسلمون حىت قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: ال تتعلموا رطانة األعاجم وال تدخلوا وال ت

على املشركني يف كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم، وإذا كان الداخل لفرجة أو غريها 
مبن يفعل ما يسخط هللا به عليهم مما هي من شعائر هني عن ذلك ألن السخط ينزل عليهم فكيف 

ا أعياد دينهم؟ وقد قال غري واحد من السلف يف قوله تعاىل: " والذين ال يشهدون الزور " قالو 
 الكفار فإذا كان هذا يف شهودها من غري فعل، فكيف ابألفعال اليت هي من خصائصها؟
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فهو منهم " ويف  بقوميف املسند والسنن أنه قال: " من تشبه وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
لفظ " ليس منا من تشبه بغريان " وهو حديث جيد فإذا كان هذا يف التشبه هبم وإن كان يف العادات 
فكيف التشبه هبم فيما هو أبلغ من ذلك وقد كره مجهور األئمة إما كراهة حترمي أو كراهة تنزيه أكل 

 وما ذبح على النصب، وكذلك هنوا عن وقرابينهم إدخااًل له فيما أهل به لغري هللاما ذحبوه ألعيادهم 
معاونتهم على أعيادهم إبهداء أو مبايعة وقالوا: إنه ال حيل للمسلمني أن يبيعوا للنصارى شيئاً من 

ن ذلك مصلحة عيدهم ال حلماً، وال دماً وال ثوابً وال يعارون دابة وال يعاونون على شيء من دينهم أل
وينبغي للسالطني أن ينهوا املسلمني على ذلك ألن هللا تعاىل من تعظيم شركهم وعوهنم على كفرهم، 

يقول: " وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان " مث إن املسلم ال حيل له أن 
كفر؟ وإذا كان ال حيل يعينهم على شرب اخلمور بعصرها أو حنو ذلك فكيف على ما هو من شعائر ال

 ف إذا كان هو الفاعل لذلك، وهللا أعلم.له أن يعينهم هو فكي
 قاله أمحد بن تيمية.
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 اجلزء الثاين
 قاعدة جليلة فيما يتعلق أبحكام السفر واإلقامة

 فطر يف شهر رمضان وغري ذلكمثل قصر الصالة وال
 خرج أحاديثه وعلق حواشيه: السيد حممد رشيد رضا
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
سالم أبو العباس أمحد بن تيمية رضي هللا عنه احلمد هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ قال شيخنا شيخ اإل

ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 
 .حممدًا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن 

أما بعد، فهذه قاعدة يف األحكام اليت ختتلف ابلسفر واإلقامة مثل قصر الصالة والفطر يف شهر 
رمضان وحنو ذلك، وأكثر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأمحد وغريهم جعلوها نوعني نوعاً خيتص 



راحلة، اً يقع يف الطويل والقصري كالتيمم والصالة على الابلسفر الطويل وهو القصر والفطر، ونوع
وأكل امليتة هو من هذا القسم، وأما املسح على اخلفني واجلمع بني الصالتني فمن األول، ويف ذلك 

 نزاع.
 والكالم يف مقامني أحدمها الفرق بني السفر الطويل والقصري فيقال:

 
 رياملقام األول: الفرق بني السفر الطويل والقص

رسوله صلى هللا عليه وسلم بل األحكام اليت علقها هذا الفرق ال أصل له يف كتاب هللا وال يف سنة 
هللا ابلسفر به مطلقاً كقوله تعاىل يف آية الطهارة: " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 

 من الغائط ".
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 أو على سفر فعدة من أايم أخر ".ه تعاىل يف آية الصوم: " فمن كان منكم مريضاً وقال
" وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم وقوله تعاىل: 

 الذين كفروا ".
 ( .1وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: " إن هللا وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة " )

 ة السفر وزيدت يف صالة احلضر.وقول عائشة: فرضت الصالة ركعتني فأقرت صال
األضحى ركعتان وصالة الفطر ركعتان وصالة السفر ركعتان وصالة اجلمعة  وقول عمر: صالة

 ركعتان، متام غري قصر على لسان نبيكم.
 ة أايم ولياليهن ".وقوله صلى هللا عليه وسلم: " ميسح املقيم يوماً وليلة واملسافر ثالث

أو مسافرين أن ال ننزع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كنا سفرًا  وقول صفوان بن عسال: أمران
 ( .2خفافنا ثالثة أايم ولياليهن إال من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم )

كان يعمل وهو   وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: " إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما
 ( ".3صحيح مقيم )
كم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى  عليه وسلم: " السفر قطعة من العذاب مينع أحد وقوله صلى هللا

 ( .4أحدكم هنمته من سفره فليتعجل الرجوع إىل أهله " )
__________ 



ديث عمر ( رواه أمحد وأصحاب السنن األربعة بسند صحيح وحديث عائشة بعده متفق عليه وح1)
 بسند صحيحبعدمها رواه أمحد والنسائي وابن ماجة 

لرتمذي وابن خزمية وصححاه وغريهم وحكي الرتمذي عن ( رواه الشافعي وأمحد والنسائي وا2)
يعين النيب  -البخاري أنه حديث حسن وأورده اجملد ابن تيمية جد املؤلف يف املنتقى بلفظ أمران 

وليلة إذا أقمنا.  ن أدخلنامها على طهر ثالاثً إذا سافران، ويوماأن منسح على اخلفني إذا حن -)ص( 
ل وال نوم وال خنلعهما إال من جنابة. رواه أمحد وابن خزمية وقال اخلطايب وال خنلعهما من غائط وال بو 

 صحيح اإلسناد وحديث عائشة وعمر املوقوفان هلما حكم املرفوع ومها يف الصحيح
 ( رواه أمحد والبخاري3)
 رواه أمحد والشيخان وابن ماجة (4)
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صوص وغريها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بني سفر طويل وسفر قصري فمن لنا فهذه
فرق بني هذا وهذا فقد فرق بني ما مجع هللا بينه فرقاً ال أصل له يف كتاب هللا وال سنة رسوله؛ وهذا 

 ريغ الذي ذكر من تعليق الشارع احلكم مبسمى االسم املطلق وتفريق بعض الناس بني نوع ونوع من
داللة شرعية له نظائر منها أن الشارع علق الطهارة مبسمى املاء يف قوله: " فلم جتدوا ماءًا فتيمموا 

 صعيدًا طيباً " ومل يفرق بني ماء وماء ومل جيعل املاء نوعني طاهرًا وطهوراً.
ومنها أن الشارع علق املسح مبسمى اخلف ومل يفرق بني خف وخف فيدخل يف ذلك املفتوق 

 وغريمها من غري حتديد ومل يشرتط أيضاً أن يثبت بنفسه. وقخر وامل
ومن ذلك أنه أثبت الرجعة يف مسمى الطالق بعد الدخول ومل يقسم طالق املدخول هبا إىل طالق 

 ابئن ورجعي.
ومن ذلك أنه أثبت الطلق الثالثة بعد طلقتني وافتداًء واالفتداء الفرقة بعوض وجعلها موجبة للبينونة 

 سب من الثالث. وهذا احلكم معلق هبذا املسمى مل يفرق فيه بني لفظ ولفظ.حي قبغري طال
ومن ذلك أنه علق الكفارة مبسمى أميان املسلمني يف قوله تعاىل: " ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم " 

 انوقوله: " قد فرض هللا لكم حتلة أميانكم " ومل يفرق بني ميني وميني من أميان املسلمني، فجعل أمي
 ملسلمني املنعقدة تنقسم إىل مكفرة وغري مكفرة خمالف لذلك.ا

ومن ذلك أنه علق التحرمي مبسمى اخلمر ولبني أن اخلمر هي املسكر يف قوله صلى هللا عليه وسلم: "  



 ( ومل يفرق بني مسكر ومسكر.1كل مسكر مخر وكل مسكر حرام " )
لسفر ومل يفرق بني مقيم ومقيم، فجعل ا مىومن ذلك أنه علق احلكم مبسمى اإلقامة كما علقه مبس

 املقيم نوعني نوعاً جتب
__________ 

 ( رواه اجلماعة إال البخاري فقد روي اجلملة الثانية معهم1)
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اجلمعة بغريه وال تنعقد به، ونوعاً تنعقد به، ال أصل له. بل الواجب أن هذه األحكام ملا علقها  عليه
علق بكل سفر سواء كان ذلك السفر طوياًل أو قصريًا، ولكن مث أمور الشارع مبسمى السفر فهي تت

هللا ر إىل أكل امليتة مل خيص ليست من خصائصه السفر بل تشرع يف السفر واحلضر فإن املضط
حكمه بسفر لكن الضرورة أكثر ما تقع به يف السفر فهذا ال فرق فيه بني احلضر والسفر الطويل 

 اً ابلسفر.والقصري فال جيعل هذا معلق
وأما اجلمع بني صالتني فهل جيوز يف السفر القصري؟ فيه وجهان يف مذهب أمحد: أحدمها: ال جيوز  

 ساً على القصر.كمذهب الشافعي قيا
 جيوز كقول مالك ألن ذلك شرع يف احلضر للمرض واملطر فصار كأكل امليتة.والثاين: 

مع بني الصالتني ليس معلقاً ابلسفر وإمنا جيوز إمنا علته احلاجة ال السفر وهذا هو الصواب، فإن اجل
 للحاجة خبالف القصر.

وسلم أنه كان عن النيب صلى هللا عليه  وأما الصالة على الراحلة فقد ثبت يف الصحيح بل استفاض
يصلي على راحلته يف السفر أي وجه توجهت به ويوتر عليها غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة، وهل 

ضر؟ فيه قوالن يف مذهب أمحد وغريه فإذا جوز يف احلضر ففي القصر أوىل وأما يسوغ ذلك يف احل
 طر حيتاج إىل دليل.إذا منع يف احلضر فالفرق بينه وبني القصر والف

 
 ام الثاين: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصراملق

قيل: أقل من ذلك حىت قيل: ( ، و 1وهذا مما اضطرب الناس فيه: ثالثة أايم، وقيل: يومني قاصدين )
 ميل. والذين حددوا ذلك ابملسافة منهم من



__________ 
 ل القريب( كذا يف األصل ولعل صوابه مسرية يومني اخل والسفر القاصد هو السه1)
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قال: مثانية وأربعون ميالً، وقيل: ستة وأربعون، وقيل: مخسة وأربعون، وقيل أربعون، وهذه أقوال عن 
وقد قال أبو حممد املقدسي: ال أعلم ملا ذهب إليه األئمة وجهاً. وهو كما قال رمحه هللا فإن مالك، 

وال قياس وعامة هؤالء يفرقون بني السفر الطويل والقصري ليس اثبتاً بنص وال إمجاع  التحديد بذلك
ون ذلك ال وجيعلون ذلك حدًا للسفر الطويل ومنهم من ال يسمي سفرًا إال ما بلغ هذا احلد وما د

يسميه سفرًا فالذين قالوا: ثالثة أايم احتجوا بقوله: " ميسح املسافر ثالثة أايم ولياليهن " وقد ثبت 
قال: " ال تسافر امرأة مسرية ثالثة أايم إال ومعها ذو حمرم " وقد ثبت عنه يف  عنه يف الصحيحني أنه

ة يوم " ويف السنن: " بريداً " فدل الصحيحني أنه قال: " مسرية يومني " وثبت يف الصحيح: " مسري 
على أن ذلك كله سفر وإذنه له يف املسح ثالثة أايم إمنا هو جتويز ملن سافر ذلك وهو ال يقتضي أن 
ذلك أقل السفر، كما أذن للمقيم أن ميسح يوماً وليلة وهو ال يقتضي أن ذلك أقل اإلقامة، والذين 

عباس واخلالف يف ذلك مشهور عن الصحابة حىت ابن  قالوا: يومني اعتمدوا على قول ابن عمر وابن
ان " إمنا عمر وابن عباس وما روي " اي أهل مكة ال تقصروا يف أقل من أربعة برد من مكة إىل عسف

هو من قول ابن عباس ورواية ابن خزمية وغريه له مرفوعاً إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ابطل بال 
اطب النيب صلى هللا عليه وسلم أهل مكة ابلتحديد وإمنا أقام شك عند أئمة أهل احلديث وكيف خي

مكة وما ابل التحديد يكون  بعد اهلجرة زمناً يسريًا وهو ابملدينة ال حيد ألهلها حداً كما حده ألهل
 ألهل مكة دون غريهم من املسلمني.

 وأيضاً فالتحديد ابألميال والفراسخ حيتاج إىل معرفة مقدار مساحة
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وهذا أمر ال يعلمه إال خاصة الناس ومن ذكره فإمنا خيرب به عن غريه تقليداً وليس هو مما رض األ
يقطع به والنيب صلى هللا عليه وسلم مل يقدر األرض مبساحة أصاًل فكيف يقدر الشارع ألمته حدًا مل 

وماً علماً عاماً، لناس فال بد أن يكون مقدار السفر معلجيربه له ذكر يف كالمه وهو مبعوث إىل مجيع ا



ميكن بل هو إما متعذر وإما متعسر، ألنه إذا أمكن امللوك وحنوهم مسح طريق  وذرع األرض مما ال
فإمنا ميسحونه على خٍط مستٍو أو خطوط منحنية احنناًء مضبوطاً ومعلوم أن املسافرين قد يعرفون غري 

طء حركته ويقصر سفر بعضهم املسافة صعود وقد يطول سفر بعضهم لب تلك الطريق وقد يكون يف
 ه والسبب املوجب هو نفس السفر ال نفس مساحة األرض.لسرعة حركت

واملوجود يف كالم النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة يف تقدير األرض ابألزمنة كقوله يف احلوض " 
" ( ويف حديث آخر: 1رض مخسمائة سنة " )طوله شهر وعرضه شهر " وقوله: " بني السماء واأل

 إحدى أو اثنتان
__________ 

احلديث ال يصح قال احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث األحياء رواه الرتمذي من رواية  ( هذا1)
احلسن عن أيب هريرة وقال غريب )قال( ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. قالوا مل 

ية أيب نصر عن أيب ذر ورجاله ثقات رة ورواه أبو الشيخ يف العظمة من روايسمع احلسن من أيب هري
 أنه ال يعرف أليب نصر مساع من أيب ذر انتهى. وأقول احلسن هو البصري الزاهد الفقيه التابعي إال

املشهور قالوا كان يرسل كثريًا ويدلس فريوي عن مجاعة مل يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا 
ث الثاين قال البزار وا أهنا كالريح. وأبو نصر راوي احلديمه. وهذا احلديث من مراسيله اليت قاليعين قو 

خمرجه أحسبه محيد بن هالل ومل يسمع من أيب ذر كما قال البزار خمرج احلديث عنه وينبغي أن ال 
م وال يبالون يعتد مبراسيله من حيتج ابملراسيل ألن ابن سريين قال: كان أربعة يصدقون كل من حدثه

هند. ذكر هذا الدارقطين يف سننه العالية ومحيد بن هالل وداود بن أيب ممن يسمعون احلسن وأبو 
 وسقط من بعض نسخها اسم األخري كما يف هتذيب التهذيب
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أو ثالث وسبعون سنة " فقيل األول ابلسري املعتاد سري اإلبل واألقدام والثاين سري الربيد فإنه يف 
ك الصحابة يقولون يوم اتم ويومان وهلذا قال من حده العادة يقطع بقدر املعتاد سبع مرات، وكذل

 ري اإلبل واألقدام لكن هذا ال دليل عليه.بثمانية وأربعني مياًل مسرية يومني قاصدين بس
وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد يف اللغة وال يف الشرع فاملرجع فيه إىل العرف فما كان 

لق به الشارع احلكم وذلك مثل سفر أهل مكة إىل عرفة سفرًا يف عرف الناس فهو السفر الذي ع
القصر واجلمع ابلسنة، والربيد هو نصف يوم بسري فإن هذه املسافة بريد وهذا سفر ثبت فيه جواز 



( ، وهو الذي ميكن 1اإلبل واألقدام وهو ربع مسافة يومني وليلتني وهو الذي قد يسمى مسافة )
( مسافة القصر حمدودة ابملساحة 2ما دون هذه املسافة إن ) الذاهب إليها أن يرجع من يومه وأما

أنه قال لو سافرت مياًل لقصرت، قال ابن حزم مل جند فقد قيل يقصر يف ميل، وروي عن ابن عمر 
أحدًا يقصر يف أقل من ميل، ووجد ابن عمرو وغريه يقصرون يف هذا القدر، ومل حيد الشارع يف السفر 

للسنة مطلقة ومل جند أحدًا يقصر مبا دون امليل، ولكن هو على أصله وليس حدًا فقلنا بذلك إتباعاً 
ر النص يتناول ما دون ذلك مل يضره أن ال يعرف أحداً ذهب إليه كعادته يف هذا إمجاعاً فإذا كان ظاه

أمثاله وأيضاً فليس يف قول ابن عمر أنه ال يقصر يف أقل من ذلك وأيضاً فقد ثبت عن ابن عمر أنه  
 يقصر يف يوم أو يومني فإما أن تتعارض أقواله أو حتمل على اختالف األحوال والكالم يف كان ال
 مقامني:

__________ 
( ههنا بياض كتب جتاهه هبامش األصل: لعله مسافة الغدو ورواحه. واألظهر أن يقال: مسافة 1)

 القصر
 ( لعل أصله أن قيل أن اخل2)
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أما إذا قيل ليست حمدودة ابملسافة سفر أهل مكة إىل عرفات يقصر و املقام األول أن من سافر مثل 
 بل االعتبار مبا هو سفر فمن سافر ما يسمى سفرًا قصر وإال فال.

أو ساعتني وال وقد يركب الرجل فرسخاً خيرج به لكشف أمر وتكون املسافة أميااًل ويرجع يف ساعة 
أبن يسري على اإلبل واألقدام سريًا ال يرجع فيه يسمى مسافراً وقد يكون غريه يف مثل تلك املسافة 

مكانه، والدليل على ذلك من وجوه: أحدها: أنه قد ثبت ابلنقل الصحيح املتفق عليه ذلك اليوم إىل 
اع كان يقصر الصالة بعرفة بني علماء أهل احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجة الود

وعمر بعده وكان يصلي خلفهم أهل مكة ومل أيمروهم إبمتام ومزدلفة ويف أايم مىن وكذلك أبو بكر 
وال نقل أحد ال إبسناد صحيح وال ضعيف أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ألهل مكة ملا الصالة 

لعصر ركعتني: " اي أهل مكة أمتوا صالتكم صلى ابملسلمني ببطن عرنة الظهر ركعتني قصرًا ومجعاً، مث ا
صلى هللا  ة العصر وال نقل أحد أن أحداً من احلجيج ال أهل مكة وال غريهم" وال أمرهم بتأخري صال

عليه وسلم خالف ما صلى جبمهور ما صلى جبمهور املسلمني أو نقل أن النيب صلى هللا عليه وسلم 



وا صالتكم فإان قوم سفر " فقد غلط، وإمنا نقل أن النيب أو عمر قال هبذا اليوم: " اي أهل مكة أمت
عمر بن اخلطاب   عليه وسلم قال هذا يف جوف مكة ألهل مكة عام الفتح وقد ثبت أنصلى هللا

 ( ألهل مكة ملا صلى يف جوف مكة ومن1)
__________ 

 ( لعل صواب العبارة هكذا: أن عمر بن اخلطاب قال مثل ذلك ألهل مكة اخل1)
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وا ذلك بعرفة ومزدلفة ومبىن أايم مىن لكان املعلوم أنه لو كان أهل مكة قاموا فأمتوا وصلوا أربعاً وفعل
والدواعي على نقله ابلضرورة بل لو أخروا صالة العصر مث قاموا دون سائر احلجاج مما تتوفر اهلمم 

ا الظهر أربعاً دون سائر املسلمني؟ وأيضاً إذا أخذوا يف إمتام فصلوها قصرًا لنقل ذلك فكيف إذا أمتو 
لم قد شرع يف الظهر لكان إما أن ينتظرهم فيطيل القيام وإما أن العصر والنيب صلى هللا عليه وس

ا فكيف إذا كانوا يتمون الصلوات؟ وهذا حجة على كل أحد وهو يفوهتم معه بعض العصر بل أكثره
مجعوا معه أظهر، وذلك أن العلماء تنازعوا يف أهل مكة هل يقصرون  على من يقول إن أهل مكة

ال: فقيل ال يقصرون وال جيمعون وهذا هو املشهور عند أصحاب وجيمعون بعرفة على ثالثة أقو 
اضي يف اجملرد وابن عقيل يف الفصول العتقادهم أن ذلك الشافعي وطائفة من أصحاب أمحد كالق

 .معلق ابلسفر الطويل وهذا قصري
والثاين اهنم جيمعون وال يقصرون وهذا مذهب أيب حنيفة وطائفة من أصحاب أمحد ومن أصحاب 

فعي واملنقوالت عن أمحد توافق هذا فإنه أجاب يف غري موضع أبهنم ال يقصرون ومل يقل ال الشا
 وهذا هو الذي رجحه أبو حممد املقدسي يف اجلمع وأحسن يف ذلك.جيمعون 

ويقصرون وهذا مذهب مالك وإسحق بن راهويه وهو قول طاوس وابن عيينة والثالث أهنم جيمعون 
ة من أصحاب أمحد والشافعي كأيب اخلطاب يف العبادات اخلمس وهو وغريمها من السلف وقول طائف

ه من أصحاب أمحد فإن أاب حممد وموافقيه رجحوا اجلمع للمكي الذي رجحه أبو حممد املقدسي وغري 
أبو حممد: احلجة مع من أابح القصر لكل مسافر إال أن ينعقد اإلمجاع على  بعرفة وأما القصر فقال
 مجاع مل ينعقد على خالفهخالفه واملعلوم إن اإل
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وهو اختيار طائفة من علماء أصحاب أمحد كان بعضهم يقصر الصالة يف مسرية بريد وهذا هو 
الصواب الذي ال جيوز القول خبالفه ملن تبني السنة وتدبرها فإن من أتمل األحاديث يف حجة الوداع 

هللا عليه وسلم من أهل مكة وغريهم صلوا  لىوسياقها علم علماً يقيناً أن الذين كانوا مع النيب ص
بصالته قصرًا ومجعاً ومل يفعلوا خالف ذلك ومل ينقل أحد قط عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال 
ال بعرفة وال مبزدلفة وال مىن: " اي أهل مكة أمتوا صالتكم فإان قوم مسافر " وإمنا نقل أنه قال ذلك 

عنه وقوله ذلك يف داخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومىن دليل على ن يف نفس مكة كما رواه أهل السن
الفرق وقد روي من جهة أهل العراق عن عمر أنه كان يقول مبىن " اي أهل مكة أمتوا صالتكم فإان 

 قوم سفر " وليس له إسناد.
وإذا ثبت ذلك فاجلمع بني الصالتني قد يقال أنه ألجل النسك كما تقوله احلنفية وطائفة من 

حاب أمحد وهو مقتضى نصه فإنه مينع املكي من القصر بعرفة ومل مينعه من اجلمع، وقال يف مجع أص
املسافر أنه جيمع يف الطويل كالقصر عنده، وإذا قيل اجلمع ألجل النسك ففيه قوالن أحدمها ال 

ضية للجمع قتجيمع إال بعرفة ومزدلفة كما تقوله احلنفية والثاين أنه جيمع لغري ذلك من األسباب امل
وإن مل يكن سفرًا وهو مذهب الثالثة مالك والشافعي وأمحد وقد يقال ألن ذلك سفر قصي وهو 

جيوز اجلمع يف السفر القصري كما قال هذا وهذا بعض الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأمحد 
مزدلفة ومل جيمع و  فإن اجلمع ال خيتص ابلسفر والنيب صلى هللا عليه وسلم مل جيمع يف حجته إال بعرفة

 مبىن وال يف ذهابه وإايبه ولكن مجع قبل ذلك يف غزوة تبوك والصحيح أنه مل جيمع بعرفة جملرد
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السفر كما قصر للسفر بل الشتغاله ابتصال الوقوف عن النزول والشتغاله ابملسري إىل مزدلفة وكان 
فيه وهو سريه إىل مزدلفة وكذلك كان  مجع عرفة ألجل العبادة ومجع مزدلفة ألجل السري الذي جد

مجيعاً كما فعل يصنع يف سفره، كان إذا جد به السري أخر األوىل إىل وقت الثانية، مث ينزل فيصليهما 
مبزدلفة وليس يف شريعته ما هو خارج عن القياس بل اجلمع الذي مجعه هناك يشرع أن يفعل نظريه  

و خارج عن القياس وقد علم أن ختصيص العلة إذا مل كما يقوله األكثرون ولكن أبو حنيفة يقول ه
اختالف وال تناقض تكن لفوات شرط أو وجود مانع دل على فسادها وليس فيما جاء من عند هللا 

 بل حكم الشيء حكم مثله واحلكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظريها.



أهل مكة بعرفة  وأما القصر فال ريب أنه من خصائص السفر وال تعلق له ابلنسك وال مسوغ لقصر
وغريها إال أهنم بسفر وعرفة عن املسجد بريد كما ذكره الذين مسحوا ذلك وذكره األزرقي يف أخبار 

قصر يف سفر قدره بريد وهم ملا رجعوا إىل مىن كانوا يف الرجوع من السفر وإمنا كان غاية مكة فهذا 
املسلمني إىل قدر ذلك من  قصدهم بريدًا وأي فرق بني سفر أهل مكة إىل عرفة وبني سفر سائر

ى بالدهم وهللا مل يرخص يف الصالة ركعتني إال ملسافر فعلم أهنم كانوا مسافرين واملقيم إذا اقتد
مبسافر فإنه يصلي أربعاً كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم ألهل مكة يف مكة " أمتوا صالتكم فإان 

 العلماء ولكن يف مذهب مالك نزاع.قوم مسافر " وهذا مذهب األئمة األربعة وغريهم من 
 الدليل الثاين: أنه قد هنى أن تسافر املرأة إال مع ذي حمرم أو
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زوج اترة يقدر واترة يطلق وأقل ما روي يف التقدير بريد فدل ذلك على أن الربيد يكون سفرًا كما أن 
 هذه األحاديث ليس هلا مفهوم بل الثالثة األايم تكون سفرًا واليومني تكون سفرًا واليوم يكون سفراً 

 هني عن هذا وهذا وهذا.
أن السفر مل حيده الشرع وليس له حد يف اللغة فرجع فيه إىل ما يعرفه الناس ويعتادونه الدليل الثالث: 

فما كان عندهم سفرًا فهو سفر واملسافر يريد أن يذهب إىل مقصده ويعود إىل وطنه وأقل ذلك 
رجع يف نصفها وهذا هو الربيد وقد حدوا هبذه املسافة الشهادة على مرحلة يذهب يف نصفها وي

وكتاب القاضي إىل القاضي والعدو على اخلصم واحلضانة وغري ذلك مما هو معروف يف  الشهادة
موضعه، وهو أحد القولني يف مذهب أمحد فلو كانت املسافة حمددة لكان أحدها ابلربيد أجود لكن 

اً مبسافة بل خيتلف فيكون مسافرًا يف مسافة بريد وقد يقطع أكثر من الصواب أن السفر ليس حمدد
 ال يكون مسافراً.ذلك و 

الدليل الرابع: أن املسافر رخص هللا له أن يفطر يف رمضان وأقل الفطر يوم ومسافة الربيد يذهب 
ون ذلك إليها ويرجع يف يوم فيحتاج إىل الفطر يف شهر رمضان وحيتاج أن يقصر الصالة خبالف ما د

قبل الزوال وإذا كان غدوه يوماً فإنه قد ال حيتاج فيه إىل قصر وال فطر إذا سافر أول النهار ورجع 
ورواحه يوماً فإنه حيتاج إىل القصر والفطر وهذا قد يقتضي أنه قد يرخص له أن يقصر ويفطر يف بريد 

 وإن كان قد ال يرخص له يف أكثر منه إذا مل يعد مسافراً.
 امس: أنه ليس حتديد من حد املسافة بثالثة أايم أبوىلالدليل اخل
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ممن حدها بيومني وال اليومان أبوىل من يوم فوجب أن ال يكون هلا حد بل كل ما يسمى سفراً يشرع، 
وقد ثبت ابلسنة القصر يف مسافة بريد فعلم أن يف األسفار ما قد يكون بريدًا وأدىن ما يسمى سفراً 

كامليل فقد ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه الربيد، وأما ما دون الربيد   يف كالم الشارع
وسلم أنه كان أييت قباء كل سبت وكان أيتيه راكباً وماشياً وال ريب أهل قباء وغريهم من أهل العوايل  

نوا أيتون كانوا أيتون إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة ومل يقصر الصالة هو وال هم. وقد كا
وفرسخ وال يقصرون الصالة واجلمعة على من مسع النداء والنداء قد يسمع من اجلمعة من حنو ميل 

فرسخ وليس كل من وجبت عليه اجلمعة أبيح له القصر والعوايل بعضها من املدينة وإن كان اسم 
ومن أهل املدينة  املدينة يتناول مجيع املساكن كما قال تعاىل: " وممن حولكم من األعراب منافقون

لنفاق " وقال: " ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول هللا مردوا على ا
." 

وأما ما نقل عن ابن عمر فينظر فيه هل هو اثبت أم ال فإن ثبت فالرواية عنه خمتلفة وقد خالفه غريه 
من ميل وما   ريب أن قباء من املدينة أكثر من الصحابة ولعله أراد إذا قطعت من املسافة ميالً وال

كان ابن عمر وال غريه يقصرون الصالة إذا ذهبوا إىل قباء فقصر أهل مكة الصالة بعرفة وعدم قصر 
 أهل املدينة الصالة إىل قباء وحنوها مما حول املدينة دليل على الفرق وهللا أعلم.

 يكن النيب صلى إال فيما يسمى سفراً وهلذا مل والصالة على الراحلة إذا كانت خمتصة ابلسفر ال تفعل
 هللا عليه وسلم يصلي على راحلته
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يف خروجه إىل مسجد قباء مع أنه كان يذهب إليه راكباً وماشياً وال كان املسلمون الداخلون من 
املساكن  العوايل يفعلون ذلك وهذا ألن هذه املسافة قريبة كاملسافة يف املصر واسم املدينة يتناول 

ما دل عليه القرآن فمن مل يكن من األعراب كان كلها فلم يكن هناك إال أهل املدينة واألعراب ك
من أهل املدينة وحينئذ فيكون مسريه إىل قباء كأنه يف املدينة فلو سوغ ذلك سوغت الصالة يف 

 املصر على الراحلة وإال فال فرق بينهما.



اجلمع صلي أبصحابه مجعاً وقصر أمل يكن أيمر أحدًا منهم بنية والنيب صلى هللا عليه وسلم ملا كان ي
والقصر بل خرج من املدينة إىل مكة يصلي ركعتني من غري مجع مث صلى هبم الظهر بعرفة ومل يعلمهم 

أنه يريد أن يصلي العصر بعدها مث صلى هبم العصر ومل يكونوا نووا اجلمع وهذا مجع تقدمي وكذلك ملا 
ويف الصحيح أنه ملا صلى  صلى هبم بذي احلليفة العصر ركعتني ومل أيمرهم بنية قصرخرج من املدينة 

إحدى صاليت العشي وسلم من اثنتني قال له ذو اليدين: أقصرت الصالة أم نسيت؟ قال: " مل أنس 
ومل تقصر " قال: بلى قد نسيت، قال: " أكما يقول ذو اليدين؟ " قالوا: نعم، فأمت الصالة ولو كان 

واإلمام أمحد مل ينقل عنه فيما أعلم أنه صر ال جيوز إال إذا نووه لبني ذلك ولكانوا يعلمون ذلك الق
 اشرتط النية يف مجع وال قصر ولكن ذكره طائفة من أصحابه كاخلرقي والقاضي.

وأما أبو بكر عبد العزيز وغريه فقالوا إمنا يوافق مطلق نصوصه، وقالوا: ال يشرتط للجمع وال للقصر 
ا بل قد نص أمحد على أن املسافر له أن ة وهو قول اجلمهور من العلماء كمالك وأيب حنيفة وغريمهني

 يصلي العشاء قبل مغيب الشفق وعلل ذلك أبنه جيوز له اجلمع كما نقله عنه
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أبو طالب واملروزي وذكر ذلك القاضي يف اجلامع الكبري فعلم أنه ال يشرتط يف اجلمع النية وال 
جيز  رتط أيضاً املقارنة فإنه ملا أابح أن تصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلله أبنه جيوز له اجلمع ملتش

تر عنه أن املسافر يصلي العشاء بعد مغيب الشفق األمحر إن زاد به الشفق األبيض ألن مذهبه املتوا
قت املغرب بل يف وهو أول وقتها عنده وحينئذ خيرج وقت املغرب عنده فلم يكن مصلياً هلا يف و 

وقتها اخلاص، وأما يف احلضر فاستحب أتخريها إىل أن يغيب األبيض قال ألن احلمرة قد تسرتها 
غب فإذا غاب األبيض تيقن مغيب احلمرة فالشفق عنده يف ر غاب ومل ياحليطان فيظن أن األمح

بدخول األبيض فهذا املوضعني احلمرة لكن ملا كان الشك يف احلضر الستتار الشفق ابحليطان احتاط 
 مذهبه املتواتر عن نصوصه الكثرية.

كما اية حقيقتها  وقد حكى بعضهم رواية أن الشفق يف احلضر األبيض ويف السفر األمحر وهذه الرو 
تقدم وإال فلم يقل أمحد وال غريه من علماء املسلمني أن الشفق يف نفس األمر خيتلف ابحلضر 

 عنه لفظ جممل كان املفسر من كالمه يبينه. والسفر وأمحد قد علل الفرق فلو حكي
مذهبه وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق مطلق البياض وما أظن هذا إال غلطاً عليه وإذا كان 

الشفق إذا غاب يف السفر خرج وقت املغرب ودخل وقت العشاء وهو جيوز للمسافر أن  أن أول



ه اجلمع علم أنه صالها قبل مغيبها ال بعد يصلي العشاء قبل مغيب الشفق وعلل ذلك أبنه جيوز ل
 مغيب األمحر فإنه حينئذ ال جيوز التعليل جبواز اجلمع.
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( أن ذلك من كالمه يدل على أن اجلمع عنده هو اجلمع يف الوقت وإن مل يصْل إحدامها 1الثاين )
ذا صلى املغرب يف أول ابألخرى كاجلمع يف وقت الثانية على املشهور من مذهبه ومذهب غريه وأنه إ

ع جاز ذلك، وقد نص أيضاً على نظري هذا وقتها والعشاء يف آخر وقت املغرب حيث جيوز له اجلم
فقال إذا صلى إحدى صاليت اجلمع يف بيته واألخرى يف املسجد فال أبس وهذا نص منه على أن 

على قرب الفصل  اجلمع هو مجع يف الوقت ال تشرتط فيه املواصلة وقد أتول ذلك بعض أصحابه
م ابملدينة مثانياً مجيعاً وسبعاً مجيعاً مل وهو خالف النص وألن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا صلى هب

ينقل أنه أمرهم ابتداء ابلنية وال السلف بعده وهذا قول اجلمهور كأيب حنيفة ومالك وغريمها وهو يف 
اقرتان الفعل ثالثة: أحدها: أنه ال جيب  القصر مبين على فرض املسافر فصارت األقوال للعلماء يف

 الثانية كما قد نص عليه أمحد كما ذكرانه يف السفر ومجع املطر.االقرتان ال يف وقت األوىل وال 
والثاين: أنه جيب االقرتان يف وقت األوىل دون الثانية وهذا هو املشهور عند أكثر أصحابه املتأخرين 

مع يف وقت األوىل اشرتط اجلمع وإن كان يف وقت اآلخرة وهو ظاهر مذهب الشافعي فإن كان اجل
  وقت الثانية وأما الثانية فيصليها يف وقتها فتصح صالتهفإنه يصلي األوىل يف
__________ 

( يف هامش األصل: كذا يف األصل ومل يسبق ابلعطف عليه اهـ والظاهر أن األول الذي جعل هذا 1)
 ملقارنة بني الصالتني يف اجلمع فتأملاثنيا له هو ما ذكر من عدم اشرتاط ا
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 هلا وإن أخرها وال أيمث ابلتأخري وعلى هذا تشرتط املواالة يف وقت األوىل دون الثانية.
والثالث: تشرتط املواالة يف املوضعني كما يشرتط الرتتيب وهذا وجه يف مذهب الشافعي وأمحد ومعىن 

عت صحيحة ألنه مل يكن له إذا أخر األوىل إال مث وإن كان وقذلك أنه إذا صلى األوىل وأخر الثانية أ
أن يصلي الثانية معها فإذا مل يفعل ذلك كان مبنزلة من أخرها إىل وقت الضرورة ويكون قد صالها يف 



 وقتها معه اإلمث.
 حكم املواالة بني صاليت اجلمع:

ه ليس لذلك حد يف ت الثانية فإنوالصحيح أنه ال تشرتط املواالة حبال ال يف وقت األوىل وال يف وق
الشرع، وألن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، وهو شبيه بقول من محل اجلمع على اجلمع 

ابلفعل وهو أن يسلم من األوىل يف آخر وقتها وحيرم ابلثانية يف أول وقتها كما أتول مجعه على ذلك 
وأشقها فإنه يريد أن  أصعب األشياء طائفة من العلماء أصحاب أيب حنيفة وغريهم، ومراعاة هذا من

يبتدئ فيها إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثالث يف املغرب، ويريد مع ذلك أن ال يطيلها، 
وإن كان بنية اإلطالة تشرع يف الوقت الذي حيتمل ذلك، وإذا دخل يف الصالة مث بدا له أن يطيلها 

تهد يف أن يسلم قبل خروج الوقت،  يشرع ذلك وجيأو أن ينتظر أحدًا ليحصل الركوع واجلماعة مل
ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب األشياء علماً وعماًل وهو يشغل قلب املصلي غري مقصود الصالة 

واجلمع شرع رخصة ودفعاً للحرج عن األمة، فكيف ال يشرع إال مع حرج شديد ومع ما ينقض 
 مقصود الصالة؟
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ظهر وعجل العصر وأخر املغرب وعجل العشاء يفعل عليه وسلم إذا أخر ال فعلم أنه كان صلى هللا
ذلك على الوجه الذي حيصل به التيسري ورفع احلرج له وألمته وال يلتزم أنه ال يسلم من األوىل إال 

لصالة وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر قبل خروج وقتها اخلاص وكيف يعلم ذلك املصلي يف ا
ومل يكن مع النيب صلى  ل التحديد ابلظل واملصلي يف الصالة ال ميكنه معرفة الظلإمنا يعرف على سبي

هللا عليه وسلم آالت حسابية يعرف هبا الوقت، وال موّقت يعرف ذلك ابآلالت احلسابية، واملغرب 
ن ينظر إىل جهة الغرب هل غرب الشفق األمحر أو إمنا يعرف آخر وقتها ابلشفق، فيحتاج إىل أ

أو فسطاط أو حنو ذلك  املصلي يف الصالة منهي عن مثل ذلك وإذا كان يصلي يف بيتاألبيض؟ و 
مما يسرته عن الغرب ويتعذر عليه يف الصالة النظر إىل املغرب فال ميكنه يف هذه احلال أن يتحرى 

لم قبل خروج الوقت بزمن يعلم أنه معه يسلم قبل السالم يف آخر وقت املغرب بل ال بد أن يس
 قت.خروج الو 

لم دخول الوقت وذلك حيتاج إىل عمل وكلفة مما مث الثانية ال ميكنه على قوهلم أن يشرع فيها حىت يع
مل ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يراعيه بل وال أصحابه، فهؤالء ال ميكن اجلمع على 



اجلمع عندهم إال مع وقات لغالب الناس إال مع تفريق الفعل، وأولئك ال يكون قوهلم يف غالب األ
ع اقرتان الفعلني يف وقت واحد أو وقتني، وأولئك قالوا ال يكون اقرتان الفعل، وهؤالء فهموا من اجلم

 اجلمع إال يف وقتني، وذلك حيتاج إىل تفريق الفعل وكال القولني ضعيف.
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جائز يف الوقت والسنة جاءت أبوسع من هذا وهذا ومل تكلف الناس ال هذا وال هذا، واجلمع 
مع يف وقت الثانية كما مجع مبزدلفة ويف املشرتك فتارة جيمع يف أول الوقت كما مجع بعرفة واترة جي

قد يقعان معاً يف آخر وقت األوىل وقد يقعان بعض أسفاره واترة جيمع فيما بينهما يف وسط الوقتني و 
ل هذا جائز ألن أصل هذه املسألة معاً يف أول وقت الثانية، وقد تقع هذه يف هذا وهذه يف هذا وك

رفة وحنوها يكون أن الوقت عند احلاجة مشرتك والتقدمي والتوسط حبسب احلاجة واملصلحة ففي ع
أن جيمع للمطر يف وقت املغرب حىت اختلف مذهب التقدمي هو السنة وكذلك مجع املطر، السنة 

إن ظاهر كالمه أنه ال جيمع وفيه  أمحد هل جيوز أن جيمع للمطر يف وقت الثانية؟ على وجهني وقيل
هذا القول ظن أن  وجه اثلث أن األفضل التأخري وهو غلط خمالف للسنة واإلمجاع القدمي وصاحب

جيوز فعلها بعد الوقت عند النوم والنسيان، وال جيوز  التأخري يف اجلمع أفضل مطلقاً ألن الصالة
الفجر أعادها، وهذا غلط فإن اجلمع مبزدلفة  فعلها قبل الوقت حبال، بل لو صالها قبل الزوال وقبل

ترة واتفاق املسلمني وما علمت أحدًا من إمنا املشروع فيه أتخري املغرب إىل وقت العشاء ابلسنة املتوا
ك أن يصلي العشاء يف طريقه، وإمنا اختلفوا يف املغرب هل له أن يصليها يف العلماء سوغ له هنا

فهو كالتقدمي، بل صاحبه أحق ابلذم، ومن انم عن صالة أو نسيها طريقه على قولني، وأما التأخري 
ئذ هو مأمور هبا ال وقت هلا إال ذلك فلم يصلها إال فإن وقتها يف حقه حني يستيقظ ويذكرها، وحين

 ا.يف وقته
وأما من صلى قبل الزوال وطلوع الفجر الذي حيصل به، فإن كان متعمدًا فهذا فعل ما مل يؤمر به، 

 كان عاجزًا عن معرفة الوقتوأما إن  
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كاحملبوس الذي ال ميكنه معرفة الوقت فهذا يف أجزائه قوالن للعلماء وكذلك يف صيامه إذا صام 
حيث ال ميكنه معرفة شهور رمضان كاألسري إذا صام ابلتحري مث تبني له أنه قبل الوقت ففي أجزائه 

طاً فهذا مل يفعل ما أمر به وهل تنعقد صالته غل قوالن للعلماء وأما من صلى يف املصر قبل الوقت
 نفاًل أو تقع ابطلة؟ على وجهني يف مذهب أمحد وغريه.

واملقصود أن هللا مل يبح ألحد أن يؤخر الصالة عن وقتها حبال كما مل يبح له أن يفعلها قبل وقتها 
يكون هذا أفضل قد فليس مجع التأخري أبوىل من مجع التقدمي، بل ذاك حبسب احلاجة واملصلحة ف

وقد يكون هذا أفضل، وهذا مذهب مجهور العلماء وهو ظاهر مذهب أمحد املنصوص عنه وغريه، 
 ومن أطلق من أصحابه القول بتفضيل أحدمها مطلقاً فقد أخطأ على مذهبه.

 من األحاديث يف اجلمع تقدمياً وأتخريًا: وأحاديث اجلمع الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم مأثورة
حديث ابن عمر وابن عباس وأنس ومعاذ وأيب هريرة وجابر، وقد أتول هذه األحاديث من أنكر 

اجلمع على أتخري األوىل إىل آخر وقتها وتقدمي الثانية إىل أول وقتها، وقد جاءت الرواايت الصحيحة 
املطلق ففي  بنيأبن اجلمع كان يكون يف وقت الثانية ويف وقت األوىل وجاء اجلمع مطلقاً، واملفسر ي

الصحيحني من حديث سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا 
 جد به السري مجع بني املغرب والعشاء.

وروى مالك عن انفع عن ابن عمر قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا عجل به السري مجع 
 بني املغرب والعشاء. رواه مسلم.

 مسلم روىو 
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من حديث حيىي بن سعيد: حدثنا عبيد هللا أخربان عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السري مجع بني 
املغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا جد به السري 

 مجع بني املغرب والعشاء.
ن عمر إمنا فيه اجلمع بعد مغيب الشفق طحاوي: حديث ابلتأخري: قال الحديث ابن عمر يف مجع ا

من فعله وذكر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه مجع بني الصالتني ومل يذكر كيف كان مجعه؛ هذا 
إمنا فيه التأخري من فعل ابن عمر ال فيما رواه عن النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر املثبتون ما رواه 

سعدة عن عبيد هللا بن عمر عن انفع: أن عبد هللا بن عمر دثنا محاد بن محيىي الذهلي ح حممد ابن



أسرع السري فجمع بني املغرب والعشاء فسألت انفعاً فقال: بعد ما غاب الشفق بساعة وقال: إين 
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعل ذلك إذا جد به السري، ورواه سليمان بن حرب حدثنا 

ابن عمر استصرخ على صفية بنت أيب عبيد وهو مبكة وهي  يوب عن انفع أناد بن زيد عن أمح
ابملدينة فأقبل فسار حىت غربت وبدت النجوم فقال رجل كان يصحبه: الصالة الصالة، فسار ابن 

عمر فقال له سامل: الصالة، فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا عجل به أمر يف سفر 
 ىت إذا غاب الشفق مجع بينهما وسار ما بني مكة واملدينة ثالاثً.صالتني. فسار حع بني هاتني المج

وروى البيهقي هذين إبسناد صحيح مشهور، قال: ورواه معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن انفع، 
وقال يف احلديث فأخر املغرب بعد ذهاب الشفق حىت ذهب هوي من الليل مث نزل فصلى املغرب 

 لى هللا عليه وسلم يفعل ذلك إذا جد به السري أوان رسول هللا صالعشاء قال: وكو 
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حزبه أمر قال: ورواه يزيد بن هارون عن حيىي بن سعيد األنصاري عن انفع فذكر أنه سار قريباً من 
ربع الليل مث نزل فصلى ورواه من طريق الدارقطين حدثنا ابن صاعد والنيسابوري حدثنا العباس ابن 

ثين انفع موىل عبد هللا بن عمر عن ابن عمر أنه أقبل بن يزيد أخربين عمر بن حممد بن يزيد حدالوليد 
من مكة وجاءه خرب صفية بنت أيب عبيد فأسرع السري فلما غابت الشمس قال له إنسان من 

أصحابه: الصالة، فسكت مث سار ساعة فقال له صاحبه: الصالة، فقال الذي قال له: الصالة، إنه 
كان بعد ما غاب الشفق بساعة نزل فأقام الصالة وكان م من هذا علماً ال أعلمه فسار حىت إذا  ليعل

ال ينادي لشيء من الصالة يف السفر فأقام فصلى املغرب والعشاء مجيعاً مجع بينهما مث قال: إن 
ب الشفق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا جد به السري مجع بني املغرب والعشاء بعد أن يغي

( يف السفر وخيرب أن رسول هللا 1ته أين توجهت به السبحة )بساعة، وكان يصلي على ظهر راحل
 صلى هللا عليه وسلم كان يصنع ذلك.

قال البيهقي: اتفقت رواية حيىي بن سعيد األنصاري وموسى بن عقبة وعبيد هللا بن عمر وأيوب 
فق  بن عمر بني الصالتني بعد غيوبة الشالسختياين وعمر بن حممد بن زيد على أن مجع عبد هللا

وخالفهم من ال يدانيهم يف حفظ أحاديث انفع، وذكر أن ابن جابر رواه عن انفع ولفظه: حىت إذا  
كان يف آخر الشفق نزل فصلى املغرب مث أقام الصالة وقد توارى الشفق فصلى بنا مث أقبل علينا 

رواه فضيل  عجل به األمر صنع هكذا، وقال: ومبعناه فقال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا



 بن غزوان وعطاف بن
__________ 

 ( املراد ابلسبحة النافلة1)

(2/23) 

 

خالد عن انفع، ورواية احلفاظ من أصحاب انفع أوىل ابلصواب فقد رواه سامل بن عبد هللا وأسلم 
يب عن ابن عمر حنو روايتهم، أما موىل عمر وعبد هللا بن دينار وإمساعيل بن عبد الرمحن بن ذو 
عن سامل، وأما حديث ابن أيب مرمي: أن حديث سامل فرواه عاصم ابن حممد عن أخيه عمر بن حممد 

حممد بن جعفر أخربين زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع ابن عمر فبلغه عن صفية شدة وجع 
بينهما وقال: إين رأيت رسول هللا فأسرع حىت كان بعد غروب الشفق نزل فصلى املغرب والعتمة مجع 

ع بينهما، رواه البخاري يف صحيحه عن ابن صلى هللا عليه وسلم إذا جد به السري أخر املغرب ومج
أيب مرمي وأسند أيضاً من كتاب يعقوب بن سفيان أن أبو صاحل وابن بكري قاال: حدثنا الليث قال: 

دينار وكان من صاحلي املسلمني صدقاً وديناً قال: قال ربيعة بن أيب عبد الرمحن: حدثين عبد هللا بن 
فسران فلما رأيناه قد أمسى قلنا له الصالة، فسكت حىت  غابت الشمس وحنن مع عبد هللا بن عمر

غاب الشفق وتصوبت النجوم فنزل فصلى الصالتني مجيعاً مث قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه 
 يقول مجع بينهما بعد ليل.وسلم إذا جد به السري صلى صاليت هذه، 

يب نعيم عن ابن عيينة عن أيب جنيح وأما حديث إمساعيل بن عبد الرمحن فأسند من طريق الشافعي وأ
عن إمساعيل بن عبد الرمحن بن ذئيب قال: صحبت ابن عمر فلما غابت الشمس هبنا أن نقول له 

ث ركعات وركعتني مث التفت قم إىل الصالة فلما ذهب بياض األفق وفحمة العشاء نزل فصلى ثال
 إلينا فقال: هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعل.
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 حديث أنس يف مجع التقدمي:
وأما حديث أنس ففي الصحيحني عن ابن شهاب عن أنس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

زل فجمع بينهما، فإن زاغت إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العصر مث ن



ب. هذا لفظ الفعل عن عقيل عنه، ورواه مسلم من حديث الشمس قبل أن يرحتل صلى الظهر مث رك
ابن وهب حدثين جابر بن إمساعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن رسول هللا صلى هللا عليه 

بينهما، ويؤخر املغرب  ( يؤخر الظهر إىل وقت العصر فيجمع1وسلم أنه كان إذا عجل به السري )
لشفق. ورواه مسلم من حديث شبابة: حدثنا الليث بن حىت جيمع بينها وبني العشاء حني يغيب ا

سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن جيمع 
مع بينهما، ورواه من بني الظهر والعصر يف السفر أخر الظهر حىت يدخل أول وقت العصر مث جي

إسحق بن راهويه أان شبابة بن سوار عن ليث عن عقيل عن ( : أان الفرايين أان 2حديث اإلمساعيلي )
أنس كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان يف السفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر 

 حديث أنس. مجيعاً مث ارحتل. قلت: هكذا يف هذه الرواية وهي خمالفة للمشهور من
وزهري بن معاوية وقرة بن خالد وهذا لفظ وأما حديث معاذ فمن إفراد مسلم رواه من حديث مالك 

مالك عن أيب الزبري املكي عن أيب الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخربهم أهنم خرجوا مع 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجمع بني

__________ 
 ليه السفر( يف نسخ مسلم عجل ع1)
يت عن اإلمساعيلي وليس كذلك والصواب ( ظاهر هذا أن مسلما روى حديث أنس هذا ابللفظ اآل2)

 أن اإلمساعيلي رواه عن جعفر الفراييب عن إسحاق اخل
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الظهر والعصر واملغرب والعشاء فأخر الصالة يوماً مث خرج فصلى الظهر والعصر مث دخل مث خرج 
 ء.فصلى املغرب والعشا

قلت: اجلمع على ثالث درجات: إما إذا كان سائرًا يف وقت األوىل فإمنا ينزل يف وقت الثانية فهذا 
 حني من حديث أنس وابن عمر وهو نظري مجع مزدلفة.لذي ثبت يف الصحيهو اجلمع ا

ي وأما إذا كان وقت الثانية سائراً أو راكباً فجمع يف وقت األوىل فهذا نظري اجلمع بعرفة، وقد رو 
 ذلك يف السنن كما سنذكره إن شاء هللا.

عليه األحاديث وأما إذا كان انزاًل يف وقتهما مجيعاً نزواًل مستمرًا فهذا ما علمت روي ما يستدل به 
معاذ هذا فإن ظاهره أنه كان انزاًل يف خيمة يف السفر وأنه أخر الظهر مث خرج فصلى الظهر والعصر 



صلى املغرب والعشاء مجيعاً فإن الدخول واخلروج إمنا يكون يف املنزل مجيعاً مث دخل إىل بيته مث خرج ف
ر غزوات النيب صلى هللا عليه وسلم وأما السائر فال يقال دخل وخرج، بل نزل وركب، وتبوك هي آخ

ومل يسافر بعدها إال حجة الوداع، وما نقل أنه مجع فيها إال بعرفة ومزدلفة وأما مبىن فلم ينقل أحد أنه 
ناك بل نقلوا أنه كان يقصر الصالة هناك، وال نقلوا أنه كان يؤخر األوىل إىل آخر وقتها، وال مجع ه

دليل على أنه كان جيمع أحياانً يف السفر وأحياانً ال جيمع وهو يقدم الثانية إىل أول وقتها وهذا 
كالقصر بل   األغلب على أسفاره أنه مل يكن جيمع بينهما وهذا يبني أن اجلمع ليس من سنة السفر

يفعل للحاجة سواء كان يف السفر أو يف احلضر فإنه قد مجع أيضاً يف احلضر لئال حيرج أمته، فاملسافر 
 جلمع مجع سواء كان ذلك لسريه وقت الثانية، أو وقت األوىل وشقإذا احتاج إىل ا
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احة وقت الظهر ووقت النزول عليه أو كان مع نزوله حلاجة أخرى مثل أن حيتاج إىل النوم واالسرت 
ج إىل راحة وأكل ونوم فيؤخر الظهر إىل وقت العشاء فينزل وقت الظهر وهو تعبان سهران جائع حمتا 

عد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره، فهذا وحنوه العصر مث حيتاج أن يقدم العشاء مع املغرب وينام ب
 يباح له اجلمع.

لك كأهل املصر فهذا وإن كان يقصر ألنه مسافر فال وأما النازل أايماً يف قرية أو مصر وهو يف ذ
أيكل امليتة، فهذه األمور أبيحت للحاجة  جيمع كما أنه ال يصلي على الراحلة وال يصلي ابلتيمم وال

 لك خبالف القصر فإنه سنة صالة السفر.وال حاجة به إىل ذ
ثور يف السنن مثل احلديث واجلمع يف وقت األوىل كما فعله النيب صلى هللا عليه وسلم بعرفة فمأ

عن هاشم الذي رواه أبو داود والرتمذي وغريمها من حديث املفضل بن فضالة عن الليث بن سعد 
ل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف بن سعد عن أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ بن جب

وإن ارحتل قبل أن تزيغ الشمس غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرحتل مجع بني الظهر والعصر 
مجع بني أخر الظهر حىت ينزل للعصر، ويف املغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرحتل 

ملغرب حىت ينزل للعشاء مث نزل فجمع املغرب والعشاء وإن ارحتل قبل أن تغيب الشمس أخر ا
الليث عن يزيد بن  بينهما. قال الرتمذي حديث معاذ حديث حسن غريب. قلت وقد رواه قتيبة عن

كر عن أيب حبيب عن أيب الطفيل لكن أنكروه على قتيبة. قال البيهقي تفرد به قتيبة عن الليث وذ 



حديث يزيد بن أيب حبيب عن أيب  البخاري، قال قلت لقتيبة مع من كتبت عن الليث بن سعد
 الطفيل فقال: كتبته مع خالد
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لبيهقي: وإمنا أنكروا ذا يدخل األحاديث على الشيوخ. قال ااملدائين، قال البخاري: وكان خالد ه
من هذا رواية يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفل، فأما رواية أيب الزبري عن أيب الطفيل فهي حمفوظة 

عن أيب الزبري، والذي ذكره مالك يدخل يف  صحيحة، قلت: وهذا اجلمع الذي فسره هشام بن سعد
ريه فمن روى عن أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ أن رسول هللا صلى اجلمع الذي أطلقه الثوري وغ

 عليه وسلم مجع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء عام تبوك وهذا اجلمع األول ليس يف هللا
ل بعد زيغ الشمس ومل ينزل وقت العصر فهذا مما ال املشهور من حديث أنس ألن املسافر إذا ارحت

مبنزلة يصلي العصر يف وقتها وقد يتصل سريه إىل الغروب فهذا حيتاج إىل اجلمع حيتاج إىل اجلمع بل 
 مجع عرفة ملا كان الوقوف متصاًل إىل الغروب صلى العصر مع الظهر إذ كان اجلمع حبسب احلاجة.

 عليه وسلم، وإال فالنيب صلى هللا عليه وسلم ال يفرق بني وهبذا تتفق أحاديث النيب صلى هللا
ع مع أنه أقام هبا ومل ينقل أحد عنه أنه مجع مبىن وال مبكة عام الفتح وال يف حجة الودا  متماثلني،

بضعة عشر يوماً يقصر الصالة، ومل يقل أحد إنه مجع يف حجته إال بعرفة ومزدلفة فعلم أنه مل يكن 
ث وي اجلمع يف وقت األوىل يف املصر من حديث ابن عباس أيضاً موافقة حلديمجعه لقصره وقد ر 

ن كريب عن ابن عباس معاذ ذكره أبو داود فقال: وروى هشام بن عروة عن حسني بن عبد هللا ع
عن النيب صلى هللا عليه وسلم حنو حديث الفضل، قلت: هذا احلديث معروف عن حسني وحسني 

شهد به وال يعتمد عليه وحده فقد تكلم فيه علي بن املديين والنسائي هذا ممن يعترب حبديثه ويست
 واه البيهقي من حديث عثمان بن عمر عن ابنور 
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جريج عن حسني عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم كان إذا زالت الشمس وهو يف منزله مجع بني الظهر والعصر وإذا مل تزل حىت يرحتل سار 

بت الشمس وهو يف منزله مجع بني هر والعصر وإذا غاحىت إذا دخل وقت العصر نزل فجمع الظ



املغرب والعشاء وإذا مل تغب حىت يرحتل سار حىت أتت العتمة نزل فجمع بني املغرب والعشاء، قال 
البيهقي: ورواه حجاج بن حممد عن ابن جريج أخربين حسني عن كريب وكان حسني مسعه منهما 

معروفة وقد رواها الدارقطين وغريه  ق عن ابن جريج وهيمجيعاً واستشهد على ذلك برواية عبد الرزا
وهي من كتب عبد الرزاق قال عبد الرزاق: عن ابن جريج حدثين حسني بن عبد هللا بن عبيد هللا بن 

عباس عن عكرمة وعن كريب عن ابن عباس أن ابن عباس قال: أال أخربكم عن صالة رسول هللا 
زاغت الشمس يف منزله مجع بني الظهر لى، قال: كان إذا صلى هللا عليه وسلم يف السفر؟ قلنا ب

والعصر قبل أن يركب، وإذا مل تزغ له يف منزله سار حىت إذا حانت العصر نزل فجمع بني الظهر 
والعصر، وإذا حانت له املغرب يف منزله مجع بينهما وبني العشاء وإذا مل حتن يف منزله ركب حىت إذا  

ورواه عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن ا قال الدارقطين: كانت العشاء نزل فجمع بينهم
هشام ابن عروة عن حسني عن كريب فاحتمل أن يكون ابن جريج مسعه وال من هشام بن عروة عن 
حسني كقول عبد اجمليد عنه مث لقي ابن جريج حسيناً فسمعه منه كقول عبد الرزاق وحجاج عن ابن 

ويزيد بن اهلادي وأيب أويس املدين عن حسني بن عن حممد بن عجالن جريج، قال البيهقي: وروي 
 عبد هللا عن عكرمة عن ابن عباس، وهو مبا تقدم من
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شواهده يقوى، وذكر ما ذكره البخاري تعليقاً: حديث إبراهيم بن طهمان عن احلسني عن حيىي بن 
ليه وسلم مجع بن الظهر والعصر يف أيب كثري عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا ع
أخرجه البخاري يف صحيحه فقال:  السفر إذا كان على ظهر مسريه، ومجع بني املغرب والعشاء.

 وقال إبراهيم بن طهمان فذكره.
قلت: قوله على ظهر سريه قد يراد به على ظهر سريه يف وقت األوىل وهذا مما ال ريب ويدخل فيه ما 

 وقت الثانية كما جاء صرحياً عن ابن عباس، قال البيهقي: وقد روى أيوب إذا كان على ظهر سريه يف
بن عباس ال نعلمه إال مرفوعاً مبعىن رواية احلسني وذكر ما رواه إمساعيل بن عن أيب قالبة عن ا

إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن ابن عباس وال أعلمه إال 
فهو عن ابن عباس أنه كان إذا نزل منزاًل يف السفر فأعجبه املنزل أقام فيه حىت جيمع بني  مرفوعاً وإال

الظهر والعصر، قال إمساعيل: حدثنا عارم حدثنا محاد فذكره، قال عارم هكذا حدث به محاد قال:  
اد بن كان إذا سافر فنزل منزالً فأعجبه املنزل فأقام فيه حىت جيمع بني الظهر والعصر، ورواه مح



أيب سلمة عن أيوب من قول ابن عباس قال إمساعيل ثنا احلجاج عن محاد بن سلمة عن أيوب عن 
قالبة عن ابن عباس قال: إذا كنتم سائرين فنبا بكم املنزل فسريوا حىت تصيبوا جتمعون بينهما، وإن  

جلمع ابملدينة كنتم نزواًل فعجل بكم أمر فامجعوا بينهما مث ارحتلوا. قلت فحديث ابن عباس يف ا
 صحيح من مشاهري الصحاح كما سيأيت إن شاء هللا.

 داود وغريه من حديث عبد العزيز وأما حديث جابر ففي سنن أيب
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ابن حممد عن مالك عن أيب الزبري عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غابت له الشمس 
ديث احلماين عن عبد العزيز، ورواه األجلح مبكة فجمع بينهما بسرف. قال البيهقي: ورواه من ح

ار أمحد بن حنبل حدثنا جعفر بن عون عن أيب الزبري كذلك قال أبو داود: حدثنا حممد بن هشام ج
عن هشام ابن سعيد قال بينهما عشرة أميال يعين بني مكة وسرف، قلت عشرة أميال ثالثة فراسخ 

قطع يف السري احلثيث حىت يغيب الشفق، فإن الناس وثلث، والربيد أربعة فراسخ، وهذه املسافة ال ت
وقد غاب الشفق، ومن عرفة إىل مكة بريد،  يسريون من عرفة عقب املغرب وال يصلون إىل مجع إال

فجمع دون هذه املسافة وهم ال يصلون إليها إال بعد غروب الشفق فكيف بسرف، وهذا يوافق 
رًا أخر املغرب إىل أن يغرب الشفق مث يصليهما حديث ابن عمر وأنس وابن عباس أنه إذا كان سائ

 مجيعاً.
فر من األمور املشهورة املستعملة فيما بني الصحابة قال البيهقي: واجلمع بني الصالتني بعذر الس

والتابعني مع الثابت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث عن أصحابه، مث ما أمجع عليه املسلمون 
ابملزدلفة، وذكر ما رواه البخاري من حديث سعيد عن الزهري أخربين سامل من مجع الناس بعرفة مث 

يت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أعجله السري يف السفر يؤخر عن عبد هللا بن عمر قال: رأ
 صالة املغرب حىت جيمع بينها وبني العشاء.

فر يقيم صالة املغرب فيصليها قال سامل وكان عبد هللا بن عمر يفعل ذلك إذا أعجله السري يف الس
مث يسلم وال يسبح بينهما بركعة ثالاثً مث يسلم، مث قلما يلبث حىت يقيم صالة العشاء ويصليها ركعتني 

 وال يسبح بعد العشاء بسجدة حىت يقوم من جوف الليل.
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ابك عبد هللا بن وروى مالك عن حيىي بن سعيد أنه قال لسامل بن عبد هللا بن عمر ما أشد ما رأيت أ
ها ابلعقيق، قال البيهقي عمر أخر املغرب يف السفر؟ قال: غربت له الشمس بذات اجليش فصال

 يال.رواه عن الثوري عن حيىي بن سعيد وزاد فيه: مثانية أم
ورواه ابن جريج عن حيىي بن سعيد وزاد فيه قال: قلت أي ساعة تلك؟ قال: قد ذهب ثلث الليل 

يزيد بن هارون عن حيىي بن سعيد عن انفع قال: فسار أميااًل مث نزل فصلى، قال  أو ربعه، قال ورواه
 فصلى. أخرى فقال: سار قريباً من ربع الليل مث نزل حيىي: وذكر يل انفع هذا احلديث مرة

وروى من مصنف سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان جيمع بني 
 ر ويقول هي سنة.الصالتني يف السف

ومن حديث علي بن عاصم أخربين اجلريري وسلمان التيمي عن أيب عثمان النهدي قال: كان سعيد 
 الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء.وأسامة بن زيد إذا عجل هبما السري مجعا بني بن زيد 

ما ذكره  وروينا يف ذلك عن سعيد بن أيب وقاص وأنس بن مالك، وروي عن عمر وعثمان، وذكر
مالك يف املوطأ عن ابن شهاب أنه قال: سألت سامل بن عبد هللا هل جيمع بني الظهر والعصر يف 

وذكر يف كتاب يعقوب بن سفيان ثنا  نعم ال أبس بذلك أال ترى صالة الناس بعرفة، السفر؟ فقال:
ن وحممد بن املنكدر عبد امللك بن أيب سلمة ثنا الداروردي عن زيد بن أسلم وربيعة بن أيب عبد الرمح

بني وأيب الزاند يف أمثال هلم خرجوا إىل الوليد وكان أرسل إليهم يستفتيهم يف شيء فكانوا جيمعون 
 الظهر والعصر إذ زالت الشمس.

ستدالل من السلف جبمع عرفة على نظريه وأن احلكم ليس خمتصاً وهو مجع تقدمي قلت فهذا ا
 للحاجة يف السفر.
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ألجل املطر أو غريه فقد روى مسلم وغريه من حديث أيب الزبري عن سعيد بن ابملدينة  وأما اجلمع
جبري عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر والعصر مجيعاً واملغرب 

 والعشاء مجيعاً من غري خوف وال سفر.
يف مطر. قال البيهقي: وكذلك رواه يب الزبري مالك يف موطأه وقال: أظن ذلك كان وممن رواه عن أ

اوية ومحاد بن سلمة عن أيب الزبري: يف غري خوف وال سفر، إال إهنما مل يذكرا املغرب زهري بن مع



ساق والعشاء وقاال: ابملدينة، ورواه أيضاً ابن عيينة وهشام بن سعد عن أيب الزبري مبعىن رواية مالك و 
ن عباس صحيحه ثنا أبو الزبري عن سعيد بن جبري عن ابالبيهقي طرقها وحديث زهري رواه مسلم يف 

 قال: صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر والعصر مجيعاً ابملدينة يف غري خوف وال سفر.
اد أن ال حيرج قال أبو الزبري فسألت سعيدًا مل فعل ذلك؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتين فقال: أر 

بوك. وقد رواه مسلم م قرة يف احلديث فقال: يف سفرة سافرها إىل تأحدًا من أمته. قال وقد خالفه
من حديث قرة عن أيب الزبري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: مجع رسول هللا صلى هللا عليه 

عشاء، فقلت البن عباس: وسلم يف سفرة سافرها يف غزوة تبوك فجمع بني الظهر والعصر واملغرب وال
 أراد أن ال حيرج أمته. ما محله على ذلك؟ قال

رة أراد حديث أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ فهذا لفظ حديثه، وروى قال البيهقي: وكان ق
سعيد بن جبري احلديثني مجيعاً فسمع قرة أحدمها ومن تقدم ذكره اآلخر، قال: وهذا أشبه فقد روى 

نت من حديث معاذ ومن حديث فيل أيضاً، قلت: وكذا رواه مسلم فروي هذا املقرة حديث أيب الط
 ثقة حافظ وقد روى الطحاوي حديث قرة ابن عباس فإن قرة
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عن أيب الزبري فجعله مثل حديث مالك عن أيب الزبري، حديث أيب الطفيل وحديثه هذا عن سعيد، 
بن  فدل ذلك على أن أاب الزبري حدث هبذا وهبذا، قال البيهقي: ورواه حبيب بن أيب اثبت عن سعيد

ش عن حبيب بن أيب اثبت عن سعيد ابن جبري فخالف أاب الزبري يف متنه، وذكره من حديث األعم
جبري عن ابن عباس قال: مجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء 

 ابملدينة من غري خوف وال مطر، قيل له: فما أراد بذلك؟ قال: أراد أن ال حيرج أمته.
ل هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال:  ويف رواية وكيع قال سعيد: قلت البن عباس: مل فعل ذلك رسو 

 كيال حيرج أمته. ورواه مسلم يف صحيحه.
 -قال البيهقي: ومل خيرجه البخاري مع كون حبيب بن أيب اثبت من شرطه، ولعله إمنا أعرض عنه 

ري قال: ورواية اجلماعة عن أيب الزبري أوىل أن ملا فيه من االختالف على سعيد بن جب -وهللا أعلم 
ظة، فقد رواه عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء عن ابن عباس بقريب من معىن رواية مالك تكون حمفو 

عن أيب الزبري، قلت: تقدمي رواية أيب الزبري على رواية حبيب ابن أيب اثبت ال وجه له، فإن حبيب بن 
م، وأيضاً و أحق ابلتقدمي من أيب الزبري، وأبو الزبري من إفراد مسلأيب اثبت من رجال الصحيحني، فه



فأبو الزبري اختلف عنه عن سعيد بن جبري يف املنت، اترة جيعل ذلك يف السفر كما رواه عنه قرة 
موافقة حلديث أيب الزبري عن أيب الطفيل، واترة جيعل ذلك يف املدينة كما رواه األكثرون عنه عن 

اذ يف مجع السفر، الزبري قد روي عنه ثالثة أحاديث: حديث أيب الطفيل عن مع سعيد، فهذا أبو
وحديث سعيد بن جبري عن ابن عباس مثله، وحديث سعيد بن جبري عن ابن عباس الذي فيه مجع 

 املدينة، مث قد جعلوا هذا
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اثبتاً عن سعيد بن  كله صحيحاً ألن أاب الزبري حافظ فلم ال يكون حديث حبيب بن أيب اثبت أيضاً 
س الصحيحة تدل على ما رواه حبيب، فإن جبري وحبيب أوثق من أيب الزبري؟ وسائر أحاديث ابن عبا

اً فقوله ابملدينة يدل على أنه مل يكن يف اجلمع الذي ذكره ابن عباس مل يكن ألجل املطر، وأيض
ن غري خوف وال سفر، ومن قال السفر، فقوله: مجع ابملدينة يف غري خوف وال مطر، أوىل أبن يقال م

من غري  أظنه يف املطر، فظن ظنه ليس هو يف احلديث، بل مع حفظ الرواة، فاجلمع صحيح، قال
ابن عباس مل يكن هبذا وال هبذا، وهبذا استدل خوف وال مطر، وقال وال سفر، واجلمع الذي ذكره 

يدل على أن اجلمع هلذه األمور أوىل، أمحد به على اجلمع هلذه األمور بطريق األوىل، فإن هذا الكالم 
وف واملطر والسفر، فاحلرج وهذا من ابب التنبيه ابلفعل، فإنه إذا مجع لريفع احلرج احلاصل بدون اخل

 واجلمع هلا أوىل من اجلمع لغريها.احلاصل هبذه أوىل أن يرفع، 
مبا رواه مسلم  -جلواز وإن كان اجلمع للمطر أوىل اب -ومما يبني أن ابن عباس مل يرد اجلمع للمطر 

يوماً بعد  من حديث محاد بن زيد عن الزبري بن اخلريت عن عبد هللا بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس
ناس يقولون الصالة الصالة، قال فجاء رجل من العصر حىت غربت الشمس وبدت النجوم، فجعل ال

م لك؟ مث قال: رأيت رسول هللا صلى فقال: أتعلمين ابلسنة ال أ -الصالة  -بين تيم ال يفرت: الصالة 
شقيق: فحاك يف صدري  هللا عليه وسلم جيمع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء. قال عبد هللا بن

 ه فصدق مقالته.من ذلك شيء فأتيت أاب هريرة فسألت
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الة، ورواه مسلم أيضاً من حديث عمران بن حدير عن ابن شقيق قال: قال رجل البن عباس: الص
الصالتني على فسكت مث قال: الصالة، فسكت مث قال: ال أم لك أتعلمنا ابلصالة وكنا جنمع بني 

 عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
يف سفر وال يف مطر، وقد استدل مبا رواه على ما فعله فعلم أن اجلمع الذي فهذا ابن عباس مل يكن 

أمر مبهم من أمور املسلمني خيطبهم فيما حيتاجون إىل رواه مل يكن يف مطر، ولكن كان ابن عباس يف 
ات اليت جيوز فيها اجلمع، فإن معرفته، ورأى أنه إن قطعه فأتت مصلحته، فكان ذلك عنده من احلاج

لى هللا عليه وسلم كان جيمع ابملدينة لغري خوف وال مطر، بل للحاجة تعرض له كما قال: النيب ص
أن مجع النيب صلى هللا عليه وسلم بعرفة ومزدلفة مل يكن خلوف وال أراد أن ال حيرج أمته، ومعلوم 

وجلمع  الطريق وجلمع مبكة، كما كان يقصر هبا،مطر وال لسفر أيضاً، فإنه لو مجعه للسفر، جلمع يف 
ملا خرج من مكة إىل مىن وصلى هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر، ومل جيمع مبىن قبل 

هبا بعد التعريف أايم مىن، بل يصلي كل صالة ركعتني غري املغرب، ويصليها يف التعريف وال مجع 
حينئذ صار حمرماً  لو كان كذلك جلمع من حني أحرم فإنه منوقتها، وال مجعه أيضاً كان للنسك، فإنه 

فعلم أن مجعه املتواتر بعرفة ومزدلفة مل يكن ملطر وال خوف، وال خلصوص النسك وال جملرد السفر، 
كذا مجعه ابملدينة الذي رواه ابن عباس، وإمنا كان اجلمع لرفع احلرج عن أمته، فإذا احتاجوا إىل فه

 اجلمع مجعوا.
عباس من هذين الوجهني الثابتني عنه نفي املطر، وال بيهقي: ليس يف رواية ابن شقيق عن ابن قال ال

 نفي السفر، فهو حممول على أحدمها
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ايتهما ما مينع ذلك التأويل فيقال اي سبحان هللا! ابن بن دينار، وليس يف رو أو على ما أوله عمرو 
عباس كان خيطب هبم ابلبصرة، فلم يكن مسافرًا ومل يكن هناك مطر، وهو ذكر مجعاً حيتج به على 

عه جبمع مثل ما فعله، فلو كان ذلك لسفر أو مطر كان ابن عباس أجل قدراً من أن حيتج على مج
 الصحيحني عنه أن هذا اجلمع كان ابملدينة، فكيف يقال مل ينف فر، وأيضاً فقد ثبت يفاملطر أو الس

السفر؟ وحبيب ابن أيب اثبت من أوثق الناس وقد روى عن سعيد أنه قال: من غري خوف وال مطر، 
ث أيب الزبري وليس  وأما قوله أن البخاري مل خيرجه، فيقال هذا من أضعف احلجج فهو مل خيرج أحادي

 ه.من كان من شرطه خيرج كل



وأما قوله: ورواية عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء، قريب من رواية أيب الزبري، فإنه ذكر ما أخرجاه يف 
الصحيحني من حديث محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول 

لعشاء، ويف رواية هر والعصر واملغرب واسبعاً ومثانياً: الظ هللا صلى هللا عليه وسلم صلى ابملدينة
البخاري عن محاد بن زيد فقال أليوب: لعله يف ليلة مطرية؟ فقال: عسى، فيقال هذا الظن من أيوب 

وعمرو، فالظن ليس من مالك وسبب ذلك أن اللفظ الذي مسعوه ال ينفي املطر، فجوزوا أن يكون 
ذا الظن، مث رواية ابن عباس ثقة الثبت مل يظنوا هحبيب بن أيب اثبت ال هو املراد، ولو مسعوا رواية

هذه حكاية فعل مطلق، مل يذكر فيها نفي خوف وال مطر، فهذا يدلك على أن ابن عباس كان قصده 
بيان جواز اجلمع ابملدينة يف اجلملة، ليس مقصوده تعيني سبب واحد، فمن قال إمنا أراد مجع املطر 

 للمطر ار اترة جيوز أن يكونعليه، مث عمرو بن دينوحده فقد غلط 
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موافقة أليوب، واترة يقول هو وأبو الشعثاء أنه كان مجعاً يف الوقتني كما يف الصحيحني عن ابن عيينة 
عن عمرو بن دينار: مسعت جابر ابن زيد يقول مسعت ابن عباس يقول صليت مع رسول هللا صلى 

ل: قلت اي أاب الشعثاء أراه أخر الظهر وعجل العصر، ، قاهللا عليه وسلم مثانياً مجيعاً وسبعاً مجيعاً 
وأخر املغرب وعجل العشاء، قال: وأان أظن ذلك، فيقال ليس األمر كذلك. ألن ابن عباس كان 

أفقه وأعلم من أن حيتاج إذا كان قد صلى كل صالة يف وقتها الذي تعرف العامة واخلاصة جوازه أن 
 ك، وأن يقول: أراد بذلك أن ال خيرج أمته.ى ذليذكر هذا الفعل املطلق دلياًل عل

وقد علم أن الصالة يف الوقتني قد شرعت أبحدايث املواقيت، وابن عباس هو ممن روى أحاديث 
املواقيت، وإمامة جربيل له عند البيت، وقد صلى الظهر يف اليوم الثاين حني صار ظل كل شيء 

ن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا مجع على ن كامثله، وصلى العصر حني صار ظل كل شيء مثليه، فإ
هذا الوجه فأي غرابة يف هذا املعىن؟ ومعلوم أنه كان قد صلى يف اليوم الثاين كال الصالتني يف آخر 
الوقت وقال: " الوقت ما بني هذين " فصالته لألوىل وحدها يف آخر الوقت أوىل ابجلواز، وكيف 

رج أمته، والوقت املشهور هو أوسع وأرفع للحرج من ال حييليق اببن عباس أن يقول فعل ذلك كي
هذا اجلمع الذي ذكروه، وكيف حيتج على من أنكر عليه التأخري لو كان النيب صلى هللا عليه وسلم 

إمنا صلى يف الوقت املختص هبذا الفعل وكان له يف أتخريه املغرب حني صالها قبل مغيب الشفق 



ل أو نصفه ما يغنيه عن هذا؟ وإمنا قصد ابن عباس بيان جواز الليوحدها، وأتخري العشاء إىل ثلث 
 أتخري املغرب إىل وقت العشاء ليبني أن األمر يف حال اجلمع أوسع منه يف غريه. وبذلك

(2/38) 

 

يرتفع احلرج عن األمة، مث ابن عباس قد ثبت عنه يف الصحيح أنه ذكر اجلمع يف السفر. وأن النيب 
مجع بني الظهر والعصر يف السفر إذا كان على ظهر سريه. وقد تقدم ذلك  صلى هللا عليه وسلم

 مع يف وقت إحدامها.إمنا هو اجلمفصاًل، فعلم أن لفظ اجلمع يف عرفة وعادته 
وأما اجلمع يف الوقتني فلم يعرف أنه تكلم به، فكيف يعدل عن عادته اليت يتكلم هبا ما ليس كذلك؟ 

 صدري من ذلك شيء فأتيت أاب هريرة فسألته فصدق مقالته. أتراه وأيضاً فابن شقيق يقول: حاك يف
لعصر ال جيوز تقدميها إىل أول حاك يف صدره أن الظهر ال جيوز أتخريها إىل آخر الوقت؟ وأن ا

الوقت؟ وهل هذا مما خيفى على أقل الناس علماً حىت حييك يف صدره منه؟ وهل هذا مما حيتاج أن 
غريه حىت يسأله عنه؟ إن هذا مما تواتر عند املسلمني وعلموا جوازه، وإمنا ينقله إىل أيب هريرة أو 

أتخريها إىل آخر وقتها، فاحلديث حجة وقعت شبهة لبعضهم يف املغرب خاصة، وهؤالء جيوزون 
عليهم كيفما كان، وجواز أتخريها ليس معلقاً ابجلمع، بل جيوز أتخريها مطلقاً إىل آخر الوقت حني 

يضاً، وهكذا فعل النيب صلى هللا عليه وسلم حني بني أحاديث املواقيت، وهكذا يف يؤخر العشاء أ
لشفق ووقت العشاء إىل نصف الليل " كما قال: " احلديث الصحيح " وقت املغرب ما مل يغب نور ا

وقت الظهر ما مل يصر ظل كل شيء مثله ووقت العصر ما مل تصفر الشمس " فهذا الوقت املختص 
وله وفعله وقال: " الوقت ما بني هذين " ليس له اختصاص ابجلمع وال تعلق به. ولو الذي بينه بق

خوف وال سفر، املراد به اجلمع يف الوقتني كما يقول  قال قائل: قوله مجع بينهما ابملدينة من غري
 ذلك من يقوله من
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 ال حيتج لغريه كما حيتج الكوفيني، مل يكن بينه وبينهم فرق. فلماذا يكون اإلنسان من املطففني
أيضاً فقد ثبت هذا من غري حديث ابن عباس ورواه لنفسه؟ وال يقبل لنفسه ما يقبله لغريه؟ و 

بن موسى قال أان الربيع بن حيىي األشناين  الطحاوي حدثنا ابن خزمية وإبراهيم بن أيب داود وعمران



 قال: مجع رسول هللا صلى هللا عليه حدثنا سفيان الثوري عن حممد ابن املنكدر عن جابر بن عبد هللا
 خوف وال علة، لكن ينظر حال وسلم بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء ابملدينة للرخصة من غري

 هذا اإلشناين.
فما ذكره مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر كان إذا مجع األمراء بني  ومجع املطر عن الصحابة،

معهم يف ليلة املطر، قال البيهقي: ورواه العمري عن انفع فقال: قبل املغرب والعشاء ليلة املطر مجع 
بأان بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد هللا بن الشفق وروى الشافعي يف القدمي، أن

ابن عباس مجع بينهما يف املطر قبل الشفق، وذكران ما رواه أبو شيخ األصبهاين ابإلسناد حبيب أن 
بن عروة وسعيد بن املسيب وأيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام كانوا  الثابت عن هشام

ه عن ء يف الليلة املطرية إذا مجعوا بني الصالتني وال ينكر ذلك، وإبسنادجيمعون بني املغرب والعشا
موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان جيمع بني املغرب والعشاء اآلخرة إذا كان املطر، وأن 

د بن املسيب وعروة بن الزبري وأاب بكر ابن عبد الرمحن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم سعي
ل به ابملدينة زمن ن ذلك، فهذه اآلاثر تدل على أن اجلمع للمطر من األمر القدمي املعمو وال ينكرو 

أنه منقول عندهم الصحابة والتابعني، مع أنه مل ينقل أن أحدًا من الصحابة والتابعني أنكر ذلك فعلم 
 ابلتواتر جواز ذلك، لكن ال يدل على أن النيب
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صلى هللا عليه وسلم مل جيمع إال للمطر، بل إذا مجع لسبب هو دون املطر مع مجعه أيضاً للمطر كان 
قد مجع من غري خوف وال مطر، كما أنه إذا مجع يف السفر ومجع يف املدينة كان قد مجع يف املدينة 

 كذا وال كذا ليس نفياً منه للجمع بتلك خوف وال سفر، فقول ابن عباس مجع من غريمن غري 
 األسباب بل إثبات منه ألنه مجع بدوهنا وإن كان قد مجع هبا أيضاً.

ولو مل ينقل أنه مجع هبا فجمعه مبا هو دوهنا دليل على اجلمع هبا بطريق األوىل، فيدل ذلك على 
 عرفة ومزدلفة من غري خوف وال مطر.اجلمع للخوف واملطر، وقد مجع ب

حاديث كلها تدل على أنه مجع يف الوقت الواحد لرفع احلرج عن أمته فيباح اجلمع إذا كان يف فاأل
تركه حرج قد رفعه هللا عن األمة، وذلك يدل على اجلمع للمرض الذي حيرج صاحبه بتفريق الصالة 

ة وأمثال لطهارة يف الوقتني إال حبرج كاملستحاضبطريق األوىل واألحرى، وجيمع من ال ميكنه إكمال ا
 ( .1ذلك من الصور )



وقد روي عن عمر بن اخلطاب أنه قال اجلمع بني الصالتني من غري عذر من الكبائر، وروى الثوري 
يف جامعه عن سعيد عن قتادة عن أيب العالية عن عمر ورواه حيىي بن سعد عن حيىي بن صبح حدثين 

 محيد بن
__________ 

خالصة ما قاله املتأولون لرواايت اجلمع ابملدينة من غري  ذكر النووي يف شرح مسلم -( املنار 1)
مطر وال خوف وردها كلها مبا دل قطعا على أن هذا اجلمع يف اإلقامة رخصة لألمة وقال يف آخر 

و قول البحث. وذهب مجاعة من األئمة إىل جواز اجلمع يف احلضر للحاجة ملن ال يتخذه عادة وه
وحكاه اخلطايب عن القفال والشاشي الكبري من أصحاب  ابن سريين وأشهب من أصحاب مالك.

الشافعي عن أيب إسحاق املروذي واختاره ابن املندر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس اراد أن ال خيرج 
 أمته فلم يعلله مبرض وال غريه وهللا أعلم اهـ
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ل له ثالث من الكبائر: اجلمع أن عمر بن اخلطاب كتب إىل عام هالل عن أيب قتادة يعين العدوي
بني الصالتني إال من عذر، والفرار من الزحف والنهب. قال البيهقي: أبو قتادة أدرك عمر فإن كان 

ار قوايً. وهذا اللفظ يدل على إابحة اجلمع شهده كتب فهو موصول وإال فهو إذا انضم إىل األول ص
هللا راً من عذر. قال البيهقي: وقد روي فيه حديث موصول عن النيب صلى للعذر ومل خيص عمر عذ

عليه وسلم يف إسناده من ال حيتج به وهو من رواية سلمان التيمي عن حنش الصنعائي عن عكرمة 
 عن ابن عباس.

بب إمتام عثمان الصالة مبىن وقد تقدم فيها بعض أقوال الناس، فصل: يف متام الكالم يف القصر وس
ق: أان معمر عن الزهري قال قوالن األوالن مرواين عن الزهري وقد ذكرمها أمحد، روى عبد الرزاوال

إمنا صلى عثمان مبىن أربعاً ألنه قد عزم على املقام بعد احلج، ورجح الطحاوي هذا الوجه مع أنه ذكر 
ثمان مبىن أربعاً ن فذكر ما رواه محاد بن سلمة عن أيوب عن الزهري قال: إمنا صلى عالوجهني اآلخري

خيربهم أن الصالة أربع قال الطحاوي فهذا خيرب أنه  ألن األعراب كانوا كثروا يف ذلك العام فأحب أن
وى فعل ما فعل ليعلم األعراب به أن الصالة أربع. فقد حيتمل أن يكون ملا أراد أن يريهم ذلك ن

( وحيتمل 1حكاه معمر عن الزهري )اإلقامة فصار مقيماً فرضه أربع فصلى هبم أربعاً فالسبب الذي 
العلة قال: والتأويل األول أشبه عندان ألن األعراب كانوا  أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك



 ابلصالة وأحكامها
__________ 

 ي حكاه معمر اخل( الذي خرب املبتدأ. واملعىن فالسبب الصحيح هو الذ1)
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هم أبمر اجلاهلية أجهل منهم هبا وحبكمها يف زمن عثمان و يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
حينئذ أحدث عهدًا إذ كانوا يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل العلم بفرض الصلوات أحوج 

صلى هللا عليه وسلم مل يتم الصالة لتلك العلة،  منهم إىل ذلك يف زمن عثمان، فلما كان رسول هللا
صالة السفر على حكمها ويعلمهم صالة اإلقامة على حكمها كان عثمان  ولكنه قصرها ليصلوا معه

أن ال يتم هبم الصالة لتلك العلة قال الطحاوي وقد قال آخرون: إمنا إمتام الصالة ألنه كان أحرى 
ارحتل واحتجوا مبا رواه عن محاد ابن سلمة عن قتادة قال: يذهب إىل أنه ال يقصرها إال من حل و 

املعروف فان: إمنا يقصر الصالة من محل الزاد واملزاد وحل وارحتل. وروى إبسناده قال عثمان بن ع
عن سعيد بن أيب عروبة وقد رواه غريه إبسناد صحيح عن عثمان بن سعد عن سعيد بن أيب عروبة 

بن أيب ربيعة أن عثمان بن عفان كتب إىل عماله: أال ال يصلني  عن قتادة عن عباس بن عبد هللا
وي أيضاً من طريق جاب وال أتن وال اتجر إمنا يصلي الركعتني من كان معه الزاد واملزاد. ور الركعتني 

محاد بن سلمة أن أيوب السختياين أخربهم عن أيب قالبة اجلريف عن عمه أيب املهلب قال: كتب 
وإمنا يقصر   أن قوماً خيرجون إما لتجارة وإما جلباية وإما جلرمي مث يقصرون الصالةعثمان أنه قال بلغين

سنادان يف غاية الصحة. قال الصالة من كان شاخصاً أو حبضرة عدو. قال ابن حزم: وهذان اإل
الطحاوي قالوا وكان مذهب عثمان أن ال يقصر الصالة إال من حيتاج إىل محل الزاد واملزاد ومن كان 

ة قالوا: وهلذا أمت عثمان خصاً فأما من كان يف مصر يستغين به عن محل الزاد واملزاد فإنه يتم الصالشا
مصرًا يستغين من حل به عن محل الزاد واملزاد.  مبىن ألن أهلها يف ذلك الوقت كثروا حىت صارت

 ة يفقال الطحاوي: وهذا املذهب عندان فاسد، ألن مىن مل تصر يف زمن عثمان أعمر من مك
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ى هللا عليه وسلم يصلي هبا ركعتني، مث زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد كان رسول هللا صل
عده كذلك، مث صلى هبا عمر بعد أيب بكر كذلك فإذا كانت مع عدم احتياج من صلى هبا أبو بكر ب

فما دوهنا من املواطن أحرى أن يكون كذلك قال: حل هبا إىل محل الزاد واملزاد، تقصر فيها الصالة 
ن أن يكون من أجل شيء منها قصر الصالة، غري فقد انتفت هذه املذاهب كلها لفسادها عن عثما

حيتمل أن يكون من أجلها أمتها، ويف احلديث أن  املذهب األول، الذي حكاه معمر عن الزهري، فإنه
يه، وعلى ما كشفنا من معناه. قلت: الطحاوي مقصوده أن إمتامه كان لنيته اإلقامة على ما روينا ف
هذا غري ممكن فإن عثمان من املهاجرين واملهاجرون كان حيرم جيعل ما فعله عثمان موافقاً ألصله، و 

يب صلى هللا عليه وسلم هلم، إذا قدموا مكة للعمرة أن يقيموا هبا أكثر عليهم املقام مبكة ومل يرخص الن
العمرة كما قال يف الصحيحني عن العالء بن احلضرمي أن النيب صلى هللا عليه من ثالث بعد قضاء 
ر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثالاثً، وهلذا ملا تويف ابن عمر هبا أمر أن يدفن ابحلل وسلم رخص للمهاج

هبا. ويف الصحيحني أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا عاد سعد بن أيب وقاص، وقد كان وال يدفن 
 حجة الوداع، خاف سعد أن ميوت مبكة فقال: اي رسول هللا أخلف عن هجريت، فبشره النيب مرض يف
 عليه وسلم أبنه ال ميوت هبا. وقال: " إنك لن متوت حىت ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون صلى هللا

 ، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن مات مبكة."
وف عن عثمان أنه كان إذا اعتمر ينيخ راحلته، فيعتمر مث يركب عليها راجعاً فكيف يقال ومن املعر 

 وى املقام مبكة؟ مث هذاإنه ن
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 من الكذب الظاهر، فإن عثمان ما أقام مبكة قط، بل كان إذا حج يرجع إىل املدينة.
وقد محل الشافعي وأصحابه وطائفة من متأخري أصحاب أمحد، كالقاضي وأيب اخلطاب وابن عقيل 

متام والقصر، كان كل منهما وغريهم فعل عثمان على قوهلم، فقالوا: ملا كان املسافر خمريًا بني اإل
جائزًا، وفعل عثمان هذا، ألن القصر جائز واإلمتام جائز، وكذلك محلوا فعل عائشة واستدلوا مبا 
رووه من جهتها، وذكر البيهقي قول من قال أمتها ألجل األعراب، ورواه من سنن أيب داود، ثنا 

بن عفان أمت الصالة مبىن من أجل موسى بن إمساعيل، ثنا محاد عن أيوب عن الزهري، أن عثمان 
األعراب، ألهنم كثروا عامني فصلى ابلناس أربعاً، ليعلمهم أن الصالة أربع. وروى البيهقي من حديث 
إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا يعقوب عن محيد ثنا سليمان بن سامل موىل عبد الرمحن بن محيد عن 



نه أمت الصالة مبىن مث خطب الناس فقال: أيها عبد الرمحن بن محيد عن أبيه عن عثمان بن عفان أ
الناس إن السنة سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسنة صاحبيه، ولكنه حدث العام من الناس 

فخفت أن تعيبوا، قال البيهقي وقد قيل غري هذا واألشبه أن يكون رآه رخصة فرأى اإلمتام جائزًا كما 
ل عثمان عما داوم عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأته عائشة، قلت: وهذا بعيد فإن عدو 

وخليفتاه بعده مع أنه أهون عليه، وعلى املسلمني ومع ما علم من حلم عثمان واختياره له ولرعيته، 
أسهل األمور وبعده عن التشديد والتغليظ ال يناسب أن يفعل األمر األثقل األشد مع ترك ما داوم 

 ليه وسلم وخليفتاه بعده، ومع رغبة عثمانعليه رسول هللا صلى هللا ع
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يف اإلقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وخليفته بعده جملرد كون هذا املفضول جائزاً، إن مل ير أن يف 
فعل ذلك مصلحة راجحة بعثته على أن يفعله، وهب أن له أن يصلي أربعاً فكيف يلزم بذلك من 

لزم املسلمني ابلفعل األثقل مع خالف السنة جملرد  ه صلوا بصالته فييصلي خلفه، فإهنم إذا ائتموا ب
كون ذلك جائزًا، وكذلك عائشة وقد وافق عثمان على ذلك غريه من السلف أمراؤهم وغري 

أمرائهم، وكانوا يتمون وأئمة الصحابة ال خيتارون ذلك، كما روى مالك عن الزهري أن رجالً أخربه 
بن عبد يغوث كاان مجيعاً يف سفر وكان سعد بن أيب  رمة وعبد الرمحنعن عبد الرمحن بن املسور خم

وقاص يقصر الصالة ويفطر وكاان يتمان الصالة ويصومان فقيل لسعد نراك تقصر من الصالة وتفطر 
ويتمان فقال سعد: حنن أعلم، وروى شعبة عن حبيب بن أيب اثبت عن عبد الرمحن بن املسور قال  

الشام فكان يصلي ركعتني فنصلي حنن أربعاً فنسأله عن  ص يف قرية من قرىكنا مع سعد بن أيب وقا
 ذلك فيقول سعد: حنن أعلم.

وروى مالك عن ابن شهاب عن صوان بن عبد هللا بن صفوان قال: جاء عبد هللا بن عمر يعود عبد 
كان مقيماً هللا بن صفوان فصلى بنا ركعتني مث انصرف فأمتمنا ألنفسنا، قلت: عبد هللا بن صفوان  

 فلهذا أمتوا خلف ابن عمر.مبكة 
وروى مالك عن انفع أن ابن عمر كان يصلي وراء اإلمام مبىن أربعاً وإذا صلى لنفسه ركعتني، قال 
البيهقي واألشبه أن يكون عثمان رأى القصر رخصة فرأى اإلمتام جائزًا كما رأته عائشة قال: وقد 

وى احلديث املعروف من رواية عبد يارهم القصر مث ر روي ذلك عن غري واحد من الصحابة مع اخت
 الرزاق عن إسرائيل عن أيب إسحاق السبيعي عن أيب ليلى قال
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أقبل سلمان يف إثين عشر راكباً من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فحضرت الصالة فقالوا تقدم 
 هداان بكم، قال فتقدم رجل من القوم اي أاب عبد هللا فقال: إان ال نؤمكم وال ننكح نساءكم إن هللا

 ملربعة إمنا كان يكفينا نصف املربعة وحنن إىل الرخصة فصلى هبم أربعاً، قال: فقال سلمان ما لنا وال
أحوج قال: فبني سلمان مبشهد هؤالء الصحابة أن القصر رخصة. قلت: هذه القضية كانت يف 

 ( .1خالفة )
كان خالف السنة املعروفة عندهم فإنه مل تكن األئمة يربعون يف وسلمان قد أنكر الرتبيع وذلك أنه  

الرخصة أحوج؛ يبني أهنا رخصة وهي رخصة مأمور هبا كما أن أكل امليتة يف  السفر وقوله وحنن إىل
املخمصة رخصة وهي مأمور هبا وفطر املريض رخصة وهو مأمور به والصالة ابلتيمم رخصة مأمور هبا 

وة قد قال هللا فيه: " فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما والطواف ابلصفا واملر 
مور به إما ركن وإما واجب وإما سنة والذي صلى سلمان أربعاً حيتمل أنه ال يرى القصر " وهو مأ

ملثله إما ألن سفره كان قصرًا عنده وإما ألن سفره مل يكن عنده مما يقصر فيه الصالة فإن من 
ال يرى القصر إال يف حج أو عمرة أو غزو وكان لكثري من السلف واخللف نزاع يف  الصحابة من

فر القصر ويف قدره فهذه القضية املعينة مل يتبني فيها حال اإلمام ومتابعة سلمان له تدل جنس س
 والنيب على أن اإلمام إذا فعل شيئاً متأواًل اتبع عليه كما إذا قنت متأواًل أو كرب مخساً أو سبعاً متأوالً 

لما سلم ذكروا ذلك صلى هللا عليه وسلم صلى مخساً واتبعه أصحابه ظانني أن الصالة زيد فيها ف
 فقال: " إمنا أان بشر أنسى كما تنسون

__________ 
 ( بياض ابألصل1)
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ارقه فإن نسيت ذكروين " وقد تنازع العلماء يف اإلمام إذا قام إىل خامسة هل يتابعه املأموم أو يف
و رأى أن ويسلم أو يفارقه وينتظره أو خيري بني هذا وهذا على أقوال معروفة وهي رواايت عن أمحد أ

بعة واجبة وجيوز فعل املكروه ملصلحة راجحة وال ريب أن الرتبيع مكروه واتبع اإلمام عليه فإن املتا



ى خلفه أربعاً ألجل متابعة تربيع املسافر ليس كصالة الفجر أربعاً فإن املسافر لو اقتدى مبقيم لصل
إمامه فهذه الصالة تفعل يف حال ركعتني ويف حال أربعاً خبالف الفجر فجاز أن تكون متابعة اإلمام 

افر للمقيم ألن كالمها اتبع إمامه وهذا القول وهو القول بكراهة الرتبيع أعدل سافر كمتابعة املسامل
وقد سأله هل للمسافر أن يصلي أربعاً فقال: ال  األقوال وهو الذي نص عليه أمحد يف رواية األثرم

إن شاء صلى يعجبين ولكن السفر ركعتان، وقد نقل عنه املروذي أنه قال: إن شاء صلى أربعاً و 
وال خيتلف قول أمحد أن األفضل هو القصر بل نقل عنه إذا صلى أربعاً أنه توقف يف األجزاء  ركعتني.

د يف الوقت وهلذا يذكر يف مذهبه هل تصح الصالة أربعاً؟ على ومذهب مالك كراهية الرتبيع وأنه يعي
 قولني.

إحدى ما أن القصر أفضل كومذهب الشافعي جواز األمرين وأيهما أفضل فيه، قوالن: أصحه
الروايتني عن أمحد، وهو اختيار كثري من أصحابه وتوقف أمحد عن القول ابألجزاء يقتضي أنه خيرج 

ن غايته أنه زاد زايدة مكروهة وهذا ال يبطل الصالة فإنه أتى ابلواجب على قوله يف مذهبه، وذلك أ
زايدة خطأ إذا اعتقد املسلمني، وكذلك الوزايدة والزايدة إذا كانت سهواً ال تبطل الصالة ابتفاق 

 جوازها وهذه الزايدة ال يفعلها من يعتقد حترميها وإمنا يفعلها من يعتقدها جائزة وال نص بتحرميها بل
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األدلة دالة على كون ذلك خمالفاً للسنة ال أنه حمرم كالصالة بدون رفع اليدين ومع االلتفات وحنو 
 ذلك من املكروهات وسنتكلم إن شاء هللا على متام ذلك.

 مذهب عثمان رضي هللا عنه يف قصر الصالة:
 مل يثبت فقوله أنه بلغين أنعلى ما كان يقول ال على ما وأما إمتام عثمان فالذي ينبغي أن حيمل حاله 

قوماً خيرجون إما لتجارة وإما جلباية وإما جلرمي يقصرون الصالة وإمنا يقصر الصالة من كان شاخصاً 
أو حبضرة عدو، وقوله بني فيه مذهبه وهو أنه ال يقصر الصالة من كان انزاًل يف قرية أو مصر إال إذا  

للزاد واملزاد أي للطعام صاً أي مسافرًا وهو احلامل عدو وإمنا يقصر من كان شاخ كان خائفاً حبضرة
والشراب، واملزاد وعاء املاء، يقول إذا كان انزالً مكاانً فيه الطعام والشراب كان مرتفهاً مبنزلة املقيم 

عنده فال يقصر ألن القصر إمنا جعل للمشقة اليت تلحق اإلنسان وهذا ال تلحقه مشقة فالقصر 
مرت مىن وصار هبا زاد ومزاد مل ير القصر هبا ال اد واملزاد وللخائف، وملا عللمسافر الذي حيمل الز 

لنفسه وال ملن معه من احلجاج، وقوله يف تلك الرواية: ولكن حدث العام مل يذكر فيها ما حدث فقد 



ن الصالة أربع فقد يكون هذا هو احلادث، وإن كان قد جاءت اجلهال من األعراب وغريهم يظنون أ
ان فيه الزاد واملزاد أربعاً وهذا عنده ال جيوز، وإن كان قد أتهل م أن يظنوا أهنا تفعل يف مكخاف عليه

مبكة فيكون هذا أيضاً موافقاً فإنه إمنا أتهل مبكان فيه الزاد واملزاد وهو ال يرى القصر ملن كان انزالً 
من عذره يصدق بعضه  فجميع ما ثبت يف هذا الباب أبهله يف مكان فيه الزاد واملزاد، وعلى هذا

 بعضاً.
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وأما ما اعتذر به الطحاوي من أن مكة كانت على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم أعمر من مىن يف 
زمن عثمان فجواب عثمان له أن النيب صلى هللا عليه وسلم يف عمرة القضية مث يف غزوة الفتح مث يف 

القصر ملن كان خائفاً وإن كان انزاًل يف مكان فيه  وزعمرة اجلعرانة كان خائفاً من العدو وعثمان جي
الزاد واملزاد فإنه جيوزه للمسافر وملن كان حبضرة العدو، وإما حجة الوداع فقد كان النيب صلى هللا 

عليه وسلم آمناً لكنه مل يكن انزاًل مبكة وإمنا كان انزالً ابألبطح خارج مكة هو وأصحابه فلم يكونوا 
وال مبكان فيه الزاد واملزاد. وقد قال أسامة: أين ننزل غدًا؟ هل ننزل بدارك مبكة؟  امةانزلني بدار إق

فقال: " وهل ترك لنا عقيل من دار ننزل خبيف بين كنانة حيث تقامسوا على الكفر وهذا املنزل 
 ابألبطح بني املقابر ومىن.

ألجل املشقة وأن اإلمتام ال  قصروكذلك عائشة رضي هللا عنها أخربت عن نفسها أهنا إمنا تتم ألن ال
يشق عليها، والسلف واخللف تنازعوا يف سفر القصر يف جنسه ويف قدره فكان قول عثمان وعائشة 

أحد أقواهلم فيها، وللناس يف جنس سفر القصر أقوال أخر مع أن عثمان قد خالفه علي وابن 
ريهم من علماء الصحابة وغ مسعود وعرمان بن احلصني وسعد بن أيب وقاص وابن عمر وابن عباس

فروى سفيان بن عيينة عن جعفر بن حممد عن أبيه قال: اعتل عثمان وهو مبىن فأتى علي فقيل له: 
صل ابلناس فقال: إن شئتم صليت بكم صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتني، قاولوا: ال إال 

 ( .1ن مسعود )اب صالة أمري املؤمنني يعنون أربعاً، فأىب. ويف الصحيحني عن
__________ 

( املنار: ههنا بياض ابألصل واملروي فيهما عنه هبذه املسألة أنه قيل له يف مىن إن عثمان صلى 1)
ابلناس أربعاً فاسرتجع وقال: صليت مع رسول هللا )ص( مبىن ركعتني وصليت مع أيب بكر الصديق 



يت حظي من أربع ركعات ركعتان فل )رض( مبىن ركعتني وصليت مع عمر بن اخلطاب مبىن ركعتني
 متقبلتان
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 اخلالف يف جواز إمتام الرابعية يف السفر
وقد تنازع الناس يف األربع يف السفر على أقوال: أحدها: أن ذلك مبنزلة صالة الصبح أربعاً وهذا 

عند  مذهب طائفة من السلف واخللف وهو مذهب أيب حنيفة وابن حزم وغريه من أهل الظاهر، مث
ا جلس مقدار التشهد متت صالته واملفعول بعد ذلك كصالة منفصلة قد تطوع هبا، وإن أيب حنيفة إذ

مل يقعد مقدار التشهد بطلت صالته، ومذهب ابن حزم وغريه أن صالته ابطلة كما لو صلى عندهم 
 الفجر أربعاً.

كمن يف السفر أربعاً   وقد روى سعيد يف سننه عن الضحاك بن مزاحم قال: قال ابن عباس من صلى
 صلى يف احلضر ركعتني.

قال ابن حزم وروينا عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكر اإلمتام يف السفر ملن شاء فقال: ال، الصالة يف 
السفر ركعتان حتمان ال يصح غريمها، وحجة هؤالء أنه قد ثبت أن هللا إمنا فرض يف السفر ركعتني 

روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم من أنه وال سنة، وكل ما  والزايدة على ذلك مل أيت هبا كتاب
 صلى أربعاً أو أقر من صلى أربعاً فإنه كذب.

وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما أن القصر إمنا يكون يف بعض األسفار دون بعض كما أتول 
ا: وأنكروا ذلك. قالو غريمها أنه ال يكون إال يف حج أو عمرة أو جهاد مث قد خالفهما أئمة الصحابة 

ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " صدقة تصدق هللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته " فأمر بقبوهلا 
واألمر يقتضي الوجوب، ومن قال جيوز األمران فعمدهتم قوله تعاىل: " وإذا ضربتم يف األرض فليس 

 عليكم جناح أن تقصروا من الصالة
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لوا: وهذه العبارة إمنا تستعمل يف املباح ال يف الواجب كقوله: " الذين كفروا " قا إن خفتم أن يفتنكم
وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم " وقوله: " ال جناح 



وا هلن فريضة " وحنو ذلك، واحتجوا من السنة مبا عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرض
ها ومبا روي من أنه فعل ذلك واحتجوا أبن م من أن النيب صلى هللا عليه وسلم حسن لعائشة إمتامتقد

 عثمان أمت الصالة مبىن مبحضر الصحابة فأمتوا خلفه وهذه كلها حجج ضعيفة.
عليه وسلم إمنا كان يصلي يف السفر ركعتني أما اآلية فنقول قد علم ابلتواتر أن النيب صلى هللا 

عليه مجاهري العلماء، وإذا كان بكر وعمر بعده وهذا يدل على أن الركعتني أفضل كما  وكذلك أبو
القصر طاعة هلل ورسوله وهو أفضل من غريه مل جيز أن حيتج بنفي اجلناح على أنه مباح ال فضيلة فيه، 

تعاىل يف عذر لغريهم عن كونه مأمورًا به أمر إجياب، وقد قال مث ما كان عذرهم عن كونه مستحباً هو 
عليه أن يطوف هبما " والطواف بني الصفا واملروة هو السعي: " فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح 

السعي املشروع ابتفاق املسلمني وذلك إما ركن وإما واجب وإما سنة، وأيضاً فالقصر وإن كان 
اء وحنو ذلك، هذا تكون واجبة كأكل امليت للمضطر والتيمم ملن عدم امل رخصة استباحة احملظور فقد

إن للناس يف اآلية ثالثة أقوال: قيل املراد به قصر العدد فقط إن سلم أن املراد به قصر العدد، ف
وعلى هذا فيكون التخصيص ابخلوف غري مفيد، والثاين أن املراد به قصر األعمال فإن صالة اخلوف 

وف جائزة حضراً وسفراً ة األمن واخلوف يبيح ذلك، وهذا يرد عليه أن صالة اخلتقصر عن صال
 ر.واآلية أفادت القصر يف السف
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والقول الثالث وهو األصح أن اآلية أفادت قصر العدد وقصر العمل مجيعاً وهلذا علق ذلك ابلسفر 
واخلوف فإذا اجتمع الضرب يف األرض واخلوف أبيح القصر اجلامع هلذا وهلذا، وإذا انفرد السفر فإمنا 

 قصر العمل. ، وإذا انفرد اخلوف فإمنا يفيديبيح قصر العدد
ومن قال إن الفرض يف اخلوف والسفر ركعة كأحد القولني يف مذهب أمحد وهو مذهب ابن حزم 
فمراده إذا كان خوف وسفر فيكون السفر واخلوف قد أفادا القصر إىل ركعة كما روى أبو داود 

ل: سألت بن عبد هللا عن يزيد الفقري قاالطيالسي ثنا املسعودي هو عبد الرمحن هو عبد الرمحن 
جابر بن عبد هللا عن الركعتني يف السفر أقصرمها، قال جابر: ال، فإن الركعتني يف السفر ليستا بقصر 

 إمنا القصر ركعة عند القتال.
ويف صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض هللا الصالة على لسان نبيكم يف احلضر أربعاً ويف السفر 

ويناه أيضاً من طريق حذيفة وجابر وزيد بن اثبت وأيب  اخلوف ركعة. قال ابن حزم: ور ركعتني ويف



هريرة وابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أبسانيد يف غاية الصحة. قال ابن حزم: وهبذه اآلية 
اح " قلنا إن صالة اخلوف يف السفر إن شاء ركعة وإن شاء ركعتني ألنه جاء يف القرآن بلفظ " ال جن

صالها الناس مع النيب صلى هللا عليه وسلم مرة ركعة فقط ومرة ركعتني ال بلفظ األمر واإلجياب و 
 فكان ذلك على االختيار كما قال جابر.

وأما صالة عثمان فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه ومع هذا فكانوا يصلون خلفه، بل كان ابن 
لى ركعتني. وهذا دليل ف شر، وكان ابن عمر إذا انفر صمسعود يصلي أربعاً وإن انفرد ويقول: اخلال

 على أن صالة السفر أربعاً مكروهة عندهم وخمالفة للسنة ومع ذلك فال إعادة على
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من فعلها وإذا فعلها اإلمام اتبع فيها، وهذا ألن صالة املسافر ليست كصالة الفجر، بل هي من 
ن اخلطاب يف السنة اليت نقلها بني األربع فقال: صالة جنس اجلمعة والعيدين، وهلذا قرن عمر ب

تان، وصالة املسافر ركعتان متام غري قصر األضحى ركعتان وصالة الفطر ركعتان، وصالة اجلمعة ركع
على لسان نبيكم وقد خاب من افرتى. رواه أمحد والنسائي من حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى عن  

( عن عبد 1ه يزيد بن زايد ابن أيب اجلعد عن زبيد األايمي )كعب بن عجرة قال: قال عمر، وروا
 الرمحن فهذه األربعة ليست من جنس الفجر.

أنه يوم اجلمعة يصلى ركعتني اترة ويصلي أربعاً أخرى، ومن فاتته اجلمعة إمنا يصلي أربعاً ال  ومعلوم
كما ثبت يف الصحيح عن يصلي ركعتني وكذلك من مل يدرك منها ركعة عند الصحابة ومجهور العلماء  

ت شروط النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " من أدرك ركعة من الصالة فقد أدركها " وإذا حصل
اجلمعة خطب خطبتني وصلى ركعتني فلو قدر أنه خطب وصلى الظهر أربعاً لكان اتركاً للسنة ومع 

رأة وغريهم ممن ال جتب عليهم هذا فليسوا كمن صلى الفجر أربعاً وهلذا جيوز للمريض واملسافر وامل
افر له أن يصلي اجلمعة أن يصلي الظهر أربعاً أن أيمت به يف اجلمعة فيصلي ركعتني فكذلك املس

ركعتني وله أن أيمت مبقيم فيصلي خلفه أربعاً فإن قيل اجلمعة يشرتط هلا اجلماعة فلهذا كان حكم 
 املنفرد فيها خالف حكم املؤمت.

__________ 
الصواب اليامي، قال يف تقريب التهذيب: زبيد مبوحدة مصغر ابن احلارث أبو عبد هللا ( كذا و 1)



ليامي ابلتحتانية، أبو عبد الرمحن الكويف ثفة ثبت عابد من السادسة مات الكرمي بن عمرو بن كعب ا
 سنة ثنتني وعشرين أو بعدها
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يل هلم اشرتاط اجلماعة يف الصلوات وهذا الفرق ذكره أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أمحد ق
ذهب أمحد وغريه واألقوى أنه شرط مع القدرة وحينئذ املسافر ملا ائتم ابملقيم اخلمس فيه نزاع يف م

 اجلمعة، وإن قيل فللمسافرين أن يصلوا مجاعة دخل يف اجلماعة الواجبة فلزمه إتباع اإلمام كما يف
ا أربعاً، وصالة العيد قد ثبت عن علي أنه استخلف من قيل وهلم أن يصلوا يوم اجلمعة مجاعة ويصلو 

للسنة وركعتني لكوهنم مل خيرجوا إىل الصحراء، فصالة الظهر يوم  صلى ابلناس يف املسجد أربعاً ركعتني
رة ثنتني واترة أربعاً كصالة املسافر خبالف صالة الفجر، وعلى هذا اجلمعة وصالة العيدين تفعل ات

م كانوا يكرهون من اإلمام أن يصلي أربعاً ويصلون خلفه كما يف حديث تدل آاثر الصحابة فإهن
ود وغريه مع عثمان ولو كان ذلك عندهم كمن يصلي الفجر أربعاً ملا سلمان وحديث ابن مسع

 ما ال يستجيز مسلم أن يصلي الفجر أربعاً.استجازوا أن يصلوا أربعاً ك
والباقي تطوع قيل له: من املعلوم أنه مل ينقل عن  ومن قال إهنم ملا قعدوا قدر التشهد أدوا الفرض

. وأيضاً فإن ذلك ليس مبشروع فليس ألحد أن يصلي بعد أحدهم أنه قال: نوينا التطوع ابلركعتني
 عليه وسلم على من صلى بعد اإلقامة السنة وقال الصبح الفجر ركعتني بل قد أنكر النيب صلى هللا

 أربعاً.
وصل الصالة بصالة وقد ثبت يف الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وقد صلى اإلمام فكيف إذا 

 ة حىت يفصل بينهما بكالم أو قيام.وسلم هنى أن توصل صالة بصال
تطوع فكيف يسوغون أن يصلي وقد كان الصحابة ينكرون على من يصلي اجلمعة وغريها بصالة 

 الركعتني يف السفر إن كان ال جيوز
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ذا وجب على املقيم خلف املسافر أن يصلي أربعاً كما ثبت تطوع، وأيضاً فلماإال ركعتان بصالة 
ذلك عن الصحابة وقد وافق عليه أبو حنيفة وأيضاً فيجوز أن يصلي املقيم أربعاً خلف املسافر 



لون ذلك ويقولون أمتوا صالتكم فإنه قوم ركعتني كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفاؤه يفع
 سفر.

د سلم مجاهري العلماء أن يصلي هذا ا يبني أن صالة املسافر من جنس صالة املقيم فإنه قوهذا مم
خلف هذا كما يصلي الظهر خلف من يصلي اجلمعة وليس هذا كمن صلى الظهر قضاء خلف من 

 يصلي الفجر.
أن يسقط ركعتني ابلقصر فقوله خمالف للنصوص وإمجاع  وأما من قال أن املسافر فرضه أربع وله

لك املسافر إسقاطهما ال إىل بدل وال إىل السلف واألصول وهو قول متناقض فإن هاتني الركعتني مي
نظريه وهذا يناقض الوجوب فإنه ميتنع أن يكون الشيء واجباً على العبد ومع هذا ال يلزمه فعله وال 

عليه كالم أمحد بذلك أن الفرض على املسافر الركعتان فقط، الذي يدل فعلم  -فعل بدله وال نظريه 
 قصر نية وقال: ال يعجبين األربع وتوقف يف إجزاء األربع.وقدماء الصحابة فإنه مل يشرتط يف ال

ومل ينقل أحد عن أمحد أنه قال ال يقصر إال بنية وإمنا هذا من قول اخلرقي ومن اتبعه ونصوص أمحد 
يب بكر موافقة لقدماء األصحاب  مطلقة يف ذلك كما قاله مجاهري العلماء وهو اختيار أوأجوبته كلها 

ثرم وأيب داود وإبراهيم احلريب وغريهم فإهنم مل يشرتطوا النية ال يف قصر وال يف كاخلالل وغريه بل واأل
قول  مجع، وإذا كان فرضه ركعتني فإذا أتى هبما أجزأه ذلك سواء نوى القصر أو مل ينوه وهذا

مت أحداً من الصحابة والتابعني هلم إبحسان اجلماهري كمالك وأيب حنيفة وعامة السلف وما عل
 ة ال يفاشرتط ني
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قصر وال يف مجع ولو نوى املسافر اإلمتام كانت السنة يف حقه الركعتني، ولو صلى أربعاً كان ذلك 
 مكروهاً كما لو ينوه.

ة مجع وال كان ومل ينقل قط أحد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أمر أصحابه ال بنية القصر وال ني
رون بذلك من يصلي خلفهم مع أن املأمومني أو أكثرهم ال يعرفون ما يفعله خلفاؤه وأصحابه أيم

اإلمام فإن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا خرج يف حجته صلى هبم الظهر ابملدينة أربعاً، وصلى هبم 
رجوا حيجون معه وكثري منهم العصر بذي احلليفة ركعتني وخلفه أمم ال حيصي عددهم إال هللا كلهم خ

ف صالة السفر إما حلدوث عهده ابإلسالم وإما لكونه مل يسافر بعد ال سيما النساء صلوا معه ال يعر 
ومل أيمرهم بنية القصر وكذلك مجع هبم بعرفة ومل يقل هلم إين أريد أن أصلي العصر بعد الظهر حىت 



 صالها.
والفطر مطلق  يف كتاب هللا وسنة رسوله يف القصرفصل: اخلالف يف السفر الشرعي وحكمه: السفر 

مث قد تنازع الناس يف جنس السفر وقدره، أما جنسه فاختلفوا يف نوعني: أحدمها حكمه فمنهم من 
قال ال نقصر إال يف حج أو عمرة أو غزو وهذا قول داود وأصحابه إال ابن حزم، قال ابن حزم وهو 

ش عن عمارة بن ابن أيب عدي حدثنا جرير عن األعم قول مجاعة من السلف كما روينا من طريق
عمري عن األسود عن ابن مسعود قال: ال يقصر الصالة إال حاج أو جماهد. وعن طاوس أنه كان 

 يسأل عن قصر الصالة فيقول إذا خرجنا
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 حجاجاً أو عمارًا صلينا ركعتني.
عمرة أو جهاد، وحجة هؤالء أنه ليس معنا  وعن إبراهيم التيمي أنه كان ال يرى القصر إال يف حج أو

الذين كفروا وهذا سفر اجلهاد، وأما السنة فإن نص يوجب عموم القصر للمسافر إذا خاف أن يفتنه 
عليه وسلم قصر يف حجه وعمره وغزواته فثبت جواز هذا واألصل يف الصالة اإلمتام  النيب صلى هللا

 فال تسقط إال حيث أسقطتها السنة.
قال: ال يقصر إال يف سفر يكون طاعة فال يقصر يف مباح كسفر التجارة وهذا يذكر رواية  ومنهم من

وهو الصواب ألن النيب صلى هللا السفر الذي جيوز فيه الفطر عن أمحد، واجلمهور جيوزون القصر يف 
يب عليه وسلم قال: " إن هللا وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة " رواه عنه أنس بن مالك الكع

وقد رواه أمحد وغريه إبسناد جيد، وأيضا فقد ثبت يف صحيح مسلم وغريه عن يعلى بن أمية أنه قال 
ة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقد يكم جناح أن تقصورا من الصاللعمر بن اخلطاب " ليس عل

فقال: "  أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك
صدقة تصدق هللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته " وهذا يبني أن سفر األمن جيوز فيه قصر العدد وإن كان 

  علينا أمران بقبوهلا.ذلك صدقة من هللا
قال طائفة من أصحاب الشافعي وأمحد: إن شئنا قبلناها وإن شئنا مل نقبلها، فإن قبول الصدقة  وقد

لركعتني وهذا غلط فإن النيب صلى هللا عليه وسلم أمران أن نقبل ال جيب، ليدفعوا بذلك األمر اب
وأيضاً فقد  لينا فإن مل نقبل ذلك هلكناصدقة هللا علينا واألمر لإلجياب وكل إحسانه إلينا صدقة ع

 ثبت عن عمر بن اخلطاب أنه قال: صالة السفر ركعتان متام
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كما قال: صالة اجلمعة ركعتان وصالة األضحى غري قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افرتى،  
ركعتان وصالة الفطر ركعتان، وهذا نقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه سن للمسلمني الصالة يف 

بسفر نسك أو جهاد، وأيضاً فقد ثبت جنس السفر ركعتني كما سن اجلمعة والعيدين ومل خيص ذلك 
الة ركعتني فزيد يف صالة احلضر وأقرت صالة يف الصحيحني عن عائشة أهنا قالت: فرضت الص

ؤمر أبربع قط وحينئذ فما أوجب هللا على املسافر أن يصلي أربعاً السفر، وهذا يبني أن املسافر مل ي
سافر فرض عليه أربع، وحينئذ فمن أوجب وليس يف كتاب هللا وال سنة رسوله لفظ يدل على أن امل

 ه هللا ورسوله.على مسافر أربعاً فقد أوجب ما مل يوجب
وضع عنه الصوم ومعلوم أنه مل جيب فإن قيل قوله وضع يقتضي أنه كان واجباً قبل هذا كما قال أنه 

اً على املسافر صوم رمضان قط لكن ملا انعقد سبب الوجوب فأخرج املسافر من ذلك مسي وضع
عنه اجلزية مع أهنا ال  وألنه كان واجباً يف املقام فلما سافر وضع ابلسفر كما يقال: من أسلم وضعت

لت البن عمر: حدثين عن صالة السفر، جتب على مسلم حبال، وأيضاً فقد قال صفوان بن حمرز: ق
واه أبو قال: أختشى أن يكذب علي؟ قلت: ال، قال: ركعتان من خالف السنة كفر، وهذا معروف ر 

سفر ركعتان ومن خالف التياح عن مورق العجل عنه وهو مشهور يف كتب اآلاثر، ويف لفظ صالة ال
بني أن صالة السفر ركعتان وأن ذلك من السنة كفر وبعضهم رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، ف

ه ال يقصر إال يف السنة اليت خالفها فاعتقد خالفها فقد كفر، وهذه األدلة دليل على أن من قال إن
 ه وال احملرم ويقصر يفسفر واجب فقوله ضعيف ومنهم من قال ال يقصر يف السفر املكرو 
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املباح وهذا أيضاً رواية عن أمحد وهل يقصر يف سفر النزهة؟ فيه عن أمحد راويتان: وأما السفر احملرم 
فمذهب الثالثة مالك والشافعي وأمحد ال يقصر فيه، وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف واخللف 

ريه، وأبو حنيفة وابن حزم وغريمها يوجبون غو فقالوا: يقصر يف جنس األسفار وهو قول ابن حزم 
القصر يف كل سفر وإن كان حمرماً كما يوجب اجلميع التيمم إذا عدم املاء يف السفر احملرم، وابن 

 عقيل رجح يف بعض املواضع القصر والفطر يف السفر احملرم.



وهذا القول هو  رواحلجة مع من جعل القصر والفطر مشروعاً يف جنس السفر ومل خيص سفرًا من سف
الصحيح فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر، قال تعاىل: " فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من 
أايم أخر " كما قال يف آية التيمم: " وإن كنتم مرضى أو على سفر " اآلية، وكما تقدمت النصوص 

 عليه وسلم أنه خص هللاالدالة على أن املسافر يصلي ركعتني، ومل ينقل قط أحد عن النيب صلى 
سفرًا من سفر مع علمه أبن السفر يكون حراماً ومباحاً ولو كان هذا مما خيتص بنوع من السفر لكان 
بيان هذا من الواجبات ولو بني ذلك لنقلته األمة وما علمت عن الصحابة يف ذلك شيئاً، وقد علق 

كنتم مرضى أو على سفر " وقوله يف الصوم:   هللا ورسوله أحكاماً ابلسفر كقوله تعاىل يف التيمم: " وإن
" فمن كان مريضاً أو على سفر " وقوله: " وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 

 الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ".
تؤمن  ةأوقول النيب صلى هللا عليه وسلم: " ميسح املسافر ثالثة أايم ولياليهن " وقوله: " ال حيل المر 

ابهلل واليوم اآلخر أن تسافر إال مع زوج أو ذي حمرم " وقوله: " إن هللا وضع عن املسافر الصوم 
 وشطر
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الصالة " ومل يذكر قط يف شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع، فكيف جيوز 
لك؟ بل يكون بيان هللا ورسوله متناوالً أن يكون احلكم معلقاً أبحد نوعي السفر وال يبني هللا ورسوله ذ

صري وتقسيم الطالق بعد الدخول إىل ابئن ورجعي، للنوعني، وهكذا يف تقسيم السفر إىل طويل وق
وتقسيم اإلميان إىل ميني مكفرة وغري مكفرة، وأمثال ذلك مما علق هللا ورسوله احلكم فيه ابجلنس 

يتعلق به ذلك احلكم ونوعاً ال يتعلق من غري داللة على املشرتك العام فجعله بعض الناس نوعني نوعاً 
  وال استنباطاً.ذلك من كتاب وال سنة وال نصاً 

والذين قالوا: ال يثبت ذلك يف السفر احملرم عمدهتم قوله تعاىل يف امليتة: " فمن اضطر غري ابغ وال 
غي على اإلمام الذي جيوز عاد فال إمث عليه " وقد ذهب طائفة من املفسرين إىل أن الباغي هو البا

الطريق، قالوا: فإذا ثبت أن امليتة ال حتل  قتاله والعادي هو العادي على املسلمني وهم احملاربون قطاع
هلم فسائر الرخص أوىل، وقالوا: إذا اضطر العاصي بسفره أمرانه أن يتوب وأيكل وال نبيح له إتالف 

د، وأما أمحد ومالك فجوزوا له أكل امليتة نفسه، وهذا القول معروف عن أصحاب الشافعي وأمح
رم معصية والرخص للمسافر إعانة على ذلك فال جتوز دون القصر والفطر، قالوا: وألن السفر احمل



 اإلعانة على املعصية.
وهذه حجج ضعيفة أما اآلية فأكثر املفسرين قالوا املراد ابلباغي الذي يبغي احملرم من الطعام مع 

والعادي الذي يتعدى القدر الذي حيتاج إليه، وهذا التفسري هو الصواب دون قدرته على احلالل 
 هللا أنزل هذا يف السور املكية األنعام والنحل ويف املدنية، ليبني ما حيل وما حيرم من األول، ألن
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األكل والضرورة ال ختتص بسفر، ولو كانت يف سفر فليس السفر احملرم خمتصاً يقطع الطريق، 
ط اخلروج على اإلمام، ومل يكن على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم إمام خيرج عليه وال من شر و 

ا مسافرين، اخلارج أن يكون مسافرًا والبغاة الذين أمر هللا بقتاهلم يف القرآن ال يشرتط فيهم أن يكونو 
 واقتتلوا ابلنعال وال كان الذين نزلت اآلية فيهم أواًل مسافرين بل كانوا من أهل العوايل مقيمني

فر حمرم؟ فاملذكور يف اآلية واجلريد فكيف جيوز أن يفسر اآلية مبا ال ختتص ابلسفر وليس فيها كل س
فر، وقد يكون السفر احملرم بدونه، لو كان كما قيل مل يكن مطابقاً للسفر احملرم فإنه قد يكون بال س

كون حال اضطراره وأكله الذي أيكل فيه وأيضاً فقوله: " غري ابغ " حال من " اضطر " فيجب أن ي
م أن اإلمث إمنا ينفى عن األكل الذي هو الفعل ال غري ابغ وال عاد فإنه قال: " فال إمث عليه " ومعلو 

أكل غري ابغ وال عاد، وهذا يبني أن املقصود أنه ال عن نفس احلاجة إليه فمعىن اآلية فمن اضطر ف
يقرن بني البغي والعدوان فالبغي ما جنسه ظلم والعدوان جماوزة  يبغي يف أكله وال يتعدى، وهللا تعاىل

اإلمث والعداون يف قوله: " وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث  القدر املباح كما قرن بني
إلمث جنس الشر والعدوان جماوزة القدر املباح، فالبغي من جنس اإلمث، قال تعاىل: " وما والعدوان " فا

 رق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم بغياً بينهم " وقال تعاىل: " فمن خاف من موصتف
اجلنف  جنفاً أو إمثاً فأصلح بينهم فال إمث عليه " فاإلمث جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد، وأما

نه ملا خص فهو اجلنف عليهم بعمد وبغري عمد لكن قال كثري من املفسرين اجلنف اخلطأ واإلمث أل
 اإلمث ابلذكر وهو العمد بقي الداخل
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يف اجلنف خطأ، ولفظ العدوان من ابب تعدي احلدود كما قال تعاىل: " تلك حدود هللا فال تعتدوها 
ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه " وحنو ذلك، ومما يشبه هذا قوله: " ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا 

اح، وأما الذنوب فما كان جنسه شر إمث وأما قوهلم إن هذا ف جماوزة احلد يف املبيف أمران " واإلسرا
إعانة على املعصية فغلط ألن املسافر مأمور أبن يصلي ركعتني كما هو مأمور أن يصلي ابلتيمم وإذا 

ًا هبا عدم املاء يف السفر احملرم كان عليه أن يتيمم ويصلي وما زاد على الركعتني ليست طاعة وال مأمور 
ين، وإذا فعلها املسافر كان قد فعل منهياً عنه فصار صالة الركعتني مثل أن يصلي أحد من املسافر 

املسافر اجلمعة خلف مستوطن، فهل يصليها إال ركعتني وإن كان عاصياً بسفره وإن كان إذا صلى 
ى هللا عليه وسلم ثبت وحده صلى أربعاً؟ وكذلك صومه يف السفر ليس برًا وال مأمورًا به فإن النيب صل

عنه أنه قال: " ليس من الرب الصيام يف السفر " وصومه إذا كان مقيماً أحب إىل هللا من صيامه يف 
سفر حمرم، ولو أراد أن يتطوع على الراحلة يف السفر احملرم مل مينع من ذلك، وإذا اشتبهت عليه 

ال ميكنه إال هذا  عرايانً؟ فإن قيل هذا القبلة أما كان يتحرى ويصلي؟ ولو أخذت ثيابه أما كان يصلي
قيل واملسافر مل يؤمر إال بركعتني واملشروع يف حقه أن ال يصوم، وقد اختلف الناس لو صام هل 

يسقط الفرض عنه؟ واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان أجزأه، وهذه املسألة ليس فيها احتياط، 
زئه ذلك كما لو فعل ذلك يف يف السفر احملرم مل جي فإن طائفة يقولون من صلى أربعاً أو صام رمضان

 السفر املباح عندهم.
 وطائفة يقولون ال جيزيه إال صالة أربع وصوم رمضان، وكذلك
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أكل امليتة واجب على املضطر سواء كان يف السفر أو احلضر وسواء كانت ضرورية بسبب مباح أو 
كل امليتة كان عليه أن أيكلها، ولو سافر سفراً حمرماً فأتعبه حمرم فلو ألقي ماله يف البحر واضطر إىل أ

االً حمرماً حىت أعجزته اجلراح عن القيام صلى قاعدًا، حىت عجز عن القيام صلى قاعدًا، ولو قاتل قت
فإن قيل فلو قاتل قتاالً حمرماً هل يصلي صالة اخلوف؟ قيل جيب عليه أن يصلي وال يقاتل فإن كان 

احملرم فال نبيح له ترك الصالة بل إذا صلى صالة خائف كان خريًا من ترك الصالة ال يدع القتال 
فيه نزاع، مث إن أمكن فعلها بدون هذه األفعال املبطلة يف الوقت وجب ابلكلية، مث هل يعيد؟ هذا 

 ذلك عليه ألنه مأمور هبا، وأما إن خرج ومل يفعل ذلك، ففي صحتها وقبوهلا بعد ذلك نزاع.
ثاين: من موارد النزاع أن عثمان كان ال يرى مسافرًا إال من محل الزاد واملزاد دون من كان النوع ال



ج فيه إىل ذلك كالتاجر والتاين واجلايب الذين يكونون يف موضع ال حيتاجون فيه إىل ذلك انزاًل ال حيتا 
ر نفسه والذين معه ومل يقدر عثمان للسفر قدرًا بل هذا اجلنس عنده ليس مبسافر وكذلك قيل إنه مل ي

ولون السفر مسافرين مبىن ملا صارت مىن معمورة وذكر ابن أيب شبيبة عن ابن سريين أنه قال: كانوا يق
الذي تقصر فيه الصالة الذي حيمل فيه الزاد واملزاد ومأخذ هذا القول وهللا أعلم أن القصر إمنا كان 

جيد فيه الطعام والشراب مل يكن مسافراً بل  يف السفر ال يف املقام والرجل إذا كان مقيماً يف مكان
هذا يلحقه من املشقة ما يلحق  مقيماً خبالف املسافر الذي حيتاج أن حيمل الطعام والشراب فإن

 املسافر من مشقة السفر وصاحب هذا القول كأنه رأى الرخصة إمنا تكون للمشقة
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راب، وقد نقل عن غريه كالم يفرق فيه بني جنس واملشقة إمنا تكون ملن حيتاج إىل محل الطعام والش
 .وجنس

روى ابن أيب شيبة عن علي بن مسهر عن أيب إسحاق الشيباين عن قيس بن مسلم عن طارق ابن 
م هذا من صالتكم فإنه من مصركم، فقوله شهاب عن عبد هللا ابن مسعود قال: ال يغرنكم سوادك

صر ملا كان اتبعاً، وروى عبد الرزاق عن معمر عن من مصركم يدل على أنه جعل السواد مبنزلة امل
قال: كنت مع حذيفة ابملدائن فاستأذنته أن آيت أهلي ابلكوفة األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه 

 ني حىت أرجع إليه وبينهما نيف وستون ميالً.فأذن يل وشرط علي أن ال أفطر وال أصلي ركعت
 الكوفة. والسواد تسعون ميالً.وعن حذيفة أن ال يقصر إىل السواد وبني 

أحداب اجلبال أو بطون األودية وتزعمون  وعن معاذ بن جبل وعقبة بن عامر: ال يطأ أحدكم مباشية
 األفق إىل األفق. ( من1أنكم سفر ال وال كرامة إمنا التقصري يف السفر من الباءت )

ن لكان جعلوا هذا اجلنس من قلت: هؤالء مل يذكروا مسافة حمدودة للقصر ال ابلزمان وال ابملكا
د ومزاد فإن كانوا قصدوا ما قصده السري ليس سفرًا كما جعل عثمان السفر ما كان فيه محل زا

ملقيم فقد وافقوا عثمان لكن عثمان من أن هذا ال يزال يسري يف مكان حيمل فيه الزاد واملزاد فهو كا
ن أعمال البلد تبع له كالسواد مع ابن مسعود خالف عثمان يف إمتامه مبىن، وإن كان قصدهم أ

يف حديث معاذ من أفق إىل أفق فهذا هو الكوفة وإمنا املسافر من خرج من عمل إىل عمل كما 
 أنالظاهر وهلذا قال ابن مسعود عن السواد: فإنه من مصركم، وهذا كما 



__________ 
 ( كذا ابألصل1)
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يه مسافة ه فهم جيعلون ذلك كذلك وإن طال وال جيدون فما حول املصر من البساتني واملزارع اتبعة ل
وهذا كما أن املخاليف وهي األمكنة اليت يستخلف فيها من هو خليفة عن األمري العام ابملصر 

يدل على ذلك ما رواه حممد بن بشار: الكبري، ويف حديث معاذ من خرج من خمالف إىل خمالف 
يس بن عمران بن عمري حيدث عن أبيه عن جده أنه حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة مسعت ق

رديفه على بغلة له مسرية أربعة فراسخ فصلى الظهر ركعتني، قال خرج مع عبد هللا بن مسعود وهو 
شاهدوا عمري موىل ابن مسعود، فهذا يدل شعبة: أخربين هبذا قيس بن عمران وأبوه عمران بن عمري 

طويلة ولكن اعترب أمرًا آخر كاألعمال وهذا أمر ال حيد  على أن ابن مسعود مل حيد السفر مبسافة
بعموم الوالايت وخصوصها مثل من كان بدمشق فإذا سافر إىل ما هو خارج مبسافة وال زمان لكن 

هنم رأوا ما رخص فيه للمسافر إمنا رخص فيه عن أعماهلا كان مسافرًا. وأصحاب هذه األقوال كأ
ياجه إىل الرخصة، وعلموا أن املنتقل يف املصر الواحد من مكان للمشقة اليت تلحقه يف السفر، واحت

سافر، وكذلك اخلارج إىل ما حول املصر كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيرج إىل مكان ليس مب
يكن يقصر وكذلك املسلمون كانوا يتناوبون اجلمعة من العوايل، ومل إىل قبا كل سبت راكباً وماشياً، ومل 

 ون فكان املنتقل يف العمل الواحد هبذه املثابة عندهم.يكونوا يقصر 
ر أهل مكة مع النيب صلى هللا عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومىن، مع أن هذه وهؤالء حيتج عليهم بقص

من السواد للكوفة وأقرب إليها منها فإن بني ابب شيبة  اتبعة ملكة ومضافة إليها وهي أكثر تبعاً هلا
د الصخرات اليت يف أسفل جبل الرمحة بريد هبذه املسافة وهذا السري وهم وموقف اإلمام بعرفة عن

 ن وإذامسافرو 
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قيل املكان الذي يسافرون إليه ليس مبوضع مقام قيل بل كان هناك قرية منرة والنيب صلى هللا عليه 
فرق بني السفر إىل  وسلم مل يزل هبا وكان هبا أسواق وقريب منها عرنة اليت تصل واديها بعرفة ألنه ال



قصد اإلقامة فإن النيب صلى هللا عليه وسلم واملسلمني سافروا بلد تقام فيه وبلد ال تقام فيه إذا مل ي
إىل مكة وهي بلد ميكن اإلقامة فيه وما زالوا مسافرين يف غزوهم وحجهم وعمرهتم، وقد قصر النيب 

" اي أهل مكة أمتوا صالتكم فإان قوم  صلى هللا عليه وسلم الصالة يف جوف مكة عام الفتح وقال:
فعل ذلك رواه مالك إبسناد صحيح ومل يفعل ذلك رسول هللا صلى هللا سفر " وكذلك عمر بعده 

( ، ومن نقل ذلك عنهم فقد غلط وهذا خبالف خروج النيب 1عليه وسلم وال أبو بكر وال عمر مبىن )
وخروجه إىل الصالة على الشهداء فإنه قبل أن صلى هللا عليه وسلم إىل قبا كل سبت راكباً وماشياً 

( هبا 2عليهم وخبالف ذهابه إىل البقيع وخبالف قصد أهل العوايل املدينة ليجّمعوا )ميوت بقليل صلى 
فإن هذا كله ليس بسفر فإن اسم املدينة متناول هلذا كله وإمنا الناس قسمان األعراب وأهل املدينة 

ىل أهله يف يومه من غري أن يتأهب لذلك أهبة السفر فال حيمل وألن الواحد منهم يذهب ويرجع إ
زادًا وال مزادًا ال يف طريقه وال يف املنزل الذي يصل إليه وهلذا ال يسمى من ذهب إىل ربض مدينته 

مسافرًا وهلذا جتب اجلمعة على من حول املصر عند أكثر العلماء وهو يقدر بسماع النداء وبفرسخ 
ف جيب أن يسافر مل جتب اجلمعة على من ينشئ هلا سفراً فإن اجلمعة ال جتب فكيولو كان ذلك سفراً 

 هلا وعلى هذا فاملسافر مل يكن مسافرًا لقطعه مسافة حمدودة وال
__________ 

 ( أي مل أيمروا أهل مكة ابإلمتام ألهنم يعدون يف مىن مسافرين1)
 ( أي ليصلوا اجلمعة2)
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ل الذي هو سفر وقد يكون مسافرًا من مسافة قريبة كان مسافرًا جلنس العم  لقطعه أايماً حمدودة بل
وال يكون مسافراً من أبعد منها مثل أن يركب فرساً سابقاً ويسري بريد مث يرجع من ساعة إىل بلده 

وليلة وحيتاج يف ذلك إىل محل زاد ومزاد فكان  فهذا ليس مسافرًا وإن قطع هذه املسافة يف يوم
 عرفة مث رجع من يومه إىل ا كان سفر أهل مكة إىل عرفة ولو ركب رجل فرساً سابقاً إىلمسافراً كم

مكة مل يكن مسافرًا يدل على ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قال: " ميسح املسافر ثالثة أايم 
م ولياليهن فيجب أن لة " فلو قطع بريدًا يف ثالثة أايم كان مسافرًا ثالثة أايواملقيم يوماً ولي -ولياليهن 

يوم مل يكن مسافراً فالنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا اعترب  ميسح مسح سفر ولو قطع الربيد يف نصف
ره ثالثة أن يسافر ثالثة أايم سواء كان سفره حثيثاً أو بطيئاً سواء كانت األايم طوااًل أو قصاراً ومن قد



جعلوا املسافة الواحدة حدًا يشرتك فيه مجيع الناس أايم أو يومني جعلوا ذلك بسري اإلبل واإلقدام و 
قطعها يف يوم جعلوه مسافرًا ولو قطع ما دوهنا يف عشرة أايم مل جيعلوه مسافرًا وهذا خمالف  حىت لو

 النيب صلى هللا عليه وسلم.
ضع ذهابه إىل قبا والعوايل واحد وجميء أصحابه من تلك املوا وأيضاً فالنيب صلى هللا عليه وسلم يف

واحلوائط اليت هي النخيل وتلك مواضع اإلقامة ال إىل املدينة إمنا كانوا يسريون يف عمران بني األبنية 
مواضع السفر، واملسافر ال بد أن خيرج إىل الصحراء فإن لفظ السفر يدل على ذلك يقال سفرت 

ملساكن ال يكون مسافراً ا كشفته فإذا مل يربز إىل الصحراء اليت ينكشف فيها بني ااملرأة عن وجهها إذ
 راب منافقون ومن أهل املدينة مردواقال تعاىل: " وممن حولكم من األع
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على النفاق " وقال تعاىل: " ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول هللا 
، واألعراب هم أهل وال يرغبوا أبنفسهم عن نفسه " فجعل الناس قسمني: أهل املدينة واألعراب

ساكناً يف مدر كان من أهل املدينة ومل يكن  العمود، وأهل املدينة هم أهل املدر، فجميع من كان
للمدينة سور ينهز به داخلها من خارجها بل كانت حمال حمال وتسمى احمللة دارًا، واحمللة القرية 

، فبنو مالك بن النجار يف قريتهم الصغرية فيها املساكن وحوهلا النخل واملقابر ليست أبنية متصلة
عدي بن النجار دارهم كذلك، وبنو مازن بن النجار كذلك، وبنو  حوايل دورهم أمواهلم وخنيلهم، وبنو

سامل كذلك وبنو ساعدة كذلك، وبنو احلارث بن اخلزرج كذلك، وبنو عمرو بن عوف كذلك وبنو 
لنيب صلى هللا عليه وسلم: " خري دور عبد األشهل كذلك، وسائر بطون األنصار كذلك، كما قال ا

بين عبد األشهل مث دار بين احلارث مث دار بين ساعدة ويف كل دور األنصار دار بين النجار مث دار 
األنصار خري " وكان النيب صلى هللا عليه وسلم قد نزل يف بين مالك بن النجار وهناك بىن مسجده 

وقبور فأمر ابلنخل فقطعت وابلقبور فنبشت وابخلرب وكان حائطاً لبعض بين النجار فيه خنل وخرب 
ناك وكانت سائر دور األنصار حول ذلك قال ابن حزم ومل يكن هناك مصر فسويت وبىن مسجده ه

قال: وهذا أمر ال جيهله أحد بل هو نقل الكوايف عن الكوايف وذلك كله مدينة واحدة كما جعل هللا 
األعراب، فمن ليس من األعراب فهو من أهل املدينة، مل الناس نوعني أهل املدينة ومن حوهلم من 

اخاًل وخارجاً وسورًا وربضاً كما يقال مثل ذلك يف املدائن املسورة، وقد جعل النيب جيعل للمدينة د
 صلى هللا عليه وسلم حرم املدينة بريدًا يف بريد واملدينة بني
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كله من   وقال: " ما بني البتيها حرم " فما بني البتيهاالبتني، والالبة األرض اليت تراهبا حجارة سود 
املدينة وهو حرم فهذا بريد ال يكون الضارب فيه مسافراً، وإن كان املكي إذا خرج إىل عرفات 

مكة ليست كالعوايل من املدينة وهذا أيضاً مما يبني مسافرًا فعرفة ومزدلفة ومىن صحاري خارجة عن 
فإن املسافر يف املصر الكبري لو سافر يومني أو ثالثة مل يكن مسافراً  أنه ال اعتبار مبسافة حمدودة

عن القرية الصغرية إذا سافر مثل ذلك كان مسافراً فعلم أنه ال بد أن يقصد بقعة يسافر من واملسافر 
ان ما بني املكانني صحراء ال مساكن فيها حيمل فيها الزاد واملزاد فهو مسافر مكان إىل مكان فإذا ك

 وجد الزاد واملزاد ابملكان الذي يقصده. وإن
حكم طريقه فال بد أن يعدم فيه الزاد واملزاد وخالفه وكان عثمان جعل حكم املكان الذي يقصده 

وسلم قصر مبكة عام فتح مكة وفيها  أكثر علماء الصحابة وقوهلم أرجح فإن النيب صلى هللا عليه
مزاد فبينها وبني مكة صحراء يكون مسافرًا من يقطعها  الزاد واملزاد وإذا كانت مىن قرية فيها زاد و 

كن عثمان قد أتول يف قصر النيب صلى هللا عليه وسلم مبكة أنه كان كما كان بني مكة وغريها، ول
ن قد بلغه أن هوازن مجعت له، وعثمان جيوز القصر ملن  خائفاً ألنه ملا فتح مكة والكفار كثريون وكا

عثمان أنه يعين النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا أمرهم ابملتعة ألهنم  كان حبضرة عدو كما حيكى عن 
 وخالفه علي وعمران بن حصني وابن عمر وابن عباس وغريهم من الصحابة؛ وقوهلم هو كانوا خائفني

يه وسلم يف حجة الوداع كان آمناً ال خياف إال هللا وقد أمر أصحابه الراجح فإن النيب صلى هللا عل
 العمرة والقصر وقصر العدد إمنا هو معلق ابلسفر ولكن إذا اجتمع اخلوف والسفر بفسخ احلج إىل

 بيح قصر العدد وقصرأ
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الركعات وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم هو وعمر بعده ملا صليا مبكة: " اي أهل مكة أمتوا 
راً فلهذا احلكم تعلق ابلسفر صالتكم فإان قوم سفر " بني أن الواجب لصالهتم ركعتني جمرد كوهنم سف

فيه خوف حبال وكالم الصحابة أو أكثرهم من هذا  ومل يعلقه ابخلوف. فعلم أن قصر العدد ال يشرتط
الباب يدل على أهنم مل جيعلوا السفر قطع مسافة حمدودة أو زمان حمدود يشرتط فيه مجيع الناس بل  



كم السفر وإال فال. وهلذا اختلف كالمهم يف كانوا جييبون حبسب حال السائل فمن رأوه أثبتوا له ح
عن الثوري عن منصور بن املعتمر عن جماهد عن ابن عباس قال: مقدار الزمان واملكان فروى وكيع 

إذا سافرت يوماً إىل العشاء فإن زدت فقصر، ورواه احلجاج بن منهال ثنا أبو عوانة عن منصور بن 
صر املسافر يف مسرية يوم إىل العتمة إال يف أكثر من املعتمر عن جماهد عن ابن عباس قال: ال يق

 ذلك.
عن شبيل عن أيب مجرة الضبعي قال: قلت البن عباس أقصر إىل األيلة؟ قال:  وروى وكيع عن شعبة

تذهب وجتيء يف يوم؟ قلت: نعم، قال: ال، إال يوم متاح. فهنا قد هنى أن يقصر إذا رجع إىل أهله يف 
يف يوم ويف األول هناه أن يقصر إال يف أكثر من يوم وقد روي حنو األول  يوم هذه مسرية بريد وأذن

 كرمة مواله قال: إذا خرجت من عند أهلك فاقصر فإذا أتيت أهلك فأمتم.عن ع
 وعن األوزاعي: ال قصر إال يف يوم اتم.

إىل  وروى وكيع عن هشام بن ربيعة بن الغاز اجلرشي عن عطاء بن أيب رابح قلت البن عباس: أقصر
 عرفة؟ قال: ال، ولكن إىل الطائف وعسفان فذلك مثانية وأربعون ميالً.

 وى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء قلت البن عباس: أقصر إىل مىنور 
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أو عرفة؟ قال: ال، ولكن إىل الطائف أو جدة أو عسفان فإذا وردت على ماشية لك أو أهل فأمت 
 تمده أمحد والشافعي.الصالة، وهذا األثر قد اع

 قاة أنقال ابن حزم: من عسفان إىل مكة بسري اخللفاء الراشدين اثنان وثالثون مياًل؛ قال: وأخربان الث
من جدة إىل مكة أربعني ميالً، قلت: هنيه عن القصر إىل مىن وعرفة قد يكون ملن يقصد ذلك حلاجة 

اايت عنه ويؤيد ذلك أن ابن عباس ال ويرجع من يومه إىل مكة حىت يوافق ذلك ما تقدم من الرو 
حلج إذا خيفى عليه أن أهل مكة كانوا يقصرون خلف النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر يف ا

خرجوا إىل عرفة ومزدلفة ومىن وابن عباس من أعلم الناس ابلسنة فال خيفى عليه مثل ذلك وأصحابه 
ة كطاوس وغريه وابن عيينة نفسه الذي روى هذا املكيون كانوا يقصرون يف احلج إىل عرفة ومزدلف

ول أحدهم: األثر عن ابن عباس كان يقصر إىل عرفة يف احلج وكان أصحاب ابن عباس كطاوس يق
صلوا يف املوسم خالف صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذه  -يعين أهل مكة  -أترى الناس 

ا معه كانوا خلقاً كثريًا وقد خرجوا معه إىل مىن حجة قاطعة فإنه من املعلوم أن أهل مكة ملا حجو 



مكة وسائر املسلمني مل يصلون خلفه وإمنا صلى مبىن أايم مىن قصرًا والناس كلهم يصلون خلفه أهل 
أيمر أحدًا منهم أن يتم صالته ومل ينقل ذلك أحد ال إبسناد صحيح وال ضعيف مث أبو بكر وعمر 

كة وغريهم كذلك وال أيمران أحدًا إبمتام مع أنه قد صح عن عمر بعده كاان يصليان يف املوسم أبهل م
فإان قوم سفر، وهذا أيضاً مروي عن بن اخلطاب أنه ملا صلى مبكة قال: اي أهل مكة أمتوا صالتكم 

 النيب صلى هللا عليه وسلم يف أهل مكة عام
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بل كان يصلي مبنزله وقد رواه أبو الفتح ال يف حجة الوداع فإنه يف حجة الوداع مل يكن يصلي مبكة 
 داود وغريه ويف إسناده مقال.

واملقصود أن من تدبر صالة النيب صلى هللا عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومىن أبهل مكة وغريهم وأنه مل 
عنه أنه أمرهم إبمتام علم قطعاً أهنم كانوا يقصرون خلفه وهذا من العلم العام الذي ال  ينقل مسلم قط

ابن عباس وال غريه وهلذا مل يعلم أحدًا من الصحابة أمر أهل مكة أن يتموا خلف اإلمام  خيفى على
صلى كعتني فدل هذا مل يعلم واحد من الصحابة أمر أهل مكة أن يتموا خلف اإلمام إذا إذا صلى ر 

نزل ركعتني فدل هذا على أن ابن عباس إمنا أجاب به من سأله إذا سافر إىل مىن أو عرفة سفرًا ال ي
فيه مبىن وعرفة بل يرجع من يومه فهذا ال يقصر عنده ألنه قد بني أن من ذهب ورجع من يومه ال 

اً وقد استفاض عنه يقصر وإمنا يقصر من سافر يوماً ومل يقل مسرية يوم بل اعترب أن يكون السفر يوم
أربعة برد مثانية جواز القصر إىل عسفان وقد ذكر ابن حزم أهنا اثنان وثالثون مياًل وغريه يقول 
عمر وأكثر الرواايت وأربعون مياًل، والذين حدوها مثانية وأربعني ميالً عمدهتم قول ابن عباس وابن 

ض أقواهلما دون بعض بل إما أن جيمع عنهم ختالف ذلك فلو مل يكن إال قوهلما مل جيز أن أيخذ ببع
ع أخر وهلذا كان احملددون بستة بينهما وإما أن يطلب دليل آخر فكيف واآلاثر عن الصحابة أنوا 

يقول مل أجد أحدًا قال  عشر فرسخاً من أصحاب مالك والشافعي وأمحد إمنا هلم طريقان بعضهم
ريقة الشافعي وهذا أيضاً منقول عن الليث أبقل من القصر فيما دون هذا فيكون هذا إمجاعاً وهذه ط

قال أبقل من ذلك وغريمها قد علم من قال  ابن سعد فهذان اإلمامان بينا عذرمها أهنما مل يعلما من
 أبقل من ذلك.
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والطريقة الثانية: أن يقولوا هذا قول ابن عمر وابن عباس وال خمالف هلما من الصحابة فصار إمجاعاً، 
 وهذا ابطل فإنه نقل عنهما هذا وغريه وقد ثبت عن غريمها من الصحابة ما خيالف ذلك.

هذا التحديد مأثور عن النيب صلى  عض أصحاب الشافعي وأمحد وهي أنومث طريقة اثلثة سلكها ب
هللا عليه وسلم كما رواه ابن خزمية يف خمتصر املختصر عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

أنه قال: " اي أهل مكة ال تقصروا يف أقل من أربعة برد من مكة إىل عسفان " وهذا ما يعلم أهل 
يه وسلم ولكن هو من كالم ابن عباس، أفرتى أنه كذب على النيب صلى هللا علاملعرفة ابحلديث 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا حد مسافة القصر ألهل مكة دون أهل املدينة اليت هي دار السنة 
واهلجرة والنصرة ودون سائر املسلمني؟ وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه 

 عليه وسلم قط السفر مبسافة ال بريد وال غري بريد وال لفة ومىن؟ ومل حيد النيب صلى هللابعرفة ومزد
حدمها بزمان، ومالك قد نقل عنه أربعة برد كقول الليث والشافعي وأمحد وهو املشهور عنه، قال: 

ر فيه فإن كانت أرض ال أميال فيها فال يقصرون يف أقل من يوم وليلة للثقل قال: وهذا أحب ما تقص
ال قصر إال يف مخسة وأربعني ميالً فصاعدًا. وروي عنه: ال قصر إال يف  الصالة إيل، وقد ذكر عنه

اثنني وأربعني مياًل فصاعدًا، وروي عنه: ال قصر إال يف أربعني مياًل فصاعدًا، وروى عنه إمساعيل ابن 
ت القاضي إمساعيل بن إسحاق أيب أويس: ال قصر إال يف ستة وأربعني مياًل قصدًا. ذكر هذه الروااي

كتابه املبسوط ورأى ألهل مكة خاصة أن يقصروا الصالة يف احلج خاصة إىل مىن فما فوقها وهي يف  
 أربعة أميال. وروى عنه ابن القاسم أنه قال فيمن خرج ثالثة أميال كالرعاء وغريهم

(2/74) 

 

ن الشافعي أنه ال قصر يف أقل من فتأول فأفطر يف رمضان: ال شيء عليه إال القضاء فقط، وروي ع
 ي.ستة وأربعني ميالً ابهلامش

واآلاثر عن ابن عمر أنواع فروى حممد بن املثىن: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري 
 قول مسعت ابن عمر يقول: لو خرجت مياًل لقصرت الصالة.مسعت جبلة بن سحيم ي

سعر عن حمارب بن زايد مسعت ابن عمر يقول: إين ألسافر وروى ابن أيب شيبة: حدثنا وكيع حدثنا م
. حمارب قاضي الكوفة من خيار التابعني أحد األئمة -يعين الصالة  -الساعة من النهار فأقصر 

 ومسعر أحد األئمة.



شيبة: حدثنا علي بن مسهر عن أيب إسحاق الشيباين عن حممد بن زيد بن خليدة عن وروى ابن أيب 
صر الصالة يف مسرية ثالثة أميال. قال ابن حزم: حممد بن زيد هو طائي واله حممد ابن عمر قال: تق

 لقضاء ابلكوفة مشهور من كبار التابعني.بن أيب طالب ا
ات النصب قال: وكنت أسافر مع ابن عمر الربيد وروى مالك عن انفع عن ابن عمر أنه قصر إىل ذ

 فال يقصر.
ة على مثانية عشر مياًل فهذا انفع خيرب عنه أنه قصر يف ستة قال عبد الرزاق: ذات النصب من املدين

أربعة فراسخ فال يقصر. وكذلك روى عنه ما ذكره غندر: حدثنا  فراسخ وأنه كان يسافر بريداً وهو
محن عن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب قال: خرجت مع عبد هللا شعبة عن حبيب بن عبد الر 

وهي من املدينة على مثانية عشر مياًل فلما أاتها قصر الصالة،  بن عمر بن اخلطاب إىل ذات النصب
 ابن عمر أنه كان يقصر الصالة يف مسرية أربعة برد. وروى معمر عن أيوب عن انفع عن
 ه كان يقصر يف هذا ويف ما هو أقلوما تقدم من الرواايت يدل على أن
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 منه.
ربيعة الواليب األسدي قال: سألت ابن عمر عن  وروى وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن

 الصالة قال: حاج أو معتمر أو غاز؟ فقلت: ال ولكن أحدان يكون له الضيعة يف السواد، تقصري
: فإهنا ثالث وليلتان وليلة للمسرع إذا خرجنا فقال: تعرف السويداء؟ فقلت: مسعت هبا ومل أرها، قال

 إىل السويداء اثنان وسبعون مياًل أربعة وعشرون فرسخاً. إليها قصران، قال ابن حزم من املدينة
أن ابن عمر مل يذكر ذلك حتديدًا لكن بني هبذا جواز القصر يف مثل هذا  قلت: فهذا مع ما تقدم يبني

 ال يقصرون يف السواد فأجابه ابن عمر جبواز القصر.ألنه كان قد بلغه أن أهل الكوفة 
ج أخربين انفع أن ابن عمر كان أدىن ما يقصر الصالة إليه مال له ( من طريق ابن جري1وأما ما روي )

ث قواصد مل يقصر فيما دونه، وكذلك ما رواه محاد بن سلمة عن أيوب بن خبيرب وهي مسرية ثال
نه كان يقصر الصالة فيما بني املدينة وخيرب وهي بقدر األهواز محيد كالمها عن انفع عن ابن عمر أ

قال ابن حزم بني املدينة وخيرب كما بني البصرة واألهواز وهي  -ما دون ذلك من البصرة ال يقصر في
 غري أربعة أميال قال: وهذا مما اختلف فيه على ابن عمر مث على انفع أيضاً عن ابن عمر. مائة ميل

وهو أنه مل يقصر فيما دون ذلك غلط قطعاً ليس هذا حكاية عن قوله حىت يقال قلت: هذا النفي 



اجتهاده بل نفي لقصره فيما دون ذلك وقد ثبت عنه ابلرواية الصحيحة من طريق انفع  أنه اختلف
 ريه أنه قصر فيما دون ذلك فهذا قد يكون غلطاً فمن روى عن أيوب إن قدر أن انفعاً روىوغ

__________ 
 ظر أين جواب أم؟( ين1)
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ذلك فإنه قد ثبت عن انفع عنه هذا فيكون حني حدث هبذا قد نسي أن ابن عمر قصر فيما دون 
 أنه قصر فيما دون ذلك.

محاد بن زيد حدثنا أنس بن سريين قال: خرجت مع أنس بن مالك إىل أرضه وهي على رأس  وروى
جتري بنا يف دجلة قاعدًا على بساط ركعتني مث سلم مث  مخسة فراسخ فصلى بنا العصر يف سفينة وهي

إمنا خرج إىل أرضه املذكورة ومل يكن سفره إىل غريها حىت يقال   صلى بنا ركعتني مث سلم. وهذا فيه أنه
فراسخ وهي بريد وربع ويف صحيح مسلم حدثنا ابن أيب شيبة وابن  كانت من طريقه فقصر يف مخسة

بة عن حيىي بن يزيد اهلنائي سألت أنس بن مالك عن قصر الصالة بشار كالمها عن غندر عن شع
شعبة شك  -عليه وسلم إذا خرج مسرية ثالثة أميال أو ثالثة فراسخ فقال كان رسول هللا صلى هللا 

ن يقطع من املسافة الطويلة هذا ألن السائل سأله عن قصر الصالة صلى ركعتني ومل ير أنس أ -
س سؤااًل عن أول صالة يقصرها مث إنه مل يقل أحد إن أول صالة ال وهو سؤال عما يقصر فيه لي

أو أكثر من ذلك فليس يف هذا جواب لو كان املراد ذلك ومل يقل لك  يقصرها إال يف ثالثة أميال
د أنه من سافر هذه املسافة قصر، مث ما أخرب به عن النيب صلى هللا عليه أحد فدل على أن أنساً أرا

 صلى هللا عليه وسلم مل يبني هل كان ذلك اخلروج هو السفر أو كان ذلك هو وسلم فعل من النيب
فر فإن كان أراد به أن ذلك كان سفره فهو نص، وإن كان ذلك الذي قطعه من الذي قطعه من الس

استدل بذلك على أنه يقصر إليه إذا كان هو السفر يقول أنه ال يقصر إال يف  السفر فأنس بن مالك
 ن قطع هذه املسافة سفر ملا قصر.السفر فلوال أ
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تكون سفرًا ال يكتفي جمرد قصده املسافة اليت وهذا يوافق قول من يقول ال يقصر حىت يقطع مسافة 
سفر وهذا قول ابن حزم وداود وأصحابه، وابن حزم حيد مسافة القصر مبيل لكن داود وأصحابه هي 

م يقول إنه يقصر يف كل سفر، وابن حزم يقولون: ال يقصر إال يف حج أو عمرة أو غزو، وابن حز 
ه يقولون إنه يفطر يف كل سفر خبالف القصر ألن عنده أنه ال يفطر إال يف هذه املسافة وأصحاب

رع وإمنا فيه فعله أنه قصر يف السفر ومل جيدوا أحدًا قصر القصر ليس عندهم فيه نص عام عن الشا
 .فيما دون ميل، ووجدوا امليل منقواًل عن ابن عمر

عليه وسلم خرج وابن حزم يقول السفر هو الربوز عن حملة اإلقامة، لكن قد علم أن النيب صلى هللا 
روا ومل يفطروا فخرج هذا عن إىل البقيع لدفن املوتى وخرج إىل الفضاء للغائط والناس معه فلم يقص

الً لقصرت أن يكون سفرًا ومل حيدوا أقل من ميل يسمى سفرًا؛ فإن ابن عمر قال لو خرجت مي
رًا جعلنا هذا هو احلد، الصالة فلما ثبت أن هذه املسافة جعلها سفرًا ومل جند أعلى منها يسمى سف

قصر فيه وال يفطر، وإذا بلغ امليل قال: وما دون امليل من آخر بيوت قريته له حكم احلضر فال ي
كذلك إذا رجع فكان فحينئذ صار له سفر يقصر فيه الصالة ويفطر فيه فيمن حينئذ يقصر ويفطر و 

 على أقل من ميل فإنه يتم ليس يف سفر يقصر فيه.
السفر حمدودًا يف اللغة قالوا: وأقل ما مسعنا أنه يسمى سفراً هو امليل وأولئك قلت: جعل هؤالء 

وه حمدودًا ابلشرع وكال القولني ضعيف، أما الشارع فلم حيده، وكذلك أهل اللغة مل ينقل أحد جعل
 ا: الفرق بني ما يسمى سفرًا وما ال يسمى سفراً هو مسافة حمدودة،عنهم أهنم قالو 
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لسفر ابملسافة ابطل يف الشرع واللغة، مث لو كان حمدودًا مبسافة ميل، فإن أريد أن حتديد ابل نفس 
امليل يكون من حدود القرية املختصة به فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيرج أكثر من ميل من 

ة مياًل قيل له من املكان اجملتمع الذي يشتمله اسم مدين حمله يف احلجاز وال يقصر وال يفطر، وإن أراد
املقابر والغائط ألن تلك مل تكن خارجاً عن آخر حد املدينة، ففي فال حجة لك يف خروجه إىل 

اجلملة كان خيرج إىل العوايل وإىل أحد كما كان خيرج إىل املقابر والغائط ويف ذلك ما هو أبعد من 
أكثر من ميل وأيتون إليها  عليه وسلم وأصحابه خيرجون من املدينة إىلميل، وكان النيب صلى هللا 

ال يقصرون كخروجهم إىل قباء والعوايل وأحد، ودخوهلم للجمعة وغريها من هذه أبعد من ميل و 
 األماكن.



وكان كثري من مساكن املدينة عن مسجده أبعد من ميل فإن حرم املدينة بريد يف بريد حىت كان 
ذا يوماً وهذا يوماً كما كان عمر بن حابه لبعد املكان يتناوابن الدخول يدخل هالرجالن من أص

اب وصاحبه األنصاري يدخل هذا يوماً وهذا يوماً، وقول ابن عمر: لو خرجت ميالً قصرت اخلط
الصالة هو كقوله أين ألسافر الساعة من النهار فأقصر، وهذا إما أن يريد به ما يقطعه من املسافة 

اء أقطع مسافة طويلة وهذا قول مجاهري العلم دها فيكون قصده أين ال أؤخر القصر إىل أناليت يقص
 إال من يقول إذا سافر هنارًا مل يقصر إىل الليل.

وقد احتج العلماء على هؤالء أبن النيب صلى هللا عليه صلى الظهر ابملدينة أربعاً والعصر بذي 
ن مراد ا لكن فعله يدل على املعىن األول، أو يكو احلليفة ركعتني، وقد حيمل حديث أنس على هذ

 ابن عمر من سافر
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قصر، ولو كان قصده هذه املسافة إذا كان يف صحراء حبيث يكون مسافرًا ال يكون متنقالً بني 
املساكن فإن هذا ليس مبسافر ابتفاق الناس، وإذا قدر أن هذا مسافر فلو قدر أنه مسافر أقل من 

ال أصل له يف الشرع وال لغة، وال عرف وال  امليل بعشرة أذرع فهو أيضاً مسافر، فالتحديد ابملسافة
عقل، وال يعرف عموم الناس مساحة األرض فال جيعل ما حيتاج إليه عموم املسلمني معلقاً بشيء ال 

يعرفونه، ومل ميسح أحد األرض على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم وال قدر النيب صلى هللا عليه 
قد خيرج من القرية إىل صحراء حلطب أييت به فيغيب  وسلم األرض ال أبميال وال فراسخ والرجل

اليومني والثالثة فيكون مسافراً وإن كانت املسافة أقل من ميل، خبالف من يذهب ويرجع من يومه 
فإنه ال يكون يف ذلك مسافرًا فإن األول أيخذ الزاد واملزاد خبالف الثاين فاملسافة القريبة يف املدة 

سافة البعيدة يف املدة القليلة ال تكون سفرًا فالسفر يكون ابلعمل الذي مسي الطويلة تكون سفرًا، وامل
سفرًا ألجله، والعمل ال يكون إال يف زمان فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إىل ما حيتاج إليه املسافر 

اج إىل من الزاد واملزاد مسي مسافراً وإن مل تكن املسافة بعيدة، وإذا قصر العمل والزمان حبيث ال حيت
زاد ومزاد ومل يسم سفرًا، وإن بعدت املسافة فاألصل هو العمل الذي يسمى سفرًا، وال يكون العمل 

إال يف زمان فيعترب العمل الذي هو سفر وال يكون ذلك إال يف مكان يسفر عن األماكن وهذا مما 
 .يعرفه الناس بعاداهتم ليس له حد يف الشرع وال اللغة، بل مسوه سفرًا فهو سفر
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فصل: وأما اإلقامة فهي خالف السفر فالناس رجالن مقيم ومسافر، وهلذا كانت أحكام الناس يف 
الكتاب والسنة أحد هذين احلكمني إما حكم مقيم وإما حكم مسافر، وقد قال تعاىل: " يوم ظعنكم 

: " فمن كان منكم تعاىل أوجب الصوم وقالويوم إقامتكم " فجعل للناس يوم ظعن ويوم إقامة، وهللا 
اً أو على سفر فعدة من أايم أخر " فمن ليس مريضاً وال على سفر فهو صحيح املقيم، ولذلك مريض

قال النيب صلى هللا عليه وسلم: " إن هللا وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة " فمن مل يوضع 
 عنه الصوم وشطر الصالة فهو املقيم.

أايم مث ستة أايم مبىن ومزدلفة وعرفة يقصر  لم يف حجته مبكة أربعةلنيب صلى هللا عليه وسوقد أقام ا
الصالة هو وأصحابه فدل على أهنم كانوا مسافرين، وأقام يف غزوة الفتح تسعة عشر يوماً يقصر 

مل يكن الصالة، وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصالة، ومعلوم ابلعادة أن ما كان يفعل مبكة وتبوك 
قال إنه كان يقول اليوم أسافر غدًا أسافر، بل فتح مكة، وأهلها أايم وال أربعة حىت ي ينقضي يف ثالثة

وما حوهلا كفار حماربون له وهي أعظم مدينة فتحها وبفتحها ذلت األعداء، وأسلمت العرب، وسرى 
فعلم أنه تنقضي يف أربعة أايم، السرااي إىل النواحي ينتظر قدومهم، ومثل هذه األمور مما يعلم أهنا ال 

 علم أهنا ال تنقضي يف أربعة وكذلك يف تبوك.أقام ألمور ي
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وأيضاً فمن جعل للمقام حدًا من األايم إما ثالثة وإما أربعة، وإما عشرة وإما اثين عشر، وإما مخسة 
عشر، فإن قال قوالً ال دليل عليه من جهة الشرع وهي تقديرات متقابلة، فقد تضمنت هذه األقوال 

 مقيم مستوطن وهو الذي ينوي املقام يف املكان، وهذا سيم الناس إىل ثالثة أقسام: إىل مسافر وإىلتق
هو الذي تنعقد به اجلمعة وجتب عليه، وهذا جيب عليه إمتام الصالة بال نزاع فإنه املقيم املقابل 

عليه اجلمعة وقالوا  للمسافر، والثالث مقيم غري مستوطن أوجبوا عليه إمتام الصالة والصيام، وأوجبوا
 وقالوا إمنا تنعقد اجلمعة مبستوطن.ال تنعقد به اجلمعة، 

وهذا التقسيم وهو تقسيم املقيم إىل مستوطن وغري مستوطن تقسيم ال دليل عليه من جهة الشرع، 
وال دليل على أنه جتب على من ال تنعقد به، بل من وجبت عليه انعقدت به، وهذا إمنا قالوه ملا 

 مستوطن فلم ميكن أن يقولوا تنعقد به اجلمعة فإن قيماً جيب عليه اإلمتام والصيام ووجدوه غريأثبتوا م
اجلمعة إمنا تنعقد ابملستوطن، لكن إجياب اجلمعة على هذا، وإجياب الصيام واإلمتام على هذا هو 



وسلم مبكة الذي يقال إنه ال دليل عليه؛ بل هو خمالف للشرع، فإن هذه حال النيب صلى هللا عليه 
حاله بتبوك، بل وهذه حال مجيع احلجيج الذين يقدمون مكة يف غزوة الفتح ويف حجة الوداع و 

ليقضوا مناسكهم مث يرجعوا، وقد يقدم الرجل مبكة رابع ذي احلجة وقد يقدم قبل ذلك بيوم أو أايم، 
لى هللا عليه وسلم وقد يقدم بعد ذلك، وهم كلهم مسافرون ال جتب عليهم مجعة وال إمتام، والنيب ص

وكان يصلي ركعتني لكن من أين هلم أنه لو قدم صبح اثلثة واثنية كان يتم قدم رابعة من ذي احلجة 
 وأيمر أصحابه ابإلمتام؟ ليس يف قوله وعمله ما يدل على ذلك ولو كان
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هللا ليضل قوماً بعد إذا  هذا حدًا فاصاًل بني املقيم واملسافر لبينه للمسلمني كما قال تعاىل: " وما كان
واملسافر بنية أايم معدودة يقيمها ليس هو أمراً هداهم حىت يبني هلم ما يتقون " والتمييز بني املقيم 

عرف وقد رخص النيب صلى هللا عليه وسلم للمهاجر أن يقيم مبكة بعد معلوماً ال بشرع وال لغة وال 
عة وقد مساه إقامة ورخص للمهاجر أن يقيمها فلو قضاء نسكه ثالاثً والقصر يف هذا جائز عند اجلما

وليس يف هذا ما يدل على أن أراد املهاجر أن يقيم أكثر من ذلك بعد قضاء النسك مل يكن له ذلك 
 املسافر واملقيم بل املهاجر ممنوع أن يقيم مبكة أكثر من ثالث بعد قضاء املناسك هذه املدة فرق بني

كان حمظور اجلنس قال صلى هللا عليه وسلم: " ال حيل المرأة تؤمن   أن الثالث مقدار يرخص فيه فيما
خاه  على زوج " وقال: " ال حيل ملسلم أن يهجر أابهلل واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال

فوق ثالث " وجعل ما حترم املرأة بعده من الطالق ثالاثً فإذا طلقها ثالث مرات حرمت عليه حىت 
ألن الطالق يف األصل مكروه فأبيح منه للحاجة ما تدعو إليه احلاجة وحرمت عليه  تنكح زوجاً غريه

 املوسم فإن كان مل املهاجر لو قدم مكة قبل املوسم بشهر أقام إىلبعد ذلك إىل الغاية املذكورة، مث 
صلى هللا يبح له إال فيما يكون سفراً كانت إقامته إىل املوسم سفرًا فتقصر فيه الصالة وأيضاً فالنيب 

عليه وسلم وأصحابه قدموا صبح رابعة من ذي احلجة فلو أقاموا مبكة بعد قضاء النسك ثالاثً كان 
لغريهم أن يقيم أكثر من ذلك، وقد أقام و أقاموا أكثر من ثالث مل جيز هلم ذلك وجاز هلم ذلك ول

مبكة ومل يكونوا بذلك املهاجرون مع النيب صلى هللا عليه وسلم عام الفتح قريباً من عشرين يوماً 
 مقيمني إقامة خرجوا هبا عن السفر وال كانوا ممنوعني ألهنم كانوا مقيمني
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ألجل متام اجلهاد وخرجوا منها إىل غزوة حنني وهذا خبالف من ال يقدم إال للنسك فإنه ال حيتاج إىل 
 أكثر من ثالث.

فر والذين حدوا ذلك أبربعة منهم من احتج فعلم أن هذا التحديد ال يتعلق ابلقصر وال بتحديد الس
ول واخلروج غري حمسوب ومنهم من بىن ذلك على أن األصل يف كل إبقامة املهاجر وجعل يوم الدخ

من قدم ملصر أن يكون مقيماً يتم الصالة لكن ثبتت األربعة إبقامة النيب صلى هللا عليه وسلم يف 
ح وتبوك أنه مل يكن عزم على إقامة مدة ألنه كان يريد حجته فإنه أقامها وقصر، وقالوا يف غزوة الفت

ني وهذا الدليل مبين على أنه من قدم ملصر فقد خرج عن حد السفر وهو ممنوع عام الفتح غزو حن
بل هو خمالف للنص واإلمجاع والعرف، فإن التاجر الذي يقدم ليشرتي سلعة أو يبيعها ويذهب هو 

 ويبيعها يف عدة أايم وال حيد الناس يف ذلك حداً.مسافر عند الناس وقد يشرتي السلعة 
 مخسة عشر قالوا: هذا غاية ما قيل وما زاد على ذلك فهو مقيم ابإلمجاع، والذين قالوا يقصر إىل

وليس األمر كما قالوه وأمحد أمر ابإلمتام فيما زاد على األربعة احتياطاً واختلفت الرواية عنه إذا نوى 
بع تم أو يقصر لرتدد االجتهاد يف صالة النيب صلى هللا عليه وسلم يوم الراإقامة إحدى وعشرين هل ي

فإن كان صلى الفجر مببيته وهو ذو طوى فإمنا صلى مبكة عشرين صالة وإن كان صلى الصبح مبكة 
فقد صلى هبا إحدى وعشرين صالة والصحيح أنه إمنا صلى الصبح يومئذ بذي طوى ودخل مكة 

ه يف أحاديث، قال أمحد يف رواية األثرم إذا عزم على أن يقيم أكثر من ضحى وكذلك جاء مصرحاً ب
 لك إمث واحتج أبن النيب صلى هللا عليه وسلم قدم لصبح رابعةذ
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قال فأقام اليوم الرابع واخلامس والسادس والسابع وصلى الفجر ابألبطح يوم الثامن وكان يقصر 
امتها، فإذا أمجع أن يقيم كما أقام النيب صلى هللا عليه وسلم الصالة يف هذه األايم وقد أمجع على إق

ثرم قلت له: فلم مل يقصر على ما زاد من ذلك؟ قصر فلماذا مجع على أكثر من ذلك إمث قال األ
قال: ألهنم اختلفوا فيأخذ ابألحوط فيتم. قال قيل أليب عبد هللا يقول أخرج اليوم أخرج غدًا ليقصر؟ 

هذا مل يعزم. فأمحد مل يذكر دلياًل على وجوب اإلمتام إمنا أخذ ابالحتياط وهذا فقال: هذا شيء آخر 
ه معارض يقول من يوجب القصر وجيعله عزمية يف الزايدة، وقد روى ال يقتضي الوجوب وأيضاً فإن

األثرم: حدثنا الفضل ابن دكني حدثنا مسعر عن حبيب بن أيب اثبت عن عبد الرمحن بن املسور قال: 



مع سعد بعّمان أو بعمان شهرين فكان يصلي ركعتني ونصلي أربعاً فذكران ذلك له فقال: حنن أقمنا 
 أعلم.

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد عن أيوب عن انفع أن ابن عمر أقام أبذربيجان ستة قال األثرم: 
هذه املدة  أشهر يصلي ركعتني وقد حال الثلج بينه وبني الدخول قال بعضهم: والثلج الذي يتفق يف

 يعلم أنه ال يذوب يف أربعة أايم فقد أمجع إقامة أكثر من أربعة.
راهيم حدثنا هشام حدثنا حيىي عن حفص بن عبيد هللا أن أنس ابن قال األثرم: حدثنا مسلم ابن إب

 مالك أقام ابلشام سنتني يقصر الصالة.
سامل قال: كان ابن عمر إذا  قال األثرم: حدثنا الفضل بن دكني حدثنا هشام حدثنا ابن شهاب عن

امة، وابن عمر كان أقام مبكة قصر الصالة إال أن يصلي مع اإلمام وإن أقام شهرين إال أن جيمع اإلق
يقدم قبل املوسم مبدة طويلة حىت إنه كان أحياانً حيرم ابحلج من هالل ذي احلجة، وهو كان من 

 من ثالث وهلذا املهاجرين فما كان حيل له املقام بعد قضاء نسكه أكثر
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 أوصى ملا مات أن يدفن بسرف لكوهنا من احلل حىت ال يدفن يف األرض اليت هاجر منها.
وقال األثرم: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن انفع قال: ما كان ابن عمر 

وهو يريد اخلروج  ي ركعتنيعشر يصل يصلي مبكة إال ركعتني إال أن يرفع املقام وهلذا أقام مرة ثنيت
وهذا يبني أنه كان يصلي قبل املوسم ركعتني مع أنه نوى اإلقامة إىل املوسم وكان ابن عمر كثري احلج 

 وكان كثريًا ما أييت مكة قبل املوسم مبدة طويلة.
 ثوابن عنقال األثرم: حدثنا ابن الطباع حدثنا القاسم بن موسى الفقري عن عبد الرمحن بن اثبت بن 

مكحول عن ابن حمرييز أن أاب أيوب األنصاري وأاب صرمة األنصاري وعقبة بن عامر شتوا  أبيه عن
 أبرض الروم فصاموا رمضان وقاموه وأمتوا الصالة.

قال األثرم: حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن أيب وائل قال خرج مسروق إىل السلسلة 
ل اي أاب عائشة ما حيملك على هذا؟ قال: يقصر قي رجع وهو فقصر الصالة فأقام سنني يقصر حىت

 إتباع السنة.
 فصل:

والذين مل يكرهوا أن يصلي املسافر أربعاً ظنوا أن النيب صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك أو فعله بعض 



أصحابه على عهده، فأقره عليه وظنوا أن صالة املسافر ركعتني، وأربعاً مبنزلة الصوم والفطر يف 
األحاديث الصحيحة أبهنم كانوا يسافرون مع النيب صلى هللا عليه وسلم استفاضت ضان وقد رم

فمنهم الصائم ومنهم املفطر، وهذا مما اتفق أهل العلم على صحته وأما ما ذكروه من الرتبيع فحسبه 
بعض أهل العلم صحيحاً وبذلك استدل الشافعي وبعض أصحاب أمحد قال الشافعي ملا ذكر قول 

 وسلم: " صدقة تصدق هللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته "  عليهيب صلى هللاالن
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فدل على أن القصر يف السفر بال خوف صدقة من هللا والصدقة رخصة ال حتم من هللا أن يقصر 
ودل على أن يقصر يف السفر بال خوف إن شاء املسافر أن عائشة قالت: كل ذلك فعل رسول هللا 

يف السفر وقصر، قلت: وهذا احلديث رواه الدارقطين وغريه من حديث أيب  صلى هللا عليه وسلم أمت
اصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء بن أيب رابح عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ع

يقصر يف السفر ويتم ويفطر ويصوم، قال الدارقطين: هذا إسناد صحيح، قال البيهقي: وهلذا شاهد 
 واملغرية بن زايد وطلحة بن عمر وكلهم ضعيف، وروي حديث دهلم من من حديث دهلم بن صاحل

عبيد هللا بن موسى حدثنا دهلم بن صاحل الكندي عن عطاء عن عائشة قالت: كنا نصلي مع حديث 
 النيب صلى هللا عليه وسلم إذا خرجنا إىل مكة أربعاً حىت نرجع.

لنيب صلى هللا عليه وسلم كان يقصر يف وروى حديث املغرية وهو أشهرها عن عطاء عن عائشة أن ا
مر عن عطاء عن عائشة قالت: كل ذلك قد فعل رسول هللا السفر ويتم، وروى حديث طلحة بن ع

 صلى هللا عليه وسلم قد أمت وقصر وصام وأفطر.
قال البيهقي وقد قال عمر بن ذر كويف ثقة: أان عطاء بن أيب رابح أن عائشة كانت تصلي يف السفر 

إن كان يف رواية دهلم ة أربعاً وروى ذلك إبسناده مث قال وهو كاملوافق لرواية دهلم بن صاحل و املكتوب
زايدة سند. قلت: أما ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من أهنا كانت تصلي أربعاً فهذا اثبت عن 

والثقاة  عائشة معروف عنها من رواية عروة وغريه عن عائشة وإذا كان إمنا أسنده هؤالء الضعفاء
لمسند قال ابن حزم يف هذا وثقوه على عائشة دل ذلك على ضعف املسند ومل يكن ذلك شاهدًا ل

 احلديث انفرد به املغرية بن زايد ومل يروه غريه، وقد قال فيه أمحد بن حنبل:
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ضعيف كل حديث أسنده منكر. قلت: فقد روي من غري طريقه لكنه ضعيف أيضاً وقد ذكر عبد 
  بن أمحد بن حنبل أن أابه سئل عن هذا احلديث فقال: هذا حديث منكر وهو كما قال اإلمامهللا

ه كالشافعي وال ريب أن هذا أمحد وإن كان طائفة من أصحابه قد احتجوا به موافقة ملن احتج ب
حديث مكذوب على النيب صلى هللا عليه وسلم مع أن من الناس من يقول لفظه كان يقصر يف 

تم ويفطر وتصوم مبعىن أهنا هي اليت كانت تتم وتصوم وهذا أشبه مبا روي عنها من غري هذا السفر وت
ناد صحيح وروي من طريق ال البيهقي: وله شاهد قوي إبسالوجه من أنه كذب عليها أيضاً. ق

الدارقطين من طريق حممد بن يوسف حدثنا العالء بن زهري عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن 
قالت: خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف عمرة يف رمضان، فأفطر رسول هللا  عائشة

وأمي أفطرت وصمت  فقلت: اي رسول هللا أبيب أنت صلى هللا عليه وسلم وصمت وقصر وأمتمت،
وقصرت وأمتمت قال: " أحسنت اي عائشة " ورواه البيهقي من طريق آخر عن القاسم بن احلكم ثنا 

هري عن عبد الرمحن بن األسود عن عائشة مل يذكر إايه. قال الدارقطين: األول متصل العالء بن ز 
ه البيهقي من وجه شة فدخل عليها وهو مراهق ورواوهو إسناد حسن وعبد الرمحن قد أدرك عائ

اثلث من حديث أيب بكر النيسابوري ثنا عباس الدوري ثنا أبو نعيم حدثنا العالء بن زهري ثنا عبد 
بن األسود عن عائشة أهنا اعتمرت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املدينة إىل مكة الرمحن 

فطرت وصمت، فقال: " أبيب أنت وأمي قصرت وأمتمت وأحىت إذا قدمت قالت: اي رسول هللا 
أحسنت اي عائشة " وما عاب علي. قال أبو بكر النيسابوري: هكذا قال أبو نعيم عن عبد الرمحن 

 ومن قال عن أبيهعن عائشة 
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 يف هذا احلديث فقد أخطأ.
قلت: أبو بكر النيسابوري إمام يف الفقه واحلديث، وكان له عناية ابألحاديث الفقهية وما فيها من 

اختالف األلفاظ وهو أقرب إىل طريقه أهل احلديث والعلم اليت ال تعصب فيها لقول أحد من 
جح هذه الطريق وكذلك أهل السنن املشهورة مل يروه وهلذا ر شهورين الفقهاء مثل أئمة احلديث امل

أحد منهم إال النسائي ولفظه عن عائشة أهنا اعتمرت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املدينة 
إىل مكة حىت إذا قدمت قالت: اي رسول هللا أبيب أنت وأمي قصرت وأمتمت وأفطرت وصمت، 



ذا خبالف من قد يقصد نصر قول شخص معني علي وه وما عابفقال: " أحسنت اي عائشة " 
 فتنطق له من األدلة ما لو خال عن ذلك القصد مل يتكلفه وحلكم ببطالهنا.

والصواب ما قاله أبو بكر وهو أن هذا احلديث ليس مبتصل وعبد الرمحن إمنا دخل على عائشة وهو 
ه العالء ابن زهري األزدي مل تفرد ب احلديث صيب ومل يضبط ما قالته وقال فيه أبو حممد بن حزم هذا

يروه غريه وهو جمهول وهذا احلديث خطأ قطعاً فإنه قال فيه إهنا خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم يف عمرة يف رمضان ومعلوم ابتفاق أهل العلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يعتمر يف 

ل وال خرج إىل مكة يف رمضان قط إال عام رمضان بمرة يف رمضان قط وال خرج من املدينة يف ع
الفتح فإنه كان حينئذ مسافراً يف رمضان وفتح مكة يف شهر رمضان سنة مثان ابتفاق أهل العلم ويف 

ذلك السفر كان أصحابه منهم الصائم ومنهم املفطر فلم يكن يصلي هبم إال ركعتني وال نقل أحد من 
ديث املتقدم خطأ كما سنبينه إن شاء هللا تعاىل، وعام فتح اً واحلفر أربعأصحابه عنه أنه صلى يف الس

 مكة مل يعتمر، بل ثبت ابلنقول املستفيضة اليت
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اتفق عليها أهل العلم به إمنا اعتمر بعد اهلجرة أربع عمر منها ثالث يف ذي القعدة، والرابعة مع 
ابالحصار ومل يدخل مكة، وكانت يف ذي  حجته: عمرة احلديبية ملا صده املشركون فحل ابحلديبية

كانت ذي القعدة أيضاً، مث ملا قسم غنائم حنني القعدة، مث اعتمر يف العام القابل عمرة القضية، و 
ابجلعرانة اعتمر من اجلعرانة، وكانت عمرته يف ذي القعدة أيضاً، والرابعة مع حجته، ومل يعتمر بعد 

شة ملا كانت قد حاضت وأمرها أن هتل ابحلج، مث اعمرها حجه ال هو وال أحد ممن حج معه إال عائ
وهلذا قيل ملا بين هناك من املساجد مساجد عائشة فإنه مل يعتمر مع أخيها عبد الرمحن من التنعيم، 

أحد من الصحابة على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ال قبل الفتح وال بعده عمرة من مكة إال 
ألحاديث الصحيحة مثل ما يف الصحيحني عن أنس أن رسول هللا عائشة، فهذا كله تواترت به ا

ع عمر كلهن يف ذي القعدة إال اليت مع حجه: عمرة من احلديبية يف صلى هللا عليه وسلم اعتمر أرب
ذي القعدة، وعمرة من العام املقبل يف ذي القعدة، وعمرة من اجلعرانة يف ذي القعدة حيث قسم 

وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري اعتمر أربعاً عمرة احلديبية يف ذي  غنائم حنني، وعمرة مع حجته.
ون، وعمرة يف العام املقبل يف ذي القعدة حيث صاحلهم، وعمرة حنني من القعدة حيث صده املشرك

 اجلعرانة حيث قسم غنائم حنني وعمرة مع حجته.



وسلم يف ذي القعدة قبل  ويف الصحيحني عن الربآء بن عازب قال: اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه
وهي عمرة القضية واجلعرانة، وأما  أن حيج مرتني. وهذا لفظ البخاري. وأراد بذلك العمرة اليت أمتها

 احلديبية فلم ميكن إمتامها بل كان منحصرًا ملا صده املشركون وفيها أنزل هللا آية احلصار
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ا قيل هلا إن ابن عمر قال: إن رسول هللا صلى ابتفاق أهل العلم وقد ثبت يف الصحيح عن عائشة مل
 عليه وسلم اعتمر يف رجب فقالت: يغفر هللا أليب عبد الرمحن ما اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه هللا

عتمر إال وهو معه. ويف رواية عن عائشة قالت: مل وسلم إال وهو معه وما اعتمر يف رجب قط ما ا
 لم إال يف ذي القعدة وكذلك عن ابن عباس روامها ابن ماجة.يعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وس

الت: اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرتني عمرة يف ذي القعدة وقد روى أبو داود عنها ق
نها فلعله ابتداء سفره كان يف شوال ومل تقل قط أنه اعتمر يف وعمرة يف شوال، وهذا إن كان اثبتاً ع

 أ حمض.رمضان فعلم أن ذلك خط
مل يسافر من املدينة إىل  وإذا ثبت ابألحاديث الصحيحة أنه مل يعتمر إال يف ذي القعدة وثبت أيضاً أنه

 يتنازع فيه أهل مكة ودخلها إال ثالث مرات عمرة القضية مث غزوة الفتح مث حجة الوداع وهذا مما ال
يسافر يف رمضان إىل مكة إال  العلم ابحلديث والسرية وأحوال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل

احلديث الذي فيه أهنا اعتمرت معه يف  غزوة الفتح كان كل من هذين دلياًل قاطعاً على أن هذا
ل ال جيوز ملن علم رمضان وقالت: أمتمت وصمت فقال: أحسنت، خطأ حمض. فعلم قطعاً أنه ابط

 حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو حاله أن يرويه عن النيب صلى هللا عليه وسلم لقوله: " من روى عين
 تحلون هذا فلم يعلموا أنه كذب.أحد الكاذبني " ولكن من حدث من العلماء الذين ال يس

ه تدل على أن فإن قيل فيكون قوله يف رمضان خطأ وسائر احلديث ميكن صدقه قيل بل مجيع طرق
سنت اي عائشة، ذلك كان يف رمضان ألهنا قالت: قلت أفطرت وصمت وقصرت وأمتمت فقال: أح

 فيه مثل وهذا إمنا يقال يف الصوم الواجب. وأما السفر يف غري رمضان فال يذكر
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هذا ألنه معلوم أن الفطر فيه جائز، وأيضاً فقد روى البيهقي وغريه ابإلسناد الثابت عن الشعيب عن 
كان رسول هللا صلى هللا عائشة أهنا قالت: فرضت الصالة ركعتني ركعتني إال املغرب ففرضت ثالاثً ف

قام زاد مع كل ركعتني ركعتني إال املغرب ألهنا وتر  عليه وسلم إذا سافر صلى الصالة األوىل وإذا
والصبح ألهنا تطول فيها القراءة فقد أخربت عائشة أنه كان إذا سافر صلى الصالة األوىل ركعتني 

قض تلك الرواية املكذوبة على عائشة. ركعتني، فلو كان اترة يصلي أربعاً ألخربت بذلك وهذا ينا
على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم فإن النيب صلى هللا عليه  وأيضاً فعائشة كانت حديثة السن

وسلم مات وعمرها أقل من عشرين سنة ملا بىن هبا ابملدينة كان هلا تسع سنني وإمنا أقام ابملدينة عشراً 
عمرها قريباً من عشرين ولو قدر أنه بىن هبا بعد ذلك لكان  فإذا كان قد بىن هبا يف أول اهلجرة كان

نئذ أقل، وأيضاً فلو كانت كبرية فهي إمنا تتعلم اإلسالم وشرائعه من النيب صلى هللا عليه عمرها حي
وسلم فكيف يتصور أن تصوم وتصلي معه يف السفر خالف ما يفعله هو وسائر املسلمني وسائر 

تصل إىل مكة؟ هل يظن مثل هذا بعائشة أم املؤمنني؟ وما ابهلا فعلت أزواجه وال ختربه بذلك حىت 
ذا يف هذه السفرة دون سائر أسفارها معه؟ وكيف تطيب نفسها خبالفه من غري استئذانه وقد ثبت ه

عنها يف الصحيحني ابألسانيد الثابتة ابتفاق أهل العلم أهنا قالت: فرض هللا الصالة حني فرضها 
روة عن  احلضر، وأقرت صالة السفر على الفريضة. وهذا من رواية الزهري عن عركعتني مث أمتها يف

عائشة ورواية أصحابه الثقات ومن رواية صاحل بن كيسان عن عروة وعن عائشة يرويه مثل ربيعة ومن 
 رواية الشعيب عن عائشة، وهذا مما اتفق أهل
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تقدم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العلم ابحلديث على أنه صحيح اثبت عن عائشة فكيف 
لي يف السفر قبل أن تستأذنه وهي تراه واملسلمني معه ال يصلون إال ركعتني، وأيضاً فهي على أن تص

 حيتج أبهنا فعلت ذلك على عهد النيب صلى ملا أمتت الصالة بعد موت النيب صلى هللا عليه وسلم مل
هبا عروة ابن أختها بل اعتذرت بعذر من جهة االجتهاد  هللا عليه وسلم وال ذكر ذلك أخرب الناس 

وغريمها ابألسانيد الثابتة عن وهب بن جرير ثنا شعبة عن هشام بن  كما رواه النيسابوري والبيهقي
 السفر أربعاً فقلت هلا: لو صليت ركعتني، فقالت: اي عروة عن أبيه عن عائشة أهنا كانت تصلي يف

 ابن أخي إنه ال يشق علي.
حني ضاً فاحلديث الثابت عن صاحل بن كيسان أن عروة بن الزبري حدثه عن عائشة أن الصالة وأي



 فرضت كانت ركعتني يف احلضر والسفر فأقرت صالة السفر على ركعتني وأمتت يف احلضر أربعاً.
خرب هبا عمر بن عبد العزيز فقال: إن عروة أخربين أن عائشة تصلي أربع ركعات يف قال صاحل: فأ

ال فر قال: فوجدت عروة يوماً عنده فقلت: كيف أخربتين عن عائشة فحدث مما حدثين به. فقالس
 عمر: أليس حدثتين أهنا كانت تصلي أربعاً يف السفر قال: بلى.

ي عن عروة عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصالة ويف الصحيحني عن سفيان بن عيينة عن الزهر 
أقرت صالة السفر. قال الزهري: قلت فما شأن عائشة كانت ركعتني ركعتني فزيد يف صالة احلضر و 

ت كما أتول عثمان، فهذا عروة يروي عنها أهنا اعتذرت عن إمتامها أبهنا تتم الصالة؟ قال: أهنا أتول
ت كما أتول عثمان، فدل ذلك على أن إمتامها كان بتأويل من قالت: ال يشق علي، وقال: إهنا أتول

 صلى هللا عليه وسلم قد حسن هلااجتهادها ولو كان النيب 
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اإلمتام أو كان هو قد أمت لكانت قد فعلت ذلك إتباعاً لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكذلك 
 عثمان، ومل يكن ذلك مما يتأول ابالجتهاد.

ل مث إن هذا احلديث أقوى ما اعتمد عليه من احلديث من قال ابإلمتام يف السفر وقد عرف أنه ابط
مبا هو أبطل منه وهو كون النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتم يف السفر ويقصر، وهذا خالف فكيف 

املعلوم ابلتواتر من سنته اليت اتفق عليها أصحابه نقاًل عنه وتبليغاً إىل أمته، مل ينقل عنه قط أمحد من 
سفر ركعتني هو ي يف الأصحابه أنه صلى يف السفر أربعاً بل تواترت األحاديث عنهم أنه كان يصل

 وأصحابه.
واحلديث الذي يرويه زيد العمي عن أنس بن مالك قال: إان معاشر أصحاب رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم كنا نسافر فمنا الصائم ومنا املفطر، ومنا املتم ومنا املقصر فلم يعب الصائم على املفطر 
ق العلماء على أنه مرتوك والثابت عن ممن اتفوال املتم على املقصر. هو كذب بال ريب وزيد العمي 

أنس إمنا هو يف الصوم، ومما يبني ذلك أهنم يف السفر مع النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكونوا يصلون 
فرادى بل كانوا يصلون بصالته خبالف الصوم فإن اإلنسان قد يصوم وقد يفطر فهذا احلديث من 

ر عليه ورآه أهل العلم ال يستويف اآلاثر اليت مما أنكالكذب، وإن كان البيهقي روى هذا فهذا 
ملخالفيه كما يستويف اآلاثر اليت له، وأنه حيتج آباثر لو احتج هبا خمالفوه ألظهر ضعفها وقدح فيها، 
وإمنا أوقعه يف هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثاله ممن يريد أن جيعل آاثر النيب صلى هللا عليه وسلم 



علماء دون آخر فمن سلك هذه السبيل دحضت حججه وظهر عليه نوع د من الموافقة لقول واح
 من التعصب بغري احلق كما يفعل ذلك من جيمع اآلاثر ويتأوهلا يف كثري من املواضع
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بتأويالت يبني فسادها ليوافق القول الذي ينصره كما يفعله صاحب شرح اآلاثر أبو جعفر مع أنه 
مما يروي البيهقي لكن البيهقي ينقي اآلاثر ومييز بني صحيحها وسقيمها أكثر يروي من اآلاثر أكثر 

 من الطحاوي.
وسلم كان يقصر ويتم ويفطر ويصوم قد قيل أنه مصحف وإمنا  هللا عليه واحلديث الذي فيه أنه صلى

لفظه كان يقصر وتتم هي ابلتاء ويفطر وتصوم هي ليكون معىن هذا احلديث معىن احلديث اآلخر 
لذي إسناده أمثل منه فإنه معروف عن عبد الرمحن بن األسود لكنه مل حيفظ عن عائشة. وأما نقل ا

ء قطعاً وإمنا الثابت عن عطاء أن عائشة كانت تصلي يف السفر هذا اآلخر عن عطاء فغلط على عطا
نت حتتج أربعاً كما رواه غريه، ولو كان عند عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك سنة لكا

هبا، ولو كان ذلك معروفاً من فعله مل تكن عائشة أعلم بذلك من أصحابه الرجال الذين كانوا يصلون 
فر فإن هذا السفر مما تكون عائشة أعلم به من غريها من الرجال كقيامه ابلليل خلفه دائماً يف الس

حابه أعلم حباله فيها من واغتساله من اإلكسال فضاًل عن أن تكون خمتصة بعلمه، بل أمور السفر أص
عائشة ألهنا مل تكن خترج معه يف كل أسفاره فإنه قد ثبت يف الصحيح عنها أهنا قالت: كان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بني نسائه فأيهن خرج سهمها خرج هبا معه، فإمنا كان يسافر 

عنها يف الصحيح أهنا ملا سأهلا شريح بن هاين عن  هبا أحياانً وكانت تكون خمدرة يف خدرها وقد ثبت
وسلم هذا واملسح على املسح على اخلفني قالت: سل علياً فإنه كان يسافر مع النيب صلى هللا عليه 

اخلفني أمر قد يفعله النيب صلى هللا عليه وسلم يف منزله يف السفر فرتاه دون الرجال خبالف الصالة 
  عليه وسلم مل يكن يصليها يف احلضر وال يفاملكتوبة فإن النيب صلى هللا
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السفر إال إماماً أبصحابه، إال أن يكون له عذر من مرض أو غيبة حلاجة كما غاب يوم ذهب ليصلح 
بني أهل قباء وكما غاب يف السفر للطهارة فقدموا عبد الرمحن بن عوف فصلى هبم الصبح، وملا 



ن اإلمتام إمنا كان والرجال يصلون خلفه ذلك وصوبه، وإذا كا حضر النيب صلى هللا عليه وسلم حسن
 فهذا مما يعلمه الرجال قطعاً وهو
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مما تتوفر اهلمم والدواعي على نقله فإن ذلك خمالف لعادته يف عامة أسفاره فلو فعله أحياانً لتوفرت 
وإن كان الغالب عليه الوضوء  مهمهم ودواعيهم على نقله كما نقلوا عنه املسح على اخلفني ملا فعله،

انً، وإن كان الغالب عليه أن يصلي كل صالة يف وقتها وكما نقلوا عنه اجلمع بني الصالتني أحيا
اخلاص، مع أن خمالفة لسنته أظهر من خمالفة بعض الوقت لبعض فإن الناس ال يشعرون مبرور 

ر يرى ابلعني إىل أتمل واستدالل األوقات كما يشعرون مبا يشاهدونه من اختالف العذر فإن هذا أم
رب فإنه حيتاج إىل أتمل، وهلذا ذهب طائفة من العلماء خبالف خروج وقت الظهر وخروج وقت املغ

إىل أن مجعه إمنا كان يف غري عرفة ومزدلفة أبن يقدم الثانية ويؤخر األوىل إىل آخر وقتها، وقد روي أنه  
الصالة أربعاً لو فعل ذلك يف السفر فإن هذا مل يكن  كان جيمع كذلك فهذا مما يقع فيه شبهة خبالف

وال ينقله  -نزاع، بل كان ينقله املسلمون ومن جوز عليه أن يصلي يف السفر أربعاً  يقع فيه شبهة وال
أحد من الصحابة، وال يعرف قط إال من رواية واحد مضعف عن آخر عن عائشة، والرواايت الثابتة 

فإنه لو روي له إبسناد من هذا اجلنس أن النيب صلى هللا عليه  -فه عن عائشة ال توافقه بل ختال
م صلى الفجر مرة أربعاً لصدق ذلك، ومثل هذا ينبغي أن يصدق بكل األخبار اليت من هذا وسل

اجلنس اليت ينفرد فيه الواحد، مما تتوفر اهلمم والدواعي على نقله، ويعلم أنه لو كان حقاً لكان ينقل 
وا يف الضعف مثل أن ينقل عنه أنه قال ألهل مكة بعرفة ومزدلفة ومىن: " أمتويستفيض، وهذا 

صالتكم فإان قوم سفر " وينقل ذلك عن عمر وال ينقل إال من طريق ضعيف، مع العلم أبن ذلك لو  
كان حقاً لكان مما تتوافر اهلمم والدواعي على نقله، وذلك مما روى أبو داود الطيالسي: حدثنا محاد 

رسول هللا عن علي بن زيد عن أيب نضرة، قال: سأل سائل عمران بن احلصني عن صالة  بن سلمة
صلى هللا عليه وسلم يف السفر فقال: إن هذا الفىت يسألين عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يف السفر، فاحفظوهن عين، ما سافرت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سفرًا قط، إال صلى 
ان يصلي ركعتني، حىت يرجع، وشهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنيناً والطائف فك ركعتني

مث حججت معه واعتمرت فصلى ركعتني مث قال: " اي أهل مكة أمتوا صالتكم فإان قوم سفر " مث 
حججت مع أيب بكر واعتمرت فصلى ركعتني ركعتني، مث قال: اي أهل مكة أمتوا صالتكم فإان قوم 



 مث حججت مع عمرسفر، 
إان قوم سفر، مث حججت مع عثمان واعتمرت فصلى ركعتني وقال: اي أهل مكة أمتوا صالتكم ف

واعتمرت فصلى ركعتني ركعتني، مث إن عثمان أمت، فما ذكره يف هذا احلديث من أن النيب صلى هللا 
ت، فإن مجيع الصحابة عليه وسلم مل يصل يف السفر قط إال ركعتني، هو مما اتفقت عليه سائر الروااي

يف السفر ركعتني. مترت فصلى ركعتني وقال: اي  إمنا نقلوا عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه صلى
أهل مكة أمتوا صالتكم فإان قوم سفر، مث حججت مع عثمان واعتمرت فصلى ركعتني ركعتني، مث إن 

وسلم مل يصل يف السفر قط إال عثمان أمت، فما ذكره يف هذا احلديث من أن النيب صلى هللا عليه 
ت، فإن مجيع الصحابة إمنا نقلوا عن النيب صلى هللا عليه ركعتني، هو مما اتفقت عليه سائر الروااي

 وسلم أنه صلى يف السفر ركعتني.
وأما ما ذكره من قوله: " اي أهل مكة أمتوا صالتكم فإان قوم سفر " فهذا مما قاله مبكة عام الفتح، مل 

 ته، وإمنا هذا غلط وقع يف هذهيقله يف حج

(2/97) 

 

الرواية. وقد روى هذا احلديث إبراهيم بن محيد عن محاد إبسناده، رواه البيهقي من طرقه ولفظه: ما 
سافر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سفرًا إال صلى ركعتني، حىت يرجع ويقول: " اي أهل مكة أمتوا 

فصلى ركعتني وأتى اجلعرانة فاعتمر منها، وحججت حنني، صالتكم فإان قوم سفر " وغزا الطائف و 
مع أيب بكر واعتمرت، فكان يصلي ركعتني، وحججت مع عمر بن اخلطاب فكان يصلي ركعتني، 

فلم يذكر قوله إال عام الفتح، قبل غزوة حنني والطائف، ومل يذكر ذلك عن أيب بكر وعمر، وقد رواه 
حدثنا علي بن زيد عن أيب نضرة عن عمران بن  علية: أبو داود يف سننه صرحياً من حديث ابن

حصني قال: عرفت مع النيب صلى هللا عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام مبكة مثاين عشرة ليلة 
يصلي ركعتني يقول: " اي أهل البلد صلوا أربعاً فإان قوم سفر " وهذا إمنا كان يف غزوة الفتح يف نفس 

عمر أنه صلى أبهل مكة يف احلج ركعتني، مث قال عمر بعد ما  ابت عنمكة مل يكن مبىن، وكذلك الث
 سلم: أمتوا الصالة اي أهل مكة فإان قوم سفر.

هذا ومما يبني ذلك أن هذا مل ينقله عن النيب صلى هللا عليه وسلم أحد من الصحابة، ال ممن نقل 
ئمة فقهاء احلرمني كانوا ع أن أصالته وال ممن نقل نسكه وحجه مع توفر اهلمم والدواعي على نقله، م

يقولون أن املكيني يقصرون الصالة بعرفة ومزدلفة ومىن، أفيكون كان معروفاً عندهم عن النيب صلى 



هللا عليه وسلم خالف ذلك؟ أم كانوا جهااًل مبثل هذا األمر الذي يشيع وال جيهله أحد ممن حج مع 
 النيب صلى هللا عليه وسلم؟.

خزاعة قال: صلينا مع النيب صلى هللا عليه وسلم مبىن أكثر ما كنا ثة بن ويف الصحيحني عن حار 
 وآمنه ركعتني. حارثة هذا خزاعي وخزاعة منزهلا حول مكة.
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ويف الصحيحني عن عبد هللا بن زيد قال: صلى بنا عثمان مبىن أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد هللا بن 
 صلى هللا عليه وسلم مبىن ركعتني، وصليت مع أيب بكر مسعود فاسرتجع وقال: صليت مع رسول هللا

 من أربع ركعات ركعتني متقبلتني. مبىن ركعتني، وصليت مع عمر مبىن ركعتني، فليت حظي
وإمتام عثمان رضي هللا عنه قد قيل أنه كان ألنه أتهل مبكة، فصار مقيماً، ويف املسند عن عبد الرمحن 

ربع ركعات، فأنكر الناس عليه فقال: اي أيها الناس إين أتهلت بن أيب ذآب، أن عثمان صلى مبىن أ
 عليه وسلم يقول: " من أتهل يف بلد فليصل صالة مبكة منذ قدمت، وإين مسعت رسول هللا صلى هللا

مقيم مبكة ثالثة أايم ويقصر الرابعة " فإنه يقصر كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ال ميكنه أن 
 من ذاك، فإن عثمان كان من املهاجرين، وكان املقام مبكة حراماً عليهم.يقيم هبا أكثر 

عليه وسلم رخص للمهاجر أن يقيم مبكة بعد قضاء نسكه ثالاثً، ويف الصحيحني أن النيب صلى هللا 
وكان عثمان إذا اعتمر أيمر براحلته، فتهيأ له فريكب عليها عقب العمرة، لئال يقيم مبكة فكيف 

قد أنه صار مستوطناً مبكة إال أن يقال أنه جعل التأهل إقامة ال إستيطاانً، فيقال معلوم يتصور أنه يعت
ة ثالثة أايم، فإنه يقصر كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ال ميكنه أن يقيم هبا أن من أقام مبك

مكة كانوا  أكثر من ذلك، لكن قد يكون نفس التأهل مانعاً من القصر، وهذا أيضاً بعيد فإن أهل
كانوا   يقصرون خلف النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفائه مبىن، وأيضاً فاألمراء بعد عثمان من بين أمية

يتمون إقتداًء به، ولو كان عذره خمتصاً به مل يفعلوا ذلك، وقيل إنه خشي أن األعراب يظنون أن 
 ى هللا عليه وسلم أجهلالصالة أربع وهذا أيضاً ضعيف، فإن األعراب كانوا يف زمن النيب صل
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منهم يف زمن عثمان، ومل يتمم الصالة وأيضاً فهم يرون صالة املسلمني يف املقام أربع ركعات، وأيضاً 
فظنهم أن السنة يف صالة املسافر أربع خطأ منهم، فال يسوغ خمالفة السنة ليحصل ابملخالفة ما هو 

أتول عثمان، وعائشة أخربت أن اإلمتام ال يشق  امبثل ذلك، وعروة قد قال أن عائشة أتولت كم
( ، أن يكون ذلك كما رآه من رآه ألجل شقة السفر، ورأوا أن الدنيا ملا اتسعت عليهم مل 1عليها )

حيصل هلم من املشقة ما كان حيصل على من كان صلى أربعاً، كما قد جاء عن عثمان من هنيه عن 
 حاجتهم، إذ ذاك إىل هذه املتعة فتلك احلاجة قد زالت. لاملتعة اليت هي الفسخ، أن ذلك كان ألج

 متت.
 

جاء يف آخر النسخة اليت طبعنا عنها هذه الرسالة ما نصه: هذا آخر ما وجدته من هذه القاعدة 
اجلليلة، للشيخ تقي الدين بن تيمية، وكان املنقول عنها يقول كاتبها أنه نقلها من نسخة خبط ابن 

يف املدرسة الداودية من  1341صفر سنة  8وقع الفراغ غداة يوم اجلمعة  داملقيم رمحهم هللا وق
 بغداد احملمية، وأان الفقري عبد الكرمي بن السيد عباس األزجي واحلمد هلل رب العاملني.

__________ 
 من هذا الكتاب فانظره 42( سبق مثل هذا الكالم أيضا يف الصفحة 1)
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 اجلزء الثالث
 يف حتقيق مسألة كالم هللا الكرمي لسلف القوميكتاب مذهب ا

 جمموع من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا سره
 وما حققه يف مواضع من كتبه ومؤلفاته

 علق عليه: السيد حممد رشيد رضا
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
من سؤال قدم من بالد كيالن ( : نقل 1قال اإلمام أبو احلسن بن عروة رمحه هللا تعاىل يف الكواكب )



يد قاضيها،  البالد علىيف مسألة القرآن إىل دمشق يف سنة أربع وسبعمائة من جهة سلطان تلك 
ألجل معرفة احلق من الباطل عندما كثر عندهم االختالف واالضطراب، ورغب كل من الفريقني يف 

، فأماله شيخ اإلسالم يف اجمللس، قبول كالم شيخ اإلسالم أيب العباس أمحد ابن تيمية يف هذا الباب
اق اطلع على هذه وكتبه أمحد بن حممد بن مري الشافعي خبط جيد قوي، مث إن كاتب هذه األور 

الفتوى يوم االثنني اثلث ربيع اآلخر سنة إحدى وعشرين ومثامنائة فاخرتت لنفسي منها مواضع نقلتها 
 يف هذه األوراق إذا اجلواب طويل جدًا.

ما تقول السادة أئمة الدين رضي هللا عنهم يف قوم يقولون: إن كالم الناس وغريهم  صورة السؤال:
( صدقاً أو كذابً، فحشاً أو غري فحش، نظماً أو نثرًا وال فرق بني كالم 2)قدمي، سواء كان الكالم 

 هللا عز وجل وكالمهم يف القدم إال من جهة الثواب.
( ملا قرئ عليهم ما نقل عن اإلمام 3الكالب كذلك )وقال قوم منهم بل أكثرهم: أصوات احلمري و 

إمنا قال ذلك خوفاً من الناس، فهل هم أمحد ردًا على قوهلم أتولوا ذلك القول وقالوا إن أمحد 
 مصيبون أو خمطئون؟ فإذا كانوا خمطئني فهل على ويل األمر

__________ 
تبة العمومية بدمشق يف املدرسة ( نقل من اجلزء العشرين من الكواكب املودع يف خزانة املك1)

 الظاهرية
 نسختنا( وجد يف األصل ههنا لفظة كالم وهي زائدة كما أشار يف حاشية 2)
 ( لعل األصل وملا3)
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وفقه هللا ردعهم وزجرهم عن ذلك أم ال؟ وإذا وجب زجرهم فهل يكفرون إن أصروا أم ال؟ وهل 
 عمون؟ أفتوان مأجورين.الذي نقل عن اإلمام أمحد حق، أو هو كما يز 

 ومظهر احلق للخلق أبو العباس أمحد بن تيمية:أجاب اإلمام العالمة شيخ اإلسالم قامع البدع 
احلمد هلل بل هؤالء خمطئون يف ذلك خطًأ حمرماً فاحشاً إبمجاع املسلمني، وقد قالوا منكرًا من القول 

لقول الفاحش، وجيب على والة األمور عقوبة وزوراً، بل كفراً وضالاًل وحماالً، وجيب هنيهم عن هذا ا
اًء مبا كسب نكاالً من هللا، فإن هذا القول خمالف للعقل والنقل والدين، من مل ينته منهم عن ذلك جز 

مناقض للكتاب والسنة وإمجاع املؤمنني، وهي بدعة شنيعة مل يقلها قط أحد من علماء املسلمني، ال 



عة، وال يقوهلا عاقل يفهم ما يقول، وال حيتاج يف مثل هذا الكالم من علماء السنة وال من علماء البد
ي فساده معلوم ببداهة العقل أن حيتج له بنقل عن إمام من األئمة، إال من جهة أن رده وإنكاره الذ

منقول عن األئمة، وإن قائله خمالف لألمة مبتدع يف الدين، ولتزول بذلك شبهة من يتوهم أن قوهلم 
ول األئمة أحد من السلف، وليعلم أهنم خمالفون ملذاهب األئمة املقتدى هبم، بل قمن لوازم قول 

مناقض لقوهلم، فإن األئمة كلهم نصوا على أن كالم اآلدميني خملوق، بل نص أمحد على أن فعال 
العباد خملوقة عموماً وعلى كالم اآلدميني خصوصاً، مل ميتنعوا عن هذا اإلطالق ألجل الشبهة اليت 

 ملثل هؤالء املبتدعة. عرضت
 -املشهوريف كتاب صريح السنة حملمد بن جرير الطربي مث ساق الشيخ كالماً طوياًل إىل أن قال: ومن 

ملا ذكر الكالم يف أبواب السنة قال: وأما القول يف ألفاظ العباد ابلقرآن فال أثر  -وهو متواتر عنه 
من يف قوله الشفا والغىن، ويف إتباعه الرشد فيه نعلمه عن صحايب مضى، وال عن اتبعي قفا، إال ع

 ئمة األول: أيب عبد هللا أمحد بن حممد ابن حنبل، فإن أاب إمساعيل الرتمذيواهلوى، ومن قام مقام األ
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 حدثين قال: مسعت أاب عبد هللا يقول: اللفظية جهمية.
ان يقول: من قال لفظي قال ابن جرير: مسعت من أصحابنا ال أحفظ أمساءهم حيكون عنه أنه ك

 ابلقرآن خملوق فهو جهمي، ومن قال غري خملوق فهو مبتدع.
ابن جرير: القول يف ذلك عندان ال جيوز أن يقول أحد غري قوله، إذ مل يكن إمام قائم به سواه،  قال

 وفيه كفاية لكل متبع، وقناعة لكل مقتنع، وهو اإلمام املتبع.
 أن أاب طالب حيكي عن أيب أنه يقول: لفظي ابلقرآن غري خملوق، وقال صاحل بن اإلمام أمحد: بلغ أيب

 طالب، فوجهت إليه فجاء فقال له أيب: أان قلت لك لفظي ابلقرآن غري خملوق؟ فقال: ابعث إىل أيب
وغضب أيب وجعل يرتعد، فقال له: قرأت عليك: " قل هو هللا أحد " فقلت يل: هذا ليس مبخلوق، 

أين قلت: لفظي ابلقرآن غري خملوق؟ وبلغين أنك وضعت ذلك يف كتابك فقال له: فلم حكيت عين 
م، فإن كان يف كتابك فاحمه أشد احملو، واكتب إىل القوم الذين كتبت إليهم أين مل أقل وكتبت به إىل قو 

( . وانصرف من عنده وهو 1هذا، وغضب وقال له: حتكي عين ما أمل أقل؟ فجعل فوزان يعتذر إليه )
أبو طالب فذكر أنه حكى ذلك من كتابه وكتب إىل أولئك القوم خيربانه وهم علي أيب  مرعوب، فعاد

 عبد هللا يف احلكاية عنه، قال أبو عبد هللا: القرآن حيث تصرف غري خملوق.



وقال عبد الوهاب الوراق: من قال لفظي ابلقرآن غري خملوق فإنه يهجر وال يكلم وحيذر منه، وذكر 
 -يعين أمحد بن حنبل  -ءة عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال أبو عبد هللا اخلالل يف كتاب القرا

( : من مل يتغن ابلقرآن، قال: هو الرجل يرفع صوته به فهذا معناه إذا رفع 2عن قوله ) وكنت سألته
صوته فقد تغىن به، وعن منصور وصاحل أنه قال ألبيه يرفع صوته ابلقرآن ابلليل؟ قال: نعم إن شاء 

 ذكررفع، مث 
__________ 

 ( كذا ابألصل وليحرر1)
 و يف سنن أيب داود بلفظ " ليس منا من مل يتغن ابلقرآن"( يعين قول النيب صلى هللا عليه وسلم وه2)
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 حديث أم هانئ: كنت أمسع قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم وأان على عريشي من الليل.
ءة ابألحلان فقال: كل شيء حمدث فإنه ال يعجبين إال أن وقال األثرم: سألت أاب عبد هللا عن القرا

 كلفه.يكون صوت رجل ال يت
قال: وأما قول القائل أن أمحد قال ذلك خوفاً من الناس فبطالن هذا القول يعلمه كل عاقل بلغه 
فإن شيء من أخبار أمحد، وقائل هذا هو إىل العقوبة البليغة أحوج منه إىل جوابه الفرتائه على األئمة، 

حلق، فإنه مل يكن أيخذه يف هللا اإلمام أمحد صار مثالً سائرًا يضرب به املثل يف احملنة، والصرب على ا
لومة الئم، حىت صارت اإلمامة مقرونة ابمسه يف لسان كل أحد فيقال قال اإلمام أمحد وهذا مذهب 

نوا آبايتنا يوقنون " فإنه أعطي اإلمام أمحد لقوله تعاىل: " وجعلناهم أئمة يهدون أبمران ملا صربوا وكا
لدين، وقد تداوله ثالثة خلفاء يسلطون عليه من شرق من الصرب واليقني، وينال به اإلمامة يف ا

األرض إىل غرهبا ومعهم من العلماء املتكلمني والقضاة والوزراء والسعاة واألمراء والوالة ما ال حيصيه 
ابلتهديد الشديد، وبعضهم يعده ابلقتل، وبغريه من  إال هللا، فبعضهم تسلط عليه ابحلبس، وبعضهم

يف الرايسة واملال، وبعضهم ابلنفي والتشريد من وطنه، وقد خذله يف ذلك  الرعب، وبعضهم ابلرتغيب
أهل األرض حىت أصحابه العلماء والصاحلون، وهو مع ذلك ال جييبهم إىل كلمة واحدة مما طلبوا منه، 

السنة وال كتم العلم، وال استعمل التقية، بل قد أظهر من سنة رسول وما رجع عما جاء به الكتاب و 
ى هللا عليه وسلم وآاثره ما دفع به البدع املخالفة لذلك مما مل يتأت مثله لعامل من نظرائه، وهلذا هللا صل

قال بعض علماء الشام مل يظهر أحد ما جاء به الرسول كما أظهره أمحد بن حنبل، فكيف يظن به أنه  



ن قواًل مبتدعاً، فكيف خياف هذه الكلمة اليت ال قدر هلا، وأيضاً فمن أصوله أنه ال يقول يف الدي كان
 بكلمة ما قاهلا أحد قبله.

 قال: فاملنتسبون إىل السنة واحلديث وإن كانوا أصلح من غريهم وفيهم من اخلري
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ل، فكما أنه يوجد يف املنتسبني إىل ما ال يوجد يف غريهم، فإن السنة يف اإلسالم كاإلسالم يف املل
من اخلري فهو يف املسلمني أكثر وكل شر يف املسلمني فهو يف غريهم  اإلسالم ما يوجد يف غريهم

لك املنتسبون إىل السنة قد يوجد فيهم من اخلري ما ال يوجد يف غريهم، وإن كان يف غريهم أكثر، فكذ
 أكثر. خري فهو فيهم أكثر، وكل شر فيهم فهو يف غريهم

قال: وجيب القطع أبن كالم اآلدميني خملوق ويطلق القول بذلك إطالقاً وال حيتاج إىل تفصيل أبن 
لك ألن كالم املتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه، وعامة ما ، وذيقال نظمه أو أتليفه أو غري ذلك

ه عند إطالقه يتناول يوجد يف كتاب هللا وسنة رسوله وكالم السلف وسائر األمم عرهبم وعجمهم فإن
 اللفظ واملعىن مجيعاً لشموله هلما فيقال عن كالم هللا وهو القرآن هذا كالم هللا وهذا كالم فالن.

لوسط الباقون على الفطرة فيقولون ملا بلغه املبلغ عن غريه وأداه: هذا كالم ذاك ال  مة اقال: وأما األ
ملا خرج على قريش فقرأ " أمل، غلبت الروم يف  كالمك وإمنا بلغته بقولك، كما قال أبو بكر الصديق

 أدىن األرض " اآلية. فقالوا هذا كالمك أو كالم صاحبك؟ فقال: ليس بكالمي وال كالم صاحيب
 كنه كالم هللا.ول

ويف سنن أيب داود من حديث جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس 
حيملين إىل قومه ألبلغ كالم ريب، فإن قريشاً قد منعوين أن أبلغ كالم ريب ابملوقف فيقول: " أال رجل 

ان يبلغه أبفعاله وصوته، واألمم إن كعز وجل " فبني أن ما يبلغه ويتلوه هو كالم هللا ال كالمه و 
متفقون على هذا إذا مسعوا من يروي قصيدة أو كالماً أو قرآانً، أو مسألة قالوا هذا كالم فالن وقوله 

 فإنه هو الذي اتصف به وألفه وأنشأه.
قال: وكذلك من تبع آابءه الذين سلفوا من غري اعتصام منه ابلكتاب والسنة واإلمجاع فإنه ممن ذمه 

 يف كتابه يف مثل قوله: " وإذا قيل هلم تعالوا إىل هللا
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" يوم تقلب وجوههم يف النار  ما أنزل هللا وإىل الرسول قالوا حسبنا ما وجدان عليه آابءان " ويف قوله:
سبيال " اآلية. ، وقالوا ربنا إان أطعنا سادتنا وكرباءان فأضلوان اليقولون اي ليتنا أطعنا هللا وأطعنا الرسوال

وكذلك من اتبع الظنون واألهواء معتقدًا أهنا عقليات وذوقيات فهو ممن قال هللا فيه: " إن يتبعون إال 
جاءهم من رهبم اهلدى " وإمنا يفصل بني الناس فيما تنازعوا فيه الكتاب الظن وما هتوى األنفس ولقد 

اىل: " فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين املنزل من السماء والرسول املؤيد ابملعجزات كما قال تع
وأنزل معهم الكتاب ابحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه " وقال: " فإن تنازعتم يف شيء فردوه 

 والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن أتوياًل " وقال: " بلى من أسلم إىل هللا
د ربه " اآلية. وقال: " إن الذين آمنوا والذين هادوا " اآلية. فأخرب وجهه هلل وهو حمسن فله أجره عن

املؤمنني بعد  سبحانه عمن مضى ممن كان متمسكاً بدين حق من اليهود والنصارى والصابئني وعن
مبعث حممد من مجيع األمم إن من تلبس هبذه اخلصال من سائر األمم وهي مجاع الصالح وهي 

عاد واإلميان ابهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلاً وهو أداء املأمورات وترك اإلميان ابهلل والبعث وامل
وراءه، وإسالم الوجه هو  احملظورات فإن له أجره عند ربه وال خوف عليه مما أمامه وال حيزن على ما

إخالص الدين هلل وهو عبادته وحده ال شريك له وهو حقيقة قول: " إايك نعبد وإايك نستعني " وهو 
فاألول وهو إسالم الوجه وهو النية وهذا الثاين وهو اإلحسان هو العمل الصاحل. وهذا الذي حمسن، 

الذي أوجبه على مجيع عباده من األولني  ذكره يف هاتني اآليتني هو اإلميان العام واإلسالم العام
 واآلخرين، وهو دين هللا العام الذي بعث به مجيع الرسل وأنزل به مجيع الكتب.

بدعة حدثت يف هذه األمة بدعة اخلوارج املكفرة ابلذنوب فإهنم يكفرون الفاسق امللي،  فكان أول
 ومنهم -فزعمت اخلوارج واملعتزلة أن الذنوب الكبرية 
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ال جتامع اإلميان أبدًا بل تنافيه وتفسده كما يفسد األكل والشرب الصيام،  -من قال والصغرية 
قالوا: واإلميان هو فعل املأمور وترك احملظور فمىت بطل بعضه بطل كله كسائر املركبات فيكون 

ني: خنرجه من اإلميان ألنه ليس إال مؤمن أو كافر، وقالت املعتزلة: ننزله منزلة بني املنزلت العاصي كافراً 
ومن اتبعهم من األشعرية والكرامية فقالوا: ليس من وال ندخله يف الكفر، وقابلتهم املرجئة واجلهمية 

الزايدة وال النقصان، بل اإلميان فعل األعمال الواجبة وال ترك احملظورات البدنية فإن اإلميان ال يقبل 



 ئكة واملقتصدين واملقربني والظاملني.هو شيء واحد يستوي فيه مجيع املؤمنني من املال
أن اإلميان قول وعمل، فيدخل يف القول قول القلب واللسان، ويف  وأما السلف واألئمة فاتفقوا على

ن أصواًل وفروعاً وهو مشتمل ( أن لإلميا1العمل عمل القلب واألركان، وقال املنتصرون ملذهبهم )
ج والصالة وغريها من العبادات، فإن اسم احلج على أركان وواجبات ومستحبات مبنزلة اسم احل

ن فعل أو ترك مثل اإلحرام ومثل ترك حمظوراته والوقوف بعرفة ومزدلفة يتناول كل ما يشرع فيه م
واملروة. مث احلج مع هذا اشتمل على ومىن والطواف ابلبيت وبني اجلبلني املكتنفني له ومها الصفا 

ف بعرفة، وعلى ترك حمظور مىت فعله فسد حجه وهي الوطء، أركان مىت تركت مل يصح احلج كالوقو 
ات من فعل وترك أيمث برتكها عمدًا، وجيب مع تركها لعذر أو غريه اجلربان بدم،  ومشتمل على واجب

والنهار بعرفة، وكرمي اجلمار وحنو ذلك، ومشتمل كاإلحرام من املواقيت املكانية، واجلمع بني الليل 
ك يكمل احلج هبا وال أيمث برتكها وال توجب دماً، مثل رفع الصوت على مستحبات من فعل وتر 

ل واإلكثار منه وسوق اهلدي وذكر هللا ودعائه يف تلك املواضع، وقلة الكالم إال يف أمر أو ابإلهال
 هني أو ذكر: من فعل الواجب

__________ 
 ( لفظ )وقال( ليست من األصل الذي طبعنا عنه ولكنها ضرورية1)
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وترك احملظور فقد مت حجه وعمرته هلل وهو مقتصد من أصحاب اليمني يف هذا العمل، لكن من أتى 
ابملستحب فهو أكمل منه وأمت حجاً وعماًل وهو سابق مقرب، ومن ترك املأمور وفعل احملظور لكنه 

وقد رك مفسداته فهو حج انقص يثاب على ما فعله من احلج ويعاقب على ما تركه، أتى أبركانه وت
مفسدًا فحجه فاسد  سقط عنه أصل الفرض بذلك مع عقوبته على ما ترك، ومن أخل بركن أو فعل

ال يسقط به فرضه بل عليه إعادته، مع أنه قد تنازعوا يف إثباته على ما فعله وإن مل يسقط به الفرض، 
جبات فقط، وانقصاً أنه يثاب عليه، فصار احلج ثالثة أقسام كاماًل ابملستحبات، واتماً ابلواواألشبه 

زئ، ويريدون ابلكامل ما أتى مبفروضه عن الواجب، والفقهاء يقسمون الوضوء إىل كامل فقط وجم
ة فإن ومسنونه ابجملزئ ما اقتصر على واجبه، فهذا يف األعمال املشروعة وكذلك يف األعيان املشهود

كاملة وبعد ذهاب األغصان   الشجرة مثالً اسم جملموع اجلذع واألغصان وهي بعد ذهاب الورق شجرة
 شجرة انقصة، فليكن مثل ذلك يف مسمى اإلميان.



( اإلميان ثالث درجات: إميان السابقني املقربني، وهو ما أيت فيه ابلواجبات 1والذين قالوا )
قتصدين أصحاب اليمني وهو ما ترك صاحبه فيه بعض واملستحبات من فعل وترك، وإميان امل

عض احملظورات، وهلذا قال علماء السنة: ال يكفر أحد بذنب، إشارة إىل الواجبات، أو فعل فيه ب
ة اخلوارج الذين يكفرون ابلذنب، وإميان الظاملني ألنفسهم وهو من أقر أبصل اإلميان وهو اإلقرار بدع

شهادة أن ال إله إال هللا ومل يفعل املأمورات وجيتنب احملظورات، فإن  مبا جاءت به الرسل عن هللا وهو
مبؤمن وقد تواتر يف  صل اإلميان التصديق واالنقياد فهذا أصل اإلميان الذي من مل أيت به فليسأ

مثقال  -مثقال حبة من خري  -األحاديث: " أخرجوا من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان 
 " و " اإلميان بضع وستون أو بضعذرة من خري 

__________ 
 س بعده ما يصلح أن يكون خرباً له فالظاهر أن أصله: وقالوالي -( قوله والذين قالوا 1)
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( شعبة أعالها قول ال إله إال هللا وأدانها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من 1وسبعون )
اإلميان " فعلم أن اإلميان يقبل التبعيض والتجزئة، وإن قليله خيرج به صاحبه من النار إن دخلها، 

اخلارجون عن مقالة أهل السنة أنه ال يقبل التبعيض والتجزئة بل هو شيء واحد إما  قولهما يوليس ك
 أن حيصل كله وإما أن ال حيصل منه شيء.

واعلم أن عامة السور املكية اليت أنزهلا هللا مبكة هي يف هذا اإلميان العام املشرتك بني األنبياء مجيعهم، 
قدرًا ووصفاً، فإن ما جاء به حممد من صفات هللا عظم لل أوهذا القدر املشرتك هو يف بعض امل

وأمسائه وذكر اليوم اآلخر أكمل مما جاء به سائر األنبياء ومنه ما ختتلف الشرائع واملناهج كالقبلة 
والنسك ومقادير العبادات وأوقاهتا وصفاهتا والسنن واألحكام وغري ذلك، فمسمى اإلميان والدين يف 

يف آخر زمان النبوة، بل مسماه يف اآلخر أكمل من مسماه يف أول ماه و مسأول اإلسالم ليس ه
البعثة وأوسطها، كما قال تعاىل يف آخر األمر: " اليوم أكملت لكم دينكم " وقال بعدها: " ومن 
يكفر ابإلميان فقد حبط عمله " وهلذا قال اإلمام أمحد: كان اإلميان يف أول اإلسالم انقصاً فجعل 

ميان والدين قد يتنوع حبسب األشخاص، وحبسب أمر هللا كاًل منهم، وحبسب ى اإلمسم يتم، وهكذا
ما يفعله مما أمر به، وحبسب إقباله وحضوره وإخالصه، فإن املؤمنني من األولني واآلخرين مشرتكون 

 ا يفيف اإلميان ابهلل واليوم اآلخر والعمل الصاحل ولكن بينهم تفاوت ما يف القلوب إذا ذكر هللا وم



وم اآلخر ما تفاوت به اإلميان، فعند ذكر اجلنة والنجاة من النار وذم من ترك بعضه وحنو ذلك الي
يزداد اإلميان الواجب لقوله: " إمنا املؤمنون الذين آمنوا ابهلل ورسوله مث مل يراتبوا " اآلية. وقوله: " إمنا 

 ادهتم إمياانً " اآلايت.ته ز آاي املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم
__________ 

 ( هذه رواية مسلم ابلشك واعتمد البخاري رواية العدد األول وأصحاب السنن العدد الثاين1)
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وقوله: " إمنا املؤمنون الذين آمنوا ابهلل ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع " اآلية. وقوله يف اجلنة: 
  ورسوله "." أعدت للذين آمنوا ابهلل

وهو مؤمن " احلديث نفى اإلميان الواجب عنه وقوله صلى هللا عليه وسلم: " ال يزين الزاين حني يزين 
الذي يستحق به اجلنة وال يستلزم ذلك نفي أصل اإلميان وسائر أجزائه وشعبه هذا معىن قوهلم نفي  

ب املذكور يف قول كمال اإلميان، وحقيقة ذلك أن الكمال الواجب ليس هو الكمال املستح
م: " من غشنا فليس منا " ليس املراد به أنه كافر  الفقهاء: الغسل كامل وجمزئ، ومنه قوله عليه السال

كما أتولته اخلوارج وال أنه ليس من خياران كما أتولته املرجئة، ولكن املضمر يطابق املظهر، واملظهر 
( ألنه متعرض لعذاب 1والغاش ليس منا )هو املؤمنون املستحقون للثواب، الساملون من العذاب، 

 هللا وسخطه.
ترك بعض اإلميان الواجب يف اجلملة لعجزه عنه إما لعدم متكنه من العلم أو لعدم  إذا تبني هذا فمن

متكنه من العمل مل يكن مأموراً مبا يعجز عنه، ومل يكن ذلك من اإلميان والدين الواجب يف حقه، وإن  
ين لواجب يف األصل، مبنزلة صالة املريض واخلائف وسائر أهل األعذار الذكان من الدين واإلميان ا

يعجزون عن إمتام الصالة فإن صالهتم صحيحة حبسب ما قدروا عليه وبه أمروا، وإن كانت صالة 
القادر على اإلمتام أفضل، وأكمل كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: " املؤمن القوي خري وأحب 

من الضعيف ويف كل خري " رواه مسلم من حديث أيب هريرة ويف حديث حسن إىل هللا من املؤ 
السياق: " إن هللا يلوم على العجز ولكن عليك ابلكيس " ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب 

 اإلميان به علماً واعتقادًا وإن مل يعمل به.
ه من يعمل مثقال ذرة خرياً قال فإن هللا قد بني بنصوص معروفة أن احلسنات يذهنب ابلسيئات، وأن

مصائب الدنيا تكفر الذنوب، وأنه يقبل شفاعة النيب صلى يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، وإن 



 هللا عليه وسلم يف أهل الكبائر،
__________ 

 ( األظهر أن يكون؛ ليس منهم1)
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ها املن واألذى، وأن الرايء يبطل وأنه يغفر الذنوب مجيعاً، ويغفر ما دون الشرك، وأن الصدقة يبطل
ت ما يوجب رفع عقاهبا، كما قد جعل للحسنات ما قد يبطل العمل، وحنو ذلك، فجعل للسيئا

إال ثواهبا، لكن ليس شيء يبطل مجيع السيئات إال التوبة، كما أنه ليس شيء يبطل مجيع احلسنات 
مى ظلماً إمنا أيكلون يف بطوهنم انراً على الردة، وهبذا يتبني أان نشهد أبن الذين أيكلون أموال اليتا

 نشهد ملعني أنه يف النار ألان ال نعلم حلوق الوعيد له بعينه، ألن حلوق الوعيد اإلطالق والعموم، وال
وانتفاء املوانع يف حقه. وفائدة  ابملعني مشروط بشروط وانتفاء موانع، وحنن ال نعلم ثبوت الشروط

مقتٍض هلذا العذاب، والسبب قد يقف أتثريه على وجود شرطه هذا الوعيد أن هذا الذنب سبب 
 ء مانعه.وانتفا

يبني هذا أنه قد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه لعن اخلمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
مبتاعها وآكل مثنها، وثبت عنه يف الصحيح أن رجاًل كان واحملمولة إليه وشارهبا وساقيها وابئعها و 

إنه حيب هللا ورسوله " اخلمر فلعنه رجل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: " ال تلعنه ف يكثر شرب
 فنهى عن لعن هذا املعني وهو مدمن اخلمر ألنه حيب هللا ورسوله، وقد لعن أوالً شارهبا على العموم.

لك قبل البدع واألهواء متفرعة على هذا األصل فنبدأ مبذاهب األئمة يف ذقال فمسألة تكفري أهل 
ئمة السنة تكفري اجلهمية وهم املعطلة التنبيه على احلجة فنقول: املشهور من مذهب أمحد وعامة أ

لصفات الرمحن، فإن قوهلم صريح يف مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب، وحقيقة قوهلم جحود 
بد هللا بن أخرب به عن نفسه على لسان رسوله، بل ومجيع الرسل، وهلذا قال ع الصانع وجحود ما

ع أن حنكي كالم اجلهمية. وقال غري واحد من املبارك: إان لنحكي كالم اليهود والنصارى وال نستطي
األئمة: أهنم أكفر من اليهود والنصارى، وهبذا كفروا من يقول أن القرآن خملوق وأن هللا ال يرى يف 

 محة وال غضبخرة، وأن هللا ليس على العرش، وأنه ليس له علم وال قدرة وال ر اآل
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وحنو ذلك من صفاته، وأما املرجئة فال ختتلف نصوصه أنه يكفرهم فإن بدعهم من جنس اختالف 
الفقهاء يف الفروع، وكذلك الذين يفضلون علياً على أيب بكر ال خيتلف قوله أنه ال يكفرهم، وذلك 

 فقهاء ولكن يبدعون.قول طائفة من ال
ند كثري من ر اجلهمية روايتان أصحهما ما ال يكفر، واجلهمية عقال: وعنه يف تكفري من مل يكف

السلف مثل ابن املبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من أصحاب أمحد ليسوا من الثالث والسبعني 
 عة واملرجئة والقدرية.فرقة اليت افرتقت عليها هذه األمة، بل أصول هذه الفرق هم اخلوارج والشي

ها أعظم من جمرد الدعاء ( وإاثبة قائلها، وعقوبة اترك1لة أعظم من قوهلا )قال: فإن الدعاء إىل املقا
 إليها.

قال: ويف اإلداللة الشرعية ما يوجب أن هللا ال يعذب من هذه األمة خمطئاً على خطأه وإن عذب 
ن حديث أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا املخطيء من غري هذه األمة، فقد ثبت يف الصحيح م

فحرقوه مث ذروا نصفه يف الرب ونصفه م قال: " قال رجل مل يعمل حسنة قط ألهله إذا مات عليه وسل
يف البحر، فوهللا لئن قدر هللا عليه ليعذبنه عذاابً ال يعذبه أحدًا من العاملني، فلما مات الرجل فعلوا 

لت هذا؟ قال: من جمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه مث قال: مل فعبه كما أمرهم فأمر هللا الرب ف
" وهذا احلديث متواتر عن النيب صلى هللا عليه وسلم رواه خشيتك اي رب وأنت أعلم، فغفر له 

أصحاب الصحيح واملساند من حديث أيب سعيد وحذيفة وعقبة بن عامر وغريهم عن النيب صلى هللا 
 حيصل ذلك لغريهم، ة يعلم أهل احلديث أهنا تفيد العلم اليقيين وإن ملعليه وسلم من وجوه متعدد

جلهل يف قدرة هللا تعاىل على إعادة من يصل إىل احلالة اليت أمر أهله فهذا الرجل قد وقع له الشك وا
أن يفعلوها به، وإن من أحرق وذري ال يقدر هللا أن يعيده وحيشره إذا فعل به ذلك، وأنه ظن ذلك 

  جيزم به.ظناً ومل
__________ 

ن عروة أن ال حيذف كفروا دعاة البدعة دون سائر أهلها وكان ينبغي الب( هذه اجلملة تعليل ملن  1)
 ذكرهم من تلخيصه لكالم شيخ اإلسالم
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وهذا أصالن عظيمان: أحدمها متعلق ابهلل وهو اإلميان أبنه على كل شيء قدير، والثاين متعلق ابليوم 
ا يقدر صريورته إليه مهما كان فال بد أن اآلخر وهو اإلميان أبن هللا يعيد هذا امليت ولو صار إىل م

 حيييه وجيزيه أبعماله، فهذا الرجل مع هذا ملا كان مؤمناً ابهلل يف اجلملة ومؤمناً ابليوم اآلخر يف هللا
اجلملة وهو أن هللا يثيب ويعاقب بعد املوت فهذا عمل صاحل وهو خوفه من هللا أن يعاقبه على 

دة خوفه، كما أن الذي ميان ابهلل واليوم اآلخر، وإمنا أخطأ من شتفريط غفر له مبا كان معه من اإل
 وجد راحلته بعد إايسه منها أخطأ من شدة فرحه.

وقد وقع اخلطأ كثريًا خللق من هذه األمة واتفقوا على عدم تكفري من أخطأ، مثل ما أنكر بعض 
يقظة، ولبعضهم يف  الصحابة أن يكون امليت يسمع نداء احلي، وأنكر بعضهم أن يكون املعراج

وكذلك لبعضهم يف قتال بعض وتكفري بعض أقوال معروفة، وكان القاضي  اخلالفة والتفضيل كالم،
شريح ينكر قراءة من قرأ " بل عجبُت " ويقول أن هللا ال يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: 

عجبت " فهذا قد أنكر قراءة إمنا شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد هللا أفقه منه وكان يقرأ " بل 
فة هلل دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت األمة على أن شرحياً إمام من األئمة، اثبتة، وأنكر ص

وكذلك بعض العلماء أنكر حروفاً من القرآن كما أنكر بعضهم: " أومل ييأس الذين آمنوا " فقال: إمنا 
" ك أن ال تعبدوا إال إايه " فقال: إمنا هي هي " أومل يتبني الذين آمنوا " وآخر أنكر " وقضى رب

ووصى ربك " وبعضهم كان حذف املعوذتني، وآخر يكتب سوريت القنوت، وهذا اخلطأ معفو عنه 
ابإلمجاع، وكذلك اخلطأ يف الفروع العلمية فإن املخطئ فيها ال يكفر وال يفسق بل وال أيمث، وإن كان 

فيها مصيب، آمثاً، وبعض املتفقهة يعتقد أن كل جمتهد  بعض املتكلمة واملتفقهة جيعل املخطئ فيها
فهذا القوالن شاذان ومل يقل أحد بتكفري املخطئ فيها، فقد أخطأ بعض السلف فيها مثل خطأ 

 بعضهم يف بعض
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أنواع الراب واستحالل آخرين القتال يف الفتنة، وقد قال تعاىل: " وداود وسليمان إذ حيكمان يف 
ففهمناها سليمان وكاًل آتينا حكماً وعلماً " ويف الصحيح: " إذا اجتهد احلاكم  -قوله  إىل -احلرث 

 فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ".فأصاب 
والسنة واإلمجاع منعقد على أن من بلغته دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم فلم يؤمن فهو كافر ال 

رسالة وأعالم النبوة، والنصوص إمنا وجبت رفع املؤاخذة يقبل منه االعتذار ابالجتهاد لظهور أدلة ال



خطئ يف بعض هذه املسائل إما أن يلحق ابلكفار من املشركني ابخلطأ هلذه األمة، وإذا كان كذلك فامل
وأهل الكتاب مع مباينته هلم يف عامة أصول اإلميان، وإما أن يلحق ابملخطئني يف مسائل اإلجياب 

من أصول اإلميان، فإن اإلميان الذي يوجب الواجبات الظاهرة املتواترة وحترمي والتحرمي مع أهنا أيضاً 
ة املتواترة هو أعظم أصول اإلميان وقواعد الدين، واجلاحد هلا كافر ابالتفاق، مع أن احملرمات الظاهر 

اقه اجملتهد يف بعضها إذا أخطأ ليس بكافر ابالتفاق، وإذا كان ال بد من إحلاقه أبحد الصنفني فإحل
أهل البدع  ابملؤمنني املخطئني أشد شبهاً من إحلاقه ابملشركني وأهل الكتاب، مع العلم أبن كثريًا من

( وأولئك 1منافقون النفاق األكرب، فما أكثر ما يوجد يف الرافضة واجلهمية وحنوهم زاندقة منافقون )
ممن يكون أصل زندقته مأخوذاً  يف الدرك األسفل من النار. بل أصل هذه البدع من املنافقني الزاندقة
ول من الكتاب واحلكمة وابتغاء عن الصابئني واملشركني وأصل هؤالء هو اإلعراض عما جاء به الرس

اهلدى يف غري ذلك ممن كان هذا أصله، فهو يعد الرسالة إمنا هي للعامة دون اخلاصة، كما يقوله قوم 
 فر، والتكذيب أبن هللا ال يرى يف اآلخرةمن املتفلسفة واملتكلمة واملتصوفة، فنفي الصفات ك

__________ 
ن أول اجلملة فأكثر ما يوجد إخل وأما أن يكون آخرها. ( كذا يف األصول وهو حمرف فاما أن يكو 1)

 من الزاندقة املنافقني
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سى كفر، وإنكار أن يكون هللا على العرش كفر، وكذلك ما كان يف معىن ذلك كإنكار تكليم هللا ملو 
 واختاذ هللا إبراهيم خليالً.

العقاب، وأما الدنيا فإمنا هي دار الثواب و  قال: فإن اجلزاء يف احلقيقة إمنا هو يف الدار اآلخرة اليت
يشرع فيها ما شرع من العقوابت دفعاً للظلم والعداون وكسرًا للنفوس العاتية الباغية ودفعاً لشر 

قوبة الدنيا غري ملتزمة لعقوبة اآلخرة وال ابلعكس وهلذا أكثر اجلبار الطاغي، وإذا كان األمر كذلك فع
ى يديه من الفساد يف الدين سواء قالوا هو كافر أو السلف على قتل الداعي إىل البدعة ملا جيري عل

 ليس بكافر.
وإذا عرف هذا فتكفري املعني من هؤالء اجلهال وأمثاهلم حبيث حيكم عليه أبنه مع الكفار ال جيوز 

ام عليه إال بعد أن تقوم على أحدهم احلجة ابلرسالة اليت يبني هبا هلم أهنم خمالفون للرسول، وإن  اإلقد



هم هذه ال ريب أهنا كفر، وهكذا الكالم يف مجيع تكفري املعينني، مع أن بعض هذه البدع كانت مقالت
 ، وهللا أعلم.أشد من بعض، وبعض املبتدعة يكون فيه من اإلميان والعمل الصاحل ما ليس يف بعض
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 فصل:
يف مسألة القرآن العزيز وذكر داللة الكتاب والسنة على ما اتفق عليه السلف الصاحل من الصحابة 
يت والتابعني هلم إبحسان ومن بعدهم من أئمة املسلمني: األئمة األربعة وغريهم والتنبيه على األقوال ال

 كالم هللا.  حدثت بعد السلف الصاحل كقول السلف أن القرآن
استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا " وهو منزل من هللا، كما قال تعاىل: " وإن أحد من املشركني 

قال تعاىل: " أفغري هللا أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصاًل والذين آتيناهم يعلمون أنه 
 يكون إال حقاً. حلق " فأخرب سبحانه أهنم يعلمون ذلك والعلم المنزل من ربك اب

حم  -حم، تنزيل الكتاب من هللا العزيز العليم  -هللا العزيز احلكيم  وقال تعاىل: " تنزيل الكتاب من
 تنزيل من الرمحن الرحيم ".

 وقال تعاىل: " ولكن حق القول مين ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني ".
 وأجل مسمى " وحنو ذلك.تعاىل: " ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً  وقال

وح القدس من ربك ابحلق " فأخرب سبحانه أنه منزل من هللا ومل خيرب عن شيء وقال تعاىل: " قل نزله ر 
وأنه منزل من هللا إال كالمه خبالف نزول املالئكة واملطر واحلديد وغري ذلك، لذا كان القول املشهور 

أ وإليه يعود، فإن من قال إنه خملوق يقول أنه ن السلف أن القرآن كالم هللا غري خملوق، منه بدع
لق يف بعض املخلوقات القائمة بنفسها؛ واملخلوق أنزل وبدأ مل ينزل من هللا، فإخبار هللا تعاىل أنه خ

 خملوق
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من اإلرادة واحملبة واملشيئة والرضى والغضب واملقت وغري ذلك من األمور، لو كان خملوقاً يف غريه مل 
ب تعاىل متصفاً به، بل كان يكون صفة لذلك احملل، فإن املعىن إذا قام مبحل كان صفة لذلك يكن الر 

ل ومل يكن صفة لغريه فيمتنع أن يكون املخلوق أو اخلالق موصوفاً بصفة موجودة قائمة بغريه ألنه احمل



يقم به، ( ، ما وصف به نفسه من األفعال الالزمة ميتنع أن يوصف املوصوف أبمر مل 1فطر ذلك )
 وهذا مبسوط يف مواضع أخر.

املتأخرين، قال هللا تعاىل: " لقد من  ومن قول السلف أن الناس من هللا تعاىل كما يقول ذلك بعض
 هللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسواًل من أنفسهم يتلو عليهم آايته ".

اقرأ علي القرآن " قلت: ويف الصحيحني عن ابن مسعود قال: قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم: " 
ليه سورة النساء، حىت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: " إين أحب أن أمسعه من غريي " فقرأت ع

بلغت إىل هذه اآلية: " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيداً " قال: " 
 حسبك " فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء.

وسلم مسعه من جربيل وهو الذي نزل عليه به، وجربيل مسعه من هللا تعاىل، كما  والنيب صلى هللا عليه
د وغريه من األئمة، قال تعاىل: " قل من كان عدوًا جلربيل فإنه نزله على قلبك نص على ذلك أمح

 إبذن هللا ".
 وقال تعاىل: " نزل به الروح األمني على قلبك لتكون من املنذرين، بلسان عريب مبني ".

ال يعلمون،  قال تعاىل: " وإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم مبا ينزل قالوا إمنا أنت مفرت بل أكثرهمو 
وهو الروح األمني وهو  -قل نزله روح القدس من ربك ابحلق " فأخرب سبحانه أنه نزله روح القدس 

م مسعه من هللا وإمنا قال من هللا ابحلق، ومل يقل أحد من السلف أن النيب صلى هللا عليه وسل -جربيل 
 ذلك بعض املتأخرين، وقوله تعاىل: " إن

__________ 
فطر ذلك ليس له معىن فالبد أن يكون حمرفا وما قبله وما بعده سيأيت بيانه يف مواضيع  ( قوله ألنه1)

 أخرى من هذه املباحث كما أشار إليه يف قوله وهذا مبسوط يف مواضع أخرى
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أانه فاتبع قرآنه، مث إن علينا بيانه " هو كقوله تعاىل: " نتلو عليك من نبأ رآنه، فإذا قر علينا مجعه وق
موسى وفرعون ابحلق " وقوله: " حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن " وحنو 

، فالرب ك مما يكون الرب فعله مبالئكته، فإن لفظ حنن هو للواحد املطاع الذي له أعوان يطيعونهذل
و سبحانه أحق ابسم تعاىل خلق املالئكة وغريها تطيعه املالئكة أعظم مما يطيع املخلوق أعوانه، فه

 حنن، وفعلنا وحنو ذلك من كل ما يستعمل.



 صلى هللا عليه وسلم يعاجل من التنزيل شدة وكان مما ويف الصحيحني عن ابن عباس قال: كان النيب
أحركهما لك كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيركهما.  حيرك شفتيه، فقال ابن عباس: أان

أحركهما كما رأيت ابن عباس حيركهما، فحرك شفتيه فأنزل هللا " ال حترك به وقال سعيد بن جبري: أان 
مجعه وقرآنه " قال: مجعه لك يف صدرك وتقرأه " فإذا قرأانه فاتبع قرآنه " لسانك لتعجل به إن علينا 

سولنا، ويف لفظ: فإذا قرأه جربيل فاستمع له وأنصت " مث إن علينا بيانه " أي نقرؤه. فإذا قرأه ر 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ذلك إذا أاته جربيل استمع، فإذا انطلق جربيل قرأه النيب ف

 هللا عليه وسلم كما قرأه. صلى
ان لبشر أن يكلمه هللا إال وحياً أو من وراء وقد بني هللا تعاىل أنواع تكليمه لعباده يف قوله: " وما ك

ء " فبني سبحانه أن التكليم اترة يكون وحياً، واترة من حجاب أو يرسل رسواًل فيوحي إبذنه ما يشا
فيوحي الرسول إبذن هللا ما يشاء، وقال تعاىل: " هللا  وراء حجاب كما كلم موسى، واترة يرسل رسوالً 

لناس " فإذا أرسل هللا تعاىل رسواًل كان ذلك مما يكلم به عباده يصطفي من املالئكة رساًل ومن ا
به كما قال تعاىل: " قل ال تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأان هللا من أخباركم " وإمنا  فيتلوه عليهم وينبئهم

لرسول، والرسول مبلغ به، كما قال تعاىل: " اي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من نبأهم بوساطة ا
 .ربك "

 وقال تعاىل: " ليعلم أن قد أبلغوا رساالت رهبم ".
 وقال تعاىل: " وما على

(3/19) 

 

الرسول إال البالغ املبني " والرسول أمر أمته ابلتبليغ عنه، ففي صحيح البخاري عن عبد هللا بن 
ال حرج، عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " بلغوا عين ولو آية وحدثوا عن بين إسرائيل و 

 ذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ".ومن ك
وقال صلى هللا عليه وسلم ملا خطب املسلمني: " ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع 

." 
وقال صلى هللا عليه وسلم: " نضر هللا امرًأ مسع منا حديثاً فبلغه إىل من مل يسمعه، فرب حامل فقه 

 هو أفقه منه ". مل فقه إىل منإىل غري فقه، ورب حا
ويف السنن عن جابر قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعرض نفسه على الناس فيقول: " أال رجل 



حيملين إىل قومه ألبلغ كالم ريب فإن قريشاً منعوين أن أبلغ كالم ريب " وكما مل يقل أحد من السلف 
لني أحد من الصحابة وال التابعني هلم احدًا من القو أنه خملوق فلم يقل أحد منهم أنه قدمي، مل يقل و 

إبحسان وال من بعدهم من األئمة األربعة وال غريهم، بل اآلاثر متواترة عنهم أبهنم كانوا يقولون 
القرآن كالم هللا، وملا ظهر من قال أنه خملوق قالوا رداً لكالمه أنه غري خملوق، ومل يريدوا بذلك أنه 

 من املسلمني مل يقل أنه مفرتى بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل لناس فإن أحداً مفرتى كما ظنه بعض ا
مسلم، وإمنا قالوا أنه خملوق خلقة هللا يف غريه فرد السلف هذا القول، كما تواترت اآلاثر عنهم بذلك 

 وصنف يف ذلك مصنفات متعددة وقالوا: منه بدأ وإليه يعود.
م بن صفوان، وأول من عرف أنه قال م وصاحبه اجلهوأول من عرف أنه قال خملوق اجلعد بن دره

هو قدمي عبد هللا بن سعيد بن كالب، مث افرتق الذين شاركوه يف هذا القول فمنهم من قال الكالم 
معىن واحد قائم بذات الرب ومعىن القرآن كله والتوراة واإلجنيل وسائر كتب هللا وكالمه وهو ذلك 

 ن العريب مل يتكلم هللا به بل هو خملوق خلقه يف غريه.يتبعض، والقرآاملعىن الواحد الذي ال يتعدد وال 
وقال مجهور العقالء: هذا القول معلوم الفساد ابالضطرار فإنه من املعلوم بصريح العقل أن معىن آية 

 الكرسي ليس معىن آية الدين، وال معىن قل هو هللا أحد معىن تبت يدا
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طابه ملالئكته وحسابه لعباده يوم القيامة وغري هللا يف الكتب املنزلة وخ أيب هلب، فكيف مبعاين كالم
ذلك من كالمه، ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات قدمية أزلية الزمة لذاته مل يزل وال 

صوفاً هبا، وكال احلزبني يقول: إن هللا تعاىل ال يتكلم مبشيئته وقدرته، وإنه مل يزل وال يزال يزال مو 
 ل: اي نوح، اي إبراهيم، اي أيها املزمل، أيها املدثر، كما قد بسطت أقواهلم يف غري هذا املوضع، ومليقو 

عبارة عن كالم هللا  يقل أحد من السلف بواحد من القولني ومل يقل أحد من السلف أن هذا القرآن
ن أن يقول أن وال حكاية له، وال قال أحد منهم أن لفظي ابلقرآن قدمي أو غري خملوق، فضاًل ع

قرآن كالم هللا صويت به قدمي أو غري خملوق بل كانوا يقولون مبا دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا ال
  كالم هللا وكالم هللا غري خملوق.والناس يقرؤونه أبصواهتم ويكتبونه مبدادهم وما بني اللوحني

 روا ابلقرآن إىل أرض العدو ".ويف الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " ال تساف
به القرآن خملوق والصوت وقال تعاىل: " بل هو قرآن جميد، يف لوح حمفوظ " واملداد الذي يكتب 

ئر صفاته خملوقة، فالقرآن الذي يقرؤه الذي يقرأ به صوت العبد والعبد وصوته وحركاته وسا



ئ، كما قال تعاىل: " وإن أحد من املسلمون كالم البارئ، والصوت الذي يقرأ به العبد صوت القار 
 املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا مث أبلغه مأمنه ".

اليت يقرأ هبا القرآن  ال النيب صلى هللا عليه وسلم: " زينوا القرآن أبصواتكم " فبني أن األصواتوق
حيسنه اإلنسان بصوته كما أصواتنا والقرآن كالم هللا، وهلذا قال أمحد بن حنبل وغريه من أئمة السنة: 

ه لك حتبرياً، فكان قال أبو موسى األشعري للنيب صلى هللا عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع حلربت
عبد موافقاً للكتاب والسنة، وقد قال ما قاله أمحد وغريه من أئمة السنة من أن الصوت صوت ال

 تعاىل: " واقصد يف مشيك واغضض من صوتك ".
 يها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب ".وقال تعاىل: " اي أ
 وقال تعاىل: " إن
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 الذين يغضون أصواهتم عند رسول هللا أولئك الذين امتحن هللا قلوهبم للتقوى ".
وقال تعاىل: " قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا 

ه بني املداد الذي تكتب به كلماته وبني كلماته، فالبحر وغريه من املداد فرق سبحانمبثله مددًا " ف
 الذي يكتب به الكلمات خملوق، وكلمات هللا غري خملوقة.

وقال تعاىل: " ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت  
 ال تنفد. وهلذا قال أئمة السنة: مل يزل هللا وكلمات هللا كلمات هللا " فاألحبر إذا قدرت مدادًا تنفد

 متكلماً كيف شاء ومبا شاء كما ذكرت اآلاثر هبذه املعاين عن ابن املبارك وأمحد بن حنبل وغريمها.
هذا وقد أخرب هللا سبحانه عن نفسه ابلنداء يف أكثر من عشرة مواضع، فقال تعاىل: " فلما ذاقا 

ان عليهما من ورق اجلنة واندامها رهبما أمل أهنكما عن تلكما طفقا خيصفالشجرة بدت سوآهتما و 
 الشجرة وأقل لكم إن الشيطان لكما عدو مبني ".

وقال تعاىل: " ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون " " ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
والطس الثالث ويف سورة طه ومرمي املرسلني " وذكر سبحانه نداءه ملوسى عليه السالم يف سورة 

والنازعات، وأخرب أنه انداه يف وقت بعينه فقال تعاىل: " فلما أاتها نودي من شاطئ الوادي األمين يف 
 البقعة املباركة من الشجرة أن اي موسى إين أان هللا رب العاملني ".

 وقال تعاىل: " هل أاتك حديث موسى إذ انداه ربه ابلواد املقدس طوى ".



ىل: " وما كنت جبانب الطور إذ اندينا " واستفاضت اآلاثر عن النيب صلى هللا عليه وسلم وقال تعا
والصحابة والتابعني ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت، اندى موسى وينادي عباده 

بال  يتكلم يوم القيامة بصوت، ويتكلم ابلوحي بصوت، ومل ينقل عن أحد من السلف أنه قال أن هللا
صوت أو بال حرف، وال أنه أنكر أن يتكلم هللا بصوت أو حبرف، كما مل يقل أحد منهم أن الصوت 

 الذي مسعه قدمي، وال أن ذلك النداء قدمي، وال قال أحد منهم أن هذه
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بني  األصوات املسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم هللا به، بل اآلاثر مستفيضة عنهم ابلفرق
 الصوت الذي يتكلم وبني أصوات العباد.

مام أمحد ملا سئل عمن قال اجلهمية كما قال اإل وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من
أن هللا ال يتكلم بصوت، فقال: هؤالء جهمية، إمنا يدورون على التعطيل، وذكر بعض اآلاثر املروية 

( من ذلك قطعة 1صنف يف السنة من ذلك قطعة كما ) يف أنه سبحانه يتكلم بصوت، وقد ذكر من
فزع عن قلوهبم " وقد ذكر وعلى ذلك ترجم عليه البخاري يف صحيحه قوله تعاىل: " حىت إذا 

البخاري يف كتاب خلق األفعال مما يبني به الفرق بني الصوتني آاثرًا متعددة، وكانت حمنة البخاري مع 
بعد موت أمحد بسنني ومل يتكلم أمحد يف البخاري إال ابلثناء أصحابه حممد بن حيىي الذهلي وغريه 

 فقد افرتى عليه.عليه، ومن نقل عن أمحد أنه تكلم يف البخاري بسوء 
وقد ذكر الشيخ أبو احلسن حممد بن عبد امللك الكرخي يف كتابه الذي مساه: الفصول يف األصول، 

ت أاب حامد االسفراييين يقول: مذهيب قال: مسعت اإلمام أاب منصور حممد بن أمحد يقول: مسع
لوق فهو كافر، والقرآن ومذهب الشافعي وفقهاء األمصار أن القرآن كالم هللا غري خملوق ومن قال خم

محله جربيل مسموعاً من هللا والنيب صلى هللا عليه وسلم مسعه من جربيل والصحابة مسعوه من رسول 
ن أبلسنتنا وفيما بني الدفتني وما يف صدوران مسموعاً هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الذي نتلوه حن

هللا غري خملوق، ومن قال خملوق فهو كافر،  ومكتوابً وحمفوظاً وكل حرف منه كالباء والتاء كله كالم
 عليه لعائن هللا والناس أمجعني.

ال إنه خملوق، وقد كان طائفة من أهل احلديث واملنتسبني إىل السنة فتنازعوا يف اللفظ ابلقرآن هل يق
 وملا حدث الكالم يف ذلك أنكرت أئمة السنة كأمحد



__________ 
 ( بياض ابألصل1)
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بن حنبل وغريه أن يقال لفظي ابلقرآن خملوق أو غري خملوق، وقالوا: من قال إنه خملوق فهو جهمي، 
، فإن املبلغ لكالم غريه ومن قال أنه غري خملوق فهو مبتدع، وأما صوت العبد فلم يتنازعوا أنه خملوق

صاحب الكالم إمنا بلغ غريه، كما يقال روى احلديث بلفظه وإمنا يبلغه بصوت نفسه ال بصوت  بلفظ
 صاحب الكالم.

واللفظ يف األصل مصدر لفظ يلفظ لفظاً وكذلك التالوة والقراءة مصدران لكن شاع استعمال ذلك 
إذا قيل لفظي أو اللفظ و املراد ابللفظ يف إطالقهم ف( ، وه1يف نفس الكالم امللفوظ املقروء املتلو )

ابلقرآن خملوق أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه ويلفظ به خملوق، وإذا قيل لفظي غري خملوق، أشعر 
أن شيئاً مما يضاف إليه غري خملوق، وصوته وحركته خملوقان، لكن كالم هللا الذي يقرؤه غري خملوق، 

ا نفس حركة العبد، وقد يراد هبا جمموعها، الكالم الذي يتلى وقد يراد هب والتالوة قد يراد هبا نفس
فإذا أريد هبا الكالم نفسه الذي يتلى فالتالوة هي املتلو، وإذا أريد هبا حركة العبد فالتالوة ليست 

 ا غريه.هي املتلو، وإذا أريد هبا اجملموع فهي متناولة للفعل والكالم فال يطلق عليها أهنا املتلو وال أهن
ف يريد ابلتالوة وجمرد قراءة العباد وابملتلو جمرد معىن واحد يقوم بذات الباري ومل يكن أحد من السل

تعاىل، بل الذي كانوا عليه أن القرآن كالم هللا تكلم هللا به حبروفه ومعانيه ليس شيء منه كالماً لغريه، 
أضافه اترة إىل  عله قول البشر، مع أنه سبحانهال جلربيل وال حملمد وال لغريمها، بل قد كفر هللا من ج

رسول من البشر واترة إىل رسول من املالئكة، فقال تعاىل: " إنه لقول رسول كرمي، وما هو بقول 
شاعر قلياًل ما تؤمنون، وال بقول كاهن قلياًل ما تذكرون، تنزيل من رب العاملني " فالرسول هنا حممد 

 صلى هللا عليه وسلم.
قوة عند العرش مكني، مطاع مث أمني، وما صاحبكم : " إنه لقول رسول كرمي، ذي وقال تعاىل

 مبجنون، ولقد
__________ 

 ( يعرب عن األول ابملعىن املصدري وعن الثاين ابحلاصل ابملصدر1)

(3/24) 



 

 رآه ابألفق املبني، وما هو على الغيب بضنني، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إال
ه ذكر للعاملني " فالرسول هنا جربيل وأضافه سبحانه إىل كل منهما ابسم رسول ألن ذلك يدل على أن

عن غريه وأنه رسول فيه مل حيدث هو شيئاً منه، إذ لو كان قد أحدث منه شيئاً مل يكن رسوالً مبلغ له 
املالئكة اترة ومن فيما أحدثه بل كان منشئاً له من تلقاء نفسه، وهو سبحانه يضيف إىل رسول من 

يناقض إنشاء البشر اترة، فلو كانت اإلضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض اخلربان، فإن أنشأ أحدمها له 
اآلخر له، وقد كفر هللا تعاىل من قال إنه قول البشر، فمن قال أن القرآن أو شيئاً منه قول بشر أو 

ئكة بلغه عن مرسله ليس قول ... ملك فقد كذب، ومن قال أنه قول رسول من البشر ومن املال
سلم وال أن هللا تعاىل ( ومل يقل أحد من السلف إن جربيل أحدث ألفاظه وحممداً صلى هللا عليه و 1)

خلقها يف اهلواء أو غريه من املخلوقات، وال أن جربيل أخذها من اللوح احملفوظ بل هذه األقوال هي 
ري هذا املوضع على تنازع املبتدعني الذين اختلفوا من أقوال بعض املتأخرين، وقد بسط الكالم يف غ

ل السلف وهو الذي يدل عليه النقل يف الكتاب وبني فساد أقواهلم، وأن القول السديد هو قو 
الصحيح والعقل الصريح وإن كان عامة هؤالء املختلفني يف الكتاب مل يعرفوا القول السديد قول 

ن الكتب اليت يتداولوهنا ألهنم ال يتداولون اآلاثر السلفية السلف بل وال مسعوه وال وجوده يف كتاب م
رفني هلا، وهلذا إمنا يذكر أحدهم أقواالً مبتدعة إما وال معاين الكتاب والسنة إال بتحريف بعض احمل

قولني وإما ثالثة وإما أربعة وإما مخسة، والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه الكتاب والسنة ال 
يعرفه وهلذا جند الفاضل من هؤالء حائرًا مقرًا ابحلرية على نفسه وعلى من سبقه من  يذكره ألنه ال

 هؤالء
__________ 

 بياض ابألصل واملعىن يقتضي أن يكون احملذوف: ليس قوال أنشأه من عنده فقد صدق (1)
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 املختلفني ألنه مل جيد فيما قالوه قوالً صحيحاً.
اجلهمية احملضة النفاة الذين ال يثبتون األمساء والصفات فكانوا يقولون وكان أول من ابتدع األقوال 

ريه وجعل غريه يعرب عنه وإن قوله تعاىل: " وإذا اندى إن هللا تعاىل ال يتكلم بل خلق كالماً يف غ أوالً 
 ربك موسى " وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: " إن هللا ينزل إىل السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي



ثلث الليل، فيقول: من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له؟ " معناه 
يقال: اندى السلطان، أي أمر منادايً اندى عنه، فإذا تلي عليهم ما  أن ملكاً يقول ذلك عنه، كما

متأل احلوض، وقال أخرب هللا تعاىل به عن نفسه من أنه يقول ويتكلم. قالوا: هذا جماز. كقول العريب ا
 ( اتساع بطنه وحنو ذلك.1قطين، وقالت )

يقولون أن هللا تعاىل مل يتكلم فلما عرف السلف حقيقته وأنه مضاه لقول املتفلسفة املعطلة الذين 
وإمنا أضافت الرسل إليه الكالم بلسان احلال كفروهم وبينوا ضالهلم، ومما قالوا هلم أن املنادي عن 

ن يقول: أمر السلطان بكذا خرج مرسومه بكذا، ال يقول إين آمركم بكذا غريه كمنادي السلطا
" إنين أان هللا ال إله إال أان فاعبدين وأقم الصالة وأهناكم عن كذا، وهللا تعاىل يقول يف تكليمه ملوسى: 

لذكري " ويقول تعاىل إذا نزل الليل الغابر: " من يدعوين فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من 
كما يف احلديث الذي يف الصحيحني: " إذا أحب   -غفر يل فاغفر له " وإذا كان القائل ملكاً قال يست

 جربيل إين أحب فالانً فأحبه، فيحبه جربيل وينادي يف السماء إن هللا هللا العبد اندى يف السماء اي
يف ندائه عن هللا حيب فالانً فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول يف األرض " فقال جربيل 

تعاىل: إن هللا حيب فالانً فأحبوه، ويف نداء الرب يقول: " من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين 
 يستغفرين فأغفر له؟ " كان قيل: فقد روي أنه أيمر منادايً  فأعطيه؟ من

__________ 
 ( كذا يف األصل والظاهر أنه سقط منه شيء1)
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بني اخلربين أبن ينادي هو وأيمر منادايً  لصحيح، فإن صح أمكن اجلمعفينادي، قيل هذا ليس يف ا
ينادي. أما أن يعارض هبذا النقل النقل الصحيح املستفيض الذي اتفق أهل العلم ابحلديث على 

قبول مع أنه صريح يف أن هللا تعاىل هو الذي يقول: " من يدعوين فأستجيب له؟ من صحته وتلقيه ابل
 يستغفرين فأغفر له؟ " فال جيوز. يسألين فأعطيه؟ من

وال غري ذلك إال على سبيل اجملاز،  وكذلك جهم كان ينكر أمساء هللا تعاىل فال يسميه شيئاً وال حياً 
كان تشبيهاً، وكان جهم جمربًا يقول: إن العبد ال يفعل قال ألنه إذا مسي ابسم تسمى به املخلوق  

 ألن العبد عنده ليس بقادر. شيئاً، فلهذا نقل عنه أنه مسى هللا قادراً 
د دخلوا يف مذهب جهم، فأثبتوا مث إن املعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله يف القدر والوعي



قول أن هللا متكلم حقيقة، وقد يذكرون إمجاع املسلمني على أمساء هللا تعاىل ومل يثبتوا صفاته، وقالوا ن
أهنم يقولون أنه غري متكلم، لكن معىن كونه سبحانه متكلماً أن هللا متكلم حقيقة، لئال يضاف إليهم 
م ومذهب اجلهمية يف املعىن سواء، لكن هؤالء يقولون هو عندهم أنه خلق الكالم يف غريه، فمذهبه

نفون أن يكون متكلماً حقيقة. وحقيقة قول الطائفتني أنه غري متكلم، فإنه ال متكلم حقيقة وأولئك ي
م به الكالم، وال مريد إال من قامت به اإلرادة، وال حمب وال راض وال مبغض يعقل متكلم إال من قا
ه اإلرادة واحملبة والرضى والبغض والرمحة، وقد وافقهم على ذلك كثري ممن وال رحيم إال من قام ب

سب يف الفقه إىل أيب حنيفة من املعتزلة، وغريهم من أئمة املسلمني ليس فيهم من يقول بقول انت
 ة ال يف نفي الصفات وال يف القدر وال املنزلة بني املنزلتني وال إنفاذ الوعيد.املعتزل

أنه أحدثه ة والكالبية يف حقيقة املتكلم، فقالت املعتزلة: املتكلم من فعل الكالم ولو مث تنازع املعتزل
من قام به  يف غريه، ليقولوا أن هللا خيلق الكالم يف غريه وهو متكلم به، وقالت الكالبية: املتكلم

 الكالم وإن مل يكن متكلماً مبشيئته
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وقدرته وال فعل فعالً أصاًل، بل جعلوا املتكلم مبنزلة احلي الذي قامت به احلياة، وإن مل تكن حياته 
 مبشيئته وال قدرته احلاصلة بفعل من أفعاله.

م مبشيئته به الكالم وتكلعندهم من قام  وأما السلف وأتباعهم ومجهور العقالء فاملتكلم املعروف
وقدرته، ال يعقل متكلم مل يقم به الكالم وال يعقل متكلم بغري مشيئته وقدرته، فكان كل من تينك 

الطائفتني املبتدعتني أخذت بعض وصف املتكلم: املعتزلة أخذوا أنه فاعل والكالبية أخذوا أنه حمل 
ومن وافقهم من أتباع الكالبية   غريه وزعموا هماًل للكالم يف الكالم، مث زعمت املعتزلة أنه يكون فاع

كأيب احلسن وغريه أن الفاعل ال يقوم به الفعل، وكان هذا مما أنكره السلف ومجهور العقالء، وقالوا 
ال يكون الفاعل إال من قام به الفعل، وإنه يفرق بني الفاعل والفعل واملفعول وذكر البخاري يف كتابه 

. والذين قالوا أن الفاعل ال يقوم به الفعل وقالوا مع ذلك لعلماء على ذلكالعباد إمجاع اخلق أفعال 
( هو الفاعل لفعل العبد وأن 2( وغريه أن يكون الرب )1أن هللا فاعل أفعال العباد كأيب احلسن )

فصلة عنه، العبد مل يفعل شيئاً وأن مجيع ما خيلقه العبد فعل له، وهم يصفونه ابلصفات الفعلية املن
صفات ذات وصفات أفعال مع أن األفعال عندهم هي املفعوالت املنفصلة عنه مون صفاته إىل ويقس

فلزمهم أن يوصف مبا خلقه من الظلم والقبائح مع قوهلم أنه ال يوصف مبا خلقه من الكالم وغريه 



ن هل السنة وهو أفكان هذا تناقضاً منهم تسلطت به عليهم املعتزلة. وملا قرروا ما هو من أصول أ
ام مبحل اشتق به منه اسم ومل يشتق لغريه منه اسم كاسم املتكلم نقض عليهم املعتزلة ذلك املعىن إذا ق

 ابسم اخلالق والعادل فلم جييبوا عن النقض جبواب سديد.
__________ 

 ( أبو احلسن األشعري1)
عل لفعله من السيد هو الفا ( كذا يف األصل ولعله سقط منه شيء "كأنكروا" فإهنم يقولون أن2)

ل وشرب ونوم ولو كان هللا هو الفاعل لذلك لوجب أن يقال أنه هو اآلكل الشارب النائم ألن أك
 الفاعل من قام به الفعل
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وأما السلف واألئمة فأصلهم مطرد. ومما احتجوا به على أن القرآن غري خملوق ما احتج به اإلمام 
وسلم: " أعوذ بكلمات هللا التامات " قالوا واملخلوق ال  أمحد وغريه من قول النيب صلى هللا عليه

ه، فعورضوا بقوله: " أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وبك منك " فطرد يستعاذ ب
 السلف واألئمة أصلهم وقالوا معافاته فعله القائم به، وأما العافية املوجودة يف الناس فهي مفعوله.

هي نفس فعال العباد فأفعال العباد القائمة هبم مفعولة له ال نفس فعله، و وكذلك قالوا أن هللا خالق أ
فعل العبد، وكان حقيقة قول أولئك نفي فعل الرب ونفي فعل العبد. فتسلطت عليهم املعتزلة يف 

 مسألة الكالم والقدر تسلطاً بينوا به تناقضهم كما بينوا هم تناقض املعتزلة.
ان املختلفني الذين أقواهلم ابطلة، فإنه يستفاد من قول كل طائفة بي وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال

فساد قول الطائفة األخرى، فيعرف الطالب فساد تلك األقوال، ويكون ذلك داعياً له إىل طلب 
احلق، وال جتد احلق إال موافقاً ملا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم وال جتد ما جاء به الرسول إال 

قلب يعقل به وأذن ريح املعقول، فيكون ممن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وممن له موافقاً لص
 يسمع هبا، خبالف الذين قالوا: " لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري ".

وقد وافق الكالبية على قوهلم كثري من أهل احلديث والتصوف ومن أهل الفقه املنتسبني إىل األئمة 
 يس من األئمة األربعة وأمثاهلم من أئمة املسلمني من يقول بقوهلم.األربعة ول

وحدث مع الكالبية وحنوهم طوائف أخرى من الكرامية وغري الكرامية من أهل الفقه واحلديث 
والكالم فقالوا أنه سبحانه متكلم مبشيئته وقدرته كالماً قائماً بذاته، وهو يتكلم حبروف وأصوات 



كنه يف األول لصوا بذلك من بدعيت املعتزلة والكالبية، لكن قالوا أنه مل يكن ميمبشيئته وقدرته، ليتخ
 أن يتكلم بل صار
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الكالم ممكناً بعد أن كان ممتنعاً عليه، من غري حديث سبب أوجب إمكان الكالم وقدرته عليه، وهذا 
كن ليس من األئمة األربعة القول مما وافق الكرامية عليه كثري من أهل الكالم والفقه واحلديث، ل

من أئمة املسلمني من نقل عنه مثل قوهلم. وهذا مما شاركوا فيه اجلهمية واملعتزلة فإن هؤالء  وحنوهم 
كلهم يقولون أنه مل يكن الكالم ممكناً له يف األزل مث صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً عليه من غري 

من غري أن يقوم به   لة يقولون أنه خلق كالماً يف غريهحدوث سبب أوجب إمكانه لكن اجلهمية واملعتز 
كالم ألنه لو قام به كالم مبشيئته وقدرته لقامت به احلوادث قالوا: وال تقوم به احلوادث، قالت 

اجلهمية واملعتزلة ألن احلوادث هي من مجلة الصفات اليت يسموهنا األعراض، وعندهم ال يقوم به 
م وليس هو جبسم ألن اجلسم فات أعراض والعرض ال يقوم إال جبسشيء من الصفات قالوا ألن الص

ال خيلو من احلوادث فهو حادث، وقالت الكالبية: بل تقوم به الصفات وال تقوم به احلوادث، وحنن 
ال نسمي الصفات أعراضاً ألن العرض عندان ال يبقى زمانني وصفات هللا تعاىل ابقية، وقالوا وأما 

خيلو منه ومن ضده، وما ال خيلو عن مل خيل منها ألن القابل للشيء ال احلوادث فلو قامت به 
 احلوادث فهو حادث.

فقال اجلمهور املنازعون للطائفتني أما قول أولئك ألنه ال تقوم به الصفات ألهنا أعراض والعرض ال 
شار يقوم إال جبسم وليس جبسم، فتسمية ما يقوم بغريه عرضاً اصطالح حادث، وكذلك تسمية ما ي

، واجلسم يف لغة العرب هو البدن وهو اجلسد كما قال غري واحد إليه جسماً اصطالح حادث أيضاً 
 من أهل اللغة منهم األصمعي وأبو عمرو، فلفظ اجلسم يشبه لفظ اجلسد وهو الغليظ الكثيف.

والعرب تقول هذا جسيم وهذا أجسم من هذا أي أغلظ منه. قال تعاىل: " وزاده بسطة يف العلم 
تهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهلم " مث قد يراد ابجلسم واجلسم ". وقال تعاىل: " وإذا رأي

 نفس الغلظ والكثافة ويراد به الغليظ الكثيف.
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وكذلك النظار يريدون بلفظ اجلسم اترة املقدار وقد يسمونه اجلسم التعليمي، واترة يريدون به الشيء 
 الطبيعي، واملقدار اجملرد عن املقدر كالعدد اجملرد عن املعدود، وذلك ال يوجد إالاملقدر وهو اجلسمي 

يف األذهان دون األعيان. وكذلك السطح واخلط والنقطة اجملردة عن احملل الذي تقوم به ال يوجد إال 
لقائمة يف الذهن. قالوا وإذا كان هذا معىن اجلسم بلغة العرب فهو أخص من املشار إليه، فإن الروح ا

روح وال يسمون بنفسها ال يسموهنا جسماً، بل يقولون خرجت روحه من جسمه ويقولون إنه جسم و 
الروح جسماً، وال النفس اخلارج من اإلنسان جسماً، لكن أهل الكالم اصطلحوا على أن كل ما 

ن كل ما يشار إليه يسمى جسماً، كما اصطلحوا على أن كل ما يقوم بنفسه جوهرًا، مث تنازعوا يف أ
ركباً ال من هذا وال من يشار إليه هل هو مركب من اجلواهر الفردة أو من املاردة والصورة أو ليس م

هذا على أقوال ثالثة قد بسطت يف غري هذا املوضع، وهلذا كان كثري منهم يقولون اجلسم عندان هو 
 القائم بنفسه أو هو املوجود ال املركب.

لت اجلهمية وغريهم من نفاة الصفات أن الصفات ال تقوم إال جبسم قال أهل العلم والسنة: فإذا قا
سم، قيل هلم إن أردمت ابجلسم ما هو مركب من جواهر فردة أو ما هو مركب من وهللا تعاىل ليس جب

املادة والصورة مل نسلم لكم املقدمة األوىل وهي قولكم أن الصفات ال تقوم إال مبا هو كذلك، قيل 
قائم بنفسه والعباد يرفعون أيديهم إليه يف الدعاء ويقصدونه بقلوهبم وهو العلي  لكم إن الرب تعاىل

ال عال سبحانه، ويراه املؤمنون أببصارهم يوم القيامة عياانً كما يرون القمر ليلة البدر، فإن قلتم إن إ
ن كان هذا بدعة خمالفة للغة والشرع والعقل، وإن قلتم حن  -ما هو كذلك فهو جسم وهو حمدث، 

مساء اليت قيل تسميتكم اليت ابتدعتموها هي من األ -نسمي ما هو كذلك جسماً ونقول إنه مركب 
ما أنزل هللا هبا من سلطان، ومن عمد إىل املعاين ابلشرع والعقل ومساها أبمساء منكرة لينفر الناس عنها 

 قيل له
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ة للغة، فكيف إذا كانت من ابتداعهم، ومعلوم النزاع يف املعاين ال يف األلفاظ ولو كانت األلفاظ موافق
إن كل ليت يعلم ثبوهتا ابلشرع والعقل ال تدفع مبثل هذا النزاع اللفظي الباطل، وأما قوهلم أن املعاين ا

ما كان يقوم به الصفات وترفع األيدي إليه وميكن أن يراه الناس أببصارهم فإنه ال بد أن يكون مركباً 
من املادة والصورة فهذا ممنوع بل هو ابطل عند مجهور العقالء من النظار  من اجلواهر املفردة أو

 والفقهاء وغريهم، كما قد بسط يف موضعه.



بية بني املعاين اليت ال تتعلق مبشيئته وقدرته واملعاين اليت تتعلق مبشيئته ا تفريق الكالقال اجلمهور وإم
 -أعراضاً ألن العرض ال يبقى زمانني ومنهم من يسمي الصفات  -وقدرته اليت تسمى احلوادث 

فيقال قول القائل أن العرض الذي هو السواد والبياض والطول والقصر وحنو قول حمدث يف 
د من السلف واألئمة، وهو قول خمالف ملا عليه مجاهري العقالء من مجيع ، مل يقله أحاإلسالم

 كما قد بسط يف موضع آخر.  الطوائف، بل من الناس من يقول أنه معلوم الفساد ابالضطرار،
وأما تسمية املسمي للصفات أعراضاً فهذا أمر اصطالحي ملن قاله من أهل الكالم ليس هو عرف 

ل العلم، واحلقائق املعلومة ابلسمع والعقل ال يؤثر فيها اختالف عرف سائر أه أهل اللغة وال
أصوهبا ما وافق لغة القرآن  االصطالحات، بل يعد هذا من النزاعات اللفظية، والنزاعات اللفظية

والرسول والسلف، فما نطق به الرسول والصحابة جاز النطق به ابتفاق املسلمني، وما مل ينطقوا به 
 ليس هذا موضعه.نزاع وتفضيل ففيه 

وأما قول الكالبية ما يقبل احلوادث ال خيلو منها وما مل خيل من احلوادث فهو حادث، فقد انزعهم 
كال املقدمتني حىت أصحاهبم املتأخرون انزعوهم يف ذلك، واعرتفوا ببطالن األدلة مجهور العقالء يف  

 العقلية اليت ذكرها سلفهم على نفي
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حلول احلوادث به، واعرتف بذلك املتأخرون ومن أئمة األشعرية والشيعة واملعتزلة وغريهم كما قد 
 بسط يف غري هذا املوضع.

صوف ومنهم  ة وغريهم ممن هو من أهل الكالم والفقه واحلديث والتوحدثت طائفة أخرى من الساملي
كثري ممن هو ينتسب إىل مالك والشافعي وأمحد بن حنبل وكثر هذا يف بعض املتأخرين املنتسبني إىل 

أمحد بن حنبل فقالوا بقول املعتزلة وبقول الكالبية: وافقوا هؤالء يف قوهلم أنه قدمي، ووافقوا أولئك يف 
هم فقالوا القرآن قدمي وهو حروف ه حروف وأصوات، وأحدثوا قواًل مبتدعاً كما أحدث غري قوهلم أن

وأصوات قدمية أزلية الزمة لنفس هللا تعاىل أزالً وأبدًا. واحتجوا على أنه قدمي حبجج الكالبية، وعلى 
السني أنه حروف وأصوات حبجج املعتزلة. فلما قيل هلم احلروف مسبوقة بعضها ببعض فالباء قبل 

لصوت ال يتصور بقاؤه فضاًل عن قدمه، قالوا الكالم له والشني قبل امليم، والقدمي ال يسبق بغريه، وا
وجود وماهية، كقول من فرق بني الوجود واملاهية من املعتزلة وغريهم. قالوا: والكالم له ترتيب يف 

ا يف ماهيتها مل تتقدم عليها وجوده، وترتيب ماهية الباء للسني ابلزمان هي يف وجوده وهي مقارنة هل



دمة ابملرتبة كتقدم بعض احلروف املكتوبة على بعض، فإن الكاتب قد يكتب ابلزمان وإن كانت متق
 آخر املصحف قبل أوله ومع هذا فإذا كتبه كان أوله متقدماً ابملرتبة على آخره.

تصور بقاؤه، ودعوى وجود فقال هلم مجهور العقالء هذا مما يعلم فساده ابالضطرار فإن الصوت ال ي
دعوى فاسدة كما قد بسط يف موضع آخر. والرتتيب الذي يف املصحف  ماهية غري الوجود يف اخلارج

هو ترتيب للحروف املدادية واملداد أجسام، فهو كرتتيب الدار واإلنسان، وهذا أمر يوجد اجلزء 
ه حىت يعدم األول كاحلركة، فقياس األول منه مع الثاين خبالف الصوت فإنه ال يوجد اجلزء الثاين من

 ل، ومن هؤالء من يطلق لفظ القدمي وال يتصور معناه، ومنهم من يقولهذا هبذا قياس ابط
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يعين ابلقدمي أنه بدأ من هللا وأنه غري خملوق، وهذا املعىن صحيح لكن الذين انزعوا هل هو قدمي أو 
قدمي وأراد هذا املعىن قد أراد معىن صحيحاً لكنه جاهل قدمي مل يعنوا هذا املعىن، فمن قال هلم إنه 

 قاصد الناس مضل ملن خاطبه هبذا الكالم مبتدع يف الشرع واللغة.مب
مث كثري من هؤالء يقولون أن احلروف القدمية واألصوات ليست هي األصوات املسموعة من القراء 

وعة من القراء هو الصوت القدمي، وال املداد الذي يف املصحف ومنهم من يقول بل األصوات املسم
من القارئ شيئان الصوت القدمي وهو ما ال بد منه يف وجود الكالم ومنهم من يقول بل يسمع 

والصوت احملدث وهو ما زاد على ذلك، وهؤالء يقولون املداد الذي يف املصحف خملوق لكن 
ملداد، وقد تنقش يف حجر وقد احلروف القدمية ليست هي املداد بل األشكال واملقادير اليت تظهر اب

ع أن يقال يف املداد أنه قدمي أو خملوق، وقد يقول ال أمنع عن ذلك بل خترق يف ورق، ومنهم من مين
أعلم أنه خملوق لكن أسد ابب اخلوض يف هذا، وهو مع هذا من يتكلم ابحلق ومن يبني الصواب 

ح املعقول، ومع دفعه للشناعات اليت املوافق للكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة مع موافقته لصري
بعض، وخوض الناس وتنازعهم يف هذا الباب كثري قد بسطناه يف مواضع، وإمنا يشنع هبا بعضهم على 

املقصود هنا ذكر قول خمتصر جامع يبني األقوال السديدة اليت دل عليها الكتاب والسنة وكان عليها 
 ألانم، وهللا تعاىل أعلم.سلف األمة يف مسألة الكالم، اليت حريت عقول ا
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 مسألة األحرف اليت أنزهلا هللا على آدم
 عليه السالم

وسئل شيخ اإلسالم أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدس هللا روحه عن رجلني جتادال يف األحرف 
فقال  ليس هلا مبتدأ وشكلها ونقطها حمدث. اليت أنزهلا هللا على آدم، فقال أحدمها: إهنما قدمية

لوقة بشكلها ونقطها، والقدمي هو هللا وكالمه منه بدأ وإليه يعود، اآلخر ليست بكالم هللا وهي خم
 منزل غري خملوق، ولكنه كتب هبا، وسأال أيهما أصوب قواًل وأصح اعتقادًا؟ فأجاب:

متها من الم هللا تعاىل ومذهب سلف األمة وأئاحلمد هلل رب العاملني. أصل هذه املسألة هو معرفة ك
ان وسائر أئمة املسلمني كاألئمة األربعة وغريهم ما دل عليه الكتاب الصحابة والتابعني هلم إبحس

والسنة، وهو الذي يوافق األدلة العقلية الصرحية، أن القرآن كالم هللا منزل غري خملوق، منه بدأ وإليه 
ليس خملوقاً منفصاًل عنه، وهو  التوراة واإلجنيل وغري ذلك من كالمهيعود، فهو املتكلم ابلقرآن و 

نه يتكلم مبشيئته وقدرته، فكالمه قائم بذاته، ليس خملوقاً ابئناً عنه، وهو يتكلم مبشيئته وقدرته، سبحا
مل يقل أحد من سلف األمة أن كالم هللا خملوق ابئن عنه، وال قال أحد منهم أن القرآن أو التوراة أو 

ه، وال قالوا أن نفس ندائه ملوسى وهو ال يقدر أن يتكلم مبشيئته وقدرتاإلجنيل الزمة لذاته أزالً وأبدًا، 
أو نفس الكلمة املعينة قدمية أزلية، بل قالوا مل يزل هللا متكلماً إذا شاء فكالمه قدمي مبعىن أنه مل يزل 

ريب لنفد : " قل لو كان البحر مدادًا لكلمات متكلماً إذا شاء، وكلمات هللا ال هناية هلا كما قال تعاىل
يب ولو جئنا مبثله مددًا " وهللا سبحانه تكلم ابلقرآن العريب وابلتوراة البحر قبل أن تنفد كلمات ر 

العربية، فالقرآن العريب كالم هللا، كما قال تعاىل: " فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان 
 لسان -إىل قوله  -الرجيم 
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ية مكان آية نزله الروح القدس وهو جربيل أن القرآن الذي يبدل منه آ عريب مبني " فقد بني سبحانه
من هللا ابحلق، وبني بعد ذلك أن من الكفار  -وهو الروح األمني كما ذكر ذلك يف موضع آخر  -

منا يعلمه بشر " كما قال بعض املشركني يعلمه رجل مبكة أعجمي، فقال تعاىل: " لسان من قال: " إ
أعجمي " أي الذي يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي " وهذا لسان عريب مبني "  الذي يلحدون إليه

آلايت اليت هي لسان عريب مبني نزهلا روح القدس من هللا ابحلق كما قال ففي هذا ما يدل على أن ا
 اآلية األخرى: " أفغري هللا أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصاًل والذين آتيناهم يف



اب يعلمون أنه منزل من ربك ابحلق فال تكونن من املمرتين " والكتاب الذي أنزل مفصاًل هو الكت
هللا ابحلق، والعلم ريب ابتفاق الناس، وقد أخرب أن الذين أاتهم الكتاب يعلمون أنه منزل من القرآن الع

خبالف القول، وذكر  ال يكون إال حقاً فقال " يعلمون " ومل يقل يقولون، فإن العلم ال يكون إال حقاً 
وسى يف قوله علمهم ذكر مستشهدًا به، وقد فرق سبحانه بني إحيائه إىل غري موسى وبني تكليمه مل

حجة بعد الرسل " فرق سبحانه بني  -إىل قوله  -تعاىل: " إان أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح 
ل تعاىل: " تلك الرسل فضلنا تكليمه ملوسى وبني إحيائه لغريه ووكد تكليمه ملوسى ابملصدر، وقا

 روح القدس ". -إىل قوله  -بعضهم على بعض 
أن يكلمه هللا إال وحياً " إىل آخر السورة، فقد بني سبحانه أنه مل يكن وقال تعاىل: " وما كان لبشر 

لبشر أن يكلمه هللا إال على أحد األوجه الثالثة، إما حياً وإما من وراء حجاب وإما أن يرسل رسوالً 
فيوحي إبذنه ما يشاء، فجعل الوحي غري التكليم والتكليم من وراء حجاب كان ملوسى، وقد أخرب يف 

ا أاتها نودي من وضع أنه انداه كما قال: " وانديناه من جانب الطور " اآلية. وقال: " فلمغري م
، فهذا مما اتفق شاطئ الوادي األمين " اآلية، والنداء ابتفاق أهل اللغة ال يكون إال صواتً مسموعاً 

 عليه سلف املسلمني ومجهورهم، وأهل الكتاب يقولون إن موسى انداه ربه نداء مسعه
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مسعه موسى، والصوت ال يكون إال كالماً والكالم ال يكون إال حروفاً منظومة، أبذنه وانداه بصوت 
تنزيل من الرمحن الرحيم " وقال قال تعاىل: " تنزيل الكتاب من هللا العزيز احلكيم " وقال: " حم 

وقال: " حم تنزيل الكتاب من هللا العزيز احلكيم " فقد بني يف غري موضع أن الكتاب والقرآن العريب 
منزل من هللا، وهذا معىن قول السلف: منه بدا، قال أمحد ابن حنبل رمحه هللا: منه أي هو املتكلم 

ه عبداً فبدا من ذلك املخلوق، فقال السلف: منه به، فإن الذين قالوا إنه خملوق قالوا خلقه يف غري 
فيه، فإن هللا تعاىل إذا بدا، أي هو املتكلم به مل خيلقه يف غريه فيكون كالماً لذلك احملل الذي خلقه 

خلق صفة من الصفات يف حمل كانت الصفة صفة لذلك احملل ومل تكن صفة لرب العاملني، فإذا خلق 
( املتكون به، وكذلك إذا خلق حياة أو إرادة أو 1ك احملل هو املتحرك )طعماً أو لوانً يف حمل كان ذل

يد القادر العامل املتكلم بذلك الكالم، ومل يكن قدرة أو علماً أو كليهما يف حمل كان ذلك احملل هو املر 
ذلك املعىن املخلوق يف ذلك احملل صفة لرب العاملني، وإمنا يتصف الرب تعاىل مبا يقوم به من 

ت، ال مبا خيلقه يف غريه من املخلوقات، فهو احلي العليم القدير السميع البصري الرحيم املتكلم الصفا



اته وعلمه وقدرته وكالمه القائم به ال مبا خيلقه يف غريه من هذه املعاين، ابلقرآن وغريه من الكالم، حبي
أان هللا ال إله إال أان فاعبدين ومن جعل كالمه خملوقاً لزمه أن يقول املخلوق هو القائل ملوسى: " إنين 

 قد وأقم الصالة لذكري " وهذا ممتنع ال جيوز أن يكون هذا كالماً إال لرب العاملني، وإذا كان هللا
تكلم ابلقرآن والتوراة وغري ذلك من الكتب مبعانيها وألفاظها املنتظمة من حروفها مل يكن شيء من 

 ، وقد قيل لإلمام أمحد( 2ذلك خملوقاً بل كان ذلك لرب العاملني )
__________ 

وأما  ( قوله املتحرك غري ظاهر ألن ما قبله ليس فيه معىن احلركة فإما أن يكون قد سقط منه شيء1)
 أن يقال املتصف أي ابلطعم واللون

 ( لعل األصل صفة أو كالما لرب العاملني2)
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إال ألف، فقالت: ال أسجد حىت أؤمر، بن حنبل أن فالانً يقول ملا خلق هللا األحرف سجدت له 
نكر على من قال أن احلروف خملوقة، ألنه إذا كان جنس احلروف خملوقاً لزم أن فقال: هذا كفر. فأ

عريب والتوراة العربية وغري ذلك خملوقاً وهذا ابطل خمالف لقول السلف واألئمة، يكون القرآن ال
 غري هذا املوضع. خمالف لألدلة العقلية والسمعية، كما قد بسط يف

والناس قد تنازعوا يف كالم هللا نزاعاً كثريًا، والطوائف الكبار حنو ست فرق، فأبعدها عن اإلسالم قول 
لصابئة أن كالم هللا إمنا هو ما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال، ول من املتفلسفة وامن يق

مساء عقله أي بكالم حدث يف نفسه مل يسمعه وإما من غريه، وهؤالء يقولون: إمنا كلم هللا موسى من 
ته يف ستة أايم  من خارج، وأصل قول هؤالء أن األفالك قدمية أزلية، وأن هللا مل خيلقها مبشيئته وقدر 

أخربت به األنبياء، بل يقولون أن هللا ال يعلم اجلزئيات، فلما جاءت األنبياء مبا جاؤوا به من  كما
ذلك أتويالت حيرفون فيها الكلم عن مواضعه، ويريدون أن جيمعوا بينها  األمور الباهرة جعلوا يتأولون

رى، وهم كثريوا ر من اليهود والنصاوبني أقوال سلفهم املالحدة، فقالوا مثل ذلك، وهؤالء أكف
التناقض، كقوهلم أن الصفة هي املوصوف، وهذه الصفة هي األخرى فيقولون: هو عقل وعاقل 

، وعاشق ومعشوق وعشق، وقد يعربون عن ذلك أبنه حي عامل معلوم ومعقول، ولذيذ وملتذ ولذة
لعامل، نفس العلم هو نفس احمب حمبوب، ويقولون نفس العلم هو نفس احملبة، وهو نفس القدرة، و 

ونفس احملبة هي نفس احملبوب، ويقولون أنه علة اتمة يف األزل، فيجب أن يقارهنا معلوهلا يف األزل يف 



دماً عليها ابلعلة ال ابلزمان، ويقولون إن العلة التامة ومعلوهلا يقرتانن يف الزمان الزمن وإن كان متق
مة إال مع معلوهلا يف الزمان، مث يعرتفون ة، وال تكون علة اتويتالزمان، فال يوجد معلول إال بعلة اتم

 أبن حوادث العامل حدثت شيئاً بعد
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يقة قوهلم أن يوجب أن يصري للحوادث املتعاقبة، بل حق شيء من غري أن يتجدد من املبدع األول ما
 احلوادث حدثت بال حمدث، وكذلك عدمت بعد حدوثها من غري سبب يوجب عدمها على أصلهم.

ن أهل الكالم ظنوا أن املؤثر التام يرتاخى عنه أثره، وأن القادر املختار يرجح وهؤالء قابلهم طوائف م
واحلوادث هلا ابتداء وقد حدثت بعد أن مل تكن بدون سبب  أحد مقدوريه على اآلخر بال مرجح،

تام مستلزم أن يكون أثره عقب أتثريه التام حادث، ومل يهتد الفريقان للقول الوسط، وهو أن املؤثر ال
مع التأثري وال مرتاخياً عنه، كما قال تعاىل: " إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون " فهو ال 

ون كل شيء فيكون عقب تكوينه ال مع تكوينه يف الزمان وال مرتاخياً عن تكوينه، كما سبحانه يك
مرتاخياً عنه نقطاع عقب القطع ووقوع الطالق عقب التطليق ال يكون االنكسار عقب الكسر واال

 وال مقارانً له يف الزمان.
كنه فعل ذلك، فالتزموا أن والقائلون ابلرتاخي ظنوا امتناع حوادث ال تتناهى، فلزمهم أن الرب ال مي

ل والكالم الرب ميتنع أن يكون مل يزل متكلماً مبشيئته، وميتنع أن يكون مل يزل قادرًا على الفع
قال كالمه ال يكون إال حاداثً، ألن الكالم ال يكون إال مقدوراً  مبشيئته، فافرتقوا بعد ذلك، منهم من

كان حاداثً كان خملوقاً منفصاًل عنه المتناع قيام   مرادًا، وما كان كذلك ال يكون إال حاداثً، وما
 احلوادث به وتسلسلها يف ظنهم.
تعلقاً مبشيئته وإرادته، بل ون إال قائماً به، وما كان قائماً به مل يكن مومنهم من قال: بل كالمه ال يك

وم به، ولو قامت ال يكون إال قدمي العني، ألنه لو كان مقدورًا مرادًا لكان حاداثً فكانت احلوادث تق
 به مل يسبقها ومل خيل منها، وما مل خيل من احلوادث فهو حادث المتناع حوادث ال أول هلا.

نع أن يكون متكلماً يف األزل أو أنه مل يزل من قال: بل هو متكلم مبشيئته وقدرته، لكنه ميتومنهم 
 ك ممتنع.متكلماً مبشيئته وقدرته، ألن ذلك يلتزم وجود حوادث ال أول هلا، وذل
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قالت هذه الطوائف: وحنن هبذا الطريق علمنا حدوث العامل فاستدللنا على حدوث األجسام أبهنا ال 
ختلو من احلوادث وال تسبقها، وما مل يسبق احلوادث فهو حادث، مث من هؤالء من ظن أن هذه 

 يتفطن إلمجاهلا.قضية ضرورية ومل 
ملتعاقبة احلوادث احملصورة احملدودة، وما يسبق جنس احلوادث ا ومنهم من تفطن للفرق بني ما مل يسبق

شيئاً بعد شيء، أما األول فهو حادث ابلضرورة ألن تلك احلوادث هلا مبدأ معني فما مل يسبقها يكون 
 معها أو بعدها وكالمها حادث.
املستقبل كقول شيء تنازع فيه الناس، فقيل أن ذلك ممتنع يف املاضي و وأما جنس احلوادث شيئاً بعد 

اجلنة والنار. وقال أبو اهلذيل: بفناء حركات أهلهما، وقيل بل  اجلهم وأيب اهلذيل، فقال اجلهم: بفناء
هو جائز يف املستقبل دون املاضي ألن املاضي دخل يف الوجود دون املستقبل، وهو قول كثري من 

أئمة أهل امللل وأئمة السنة كعبد ار. وقيل بل هو جائز يف املاضي واملستقبل، وهذا قول طوائف النظ
محد بن حنبل وغريمها ممن يقول أبن هللا مل يزل متكلماً إذا شاء، وإن كلمات هللا ال هللا بن املبارك وأ

سفة، لكن أرسطو هناية هلا وهي قائمة بذاته وهو متكلم مبشيئته وقدرته. وهو أيضاً قول أئمة الفال
مع  قولون إنه قدمي أزيل، وخالفوا يف ذلك مجهور الفالسفةوأتباعه مدعون ذلك يف حركات الفلك وي

خمالفة األنبياء واملرسلني ومجاهري العقالء، فإهنم متفقون على أن هللا خلق السموات واألرض بل هو 
وأن القدمي األزيل هو هللا تعاىل خالق كل شيء وكل ما سوى هللا خملوق حادث كائن بعد أن مل يكن. 

قال عبدت هللا صفات الكمال وليست صفاته خارجة عن مسمى امسه، بل من مبا هو متصف به من 
ودعوت هللا فإمنا عبد ذاته املتصفة بصفات الكمال اليت تستحقها وميتنع وجود ذاته بدون صفاهتا 

 الالزمة هلا.
م أبن ن سينا وأمثاله ورأوا ما جاءت به األنبياء من أخبارهمث ملا تكلم يف النبوات من اتبع أرسطو كاب

 ل شيء،هللا يتكلم وأنه كلم موسى تكليماً وأنه خالق ك
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أخذوا حيرفون كالم األنبياء عن مواضعه، فيقولون: احلدوث نوعان، ذايت وزماين، وحنن نقول أن 
الفلك حمدث احلدوث الزماين مبعىن أنه معلول وإن كان أزلياً مل يزل مع هللا، وقالوا: إنه خملوق هبذا 

والكتب اإلهلية أخربت أبن هللا خلق السموات واألرض يف ستة أايم، والقدمي األزيل ال  ر،بااالعت



يكون يف أايم، وقد علم ابالضطرار أن ما أخربت به الرسل من أن هللا خلق كل شيء وأنه خلق كذا 
ك ت ملإمنا أرادوا بذلك أنه خلق املخلوق وأحدثه بعد أن مل يكن كما قال: " وقد خلقتك من قبل و 

شيئاً " والعقول الصرحية توافق ذلك وتعلم أن املفعول املخلوق املصنوع ال يكون مقارانً للفاعل يف 
الزمان وال يكون إال بعده، وإن الفعل ال يكون إال إبحداث املفعول، وقالوا هلؤالء قولكم: " إنه مؤثر 

التأثري املطلق يف شيء بعد شيء،  بهد اتم يف األزل " لفظ جممل يراد به التأثري العام يف كل شيء، ويرا
ويراد به التأثري يف شيء معني دون غريه، فإن أردمت األول لزم أن ال حيدث يف العامل حادث، وهذا 

خالف املشاهدة، وإن أردمت الثاين لزم أن يكون كل ما سوى هللا خملوقاً حاداثً كائناً بعد أن مل يكن، 
عاالً ملا يشاء، وهذا يناقض قولكم ويستلزم أن كل ما سواه ف تهوإن كان الرب مل يزل متكلماً مبشيئ

خملوق ويوافق ما أخربت به الرسل، وعلى هذا يدل العقل الصريح، فتبني أن العقل الصريح يوافق ما 
أخربت به األنبياء، وإن أردمت فسد قولكم ألنه يستلزم أنه يشاء حدوثها بعد أن مل يكن فاعاًل هلا من 

ب األحداث، وهذا يناقض قولكم، فإن صح هذا جاز أن حيدث كل شيء بعد وجي غري جتدد سبب
أن مل يكن حمداثً لشيء، وإن مل يصح هذا بطل، فقولكم ابطل على التقديرين، وحقيقة قولكم أن 

املؤثر التام ال يكون إال مع أثره وال يكون األثر إال مع املؤثر التام يف الزمن وحينئذ فيلزمكم أن ال 
ويلزمكم أن كل ما حدث حدث بدون مؤثر، ويلزمكم بطالن الفرق بني أثر وأثر،  ء،شيحيدث 

 وليس لكم أن تقولوا بعض اآلاثر يقارن املؤثر التام وبعضها يرتاخى عنه.
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وأيضاً فكونه فاعاًل ملفعول معني مقارن له أزاًل وأبدًا يف صريح العقل، وأيضاً فأنتم وسائر العقالء 
ى أن املمكن الذي ال يكون ممكناً يقبل الوجود والعدم وهو الذي جعلتموه املمكن موافقون عل

الذي قسيمه الضروري الواجب والضروري املمتنع ال يكون إال موجوداً اترة ومعدوماً أخرى،  اخلاص
 ابن وأن القدمي األزيل ال يكون إال ضرورايً واجباً ميتنع عدمه، وهذا مما اتفق عليه أرسطو وأتباعه حىت

كونه قدمياً أزلياً وال   سينا، وذكره يف كتبه املشهورة كالشفاء وغريه، مث تناقض فزعم أن الفلك ممكن مع
يزال، وزعم أن الواجب بغريه القدمي األزيل الذي ميتنع عدمه يكون ممكناً يقبل الوجود والعدم، وزعم 

 وتناقضه يف غري هذا املوضع.أنه له ماهية غري وجوده، وقد بسط الكالم على فساد قول هؤالء 
هللا مل يقم به صفة من الصفات، ال حياة وال  والقول الثاين للناس يف كالم هللا تعاىل قول من يقول إن

علم وال قدرة وال كالم وال إرادة وال رمحة وال غضب وال غري ذلك، بل خلق كالماً يف غريه فذلك 



. وهذا القول أيضاً خمالف للكتاب والسنة وإمجاع املخلوق هو كالمه، وهذا قول اجلهمية واملعتزلة
نصوصهم، وليس مع هؤالء عن األنبياء قول يوافق قوهلم، بل السلف، وهو مناقض ألقوال األنبياء و 

هلم شبه عقلية فاسدة قد بينا فسادها يف غري هذا املوضع، وهؤالء زعموا أهنم يقيمون الدليل على 
 إلسالم نصروا، وال ألعدائه كسروا.حدوث العامل بتلك احلجج، وهم ال ا

وقدرته بكالم قائم بذاته أزاًل وأبدًا، وهؤالء  والقول الثالث قول من يقول أنه يتكلم بغري مشيئته
موافقون ملن قبلهم يف أصل قوهلم، لكن قالوا الرب يقوم به الصفات وال يقوم به ما يتعلق مبشيئته 

 وقدرته من الصفات االختيارية.
 تهر عنه أنه قال هذا القول يف اإلسالم عبد هللا بن سعيد بنوأول من اش
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كالب، مث افرتق موافقوه، فمنهم من قال ذلك الكالم معىن واحد هو األمر بكل مأمور، والنهي عن  
كل حمظور، واخلرب عن كل خمرب عنه، إن عرب عنه ابلعربية كان قرآانً، وإن عرب عنه ابلعربية كان توراة، 

معىن القرآن والتوراة واإلجنيل واحد، ومعىن آية الكرسي هو معىن آية الدين، وقالوا األمر ا لو وقا
والنهي واخلرب صفات الكالم ال أنواع له، ومن حمققيهم من جعل املعىن يعود إىل اخلرب واخلرب يعود إىل 

 العلم.
تكليمه ملوسى ليس إال  ونولومجهور العقالء يقولون قول هؤالء معلوم الفساد ابلضرورة، وهؤالء يق

خلق إدراك يفهم به موسى ذلك املعىن، فقيل هلم: أفهم كل الكالم أم بعضه؟ إن كان فهمه كله فقد 
علم علم هللا، وإن كان فهم بعضه فقد تبعض، وعندهم كالم هللا ال يتبعض وال يتعدد، وقيل هلم: لقد 

 فرق، وقيل هلم: قد كفر هللا من جعل ال كمفرق هللا بني تكليمه ملوسى وإحيائه لغريه، وعلى أصل
القرآن العريب قول البشر، وقد جعله اترة قول رسول من البشر، واترة قول رسول من املالئكة، فقال 

يف موضع: " إنه لقول رسول كرمي وما هو بقول شاعر قليالً ما تؤمنون، وال بقول كاهن قليالً ما 
وسلم، وقال يف اآلية األخرى: " إنه لقول رسول كرمي، ه ليتذكرون " فهذا الرسول حممد صلى هللا ع

ذي قوة عند ذي العرش مكني، مطاع مث أمني " فهذا جربيل، فأضافه اترة إىل الرسول امللكي واترة 
إىل الرسول البشري، وهللا يصطفي من املالئكة رساًل ومن الناس، وكان بعض هؤالء ادعى أن القرآن 

فقيل هلم: لو أحدثه أحدمها مل جيز إضافته إىل اآلخر، وهو سبحانه د مالعريب أحدثه جربيل أو حم
إضافة إىل كل منهما ابسم الرسول الدال على مرسله ال ابسم امللك والنيب، فدل على ذلك على أنه 



قول رسول بلغه عن مرسله ال قول ملك أو نيب أحدثه من تلقاء نفسه، بل قد كفر من قال أنه قول 
 البشر.
 خرى اليت وافقت ابن كالب على أن هللا ال يتكلم مبشيئته وقدرتهاألة والطائف
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قالت بل الكالم القدمي هو حروف أو حروف وأصوات الزمة لذات الرب أزاًل وأبدًا ال يتكلم هبا 
مبشيئته وقدرته وال يتكلم هبا شيئاً بعد شيء، وال يفرق هؤالء بني جنس احلروف وجنس الكالم وبني 

قدمية أزلية، وهذا أيضاً مما يقول مجهور العقالء أنه معلوم الفساد ابلضرورة، فإن  روفعني احل
احلروف املتعاقبة شيئاً بعد شيء ميتنع أن يكون كل منها قدمياً أزلياً وإن كان جنسها قدمياً، إلمكان 

لياً، فإن املسبوق  أز وجود كلمات ال هناية هلا وحروف متعاقبة ال هناية هلا، وامتناع كون كل منها قدمياً 
بغريه ال يكون أزلياً، وقد فرق بعضهم بني وجودها وماهيتها فقال: الرتتيب يف ماهيتها ال يف وجودها، 

وبطالن هذا القول معلوم ابالضطرار ملن تدبره، فإن ماهية الكالم هو حروف ال يكون شيئاً بعد 
ود املاهية املعينة أزلياً متقدماً عليها ن وجشيء، والصوت ال يكون إال شيئاً بعد شيء، فامتنع أن يكو 

به، مع أن الفرق بينهما لو قدر الفرق بينهما، ويلزم من هذين الوجهني أن يكون وجودها أيضاً مرتتباً 
 متعاقباً.

مث من هؤالء من يزعم أن ذلك القدمي هو ما يسمع من العباد من األصوات ابلقرآن والتوراة واإلجنيل 
 هر فسادًا مما قبله، فإنه يعلم ابلضرورة حدوث أصوات العباد.ن أظأو بعض ذلك، وكا

وطائفة خامسة قالت: بل هللا يتكلم مبشيئته وقدرته ابلقرآن العريب وغريه لكن مل يكن ميكنه أن يتكلم 
مبشيئته يف األزل المتناع حوادث ال أوهلا، وهؤالء جعلوا الرب يف األزل غري قادر على الكالم 

الفعل كما فعله أولئك. مث جعلوا الفعل والكالم ممكناً مقدورًا من غري جتدد شيء،  على مبشيئته وال
 أوجب القدرة واإلمكان كما قال أولئك يف املفعوالت املنفصلة.

وأما السلف فقالوا: مل يزل هللا متكلماً إذا شاء، وإن الكالم صفة كمال، ومن يتكلم أكمل ممن ال 
 كمل ممن ال يعلم وال يقدر، ومندر أيتكلم، كما أن من يعلم ويق
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يتكلم مبشيئته وقدرته ممن يكون الكالم الزماً لذاته ليس عليه قدرة وال له فيه مشيئته، والكمال إمنا 
إال  يكون ابلصفات القائمة ابملوصوف ال ابألمور املباينة له، وال يكون املوصوف متكلماً عاملاً قادراً 

ن كذلك فمن مل يزل موصوفاً بصفات الكمال أكمل م والعلم والقدرة، وإذا كامبا يقوم به من الكال
ممن حدثت له بعد أن مل يكن متصفاً هبا لو كان حدوثها ممكناً، فكيف إذا كان ممتنعاً؟ فتبني أن الرب 

 ها الكالم، فلم يزل متكلماً مل يزل وال يزال موصوفاً بصفات الكمال، منعواتً بنعوت اجلالل، ومن أجل
وهو يتكلم إذا شاء ابلعربية كما تكلم ابلقرآن العريب، وما تكلم هللا به فهو إذا شاء وال يزال كذلك، 

قائم به ليس خملوقاً منفصاًل عنه، فال تكون احلروف اليت هي مباين أمساء هللا احلسىن وكتبه املنزلة 
 خملوقة ألن هللا تكلم هبا.

 
ني، وسبب نزاعهم أمران: أحدمها ف املوجودة يف كالم اآلدميزع بعض املتأخرين يف احلرو فصل: مث تنا

أهنم مل يفرقوا بني الكالم الذي يتكلم هللا به فيسمع منه، وبني ما إذا بلغه عنه مبلغ فسمع من ذلك 
ه أبصوات املبلغ، فإن القرآن كالم هللا تكلم به بلفظه ومعناه بصوت نفسه، فإذا قرأه القراء قرؤو 

عاملني، الرمحن الرحيم " كان هذا الكالم املسموع منه  القارئ " احلمد هلل رب ال أنفسهم. فإذا قال
كالم هللا ال كالم نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه ال بصوت هللا، فالكالم كالم البارئ، والصوت 

تكم " وكان يقول: " أال صوت القارئ، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: " زينوا القرآن أبصوا
الم ريب فإن قريشاً قد منعوين أن أبلغ كالم ريب " وكال احلديثني اثبت، ل حيملين إىل قومه ألبلغ كرج

فبني أن الكالم الذي بلغه كالم ربه وبني أن القارئ يقرأه بصوت نفسه، وقال صلى هللا عليه وسلم: 
وت، قال أمحد بن ي وغريمها: هو حتسينه ابلص" ليس منا من مل يتغن ابلقرآن " قال أمحد والشافع

 حنبل:
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 حيسنه بصوته، فبني أن القارئ حيسن القرآن بصوته نفسه.
والسبب الثاين أن السلف قالوا كالم هللا منزل غري خملوق، وقالوا مل يزل متكلماً إذا شاء، فبينوا أن  

مي، وال قال أحد يقل أحد منهم أن نفس الكالم املعني قد كالم هللا قدمي، أي جنسه قدمي مل يزل، ومل
قالوا إنه كالم هللا منزل غري خملوق، وإذا كان هللا قد تكلم ابلقرآن مبشيئته كان منهم القرآن قدمي، بل 

القرآن كالمه، وكان منزاًل منه غري خملوق، ومل يكن مع ذلك أزلياً قدمياً بقدم هللا وإن كان هللا مل يزل 



عنه قول السلف وفرق بني هذه األقوال زالت  ماً إذا شاء، فجنس كالمه قدمي، فمن فهممتكل
 الشبهات يف هذه املسائل املعضلة اليت اضطرب فيها أهل األرض.

( خمالفاً للمعقول الصريح، واملنقول 1فمن قال أن حروف املعجم كلها خملوقة وأن هللا تعاىل )
خالف أيضاً  اد أو مدادهم أو شيئاً من ذلك قدمي فقدالصحيح، ومن قال أن نفس أصوات العب

له ظاهرًا لكل أحد، وكان مبتدعاً قوالً مل يقله أحد من أئمة املسلمني أقوال السلف، وكان فساد قو 
وال قالته طائفة كبرية من طوائف املسلمني، بل األئمة األربعة ومجهور أصحاهبم بريئون من ذلك، ومن 

ال ع قوالً ابطاًل يف الشرع والعقل، ومن قالكلمة املعينة قدمية العني، فقد ابتد  قال أن احلرف املعني أو
أن جنس احلروف اليت كلم هللا هبا ابلقرآن وغريه ليست خملوقة وأن الكالم العريب الذي تكلم به ليس 

 صاب.خملوقاً واحلروف املنتظمة منه جزء منه والزمة له وقد تكلم هللا هبا فال تكون خملوقة فقد أ
وأنعم عليهم أبن جعلهم  م البيان فأنطقهم هبا ابللغات املختلفةوإذا قال أن هللا هدى عباده وعلمه

 ينطقون ابحلروف اليت هي مباين كتبه وكالمه
__________ 

( كذا ابألصل ويظهر أنه قد سقط من هنا شيء فان قوله )وأن هللا تعاىل( ليس له خرب يتم به 1)
وفيه أن  35سالم عنها يف صفحة واب عن األقوال اليت تقدم سؤال شيخ اإلالكالم.وهو متهيد للج

لوا أهنا خملوقة بشكلها ونقطها إخل وقوله " خمالفا للمعقول" سقط من قبله العامل فيه ولعله الذين قا
 قال فقد قال قوال خمالفاً إخل
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وأمسائه فهذا قد أصاب، فاإلنسان ومجيع ما يقوم به من األصوات واحلركات وغريها خملوق كائن بعد 
 يكن، والرب تعاىل مبا يقوم به من صفاته وكلماته وأفعاله غري خملوق، والعباد إذا قرؤوا كالمه أن مل
كالمه الذي يقرؤونه هو كالمه ال كالم غريه، وكالمه الذي تكلم به ال يكون خملوقاً وكان ما   فإن

مه فهو كالمه يقرؤون به كالمه من حركاهتم وأصواهتم خملوقاً، وكذلك ما يكتب يف املصاحف من كال
، وقد فرق مكتوابً يف املصاحف وكالمه غري خملوق، واملداد الذي يكتب به كالمه وغري كالمه خملوق

سبحانه وتعاىل بني كالمه وبني مداد كلماته بقوله تعاىل: " قل لو كان البحر مداداً لكلمات ريب لنفد 
هللا غري خملوقة واملداد الذي يكتب به   البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مددًا " وكلمات

كذلك املكتوب يف اللوح احملفوظ كلمات هللا خملوق والقرآن املكتوب يف املصاحف غري خملوق، و 



وغريه قال تعاىل: " بل هو قرآن جميد، يف لوح حمفوظ " وقال: " كال إهنا تذكرة، فمن شاء ذكره، يف 
يتلو صحفنا مطهرة، فيها كتب قيمة " وقال: " إنه  صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة ". وقال تعاىل: "

 ".لقرآن كرمي يف كتاب مكنون، ال ميسه إال املطهرون 
 

فصل: فهذا املتنازعان اللذان تنازعا يف األحرف اليت أنزهلا هللا على آدم، فقال أحدمها: إهنا قدمية 
وإهنا خملوقة بشكلها ونقطها وليس هلا مبتدأ وشكلها ونقطها حمدث. وقال اآلخر: إهنا ليست بكالم 

كتب هبا، وسؤاهلما أن نبني هلما وإن القدمي هو هللا وكالمه منه بدأ وإليه يعود منزل غري خملوق، ولكنه  
الصواب وأيهما أصح اعتقادًا، يقال هلما: حيتاج بيان الصواب إىل بيان ما يف السؤال من الكالم 

 ( ال يتصوران مورد النزاع تصوراً 1)اجململ فإن كثريًا من نزاع العقالء لكوهنما 
__________ 

 ( أي لكون املتنازعني منهم1)
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بينا، وكثري من النزاع قد يكون الصواب فيه يف قول آخر غري القولني اللذين قاالمها، وكثري من النزاع 
وهلما: قد يكون مبنياً على أصل ضعيف إذا بني فساده ارتفع النزاع فأول ما يف هذا السؤال ق

اليت أنزهلا هللا على آدم، فإنه قد ذكر بعضهم أن هللا أنزل عليه حروف املعجم مفرقة األحرف 
مكتوبة، وهذا ذكره ابن قتيبة يف املعارف وهو ومثله يوجد يف التواريخ كتاريخ ابن جرير الطربي 

ني، نبياء املتقدموحنوه، وهذا وحنوه منقول عمن ينقل األحاديث اإلسرائيلية وحنوها من أحاديث األ
مثل وهب بن منبه وكعب األحبار، ومالك ابن دينار، وحممد بن إسحاق وغريهم. وقد أمجع 

املسلمون على أن ما ينقله هؤالء عن األنبياء املتقدمني ال جيوز أن جيعل عمدة يف دين املسلمني إال 
قد عارضه نقل  ضاً فهذا النقلإذا ثبت ذلك بنقل متواتر، أو أن يكون منقواًل عن خامت املرسلني، وأي

آخر وهو أن من خط وخاط إدريس، فهذا منقول عن بعض السلف وهو مثل ذلك وأقوى، فقد 
ذكروا فيه إن إدريس أول من خاط الثياب وخط ابلقلم، وعلى هذا فبنو آدم من قبل إدريس مل 

نيب صلى ن أيب ذر عن اليكونوا يكتبون ابلقلم وال يقرؤون كتباً. والذي يف حديث أيب ذر املعروف ع
هللا عليه وسلم: " إن آدم كان نبياً مكلماً كلمه هللا قبالً " وليس فيه أنه أنزل عليه شيئاً مكتوابً، 

فليس فيه أن هللا أنزل على آدم صحيفة وال كتاابً وال هذا معروف عند أهل الكتاب، فهذا يدل على 



النقل ليس هو يف القرآن وال يف  لكتاب لكان هذاأن هذا ال أصل له ولو كان هذا معروفاً عند أهل ا
األحاديث الصحيحة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا هو من جنس األحاديث اإلسرائيلية اليت ال 

جيب اإلميان هبا، بل وال جيوز التصديق بصحتها إال حبجة، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف 
وهم وال تكذبوهم فإما أن حيدثوكم حبق لكتاب فال تصدقاحلديث الصحيح " إذا حدثكم أهل ا

 فتكذبوه، وإما أن حيدثوكم بباطل فتصدقوه ".
 وهللا سبحانه علم آدم األمساء كلها وأنطقه ابلكالم املنظوم، وأما تعليم حروف

(3/48) 

 

خلط صاروا مقطعة ال سيما إذا كانت مكتوبة فهو تعليم ال ينفع، ولكم ملا أرادوا تعليم املبتدئ اب
م أجبد هوز، وليس يعلمونه احلروف املفردة حروف اهلجاء، مث يعلمونه تركيب بعضها إىل بعض فيعل

 كالماً.هذا وحده  
فهذا املنقول عن آدم من نزول حروف اهلجاء عليه مل يثبت به نقل، ومل يدل عليه عقل، بل األظهر 

 عليه وسلم من تفسري اب ت ث، يف كليهما نفيه، وهو من جنس ما يروونه عن النيب صلى هللا
األحاديث وتفسري أجبد هوز حطي، ويروونه عن املسيح أنه قال ملعلمه يف الكتاب، وهذا كله من 

الواهية بل املكذوبة، وال جيوز ابتفاق أهل العلم ابلنقل أن حيتج بشيء من هذه وإن كان قد ذكرها 
لشيخ أيب الفرج وابنه عبد الوهاب وغريهم، طائفة من املصنفني يف هذا الباب كالشريف املزيدي وا

ذا الباب ابطل ال يعتمد وقد يذكر ذلك طائفة من املفسرين واملؤرخني، فهذا كله عند أهل العلم هب
عليه يف شيء من الدين، وهذا وإن كان قد ذكره أبو بكر النقاش وغريه من املفسرين عن النقاش 

( فأجل من ذكر ذلك من املفسرين أبو جعفر حممد بن 1)وحنوه نقله الشريف املزيدي احلراين وغريه 
صلى هللا عليه وسلم فهو ابطل،  جرير الطربي وقد بني يف تفسريه أن كل ما نقل يف ذلك عن النيب

فذكر يف آخر تفسريه اختالف الناس يف تفسري أجبد هوز حطي، وذكر حديثاً رواه من طريق حممد بن 
رات عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه زايد اجلزري عن فرات ابن أيب الف

ل تفسري أيب جاد " قال: قالوا اي رسول هللا وما وسلم: " تعلموا أاب جاد وتفسريها، ويل لعامل جه
تفسريها؟ قال: " أما األلف فآالء هللا وحرف من أمسائه، وأما الباء فبهاء هللا، وأم اجليم فجالل هللا، 

 الدال فدين هللا،وأما 
__________ 



د ذكره وسكتوا ( يف هذا الرتكيب نظر واملعىن أن هذا إن كان النقاش واملزيدي وأبو الفرج وابنه ق1)
 عليه فابن جرير قد ذكره وصرح ببطالنه وهو أجل منهم
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فحطوط اخلطااي عن  وأما اهلاء فاهلاوية، وأما الواو فويل ملن سها، وأما الزاي فالزاوية، وأما احلاء
ديثاً اثنياً من حديث عبد الرحيم املستغفرين ابألسحار " وذكر متام احلديث من هذا اجلنس. وذكر ح

واقد حدثين الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: ليس شيء إال وله  بن
أما أبو جاد فأىب آدم سبب وليس كل أحد يفطن له وال بلغه ذلك، إن أليب جاد حديثاً عجيباً، 

الطاعة وجد يف أكل الشجرة، وأما هوز فزل آدم فهوى من السماء إىل األرض، وأما حطي فحطت 
ئته، وأما كلمن فأكله من الشجرة ومن عليه ابلتوبة " وساق متام احلديث من هذا اجلنس. عنه خطي

ابن أيب مليكة عمن حدثه  وذكر حديثاً اثلثاً من حديث إمساعيل بن عياش عن إمساعيل بن حيىي عن
عن ابن مسعود ومسعر بن كدام عن أيب سعيد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إن 

بن مرمي أسلمته أمه إىل الكتاب ليعلمه، فقال له املعلم: اكتب بسم هللا، فقال له عيسى: وما  عيسى
اء هللا، والسني سناؤه، وامليم ملكه، وهللا بسم هللا؟ فقال له املعلم: ما أدري. فقال له عيسى: الباء هب

ألف آالء هللا، وابء هباء هللا،  إله اآلهلة، والرمحن رمحن الدنيا واآلخرة، والرحيم رحيم اآلخرة، أبو جاد
وجيم مجال هللا، ودال هللا الدائم، وهوز هاء اهلاوية " وذكر حديثاً من هذا اجلنس وذكره عن الربيع 

 .بن أنس موقوفاً عليه
وروى أبو الفرج املقدسي عن الشريف املزيدي حديثاً عن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف 

 نس.تفسري اب ت ث من هذا اجل
مث قال ابن جرير: ولو كانت األخبار اليت رويت عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك صحاح 

سانيد غري جائز االحتجاج مبثلها، وذلك األسانيد مل يعدل عن القول هبا إىل غريها، ولكنها واهية األ
نقله، وأن أن حممد بن زايد احلزري الذي حدث حديث معاوية بن قرة عن فرات عنه غري موثوق ب

عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه يف رواية ذلك عن الفرات جمهول غري معروف عند أهل النقل، وإن 
 إمساعيل

(3/50) 



 

عند أهل النقل االحتجاج  يكة غري موثوق بروايته وال جائزبن حيىي الذي حدث عن ابن أيب مل
 أبخباره.

قلت: إمساعيل بن حيىي هذا يقال له التيمي كويف معروف ابلكذب، ورواية إمساعيل بن عياش يف غري 
ني ال حيتج هبا، بل هو ضعيف فيما ينقله عن أهل احلجاز وأهل العراق خبالف ما ينقله عن الشامي

إنه حافظ حلديث أهل بلده كثري الغلط يف حديث أولئك، وهذا متفق عليه بني شيوخه الشاميني ف
ن بن واقد ال حيتج به ابتفاق أهل العلم، وفرات بن السائب ضعيف أهل العلم ابلرجال، وعبد الرمح

 أيضاً ال حيتج به فهو فرات بن أيب الفرات، وحممد بن زايد اجلزري ضعيف أيضاً.
هوز حطي، فقال طائفة هي أمساء قوم، قيل أمساء ملوك مدين أو أمساء قوم  وقد تنازع الناس يف أجبد 

ي، وزعم اء الستة أايم اليت خلق هللا فيها الدنيا، واألول اختيار الطرب كانوا ملوكاً جبابرة، وقيل هي أمس
 ب.هؤالء أن أصلها أبو جاد مثل أيب عاد وهواز مثل رواد وجواب، وأهنا مل تعرب لعدم العقد والرتكي

والصواب أن هذه ليست أمساء ملسميات وإمنا ألفت ليعرف أتليف األمساء من حروف املعجم بعد 
 املعجم، ولفظها: أجبد، هوز، حطي. ليس لفظها أبو جاد هواز.معرفة حروف 

ثري من أهل احلساب صاروا جيعلوهنا عالمات على مراتب العدد، فيجعلون األلف واحدًا، والباء مث ك
م ثالثة، إىل الياء، مث يقولون الكاف عشرون. . . وآخرون من أهل اهلندسة واملنطق اثنني، واجلي

لف ب وكل خلطوط املكتوبة، أو على ألفاظ األقيسة املؤلفة كما يقولون كل أجيعلوهنا عالمات على ا
ب ج فكل ألف ج. ومثلوا هبذه لكوهنا ألفاظاً تدل على صورة الشكل. والقياس ال خيتص مبادة دون 

ادة، كما جعل أهل التصريف لفظ فعل تقابل احلروف األصلية، والزائدة ينطقون هبا ويقولون وزن م
ن غري اعتبار عل، وأهل العروض يزنون أبلفاظ مؤلفة من ذلك لكن يراعون الوزن ماستخرج استف

 ابألصل
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يف ووزنه عندهم والزائد وهلذا سئل بعض هؤالء عن وزن نكتل فقال نفعل، وضحك منه أهل التصر 
تح ما قبلها فقلبت ألفاً، مث ملا جزم نفتل فإن أصله نكتال، وأصل نكتال نكتيل حتركت الياء وانف

 ا نقول مثل ذلك يف نعتد ونقتد من اعتاد يعتاد واقتاد البعري يقتاده.الفعل سقطت، كم
مثانية تكون  وحنو ذلك يف نقتيل فلما حذفوا األلف اليت تسمى الم الكلمة صار وزهنا وجعلت



( ، وتكون ساكنة وهي حرفان على االصطالح األول وحرف واحد على 1متحركة وهي اهلمزة )
والياء ألهنن حروف العلة، وهلذا ذكرت يف آخر حروف املعجم ونطقوا الثاين، واأللف تقرن ابلواو 

قبلها فقالوا ال،  أبول لفظ كل حرف منها إال األلف فلم ميكنهم أن ينطقوا هبا ابتداء فجعلوا الالم
واليت يف األول هي اهلمزة املتحركة فإن اهلمزة يف أوهلا، وبعض الناس ينطق هبا الم ألف، والصواب أن 

 ا ال، وبسط هذا له موضع آخر.ينطق هب
واملقصود هنا أن العلم ال بد فيه من نقل مصدق ونظر حمقق، وأما النقول الضعيفة ال سيما املكذوبة 

 وكذلك النظرايت الفاسدة والعقليات اجلهلية الباطلة ال حيتج هبا. فال يعتمد عليها،
كلم هللا هبا أبمساء حروف مثل قوله " امل الثاين أن يقال هذه احلروف املوجودة يف القرآن العريب قد ت

ق " فهذا كله كالم هللا غري  -ن  -محعسق  -كهيعص   -حم  -"، وقوله " املص " قوله " امل طس 
 خملوق.

 لث أن هذه احلروف إذا وجدت يف الكالم العباد، وكذلك األمساء املوجودةالثا
__________ 

رف فكلمة نقتيل ليست من الناقص فتكون الم حم -إىل هنا  -( قوله:وحنو ذلك يف نقتيل 1)
الكلمة يف وزهنا ألفا منقلبة وقوله " صار وزهنا " قد سقط خربه ولو ذكر لعرفنا أصل الكلمة: وقوله " 

 لت مثانية " غري مفهوم فيفهم به ما قبله وما بعده إخلجع

(3/52) 

 

يف القرآن إذا وجدت يف كالم العباد مثل آدم ونوح وحممد وإبراهيم وغري ذلك، فيقال هذه األمساء 
وهذه احلروف قد تكلم هللا هبا لكن مل يتكلم هبا مفردة، فإن االسم وحده ليس بكالم ولكن يتكلم 

يف مثل قوله: " حممد رسول هللا " وقوله: " وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا  ي أنزلهمه الذهبا يف كال
رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت " وقوله: " إن هللا اصطفى آدم ونوحاً  -إىل قوله  -البلد آمناً 

اء ذه األمسوآل إبراهيم وآل عمران على العاملني " وحنو ذلك وحنن إذا تكلمنا بكالم ذكران فيه ه
منا خملوق وحروف كالمنا خملوقة، كما قال أمحد بن حنبل لرجل: ألست خملوقاً؟ قال: بلى، فكال

قال: أليس كالمك منك؟ قال: بلى، قال: أليس كالمك خملوقاً؟ قال: بلى، قال: فاهلل تعاىل غري 
 خملوق، وكالمه منه ليس مبخلوق.

مون ابألمساء واحلروف اليت يوجد ا يتكلوهم إمن فقد نص أمحد وغريه على أن كالم العباد خملوق



نظريها يف كالم هللا تعاىل، لكن هللا تعاىل تكلم هبا بصوت نفسه وحروف نفسه وذلك غري خملوق، 
وصفات هللا تعاىل ال متاثل صفات العباد. فإن هللا تعاىل ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال صفاته وال 

مة والصوت الذي مسعه منه موسى ليس كأصوات م القياباده يو أفعاله، والصوت الذي ينادي به ع
شيء من املخلوقات، والصوت املسموع هو حروف مؤلفة وتلك ال مياثلها شيء من صفات 

املخلوقني، كما أن علم هللا القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن هللا ال مياثل املخلوقني يف شيء من 
شاء كما قال تعاىل: " وال حييطون بشيء من  علمه ماباد من الصفات، وهو سبحانه فقد علم الع

علمه إال مبا شاء " وهم إذا علمهم هللا ما علمهم من علمه فنفس علمه الذي اتصف به ليس خملوقاً 
ونفس العباد وصفاهتم خملوقة، لكن قد ينظر الناظر إىل مسمى العلم مطلقاً، فال يقال إن ذلك العلم 

 تصف به العبد خملوقاً.ان ما يه وإن كخملوق التصاف الرب ب

(3/53) 

 

( به ويوصف به 1وأصل هذا أن ما يوصف هللا به ويوصف به العباد يوصف هللا به على ما يليق )
العباد مبا يليق هبم من ذلك، مثل احلياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكالم، فإن هللا له حياة 

، والعبد له ل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسهة ومسع وبصر وكالم، فكالمه يشتموعلم وقدر 
حياة وعلم وقدرة ومسع وبصر وكالم، وكالم العبد يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه. 
فهذه الصفات هلا ثالث اعتبارات: اترة تعترب مضافة إىل الرب. واترة تعترب مضافة إىل العبد، واترة 

وقدرة هللا وكالم هللا وحنو ال العبد: حياة هللا وعلم هللا ة ال ختتص ابلرب والعبد، فإذا قتعترب مطلق
ذلك، فهذا كله غري خملوق وال مياثل صفات املخلوقني، وإذا قال علم العبد وقدرة العبد وكالم 

مل مطلق العبد، فهذا كله خملوق وال مياثل صفات الرب، وإذا قال العلم والقدرة والكالم، فهذا جم
 ال يقال

__________ 
صف ال يقتضي املساواة وال املشاهبة يف الصفة فضال عن مشاهبة يعين أن االشرتاك يف اطالق الو  (1)

املوصوف. وقد اختلف العلماء هل هو اشرتاك يف اجلنس أو يف االسم؟ وسببه أنه ال ميكن تعريف 
إال بلسان قومه يفهموهنا )وما أرسلنا من رسول  الوحي والرسل عباد هللا برهبم وصفاته إال بلغاهتم اليت

البد من تسميته صفاته تعاىل ابمساء صفاهتم اليت تدل عليها مع إعالمهم بعدم  ليبني هلم( فكان
مماثلتها هلا، قال الغزايل يف بيان هذا املعىن ما حاصله: أن هللا صفة يصدر عنها اإلبداع واالخرتاع 



 كها عني واضع اللغة فيخصها ابسموهذه الصفة أجل وأرفع من أن تدر وبسند إخل. اإلجياد واإلعدام 
يدل على كنهها، فلما أريد أعالم البشر هبا استعري هلا من ألسنة املتخاطبني ابللغات أقرب الكلمات 

داللة عليها أو اشارة إىل عظمة شأهنا وأثرها يف اخللق وهي كلمة القدرة ابملعىن من غري مراجعة 
والصوت به الذي ال يف القدرة يف العلم والكالم كتاب الشكر من االحياء. وما يق  األصل وهو يف

هو مقتضى النداء الثابت ابلقرآن واملصرح به يف احلديث الصحيح خالفا ملن فرق بني هذه الصفات 
 من املتكلمني بتحكم نظرايت املذاهب
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ما اتصف عليه كله أنه خملوق وال أنه غري خملوق، بل ما اتصف به الرب من ذلك فهو غري خملوق، و 
ق فصفاته غري به العبد من ذلك فهو خملوق، فالصفة تتبع املوصوف؛ فإن كان املوصوف هو اخلال

املوصوف هو العبد املخلوق فصفاته خملوقة، مث إذا قرأ أبم القرآن وغريها من كالم  خملوقة، وإن كان
م خملوقة، ولو قال اجلنب: هللا فالقرآن يف نفسه كالم هللا غري خملوق، وإن كان حركات العباد وأصواهت

د هللا ال " احلمد هلل رب العاملني " ينوي به القرآن منع من ذلك وكان قرآانً، ولو قاله ينوي به مح
يقصد به القراءة مل يكن قارائً وجاز ذلك، ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسلم: " أفضل الكالم بعد 

د هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب " رواه مسلم يف القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان هللا، واحلم
ن، فهي من القرآن ابعتبار، صحيحه. فأخرب أهنا أفضل الكالم بعد القرآن وقال هي من القرآ

وليست من القرآن ابعتبار، ولو قال القائل: " اي حيىي خذ الكتاب " ومقصوده القرآن كان قد تكلم 
العلماء، وإن قصد مع ذلك تنبيه غريه مل تبطل صالته عند مجهور  بكالم هللا ومل تبطل صالته ابتفاق

حيىي خذ الكتاب لكان هذا خملوقاً ألن لفظ  العلماء، ولو قال لرجل امسه حيىي وحبضرته كتاب: اي
حيىي هنا مراد به ذلك الشخص وابلكتاب ذلك الكتاب، ليس مرادًا به ما أراده هللا بقوله: " اي حيىي 

 لكالم كالم املخلوق بلفظه ومعناه.خذ الكتاب " وا
، وقيل املعىن وقد تنازع الناس يف مسمى الكالم يف األصل، فقيل هو اسم اللفظ الدال على املعىن

املدلول عليه ابللفظ، وقيل لكل منهما بطريق االشرتاك اللفظي، وقيل بل هو اسم عام هلما مجيعاً 
د به هذا اترة وهذا اترة. هذا قول السلف وأئمة يتناوهلما عند اإلطالق وإن كان مع التقييد يرا

ازع الناس يف مسمى اإلنسان الفقهاء وإن كان هذا القول ال يعرف يف كثري من الكتب، وهذا كما تن
 هل هو الروح فقط أو اجلسد فقط؟ والصحيح أنه اسم للروح واجلسد مجيعاً، وإن كان
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مسمى الناطق،  رة، فتنازعهم يف مسمى النطق كتنازعهم يفمع القرينة قد يراد به هذا اترة وهذا ات
فمن مسى شخصاً حممدًا وإبراهيم، وقال: جاء حممد وجاء إبراهيم مل يكن هذا حممد وإبراهيم 

لقرآن، ولو قال: حممد رسول هللا، وإبراهيم خليل هللا، يعين به خامت الرسل وخليل املذكورين يف ا
راهيم الذي يف القرآن لكن قد تكلم ابالسم وألفه كالمه فهو كالمه الرمحن لكان قد تكلم مبحمد وإب

 به.مل يتكلم به يف القرآن العريب الذي تكلم هللا 
خلالء أنه ال يستصحب ما فيه ذكر هللا واحتجوا ومما يوضح ذلك أن الفقهاء قالوا يف آداب ا

اخلالء نزع خامته، وكان خامته  ابحلديث الذي يف السنن: أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل
 مكتوابً عليه " حممد رسول هللا " حممد سطر، رسول سطر، هللا سطر.

( مثل ورق 1وحروف اهلجاء )ن العلماء أن يستصحب ما يكون فيه كالم العباد ومل مينع أحد م
يعونه احلساب الذي يكتب فيه أهل الديوان احلساب. ومثل األوراق اليت يكتب فيها الباعة ما يب

وحنو ذلك، ويف السرية أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا صاحل غطفان على نصف متر املدينة أاته 
تفعله ملصلحتنا؟ فبني له النيب صلى هللا : أهذا شيء أمر هللا به فسمعاً وطاعة، أم شيء سعد فقال له

اجلاهلية وما كانوا أيكلون عليه وسلم أنه مل يفعل ذلك بوحي بل فعله ابجتهاده فقال: " لقد كنا يف 
أيكلون مترة واحدة  منها مترة إال بقرى أو بشراء، فلما أعزان هللا ابإلسالم يريدون أن أيكلون متران؟ ال

عها فأقره النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك ومل يقل هذه حروف، " وبصق سعد يف الصحيفة وقط
السلف حمو القرآن ابلرجل ومل يكرهوا حمو ما فيه   فال جيوز إهانتها والبصاق فيها. وأيضاً فقد كره

 كالم اآلدميني.
 عجم قدمية فإن أراد جنسها فهذا صحيح، وإن أرادوأما قول القائل: إن احلروف قدمية أو حروف امل

 احلرف املعني فقد أخطأ فإن له مبدأ ومنتهى، وهو مسبوق بغريه، وما كان كذلك مل يكن إال حمداثً.
__________ 

 يعين ابلعلماء األئمة اجملتهدين وقد قال بعض فقهاء احلنفية ابحرتام املكتوب من كالم الناس (1)
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وأيضاً فلفظ احلروف جممل، يراد ابحلروف احلروف املنطوقة املسموعة اليت هي مباين الكالم، ويراد 
كون كالماً إال ابحلروف هبا احلروف املكتوبة، ويراد هبا احلروف املتخيلة يف النفس، والصوت ال ي

الناس. وأما احلروف فهل تكون كالماً بدون الصوت؟ فيه نزع. واحلرف قد يراد به الصوت  ابتفاق
املقطع، وقد يراد به هناية الصوت وحده، وقد يراد ابحلروف املداد، وقد يراد ابحلروف شكل املداد، 

املصحف صحف قيل كالم هللا املكتوب يف فاحلروف اليت تكلم هللا هبا غري خملوقة وإذا كتبت يف امل
غري خملوق، وأما نفس أصوات العباد فمخلوقة واملداد خملوق وشكل املداد خملوق، فاملداد خملوق 
مبادته وصورته، وكالم هللا املكتوب ابملداد غري خملوق، ومن كالم هللا احلروف اليت تكلم هللا هبا فإذا  

ملكتوبة مما خيتلف فيها اصطالح داد خملوقاً. وأشكال احلروف اكتبت ابملداد مل تكن خملوقة وكان امل
 األمم.

واخلط العريب قد قيل أن مبدأه كان من األنبار ومنها انتقل إىل مكة وغريها، واخلط العريب ختتلف 
صورته: العريب القدمي فيه تكوف، وقد اصطلح املتأخرون على تغيري صوره، وأهل املغرب هلم 

هللا املكتوب هبذه اخلطوط كالقرآن العريب هو يف  يف نقط احلروف وترتيبها، وكالماصطالح اثلث حىت 
 نفسه ال خيتلف ابختالف اخلطوط اليت يكتب هبا.

فإن قيل: فاحلرف من حيث هو خملوق أو غري خملوق مع قطع النظر عن كونه يف كالم اخلالق أو كالم 
إن قلتم خملوق ن غري خملوق يف كالم العباد، و املخلوق؟ فإن قلتم هو من حيث هو خملوق لزم أن يكو 

لزم أن يكون خملوقاً يف كالم هللا؟ قيل: قول القائل بل احلرف من حيث هو هو كقوله الكالم من 
حيث هو هو والعلم من حيث هو هو والقدرة من حيث هي هي، والوجود حيث هو هو، وحنو 

 ذلك.
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مشخصة مل يكن هلا  إذا أخذت جمردة مطلقة غري مقيدة وال واجلواب عن ذلك أن هذه األمور وغريها
حقيقة يف اخلارج عن األذهان إال شيء معني، فليس مث وجود إال وجود اخلالق أو وجود املخلوق، 

ق خمتص خمتص به وإن كان اسم الوجود عاماً يتناول ذلك كله، وكذلك العلم والقدرة ووجود كل خملو 
يس يف اخلارج إال علم اخلالق وعلم املخلوق، وعلم كل خملوق خمتص به اسم عام يتناول أفراد ذلك ول

يتناوله لفظ الكالم واحلرف وليس يف اخلارج إال كالم قائم به، واسم الكالم واحلروف يعم كل ما 
اخلالق وكالم املخلوقني، وكالم كل خملوق خمتص به واسم الكالم يعم كل ما يتناوله هذا اللفظ، وليس 



إال احلروف اليت تكلم هللا هبا املوجودة يف كالم اخلالق، واحلروف املوجودة يف كالم يف اخلارج 
لوقة مل يلزم من علم الرب وقدرته وكالمه غري خملوق وحروف كالمه غري خماملخلوقني، فإذا قيل إن 

 ذلك أن يكون علم العبد وقدرته وكالمه غري خملوق وحروف كالمه غري خملوقة.
ف يتناول احلرف املنطوق واحلرف املكتوب، وإذا قيل إن هللا تكلم ابحلروف وأيضاً فلفظ احلر 

ون "  -وق  -ويس  -وطس  -وطسم  -وحم  -بقوله: " امل املنطوقة كما تكلم ابلقرآن العريب و 
وحنو ذلك فهذا كالمه وكالمه غري خملوق، وإذا كتب يف املصاحف كان ما كتب من كالم الرب غري 

 داد وشكله خملوقاً.خملوق وإن كان امل
إذا قرأه املبلغ وأيضاً فإذا قرأ الناس كالم هللا فالكالم يف نفسه غري خملوق إذا كان هللا قد تكلم به، و 

الكالم كالم من قاله مبتدائً، أمرًا أيمر به أو خرباً خيربه ليس هو  مل خيرج عن أن يكون كالم هللا، فإن 
ول إال البالغ املبني، وإذا قرأه املبلغ فقد يشار إليه من كالم املبلغ له عن غريه إذ ليس على الرس

ظر عما بلغه به العباد من صفاهتم، وقد يشار إىل حيث هو كالم هللا فيقال هذا كالم هللا مع قطع الن
 صفة العبد كحركته وحياته، وقد يشار إليهما، فاملشار إليهنفس 
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ه غري خملوق، وما لوق، واملشار إليه الثالث فمنه خملوق ومناألول غري خملوق، واملشار إليه الثاين خم
يوجد يف كالم اآلدميني من نظري هذا هو نظري صفة العبد ال نظري صفة الرب أبدًا، وإذا قال القائل 

 لقاف يف قوله: " أقم الصالة لذكري " كالقاف يف قوله:ا
 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

ال مياثل صفة املخلوقني، ولكن إذا بلغنا كالم هللا فإمنا بلغناه بصفاتنا  قيل وما تكلم هللا به ومسع منه
 ق.وصفاتنا خملوقة واملخلوق مياثل املخلو 

لوق بصفة اخلالق فجعلها غري خملوقة، فإن اجلهمية ويف هذا جواب للطائفتني ملن قاس ثفة املخ
يف هذا وهذا، أولئك مثلوا اخلالق املعطلة أشباه اليهود، واحللولية املمثلة أشباه النصارى دخلوا 

خلوق ابخلالق ابملخلوق فوصفوه ابلنقائض اليت ختتص ابملخلوق كالفقر والبخل، وهؤالء مثلوا امل
 تصلح إال هلل، واملسلمون يصفون هللا مبا وصف به نفسه ومبا فوصفوه خبصائص الربوبية اليت ال

يف وال متثيل، بل يثبتون له ما يستحقه من وصفته به رسله من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكي
ثلوهنا بصفات صفات الكمال، وينزهونه عن األكفاء واألمثال، فال يعطلون الصفات وال مي



ماً، واملمثل يعبد صنماً، وهللا تعاىل " ليس كمثله شيء وهو السميع املخلوقات، فإن املعطل يعبد عد
 البصري ".

م يف نفسه واحد، وإذا بلغه املبلغون ختتلف أصواهتم به فإذا أنشد ومما ينبغي أن يعرف أن كالم املتكل
 املنشد قول لبيد:

 أال كل شيء ما خال هللا ابطل
أصوات املنشدين له ختتلف وتلك األصوات ليست  كان هذا الكالم كالم لبيد لفظه ومعناه مع أن

: " إمنا األعمال ابلنيات صوت لبيد، وكذلك من روى حديث النيب صلى هللا عليه وسلم بلفظه كقوله
ناه، ويقال وإمنا لكل امرٍئ ما نوى " كان هذا الكالم كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لفظه ومع

ان صوت املبلغ ليس هو صوت الرسول، فالقرآن أوىل أن يكون  ملن رواه أدى احلديث بلفظه وإن ك
 كالم
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د بن حنبل وغريه من ا يقرؤونه أبصواهتم، وهلذا كان اإلمام أمحهللا لفظه ومعناه، وإذا قرأه القراء فإمن
أئمة السنة يقولون: من قال اللفظ ابلقرآن أو لفظي ابلقرآن خملوق فهو جهمي، ومن قال إنه غري 

لوق فهو مبتدع، ويف بعض الرواايت عنه: من قال لفظي ابلقرآن خملوق يعين به القرآن فهو خم
ملصدر لفظ يلفظ لفظاً، ومسمى هذا فعل العبد وفعل العبد خملوق، جهمي، ألن اللفظ يراد به ا

قد م هللا ال كالم القارئ، فمن قال إنه خملوق فويراد ابللفظ القول الذي يلفظ به الالفظ وذلك كال
قال إن هللا مل يتكلم هبذا القرآن، وإن هذا الذي يقرأه املسلمون ليس هو كالم هللا، ومعلوم أن هذا 

 علم االضطرار من دين الرسول.خمالف ملا 
ل أمحد وأما صوت العبد فهو خملوق، وقد صرح أمحد وغريه أبن الصوت املسموع صوت العبد ومل يق

و جهمي، وإمنا قال: من قال لفظي ابلقرآن، والفرق بني قط: من قال إن صويت ابلقرآن خملوق فه
بلفظ ذلك الرجل فإمنا بلغ لفظ  لفظ الكالم وصوت املبلغ له فرق واضح، فكل من بلغ كالم غريه

والتالوة ذلك الغري ال لفظ نفسه، وهو إمنا بلغه بصوت نفسه ال بصوت ذلك الغري، ونفس اللفظ 
ن يراد به املصدر الذي هو حركات العباد وما حيدث عنها من والقراءة والكتابة وحنو ذلك ملا كا

التايل ويتلوه ويلفظ به ويكتبه، منع أمحد أصواهتم وشكل املداد، ويراد به نفس الكالم الذي يقرأه 
صفات العباد  وغريه من إطالق النفي اإلثبات الذي يقتضي جعل صفات هللا خملوقة أو جعل



نقول القرآن كالم هللا غري خملوق حيث تصرف أي حيث تلي  ومدادهم غري خملوق، وقال أمحد:
مه غري خملوق، وما كان من صفات العباد وكتب وقرئ مما هو يف نفس األمر كالم هللا فهو كالمه وكال

ذا مل يهتد إىل هذا الفرق وأفعاهلم اليت يقرؤون ويكتبون هبا كالمه كأصواهتم ومدادهم فهو خملوق، وهل
 أن القرآن واحد ويقرأه خلق كثري، والقرآن ال يكثر يف نفسه بكثرة القراء وإمنا يكثرحيار، فإنه معلوم 
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 العباد فهو خملوق، والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم ن فما يكثر وحيدث يفما يقرؤون به القرآ
" هللا به ومسعه جربيل من هللا ومسعه حممد من جربيل وبلغه حممد إىل الناس وأنذر به األمم لقوله تعاىل: 

 ألنذركم به ومن بلغ " قرآن واحد، وهو كالم هللا ليس مبخلوق، وليس هذا من ابب ما هو واحد
قول  ابلنوع متعدد األعيان، كاإلنسانية املوجودة يف زيد وعمر، وال من ابب ما يقول اإلنسان مثل

د أن أييت غريه كما قال تعاىل: " كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهلم " فإن القرآن ال يقدر أح
آن ال أيتون مبثله مبثله، كما قال تعاىل: " قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا القر 

توا مبثل هذا القرآن مع ولو كان بعضهم لبعض ظهريًا ". فاإلنس واجلن إذا اجتمعوا مل يقدروا أن أي
ليس مثل ذلك القرآن، وأما احلروف قدرة كل قارئ على أن يقرأه ويبلغه، فعلم أن ما قرأه هو القرآن 

ا هو ذاك بعينه بل هو نظريه، وإذا تكلم املوجودة يف القرآن إذا وجد نظريها يف كالم غريه فليس هذ
لك احلروف واألمساء اليت تكلم هللا هبا فإذا قرئت هللا ابسم من األمساء كآدم ونوح وإبراهيم وتكلم بت

نسان لنفسه كالماً مل يكن عني ما تكلم هللا به من احلروف يف كالمه فقد بلغ كالمه، فإذا أنشأ اإل
بد حىت يقال إن هذه األمساء واحلروف املوجودة يف كالم العباد غري واألمساء هو عني ما تكلم به الع

أن احلروف واألمساء غري خملوقة يف كالم العباد ادعى أن املخلوق إمنا هو خملوقة، فإن بعض من قال 
دون املفردات، وقائل هذا يلزمه أن يكون أيضاً النظم والتأليف غري خملوق إذا وجد النظم والتأليف 

 القرآن كقوله: " اي حيىي خذ الكتاب " وإن أراد بذلك شخصاً امسه حيىي وكتاابً حبضرته.نظريه يف 
 قيل حيىي هذا والكتاب احلاضر ليس هو حيىي والكتاب املذكور يف القرآن وإن كان اللفظ نظريفإن 

 اللفظ، قيل كذلك سائر األمساء واحلروف إمنا يوجد
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يف كالم هللا تقريب أي يوجد فيما نقرأه الم هللا، وقولنا يوجد نظريها نظريها يف كالم العباد ال يف ك
ونتلوه، فإن الصوت املسموع من لفظ حممد وحيىي وإبراهيم هو مثل الصوت املسموع من ذلك يف 

مياثل صفات غري القرآن، وكال الصوتني خملوق، وأما الصوت الذي يتكلم هللا به فال مثل له ال 
ذلك الكالم ليس مثل كالم املخلوقني، فإذا قلنا: "  هو كالمه بنظمه ومعانيه، و املخلوقني، وكالم هللا

احلمد هلل رب العاملني " وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلم هللا به فذلك القرآن تكلم هللا بلفظه 
قراءة كالم الذكر ابتداًء من غري أن يقصد ومعناه ال مياثل لفظ املخلوقني ومعناهم، وأما إذا قصدان به 

راً ننشئه حنن يقوم معناه بقلوبنا، وننطق بلفظه أبلسنتنا، وما أنشأانه من الذكر هللا فإمنا نقصد ذك
فليس هو من القرآن وإن كان نظريه يف القرآن، وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث 

، ، واحلمد هلل، وال إله إال هللاربع وهن من القرآن: سبحان هللاالصحيح " أفضل الكالم بعد القرآن أ
وهللا أكرب " فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم هذه الكلمات أفضل الكالم بعد القرآن فجعل درجتها 

دون درجة القرآن، وهذا يقتضي أهنا ليست من القرآن. مث قال: " هي من القرآن " وكال قوليه حق 
، وهذا الكالم ال قال ال إله إال هللا من القرآنأمحد أن يقال اإلميان خملوق، و وصواب، وهلذا منع 

جيوز أن يقال إنه خملوق وإن مل يكن من القرآن، وال يقال يف التوراة واإلجنيل إهنما خملوقان، وال يقال 
على نفسي  يف األحاديث اإلهلية اليت يرويها عن ربه أهنا خملوقة كقوله: " اي عبادي إين حرمت الظلم

يكون قرآانً وقد ال يكون قرآانً والصالة إمنا جتوز فال تظاملوا " فكالم هللا قد  وجعلته بينكم حمرماً 
 وتصح ابلقرآن، وكالم هللا كله غري خملوق.

فإذا فهم هذا يف مثل هذا فليفهم يف نظائره وإن ما يوجد من احلروف واألمساء يف كالم هللا ويوجد يف 
 وز أن يقال إنه من كالم هللاغري كالم هللا جي
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ابعتبار كما أنه يكون من القرآن ابعتبار وغري القرآن ابعتبار، لكن كالم هللا القرآن وغري القرآن غري 
خملوق، وكالم املخلوقني كله خملوق، فما كان من كالم هللا فهو غري خملوق وما كان من كالم غريه 

 هو خملوق.ف
بشيء من صفات العباد وأعماهلم لوجود نظري وهؤالء الذين حيتجون على نفي اخللق أو إثبات القدم 

 وكالمه واإلميان به، شاركهم يف هذا األصل الفاسد من احتج على خلق ما ذلك فيما يضاف إىل هللا
ل ذلك أن القرآن الذي هو من كالم هللا وصفاته أبن ذلك قد يوجد نظريه فيما يضاف إىل العبد، مث



اهتم وأصواهتم، فقال اجلهمي: أصوات العباد ومدادهم خملوقة يقرأه املسلمون هو كالم هللا قرؤوه حبرك
 ا هو املسمى بكالم هللا أو يوجد نظريه يف املسمى بكالم هللا فيكون كالم هللا خملوقاً.وهذ

املخلوق الذي نسمعه من القراء هو  وقال احللواين االحتادي الذي جيعل صفة اخلالق هي عني صفة 
فأصوات  العباد فأصوات العباد ابلقرآن كالم هللا وكالم هللا غري خملوقكالم هللا وغنما نسمع أصوات 

العباد ابلقرآن غري خملوقة، واحلروف املسموعة منهم غري خملوقة، مث قالوا احلروف املوجودة يف كالمهم 
، وراد بعض غالهتم فجعل أصوات كالمهم غري خملوقة كما هي هذه أو مثل هذه فتكون غري خملوقة

 م أن األعمال من اإلميان وهو غري خملوق واألعمال غري خملوقة.زعم بعضه
وزاد بعضهم أعمال اخلري والشر وقال هي القدر والشرع واملشروع وقال عمر: ما مرادان ابألعمال 

احلديث الصحيح " إنه أتيت البقرة وآل عمران   احلركات بل الثواب الذي أييت يوم القيامة كما ورد يف
، وقد نص أمحد و غيايتان أو فرقان من طري صواف " فيقال له وهذا الثواب خملوقكأهنما غمامتان أ

وغريه من األئمة على أنه غري خملوق. وبذلك أجابوا من احتج على خلق القرآن مبثل هذا احلديث 
 اب القرآن ال نفس القرآن وثواب القرآن خملوق،فقالوا له الذي جييء يوم القيامة هو ثو 
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ه األقوال اليت ابتدعها طوائف والبدع تنشأ شيئاً فشيئاً وقد بسط الكالم يف هذا الباب ثال هذإىل أم
 يف مواضع آخر.

ولني وقد بينا أن الصواب يف هذا الباب هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإمجاع السابقني األ
ن أئمة اإلسالم ومن وافق والتابعني هلم إبحسان، وهو ما كان عليه اإلمام أمحد بن حنبل ومن قبله م

ول الذي جاء به الرسول ودل عليه الكتاب هؤالء، فإن قول اإلمام أمحد وقول األئمة قبله هو الق
يقولوا أبن القرآن والسنة، ولكن ملا امتحن الناس مبحنة اجلهمية وطلب منهم تعطيل الصفات وأن 

م أمحد يف تلك احملنة فدفع حجج خملوق وأن هللا ال يرى يف اآلخرة وحنو ذلك، ثبت هللا اإلما
أن السلف كانوا على اإلثبات فآاته هللا من الصرب املعارضني النفاة وأظهر داللة الكتاب والسنة و 

أبمران ملا صربوا وكانوا آبايتنا يوقنون  واليقني ما صار به إماماً كما قال تعاىل: " وجعلناهم أئمة يهدون
يا ما كان أصربه، وابملاضني ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها، " وهلذا قيل فيه رمحة هللا: عن الدن

، فلما ظهر به من السنة ما ظهر كان له من الكالم يف بياهنا وإظهارها أكثر وأعظم مما والدنيا فأابها
 ة الطوائف يعظمونه وينتسبون إليه.لغريه فصار أهل السنة من عام



الكتاب والسنة يف هذه األبواب يف غري هذا  وقد ذكرت كالمه وكالم غريه من األئمة ونصوص
كتاب والسنة فإنه موافق لصريح املعقول، وأن العقل الصريح ال املوضع وبينا أن كل ما يدل عليه ال

ا يف هذا وإما يف هذا، فمن عرف قول خيالف النقل الصحيح، ولكن كثريًا من الناس يغلطون إم
عية وليس يف املعقول ما خيالف املنقول، وهلذا كان أئمة الرسول ومراده به كان عارفاً ابألدلة الشر 

د بن حنبل قال: معرفة احلديث والفقه فيه أحب إيل من حفظه، أي معرفته السنة على ما قاله أمح
ة مراد الرسول وتنزيله على املسائل األصولية ابلتمييز بني صحيحه وسقيمه، والفقه فيه معرف

 غري معرفة وفقه، وهكذا قال والفروعية أحب إيل من أن حتفظ من
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علي بن املديين وغريه من العلماء فإنه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ اثبت عن 
 الرسول ومحله على ما مل يدل عليه فإمنا أيت من نفسه.

يئاً مما قاله حيحاً مل تكن إال حقاً ال تناقض شوكذلك العقليات الصرحية إذا كانت مقدماهتا وترتيبها ص
دل على األدلة العقلية اليت هبا مل تكن إال حقاً وتوحيده وصفاته وصدق رسله  الرسول، والقرآن قد

وهبا يعرف إمكان املعاد، ففي القرآن من بيان أصول الدين اليت تعلم مقدماهتا ابلعقل الصريح ما ال 
آن نظار من األدلة العقلية أييت القر لناس، بل عامة ما أييت به حذاق اليوجد مثله يف كالم أحد من ا

خبالصتها ومبا هو أحسن منها، قال تعاىل: " وال أيتونك مبثل إال جئناك ابحلق وأحسن تفسرياً " 
وقال: " ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل " وقال: " وتلك األمثال نضرهبا للناس لعلهم 

 .يتفكرون "
لصفات وحجج الدهرية وأمثاهلا  ا املالحدة وحجج اجلهمية معطلة اوأما احلجج الداحضة اليت حيتج هب

كما يوجد مثل ذلك يف كالم املتأخرين الذين يصنعون يف الكالم املبتدع وأقوال املتفلسفة ويدعون 
د بسط الكالم على أهنا عقليات ففيها من اجلهل والتناقض والفساد، ما ال حيصيه إال رب العباد، وق

 أخر.هؤالء يف مواضع 
صري الطائفتني أو قصورهم عن معرفة ما جاء به الرسول وما كان وكان من أسباب ضالل هؤالء تق

عليه السلف ومعرفة املعقول الصريح فإن هذا هو الكتاب وهذا هو امليزان وقد قال تعاىل: " لقد 
احلديد فيه أبس يزان ليقوم الناس ابلقسط وأنزلنا أرسلنا رسلنا ابلبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامل

وليعلم هللا من ينصره ورسله ابلغيب إن هللا قوي عزيز " وهذه املسألة ال حتتمل  شديد ومنافع للناس



البسط على هذه األمور إذا كان املقصود هنا التنبيه على أن هؤالء املتنازعني أمجعوا على أصل 
 عنيأن جعلوا عني صفة الرب اخلالق هي فاسد، مث تفرقوا فأمجعوا على 
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صفة املخلوق، مث قال هؤالء: وصفة املخلوق خملوقة فصفة الرب خملوقة، فقال هؤالء: صفة الرب 
قدمية فصفة املخلوق قدمية، مث احتاج كل منهما إىل طرد أصله فخرجوا إىل أقواله ظاهرة الفساد، 

التوراة وال اإلجنيل وال غريمها،   أن هللا مل يتكلم ابلقرآن وال شيء من الكتب اإلهلية والخرج النفاة إىل
ه نداء يسمعه منه موسى وال تكلم ابلقرآن العريب وال التوراة العربية، وخرج وأنه مل يناد موسى بنفس

م ويتصفون به ال يكون هؤالء إىل أن ما يقوم ابلعباد ويتصفون به يكون قدمياً أزلياً، وأن ما يقوم هب
: غري قيام هبم، وملا تكلموا يف حروف املعجم صاروا بني قولنيقائماً هبم بل يكون ظاهرًا فيهم من 

طائفة فرقت بني املتماثلني فقالت احلرف حرفان هذا قدمي وهذا خملوق، كما قال ابن حامد والقاضي 
قالوا هذا خمالفة للحس والعقل فإن أبو يعلى وابن عقيل وغريهم، فأنكر ذلك عليهم األكثرون و 

 قة هذا احلرف، وقالوا احلرف حرف واحد. وصنف يف ذلك القاضيحقيقة هذا احلرف هي حقي
يعقوب الربزيين مصنفاً خالف به شيخه القاضي أاب يعلى مع قوله يف مصنفه، وينبغي أن يعلم أن ما 

يخنا وإمامنا القاضي أيب يعلى ابن سطرته يف هذه املسألة أن ذلك مما استفدته وتفرع عندي من ش
لمه ودينه، فإين خالف ما ذكرته يف هذا الباب، فهو العامل املقتدى به يف ع الفراء، وإن كان قد نصر

ما رأيت أحسن مستاً منه، وال أكثر اجتهادًا منه، وال تشاغالً ابلعلم، مع كثرة العلم والصيانة، 
م، والقناعة يف الدنيا ابليسري، مع حسن التجمل، وعظم واالنقطاع عن الناس والزهادة فيما أبيديه

 من الدنيا.ه عند اخلاص والعام، ومل يعدل هبذه األخالق شيئاً من نفر حشمت
وذكر القاضي يعقوب يف مصنفه أن ما قاله قول أيب بكر أمحد بن املسيب الطربي وحكاه عن مجاعة 

بن حلبة قاضي حران يقول هو مذهب من أفضل أهل طربستان، وأنه مسع الفقيه عبد الوهاب 
 أهل العلوي احلراين ومجاعة من
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 حران.
وذكره أبو عبد هللا بن حامد عن مجاعة من أهل طربستان ممن ينتمي إىل مذهبنا كأيب حممد الكشفل 

 وإمساعيل الكاوذري يف خلق من أتباعهم يقولون إهنا قدمية.
ائفة ابلشام أهنا تذهب إىل ذلك منهم النابلسي وغريه، قال القاضي أبو يعلى: وكذلك حكي يل عن ط

عن الشريف أيب علي بن أيب ر القاضي حسني أن أابه رجع يف آخر عمره إىل هذا. وذكروه وذك
موسى وتبعهم يف ذلك الشيخ أبو الفرج املقدسي وابنه عبد الوهاب وسائر أتباعه وأبو احلسن بن 

قيل  أن كالم أمحد حيتمل القولني وهؤالء تعلقوا بقول أمحد ملاالزاغوين وأمثاله. وذكر القاضي يعقوب 
ه إال األلف فقالت: ال أسجد حىت أؤمر. له أن سرايً السقطي قال ملا خلق هللا األحرف سجدت ل

فقال أمحد هذا كفر. وهؤالء تعلقوا من قول أمحد بقوله: كل شيء من املخلوقني على لسان 
الم و كان كذلك ملا متت صالته ابلقرآن كما ال تتم بغريه من كاملخلوقني فهو خملوق، وبقوله: ل

وقاً؟ قال: بلى، قال: أليس كل شيء منك الناس، ويقول أمحد ألمحد بن احلسن الرتمذي: ألست خمل
 خملوقاً؟ قال: بلى، قال: فكالمك منك وهو خملوق.

مه تناقض، وهو أنكر قلت: الذي قاله أمحد يف هذا الباب صواب يصدق بعضه بعضاً، وليس يف كال
لم من قال أن احلروف خملوقة كان مضمون قوله إن هللا مل يتك على من قال أن هللا خلق احلروف، فإن

بقرآن عريب، وأن القرآن العريب خملوق، ونص أمحد أيضاً على أن كالم اآلدميني خملوق، ومل جيعل شيئاً 
ذكر ذلك عن بكر بن خنيس العابد، فكان  منه غري خملوق، وكل هذا صحيح، والسري رمحه هللا إمنا

ن غري أمر من هللا، الذي ال يعبد هللا إال أبمره، هو أكمل ممن يعبده برأيه ممقصودمها بذلك أن 
واستشهدا على ذلك مبا بلغهما أنه ملا خلق هللا احلروف سجدت له إال األلف فقالت: ال أسجد 

 ء، ولكن مقصودمها ضرب املثل أنحىت أؤمر، وهذا األثر ال يقوم مبثله حجة يف شي
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جعة كالباء والتاء، فمن مل يفعل حىت يؤمر أكمل ممن فعل بغري اخلط ليس هي مض األلف منتصبة يف
أمر، وأمحد أنكر قول القائل أن هللا ملا خلق احلروف، وروي عنه أنه قال: من قال إن حرفاً من 

خملوق فهو جهمي، ألنه سلك طريقاً إىل البدعة، ومن قال إن ذلك خملوق فقد قال حروف املعجم 
 خملوق. وأمحد قد صرح هو وغريه من األئمة أن هللا مل يزل متكلماً إذا شاء، وصرح أن هللاإن القرآن 

يتكلم مبشيئته، ولكن أتباع ابن كالب كالقاضي وغريه أتولوا كالمه على أنه أراد بذلك إذا شاء 



هللا غري ألمساع ألنه عندهم مل يتكلم مبشيئته وقدرته. وصرح أمحد وغريه من السلف أن القرآن كالم ا
نهم أن نفس خملوق، ومل يقل أحد من السلف أن هللا تكلم بغري مشيئته وقدرته، وال قال أحد م
 يزل وال يزال، الكالم املعني كالقرآن أو ندائه ملوسى أو غري ذلك من كالمه املعني أنه قدمي أزيل مل

وال تزال، فإن هذا مل يقله  وأن هللا قامت به حروف معينة أو حروف وأصوات معينة قدمية أزلية مل تزل
أمحد وغريه من األئمة صريح يف نقيض وال دل عليه قول أمحد وال غريه من أئمة املسلمني، بل كالم 

ا شاء، مع قوهلم أن كالم هللا غري خملوق، هذا، وأن هللا يتكلم مبشيئته وقدرته، وأنه مل يزل يتكلم إذ
صهم بذلك كثرية معروفة يف الكتب الثابتة عنهم، مثل وأنه منه بدا ليس مبخلوق ابتدأ من غريه، ونصو 

ة وغريه، وما صنفه عبد الرمحن بن أيب حامت من كالم أمحد ما صنف أبو بكر اخلالل يف كتاب السن
كابنيه صاحل وعبد هللا، وحنبل وأيب داود السجستاين   وغريه، وما صنفه أصحابه وأصحاب أصحابه

زرعة وأيب حامت والبخاري صاحب الصحيح وعثمان بن سعيد  صاحب السنن، واألثرم واملروذي وأيب
الوهاب الوراق وعباس بن عبد العظيم العنربي، وحرب بن إمساعيل الدارمي، وإبراهيم احلريب، وعبد 

كابر أهل العلم والدين، وأصحاب أصحابه ممن مجع كالمه الكرماين، ومن ال حيصى عدده من أ
 واختاره كعبد الرمحن
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حامت وأيب بكر اخلالل، وأيب احلسن البناين األصهباين وأمثال هؤالء، ومن كان أيضاً أيمت به  أيببن 
وأبمثاله من األئمة يف األصول والفروع كأيب عيسى الرتمذي صاحب اجلامع وأيب عبد الرمحن النسائي 

يف املسائل  ثاهلما، ومثل أيب حممد بن قتيبة وأمثاله، وبسط هذا له موضع آخر، وقد ذكرانوأم
 هذا األصل. الطربستانية والكيالنية بسط مذاهب الناس وكيف تشعبت وتفرعت يف

واملقصود هنا أن كثريًا من الناس املتأخرين مل يعرفوا حقيقة كالم السلف واألئمة، فمنهم من يعظمهم 
يعرفون أصول ه متبع هلم مع أنه خمالف هلم من حيث ال يشعر، ومنهم من يظن أهنم كانوا ال ويقول إن

هله مبا جاء به الرسول من احلق الذي الدين وال تقريرها ابلدالئل الربهانية وذلك جلهله بعلمهم بل جل
صل فاسد، مث تدل عليه الدالئل العقلية مع السمعية، فلهذا يوجد كثري من املتأخرين يشرتكون يف أ

 تعاىل ابلقرآن العريب وابلتوراة يفرع كل قوم عليه فروعاً فاسدة يلتزموهنا كما صرحوا يف تكلم هللا
فاً أو مفرداً ملا رأوا أن ذلك بلغ بصفات املخلوقني اشتبه العربية وما فيهما من حروف اهلجاء مؤل

: هذا الذي يقرأ ويسمع مثل كالم بصفات املخلوقني، فلم يهتدوا ملوضع اجلمع والفرق، فقال هؤالء



من كالم اآلدميني هو مثل كالم هللا فيكون غري خملوق،   املخلوقني فهو خملوق وقال هؤالء: هذا الذي
كتاب اإلرشاد عن بعض القائلني أبن القرآن خملوق فهو شبهة اعرتض هبا على   كما ذكر ابن عقيل يف

احلدث كونه مشبهاً لكالمنا، والقدمي ال يشبه بعض أئمتهم فقال: أقل ما يف القرآن من إمارات 
فع ذلك، ألن قول القائل لغالمه حيىي: اي حيىي خذ الكتاب بقوة، احملدث، ومعلوم أنه ال ميكن د

سبحانه، حىت ال مييز السامع بينهما من حيث حسه، إال أن خيربه أحدمها بقصده يضاهي قوله 
حبسه، وإذا اشتبها إىل هذا احلد فكيف جيوز دعوى قدم واآلخر بقصده، فيميز بينهما خبرب القائل ال 

 مسده، مع أنه إن جاز دعوىما يشابه احملدث ويسد 
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قدم الكالم مع كونه مشاهدًا للمحدث جاز دعوى التشبيه بظواهر اآلي واألخبار، وال مانع من 
ذلك، فلما فزعنا حنن وأنتم إىل نفي التشبيه خوفاً من جواب دخول القرآن ابحلدث علينا، كذلك 

ن بعض أصحابكم يقول لقوة ما رأى من القول ابلقدم مع وجود الشبه، حىت إ جيب أن تفزعوا من
الشبه بينهما أن الكالم واحد واحلروف غري خملوقة، فكيف جيوز أن يقال يف الشيء الواحد إنه قدمي 

 حمدث.
قلت: وهذا الذي حكى عنه ابن عقيل من بعض األصحاب املذكورين منهم القاضي يعقوب الربزيين 

دهتا هي اليت يف  احلروف بعينها وصفتها ومعناها وفائ مصنفه فقال: دليل عاشر، وهو أن هذه ذكره يف
كتاب هللا تعاىل ويف أمسائه وصفاته والكتاب حبروفه قدمي، وكذلك ها هنا، قال: فإن قيل ال نسلم أن 

 تلك هلا حرمة وهذه ال حرمة هلا، قيل: ال نسلم بل هلا حرمة.
 مسها وقراءهتا، قيل: قد ال متنع من مة لوجب أن متنع احلائض والنفساء منفإن قيل: لو كان هلا حر 

قراءهتا ومسها ويكون هلا حرمة كبعض آية ال متنع من قراءهتا وهلا حرمة وهي قدمية، وإمنا مل متنع 
قراءهتا ومسها للحاجة إىل تعليمها كما يقال يف الصيب جيوز له مس املصحف على غري طهارة 

 عليمه.للحاجة إىل ت
أن حينث، قيل له: كما يف  الف أن ينعقد ميينه وإذا خالف ميينهفإن قيل: فيجب إذا حلف هبا ح

 حروف القرآن مثله نقول هنا.
فإن قيل: أليس إذا وافقها يف هذه املعاين دل على أهنا هي، أال ترى أنه إذا تكلم متكلم بكلمة 

ح، اي حيىي،  تعاىل مثل قوله: اي داود، اي نو يقصد هبا خطاب آدمي فوافق صفتها صفة ما يف كتاب هللا



ذه األمساء اليت يف كتاب هللا وإن كانت يف كتاب هللا قدمية ويف خطاب وغري ذلك فإنه موافق هل
اآلدمي حمدثة؟ قيل: كل ما كان موافقاً لكتاب هللا من الكالم يف لفظه ونظمه وحروفه فهو من كتاب 

 هللا وإن قصد به خطاب آدمي.
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ن ال تبطل صالته، قيل له: كذلك ألمساء آدمياً وهو يف الصالة أفإن قيل: فيجب إذا أراد هبذه ا
نقول قد ورد ذلك عن علي وغريه إذ انداه رجل من اخلوارج " لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 

ال فأجابه علي وهو يف الصالة " فاصرب إن وعد هللا حق وال يستخلفنك الذين ال من اخلاسرين " ق
 نه استأذن عليه بعض أصحابه فقال: " ادخلوا مصر إن شاء هللا آمنني ".يوقنون " وعن ابن مسعود أ

حيىي خذ الكتاب بقوة " ونوى به خطاب غالم امسه حيىي يكون  قال: فإن قيل أليس إذا قال: " اي
خملوقاً؟ وإن نوى به القرآن يكون قدمياً، قيل له: يف كال احلالني يكون قدمياً ألن القدمي عبارة  اخلطاب

كان موجودًا فيما مل يزل، واحملدث عبارة عما حدث بعد أن مل يكن، والنية ال جتعل احملدث قدمياً عما  
 قدمي حمداثً، قال: ومن قال هذا فقد ابلغ يف اجلهل واخلطأ.وال ال

يضاً: كل شيء يشبه بشيء ما فإمنا يشبهه يف بعض األشياء دون بعض وال يشبهه من مجيع وقال أ
ن مثله يف مجيع أحواله كان هو ال غريه، وقد بينا أن هذه احلروف تشبه حروف أحواله ألنه إذا كا

 القرآن فهي غريها.
ملا كان جوابه مشتمالً كالم القاضي يعقوب وأمثاله مع أنه أجل من تكلم يف هذه املسألة و   قلت: هذا

 هم أعلم به. على ما خيالف النص واإلمجاع والعقل خالفه ابن عقيل وغريه من أئمة املذهب الذين
لى وأجاب ابن عقيل عن سؤال الذين قالوا هذا مثل هذا أبن قال: االشرتاك يف احلقيقة ال يدل ع

صلكم، ومعرفته به على قولنا على االشرتاك يف احلدوث، كما أن كونه عاملاً هو تبينه للشيء على أ
لك كونه قادرًا هو صحة الفعل منه الوجه الذي يبينه الواحد منا، وليس مماثاًل لنا يف كوننا عاملني، وكذ

اك يف احلقيقة حاصاًل، سبحانه وتعاىل، وليس قدرته على الوجه الذي قدران عليها، فليس االشرت 
 واالفرتاق يف القدم واحلدوث حاصل.
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قال: وجواب آخر، ال نقول إن هللا يتكلم بكالمه على الوجه الذي يتكلم به زيد، مبعىن أنه يقول اي 
 فإذا فرغ من ذلك انتقل إىل قوله خذ الكتاب بقوة وترتب يف الوجود كذلك، بل هو سبحانه حيىي

لم به على وجه تعجز عن مثله أدواتنا، فما ذكرته من االشتباه من قول القائل: اي حيىي خذ وتعاىل يتك
 ته فال.الكتاب، يعود إىل اشتباه التالوة ابلكالم احملدث، فأما أنه شابه الكالم القائم بذا

املقروء، قال ابن عقيل: قالوا فهذا ال جييء على مذهبكم، فإن عندكم التالوة هي املتلو والقراءة هي 
قيل: ليس معىن قولنا هي املتلو أهنا هذه األصوات املقطعة وإمنا نريد به ما يظهر من احلروف القدمية 

لتقطيع الختالف األنفاس وإدارة يف األصوات احملدثة، وظهورها يف احملدث ال بد أن يكسبها صفة ا
لتقطيع، وكالم الباري قائم بذاته اللهوات، ألن اآللة اليت تظهر عليها ال حتمل الكالم إال على وجه ا

على خالف هذا التقطيع واالبتداء واالنتهاء والتكرار والبعدية والقبلية، ومن قال ذلك مل يعرف حد 
وتقطع القدمي عرض ال يقوم بقدمي، ومن اعتقد أن كالم القدمي وادعى قدم األعراض وتقطع القدمي، 
قطع والوصل والتقريب والتبعيد والبعدية والقبلية فقد شبه هللا القائم بذاته على حد تالوة التايل من ال

هللا خبلقه، وهلذا روي يف اخلري أن موسى سأله بنو إسرائيل: كيف مسعت كالم ربك؟ قال: كالرعد 
ينقطع لعدم قطع األنفاس وعدم األنفاس واآلالت والشفاه واللهوات ومن قال الذي ال يراجع، يعين 

لم على لسان التايل أو الكالم الذي قام بذاته على هذه الصفة من غري ذلك وتوهم أن هللا تك
التقطيع والتقريب والتبعيد فقد حكم به حمداثً ألن الداللة على حدوث العامل هو االجتماع واالفرتاق، 

 ه من صفات األدوات.وألن هذ
واإلمجاع والعقل  قلت: فهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خطأ مما قاله الربزيين، فإن ذلك خمالف للنص

خمالفة ظاهرة، فإنه قد ثبت ابلنص واإلمجاع أن من تكلم يف الصالة بكالم اآلدميني عامدًا لغري 
 مصلحتها عاملاً ابلتحرمي بطلت صالته
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ضي يعقوب، ومىت قصد به ابلتالوة مل تبطل ابإلمجاع وإن قصد به ما ذكره القا ابإلمجاع خالف
التالوة واخلطاب ففيه نزاع، وظاهر مذهب أمحد ال تبطل كمذهب الشافعي وغريه، وقيل تبطل كقول 

وما ذكروه عن الصحابة حجة عليهم، فإن قال علي بن أيب طالب " فاصرب إن وعد  أيب حنيفة وغريه.
ال يستخفنك الذين ال يوقنون " هو كالم هللا ومل يقصد علي أن يقول للخارجي وال هللا حق و 

ك اخلوارج وإمنا قصد أن يسمعه اآلية وأنه عامل هبا صابر ال يستخفه الذين ال يوقنون، وابن يستخفن



 ل هلم وهو ابلكوفة " ادخلوا مصر إن شاء هللا آمنني " ومعلوم أن مصر بال تنوين هي مصرمسعود قا
ة وقصد مع املدينة وهذه مل تكن ابلكوفة، وابن مسعود إمنا كان ابلكوفة فعلم أنه قصد تالوة اآلي

وإن كان  ذلك تنبيه احلاضرين على الدخول فإهنم مسعوا قوله ادخلوا، فعلموا أنه أذن هلم يف الدخول،
 هو تال اآلية فهذا هذا.

تقده هو وشيخه وغريمها وهو األصل الذي وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كالب الذي يع
وهو أن هللا ال يتكلم مبشيئته وقدرته وأنه ليس فيما  وافقوه فيه ابن كالب ومن اتبعه كاألشعري وغريه

م األمور االختيارية عندهم ألهنا حادثة وهللا ال يقوم به يقوم به شيء يكون مبشيئته وقدرته المتناع قيا
لنصوص املناقضة هلذا األصل، كقوله تعاىل: " وقل اعملوا فسريى هللا حادث عندهم، وهلذا أتولوا ا

ؤمنون " فإن هذا يقتضي أنه سريى األعمال يف املستقبل وكذلك قوله: " مث عملكم ورسوله وامل
بعدهم لننظر كيف تعملون " وقوله " اعملوا فسريى هللا عملكم جعلناكم خالئف يف األرض من 

ل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا " فإن هذا يقتضي أنه حيبهم بعد ورسوله " وكذلك قوله: " ق
سول، وكذلك قوله تعاىل: " ولقد خلقناكم مث صورانكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم " فإن إتباع الر 

 أنه قال هلم بعد خلق آدم وكذلك قوله تعاىل: " فلما أاتها نودي " يقتضي أنه نوديهذا يقتضي 
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ملا أاتها، مل يناد قبل ذلك، وكذلك قوله: " إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون " ومثل هذا 
 يف القرآن كثري.

اسيب مع جاللة وهذا األصل هو مما أنكره اإلمام أمحد على ابن كالب وأصحابه حىت على احلارث احمل
: احذروا من حارث، اآلفة كلها من حارث، قدر احلارث، وأمر أمحد هبجره وهجر الكالبية، وقال

إال نفر قليل بسبب حتذير اإلمام أمحد عنه، مع أن فيه من العلم فمات احلارث وما صلى عليه 
حلارث رجع عن والدين ما هو أفضل من عامة من وافق ابن كالب على هذا األصل، وقد قيل أن ا

التعرف ملذهب التصوف، أبو بكر  ذلك وأقر أبن هللا يتكلم بصوت كما حكى عنه ذلك صاحب:
 حممد بن إسحاق الكالابذي.

املتأخرين من أصحاب مالك والشافعي وأمحد وأيب حنيفة وافقوا ابن كالب على هذا  وكثري من
 األصل، كما قد بسط الكالم على ذلك يف مواضع أخر.

مبذهب السلف الم ابن عقيل يف هذا األصل، فتارة يقول بقول ابن كالب واترة يقول واختلف ك



ل أنه قام به أببصار متجددة حني جتدد املرئيات وأهل احلديث أن هللا تقوم به األمور االختيارية، ويقو 
 مل تكن قبل ذلك، وقام به علم أبن كل شيء وجد غري العلم الذي كان أواًل أنه سيوجد، كما دل

" وغري ذلك، وكالمه يف هذا على ذلك عدة آايت يف القرآن كقوله تعاىل " لنعلم من يتبع الرسول 
ل هذا، فإن هذه املواضع مواضع مشكلة كثر فيها غلط األصل وغريه خيتلف، اترة هذا واترة يقو 

 الناس ملا فيها من االشتباه وااللتباس.
لوقني، كما ال مياثل يف شيء من صفاته صفات واجلواب احلق أن كالم هللا ال مياثل كالم املخ

فإان  أن االشرتاك يف احلقيقة ال يدل على االشرتاك يف احلدوث لفظ جممل، املخلوقني، وقول القائل
إذا قلنا: هلل علم ولنا علم، أو له قدرة ولنا قدرة، أو له كالم ولنا كالم، أو تكلم بصوت وحنن نتكلم 

 بصوت، وقلنا صفة اخلالق
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واحدة ابلعني فهذا خمالف للحس  فإن أريد بذلك أن حقيقتهما -وصفة املخلوق اشرتكتا يف احلقيقة 
أن هذه مماثلة هلذه يف احلقيقة وإمنا اختلفتا يف الصفات العرضية،  والعقل والشرع، وإن أريد بذلك 

وقد بني فساد ذلك يف الكالم على األربعني للرازي وغري  -ذلك طائفة من أهل الكالم  كما قال
تكون حقيقة ذات الباري عز وجل مماثلة فهذا أيضاً من أبطل الباطل، وذلك يستلزم أن  -ذلك 

 احلقيقة ذوات املخلوقني.
ما أنه إذا قيل إنه ك  وإن أريد بذلك أهنما اشرتكا يف مسمى العلم والقدرة والكالم فهذا صحيح،

موجود أو أن له ذااتً فقد اشرتكا يف مسمى الوجود والذات، لكن هذا املشرتك أمر كلي ال يوجد إال 
( فليس يف اخلارج شيء اشرتك فيه خملوقان كاشرتاك اجلزئيات يف كلياهتا 1األعيان )يف األذهان ال يف 

الكلي إىل جزئياته كقسمة احليوان إىل  مةخبالف اشرتاك األجزاء يف الكل فإنه جيب الفرق بني قس
انطق وغري انطق، وقسمة اإلنسان إىل مسلم وكافر، وقسمة االسم إىل معرب ومبين، وقسمة الكل 

جزائه كقسمة العقار بني الشركاء وقسمة الكالم إىل اسم وفعل وحرف، ففي األول إمنا اشرتكت إىل أ
املخلوقون مشرتكني يف شيء موجود يف اخلارج وليس و  األقسام يف أمر كلي فضاًل عن أن يكون اخلالق

حلد يف اخلارج صفة هلل مياثل هبا صفة املخلوق، بل كل ما يوصف به الرب تعاىل فهو خمالف اب
واحلقيقة ملا يوصف به املخلوق أعظم مما خيالف املخلوق املخلوق، وإذا كان املخلوق خمالفاً بذاته 

 قيقةاحلوصفاته لبعض املخلوقات يف احلد و 



__________ 
( يظهر من هذا التفصيل أن شيخ اإلسالم يرجح أن االشرتاك بني صفات هللا وصفات املخلوق 1)

نس الذي ينقسم إىل أنواع هي جزئياته. وهذا هو الذي اختاره شيخنا يف اشرتاك يف التسمية ال يف اجل
 ابقة على هذا الكتابس درسه لرسالة التوحيد وذكرانه يف حاشية هلا وأشران إليه يف حاشية
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فمخالفة اخلالق لكل خملوق يف احلقيقة أعظم من خمالفة أي خملوق فرض ألي خملوق فرض، ولكن 
يقة العلم ولقدرته حقيقة القدرة ولكالمه حقيقة الكالم كما ثبت لذاته حقيقة الذاتية علمه ثبت له حق

يقة الوجود، وهو أحق أبن تثبت له صفات الكمال على احلقيقة من كل ما سواه، فهذا ولوجوده حق
ال هو املراد بقولنا: علمه علم املخلوق يف احلقيقة، فليس ما يسمع من العباد من أصواهتم مشاهباً و 
ا يف مماثاًل ملا مسعه موسى من صوته إال كما يشبه ومياثل غري ذلك من صفاته لصفات املخلوقني، فهذ
نفس تكلمه سبحانه وتعاىل ابلقرآن، والقرآن عند اإلمام أمحد وسائر أئمة السنة كالمه تكلم به 

أصوات العباد،  وتكلم ابلقرآن العريب بصوت نفسه وكلم موسى بصوت نفسه الذي ال مياثل شيئاً من
القرآن الذي نقرأه هو  مث إذا قرأان القرآن فإمنا نقرأه أبصواتنا املخلوقة اليت ال متاثل صوت الرب، ف

كالم هللا مبلغاً عنه ال مسموعاً منه، وإمنا نقرأه حبركاتنا وأصواتنا، الكالم كالم البارئ، والصوت 
قال هللا تعاىل: " وإن أحد من املشركني  صوت القارئ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل،

 استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا مث أبلغه مأمنه ".
 وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: " زينوا القرآن أبصواتكم ".

وقال اإلمام أمحد يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم: " ليس منا من مل يتغن ابلقرآن " قال: يزينه 
قال: " زينوا القرآن أبصواتكم " فنص أمحد على ما جاء به الكتاب والسنة أان  وحيسنه بصوته كما
تنا والقرآن كالم هللا كله لفظه ومعناه، مسعه جربيل من هللا وبلغه إىل حممد صلى هللا نقرأ القرآن أبصوا

ضهم عليه وسلم ومسعه حممد منه، وبلغه حممد إىل اخللق، واخللق يبلغه بعضهم إىل بعض ويسمعه بع
" نضر من بعض، ومعلوم أهنم إذا مسعوا كالم النيب صلى هللا عليه وسلم وغريه فبلغوه عنه كما قال: 

هللا امرًأ مسع منا حديثاً فبلغه كما مسعه " فهم مسعوا اللفظ من الرسول بصوت نفسه ابحلروف اليت 
 تكلم هبا وبلغوا لفظه أبصوات أنفسهم، وقد علم الفرق بني من يروي احلديث
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ابملعىن ال ابللفظ واللفظ املبلغ لفظ الرسول وهو كالم الرسول، فإن كان صوت املبلغ ليس صوت 
الرسول وليس ما قام ابلرسول من الصفات واألعراض فارقته وما قامت بغريه، بل وال تقوم الصفة 

ىل بكل صفة كمال له، وإذا كان هذا معقواًل يف صفات املخلوقني فصفات اخلالق أو والعرض بغري حم
اخلالق واملخلوق أعظم من التباين الذي بني صفة  وأبعد عن كل صفة نقص، والتباين الذي بني صفة

خملوق وخملوق، وامتناع االحتاد واحللول ابلذات للخالق وصفاته يف املخلوق عظم من االحتاد واحللول 
 أخر. لذات للمخلوق وصفاته يف املخلوق، وهذه مجل قد بسطت يف مواضعاب

بقوله " اي حيىي خذ الكتاب بقوة " مثل كالم هذا مع أن احتجاج اجلهمية واملعتزلة أبن كالم املخلوق 
اخلالق غلط ابتفاق الناس حىت عندهم، فإن الذين يقولون هو خملوق يقولون أنه خلقه يف بعض 

ه موسى، ومعلوم أن واء أو غريه، كما يقولون أنه خلق الكالم يف نفس الشجرة فسمعاألجسام أما اهل
مماثلة ملا يسمع من العبد وتلك هي كالم هللا املسموع  تلك احلروف واألصوات اليت خلقها هللا ليست

، منه عندهم، كما أن أهل السنة يقولون الذي تكلم هو هللا مبشيئته وليس ذلك مماثاًل لصوت العبد
أو أصوااتً فيقولون خلق ملوسى إدراكاً  وأما القائلون بعدم الكالم املعني سواء كان معىن أو حروفاً 

( فكيف يكون ذلك يف  1وبكل حال فكالم املتكلم إذا مسع من املبلغ عنه )أدرك به ذلك القدمي، 
 كالم هللا تعاىل.

__________ 
يعلم مما سبق وهو أن ما قام بنفس املبلغ غري ما ( قد سقط من الناسخ هنا خرب "فكالم املتكلم" و 1)

له فكيف يكون ذلك يف  تكلم املنشئ للكالم ولكنه مثله لتماثل كالم بشر، وبه يظهر قو قام بنفس امل
 كالم هللا تعاىل؟ يعىن وهو ال مياثل كالم البشر
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فيجب على اإلنسان يف مسألة الكالم أن يتحرى أصلني: أحدمها تكلم هللا ابلقرآن وغريه، هل تكلم 
بكالم قائم بذاته أم خلقه يف غريه؟ والثاين بتبليغ ذلك الكالم به مبشيئته وقدرته أم ال؟ وهل تكلم 

 وأنه ليس مما يتصف به الثاين وإن كان املقصود ابلتبليغ الكالم املبلغ، وبسط هذا له موضع عن هللا
 آخر.

وأيضاً فهذان املتنازعان إذا قال أحدمها إهنا قدمية وليس هلا مبتدأ وشكلها ونقطها حمدث، وقال 



ما أرادا ابحلروف هنا ليست بكالم هللا وإهنا خملوقة بشكلها ونقطها، قد يفهم من هذا أهناآلخر: إ
احلروف املكتوبة دون املنطوقة، واحلروف املكتوبة قد تنازع الناس يف شكلها ونقطها، فإن الصحابة 

على حفظه يف ملا كتبوا املصاحف كتبوها غري مشكولة وال منقوطة ألهنم إمنا كانوا يعتمدون يف القرآن 
صدور، ولو عدمت املصاحف مل يكن صدورهم ال على املصاحف، وهو منقول ابلتواتر حمفوظ يف ال

للمسلمني هبا حاجة، فإن املسلمني ليسوا كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب اليت تقبل 
ابً كالتوراة، وأنزله التغري، وهللا أنزل القرآن على حممد فتلقاه تلقياً وحفظه يف قلبه، مل ينزله مكتو 

قال تعاىل: " وقالوا لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة منجماً مفرقاً ليحفظ فال حيتاج إىل كتاب، كما 
" اآلية، وقال تعاىل: " وقرآانً فرقناه " اآلية، وقال تعاىل: " وال تعجل ابلقرآن " اآلية. وقال تعاىل: " 

ح عن ابن عباس قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعاجل إن علينا مجعه وقرآنه " اآلية ويف الصحي
شدة، وكان حيرك شفتيه، فقال ابن عباس: أان أحركهما لك كما كان النيب صلى هللا عليه من التنزيل 

وسلم حيركهما؛ فحرك شفتيه فأنزل هللا تعاىل: " ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا مجعه وقرآنه " 
علينا بيانه  مث تقرأه " فإذا قرأانه فاتبع قرآنه " قال: فاستمع له وأنصت " مث إنقال مجعه يف صدرك 

" أي نبينه بلسانك، فكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أاته جربيل استمع فإذا انطلق جربيل قرأه 
 النيب صلى هللا عليه وسلم كما أقرأه، فلهذا مل تكن الصحابة ينقطون
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كانوا عرابً ال يلحنون فلم حيتاجوا إىل تقييدها ابلنقط، وكان يف اللفظ وهنا، وأيضاً  املصاحف ويشكل
مث الواحد قراءاتن يقرأ ابلياء والتاء مثل: يعملون، وتعملون، فلم يقيدوه أبحدمها ليمنعوه من اآلخرة، 

ا يعلمون إنه يف زمن التابعني ملا حدث اللحن صار بعض التابعني يشكل املصاحف وينقطها، وكانو 
ته، والضمة بنقطة ذلك ابحلمرة، ويعملون الفتح بنقطة محراء فوق احلرف، والكسرة بنقطة محراء حت

مد، وجعلوا  محراء أمامه، مث مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة بقولك شد، ويعملون املدة بقولك
المة الشدة مثل رأس عالمة اهلمزة تشبه العني ألن اهلمزة أخت العني، مث خففوا ذلك حىت صارت ع

غري ذلك، وكما خيتصر احملدثون السني، وعالمة املدة خمتصرة كما خيتصر أهل الديوان ألفاظ العدد و 
 أخربان وحدثنا فيكتبون أول اللفظ وآخره على شكل أان وعلى شكل ثنا.

إلمام تنازع العلماء هل يكره تشكيل املصاحف وتنقيطها؟ على قولني معروفني ومها روايتان عن او 
جيب احرتام أمحد، لكن ال نزاع بينهم أن املصحف إذا شكل ونقط وجب احرتام الشكل والنقط كما 



بينهم أن  احلرف وال تنازع بينهم أن مداد النقطة والشكل خملوق كما أن مداد احلرف خملوق، وال نزاع
العريب ويروى عن الشكل يدل على اإلعراب والنقط يدل على احلروف وأن اإلعراب من متام الكالم 

وفه، وال ريب أن النقطة أيب بكر وعمر أهنما قاال: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حر 
ال ريب أن إعراب والشكلة مبجردمها ال حكم هلما وال حرمة وال ينبغي أن جيرد الكالم فيهما، و 

كما تبني احلروف املكتوبة للحرف القرآن العريب من متامه وجيب االعتناء إبعرابه، والشكل يبني إعرابه  
 املنطوق، كذلك يبني الشكل املكتوب لإلعراب املنطوق.

فهذه املسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورًا اتماً ظهر هلم الصواب، وقلت األهواء 
 عرفوا موارد النزاع، فمن تبني له احلق يف شيء منوالعصبيات، و 
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بغي له أن يستعني على ذلك ابلدعاء هلل، ومن قف حىت يبينه هللا له، وينذلك اتبعه ومن خفي عليه تو 
أحسن ذلك ما رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قام من 

ول: " اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واألرض عامل الغيب الليل يصلي يق
بادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنك إنك والشهادة أنت حتكم بني ع

 يم ".هتدي من تشاء إىل صراط مستق
ول املنطوق واملكتوب كما قال وأقول: القائل اآلخر كالمه كتب هبا يقتضي أنه أراد ابحلروف ما يتنا

أما إين ال أقول امل النيب صلى هللا عليه وسلم: " من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، 
د النيب حرف، ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف ". قال الرتمذي: حديث صحيح. فهنا مل ير 

رف املنطوق، ويف مراده ابحلرف صلى هللا عليه وسلم ابحلرف نفس املداد وشكل املداد وإمنا أراد احل
ف االسم كما قال ألف حرف قوالن: قيل هذا اللفظ املفرد، وقيل أراد صلى هللا عليه وسلم ابحلر 

 والم حرف وميم حرف.
صلى هللا عليه وسلم يتكلم هبا معىن، وله يف ولفظ احلرف والكلمة له يف لغة العرب اليت كان النيب 

يف لغتهم هي اجلملة التامة، اجلملة االمسية أو الفعلية، كما قال النيب اصطالح النحاة معىن، فالكلمة 
ديث املتفق على صحته: " كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف صلى هللا عليه وسلم يف احل

 ان هللا وحبمده، سبحان هللا العظيم ".امليزان، حبيبتان إىل الرمحن: سبح
ق كلمة قاهلا الشاعر كلمة لبيد: أال كل شيء ما خال هللا ابطل وقال صلى هللا عليه وسلم: " إن أصد



من رضوان هللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له هبا رضوان هللا ". وقال " إن العبد ليتكلم ابلكلمة 
ابلكلمة من سخط هللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له هبا  إىل يوم القيامة، وأن العبد ليتكلم

( : " لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت مبا قلت 1لقيامة " وقال ألم املؤمنني )سخطه إىل يوم ا
 سبحان هللا منذ اليوم لوزنتهن،
__________ 

 ( لعل امسها سقط من الناسخ وهي صفية )رض(1)
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 عدد خلقه، سبحان هللا رضاء نفسه، سبحان هللا زنة عرشه، سبحان هللا مداد كلماته ".
ومنه قوله تعاىل: " كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذابً ". وقوله: " وألزمهم كلمة 

 ا وأهلها ".أحق هب التقوى وكانوا
وقوله تعاىل: " اي أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال هللا " وقوله: " وجعلها  
كلمة ابقية يف عقبه لعلهم يرجعون " وقوله: " وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة هللا هي العليا 

." 
كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا " ونظائره    لتكون وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: " من قاتل

كثرية، وال يوجد قط يف الكتاب والسنة وكالم العرب لفظ كلمة إال واملراد به اجلملة التامة، فكثري 
من النحاة أو أكثرهم ال يعرفون ذلك بل يظنون أن اصطالحهم يف مسمى الكلمة ينقسم إىل اسم 

( يقول: وكلمة هبا كالم قد يؤم، ويقولون: العرب قد 1منهم ) الفاضلوفعل وحرف هو لغة العرب، و 
تستعمل الكلمة يف اجلملة التامة وتستعملها يف املفرد، وهذا غلط ال يوجد قط يف كالم العرب لفظ 

 الكلمة إال للجملة التامة.
يقول م، مث ومثل هذا اصطالح املتكلمني على أن القدمي هو ما ال أول لوجوده أو ما مل يسبقه عد

بعضهم وقد يستعمل القدمي يف املتقدم على غريه سواء كان أزلياً أو مل يكن كما قال تعاىل: " حىت 
عاد كالعرجون القدمي " وقال: " وإذ مل يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدمي " وقوله تعاىل: " قالوا اتهلل 

ؤكم األقدمون " وختصيص القدمي تم وآابإنك لفي ضاللك القدمي " وقال: " أفرأيتم ما كنتم تعبدون أن
ابألول عرف اصطالحي، وال ريب أنه أوىل ابلقدم يف لغة العرب، وهلذا كان لفظ احملدث يف لغة 

العرب إبزاء القدمي، قال تعاىل: " ما أيتيهم من ذكر رهبم حمدث " وهذا يقتضي أن الذي نزل قبله 



 هبا القرآن ونظري هذا ذي نزلليس مبحدث بل متقدم، وهذا موافق للغة العرب ال
__________ 

 ( وهو ابن مالك صاحب األلفية املشهورة رمحه هللا1)
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لفظ القضاء فإنه يف كالم هللا وكالم الرسول املراد به إمتام العبادة وإن كان ذلك يف وقتها كما قال 
" وقوله " فإذا قضيتم تعاىل: " فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل هللا 

" مث اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ القضاء خمتصاً بفعلها يف غري وقتها، ولفظ مناسككم 
األداء خمتصاً مبا يفعل يف الوقت، وهذا التفريق ال يعرف قط يف كالم الرسول، مث يقولون قد يستعمل 

مراد النيب من النادر، وهلذا يتنازعون يف لفظ القضاء يف األداء فيجعلون اللغة اليت نزل القرآن هبا 
صلى هللا عليه وسلم: " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " ويف لفظ " فأمتوا " فيظنون أن بني 
اللفظني خالفاً وليس األمر كذلك بل قوله " فاقضوا " كقوله " فأمتوا " مل يرد أبحدمها الفعل بعد 

ن الوقت وقتان: وقت عام ووقت أمر ابلعبادة يف غري وقتها، لكالوقت، بل ال يوجد يف كالم الشارع 
خاص ألهل األعذار كالنائم والناسي إذا صليا بعد االستيقاظ والذكر فإمنا صليا يف الوقت الذي أمر 

 هللا به، وأن هذا ليس وقتاً يف حق غريمها.
الح حادث فرييد أن ومن أعظم أسباب الغلط يف فهم كالم هللا ورسوله أن ينشأ الرجل على اصط

 بذلك االصطالح وحيمله على تلك اللغة اليت اعتادها، وما ذكر يف مسمى الكالم مما يفسر كالم هللا
ذكره سيبويه يف كتابه عن العرب فقال: واعلم إن قلت يف كالم العرب إمنا وقعت على أن حتكي وإمنا 

امة يف  الكالم والكلمة إال للجملة التحتكي بعد القول ما كان كالماً قواًل وإال فال يوجد قط لفظ 
كالم العرب، ولفظ احلرف يراد به االسم والفعل وحروف املعاين واسم حروف اهلجاء، وهلذا سأل 

( 1اخلليل أصحابه: كيف تنطقون ابلزاي من زيد؟ فقالوا: زاي فقال: نطقتم ابالسم، واحلرف زه )
 اء.فبني اخلليل أن هذه اليت تسمى حروف اهلجاء هي أمس

__________ 
ساكنة زيدت ألجل الوقف، وإمنا مسمى احلرف األول من زيد "ز" ابلفتح  -وله زه ( اهلاء يف ق1)

 والعرب ال تقف على متحرك كما أهنا ال تبتدئ النطق بساكن
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وكثريًا ما يوجد يف كالم املتقدمني هذا حرف من الغريب يعربون بذلك عن االسم التام، فقوله صلى 
( " ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف " 1 عليه وسلم: " فله بكل حرف مثله " بقوله )هللا

لك حرف والكتاب حرف وحنو ذلك وقد قيل إن ذلك أحرف والكتاب أحرف لك، وذوعلى هنج ذ
وروي ذلك مفسراً يف بعض الطرق، والنحاة اصطلحوا خاصاً فجعلوا لفظ الكلمة يراد به االسم أو 

رف الذي هو من حروف املعاين، ألن سيبويه قال يف أول كتابه: الكالم اسم وفعل الفعل أو احل
وال فعل، فجعل هذا حرفاً خاصاً، وهو احلرف الذي جاء ملعىن ليس  وحرف جاء ملعىن ليس ابسم

ابسم وال فعل، ألن سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب، وقد عرف أهنم يسمون االسم أو الفعل 
كالمه أبن قال: وقسموا الكالم إىل اسم وفعل وحرف جاء ملعىن ليس ابسم وال فعل، حرفاً، فقيد  

ينقسم إىل ذلك قسمة الكل إىل أجزائه ال قسمة الكلي إىل جزئياته كما يقول  وأراد سيبويه أن الكالم
لك الفقهاء أبن القسمة كما يقسم العقار واملنقول بني الورثة فيعطى هؤالء قسم غري قسم هؤالء، كذ

الكالم هو مؤلف من األمساء واألفعال وحروف املعاين فهو مقسوم إليها، وهذا التقسيم غري تقسيم 
 إىل أنواعه كما يقال االسم ينقسم إىل معرب ومبين. اجلنس

وجاء اجلزويل وغريه فاعرتضوا على النحاة يف هذا ومل يفهموا كالمهم فقالوا كل جنس قسم إىل أنواعه 
فاسم املقسوم صادق على األنواع واألشخاص وإال فليست أقساماً له، وأراد أو أشخاص أنواعه، 

الكالم اسم وفعل وحرف، والذي ذكره الزجاج هو الذي ذكره  بذلك االعرتاض على قول الزجاج:
سيبويه وسائر أئمة النحاة وأرادوا بذلك القسمة األوىل املعروفة وهي قسمة األمور املوجودة إىل 

م العقار واملال، ومل يريدوا بذلك قسمة الكليات اليت ال توجد كليات إال يف الذهن،  أجزائها كما يقس
انطق وهبيم، وقسمة االسم إىل املعرب واملبين، فإن املقسم هنا هو معىن عقلي  كقسمة احليوان إىل 

 كلي ال يكون كلياً إال يف الذهن.
__________ 

" من قرأ حرفاً من كتاب هللا تعاىل فله به حسنة،  ( كذا يف األصل الذي طبعنا عنه. ولفظ احلديث1)
ألف حرف،والم حرف، وميم حرف " أخرجه احلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول امل حرف، ولكن أقول: 

 الرتمذي وصححه
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فصل: ولفظ احلرف يراد به حروف املعاين اليت هي قسيمة األمساء واألفعال، مثل حروف اجلر 
فيس، واحلروف املشبهة لألفعال مثل إن وأخواهتا، وهذه احلروف هلا أقسام معروفة واجلزم، وحريف التن

ية كما يقسموهنا حبسب اإلعراب إىل ما خيتص ابألمساء وإىل ما خيتص ابألفعال، ويقولون يف كتب العرب
ما اختص أبحد النوعني ومل يكن كاجلزء منه كان عاماًل كما تعمل حروف اجلر وإن وأخواهتا يف 

مساء، وكما تعمل النواصب واجلوازم يف األفعال، خبالف حرف التعريف وحريف التنفيس كالسني األ
وف فإهنما ال يعمالن ألهنما كاجلزء من الكلمة، ويقولون كان القياس يف " ما " أهنا ال تعمل ألهنا وس

تهم جاء القرآن تدخل على اجلمل االمسية والفعلية، ولكن أهل احلجاز أعملوها ملشاهبتها لليس وبلغ
إىل حروف استفهام ما هن أمهاهتم " ويقسمون احلروف ابعتبار معانيها  -يف قوله " ما هذا بشراً 

وحروف نفي وحروف حتضيض وغري ذلك، ويقسموهنا ابعتبار بنيتها كما تقسم األفعال واألمساء إىل 
ىل عرف النحاة مفرد وثنائي وثالثي ورابعي ومخاسي، فاسم احلرف هنا منقول عن اللغة إ

اهلجاء تسمى  ابلتخصيص، وإال فلفظ احلرف يف اللغة يتناول األمساء واحلروف واألفعال، وحروف
 حروفاً وهي أمساء كاحلروف املذكورة يف أوائل السور ألن مسماها هو احلرف الذي هو حرف الكلمة.

 القرآن هي نصف وتقسيم تقسيماً آخر إىل حروف حلقية وشفهية واملذكورة يف أوائل السور يف
بقة احلروف واشتملت من كل صنف على أشرف نصفيه: على نصف احللقية والشفهية واملط

 واملصمتة، وغري ذلك من أجناس احلروف.
فإن لفظ احلرف أصله يف اللغة هو احلد والطرف كما يقال حروف الرغيف وحروف اجلبل، قال 

 اجلوهري: حرف كل شيء طرفه وشفريه وحده، ومنه
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 -إىل قوله  -حرف احلبل وهو أعاله احملدد، ومنه قوله تعاىل: " ومن الناس من يعبد هللا على حرف 
واآلخرة " فإن طرف الشيء إذا كان اإلنسان عليه مل يكن مستقرًا فلهذا كان من عبد هللا على 

على حرف  الضراء عابدًا له على حرف اترة يظهره واترة ينقلب على وجهه كالواقفالسراء دون 
منتهاه، إذا كان مبدأ الكالم من اجلبل، فسميت حروف الكالم حروفاً ألهنا طرف الكالم وحده و 

نفس املتكلم ومنتهاه حده وحرفه القائم بشفتيه ولسانه، وهلذا قال تعاىل: " أمل جنعل له عينني ولساانً 
 وشفتني " فلفظ احلرف يراد به هذا وهذا وهذا.

املصحف مسوا ذلك حرفاً فرياد ابحلرف الشكل املخصوص ولكالمه شكل مث إذا كتب الكالم يف 



وص هي خطوطهم اليت يكتبون هبا كالمهم ويراد به املادة ويراد به جمموعهما، وهذه احلروف خمص
ليها فسميت أبمسائها إذ كان اإلنسان يكتب اللفظ املكتوبة تطابق احلروف املنطوقة وتبينها وتدل ع

ا مل يعلم " م -إىل قوله  -ول ما أنزل هللا على نبيه " اقرأ ابسم ربك الذي خلق بقلمه، وهلذا كان أ
فبني سبحانه يف أول ما أنزله أنه سبحانه هو اخلالق اهلادي الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى،  

كل شيء خلقه مث هدى " فاخلالق يتناول كل ما سواه من   كما قال موسى " ربنا الذي أعطى
والتعليم  خص اإلنسان فقال: " خلق اإلنسان من علق " مث ذكر إنه علم فإن اهلدىاملخلوقات مث 

 هو كمال املخلوقات.
( ، وهلذا قيل إن لكل شيء 1والعلم له ثالث مراتب: علم ابجلنان، وعبارة ابللسان، وخط ابلبنان )

ان، واللسان ات: وجود عيين وعلمي ولفظي ورمسي، وجود يف األعيان، ووجود يف األذهأربع وجود
 والبنان، لكن الوجود العيين هو وجود املوجودات

__________ 
( املرتبتان األولييان مما فطر عليه اإلنسان، والثالثة وهي اخلط صناعة استحدثها من قدمي الزمان، 1)

ات أخرى وهي نقل الكالم ابآلالت الكهرابئية كالتلغراف وقد استحدث يف هذا الزمان صناع
قوله تعاىل )علم غراف اهلوائي وألواح اآللة اليت تسمى )فونغراف( ويدخل هذا يف عموم السلكي والتل

 اإلنسان مامل يعلم(
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يف أنفسها وهللا خالق كل شيء، وأما الذهين اجلناين فهو العلم هبا الذي يف القلوب، والعبارة عن 
يستلزم تعليم العبارة واللفظ وذلك  ذلك هو اللساين، وكتابة ذلك هو الرمسي البناين، وتعليم اخلط

تعليم العلم فقال: " علم ابلقلم " ألن التعليم ابلقلم يستلزم املراتب الثالث، وأطلق التعليم  يستلزم
مث خص فقال " علم اإلنسان ما مل يعلم " وقد تنازع الناس يف وجود كل شيء، هل هو عني ماهيته أم 

راد ابلوجود ا املوضع، وبني أن الصواب من ذلك أنه قد يال، وقد بسط الكالم على ذلك يف غري هذ
ما هو اثبت يف األعيان، ليس ما هو ماهيتها املتصورة يف األذهان، لكن هللا خلق املوجود الثابت يف 

األعيان وعلم املاهيات املتصورة يف األذهان، كما أنزل بيان ذلك يف أول سورة أنزهلا من القرآن، وقد 
هو متحقق يف األذهان، فإذا أريد هبذا  اهية كليهما ما هو متحقق يف األعيان، ومايراد ابلوجوه وامل

( بل هذا هو هذا، 1وهذا ما هو متحقق يف األعيان أو ما هو متصور يف األذهان، فليس مها اثنني )



وكذلك الذهن إذا تصور شيئاً فتلك الصورة هي املثال الذي تصورها وذلك هو وجودها الذهين 
اب ومن تدبر هذه املسائل وأمثاهلا تبني له أن صوره األذهان، فهذا فصل اخلطاب يف هذا البالذي تت

أكثر اختالف العقالء من جهة اشرتاك األمساء " ومن مل جيعل هللا له نورًا فما من نور " وقد بسط 
 قيل: الكالم على أصول هذه املسائل وتفاصيلها يف مواضع أخرى، فإن الناس كثر نزاعهم فيها حىت

لكن سؤال هذين ال حيتمل البسط الكثري فإهنما يسأالن حبسب مسألة الكالم، حريت عقول األانم، و 
ما مسعاه واعتقداه وتصوراه، فإذا عرف السائل أصل مسألته ولوازمها وما فيها من األلفاظ اجململة 

ي واإلثبات من غري تفصيل واملعاين املشتبهة تبني له أن من اخللق من تكلم يف مثل هذه األمساء ابلنف
 بله آخر مبثل إطالقه.فال بد له أن يقا

__________ 
 ( كانت يف األصل )يف االميان( ومل يكن املعىن هبا ظاهراً 1)
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ومن األصول الكلية أن يعلم أن األلفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن 
هللا ورسوله وينفي ما نفاه هللا ورسوله، فاللفظ الذي أثبته هللا، أو  أن يقر مبوجب ذلك، فيثبت ما أثبته

ومن متام العلم أن ظ الشرعية هلا حرمة، ( فإن هللا يقول احلق وهو يهدي السبيل واأللفا1نفاه )
يبحث عن مراد رسوله هبا ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من املعاين، فإنه جيب علينا أن نصدقه يف كل 

، ونطيعه يف كل ما أوجب وأمر، مث إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زايدة العلم واإلميان، ما أخرب
 وتوا العلم درجات ".آمنوا منكم والذين أ وقد قال تعاىل: " يرفع هللا الذين

وأما األلفاظ اليت ليست يف الكتاب والسنة وال اتفق السلف على نفيها أو إثباهتا فهذه ليس على 
افق من نفاها أو أثبتها حىت يستفسر عن مراده، فإن أراد هبا معىن يوافق خرب الرسول أقر أحد أن يو 

 ول أنكره.به وإن أراد هبا معىن خيالف خرب الرس
عن تلك املعاين إن كان يف ألفاظه اشتباه أو مجال عرب بغريها أو بني مراده هبا، حبيث حيصل  مث التعبري

ثريًا من نزاع الناس سببه ألفاظ جمملة مبتدعة ومعان مشتبهة، حىت تعريف احلق ابلوجه الشرعي، فإن ك
عىن ما قاله مل لو سئل كل منهما عن مجتد الرجلني يتخاصمان ويتعاداين على إطالق ألفاظ ونفيها، و 

يتصوره فضاًل عن أن يعرف دليله، ولو عرف دليله مل يلزم أن من خالفه يكون خمطئاً بل يكون يف 
 واب، وقد يكون هذا مصيباً من وجه، وقد يكون الصواب يف قول اثلث.قوله نوع من الص



املسألة العظيمة  لرجل املصنف فيها يف وكثري من الكتب املصنفة يف أصول العلوم الدين وغريها جتد ا
كمسألة القرآن والرؤية والصفات واملعاد وحدوث العامل وغري ذلك يذكر أقوااًل متعددة، والقول 

 رسول وكان عليهالذي جاء به ال
__________ 

( كذا يف األصل وقد سقط منه اخلرب الذي يتم به الكالم ويعلم من القرينة ومما يعده وهو: ال 1)
 ونفيهن إال حقا يف اثباته يكو 
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سلف األمة ليس يف تلك الكتب وال عرفه مصنفوها وال شعروا به، وهذا من أسباب توكيد التفريق 
مة وهو مما هنيت األمة عنه، كما يف قوله تعاىل " وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واالختالف بني األ

عد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه " قال ابن من ب
عباس: تبيض وجوه أهل السنة واجلماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، وقد قال تعاىل: " إن 

قوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل هللا " وقال تعاىل: " وإن الذين الذين فر 
 اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد ".

وقد خرج النيب صلى هللا عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون يف القدر، وهذا يقول أمل يقل هللا  
أمرمت؟ أم إىل هذا دعيتم؟ إمنا هلك من كان قبلكم  كذا؟ وهذا يقول أمل يقل هللا كذا؟ فقال: " أهبذا

ظروا ما أمرمت به فافعلوه، وما هنيتم عنه فاجتنبوه " ومما أمر هبذا أن ضربوا كتاب هللا بعضه ببعض، ان
 الناس به أن يعملوا مبحكم القرآن ويؤمنوا مبتشاهبه.

متعددة وأصول كثرية، ولكن قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: وقد كتب يف أصول هذه املسائل قواعد 
نا وسائر إخواننا ملا حيبه ويرضاه. هذا اجلواب كتب وصاحبه مستوفز يف قعدة واحدة، وهللا تعاىل يهدي

 واحلمد هلل رب العاملني.
فصل: يف بيان أن القرآن كالم هللا العزيز العليم ليس شيء منه كالماً لغريه ال جربيل وال حممد وال 

اىل " فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على غريمها، قال هللا تع
وا وعلى رهبم يتوكلون، إمنا سلطانه على الدين يتولونه والذي هم به مشركون، وإذا بدلنا الذين آمن

قدس من آية مكان آية وهللا أعلم مبا ينزل قالوا إمنا أنت مفرت بل أكثرهم ال يعلمون، قل نزله روح ال



لمه بشر ربك ابحلق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمني، ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يع
 لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني ".
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فأمره أن يقول: " نزله روح القدس من ربك ابحلق " والضمري يف قوله " نزله " عائد على " ما " يف 
نزل " فاملراد به القرآن كما يدل عليه سياق الكالم، وقوله: " وهللا أعلم مبا ينزل " فيه قوله " مبا ي

 إخبار أبنه أنزله، لكن ليس يف هذه اللفظة بيان أن روح القدس نزل به وال أنه منزل منه.
من السماء ولفظ اإلنزال يف القرآن قد يرد مقيدًا ابإلنزال منه كنزول القرآن، وقد يرد مقيداً ابإلنزال 

 ذلك، وقد يرد ويراد به العلو، فيتنازل نزول املطر من السحاب ونزول املالئكة من عند هللا وغري
مطلقاً فال خيتص بنوع من اإلنزال بل رمبا يتناول اإلنزال من رؤوس اجلبال كقوله تعاىل: " وأنزلنا 

اء وغري ذلك فقوله " نزله روح احلديد فيه أبس شديد " واإلنزال من ظهور احليوان كإنزال الفحل امل
القدس هنا هو جربيل بدليل قوله القدس من ربك " بيان لنزول جربيل من هللا عز وجل، فإن روح 

تعاىل: " من كان عدوًا جلربيل فإنه نزله على قلبك إبذن هللا " وهو الروح األمني كما يف قوله تعاىل " 
على قلبك لتكون من املنذرين، بلسان عريب مبني " ويف وإنه لتنزيل رب العاملني، نزل به روح األمني، 

ما أرسل به ال يزيد فيه وال ينقص، فإن الرسول اخلائن قد يغري  قوله األمني داللة على أنه مؤمتن على
الرسالة كما قال تعاىل يف صفته يف اآلية األخرى: " إنه لقول رسول كرمي، ذي قوة عند ذي العرش 

 مكني، مطاع مث أمني ".
 ويف قوله " منزل من ربك " داللة على أمور: منها بطالن قول من يقول إنه كالم خملوق خلقه يف

جسم من األجسام املخلوقة كما هو قول اجلهمية الذين يقولون خبلق القرآن من املعتزلة والبخارية 
أن هللا ال والضرارية وغريهم، فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القرآن خملوق و 

وابلغ يف نفي يرى يف اآلخرة جهمياً، فإن جهماً أول من ظهرت عنه بدعة نفي األمساء والصفات، 
 ذلك، فله يف هذه البدعة مزية املبالغة يف النفي واالبتداء بكثرة إظهار ذلك
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ث ذلك يف والدعوة إليه، وإن كان اجلعد بن درهم قد سبقه إىل بعض ذلك، فإن اجلعد أول من أحد
ها الناس ضحوا تقبل هللا اإلسالم فضحى به خالد بن عبد هللا القسري بواسط يوم النحر، وقال: اي أي

إين مضح ابجلعد بن درهم إنه زعم أن هللا مل يتخذ إبراهيم خلياًل، ومل يكلم موسى ضحاايكم، ف
املعتزلة إن وافقوا جهماً يف بعض  تكليماً، تعاىل هللا عما يقول اجلعد علوًا كبرياً " مث نزل فذحبه، ولكن

اً، وال ذلك فهم خيالفونه يف مسائل غري ذلك، كمسائل اإلميان والقدر وبعض مسائل الصفات أيض
يبالغون يف النفي مبالغته، وجهم يقول: إن هللا ال يتكلم أو يقول أنه متكلم بطريق اجملاز، وأما املعتزلة 

املعىن هو قول جهم، وجهم ينفي األمساء أيضاً كما نفتها فيقولون أنه يتكلم حقيقة لكن قوهلم يف 
 نفي األمساء.الباطنية ومن وافقهم من الفالسفة، وأما مجهور املعتزلة فال ت

فاملقصود أن قوله " منزل من ربك " فيه بيان أنه منزل من هللا ال من خملوق من املخلوقات، وهلذا 
 يبتدئ من غريه كما قال اخللقية. قال السلف: منه بدأ، أي هو الذي تكلم به مل

الفعال أو  ومنها أن قوله " منزل من ربك " فيه بطالن قول من جيعله فاض على نفس النيب من العقل
( كما يقول ذلك طوائف من الفالسفة والصابئة وهذا القول أعظم كفرًا وضالاًل من الذي 1غريه )
 قبله.

 أن القرآن العريب ليس منزالً ومنها أن هذه اآلية أيضاً تبطل قول من قال 
__________ 

ل خمصوصة ( هذا يشبه قول بعض فالسفة أوربة أن وحي األنبياء يفيض من أنفسهم يف أحوا1)
تستويل عليها وتستغرق ادراكها ووجداهنا كاستيالء كراهة الوثنية على نبينا صلى هللا عليه وسلم. 

الوثنية وخرافاهتا واثبات التوحيد وما يناسبه من ويرده أن الوحي إليه مل يكن مقصودًا على إبطال 
كمة وأصول التشريع ماال يعقل العبادات والفضائل، بل فيه من أخبار الغيب املاضية واآلتية ومن احل

 أن يكون انبعا من نفس رجل أمي وال متعلم. وإمنا يعقل أن يكون وحيا من عامل الغيب والشهادة
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سم آخر غريمها، كما يقول ذلك الكالبية واألشعرية يف جربيل أو حممد أو جمن هللا بل خملوق إما 
الذين يقولون: القرآن العريب ليس هو كالم هللا وإمنا كالمه املعىن القائم بذاته والقرآن العريب خلق 

ل على ذلك املعىن، مث إما أن يكون خلق يف بعض األجسام: اهلواء أو غريه، أو أهلمه جربيل فعرب ليد
فوظ عنه ابلقرآن العريب، أو أهلمه حممد فعرب عنه ابلقرآن العريب، أو يكون جربيل أخذه من اللوح احمل



 أو غريه.
يب ال بد له من متكلم تكلم به فهذه األقوال اليت تقدمت هي تفريع هذا القول، فإن هذا القرآن العر 

يف إثبات خلق القرآن العريب، وكذلك  أواًل قبل أن يصل إلينا، وهذا القول يوافق قول املعتزلة وحنوهم
لون أن املخلوق كالم هللا وهم يقولون إنه التوراة العربية، ويفارقه من وجهني: أحدمها أن أولئك يقو 

 هذا قول أئمتهم ومجهورهم، وقال طائفة من متأخريهم: بل ليس كالم هللا لكن يسمى كالم هللا جمازاً 
اك اللفظي، لكن لفظ هذا الكالم ينقض أصلهم يف إبطال لفظ الكالم يقال على هذا وهذا ابالشرت 
 يقولون أن املخلوق كالم هللا حقيقة كما يقولوه املعتزلة مع قيام الكالم بغري املتكلم به، ومع هذا ال

ة، بل جيعلون القرآن العريب كالماً لغري هللا وهو كالم حقيقة، وهذا شر من قول قوهلم أنه كالم حقيق
حقيقة قول اجلهمية، ومن هذا الوجه نقول: املعتزلة أقرب، وقول اآلخرين هو قول املعتزلة وهذا 

ء لكن املعتزلة يف املعىن موافقون هلؤالء وإمنا ينازعوهنم يف اللفظ الثاين أن هؤال اجلهمية احملضة،
وجه يقولون: هلل كالم هو معىن قدمي قائم بذاته واخللقية يقولون ال يقوم بذاته كالم، ومن هذا ال

قيق الكالبية خري من اخللقية يف الظاهر، لكن مجهور الناس يقولون إن أصحاب هذا القول عند التح
والنهي واخلرب، إن عرب  مل يثبتوا كالماً له حقيقة غري املخلوق، فإهنم يقولون إنه معىن واحد هو األمر

نه ابلسراينية كان إجنياًل، ومنهم من عنه ابلعربية كان قرآانً، وإن عرب عنه ابلعربية كان توراة، وإن عرب ع
 قال هو مخس معان.
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ومجهور العقالء أن فساد هذا معلوم ابلضرورة بعد التصور التام والعقالء الكثريون ال يتفقون على 
الكذب وجحد الضرورات من غري تواطؤ واتفاق كما يف األخبار املتواترة، وأما مع التواطؤ فقد 

قد يتفقون على جحد الضرورات وإن مل يعلم كل منهم أنه جاحد عمدًا، و ى الكذب يتفقون عل
( ذلك 1للضرورة ومل يفهم حقيقة القول الذي يعتقده حلسن ظنه فيمن يقلد قوله وحمبته ليصري )

 القول كما اتفقت النصارى والرافضة وغريهم من الطوائف على مقاالت يعلم فسادها ابلضرورة.
بنا التوراة واإلجنيل مل يكن ذلك معىن القرآن بل معاين هذا ليست ن إذا عر قالء: حنوقال مجهور الع

( وكذلك معىن " قل هو هللا أحد " ليس هو معىن " تبت يدا أيب هلب "، وال معىن آية 2معاين هذا )
يكون  الكرسي معىن آية الدين، وقالوا: إذا جوزمت أن تكون احلقائق املتنوعة شيئاً واحدًا فجوزوا أن

درة والكالم والسمع والبصر صفة واحدة، فاعرتف أئمة هذا القول أبن هذا اإللزام ليس علم والقال



 هلم عنه جواب عقلي.
مث منهم من قال الناس يف الصفات إما مثبت هلا قائل ابلتعدد وإما انف هبا، وأما إثباهتا واحتادها 

نهم من اعرتف أبنه ليس له مها، ومعايل وغري فخالف اإلمجاع، وهذه طريقة القاضي أيب بكر وأيب امل
 عنه جواب كأيب حسن اآلمدي وغريه.

واملقصود هنا أن هذه اآلية تبني بطالن هذا القول كما تثبت بطالن غريه فإن قوله " نزله روح القدس 
 من ربك " يقتضي نزول القرآن من ربه والقرآن اسم للقرآن العريب لفظه ومعناه، بدليل قوله " فإذا

 إمنا يقرأ القرآن العريب ال يقرأ معانيه احملددة، وأيضاً فضمري املفعول يف قوله " نزله "قرآن " و قرأت ال
__________ 

 ( كذا يف األصل ولعله لنصر ذلك القول1)
 ( بياض ابألصل قليل، يظهر أنه موضع شاهد كالشواهد اليت بعده2)
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فإذا كان  ل " فالذي أنزله هللا هو الذي نزله روح القدس،عائد إىل " ما " يف قوله " وهللا أعلم مبا ينز 
روح القدس نزل ابلقرآن العريب لزم أن يكون نزله من هللا، فال يكون شيء منه نزله من عني من 

 عيان املخلوقة وال نزله من نفسه.األ
يلحدون إليه وأيضاً فإنه قال عقب هذه اآلية " ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر لسان الذين 

أعجمي " اآلية. وهم كانوا يقولون إمنا يعلمه هذا القرآن العريب بشر، ومل يكونوا يقولون إمنا يعلمه 
ين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني " فإنه تعاىل عانيه فقط، بدليل قوله " لسان الذبشر م

علم حممدًا القرآن لسان أعجمي، أبطل قول الكفار أبن لسان الذي أحلدوا إليه فجعلوه هو الذي ي
م، فإن والقرآن لسان عريب مبني، فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط مل يكن هذا ردًا لقوهل

جمي شيئاً بلغة ذلك األعجمي ويعرب عنه بعباراته، وقد اشتهر يف التفسري اإلنسان قد يتعلم من األع
ان مبكة أعجمي، قيل إنه كان موىل البن أن بعض الكفار كانوا يقولون هو تعلمه من شخص ك

 احلضرمي.
بطل ذلك أبن لسان ذاك وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل به روح القدس بشرًا وهللا أ

لسان عريب مبني، علم أن روح القدس نزل ابللسان العريب املبني، وأن حممدًا مل يؤلف أعجمي وهذا 
وإذا كان روح القدس نزل به من هللا، علم أنه مسعه منه ومل نظم القرآن بل مسعه من روح القدس، 



، ريب املبني مسعه روح القدس من هللايؤلفه هو، وهذا بيان من هللا أن القرآن الذي هو اللسان الع
وكذلك قوله " هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصاًل " اآلية. والكتاب اسم للكالم العريب ابلضرورة 

بية أو بعضهم يفرق بني كالم هللا وكتاب هللا، فيقول كالم هللا هو املعىن القائم واالتفاق، فإن الكال
والقرآن يراد به اترة وهذا نظوم املؤلف العريب وهو املخلوق، ابلذات وهو غري خملوق، وكتابه هو امل

 ىلواترة هذا، وهللا تعاىل قد مسى نفس جمموع اللفظ واملعىن قرآانً وكتاابً وكالماً، فقال تعا
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" تلك آايت القرآن وكتاب مبني " وقال " طسم، تلك آايت الكتاب املبني " وقال " وإذ صرفنا 
إليك نفرًا من اجلن " اآلية، فبني أن الذي مسعوه هو القرآن وهو الكتاب وقال " بل هو قرآن " 

والطور " اآلية، وقال " ولو نه لقرآن كرمي " اآلية وقال " يتلو صحفاً " اآلية، وقال " اآلية، وقال " إ
ن لفظ الكتاب قد يراد به املكتوب فيكون هو الكالم وقد يراد به ما نزلنا عليك كتاابً " اآلية، لك

 ية.يكتب فيه كقوله " إنه لقرآن كرمي " اآلية، وقال " وخنرج له يوم القيامة كتاابً " اآل
صاًل " يتناول نزول القرآن العريب على كل واملقصود هنا أن قوله " وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مف

" الذين آاتهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك ابحلق " إخبار مستشهد هبم ال  قول، وقد أخرب أن
يكون إال حقاً مطابقاً  مكذب هلم. وقال إهنم يعلمون ذلك مل يقل إهنم يظنونه أو يقولونه، والعلم ال

من قسم إىل حق وابطل، فعلم أن القرآن العريب ينزل من هللا ال للمعلوم خبالف القول والظن الذي ين
اهلواء وال من اللوح وال من جسم آخر وال من جربيل وال حممد وال غريمها، وإذا كان أهل الكتاب 

اب املقرون بذلك خريًا منه من هذا يعلمون ذلك فمن مل يقر بذلك من هذه األمة كان أهل الكت
 الوجه.

ناه يف ليلة القدر " أنه جاء عن ابن عباس وغريه من السلف يف تفسري قوله " إان أنزل وهذا ال ينايف ما
أنزله إىل بيت العزة من السماء الدنيا، مث أنزله بعد ذلك منجماً مفرقاً حبسب احلوادث، وال ينايف أنه 

" إنه لقرآن   قبل نزوله، كما قال تعاىل " بل هو قرآن جميد " اآلية. وقالمكتوب يف اللوح احملفوظ 
قال " وإنه يف أم الكتاب " اآلية، وكونه مكتوابً يف اللوح كرمي " اآلية، وقال: " إهنا تذكرة " اآلية، و 

 قبل احملفوظ ويف صحف مطهرة أبيدي املالئكة ال ينايف أن يكون جربيل نزل به من هللا سواء كتبه هللا
 وابً إىلأن يرسل به جربيل أو غري ذلك، وإذا كان قد أنزله مكت
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بيت العزة مجلة واحدة يف ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله، وهللا تعاىل يعلم ما كان وما ال يكون 
إن لو كان كيف كان يكون، وهو سبحانه قدر مقادير اخلالئق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها،  

املالئكة بكتابتها بعد ما يعملوهنا، فيقابل ا ثبت ذلك ابلكتاب والسنة وآاثر السلف، مث إنه أيمر كم
بة املتقدمة على الوجود والكتابة املتأخرة عنها فال يكون بينهما تفاوت، هكذا قال ابن من الكتا

فكيف يستبعد أن  عباس وغريه من السلف وهو حق، فإذا كان ما خيلقه اثبتاً عنه قبل كتبه أن خيلقه
 ل أن يرسلهم به.يكتب كالمه الذي يرسل به مالئكته قب
تاب مل يسمعه من هللا كان هذا ابطاًل من وجوه: منها أن ومن قال إن جربيل أخذ القرآن عن الك

يقال إن هللا تعاىل كتب التوراة ملوسى بيده فبنوا إسرائيل أخذوا كالم هللا من الكتاب الذي كتبه هو 
اب كان بنو إسرائيل أعال من ( ، فإن كان حممد أخذه من جربيل وجربيل عن الكت1يه )سبحانه ف

ألقي إىل جربيل معاين وأن جربيل عرب عنها ابلكالم العريب، فقوله يستلزم  حممد بدرجة، ومن قال إنه
حيت إىل أن يكون جربيل أهلمه إهلاماً، وهذا اإلهلام يكون آلحاد املؤمنني كما قال تعاىل: " وإذا أو 

حينا إىل أم موسى أن أرضعيه " وقد أوحى إىل سائر احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل " وقال " وأو 
بيني، فيكون هذا الوحي الذي ال يكون آلحاد األنبياء واملؤمنني أعال من أخذ حممد القرآن عن الن

ابن عريب أن خامت األولياء جربيل ألن جربيل الذي علمه حملمد هو مبنزلة الواحد من هؤالء، وهلذا زعم 
وحي به إىل ال: ألنه أيخذ من املعدن الذي أيخذ منه امللك الذي يأفضل من خامت األنبياء، ق

الرسول، فجعل أخذه وأخذ امللك الذي جاء إىل الرسول من معدن واحد، وادعى أن أخذه عن هللا 
 هذا القول من جنسه.أعال من أخذ الرسول للقرآن، ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر، وإن 

__________ 
 سمونه التوراةذي كتبه هللا يف األلواح هو الوصااي العشر الكل ما ي( الذي عندهم أن ال1)
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وأيضاً فاهلل تعاىل يقول " إان أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح " اآلية. ففضل موسى ابلتكليم على 
 غريه ممن أوحى إليهم، وهذا يدل على أمور على أن هللا يكلم عبده تكليماً زائداً على الوحي الذي

سيم التكليم اخلاص، فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إىل عام وخاص، والتكليم العام هو ق
هو املقسم يف قوله " وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحياً " اآلية، والتكليم املطلق هو قسيم الوحي 



كما يف قوله   اخلاصاخلاص ليس قسماً منه، وكذلك لفظ الوحي قد يكون عاماً فيدخل فيه التكليم 
ملوسى " فاستمع ملا يوحى " وقد يكون قسيم التكليم اخلاص كما يف سورة الشورى، وهذا يبطل قول 

من يقول الكالم معىن واحد قائم ابلذات، فإنه حينئذ ال فرق بني التكليم الذي خص به موسى، 
ا كان لبشر أن يكلمه هللا " وم والوحي العام الذي هو آلحاد العباد، ومثل هذا قوله يف اآلية األخرى:

إال وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسواًل فيوحي إبذنه ما يشاء " فإنه فرق بني اإلحياء وبني 
التكليم وراء من حجاب وبني إرسال الرسول يوحى إبذنه ما يشاء، فدل على أن التكليم من وراء 

 حجاب كما كلم موسى أمر غري اإلحياء.
الكتاب من هللا العزيز احلكيم " وقوله " حم تنزيل الكتاب من هللا العزيز احلكيم نزيل وأيضاً فقوله " ت

" وقوله " حم تنزيل من الرمحن الرحيم " وأمثال ذلك يدل على أنه منزل من هللا ال من غريه، وكذلك 
أمور أنه مقوله تعاىل " بلغ ما أنزل إليك من ربك " فإنه يدل على أنه مبلغ ما أنزل إليه من ربه و 

 بتبليغ ذلك.
وأيضاً فهم يقولون أنه معىن واحد فإن كان موسى مسع مجيع املعىن فقد مسع مجيع كالم هللا، وإن كان 

مسع البعض فقد استمع بعضه فقد تبعض، وكالمها ينقض قوهلم، فإهنم يقولون أنه معىن واحد وال 
 كله كان كل منهم علم مجيع  املعىنيتعدد وال يتبعض، فإن كان ما مسعه موسى واملالئكة هو ذلك 

 كالم هللا وكالمه متضمن جلميع خربه ومجيع أمره فيلزم أن يكون كل واحد ممن كلمه هللا
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وأنزل عليه شيئاً يف كالمه عاملاً جبميع أخبار هللا وأوامره وهذا معلوم الفساد ابلضرورة، وإن كان 
 المه وذلك يناقض قوهلم.الواحد من هؤالء إمنا مسع بعضه فقد تبعض ك

كليماً " وقوله " وملا جاء موسى مليقاتنا " وقوله تعاىل " وانديناه من وأيضاً فقوله " وكلم هللا موسى ت
جانب الطور األمين " وقوله " فلما أاتها نودي " اآلايت دليل على تكليم موسى، واملعىن اجملرد ال 

ودليل أنه انداه والنداء ال يكون إال صواتً  -يسمع ابلضرورة، ومن قال إنه يسمع فهو مكابر 
يعقل يف لغة العرب لفظ النداء بغري صوت مسموع ال حقيقة وال جمازاً، وقد قال تعاىل "  مسموعاً ال

 رب العاملني ". -إىل قوله  -فلما جاءها نودي أن بورك من يف النار 
هذا دليل على أنه حينئذ نودي ومل يناد  وأيضاً فقوله " فلما أاتها نودي اي موسى إين أان ربك " ويف

" فيها من معىن الظرف، كما يف قوله " وإنه ملا قام عبد هللا يدعوه " ومثل هذا قوله قبل ذلك و " ملا 



" ويوم يناديهم فيقول أين شرائي الذين كنتم تزعمون " " ومي يناديهم فيقول ماذا أجبتم املرسلني " 
ل على أن النداء يقع يف ذلك احلني دون غريه وجعل الظرف فإن النداء وقت بظرف حمدود، فد

 لنداء ال يسمع النداء إال فيه.ل
ومثل هذا قوله تعاىل " وإذا قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة " وقوله " وإذ قلنا 

 للمالئكة اسجدوا آلدم " وأمثال ذلك مما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معني فإن الكالبية
م مبشيئته وقدرته بل الكالم املعني الزم ومن وافقهم من أصحاب األئمة األربعة يقولون إنه ال يتكل

لذاته كلزوم احلياة لذاته، ومن هؤالء من قال إنه معىن واحد ألن احلروف واألصوات متعاقبة ميتنع أن 
ة يف مقارنة وجودها مل تكون قدمية، ومنهم من قال بل احلروف واألصوات قدمية األعيان وأهنا مرتتب

 تزل وال تزال قائمة بذاته.
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ومنهم من قال بل احلروف قدمية األعيان خبالف األصوات، وكل هؤالء يقولون أن التكليم والنداء 
ليس إال جمرد خلق إدراك يف املخلوق حبيث يسمع ما مل يزل وال يزال ال أنه يكون هناك كالم يتكلم 

م بكالم هللا مبشيئته وقدرته، بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعاً ملا  ته وال تكليشيئته وقدر هللا به مب
كان موجودًا قبل مسعه مبنزلة ما جيعل األعمى بصريًا ملا كان موجودًا قبل رؤيته من غري إحداث شيء 

يقولون ودي، وهلذا منفصل عنه، وعندهم ملا جاء موسى مليقات ربه مسع النداء القدمي، ال إنه حينئذ ن
يسمع كالمه خللقه بدل قول الناس يكلم خلقه، وهؤالء يردون على اخللقية الذين يقولون القرآن إنه 

خملوق ويقولون عن أنفسهم أهنم أهل السنة املوافقون للسلف الذين قالوا القرآن كالم هللا غري خملوق 
 وجه.وليس قوهلم قول السلف لكن قوهلم أقرب إىل قول السلف من 

ب فأهنم يثبتون كالماً قائماً بنفس هللا وهذا قول السلف خبالف اخلليقة الذين ن قوهلم أقر أما كو 
يقولون ليس كالمه إال ما خلقه يف غريه، فإن قول هؤالء خمالف لقول السلف، وأما كون اخللقية 

ر هللا ندهم ال يقدأقرب فألهنم يقولون أن هللا يتكلم مبشيئته وقدرته، وهذا قول السلف، وهؤالء ع
شيء من كالمه فليس كالمه مبشيئته واختياره بل كالمه عندهم كحياته، وهم يقولون الكالم على 

عندان صفة ذات ال صفة فعل، واخللقية يقولون صفة فعل ال صفة ذات، ومذهب السلف أنه صفة 
 فعل وصفة ذات معاً، فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه.

سبة اختالفهم يف كالمه تعاىل فإن املعتزلة أنه يفعل حلكمة ئل القدر بنأفعاله ومساواختالفهم يف 



مقصودة وإرادة اإلحسان إىل العباد، لكن ال يثبتون لفعله حكمة تعود إليه، وأولئك يقولون ال يفعل 
 صف بهحلكمة وال ملقصود أصاًل فأولئك أثبتوا حكمة لكن ال تقوم به، وهؤالء ال يثبتون له قصدًا يت
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وال حكمة تعود إليه، وكذلك يف الكالم أولئك أثبتوا كالماً هو فعله ال يقوم به، وهؤالء يقولون ما ال 
يقوم يقوم به ال تعود حكمته إليه، والفريقان مينعون أن تقوم به حكمة مرادة له، كما مينع الفريقان أن 

إذ أثبتوا احلكمة واملصلحة يف به كالم وفعل يريده، وقول أولئك أقرب إىل قول السلف والفقهاء 
م به بقدرته ومشيئته، وقول هؤالء أقرب إىل قول السلف إذ أثبتوا أفعاله وأحكامه، وأثبتوا كالماً يتكل

، وال يعود إليه حكم الصفات وقالوا: ال يوصف مبجرد املخلوق املفصل عنه الذي مل يقم به أصالً 
م به، وال قديرًا بقدرة مل تقم به، فكل من املعتزلة شيء مل يقم به، فال يكون متكلماً بكالم مل يق

سائل كالم هللا وأفعال هللا وافقوا السلف واألئمة من وجه وخالفوهم من وجه، وليس واألشعرية يف م
مسائل الصفات والقدر أقرب إىل قول أحدهم قول السلف دون اآلخر، لكن األشعرية يف جنس 

 قول السلف واألئمة من املعتزلة.
أحدث الكالم العريب،  قيل: فقد قال تعاىل " إنه لقول رسول كرمي " وهذا يدل على أن الرسولفإن 

قيل: هذا ابطل، وذلك أن هللا ذكر هذا يف موضعني والرسول يف أحد املوضعني حممد والرسول يف 
لياًل ما ال تعاىل يف سورة احلاقة " إنه لقول رسول كرمي، وما هو بقول شاعر قاآلية األخرى جربيل، ق

ال يف سورة التكوير " إنه لقول رسول  تؤمنون " اآلية، فالرسول هنا حممد صلى هللا عليه وسلم، وق
كرمي، ذي قوة عند ذي العرش مكني، مطاع مث أمني " فالرسول هنا جربيل، فلو كان أضافه إىل 

كان أحدمها الذي ونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئاً لكان اخلربان متناقضني، فإنه إن  الرسول لك
 أحدثها امتنع أن يكون اآلخر هو الذي أحدثها.

 فإنه قال " لقول رسول كرمي " ومل يقل لقول ملك وال نيب، ولفظ الرسول يستلزم مرساًل له، وأيضاً 
إنه أنشأ منه شيئاً من جهة نفسه، وهذا يدل على فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن مرسله ال 

 ل ألنه بلغه وأداه، ال ألنه أنشأ منه شيئاً وابتدأهأنه أضافه إىل الرسو 
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( ، وحممد 1وأيضاً فإن هللا قد كفر من جعله قول البشر بقوله " إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر " )
بشر، فمن قال إنه قول حممد فقد كفر، وال يفرق بني أن يقول بشر أو جين أو ملك، فمن جعله 

هذا فقد قال " إنه لقول رسول كرمي، ما هو بقول شاعر "  كفر، ومع  هؤالء فقدقواًل ألحد من 
فجعله قول الرسول البشري مع تكفريه من يقول إنه قول البشر، فعلم أن املراد بذلك أن الرسول 

بلغه عن مرسله، ال أنه قوله من تلقاء نفسه، وهو كالم هللا تعاىل الذي أرسله، كما قال تعاىل " وإن 
ك فأجره حىت يسمع كالم هللا " فالذي بلغه الرسول هو كالم هللا تعاىل ال  ني استجار من املشركأحد 

كالمه، وهلذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعرض نفسه على الناس ابملوقف ويقول " أال رجل 
د وغريه، حيملين إىل قومه ألبلغ كالم ريب فإن قريشاً قد منعوين أن أبلغ كالم ريب " رواه أبو داو 

 الم من قاله مبتدائً ال كالم من قاله مبلغاً مؤدايً.والكالم ك
وموسى مسع كالم هللا بال واسطة واملؤمنون يسمعه بعضهم من بعض، فسماع موسى مساع مطلق بال 

واسطة، ومساع الناس مساع مقيد بواسطة، كما قال تعاىل " وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحياً 
بني التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى بني التكليم بواسطة  اب " ففرقن وراء حجالتكليم أو م

الرسول كما كلم األنبياء إبرسال رسوله إليهم، والناس يعلمون أن النيب صلى هللا عليه وسلم إذا تكلم 
هتم بكالم تكلم حبروفه ومعانيه بصوته صلى هللا عليه وسلم مث املبلغون عنه يبلغون كالمه حبركا

ال صلى هللا عليه وسلم: " نضر هللا امرًأ مسع منا حديثاً فبلغه كما مسعه " فاملستمع هتم كما قوأصوا
منه مبلغ حديثه كما مسعه، لكن بصوت نفسه ال بصوت الرسول، فالكالم هو كالم الرسول تكلم به 

 بصوته، واملبلغ بلغ كالم رسول هللا بصوت نفسه.
__________ 

 بشر( ا إال قولله )إن هذ( يعين إىل قو 1)
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وإذا كان هذا معلوماً يف تبليغ كالم املخلوق فكالم اخلالق أوىل بذلك، وهلذا قال تعاىل: " وإن أحد 
من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا " وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: " زينوا القرآن 

وت الذي يقرؤه به العبد صوت القارئ، صواتكم " فجعل الكالم كالم البارئ، وجعل الصأب
لعباد ليست هي الصوت الذي ينادي هللا به ويتكلم به، كما نطقت النصوص بذلك بل وأصوات ا

وال مثله، فإن هللا تعاىل " ليس كمثله شيء " ال يف ذاته وال أفعاله، فليس علمه مثل علم املخلوقني 



فمن ال نداؤه مثل ندائهم، وال صوته مثل أصواهتم،  قدرته مثل قدرهتم، وال كالمه مثل كالمهم، و وال
قال عن القرآن الذي يقرؤه املسلمون ليس هو كالم هللا أو هو كالم غري هللا فهو ملحد مبتدع ضال، 

تدع، بل هذا ومن قال إن أصوات العباد أو املداد الذي يكتب به القرآن قدمي أزيل فهو ملحد مب
راء ليس مسموعاً املصاحف، وكالم هللا مبلغ عنه، مسموع من الق القرآن هو كالم هللا وهو مثبت يف

منه، فاإلنسان يرى الشمس والقمر والكواكب بطريق املباشرة ويراها يف ماء أو مرآة، فهذه رؤية 
سطة، واملقصود ابلسماع هو  مقيدة ابلواسطة، وتلك مطلقة بطريق املباشرة، ويسمع من املبلغ عنه بوا

 .كما أن املقصود ابلرؤية هو املرئي يف املوضعنيكالمه يف املوضعني  
فمن عرف ما بني احلالني من االجتماع واالفرتاق واالختالف واالتفاق زالت عنه الشبهة اليت تصيب  

صوت العبد كثريًا من الناس يف هذا الباب، فإن طائفة قالت هذا املسموع كالم هللا، واملسموع 
ان صوت املبلغ ذا جهل فإنه مسموع من املبلغ، وال يلزم إذا كوصوته خملوق، فكالم هللا خملوق، وه

خملوقاً أن يكون نفس الكالم خملوقاً، وطائفة قالت: هذا املسموع صوت العبد وهو خملوق والقرآن 
و الصوت ال نفس ليس مبخلوق، وال يكون هذا املسموع كالم هللا، وهذا جهل، فإن املخلوق ه

 به ومن املبلغ عنه، وطائفة قالت: هذاالكالم الذي يسمع من املتكلم 
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كالم هللا وكالم هللا غري خملوق، فيكون هذا الصوت غري خملوق، وهذا جهل، فإنه إذا قيل هذا كالم 
هللا فاملشار إليه هو الكالم من حيث هو، وهو الثابت إذا مسع من هللا وإذا مسع من املبلغ عنه، وإذا 

 من املبلغ عنه ال مسموعاً منه، فهو مسموع  فهو كالم هللا مسموعاً ل للمسموع أنه كالم هللاقي
بواسطة صوت العبد وصوت العبد خملوق، وأما كالم هللا منه فهو غري خملوق حيث ما تصرف، وهذه 

 نكت قد بسط الكالم فيها يف غري هذا املوضع.
ذي يل: منشؤه هو الكالم الوالتفريق واالختالف؟ ق فصل: فإن قيل: ما منشأ هذا النزاع واالشتباه

ذمه السلف وعابوه، وهو الكالم املشتبه املشتمل على حق وابطل، فيه ما يوافق العقل والسمع، 
وفيه ما خيالف العقل والسمع، فيأخذ هؤالء جانب النفي املشتمل على نفي احلق والباطل، وهؤالء 

وإمجاع  املخالف للكتاب والسنة ابطل، ومجاعه هو الكالمجانب اإلثبات املشتمل على إثبات حق و 
 السلف، فكل كالم خالف ذلك فهو ابطل، وال خيالف ذلك إال كالم خمالف للعقل والسمع.

وذلك أنه ملا تناظروا يف مسألة حدوث العامل وإثبات الصانع استدلت اجلهمية واملعتزلة ومن وافقهم 



لك على دث، مث إن املستدلني بذخيلو عن احلوادث فهو حا( أبن ما ال 1من طوائف الكالم على )
حدوث األجسام قالوا إن األجسام ال ختلو عن احلوادث وما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث، مث 

تنوعت طرقهم يف األدلة يف املسألة املتقدمة فتارة يثبتوهنا ابن األجسام ال ختلو عن احلركة والسكون 
ومها حاداثن، واترة يثبتوهنا  عن االجتماع واالفرتاق ا أبن األجسام ال ختلوومها حاداثن، واترة يثبتوهن

 أبن األجسام ال ختلو عن األكوان األربعة: االجتماع واالفرتاق واحلركة والسكون،
__________ 

 ( بياض يف األصل واملعروف أهنم استدلوا مبا ذكر على قدم الصانع واجب الوجود1)
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بعض أنواع األعراض، وافقهم على أن األجسام قد ختلو عن وهي حادثة، وهذه طرق املعتزلة ومن 
واترة يثبتوهنا أبن اجلسم ال خيلو من كل جنس من األعراض عن عرض منه، ويقولون إن األعراض 

لعرض ال يبقى زمانني، وهي الطريقة اليت اختارها األمدي وزيف ما سواها، وذكر ميتنع بقاؤها ألن ا
ا، وقد وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب األئمة األربعة  أن مجهور أصحابه اعتمدوا عليه

 .كالقاضي أيب يعلى واجلويين والباجي وغريهم
يقولون حبدوث كل جسم يقولون أن القدمي وأما اهلشامية والكرامية وغريمها من الطوائف الذين ال 

حادث كما يف قول الكرامية تقوم به احلوادث، فهؤالء إذا قالوا أبن ما ال خيلو عن احلوادث فهو 
حلوادث خبالف وغريهم موافقة للمعتزلة يف هذا األصل فإهنم قالوا أن اجلسم القدمي ال خيلو عن ا

 األجسام احملدثة.
ن هل هو أمر وجودي أو عدمي، فمن قال إنه وجودي قال اجلسم الذي والناس متنازعون يف السكو 

احلركة فالسكون به وجودي، وهذا قول من حيتج ال خيلو عن احلركة والسكون فإذا انتفت عنه 
ي مل يلزم من عدم احلركة بتعاقب احلركة والسكون على حدوث املتصف بذلك، ومن قال إنه عدم

فمن قال إنه تقوم به احلركة أو احلوادث بعد أن مل تكن مع  عن احملل ثبوت أن السكون وجودي،
امية. وغريهم يقولون: إذا قامت به احلركة مل يعدم قوله ابمتناع تعاقب احلوادث كما هو يف قول الكر 

عتزلة واألشعرية وغريهم فإنه يفعل بعد بقيامها سكون وجودي، بلى ذلك عندهم مبنزلة قوهلم مع امل
 وال يقولون إن عدم الفعل أمر وجودي كذلك احلركة عند هؤالء. أن مل يكن فاعاًل،

ن احلوادث فهو حادث، أو ما ال يسبق احلوادث فهو وكان كثري من أهل الكالم يقولون ما ال خيلو ع



ث فال بد أن يقارنه أو يكون بعده، حادث، بناًء على أن هذه مقدمة ظاهرة أبن ما ال يسبق احلاد
 ث، وما كان بعده فهو حادث، وهذاوقارن احلوادث فهو حاد
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أو ما ال يسبق احلادث املعني فهو حق الكالم جممل، فإنه إذا أريد به ما ال خيلو عن احلوادث املعينة 
لك إذا أريد ابحلادث حكم ما له أول أو ما كان بعد العدم وحنو ذلك، بال ريب وال نزاع فيه، وكذ

إذا ما أريد احلوادث األمور اليت تكون شيئاً بعد شيء ال إىل أول وقيل إنه ال خيلو عنها وما مل  وأما
يناً، بل هذا املقام، حار فيه كثري من األفهام، وكثر فيه خيل فهو حادث مل يكن ذلك ظاهرًا وال ب

ث، يعلمون أن هذا النزاع واخلصام، وهلذا صار املستدلون بقوهلم، ما ال خيطر عن احلوادث فهو حاد
الدليل ال يتم إال إذا أثبتوا امتناع حوادث ال أول هلا، فذكروا يف ذلك طرقاً قد تكلمنا عليها يف غري 

 هذا املوضع.
ذا األصل تنازع الناس فيه على ثالثة أقوال: فقيل ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث، وابمتناع وه

لة ومن اتبعهم من الكرامية واألشعرية، ومن دخل معهم حوادث ال أول هلا مطلقاً، وهذا قول املعتز 
 من الفقهاء وغريهم.

بعد حادث ال إىل أول جيوز أن وقيل: بل جيوز دوام احلوادث مطلقاً، وليس كل ما يقارب حاداثً 
يكون حاداثً، بل جيوز أن يكون قدمياً سواء كان واجباً بنفسه أو بغريه، ورمبا عرب عنه ابلعلة واملعلول 

لفاعلية وحنو ذلك، وهذا قول الفالسفة القائلني بقدم العامل واألفالك كأرسطو وأتباعه اثمبطوس وا
ابن سينا وأمثاهلم، وأما مجهور الفالسفة املتقدمني على واإلسكندر األفرديوسي وبوملس والفارايب و 

ب أن يكون حاداثً أرسطو فلم يكونوا يقولون هبذا وقيل بل إن كان امللتزم للحوادث ممكناً بنفسه وج
فإن كان واجباً بنفسه مل جيز أن يكن حاداثً، وهذا قول أئمة أهل امللل وأساطني الفالسفة وهو قول 

 مجاهري أهل احلديث.
وصاحب هذا القول يقول ما ال خيلو عن احلوادث وهو ممكن بنفسه فهو حادث، وما ال خيلو عن 

فهو حادث، ألنه إن كان مفعوالً ملتزماً احلوادث وهو معلول أو مفعول أو مبتدع أو مصنوع 
ذاته للحوادث امتنع أن يكون قدمياً، فإن القدمي املعلول ال يكون قدمياً إال إذا كان له موجب قدمي ب

 يستلزم معلوله حبيث يكون
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معه أزلياً ال يتقدم عنه، وهذا ممتنع فإن من استلزم احلوادث ميتنع أن يكون فاعله موجباً بذاته يستلزم 
معلوله يف األزل فإن احلوادث املتعاقبة شيئاً بعد شيء ال يكون جمموعها يف األول وال يكون شيء 

امللتزم ملعلوله يف األزل ال يكون معلوله ا واحد بعد واحد املوجب بذاته منها أزلياً بل األزيل هو ذاهت
شيئاً بعد شيء سواء كان صادرًا عنه بواسطة أو بغري واسطة فإن ما كان واحدًا بعد واحد يكون 

ألزل خبالف ما إذا قيل أن متعاقباً حاداثً شيئاً بعد شيء فيمتنع أن يكون معلواًل مقارابً لعلته يف ا
يفعل شيئاً بعد شيء فإنه على هذا ال يكون يف األزل موجباً  ارن لذلك هو املوجب بذاته الذياملق

بذاته وال علة سابقة اتمة فال يكون معه يف أول شيء من املخلوقات، لكن فاعليته للمفعوالت تكون 
ميع شروط ه، إذ املؤثر التام امللتزم جلشيئاً بعد شيء، وكل مفعول أيخذ عنده وجود كمال فاعليت

أثره إذ لو ختلف مل يكن مؤثراً اتماً، فوجود األثر يستلزم وجود املؤثر التام،  التأثري ال يتخلف عنه
ووجود املؤثر التام، يستلزم وجود األثر، فليس يف األول مؤثر اتم، فليس مع هللا شيء من خملوقاته 

 ينتهي كل بتقدير العقل من الغاية اليتحمدودًا وال وقتاً معيناً بل   قدمي بقدمه، واألول ليس هو حداً 
إليها، فاألول قبل ذلك كما هو قبل ما قدره، فاألزل ال أول له، كما أن األبد ال آخر له، ويف 

احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول: " أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت 
كون مقارانً له ألزل لشيء من األشياء لزم أن يء " فلو قيل أنه مؤثر اتم يف ااآلخر فليس بعدك شي

دائماً، وامتنع أن يقوم ابألثر شيء من احلوداث، ألن كل حادث حيدث ال حيدث إال إذا وجد مؤثره 
التام عند حدوثه، وإن كانت ذات املؤثر وموجودة قبل ذلك لكن ال بد من وجود شروط التأثري عند 

تامة ووجود املمكن بدون رجح وختلف املعلول عن العلة الألثر واأللزم الرتجيح من غري موجود ا
 املرجح التام وكل هذا ممتنع وهذا مبسوط يف غري هذا املوضع.
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فصل: وإذا عرف األصل الذي منه تفرع نزاع الناس فالذين قالوا ما ال يسبق احلوادث فهو حادث، 
كالم ال يكون إال مبشيئته املتكلم وقدرته فيكون تنازعوا يف كالم هللا تعاىل، فقال كثري من هؤالء: ال

 كغريه من احلوادث، مث قالت طائفة والرب تعاىل ال يقوم به احلوادث فيكون الكالم خملوقاً يف حاداثً 
غريه، فجعلوا كالمه خملوقاً من املخلوقات، ومل يفرقوا بني قال وفعل، وقد علم أن املخلوقات ال 

كة العلم والقدرة ا خيلقه يف غريه من األلوان واألصوات والروائح واحلر يتصف هبا اخلالق فال يتصف مب



والسمع والبصر، فكيف يتصف مبا خيلقه يف غريه من الكالم، ولو جاز ذلك لكان ما خيلقه من 
إنطاق اجلمادات عالمة، ومن علم أنه خالق كالم العباد وأفعاهلم يلزمه أن يقول كل كالم يف الوجود 

 ( :1قال بعض االحتادية ) فهو كالمه كما
 .. سواء علينا نثره ونظامهوكل كالم يف الوجود كالمه .

وهذا قول اجلهمية والنجارية والضرارية وغريهم فإن هؤالء يقولون إنه خالق أفعال العباد وكالمهم مع 
لعباد لكن قوهلم أن كالمه خملوق فيلزمهم هذا، وأما املعتزلة فال يقولون أن هللا تعاىل خالق أفعال ا

كالم ال بد أن يقوم ابملتكلم وميتنع أن ال يكون  احلجة توجب القول بذلك، وقالت طائفة: بل ال
كالمه إال خملوقاً يف غريه، وهو متكلم مبشيئته وقدرته، فيكون كالمه حاداثً بعد أن مل يكن المتناع 

ذين يقولون ابمتناع حوادث حوادث ال أول هلا، وهذا قول الكرامية وغريهم، وقال كثري من هؤالء ال
زم لذات الرب كلزوم احلياة ليس هو متعلقاً مبشيئته وقدرته بل هو قدمي  ال أول هلا مطلقاً الكالم ال

كقدم احلياة إذ لو قلنا أنه مبشيئته وقدرته لزم أن يكون حاداثً وحينئذ يلزم أن يكون خملوقاً أو قائماً 
زم لتسلسل احلوادث ألن القابل للشيء ال خيلو عنه أو بذاته فيلزمه قيام احلوادث به وذلك مستل

 ن ضده، قالوا وتسلسل احلوادث ممتنع إذ التفريع على هذا األصل.ع
__________ 

 ( ابن عريب1)
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مث إن هؤالء ملا قالوا بقدم عني الكالم تنازعوا فيه، فقالت طائفة القدمي ال يكون حروفاً وال أصوااتً، 
امليم  ف ال تكون كالماً إال إذا كانت متعاقبة والقدمي ال يكون مسبوقاً بغريه، فلو كانتألن تلك احلرو 

من " بسم " قدمية مع كوهنا مسبوقة ابلسني والباء لكان القدمي مسبوقاً بغريه وهذا ممتنع فيلزم أن 
ر ترجيحاً يكون القدمي هو املعىن فقط وال جيوز تعدده، ألنه لو تعدد لكان اختصاصه بقدر دون قد

احد، قالوا وهذا ممتنع، فيلزم من غري مرجح، وإال كان ال ينايف لزوم وجود أعداد ال هناية هلا يف آن و 
أن يكون معىن واحدًا هو األمر واخلرب ومعىن التوراة واإلجنيل والقرآن وهذا أصل قول الكالبية 

 واألشعرية.
بل هو حروف قدمية األعيان مل تزل وال وقالت طائفة من أهل الكالم واحلديث والفقهاء وغريهم 

حلروف املوجودة يف املصحف وليس أبصوات قدمية، تزال، وهي مرتتبة يف ذاهتا ال يف وجودها كا



ومنهم من قال بل هو أيضاً أصوات قدمية، ومل يفرق هؤالء بني احلروف املنطوقة اليت ال توجد إال 
واحد كما يفرق بني األصوات واملداد، فإن  متعاقبة وبني احلروف املكتوبة اليت توجد يف وقت

يبقى، فإذا كان الصوت ال يبقى امتنع أن يكون الصوت  األصوات ال تبقى خبالف املداد فإنه جسم
 املعني قدمياً، ألن ما وجب قدمه، لزم بقاؤه وامتنع عدمه.

د كالشكل املصنوع يف واحلروف املكتوبة قد يراد هبا نفس الشكل القائم ابملداد وما يقدر تقدير املدا
 ( .1حجر وورق فإزالة بعض أجزائه )

داد، وأما احلروف املنطوقة فقد يراد هبا أيضاً األصوات املقطعة املؤلفة وقد وقد يراد ابحلروف نفس امل
يراد هبا حدود األصوات وأطرافها كما يراد ابحلروف يف اجلسم حده ومنتهاه فيقال حرف الرغيف 

تعاىل " ومن الناس من يعبد هللا على حرف " وحنو ذلك، وقد يراد ابحلروف  وحرف اجلبل ومنه قوله
خليالية وهي ما يسجل يف ابطن اإلنسان من الكالم املؤلف املنظوم قبل أن يتكلم به وقد احلروف ا

 تنازع الناس هل يتمكن وجود حروف بدون أصوات قدمية مل تزل
__________ 

 كنا له بياضاً يضعه فيه من علمه( سقط من األصل خرب املبتدأ فرت 1)
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وال تزال، مث القائلون بقدم األصوات املعينة تنازعوا يف املسموع من القارئ هل مسع منه الصوت 
القدمي؟ قيل املسموع هو الصوت القدمي، وقيل بل املسموع هو صواتن أحدمها القدمي واآلخر 

دث، وتنازعوا يف قرآن وما زاد على ذلك فهو احملد منه يف وجود القرآن فهو الاحملدث، فما ال ب
القرآن هل يقال أنه حال يف املصحف والصدور أم ال؟ يقال على قولني: فقيل هو ظاهر يف احملدث 

 ليس حبال فيه، وقيل بل القرآن حال يف الصدور واملصاحف.
احلوادث فهو حادث مطلقاً، ية أصل قوهلم إن ما ال يسبق فهؤالء اخللقية واحلادثية واالحتادية واإلقرائ

ن قال هبذا األصل فإنه يلزم بعض هذه األقوال أو ما يشبه ذلك، فإنه إما أن جيعل كالم هللا حاداثً وم
أو قدمياً، وإذا كان حاداثً إما أن يكون حاداثً يف غريه، وإما أن يكون حاداثً يف ذاته، وإذا كان قدمياً 

قدمي هو املعىن فقط لزم أن ال لفظ، أو كالمها، فإذا كان الكون القدمي املعين فقط أو الفإما أن ي
 يكون الكالم املقروء كالم هللا مث الكالم يف ذلك املعىن قد عرف.

وأما قدم اللفظ فقط فهذا مل يقل به أحد لكن من الناس من يقول أن الكالم القدمي هو اللفظ، وأما 



ما احلروف كالم القدمي هو اللفظ فقط: إ مسمى الكالم، فهذا يقول المعناه فليس هو داخل يف
 املؤلفة وإما احلروف واألصوات، لكنه يقول إن معناه قدمي.

وأما الفريق الثاين الذين قالوا جبواز حوادث ال أول هلا مطلقاً، وإن القدمي جيوز أن يعتقب عليه 
لعامل كما يقولون بقدم هذه ، فهؤالء هم القائلون بقدم ااحلوادث مطلقاً وإن كان ممكناً ال واجباً بنفسه

ألفالك، وأهنا مل تزل وال تزال معلولة لعلة قدمية أزلية، لكن املنتسبون إىل امللل كابن سينا وحنوه منهم ا
 قالوا أهنا صادرة عن الواجب بنفسه املوجب هلا بذاته.

ا حيرك املعشوق رك للتشبه هبا فهي حتركها كموأما أرسطو وأتباعه فإهنم قالوا أن هلا علة غاثية تتح
ثبتوا هلا مبدعاً بذاته، وإمنا أثبت واجب الوجود بطريقة ابن سينا وأتباعه، وحقيقة قول عاشقه، ومل ي

 هؤالء وجود احلوادث بال حمدث أصاًل،
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أما على قول من جعل األزل علة غائية للحركة فظاهر، فإنه ال يلزم من ذلك أن يكون هو فاعاًل هلا، 
حركات األفالك نظري قول القدرية يف حركة احليوان، وكل من الطائفتني قد تناقض قوهلم،  فقوهلم يف

ؤالء يقولون أبن فعل احليوان صادر عن غريه لكون القدرة والداعي يستلزمان وجود الفعل، فإن ه
أنه والقدرة والداعي كالمها من غري العبد، فيقال هلم تقولون هكذا يف حركة الفلك بقدرته وداعيه 

بعد  جيب أن يكوان صادرين عن غريه، وحينئذ فيكون الواجب بنفسه هو احملدث لتلك احلوادث شيئاً 
شيء، وإن كان ذلك بواسطة العقول، وهذا القول الذي يقوله ابن سينا وأتباعه ابطل أيضاً ألن 

بال واسطة،  املوجب بذاته القدمي الذي يقارنه موجبه ومقتضاه ميتنع أن يصدر عنه حادث بواسطة أو
ه قيل هلم إمنا هو يف فإن صدور احلوادث عن العلة التامة األزلية ممتنع بذاته، وإذا قالوا حبركة توسط

حدوث احلركة، فإن احلركة احلادثة شيئاً بعد شيء ميتنع أن يكون املقتضي هلا علة اتمة أزلية مستلزمة 
املعلول لعلته يف األزل ووجوده معها يناقض  ملعلوهلا، فإن ذلك مجع بني النقيضني، إذا القول مبقارنة

فصار حقيقة قوهلم أن احلوادث العلوية والسفلية أن يتخلف املعلول أو شيء من املعلول عن األزل، 
ال حيدث هبا. وهؤالء يقولون كالم هللا ما يفيض على النفوس الصافية كما أن مالئكة هللا عندهم ما 

ال يثبتون له كالماً خارجاً عما يف نفوس البشر، وال مالئكة خارجة يتشكل فيها من الصور النورانية، ف
 العشرة والنفوس الفلكية التسعة، مع أن أكثرهم يقولون أهنا أعراض. عما يف نفوسهم غري العقول

( اليت هي العقول 1وقد تبني يف غري هذا املوضع أن ما يثبتونه من اجملردات العقلية احلوادث )



 الصور إمنا وجودها يف األذهان ال يف األعيان.والنفوس واملواد و 
ملمكن واخلالق واملخلوق والغين الذي ال يفتقر إىل وأما الصنف الثالث الذين فرقوا بني الواجب وا

 غريه، والفقري الذي ال قوام له إال ابلغري، فقالوا: كل ما قارن
__________ 

 ( لعله للحوادث فليتأمل1)
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كائن بعد إن مل يكن، وهو خملوق مصنوع مربوب، وأنه ميتنع أن   مكنات فهو حادثاحلوادث من امل
يكون فيما هو فقري ممكن مربوب شيئاً قدمياً فضاًل عن أن يقارن حوادث ال أول هلا، وهلذا كانت 

اء ياًل على حدوثه كما تقدم التنبيه عليه، وأما الرب تعاىل إذا قيل مل يزل متكلماً إذا شحركة الفلك دل
ته وقدرته ممتنعاً، بل ومل يزل فاعاًل، مل يكن دوام كونه متكلماً مبشيئته وقدرته ودوام كونه فاعاًل مبشيئ

به من كل هذا هو الواجب ألن الكالم صفة كمال ال نقص فيه، فالرب تعاىل أحق أن يتصف 
خلالق أحق موصوف ابلكالم، إذ كل كمال يثبت للمخلوق فاحلق أوىل به، ألن القدمي الواجب ا
اخلالق وما جاز ابلكمال من احملدث املمكن املخلوق، وألن كل كمال يثبت للمخلوق فإمنا هو من 
الفرض، وإما  اتصافه به من الكمال وجب له، فإنه لو مل جيب له لكان إما ممتنعاً وهو حمال خبالف

غريه، فإن معطي الكمال  ممكناً يتوقف ثبوته له على غريه والرب تعاىل ال حيتاج يف ثبوت كماله إىل
له الكمال وهذا ممتنع، بل هو  أحق ابلكمال، فيلزم أن يكون غريه أكمل منه أو كان غريه معطياً 

ى غريه، فيجب ثبوت  بنفسه املقدسة مستحق لصفات الكمال فال يتوقف ثبوت كونه متكلماً عل
مل ممن يكون الكالم الزماً له كونه متكلماً وأن ذلك مل يزل وال يزال، واملتكلم مبشيئته وقدرته أك

ن صار الكالم ميكنه بعد أن مل يكن بدون قدرته ومشيئته، والذي مل يزل يتكلم إذا شاء أكمل مم
 ( .1الكالم ممكناً له )

يئته وقدرته، وإن قيل أنه ينادي ويتكلم بصوت ال يلزم من وحينئذ فكالمه قدمي مع أنه يتكلم مبش
تكلم ابلقرآن والتوراة واإلجنيل مبشيئته وقدرته مل ميتنع أن يتكلم  ذلك قدم صوت معني وإذا كان قد

وإن كان نوع الباء والسني قدمياً مل يستلزم أن تكون الباء املعينة والسني املعينة  ابلباء قبل السني،
لم من القرآن من الفرق بني النوع والعني، وهذا الفرق اثبت يف الكالم واإلرادة والسمع قدمية، ملا ع

ا والبصر وغري ذلك من الصفات وبه حتل هذه اإلشكاالت الواردة على وحدة هذه الصفات وتعدده



 وقدمها وحدوثها
__________ 

د إثبات الصفات ولكنه مل ( هذا املذهب هو الذي قرره شيخنا يف رسالة التوحيد أبوضح بيان عن1)
 يفصل فروعه اآلتية
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 وحدوث العامل. ة يف أفعال الرب وقدمها وحدوثهاوكذلك تزول به اإلشكاالت الوارد
وإذا قيل أن حروف املعجم قدمية مبعىن النوع كان ذلك ممكناً خبالف ما إذا قيل اللفظ الذي نطق به 

ان هذا مكابرة للحس، واملتكلم يعلم أن حروف املعجم كانت موجودة قبل زيد وعمرو قدمي، فإن ك
عني الذي قام به التقطيع والتأليف املعني فيعلم أن عينه مل تكن وجودها بنوعها، وأما نفس الصوت امل

 موجودة قبله.
أن حرفاً  وغريه من أئمة السنة مطابق هلذا القول وهلذا أنكروا على من زعمواملنقول عن اإلمام أمحد 

من حروف املعجم خملوق، وأنكروا على من قال ملا خلق هللا احلروف سجدت له إال األلف فقالت: 
أسجد حىت أؤمر، مع أن هذه احلكاية نقلت ألمحد عن سري السقطي وهو نقلها عن بكر بن  ال

ى األمر ن قصد أولئك الشيوخ هبا إال إثبات أن العبد الذي يتوقف فعله علخنيس العابد، ومل يك
قلوهبم  والشرع هو أكمل من العبد الذي يعبد هللا بغري شرع، فإن كثريًا من العباد يعبدون هللا مبا حتبه

هبن وإن مل يكونوا مأمورين به، فقصد أولئك الشيوخ أن من عبد هللا ابألمر ومل يفعل شيئاً حىت يؤمر 
سرائيلية شاهدة لذلك، مع أن هذه ال فهو أفضل ممن عبده مبا مل يؤمر به، وذكروا هذه احلكاية اإل

االستشهاد هبا ملا عرف إسناد هلا وال يثبت هبا حكم، ولكن اإلسرائيليات إذا ذكرت على طريق 
 صحته مل يكن بذكرها أبس.

ليس كذلك مع أن هذا أمر اصطالحي وقصدوا بذلك احلروف املكتوبة ألن األلف منتصبة وغريها 
رب، ومل يكن قصد أولئك األشياخ أن نفس احلروف املنطوقة اليت وخط غري العرب ال مياثل خط الع

خملوقة اثبتة عن هللا، بل هذا شيء لعله مل خيطر بقلوهبم  هي مباين أمساء هللا احلسىن وكتبه املنزلة
وال ساجدة، فمن احتج هبذا من قوهلم على أهنم يقولون واحلروف املنطوقة ال يقال فيها أبهنا منتصبة 

 يتكلم ابلقرآن العريب وال ابلتوراة العربية فقد قال عنهم ما مل يقولوه. أن هللا مل
 طالق هذا القول وما يفهم منه عند اإلطالق وهووأما اإلمام أمحد فإنه أنكر إ
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أن نفس حروف املعجم خملوقة كما نقل عنه أنه قال: ومن زعم أن حرفاً من حروف املعجم خملوق 
فقد سلك طريقاً إىل البدعة، قال إن ذلك خملوق، وقد قال أن القرآن خملوق وال ريب أنه من جعل 

لعريب والعربي هللا كائناً بعد إن مل يكن لزم عنده أن يكون كالم هللا انوع احلروف خملوقاً اثبتاً عن 
وحنومها خملوقاً، وامتنع أن يكون هللا متكلماً بكالمه الذي أنزله إىل عباده، فال يكون شيء من ذلك  
كالمه فطريقة اإلمام أمحد وغريه من السلف مطابقة للقول الثابت املوافق لصريح املعقول وصحيح 

 ل.املنقو 
ي يف كتابه الذي مساه الفصول يف األصول: وقال الشيخ اإلمام أبو احلسن حممد بن عبد امللك الكرخ

مسعت الشيخ أاب حامد اإلسفرايين يقول: مذهيب ومذهب الشافعي وفقهاء األمصار أن القرآن كالم 
اً من هللا تعاىل، هللا غري خملوق، ومن قال خملوق فهو كافر، والقرآن محله جربيل عليه السالم مسموع

يل والصحابة مسعوه من النيب صلى هللا عليه وسلم وهو والنيب صلى هللا عليه وسلم مسعه من جرب 
الذي نتلوه أبلسنتنا وفيما بني الدفتني، وما يف صدوران مسموعاً ومكتوابً وحمفوظاً، وكل حرف منه  

كافر عليه لعائن هللا واملالئكة والناس كالباء والتاء كله كالم هللا غري خملوق، ومن قال خملوقاً فهو  
 أمجعني.

يف هذا األمور مبسوط يف غري هذا املوضع وذكر ما يتعلق هبذا الباب من الكالم يف سائر والكالم 
الصفات كالعلم والقدرة واإلرادة والسمع والبصر والكالم يف تعدد الصفات وإجيادها وقدمها 

 إثبات صفة كلية، فإن عمومها متأولة ابألعيان مع جتدد كل وحدوثها، أو قدم النوع دون األعيان، أو
معني من األعيان أو غري ذلك مما قيل يف هذا الباب فإن هذه أمور مشكلة وحمارات للعقول وهلذا 

اضطرب فيها طوائف من الناس ونظارهم وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم وهللا سبحانه 
 أعلم.
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 مام شيخ اإلسالمذكر ما خلصه اإل
 يف كتابه منهاج السنة يف مسألة الكالم



هذه مسألة كالم هللا تعاىل الناس فيها مضطربون، قد بلغوا فيها إىل سبعة أقوال: أحدها قول من 
النفوس من املعاين اليت تفيض، إما من العقل الفعال عند بعضهم، يقول: إن كالم هللا ما يفيض على 

الصائبة واملتفلسفة املوافقني هلم كابن سينا وأمثاله، ومن دخل مع هؤالء من وإما من غريه، وهذا قول 
سفة ومتكلميهم، كأصحاب وحدة الوجود، ويف كالم صاحب الكتب " املضنون هبا متصوفة الفال

ورسالة " مشكاة األنوار " وأمثاله ما قد يشار به إىل هذا، وهو يف غري ذلك ( 1على غري أهلها " )
ضد هذا، لكن كالمه يوافق هؤالء اترة واترة خيالفه، وآخر أمره استقر على خمالفتهم  من كتبه يقول

 بقة األحاديث النبوية.ومطا
لنهي واخلرب واالستخبار، إن واثنيها قول من يقول: أبنه معىن واحد قدمي قائم بذات هللا، هو األمر وا

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

ف وأصوات أزلية جمتمعة يف األزل، وهذا قول طائفة من أهل ( قول من يقول: إنه حرو 2ورابعها )
( عن طائفة. وهو الذي يذكر عن الساملية 3املقاالت )الكالم وأهل احلديث، ذكره األشعري يف 

 وحنوهم، وهؤالء
__________ 

ا بو حامد الغزايل وال نعرف له إال كتااب واحدًا هبذا االسم وما ذكر من اإلشارات ليس فيه( هو أ1)
نص يدل على اعتقاد هذا املذهب واما ابن سينا فيقوله يف حكاية مذهب الفالسفة وهو يثبت 

 كةاملالئ
 ( سقط الثالث من األصل2)
 ة( كتاب طبعه بعض املستشرقني من األملان حديثا يف اآلستاب3)
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قال طائفة منهم: إن تلك األصوات القدمية هي الصوت املسموع من النار، أو هي بعض الصوت 
( ، وأما مجهورهم مع مجهور العقالء فأنكروا ذلك، وقالوا هذا خمالفة لضرورة 1املسموع من النار )

 العقل.
يكن متكلماً، وكالمه  وسادسها قول من يقول: إنه حروف وأصوات، لكن تكلم بعد أن ملوخامسها 

ته، بعد أن مل يكن متكلماً وال فاعاًل، وهذا قول الكرامية حادث يف ذاته كما أن فعله حادث يف ذا



 وغريهم، وهو قول هشام بن احلكم وأمثاله من الشيعة.
إذا شاء بكالم يقوم به، وهو متكلم بصوت يسمع، وأن  وسابعها قول من يقول: إنه مل يزل متكلماً 

 ملأثور عن أئمة احلديث والسنة.الم قدمي، وإن مل جيعل نفس الصوت املعني قدمياً، وهذا هو انوع الك
أهل احلديث ومن انتسب إىل السنة واجلماعة كالكالبية والكرامية  -وابجلملة أهل السنة واجلماعة 

ئمة من أهل ولون أن الكالم غري خملوق، وهذا هو املتواتر عن السلف واأليق -واألشعرية والساملية 
 ى األقوال اخلمسة املتأخرة.البيت وغري أهل البيت، ولكن تنازعوا بعد ذلك عل

أما القوالن األوالن قول الفالسفة الدهرية القائلني بقدم العامل والصابئة املتفلسفة وحنوهم، والثاين 
 زلة ومن وافقهم كالنجارية والضرارية.قول اجلهمية من املعت
دماؤهم كانوا ( وق2ن يف هذه املسألة، وقد حكينا النزاع عنهم فيما تقدم )وأما الشيعة فمتنازعو 

يقولون القرآن غري خملوق كما يقوله أهل السنة واحلديث، وهذا هو املعروف عند أهل البيت كعلي 
الصادق وغريهم، ولكن اإلمامية ختالف أهل البيت  بن أيب طالب وغريه مثل أيب جعفر الباقر وجعفر

الباقر وابنه جعفر بن وهلم فليس من أئمة أهل البيت مثل علي بن احلسني وأيب جعفر يف عامة أص
 حممد

__________ 
 ( أي يف خطاب هللا ملوسى1)
 ( أي من كتاب منهاج السنة املنقول عنه هذا2)
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ال ( و 1من كان ينكر الرؤية، وال يقول خبلق القرآن وال ينكر القدر وال يقول ابلنص على علي )
الء معروفة بعصمة األئمة االثين عشر، وال يسب أاب بكر وعمر، واملنقوالت الثابتة املتواترة عن هؤ 

كانت مما يعتمد عليه أهل السنة، وشيوخ الرافضة معرتفون أبن هذا االعتقاد يف التوحيد موجودة، و 
يزعمون أن العقل دهلم  والصفات والقدر مل يتلقوه ال عن كتاب وال سنة وال عن أئمة أهل البيت وإمنا

شرائع غالبه عليه كما يقول ذلك املعتزلة وإمنا يزعمون أهنم تلقوا عن األئمة الشرائع، وقوهلم يف ال
موافق ملذهب أهل السنة، وهلم مفردات شنيعة مل يوافقهم عليها أحد، وهلم مفردات عن املذاهب 

ملعتزلة وغري هؤالء، فهذه وحنوها من األربعة قد قال هبا غريهم من السلف وأهل الظاهر وفقهاء ا
له ال يف كتاب هللا وال  مسائل االجتهاد اليت يهون األمر فيها، خبالف الشاذ الذي يعفر أنه ال أصل



 سنة رسوله وال سبقهم إليه أحد.
: قولك -أي ابن املطهر الذي رد عليه ابن تيمية يف هذا البحث  -وإذا عرفت املذاهب فيقال هلذا 

وهنيه وأخباره حادث الستحالة أمر املعدوم وهنيه وأخباره، أتريد به أنه حادث يف ذاته، أم  " إن أمره
ألول قول أئمة الشيعة املتقدمة واجلهمية واملرجئة والكرامية، مع كثري من أهل حادث منفصل عنه؟ وا

أن مل يكن احلديث وغريهم. مث إذا قيل حادث، أهو حادث النوع، فيكون الرب قد صار متكلماً بعد 
متكلماً، أو حادث األفراد وأنه مل يزل متكلماً إذا شاء؟ والكالم الذي كلم به موسى هو حادث، وإن  

ن نوع كالمه قدمياً مل يزل؟ فهذه ثالثة أنواع حتت قولك، وقد علم أنك أردت النوع األول وهو كا
منفصاًل عنه، فيقال لك: إذا   قول الذين مجعوا بني التشيع واالعتزال، فقالوا: إنه خملوق خلقه هللا

لصفات إمنا يتصف كان هللا قد خلقه منفصاًل عنه مل يكن كالمه، فإن الكالم والقدرة والعلم وسائر ا
 هبا من قامت به ال من خلقها وفعلها يف غريه، وهلذا إذا خلق هللا حركة

__________ 
 ( أي على إمامته1)
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تلك الصفات ومل تكن تلك سم هو املتحرك العامل القادر بوعلماً وقدرة يف جسم كان ذلك اجل
كما   -صفات هللا بل خملوقات له، ولو كان متصفاً مبخلوقاته املنفصلة عنه لكان إذا أنطق اجلامدات 

أويب معه والطري " وكما قال: " يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا  قال " اي جبال
ودهم مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا هللا الذي أنطق كل شيء " وكما قال: " اليوم يعملون، وقالوا جلل

ى النيب ا أيديهم وتشهد أرجلهم مبا كانوا يكسبون " ومثل تسليم احلجر علخنتم على أفواههم وتكلمن
صلى هللا عليه وسلم أو تسبيح احلصى بيده، وتسبيح الطعام وهم أيكلونه، فإذا كان كالم هللا ال 

كون إال ما خلقه يف غريه وجب أن يكون هذا كله كالم هللا فإنه خلقه يف غريه، وإذا تكلمت األيدي ي
 م هللا به موسى بن عمران.أن يكون ذاك كالم هللا كما يقولون أنه خلق كالماً يف الشجرة كلفينبغي 

م وهو املنطق لكل انطق وأيضاً فإذا كان الدليل قد قام على أن هللا تعاىل خالق أفعال العباد وأقواهل
كصاحب   ( ، من اجلهمية1وجب أن يكون كل كالم يف الوجود كالمه، وهذا ما قالته احللولية )

 الفصوص ابن عريب قال:
 ء علينا نثره ونظامهوكل كالم يف الوجود كالمه ... سوا



الشجرة: " إنين وحينئذ فيكون قول فرعون " أان ربكم األعلى " كالم هللا كما أن الكالم املخلوق يف 
 أان هللا ال إله إال أان " كالم هللا.

 قال واندى وانجى ويقول، مل يفهموهم أن هذه وأيضاً فالرسل الذين خاطبوا الناس وأخربوهم أن هللا
ة عنه بل الذي أفهموهم إايه أن هللا نفسه الذي تكلم، والكالم قائم به ال بغريه، املخلوقات منفصل

 د إهلاً ال يتكلم فقالوهلذا عاب هللا من يعب
__________ 

فابن عريب وابن الفارض ( لعله سقط من هنا لفظ االحتادية الذي يطلقه عليهم دائما يف كتبه 1)
أن هذا عني هذا إال أنه غريه وحال فيه وأنه مامث غريه وهذا وأمثاهلم يقولون ابحتاد اخلالق ابخللق و 
 مفصل يف رده عليهم من هذا اجملموع
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: " أفال يرون أن ال يرجع إليهم قواًل وال ميلك هلم ضرًا وال نفعاً " وقال: " أمل يروا أنه ال يكلمهم وال 
به، يهديهم سبياًل " وال حيمد شيء أبنه متكلم ويذم أبنه غري متكلم إال إذا كان الكالم قائماً 

ل والكالم، كما ال يعقل حي إال وابجلملة ال يعرف يف لغة وال عقل قائل متكلم إال من يقوم به القو 
قوم به العلم، وال متحرك إال من تقوم به احلركة وال فاعل إال من من تقوم به احلياة، وال عامل إال من ي

عنه. قال ما ال يعقل، ومل يفهم يقوم به الفعل، فمن قال: أن املتكلم هو الذي يكون كالمه منفصاًل 
ته الرسل عن هللا يعلم ابلضرورة أن الرسل مل ترد بكالم هللا الرسل الناس هذا، بل كل من مسع ما بلغ

 فصل بل ما هو متصف به.ما هو من
قالوا: املتكلم من فعل الكالم وهللا تعاىل ملا أحدث الكالم يف غريه صار متكلماً فيقال هلم: 

نه، وهذا إمنا تلفني هنا ثالثة أقوال: قيل املتكلم من فعل الكالم ولو كان منفصاًل عللمتأخرين املخ
 قاله هؤالء.

بفعله وال هو مبشيئته وال قدرته، وهذا قول الكالبية  وقيل املتكلم من قام به الكالم ولو مل يكن
 والساملية ومن وافقهم.

لكالم، وهذا قول أكثر أهل احلديث وطوائف وقيل املتكلم من تكلم بفعله ومشيئته وقدرته فقام به ا
ة وغريهم، فأولئك يقولون هو صفة فعل منفصل عن املوصوف ال صفة من الشيعة واملرجئة والكرامي

لصنف الثاين يقولون: صفة ذات الزمة للموصوف ال تتعلق مبشيئته وال قدرته، واآلخرون ذات، وا



 مبشيئته وقدرته. يقولون هو صفة ذات وصفة فعل، وهو قائم به يتعلق
، وإذا مل ينازعوا يف هذا فيقال: هب أنه صفة إذا كان كذلك فقولكم أنه صفة فعل ينازعكم فيه طائفة

اعل أو قائم به؟ أما األول فهو قولكم الفاسد، وكيف تكون الصفة غري فعل منفصل عن القائل الف
ء على أن فعل هللا ال يقوم به ألنه لو قائمة ابملوصوف، أو القول غري قائم ابلقائل؟ فإن قلتم: هذا بنا

 قام به لقامت به
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( 1ث؟ قيل: واجلمهور ينازعونكم يف هذا األصل، ويقولون: كيف يعقل فعل ال يقوم بفاعل )واداحل
وحنن نعقل الفرق بني نفس التكوين وبني املخلوق املكون؟ وهذا قول مجهور الناس كأصحاب أيب 

كاه البغوي وغريه من أصحاب الشافعي عن أهل السنة، وهو قول أئمة أصحاب حنيفة وهو الذي ح
ضي أيب يعلى يف كأيب إسحاق بن شاقال وأيب بكر بن عبد العزيز وأيب عبد هللا بن حامد والقا  أمحد

آخر قويه وقول أئمة الصوفية وأئمة أصحاب احلديث، وحكاه البخاري يف كتاب أفعال العباد عن 
 ، وهو قول طوائف من املرجئة والشيعة والكرامية.العلماء مطلقاً 

منهم من يقول فعله قدمي واملفعول متأخر، كما أن إرادته قدمية واملراد  مث القائلون بقيام فعله به
خر، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أيب حنيفة وأمحد وغريهم، ومنهم من يقول بل هو متأ

الشيعة واملرجئة والكرامية، ومنهم من يقول مبشيئته وقدرته  حادث النوع كما يقول ذلك من يقوله من
من أئمة كنه مل يزل متصفاً به فهو حادث اآلحاد قدمي النوع، كما يقول ذلك من يقوله شيئاً فشيئاً ل

 أصحاب احلديث وغريهم من أصحاب الشافعي وأمحد وسائر الطوائف.
وبني أئمتكم من الشيعة ومن وافقهم، فإن هؤالء وإذا كان اجلمهور ينازعونكم فتقدر املنازعة بينكم 

يقولون هو قائم بذات هللا فيقولون قد مجعنا حجتنا وحجتكم فقلنا يوافقونكم على أنه حادث لكن 
 ؤمر وال ينهى، وقلنا الكالم ال بد أن يقوم ابملتكلم.العدم ال ي

قولنا الذي دل عليه الشرع فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام احلوادث ابلرب قلنا لكم: نعم، وهذا 
ويبغض ويرضى وأييت وجييء، فقد انقض كتاب والعقل، ومن مل يقل أن الباري يتكلم ويريد وحيب 

 وسىهللا. ومن قال أنه مل يزل ينادي م
__________ 



( لعل األصل بفاعله فان املردود عليهم يقولون الكالم فعله ولكنه قام بغريه فيجعلون الفعل عني 1)
 كما شرحه يف مواضع تقدمت  املفعول
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جاءها نودي " وقال "  ة العقل، ألن هللا تعاىل يقول: " فلمايف األزل فقد خالف كالم هللا مع مكابر 
 إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون " فأتى ابحلروف الدالة على االستقبال.

ة فكل ما حيتج به املعتزلة والشيعة مما يدل على أن كالمه متعلق مبشيئته وقدرته وأنه قالوا وابجلمل
م شيئاً بعد شيء، فنحن نقول به، وما يقول به من يقول أن كالم هللا قائم يتكلم إذا شاء وأنه يتكل

من   ابملوصوف فنحن نقول به، وقد أخذان مبا يف قول كلبذاته وأنه صفة له والصفة ال تقوم إال
الطائفتني من الصواب وعدلنا عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما، فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم 

كون احلوادث قامت به، قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف واألئمة، ونصوص القرآن منه أن ت
رف لوازمه قل، وهو قول الزم جلميع الطوائف، ومن أنكره فلم يعوالسنة تتضمن ذلك مع صريح الع

 وملزوماته.
اءه ولفظ احلوادث جممل، فقد يراد به األعراض والنقائص وهللا منزه عن ذلك ولكن يقوم به ما ش

 ويقدر عليه من كالمه وأفعاله وحنو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة.
ه ألن من ره إلنكارك قيام الصفة به كإنكار املعتزلة أم تنكر وحنن نقول ملن أنكر قيام ذلك به: أتنك

قامت به احلوادث مل خيل منها وحنو ذلك مما يقوله الكالبية؟ فإذا قال األول كان الكالم يف أصل 
 ت ويف كون الكالم قائماً ابملتكلم ال منفصاًل منه كافياً يف هذا الباب.الصفا

وهو حدوث احلوادث بال سبب حادث أم ال؟ فإن جوزمت ذلك  وإن كان الثاين قلنا هلؤالء: أجتوزون
قولكم لزم أن يفعل احلوادث ما مل يكن فاعاًل هلا وال لضدها؟ فإذا جاز هذا فلم ال جيوز أن تقوم 

ن مل تكن قائمة به هي وال ضدها؟ ومعلوم أن الفعل أعظم من القبول فإذا جاز فعلها بال احلوادث مب
ده لزم تسلسل ابحملل، فإن قلتم: القابل للشيء ال خيلو عنه وعن ضسبب حادث فكذلك قيامها 

 احلوادث، وتسلسل
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ن مل يزل متكلماً إذا شاء،  احلوادث إن كان ممكناً كان القول الصحيح قول أهل احلديث الذين يقولو 
مها من أئمة السنة، وإن مل يكن جائزًا كان قولنا هو كما قاله ابن املبارك وأمحد بن حنبل وغري 

 فقولكم أنتم ابطل على كال التقديرين.الصحيح، 
فإن قلت: أنتم توافقوننا على امتناع تسلسل احلوادث وهو حجتنا وحجتكم على قدم العامل، قلنا 

تنا لكم حجة جدلية، وإذا كنا قد قلنا ابمتناع تسلسل احلوادث موافقة لكم وقلنا أبن لكم: موافق
وأنتم تقولون: إن قيل ابحلوادث لزم تسلسلها  الفاعل للشيء قد خيلو عنه وعن ضده خمالفة لكم،

وأنتم ال تقولون بذلك، قلنا: إن صحت هااتن املقدمتان وحنن ال نقول مبوجبهما لزم خطؤان إما يف 
هذه وإما يف هذه، وليس خطؤان فيما سلمناه لكم أبوىل من خطئنا فيما خالفناكم فيه، فقد يكون 

القابل للشيء خيلو عنه وعن ضده، فال يكون خطؤان يف خطؤان يف منع تسلسل احلوادث ال يف أن 
إحدى املسألتني دليالً على جوابكم يف األخرى اليت خالفناكم فيها، أكثر ما يف هذا الباب أن نكون 

متناقضني والتناقض شامل لنا ولكم وألكثر من تكلم يف هذه املسألة ونظائرها، وإذا كنا متناقضني 
 العقل والنقل أوىل من رجوعنا إىل قول خنالف فيه العقل والنقل. فرجوعنا إىل قول نوافق فيه

فنقول: إن كون املتكلم يتكلم بكالم ال يتعلق مبشيئته وقدرته، أو منفصل عنه ال يقوم به، خمالف 
للعقل والنقل، خبالف تكلمه بكالم يتعلق مبشيئته وقدرته قائم به فإن هذا ال خيالف ال عقاًل وال 

نكون ممن نقله بلوازمه فنكون متناقضني، وإذا كنا متناقضني كان الواجب أن نرجع عن نقاًل، لكن قد 
القول الذي أخطأان فيه لنوافق ما أصبنا فيه، ال نرجع عن الصواب ليطرد اخلطأ، فنحن نرجع عن 

 تلك املناقضات ونقول بقول أهل احلديث.
الدهرية؟ قلنا: بل قولكم أن الرب فإن قلتم: إثبات حادث بعد حادث ال إىل أول قول الفالسفة 
 تعاىل مل يزل معطاًل ال ميكنه أن يتكلم بشيء وال أن يفعل شيئاً 
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مث صار ميكنه أن يتكلم وأن يفعل بال حدوث سبب يقتضي ذلك قول خمالف لصريح العقل وملا عليه 
مع كون املقدور ممتنعاً غري ممكن املسلمون، فإن املسلمني يعلمون أن هللا مل يزل قادرًا، وإثبات القدرة 

ه مجع بني النقيضني فكان فيما عليه املسلمون من أنه مل يزل قادراً ما يبني أنه مل يزل قادراً على ألن
الفعل والكالم بقدرته ومشيئته، والقول بدوام كونه متكلماً ودوام كونه فاعاًل مبشيئته منقول عن 

بخاري وعثمان بن ريهم كابن املبارك وأمحد بن حنبل والالسلف وأئمة املسلمني من أهل البيت وغ



سعيد الدارمي وغريهم، وهو منقول عن جعفر الصادق بن حممد يف األفعال املتعدية فضاًل عن 
 الالزمة وهو دوام إحسانه.

والفالسفة الدهرية قالوا بقدم العامل وأن احلوادث فيه ال إىل أول وأن الباري موجب بذاته للعامل ليس 
ه، وأنتم وافقتموهم على طائفة ابطلهم، حيث قلتم إنه ال اعاًل مبشيئته وقدرته وال يتصرف بنفسف

يتصرف بنفسه وال يقوم به أمر خيتار، ويقدر عليه، وجعلتموه كاجلماد الذي ال تصرف له وال فعل، 
فيه  وهم جعلوه كاجلماد الذي لزمه وعلق به ما ال ميكنه دفعه عنه وال قدرة له على التصرف

 فوافقتموهم على بعض ابطلهم.
ن قلنا مبا يوافق العقل والنقل، من كمال قدرته ومشيئته وأنه قادر على الفعل بنفسه كيف شاء، وحن

وقلنا أنه مل يزل موصوفاً بصفات الكمال متكلماً ذااتً فال نقول أن كالمه خملوق منفصل عنه، فإن 
لتوراة واإلجنيل شيء واحد أمر وهني وخرب، وأن معىن ا حقيقة هذا القول أنه ال يتكلم، وال نقول أنه

واحد، وأن األمر والنهي صفة لشيء واحد، فإن هذا مكابرة للعقل، وال نقول أنه أصوات متقطعة 
 متضادة أزلية فإن األصوات ال تبقى زمانني.

خللقه يوم القيامة وأيضاً فلو قلنا هبذا القول والذي قبله لزم أن يكون تكليم هللا للمالئكة وملوسى و 
اإلدراك هلم ملا كان أزلياً مل يزل، ومعلوم أن النصوص دلت على ضد ذلك، وال ليس إال جمرد خلق 

 نقول أنه صار متكلماً بعد أن مل
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يكن متكلماً فإنه وصف له ابلكمال بعد النقص وأنه صار حماًل للحوادث اليت كل هبا بعد نقصه، مث 
بد له من سبب، والقول يف الثاين كالقول يف األول، ففيه جتدد جالله ودوام  حدوث ذلك الكمال ال

ذا ميكن أن يكون العامل وكل ما فيه خملوقاً له حاداثً بعد أن مل يكن، ألنه يكون سبب أفعاله وهب
احلدوث وهو ما قام بذاته من كلماته وأفعاله وغري ذلك، فيعقل سبب حدوث احلوادث، ومع هذا 

قتضاه، قال بقدم شيء من العامل ألنه لو كان قدمياً لكان مبدعه موجباً بذاته يلزمه موجبه ومميتنع أن ي
فإذا كان اخلالق فاعاًل بفعل يقوم بنفسه مبشيئته واختياره امتنع أن يكون موجباً بذاته لشيء من 

منفصاًل عنه مقارانً األشياء، فامتنع قدم شيء من العامل، وإذا امتنع من الفاعل املختار أن يفعل شيئاً 
اختياري بطريق األوىل واألحرى، ألنه مع أنه ال يقوم به فعل اختياري فألن ميتنع ذلك إذا قام به فعل 

على هذا التقدير األول يكفي يف نفس املشيئة والفعل االختياري والقدرة، ومعلوم أن ما يتوقف على 



حلدوث والتأخر مما مل يتوقف إال على بعض املشيئة والفعل االختياري القائم به أن يكون أوىل اب
 ذلك.

 هذا املوضع.والكالم على هذه األمور مبسوط يف غري 
وأكثر الناس ال يعلمون كثريًا من هذه األقوال ولذلك كثر بينهم القيل والقال وما ذكرانه إشارة إىل 

 جمامع املذاهب. انتهى.
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 فصل آخر
 ( ، وهذا نصه:1كتابه: موافقة صريح املعقول لصحيح املنقول )  فيما قال يف مسألة اللفظ كما يف

ملا كان السلف واألئمة متفقني على أن القرآن كالم هللا غري خملوق، وقد علم املسلمون أن القرآن 
لغه جربيل عن هللا إىل حممد وبلغه حممد إىل اخللق وأن الكالم إذا بلغه املبلغ عن قائله مل خيرج عن  ب

ملبلغ عنه، بل هو كالم ملن قاله مبتدائً، ال كالم من بلغه عنه مؤدايً، فالنيب صلى هللا عليه كونه كالم ا
وبلغ هذا احلديث عنه واحد بعد  وسلم إذا قال: " إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرٍئ ما نوى "

م رسول هللا صلى هللا واحد حىت وصل إلينا كان من املعلوم أان إذا مسعناه من احملدث به إمنا مسعنا كال
عليه وسلم الذي تكلم به بلفظه ومعناه، وإمنا مسعناه عن املبلغ عنه بفعله وصوته، ونفس الصوت 

نسمعه، وإمنا مسعنا صوت احملدث عنه والكالم كالم الذي تكلم به النيب صلى هللا عليه وسلم مل 
الكالم ليس كالم رسول هللا صلى  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال كالم احملدث، فمن قال أن هذا

هللا عليه وسلم كان مفرتايً، وكذلك من قال إن هذا مل يتكلم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإمنا 
 صلى هللا عليه وسلم مل يتكلم بلفظه وحروفه بل كان ساكتاً أو عاجزًا عن أحدثه يف غريه أو أن النيب

م هذه األلفاظ ليعرب عما يف نفس النيب صلى هللا عليه وسلم التكلم بذلك فعلم غريه ما يف نفسه فنظ
فمن قال هذا كان مفرتايً ومن قال أن هذا الصوت املسموع صوت النيب صلى  -وحنو هذا الكالم 

وسلم كان مفرتايً، فإذا كان هذا معقوالً يف كالم املخلوق فكالم اخلالق أوىل إبثبات ما  هللا عليه
وتنزيه هللا أن تكون صفاته وأفعاله هي صفات العباد وأفعاهلم أو مثل يستحقه من صفات الكمال 

 صفات العباد وأفعاهلم.
ارئني كالم هللا كما قال تعاىل: " فالسلف واألئمة كانوا يعلمون أن هذا القرآن املنزل املسموع من الق

 وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا



__________ 
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" ليس هو كالماً لغريه ال لفظه وال معناه، ولكن بلغه عن هللا جربيل وبلغه حممد عن جربيل، وهلذا 
 أضافه هللا إىل كل من الرسولني، ألنه بلغه وأداه ال ألنه أحدثه ال لفظه وال معناه، إذ لو كان أحدمها

حداث إىل اآلخر فقال تعاىل: " إنه لقول رسول كرمي، وما هو الذي أحدث ذلك مل يصح إضافة األ
هو بقول شاعر قليالً ما تؤمنون، وال بقول كاهن قلياًل ما تذكرون، تنزيل من رب العاملني " فهذا 

 حممد صلى هللا عليه وسلم.
مكني، مطاع مث أمني " فهذا جربيل  وقال تعاىل: " إنه لقول رسول كرمي، ذي قوة عند ذي العرش

 عليه السالم وقد توعد تعاىل من قال " إن هذا إال قول البشر ".
فمن قال أن هذا القرآن قول البشر فقد كفر، وقال بقول الوحيد الذي أوعده هللا سقر، ومن قال 

ا هو قول أن شيئاً منه قول البشر فقد قال ببعض قوله، ومن قال إنه ليس بقول رسول كرمي وإمن
 و قال هو قول شيطان نزل به عليه وحنو ذلك فهذا أيضاً كافر ملعون.شاعر أو جمنون أو مفرت أ

وقد علم املسلمون الفرق بني أن يسمع كالم املتكلم منه أو من املبلغ عنه، وأن موسى مسع كالم هللا 
ن كان الفرق اثبتاً بني من مسع  من هللا بال واسطة، وإان حنن إمنا نسمع كالم هللا من املبلغني عنه، وإ

م النيب صلى هللا عليه وسلم منه ومن مسعه من الصاحب املبلغ عنه فالفرق هنا أوىل، ألن أفعال كال
 املخلوق وصفاته أشبه أبفعال املخلوق وصفاته، من أفعاله وصفاته أبفعال هللا وصفاته.

أن هللا خلق كالماً يف غريه ومن أطلق منهم وملا كان اجلهمية يقولون إن هللا مل يتكلم يف احلقيقة بل 
تكلم حقيقة فهذا مراده فالنزاع بينهم لفظي، كان من املعلوم أن القائل إذا قال هذا القرآن خملوق  
كان مفهوم كالمه أن هللا مل يتكلم هبذا القرآن، وأنه هو ليس بكالمه بل خلقه يف غريه، وإذا فسر 

وإن كان صحيحاً ليس هو  صوته واملداد خملوق كان هذا املعىنمراده أبين أردت أن حركات العبد و 
 مفهوم كالمه وال معىن قوله، فإن املسلمني إذا قالوا هذا القرآن كالم هللا، مل
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يريدوا بذلك أن أصوات القائلني وحركاهتم قائمة بذات هللا، كما أهنم إذا قالوا هذا احلديث حديث 
دث وصوته قامت بذات رسول هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يريدوا بذلك أن حركات احمل

 يه وسلم، بل وكذلك إذ قالوا يف إنشاد املنشد:صلى هللا عل
 أال كل شيء ما خال هللا ابطل

هذا شعر لبيد وكالم لبيد، مل يريدوا بذلك أن صوت املنشد هو صوت لبيد بلى أرادوا أن هذا القول 
هذا القرآن خملوق أو أن القرآن املنزل املؤلف لفظه ومعناه هو للبيد وهذا منشد له، فمن قال: إن 

وق أو حنو هذه العبارات كان مبنزلة من قال إن هذا الكالم ليس هو كالم هللا، ومبنزلة من قال عن خمل
احلديث املسموع من احملدث: إن هذا ليس كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأن النيب صلى هللا 

د ومل يتكلم به نزلة من قال إن هذا الشعر ليس هو شعر لبيعليه وسلم مل يتكلم هبذا احلديث، ومب
 لبيد، ومعلوم أن هذا كله ابطل.

مث إن هؤالء صاروا يقولون: هذا القرآن املنزل املسموع هو تالوة القرآن وقراءة القرآن خملوقة، 
سموع ويقولون: تالوتنا للقرآن خملوقة، وقراءتنا له خملوقة، ويدخلون يف ذلك نفس الكالم امل

 ويقولون: لفظنا ابلقرآن خملوق.
ون يف ذلك القرآن امللفوظ املتلو املسموع فأنكر اإلمام أمحد وغريه من أئمة السنة هذا وقالوا: ويدخل

اللفظية جهمية، وقالوا: افرتقت اجلهمية ثالث فرق: فرقة قالت القرآن خملوق، وفرقة قالت: نقف 
لما انتشر ذلك لت: تالوة القرآن واللفظ ابلقرآن خملوق، ففال نقول خملوق وال غري خملوق، وفرقة قا

عن أهل السنة غلطت طائفة فقالت: لفظنا ابلقرآن غري خملوق وتالوتنا له غري خملوقة. فبدع اإلمام 
أمحد هؤالء وأمر هبجرهم، وهلذا ذكر األشعري يف مقاالته هذا عن أهل السنة وأصحاب احلديث 

هو مبتدع عندهم ومن عندهم بدعة: من قال اللفظ ابلقرآن خملوق ففقال: والقول ابللفظ والوقف 
 قال غري خملوق فهو مبتدع.

 وكذلك ذكر حممد بن جرير الطربي يف صريح السنة، أنه مسع غري واحد من
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أصحابه يذكر عن اإلمام أمحد أنه قال: من قال لفظي ابلقرآن خملوق فهو جهمي، ومن قال إنه غري 
مبتدع، وصنف أبو حممد بن قتيبة يف ذلك كتاابً وقد ذكر أبو بكر اخلالل هذا يف كتاب  خملوق فهو

القول يف ذلك وذكر ما صنفه أبو بكر املروذي يف ذلك، وذكر قصة أيب طالب السنة وبسط 



املشهورة عن أمحد اليت نقلها عنه أكابر أصحابه كعبد هللا وصاحل ابنيه واملروذي وأيب حممد فوزان 
 بن إسحاق الصنعاين وغري هؤالء. وحممد

نا ابلقرآن غري خملوق، ومرادهم وكان أهل احلديث قد افرتقوا يف ذلك فصار طائفة منهم يقولون لفظ
أن القرآن املسموع غري خملوق، وليس مرادهم صوت العبد، كما يذكر ذلك عن أيب حامت الرازي 

الء من قد يدخل صوت العبد أو فعله يف وحممد بن داود املصيصي وطوائف غري هؤالء ويف أتباع هؤ 
أصواهتم خملوقة ردًا هلؤالء كما فعل  ذلك أو يقف، ففهم ذلك بعض األئمة فصار يقول: أفعال العباد

البخاري وحممد بن نصر املروزي وغريمها من أهل العلم والسنة وصار حيصل بسبب كثرة اخلوض يف 
 من الفرقة والفتنة. ذلك ألفاظ مشرتكة وأهواء للنفوس حصل بذلك نوع

ع البخاري  وحصل بني البخاري وبني حممد بن حيىي الذهلي يف ذلك ما هو معروف وصار قوم م
كمسلم بن احلجاج وحنوه وقوم عليه كأيب زرعة وأيب حامت وغريمها، وكل هؤالء من أهل العلم والسنة 

سنة مل خيتلفوا يف شيء من واحلديث وهم من أصحاب أمحد بن حنبل وهلذا قال ابن قتيبة: إن أهل ال
 أقواهلم إال يف مسألة اللفظ.

ملتلو والقراءة هي املقروء وليس مرادهم ابلتالوة املصدر وصار قوم يطلقون القول أبن التالوة هي ا
ولكن اإلنسان إذا تكلم ابلكالم فال بد له من حركة ومما يكون عن احلركة من أقواله اليت هي حروف 

 منظومة ومعان مفهومة.
 والقول والكالم يراد به اترة اجملموع فتدخل احلركة يف ذلك ويكون الكالم
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نوعاً من العمل وقسماً منه، ويراد به اترة ما يقرتن ابحلركة ويكون عنها ال نفس احلركة فيكون الكالم 
 قسيماً للعمل ونوعاً آخر ليس هو منه.

م على قولني معروفني ألصحاب أمحد دخل فيه الكالوهلذا تنازع العلماء يف لفظ العمل املطلق هل ي
وغريهم وبنوا على ذلك ما إذا حلف ال يعمل اليوم عماًل فتكلم هل حينث؟ على قولني: وذلك ألن 
لفظ الكالم قد يدخل يف العمل وقد ال يدخل، فاألول كما يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم: " ال 

تلوه آانء الليل والنهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما القرآن فهو يحتاسد إال يف اثنتني رجل آاته هللا 
أويت هذا لعملت مثل ما يعمل " كما أخرجه الشيخان يف الصحيحني، فقد جعل فعل هذا الذي 
يتلوه آانء الليل والنهار عماًل كما قال لعملت فيه مثل ما يعمل الثاين كما يف قوله تعاىل: " إليه 



رفعه " وقوله تعاىل: " وما تكون يف شأن وما تتلو منه من قرآن عمل الصاحل ييصعد الكلم الطيب وال
وال تعملون من عمل إال كنا شهودًا إذ تفيضون فيه " فالذين قالوا التالوة هي املتلو من أهل العلم 

ة والسنة قصدوا أن التالوة هي القول والكالم املتلو، وآخرون قالوا: بل التالوة غري املتلو والقراء
ء. والذين قالوا ذلك من أهل السنة واحلديث أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليست هي  غري املقرو 

 كالم هللا وال أصوات العباد هي صوت هللا، وهذا الذي قصده البخاري وهو مقصود صحيح.
 وسبب ذلك أن لفظ التالوة والقراءة واللفظ جممل مشرتك، يراد به املصدر ويراد به املفعول، فمن

يس هو امللفوظ والقول ليس هو املقول وأراد ابللفظ والقول املصدر كان معىن كالمه أن قال اللفظ ل
احلركة ليست هي الكالم املسموع وهذا صحيح، ومن قال اللفظ هو امللفوظ والقول هو نفس 

قول املقول وأراد ابللفظ والقول مسمى املصدر، صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول هو الكالم امل
 وهذا صحيح. امللفوظ
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فمن قال اللفظ ابلقرآن أو القراءة أو التالوة خملوقة أو لفظي ابلقرآن أو تالويت دخل يف كالمه نفس 
الكالم املقروء املتلو، وذلك هو كالم هللا تعاىل، وإن أراد بذلك جمرد فعله وصوته كان املعىن 

ه وهلذا قال أمحد يف بعض كالمه: من قال لفظي ، لكن إطالق اللفظ يتناول هذا وغري صحيحاً 
 ابلقرآن خملوق يريد به القرآن فهو جهمي، احرتاز عما إذا أراد به فعله وصوته.

وذكر الاللكائي: إن بعض من كان يقول ذلك رأى يف منامه كأن عليه فروة ورجل يضربه فقال له: ال 
: إن الضرب إمنا يقع أمله علي، فقال: هكذا  ال أضربك وإمنا أضرب الفروة، فقالتضربين، فقال: إين

 إذا قلت لفظي ابلقرآن خملوق وقع اخللق على القرآن.
ومن قال: لفظي ابلقرآن غري خملوق أو تالويت دخل يف ذلك املصدر الذي هو عمله، وأفعال العباد 

ذا بدعة وفيه  خملوق ال نفس حركايت، قيل: لفظك هخملوقة، ولو قال: أردت به أن القرآن املتلو غري
إمجال وإيهام، وإن كان مقصودك صحيحاً فلهذا منع أئمة السنة الكبار إطالق هذا وهذا وكان هذا 

 وسطاً بني الطرفني.
وكان أمحد وغريه من األئمة يقولون القرآن حيث تصرف كالم هللا غري خملوق، ومن غري أن يقرن 

ارت كل طائفة من النفاة واملثبتة يف مسألة أفعال العباد وصفاهتم غري خملوقة وصبذلك ما يشعر أن 
التالوة حتكي قوهلا عن أمحد، وهم كما ذكر البخاري يف كتاب خلق األفعال، وقال: إن كل واحدة 



 من هاتني الطائفتني تذكر قوهلا عن أمحد وهم ال يفقهون قوله لدقة معناه.
قول أن اللفظ ابلقرآن غري خملوق يف أتباع الطائفتني، فصارت طائفة ت مث صار ذلك التفرق مورواثً 

موافقة أليب حامت الرازي وحممد بن داود املصيصي وأمثاهلما كأيب عبد هللا بن منده وأهل بيته وأيب عبد 
هللا بن حامد وأيب نصر السجزي وأيب إمساعيل األنصاري وأيب يعقوب الفرات اهلروي وغريهم، وقوم 

 نيقولو 
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دخول يف مذهب ابن كالب مع اتفاق الطائفتني على أن القرآن كله كالم نقيض هذا القول من غري 
هللا مل حيدث غريه شيئاً منه، وال خلق منه شيئاً يف غريه، ال حروفه وال معانيه، مثل حسني الكرابيسي 

 بن علي األصبهاين وأمثاهلما.وداود 
بنفس املتكلم هو األمر  وحدث مع هذا من يقول بقول ابن كالب: إن كالم هللا معىن واحد قائم

بكل ما أمر به والنهي عن كل ما هنى عنه واإلخبار بكل ما أخرب به، وأنه إن عرب عنه ابلعربية كان هو 
 القرآن وإن عرب عنه ابلعربية كان هو التوراة.

ور الناس من أهل السنة واملعتزلة وغريهم أنكروا ذلك وقالوا إن فساد هذا معلوم بصريح العقل ومجه
التوراة إذا عربت مل تكن هي القرآن وال معىن " قل هو هللا أحد " هو معىن " تبَّت " وكان  فإن

ا املعىن، بل يوافقهم على إطالق القول أبن التالوة غري املتلو وأهنا خملوقة من ال يوافقهم على هذ
 املتلو وأن اللفظ قصده أن التالوة أفعال العباد وأصواهتم، وصار أقوام يطلقون القول أبن التالوة غري

ابلقرآن خملوق فمنهم من يعرف أنه موافق البن كالب ومنهم من يعرف خمالفته له، ومنهم من ال 
ابن كالب على قوله موافقاً يعرف منه هذا وال هذا، وصار أبو احلسن األشعري وحنوه ممن يوافق 
عون أن يقال اللفظ ابلقرآن لإلمام أمحد وغريه من أئمة السنة يف املنع من إطالق هذا وهذا، فيمن

خملوق أو غري خملوق، وهؤالء منعوه من جهة كونه يقال يف القرآن أنه بلفظ أو ال بلفظ، وقالوا: 
فق هؤالء على التعليل هبذا طائفة ممن ال اللفظ الطرح والرمي، ومثل هذا ال يقال يف القرآن، ووا

له، ووقع بني أيب نعيم األصبهاين وأيب عبد يقول بقول ابن كالب يف الكالم كالقاضي أيب يعلى وأمثا
هللا بن منده يف ذلك ما هو معروف وصنف أبو نعيم يف ذلك كتابه يف الرد على اللفظ واحللولية ومال 

التالوة خملوقة، كما مال ابن منده إىل جانب من يقول إهنا غري فيه إىل جانب النفاة القائلني أبن 
 خملوقة، وحكى كل منهما
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عن األئمة ما يدل على كثري من مقصوده ال على مجيعه، فما قصده كل منهما من احلق وجد فيه من 
 املنقول الثابت عن األئمة ما يوافقه.

ر السجزي كتابه وكذلك وقع بني أيب ذر اهلروي وأيب نصر السجزي يف ذلك حىت صنف أبو نص
اآلاثر واالنتصار للسنة وأهلها أمورًا عظيمة الكبري يف ذلك املعروف ابإلابنة وذكر فيه من الفوائد و 

املنفعة، لكنه نصر فيه قول من يقول لفظي ابلقرآن غري خملوق، وأنكر على ابن قتيبة وغريه ما ذكروه 
ن حنبل كان يقول لفظي ابلقرآن غري من التفصيل، ورجح طريقة من هجر البخاري، وزعم أن أمحد ب

نقله الناس عن أمحد من إنكاره على الطائفتني وهي مسألة أيب خملوق، وأنه رجع إىل ذلك، وأنكر ما 
طالب املشهورة، وليس األمر كما ذكره، فإن اإلنكار على الطائفتني مستفيض عن أمحد عند أخص 

كالم أمحد، كاملروذي واخلالل وأيب بكر عبد الناس به من أهل بيته وأصحابه الذين اعتنوا جبمع  
ة وأمثاهلم، وقد ذكروا من ذلك ما يعلم كل عارف له أنه من أثبت األمور العزيز وأيب عبد هللا بن بط

عن أمحد، وهؤالء العراقيون أعلم أبقوال أمحد من املنتسبني إىل السنة واحلديث من أهل خراسان 
مساعيل اهلروي وأمثاهلم يسلكون حذوهم، وهلذا صنف عبد هللا الذين كان ابن منده وأبو نصر وأبو إ

براهيمي كتاابً فيمن أخذ عن أمحد العلم، فذكر طائفة ذكر منهم أاب بكر اخلالل وظن أنه بن عطاء اإل
أبو حممد اخلالل شيخ القاضي أيب يعلى وأيب بكر اخلطيب فاشتبه عليه هذا هبذا، وهذا كما أن 

شعري ىل أهل اإلثبات من أتباع ابن كالب كأيب العباس القالنسي وأيب احلسن األالعراقيني املنتسبني إ
وأيب احلسن علي بن مهدي الطربي والقاضي أيب بكر الباقالين وأمثاهلم أقرب إىل السنة وأتبع ألمحد 

بن حنبل وأمثاله من أهل خراسان املاثلني إىل طريقة ابن كالب، وهلذا كان القاضي أبو بكر بن 
إذ كان األشعري  ب يكتب يف أجوبته أحياانً حممد بن الطيب احلنبلي كما كان يقول األشعريالطي

 وأصحابه منتسبني إىل أمحد بن حنبل
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وأمثاله من أئمة السنة، وكان األشعري أقرب إىل مذهب أمحد بن حنبل وأهل السنة من كثري من 
املتأخرين املنتسبني إىل أمحد الذين مالوا إىل بعض كالم املعتزلة كابن عقيل وصدقة بن احلسني وابن 



 مثاهلم.اجلوزي وأ
كان أبو ذر اهلروي قد أخذ طريقة الباقالين وأدخلها إىل احلرم، ويقال أنه أول من أدخلها إىل احلرم، و 

وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل املغرب، فإهنم كانوا يسمعون عليه البخاري وأيخذون ذلك عنه  
أيب جعفر السمناين قالين عن كما أخذه أبو الوليد الباجي، مث رحل الباجي إىل العراق فأخذ طريقة البا

 احلنفي قاضي املوصل صاحب الباقالين.
وحنن قد بسطنا الكالم يف هذه املسائل وبينا ما حصل فيها من النزاع واالضطراب يف غري هذا 

 املوضع.
 

 فصل آخر
 لشيخ اإلسالم رمحه هللا: فتوى يف مسألة الكالمأو 

إن هللا مل يكلم موسى تكليماً، وإمنا خلق  رجل قال: سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف
الكالم والصوت يف الشجرة وموسى عليه السالم مسع من الشجرة ال من هللا، وأن هللا عز وجل مل 

يكلم جربيل ابلقرآن وإمنا أخذه من اللوح احملفوظ، فهل هو على الصواب أم ال؟ فأجاب: احلمد هللا، 
كاذب ابتفاق سلف األمة وأئمتها، بل هو كافر جيب أن ضال مفرت  ليس هذا على الصواب، بل هذا 

يستتاب فإن اتب وإال قتل، وإذا قال ال أكذب بلفظ القرآن وهو قوله " وكلم هللا موسى تكليماً " 
 (1بل أقر أبن هذا اللفظ حق لكن أنفي معناه وحقيقته )

__________ 
 ( أي هو كافر وإن قال ال أكذب بلفظ القرآن إخل1)
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فإن هؤالء هم اجلهمية الذين اتفق السلف واألئمة على أهنم من شر أهل األهواء والبدع حىت 
 أخرجهم كثري من األئمة عن الثنتني والسبعني فرقة.

الة يف اإلسالم كان يقال له اجلعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد هللا وأول من قال هذه املق
يف خطبته: ضحوا أيها الناس، تقبل هللا ضحاايكم فإين  القسري يوم أضحى، فإنه خطب الناس فقال

مضٍح ابجلعد بن درهم، إنه زعم أن هللا مل يتخذ إبراهيم خلياًل، ومل يكلم موسى تكليماً، تعاىل هللا عما 
اجلعد علواً كبريًا. مث نزل فذحبه. وكان ذلك يف زمن التابعني فشكروا ذلك، وأخذ هذه املقالة  يقول



وان وقتله خبراسان سلمة بن أحور، وإليه نسبت هذه املقالة اليت تسمى مقالة عنه جهم بن صف
باده، وأنه اجلهمية، وهي نفي صفات هللا تعاىل، فإهنم يقولون: إن هللا ال يرى يف اآلخرة وال يكلم ع

 ليس له علم وال حياة وال قدرة وحنو ذلك من الصفات، ويقولون القرآن خملوق.
املعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد وضموا إليها بدعاً أخرى يف القدر وغريه، ووافق اجلهم على ذلك 

ماً لكن املعتزلة يقولون أن هللا كلم موسى حقيقة وتكلم حقيقة، لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كال
يف غريه إما يف شجرة وإما يف هواء وإما يف غري ذلك من غري أن يقوم بذات هللا عندهم كالم وال علم 

 درة وال رمحة وال مشيئة وال حياة وال شيء من الصفات.وال ق
واجلهمية اترة يبوحون حبقيقة القول، فيقولون: أن هللا مل يكلم موسى تكليماً وال يتكلم، واترة ال 

اللفظ ملا فيه من الشناعة املخالفة لدين اإلسالم واليهود والنصارى، فيقرون ابللفظ  يظهرون هذا
 يف غريه كالماً.ولكن يقرنونه أبنه خلق 

وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف األمة من أن هللا كلم 
 ملؤمننيموسى تكليماً وأن القرآن كالم هللا غري خملوق، وأن ا

(3/132) 

 

وقدرة  يرون رهبم يف اآلخرة كما تواترت به األحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم وأن هلل علماً 
 وحنو ذلك.

م الطربي احلافظ ملا ذكر يف كتابه يف شرح ونصوص األئمة يف ذلك مشهورة متواترة حىت أن أاب القاس
أصول السنة مقاالت السلف واألئمة يف األصول ذكر من قال القرآن كالم هللا غري خملوق، وقال: 

يني سوى الصحابة، على اختالف فهؤالء مخسمائة ومخسون نفساً أو أكثر من التابعني واألئمة املرض
من مائة إمام ممن أخذ الناس بقوهلم وتدينوا مبذاهبهم، األعصار ومضي السنني واألعوام، وفيهم حنو 

ولو اشتغلت بنقل قول أهل احلديث لبلغت أمساؤهم الوفا، لكين اختصرت فنقلت عن هؤالء عصرًا 
أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه، قال: وال  بعد عصر ال ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قوهلم استتابوه

ال القرآن خملوق جعد بن درهم يف سين نيف وعشرين ومائة، مث جهم خالف بني األمة أن أول من ق
بن صفوان، فأما جعد فقتله خالد بن عبد هللا القسري، وأما جهم فقتل مبرو يف خالفه هشام بن عبد 

 امللك.
رضي هللا عنه من وجهني أهنم قالوا له يوم صفني: حكمت  وروى إبسناده عن علي بن أيب طالب



حكمت خملوقاً ما حكمت إال القرآن، وعن عكرمة قال: كان ابن عباس يف جنازة رجلني؟ فقال: ما 
فلما وضع امليت يف حلده قام رجل وقال: اللهم رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن عباس فقال: 

 مه، القرآن منه.
 د.مسعود قال: من حلف ابلقرآن فعليه بكل آية ميني. وهذا اثبت عن ابن مسعو  وعن عبد هللا بن

وعن سفيان بن عيينة قال: مسعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشاخينا والناس منذ سبعني سنة 
 يقولون: القرآن كالم هللا، منه بدأ وإليه يعود. ويف لفظ يقولون: القرآن كالم هللا غري خملوق.

و ابن دينار كرماين ثنا إسحاق بن إبراهيم يعين ابن راهويه عن سفيان بن عيينة عن عمر وقال حرب ال
 قال: أدركت الناس منذ سبعني
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سنة أدركت أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فمن دوهنم يقولون: هللا اخلالق وما سواه خملوق إال 
 القرآن فإنه كالم هللا منه خرج وإليه يعود.

 عيينة إسحاق، وإسحاق إما أن يكون مسعه منه أو من بعض أصحابه عنه.رواه عن ابن  وهذا قد
أهنم سألوه عن القرآن أخالق هو أم خملوق؟  -وهو مشهور عنه  -وعن جعفر الصادق بن حممد 

فقال: ليس خبالق وال خملوق، ولكنه كالم هللا. وهكذا روى عن احلسن البصري وأيوب السختياين 
 تابعني.مي وخلق من الوسليمان التي

وعن مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري وابن أيب ليلى وأيب حنيفة والشافعي وأمحد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه، وأمثال هؤالء من األئمة وكالم هؤالء األئمة وأتباعهم يف ذلك كثري 

وإال قتل،  تتاب فإن اتب مشهور بل اشتهر عن أئمة السلف تكفري من قال القرآن خملوق وأنه يس
كما ذكروا ذلك عن مالك بن أنس وغريه، ولذلك قال الشافعي حلفص الفرد وكان من أصحاب 

ضرار بن عمرو ممن يقول القرآن خملوق، فلما انظر الشافعي وقال له القرآن خملوق، قال له 
عن الربيع كان يف كتايب الشافعي: كفرت ابهلل العظيم. ذكره ابن أيب حامت يف الرد على اجلهمية، قال  

بن سليمان قال: حضرت الشافعي أو حدثين أبو شعيب أال أين أعلم حضر عبد هللا بن عبد احلكم 
ويوسف بن عمرو بن يزيد فسأل حفص عبد هللا قال: ما تقول يف القرآن؟ فأىب أن جييبه، فسأل 

ت فيه حتج عليه وطاليوسف بن عمرو فلم جيبه، وكالمها أشار إىل الشافعي، فسأل الشافعي فا
املناظرة، فقال الشافعي ابحلجة أبن القرآن كالم هللا غري خملوق وكفر حفصاً الفرد، قال الربيع فلقيت 



 حفصاً يف املسجد بعد هذا فقال: أراد الشافعي قتلي.
وأما مالك بن أنس فنقل عنه من غري وجه الرد على من يقول القرآن خملوق واستتابته، وهذا املشهور 

بني أصحابه، وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي يف االعتقاد نه متفق عليه ع
 الذي قال يف أوله: ذكر بيان اعتقاد أهل

(3/134) 

 

السنة واجلماعة على مذهب فقهاء امللة، أيب حنيفة النعمان بن اثبت الكويف وأيب يوسف يعقوب بن 
وإن القرآن كالم هللا، منه بدأ بال  د بن احلسن الشيباين قال فيه: إبراهيم األنصاري وأيب عبد هللا حمم

كيفية قوالً، وأنزله على نبيه وحياً، وصدقه املؤمنون على ذلك حقاً، وأثبتوا أنه كالم هللا تعاىل ابحلقيقة 
ليس مبخلوق ككالم الربية، فمن مسعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفره، وقد ذمه هللا وعابه وأوعده 

سقر " فلما أوعد هللا سقر ملن قال: " إن هذا إال قول البشر "  ذابه وتوعده حيث قال: " سأصليهع
 علمنا أنه قول خالق البشر وال يشبه قول البشر.

وأما أمحد بن حنبل فكالمه يف مثل هذا مشهور متواتر، وهو الذي اشتهر مبحنة هؤالء اجلهمية، فإهنم 
ن خملوق، حىت صار حقيقة قوهلم تعاىل وحقائق أمسائه وأن القرآأظهروا القول إبنكار صفات هللا 

تعطيل اخلالق سبحانه وتعاىل، ودعوا الناس إىل ذلك، وعاقبوا من مل حيبهم إما ابلقتل وإما بقطع الرزق 
وإما ابلعزل عن الوالية وإما ابحلبس أو ابلضرب وكفروا من خالفهم، فثبت هللا تعاىل اإلمام أمحد حىت 

ن والسنة عليهم، وأذهلم بعد العز وأمخلهم بعد الشهرة، واشتهر  به ابطلهم، ونصر أهل اإلمياأظهر هللا
عند خواص األمة وعوامها أن القرآن كالم هللا غري خملوق وإطالق القول أن من قال أنه خملوق فقد  

 كفر.
القول أبن القرآن  وأما إطالق القول أبن هللا مل يكلم موسى فهذه مناقضة لنص القرآن فهو أعظم من

بال ريب يستتاب فإن اتب وإال قتل، فإنه أنكر نص القرآن، وبذلك أفىت األئمة  خملوق، وهذا
 والسلف يف مثله، والذي يقول القرآن خملوق فهو يف املعىن موافق له فلذلك كفره السلف.

كافر، قال:   قال البخاري يف كتاب خلق األفعال قال سفيان الثوري: من قال القرآن خملوق فهو
املبارك من قال " إين أان هللا ال إله إال أان " خملوق فهو كافر وال ينبغي ملخلوق أن وقال عبد هللا بن 

 يقول ذلك، قال: وقال ابن املبارك: ال نقول
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كما قالت اجلهمية أنه يف األرض ههنا، بل على العرش استوى، وقيل له كيف نعرف ربنا؟ قال فوق 
 على عرشه ابئن من خلقه.مسواته 

لوق فهو كافر، وإان حنكي كالم اليهود والنصارى وال نستطيع أن وقال: من قال " ال إله إال هللا " خم
حنكي كالم اجلهمية. قال: وقال علي بن عاصم: ما الذين قالوا أن هلل ولدًا أكفر من الذين قالوا إن 

 هللا ال يتكلم.
آن إدريس يسميهم زاندقة العراق، وقيل له: مسعت أحدًا يقول القر  قال البخاري وكان إمساعيل بن أيب

وذكر له أن قوماً  -خملوق؟ فقال: هؤالء الزاندقة. قال: وقال أبو الوليد مسعت حيىي بن سعيد 
فقال: كيف يصنعون ب " قل هو هللا أحد " كيف يصنعون بقوله " إين أان  -يقولون القرآن خملوق 

اجملوس فما رأيت ؟ قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سالم: نظرت يف كالم اليهود و هللا ال إله إال أان "
قوماً أضل يف كفرهم منهم، وإين ألستجهل من ال يكفرهم إال من ال يعرف كفرهم، قال: وقال 

سليمان بن داود اهلامشي: من قال القرآن خملوق فهو كافر، وإن كان القرآن خملوقاً كما زعموا فلم 
ا أن هذا خملوق والذي قال " ن أوىل أبن خيلد يف النار إذ قال " أان ربكم األعلى "؟ وزعمو صار فرعو 

إنين أان هللا ال إله إال أان فاعبدين " هذا أيضاً قد ادعى ما ادعى فرعون، فلم صار فرعون أوىل أن 
 .خيلد يف النار من هذا؟ وكالمها عنده خملوق. فأخرب بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه

هللا خملوق خلقه يف الشجرة أو غريها  ومعىن كالم هؤالء السلف رضي هللا عنهم: إن من قال أن كالم 
كما قال هذا اجلهمي املعتزيل املسؤول عنه، كان حقيقة قوله أن الشجرة هي اليت قالت ملوسى " إنين 

لوق عنده كفرعون الذي أان هللا ال إله إال أان فاعبدوين " ومن قال هذا خملوق قال ذلك، فهذا املخ
كالمها قال ذلك، فإن كان قول فرعون كفرًا فقول هؤالء قال: أان ربكم األعلى، كالمها خملوق، و 

 أيضاً كفر. وال ريب أن قول هؤالء يؤول إىل قول فرعون وإن كانوا ال يفهمون
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لمه كما قال تعاىل " ذلك، فإن فرعون كذب وموسى فيما أخرب به: من أن ربه هو األعلى، وأنه ك
وقال فرعون اي هامان ابن يل صرحاً لعلي أبلغ األسباب، أسباب السموات فأطلع على إله موسى 

يف غريه  وإين ألظنه كاذابً " وهو قد كذب موسى يف أن هللا كلمه، ولكن هؤالء يقولون إذا خلق كالماً 
هللا سبحانه أنطق األشياء كلها  صار هو املتكلم به وذلك ابطل وضالل من وجوه كثرية: أحدها أن



نطقاً معتادًا ونطقاً خارجاً عن املعتاد، قال تعاىل " اليوم خنتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد 
ليهم مسعهم وأبصارهم أرجلهم مبا كانوا يكسبون " وقال تعاىل: " حىت إذا ما جاؤوها شهد ع

 دمت علينا؟ قالوا أنطقنا هللا الذي أنطق كل شيء ".وجلودهم مبا كانوا يعملون، وقالوا جللودهم مل شه
 وقال تعاىل: " يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون ".

ت أن احلصى كان يسبح وقد قال تعاىل: " إان سخران اجلبال معه يسبحن ابلعشي واإلشراق " وقد ثب
سلم عليه، وأمثال ذلك من إنطاق اجلمادات، فلو  يف يد النيب صلى هللا عليه وسلم وأن احلجر كان ي

كان إذا خلق كالماً يف غريه كان هو املتكلم به كان هذا كله كالم هللا تعاىل، ويكون قد كلم من مسع 
خالق أفعال العباد، فكل انطق فاهلل خالق هذا الكالم كما كلم موسى بن عمران، بل قد ثبت أن هللا 

مبا خلقه من الكالم لكان كل كالم يف الوجود كالمه حىت كالم إبليس  نطقه وكالمه فلو كان متكلماً 
 ( يقولون:1والكفار وغريهم، وهذا تقوله غالة اجلهمية كابن عريب وأمثاله )

__________ 
ع أو التنظري بني اجلهمية وابن عريب وأمثاله من ( يكثر شيخ اإلسالم يف هذا البحث من هذا اجلم1)

د وال يذكر فيه الفرق بينهما وهو أن اجلهمية ينكرون صفات اخلالق هراب من القائلني بوحدة الوجو 
تشبيهه خبلقه فجعلوه كالعدم، واالحتادية زعموا أنه ال موجود غريه فهو اخلالق واملخلوق عينا وصفة، 

ود كالمه إذ ال وجود كغريه، وشيخ اإلسالم قد فصل مذهبهم هذا وبني ومن مث كان كل كالم يف الوج
 نه يف رسالة أخرى من هذا اجملموعبطال
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 وكل كالم يف الوجود كالمه ... سواء علينا نثره ونظامه
وهكذا أشباه هؤالء من غالة املشبهة الذي يقولون: إن كالم اآلدميني غري خملوق، فإن كل واحد من 

لوقاً وأن اجلميع كالم هللا، جيعلون كالم املخلوق مبنزلة كالم اخلالق فأولئك جيعلون اجلميع خمالطائفتني 
وهؤالء جيعلون اجلميع كالم هللا وهو غري خملوق، وهلذا كان قد حصل اتصال بني شيخ اجلهمية 

اإلسالم سلط احللولية وشيخ املشبهة احللولية بسبب هذه البدع وأمثاهلا من املنكرات املخالفة لدين 
 من ينصره إن هللا لقوي عزيز، الذين إن مكناهم ( فإن هللا يقول: " ولينصرن هللا1هللا أعداء الدين )

يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا ابملعروف وهنوا عن املنكر وهلل عاقبة األمور " وأي 
 م من اإلحلاد يف أمساء هللا وآايته؟معروف وأعظم من اإلميان ابهلل وأمسائه وآايته؟ وأي منكر أعظ



ء الضالني: ما خلقه هللا يف غريه من الكالم وسائر الصفات فإمنا يعود الوجه الثاين أن يقال هلؤال
حكمه على ذلك احملل ال على غريه، فإذا خلق هللا يف بعض األجسام حركة أو طعماً أو لوانً أو رحياً  

طعوم، وإذا خلق مبحل حياة أو علماً أو قدرة أو إرادة أو  كان ذلك اجلسم هو املتحرك املتلون امل
كان ذلك احملل هو احلي العامل القادر املريد املتكلم، فإذا خلق كالماً يف الشجرة أو يف غريها كالماً  

من األجسام كان ذلك اجلسم هو املتكلم بذلك الكالم، كما لو خلق فيه إرادة أو حياًة أو علماً، وال 
ان ذلك احملل هو احلي به املتكلم به، كما إذا خلق فيه حياة أو قدرة أو مسعاً أو بصرًا ك يكون هللا هو

والقادر به والسميع به والبصري به، فكما أنه سبحانه ال جيوز أن يكون متصفاً مبا خلقه من الصفات 
احلركات، وال  املشروطة ابحلياة وغري املشروطة ابحلياة، فال يكون هو املتحرك مبا خلقه يف غريه من

 املصوت مبا خلقه يف غريه من
__________ 

كالم نقص أصله )حىت سلط هللا علماء السنة ففضحوا أعداء الدين( أو حنو هذا مما ينتظم ( يف ال1)
 به الكالم
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األصوات وال مسعه وال بصره وقدرته ما خلقه يف غريه من السمع والبصر والقدرة فكذلك ال يكون  
 كالمه ما خلقه يف غريه من الكالم وال يكون متكلماً بذلك الكالم.

الثالث أن االسم املشتق من معىن ال يتحقق بدون ذلك املعىن، فاسم الفاعل واسم املفعول جه الو 
والصفة املشبهة وأفعال التفضيل ميتنع ثبوت معناها دون معىن املصدر اليت هي مشتقة منه، والناس 

ذلك ال وك متفقون على أنه ال يكون متحرك وال متكلم إال حبركة وكالم، فال يكون مريد إال إبرادة،
 يكون عامل إال بعلم وال قادر إال بقدرة وحنو ذلك.

مث هذه األمساء املشتقة من املصدر إمنا يسمى هبا من قام به مسمى املصدر، فإمنا يسمى ابحلي من 
قامت به احلياة، وابملتحرك من قامت به احلركة، وابلعامل من قام به العلم، وابلقادر من قامت به 

قم به مسمى املصدر فيمتنع أن يسمى ابسم الفاعل وحنوه من الصفات، وهذا  يالقدرة، فأما من مل
معلوم ابالعتبار يف مجيع النظائر، وذلك ألن اسم الفاعل وحنوه من املشتقات هو مركب يدل على 

الذات وعلى الصفة واملركب ميتنع حتققه بدون حتقق مفرداته، وهذا كما أنه اثبت يف األمساء املشتقة 
األفعال مثل تكلم وكلم ويتكلم وعلم ويعلم ومسع ويسمع ورأى ويرى وحنو ذلك سواء، يف فكذلك 



قيل أن الفعل املشتق من املصدر أو املصدر مشتق من الفعل، ال نزاع بني الناس أن الفاعل الفعل 
م، علهو فاعل املصدر، فإذا قيل كلم أو علم أو تكلم أو تعلم ففاعل التكليم والتعليم هو املكلم وامل

وكذلك التعلم والتكلم، والفاعل هو الذي قام به املصدر الذي هو التكليم والتعليم والتكلم والتعلم، 
فإذا قيل: تكلم فالن أو كلم فالن فالانً ففالن هو املتكلم واملكلم، فقوله تعاىل: " وكلم هللا موسى 

، ورفع بعضهم درجات " هللاتكليماً " وقوله: " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
وقوله: " وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه " يقتضي أن هللا هو املكلم، فكما ميتنع أن يقال: هو 

 املتكلم بكالم قائم بغريه ميتنع أن يقال كلم بكالم قائم بغريه
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لقه هللا كالماً له إذ ( : أحدها أنه يلزم اجلهمية على قوهلم أن يكون كل كالم خ1فهذه ثالثة أوجه )
كالماً ولو يف غريه كان متكلماً به ال معىن لكون القرآن كالم هللا إال كونه خلقه، وكل من فعل  

عندهم، وليس للكالم عندهم مدلول يقوم بذات الرب تعاىل لو كان مدلول قائماً يدل لكونه خلق 
كذلك وهم جيوزون أن يكون   صواتً يف حمل والدليل جيب طرده فيجب أن يكون كل صوت خيلقه له

الذي هو كالم هللا تعاىل على قوهلم  الصوت املخلوق على مجيع الصفات، فال يبقى فرق بني الصوت
 والصوت الذي هو ليس بكالم.

الثاين أن الصفة إذا قامت مبحل كالعلم والقدرة والكالم واحلركة عاد حكمه إىل ذلك احملل وال يعود 
 حكمه إىل غريه.

ا  ه مشتق املصدر منه اسم الفاعل والصفة املشبهة به وحنو ذلك وال يشتق ذلك لغريه وهذالثالث أن
كله بني ظاهر وهو ما يبني قول السلف واألئمة أن من قال أن هللا خلق كالماً يف غريه لزمه أن يكون 

 حكم التكلم عائدًا إىل ذلك احملل ال إىل هللا.
فقال " تكليماً "، قال غري واحد من العلماء: التوكيد الرابع أن هللا أكد تكليم موسى ابملصدر 

 ظن أنه أرسل إليه رسوالً أو كتب إليه كتاابً بل كلمه منه إليه.ابملصدر ينفي اجملاز، لئال ي
واخلامس أن هللا فضل موسى بتكليمه إايه على غريه ممن مل يكلمه وقال " وما كان لبشر أن يكلمه 

اب أو يرسل رسواًل " اآلية، فكان تكليم موسى من وراء احلجاب، وقال هللا إال وحياً أو من وراء حج
اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي " وقال " إان أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح " اي موسى إين 

 وكلم هللا موسى تكليماً " والوحي هو ما نزله هللا على قلوب -إىل قوله  -والنبيني من بعد 



__________ 
ن كان ينبغي ( قوله فهذه ثالثة أوجه، يعين ما تقدم وقد خلصها فيما أييت وزاد عليها وجهني آخري1)

 أن يصرح بزايدهتا
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األنبياء بال واسطة فلو كان تكليمه ملوسى إمنا هو صوت خلقه يف اهلواء لكان وحي األنبياء أفضل 
بواسطة، وهلذا كان غالة اجلهمية  وسى إمنا عرفهمنه، ألن أولئك عرفوا املعىن املقصود بال واسطة، وم

من االحتادية وحنوهم يدعون أن ما حيصل هلم من اإلهلام أفضل مما حصل ملوسى بن عمران وهذا من 
 أعظم الكفر ابتفاق املسلمني.

( فإن الرسل إمنا بعثوا ليبلغوا  1وملا فهم السلف حقيقة مذهب هؤالء وأنه يقتضي تعطيل الرسالة )
ي تعطيل التوحيد، فإن من ال يتكلم وال يقوم به علم وال حياة هو كاملوات، بل هللا، بل يقتضكالم 

من ال تقوم به الصفات فهو عدم حمض إذ ذات ال صفة هلا إمنا ميكن تقديرها يف الذهن ال يف اخلارج  
 كتقدير وجود مطلق ال يتعني وال يتخصص.

ون وجود الرب وجوداً مطلقاً بشرط رية الذي جيعلفكان قول هؤالء مضاهياً لقول املتفلسفة الده
اإلطالق ال صفة له، وقد علم أن املطلق بشرط اإلطالق ال يوجد إال يف الذهن، وهؤالء الدهرية 

ينكرون أيضاً حقيقة تكليمه ملوسى ويقولون إمنا هو فيض فاض عليه من العقل الفعال، وهكذا 
رآن قول البشر لكنه صدر عن نفس صافية قوهلم أن الق يقولون يف الوحي إىل مجيع األنبياء وحقيقة

شريفة، وإذا كانت املعتزلة خريًا من هؤالء وقد كفر السلف من يقول بقوهلم فكيف هؤالء؟ وكالم 
السلف واألئمة يف مثل هؤالء ال حيصى قال حرب بن إمساعيل الكرماين: مسعت إسحاق بن راهويه 

وليس مبخلوق، وكيف يكون شيء من الرب عز آن كالم هللا يقول: بني أهل العلم اختالف أن القر 
ذكره خملوقاً؟ ولو كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا علم هللا وقدرته ومشيئته خملوقة، فإن قالوا ذلك 

 لزمهم أن يقولوا كان هللا تبارك امسه وال علم وال قدرة وال مشيئة، وهو الكفر احملض الواضح
__________ 

 ا يناسب املقام حنو )كفرهم، أو أنكروا عليهم(ملا وتقديره م( سقط جواب 1)
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مل يزل هللا عاملاً متكلماً له املشيئة يف خلقه، والقرآن كالم هللا وليس مبخلوق فمن زعم أنه خملوق فهو  
 كافر.

من أين  زعم أن شيئاً من هللا خملوق، فقيل له: وقال وكيع بن اجلراح: من زعم أن القرآن خملوق فقد
قلت هذا؟ قال: ألن هللا يقول " ولكن حق القول مين " وال يكون من هللا شيء خملوق، وهذا القول 

 قاله غري واحد من السلف.
وقال أمحد بن حنبل: كالم هللا من هللا ليس ببائن منه، وهذا معىن قول السلف القرآن كالم هللا منه 

رواه أمحد غريه عن جبري بن نفري قال قال رسول هللا  منه خرج وإليه يعود كما يف احلديث الذيبدا و 
صلى هللا عليه وسلم: " إنكم لن ترجعوا إىل هللا بشيء أفضل مما خرج منه " يعين القرآن. وقد روي 

 عن أيب أمامة مرفوعاً.
سيلمة: وحيكم أين يذهب وقال أبو بكر الصديق ألصحاب مسيلمة الكذاب، ملا مسع قرآن م

 كالماً مل خيرج من إٍل " أي من رب.  بعقولكم؟ إن هذا
وليس معىن قول السلف واألئمة: أنه منه خرج ومنه بدا، أنه فارق ذاته وحل بغريه فإن كالم املخلوق 

إذا تكلم به ال يفارق ذاته وحيل بغريه، فكيف يكون كالم هللا؟ قال تعاىل: " كربت كلمة خترج من 
 أن الكلمة خترج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاهتم.واههم إن يقولون إال كذابً " فقد أخرب أف

وأيضاً فالصفة ال تفارق املوصوف وحتل بغريه، ال صفة اخلالق وال صفة املخلوق، والناس إذا مسعوا  
 صلى هللا عليه كالم النيب صلى هللا عليه وسلم مث بلغوه عنه كان الكالم الذي بلغوه كالم رسول هللا

هتم وأصواهتم فالقرآن أوىل بذلك، فالكالم كالم البارئ والصوت صوت القارئ وسلم وقد بلغوه حبركا
قال تعاىل: " وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا ". وقال صلى هللا عليه 

 وسلم: " زينوا القرآن أبصواتكم ".
ه هللا يف غريه فيكون قد الء اجلهمية فإهنم زعموا أن القرآن خلقولكن مقصود السلف الرد على هؤ 

 ابتدأ وخرج من ذلك احملل الذي خلق فيه ال من هللا، كما
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يقولون كالمه ملوسى خرج من الشجرة، فبني السلف واألئمة أن القرآن من هللا بدأ وخرج وذكروا 
 وقات.قوله " ولكن حق القول مين " فأخرب أن القول منه ال من غريه من املخل



داء الغاية، فإن كان اجملرور هبا عيناً يقوم بنفسه مل يكن صفة هلل كقوله " وسخر لكم ما ومن هي البت
يف السموات وما يف األرض مجيعاً منه " وقوله يف املسيح " وروح منه " وكذلك ما يقوم ابألعيان  

ن صفة هلل   يذكر هلا حمل كاكقوله " وما بكم من نعمة فمن هللا " وأما إذا كان اجملرور هبا صفة ومل
كقوله " ولكن حق القول مين " وكذلك قد أخرب يف غري موضع من القرآن أن القرآن نزل منه وأنه 

نزل به جربيل منه رداً على هذا املبتدع املفرتي وأمثاله ممن يقول أنه مل ينزل منه قال تعاىل: " قل أفغري 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من اب مفصاًل والذين هللا أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكت

ربك ابحلق " وقال تعاىل " قل نزله روح القدس من ربك ابحلق " وروح القدس هو جربيل، كم قال يف 
اآلية األخرى " نزل به الروح األمني على قلبك " وقال: " من كان عدوًا جلربيل فإنه نزله على قلبك 

ربك " فبني أن جربيل نزله من هللا ال من هواء وال من  نزله روح القدس منإبذن هللا " وقال هنا " 
لوح وال غري ذلك، وكذلك سائر آايت القرآن كقوله " تنزيل الكتاب من هللا العزيز احلكيم " وقوله " 

يل حم، تنزيل الكتاب من هللا العزيز العليم " وقوله " حم، تنزيل من الرمحن الرحيم " وقوله " امل، تنز 
فيه من رب العاملني " وقوله " اي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " فقد بني الكتاب ال ريب 

يف غري موضع أنه منزل من هللا، فمن قال أنه منزل من بعض املخلوقات كاللوح واهلواء فهو مفرت 
من ما نزل وما نزله  على هللا مكذب لكتاب هللا متبع لغري سبيل املؤمنني، أال ترى أن هللا فرق بني

بعض املخلوقات كاملطر أبن قال " أنزل من السماء ماء " فذكر املطر يف غري وأخرب أنه نزله من 
 السماء، والقرآن
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أخرب أنه منزل منه، وأخرب بتنزيل مطلق يف مثل قوله: " وأنزلنا احلديد " ألن احلديد ينزل من رؤوس 
ء يف اإلانث، فلم يقل فيه من ذكر ينزل املااجلبال ال ينزل من السماء، وكذلك احليوان فإن ال

السماء، ولو كان جربيل أخذ القرآن من اللوح احملفوظ لكان اليهود أكرم على هللا من أمة حممد، ألنه 
( فيكون بنو إسرائيل قد أقروا 1قد ثبت ابلنقل الصحيح أن هللا كتب ملوسى التوراة وأنزهلا مكتوبة )

خذوه عن حممد صلى هللا عليه وسلم، وحممد أخذه عن ا املسلمون فأاأللواح اليت كتبها هللا، وأم
جربيل وجربيل عن اللوح، فيكون بنو إسرائيل مبنزلة جربيل، وتكون منزلة بين إسرائيل أرفع من منزلة 
حممد صلى هللا عليه وسلم على قول هؤالء اجلهمية، وهللا سبحانه جعل من فضائل أمة حممد صلى 

ليهم كتاابً ال يغسله املاء وإنه أنزله عليهم تالوة ال كتابة، وفرقه عليهم لم أنه أنزل عهللا عليه وآله وس



ألجل ذلك، فقال: " وقرآانً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيالً " وقال تعاىل: " وقالوا 
 لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيالً ".

مل يسمعه من هللا وإمنا وجده مكتوابً كانت العبارة عبارة جربيل وكان القرآن كالم إن كان جربيل مث 
جربيل ترجم به عن هللا كما يرتجم عن األخرس الذي كتب كالماً ومل يقدر أن يتكلم به وهذا خالف 

 دين املسلمني.
د قال يف اآلية  " قيل له فقوإن احتج حمتج بقوله " إنه لقول رسول كرمي، ذي قوة عند العرش مكني

األخرى " إنه لقول رسول كرمي، وما هو بقول شاعر قلياًل ما تؤمنون، وال بقول كاهن قليالً ما 
تذكرون " فالرسول يف هذه اآلية حممد صلى هللا عليه وسلم والرسول يف األخرى جربيل، فلو أريد به 

 أن الرسول أحدث عبارته لتناقض
__________ 

ا أصول الشريعة وهي الوصااي اليت يف االلواح ال كل أحكام الشريعة من د ابلتوراة هن( املرا1)
 عبادات واحتفاالت وعقوابت وغريها فان هذه شرعت ابلتدريج وهذا جممع عليه عند اليهود
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ملك  اخلربان، فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ ال إضافة إحداث وهلذا قال " لقول رسول " ومل يقل
ما أنزل إليك من ربك " فكان النيب  وال نيب، وال ريب أن الرسول بلغه كما قال " اي أيها الرسول بلغ

صلى هللا عليه وسلم يعرض على الناس يف املوسم ويقول: " أال رجل حيملين إىل قومه ال بلغ كالم 
بت الروم " خرج أبو بكر ريب، فإن قريشاً قد منعوين أن أبلغ كالم ريب " وملا أنزل هللا " امل غل

أم كالم صاحبك؟ فقال: ليس بكالمي وال كالم الصديق فقرأها على الناس فقالوا: هذا كالمك 
 صاحيب ولكنه كالم هللا.

وإن احتج بقوله " ما أيتيهم من ذكر من رهبم حمدث " قيل له هذه اآلية حجة عليك، فإنه ملا قال " 
الذكر منه حمدث ومنه ما ليس مبحدث، ألن النكرة إذا ما أيتيهم من ذكر رهبم حمدث " علم أن 

املوصوف وغريه، كما لو قال ما أيتيين من رجل مسلم إال أكرمته، وما آكل إال  وصفت ميز هبا بني
طعاماً حالاًل وحنو ذلك، ويعلم أن احملدث يف اآلية ليس هو املخلوق الذي يقوله اجلهمي ولكنه الذي 

نزل آخرًا، ينزل القرآن شيئاً بعد شيء، فاملنزل أواًل هو قدمي ابلنسبة إىل امل أنزل جديدًا، فإن هللا كان
وكل ما تقدم على غريه فهو قدمي يف لغة العرب، كما قال " كالعرجون القدمي " وقال " اتهلل إنك لفي 



تعبدون ضاللك القدمي " وقال " وإذا مل يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدمي " وقال " أفرأيتم ما كنتم 
" مل يقل جعلناه فقط حىت يظن أنه مبعىن أنتم وآابؤكم األقدمون " وكذلك قوله " جعلناه قرآانً عربياً 

خلقناه ولكن قال " جعلناه قرآانً عربياً " أي صريانه عربياً ألنه قد كان قادرًا على أن ينزله عجمياً، 
سألة يف أصول أهل اإلميان والسنة اليت فلما أنزله عربياً كان قد جعله عربياً دون عجمي. وهذه امل

لة والفالسفة وحنوهم، والكالم عليها مبسوط يف غري هذا املوضع وهللا فارقوا هبا اجلهمية من املعتز 
 أعلم.
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 فتوى أخرى لشيخ اإلسالم
 يف تكليم هللا ملوسى عليه السالم

 مل يكلم موسى تكليماً، فقال له وهل هو حبرف وصوت أم ال؟ ومن أنكره: مسألة فيمن قال: إن هللا
كلمه تكليماً، فقال: إن قلت كلمه فالكالم ال يكون إال حبرف وصوت، واحلرف والصوت آخر: بل  

حمدث، ومن قال: أن هللا كلم موسى حبرف وصوت فهو كافر، فهو كما قال أواًل؟ اجلواب: احلمد 
كان مل يسمع القرآن فإنه يعرف أن هذا نص   هلل، أما من قال أن هللا مل يكلم موسى تكليماً فهذا إن

( أن 1قرآن، فإن أنكره بعد ذلك استتيب فإن اتب وإال قتل، وال يقبل منه إن كان كالمه بعد )ال
جيحد نص القرآن، بل لو قال: إن معىن كالمي أنه خلق صواتً يف اهلواء فأمسعه موسى كان كالمه 

، لكن من  السلف قالوا: يستتابون فإن اتبوا وإال قتلواأيضاً كفرًا، وهو قول اجلهمية الذين كفرهم 
كان مؤمناً ابهلل ورسوله مطلقاً ومل يبلغه من العلم ما يبني له الصواب فإنه ال حيكم بكفره حىت تقوم 

عليه احلجة اليت من خالفها كفر، إذ كثري من الناس خيطئ فيما يتأوله من القرآن وجيهل كثرياً مما يرد 
 األمة، والكفر ال يكون إال بعد البيان.اب والسنة، واخلطأ والنسيان مرفوعان عن هذه من معاين الكت

واألئمة الذين أمروا بقتل مثل هؤالء الذين ينكرون رؤية هللا يف اآلخرة ويقولون القرآن خملوق وحنو 
س فقتلوا ذلك، قيل إهنم أمروا بقتلهم لكفرهم، وقيل ألهنم إذا دعوا الناس إىل بدعتهم أضلوا النا

 الناس أن يضلوهم.ألجل الفساد يف األرض وحفظاً لدين 
__________ 

 ( كذا ولعله )وان كان كالمه من غري أن(1)
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وابجلملة فقد اتفق سلف األمة وأئمتها على أن اجلهمية من شر طوائف أهل البدع، حىت أخرجهم  
 كثري عن الثنتني والسبعني فرقة.

ن يقولون أن كالم هللا خملوق وأن هللا وإمنا كلم موسى بكالم ة واملعتزلة الذيومن اجلهمية املتفلسف
خملوق خلقه يف اهلواء، وأنه ال يرى يف اآلخرة، وأنه ليس مبايناً خللقه، وأمثال هذه املقاالت اليت 

 تستلزم تعطيل اخلالق وتكذيب رسله وإبطال دينه.
واحلرف والصوت حمدث، ومن  ن إال حبرف وصوت،وأما قول اجلهمي: إن قلت كلمه فالكالم ال يكو 

قال أن هللا كلم موسى حبرف وصوت فهو كافر، فيقال هلذا امللحد: أنت تقول إنه كلمه حبرف 
صوت، لكن تقول حبرف وصوت خلقه يف اهلواء وتقول أنه ال جيوز أن تقوم به احلروف واألصوات 

قد كفر. ومن املعلوم أن من جحد قال أنه متحيز ف ألهنا ال تقوم إال مبتحيز، والباري ليس مبتحيز ومن
 ما نطق به الكتاب والسنة كان أوىل ابلكفر ممن أقر مبا جاء به الكتاب والسنة.

وإن قال اجلاحد لنص الكتاب والسنة أن العقل معه قال له املوافق للنصوص: بل العقل معي وهو 
لقوله مبا يدعيه من العقل  وذاك إمنا حيتاج موافق للكتاب والسنة فهذا يقول إن معه السمع والعقل،

 الذي يبني منازعه فساده، ولو قدر أن العقل معه.
والكفر هو من األحكام الشرعية وليس كل من خالف شيئاً علم بنظر العقل يكون كافرًا، ولو قدر 

 أنه جحد بعض صرائح العقول مل حيكم بكفره حىت يكون قوله كفرًا يف الشريعة.
سول جاء به فهو كافر بال نزاع، وذلك أنه ليس يف الكتاب والسنة وال لف ما علم أن الر وأما من خا

يف قول أحد من سلف األمة وأئمتها اإلخبار عن هللا أبنه متحيز أو أنه ليس مبتحيز، وال يف الكتاب 
ال أصل والسنة أن من قال هذا وهذا يكفر، وهذا اللفظ مبتدع والكفر ال يتعلق مبجرد أمساء مبتدعة 

كتاب والسنة، بل يستفسر هذا القائل إذا قال أن هللا متحيز أو ليس مبتحيز فإن قال أعين هلا يف ال
 بقويل أنه
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متحيز: أنه دخل يف املخلوقات وإن املخلوقات قد حازته وأحاطت به فهذا ابطل، وإن قال أعين أنه 
 حماز عن املخلوقات مباين هلا، فهذا خلق.

ن أراد به أن املخلوق ال جيوز اخلالق فقد أصاب وإن قال أن اخلالق ال ه ليس مبتحيز، إوكذلك قول



 يباين املخلوق وينفصل عنه فقد أخطأ.
وإذا عرف ذلك فالناس يف اجلواب عن حجته الداحضة وهي قوله: لو قلت أنه كلمه فالكالم ال 

وىل، نعوه املقدمة األيكون إال حبرف وصوت واحلرف والصوت حمدث، ثالثة أصناف: صنف م
وصنف منعوه املقدمة الثانية، وصنف مل مينعوه املقدمتني بل استفسروه وبينوا أن ذلك ال مينع أن 

 يكون هللا كلم موسى تكليماً.
فالصنف األول أبو حممد عبد هللا بن سعيد بن كالب وأبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري ومن 

رف وصوت بل الكالم معىن قائم بذات املتكلم ال يكون إال حب اتبعهما قالوا: ال نسلم أن الكالم
واحلروف واألصوات عبارة عنه، وذلك املعىن القائم بذات هللا تعاىل يتضمن األمر بكل ما أمر به 

واخلرب عن كل ما أخرب عنه، فإن عرب عنه ابلسراينية كان إجنياًل، وقالوا: إنه اسم الكالم حقيقة، 
 يف كالم اخلالق، وحقيقة يف كالم املخلوق. رتكاً أو جمازاً فيكون اسم الكالم مش

والصنف الثاين سلموا هلم أن الكالم ال يكون إال حبرف وصوت ومنعوهم املقدمة الثانية، وهو أن 
( قالوا إن احملدث كاحلادث سواء كان قائماً بنفسه أو 1احلرف والصوت ال يكون إال حمداثً، وصنف )

وهو حبرف وصوت، وهذا قول من يقول القرآن قدمي وهو  ال يكون قدمياً  بغريه وهو يتكلم بكالم
حبرف وصوت كأيب احلسن بن سامل وأتباعه الساملية وطوائف ممن اتبعه، وقال هؤالء يف احلرف 

 والصوت نظري ما قاله الذين قبلهم يف املعاين.
__________ 

 عةارت االصناف أرب( أي وصنف آخر من هذا الصنف الثاين ولذلك تكرر وإال ص1)
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وقالوا كالم ال حبرف وال صوت ال يعقل، ومعىن يكون أمرًا وهنياً وخربًا ممتنع يف صريح العقل، ومن 
بارات الدالة عليه فقوله معلوم الفساد ادعى أن معىن التوراة واإلجنيل والقرآن واحد وإمنا اختلفت الع

مسمى الكالم مما يعلم فساده ابالضطرار من مجيع  ابالضطرار عقاًل وشرعاً وإخراج احلروف عن
اللغات وإن جاز أن يقال: إن احلروف واألصوات املخلوقة يف غري كالم هللا حقيقة أمكن حينئذ أن 

 يكون كلم موسى بكالم خملوق يف غريه.
قلتم أن ( فإن 1واهنم األولني: إذا قلتم أن الكالم هو جمرد املعىن وقد خلق عبارة بيان )وقالوا إلخ

تلك العبارة كالمه حقيقة بطلت حجتكم على املعتزلة فإن أعظم حجتكم عليهم قولكم أنه ميتنع أن 



قائمة بغريه، يكون متكلماً بكالم خيلقه يف غريه، كما ميتنع أن يعلم بعلم قائم بغريه، وأن يقدر بقدرة 
ن الكالم حقيقة يف املعىن جمازًا يف وأن يريد إبرادة قائمة بغريه، وإن قلتم هي كالم جمازًا لزم أن يكو 

 اللفظ، وهذا مما يعلم فساده ابالضطرار من مجيع اللغات.
والصنف الثالث: الذين مل مينعوا املقدمتني ولكن استفسروهم وبينوا أن هذا ال يستلزم صحة قولكم، 

فهذا دليل على  ل قالوا: إن قلتم أن احلرف والصوت حمدث مبعىن أنه جيب خملوقاً منه منفصاًل عنه،ب
فساد قولكم وتناقضه، وهذا قول ممنوع، وإن قلتم مبعىن أنه ال يكون قدمياً فهو مسلم لكن هذه 

 التسمية حمدثة.
لنا: احلرف والصوت ال وهؤالء صنفان: صنف قالوا أن احملدث هو املخلوق املنفصل عنه فإذا ق

ينئذ فيكون هذا املعتزيل أبطل قوله بقوله حيث يكون إال حمداثً كان مبنزلة قولنا ال يكون إال خملوقاً وح
زعم أنه يتكلم حبرف وصوت خملوق، مث استدل على ذلك مبا يقتضي أنه يتكلم بكالم خملوق وفيه 

 تلبيس.
 لوق، بل هو سبحانهوحنن ال نقول كلم موسى بكالم قدمي وال بكالم خم

__________ 
 ( هكذا يف األصل ولعله حمرف1)

(3/149) 

 

ذا شاء ويسكت إذا شاء كما أنه سبحانه وتعاىل خلق السموات واألرض يف ستة أايم مث يتكلم إ
يت يف ظلل من الغمام استوى على العرش، وأنه سبحانه استوى إىل السماء وهي دخان وأنه سبحانه أي

أو واملالئكة، كما قال " وجاء ربك وامللك صفاً صفاً " وقال: " هل ينظرون إال أن أتتيهم املالئكة 
أييت ربك أو أييت بعض آايت ربك " وقال تعاىل " إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون " 

ملؤمنون " وأمثال ذلك يف القرآن واحلديث  وقال تعاىل " وقل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسوله وا
ائمة بنفسه، وما كان قائماً كثري، يبني هللا سبحانه أنه إذا شاء فعل ما أخرب عنه من تكليمه وأفعاله الق

بنفسه هو كالمه ال كالم غريه، واملخلوق ال يكون قائماً ابخلالق، وال يكون الرب حمالً للمخلوقات، 
اء من كلماته وأفعاله، وليس من ذلك شيء خملوقاً، إمنا املخلوق ما كان بل هو سبحانه يقوم به ما ش

، وهلذا قال السلف: القرآن كالم هللا غري خملوق، منه بدأ ابئناً عنه، وكالم هللا من هللا ليس ببائن منه
 وإليه يعود، فقالوا: منه بدا، أي هو املتكلم به ال أنه خلقه يف بعض األجسام املخلوقة.



واب هو جواب أئمة أهل احلديث والتصوف والفقه وطوائف من أهل الكالم من أئمتهم من وهذا اجل
األئمة األربعة أصحاب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد، منهم اهلشامية والكرامية وغريهم وأتباع 

من خيتار جواب الصنف األول، وهم الذين يرتضون قول ابن كالب يف القرآن، وهم طوائف من 
أصحاب مالك والشافعي وأمحد وأيب حنيفة، ومنهم من خيتار جواب الصنف الثاين، وهم  متأخري

ويقولون أن القرآن قدمي كالساليمة وطوائف من أصحاب الطوائف الذين ينكرون قول ابن كالب 
مالك والشافعي وأمحد وأيب حنيفة، ومنهم من خيتار جواب الطائفة الثالثة، وهم الذين ينكرون قول 

 تني املتقدمتني الكالبية والساملية.الطائف
ال خيتار قول  مث من هؤالء من يقول بقول الكرامية، والكرامية ينتسبون إىل أيب حنيفة، ومنهم من

 الكرامية أيضاً ملا فيه من تناقض آخر، بل يقول بقول أئمة
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احلديث كالبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وحممد بن إسحاق بن خزمية ومن قبلهم من السلف،  
وعبد هللا بن املبارك  كأيب بكر بن عبد الرمحن ابن احلارث بن هشام وحممد بن كعب القرظي والزهري

د بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وما نقل من ذلك عن الصحابة والتابعني، ويف ذلك آاثر كثرية وأمح
 معروفة يف كتب السنن واآلاثر تضيق عنها هذه الورقة.

وبني األصناف الثالثة منازعات ودقائق تضيق عنها هذه الورقة، وقد بسطنا الكالم عليها يف مواضع 
( لكن هؤالء 1ل الصواب يف صريح املعقول وصحيح املنقول )حقيقة كل قول، وما هو القو وبينا 

الطوائف كلهم متفقون على تضليل من يقول أن كالم هللا خملوق، واألمة متفقة على أن من قال أن  
 كالم هللا خملوق مل يكلم موسى تكليماً يستتاب فإن اتب وإال يقتل.

 ه وسلم تسليماً كثرياً.ى هللا على سيدان حممد وآلواحلمد هلل رب العاملني. وصل
 

 فتوى أخرى لشيخ اإلسالم رمحه هللا
 يف القرآن هل هو حبرف وصوت أم ال؟

 ويف نقط املصحف وشكله هل مها منه أم ال؟
سئل رمحه هللا تعاىل عن رجلني تباحثا، فقال أحدمها: القرآن حرف وصوت، وقال اآلخر: ليس هو 

املصحف والشكل من القرآن، وقال اآلخر: ليس ال أحدمها: النقط اليت يف حبرف وال صوت، وق



ذلك من القرآن، فما الصواب يف ذلك؟ فأجاب رضي هللا عنه: احلمد هلل رب العاملني، هذه املسألة 
يتنازع فيها كثري من الناس وخيلطون احلق ابلباطل، فالذي قال: إن القرآن حرف وصوت إن أراد 

 كالم هللا الذي نزل به  رآن الذي يقرأ للمسلمني هوبذلك أن هذا الق
__________ 

 ( قد تقدم كل هذا يف مواضع من هذه اجملموعة1)
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الروح األمني على حممد صلى هللا عليه وسلم وخامت النبيني واملرسلني وأن جربيل مسعه من هللا والنيب 
وسلم كما قال  صلى هللا عليه صلى هللا عليه وسلم مسعه من جربيل، واملسلمون مسعوه من النيب

تعاىل: " قل نزله روح القدس من ربك ابحلق " وقال: " والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من 
ربك ابحلق " فقد أصاب يف ذلك، فإن هذا مذهب سلف األمة وأئمتها والدالئل على ذلك كثرية من 

 الكتاب والسنة واإلمجاع.
وإمنا هو كالم جربيل أو غريه عرب به عن املعىن القائم  يتكلم هللا به ومن قال: إن القرآن العرب مل

 بذات هللا، كما يقول ذلك ابن كالب واألشعري ومن وافقهما فهو قول ابطل من وجوه كثرية.
فإن هؤالء يقولون: إنه معىن واحد قائم ابلذات، وأن معىن التوراة واإلجنيل والقرآن واحد، وأنه ال 

عنه ابلعربية كان قرآانً وابلعربانية كان توراة وابلسراينية كان إجنيالً عض، وأنه إن عرب يتعدد وال يتب
فيجعلون معىن آية الكرسي وآية الدين و " قل هو هللا أحد " " تب ت يدا أيب هلب " والتوراة واإلجنيل 

مل يسبقه إليه  وغريمها معىن واحدًا، وهذا قول فاسد ابلعقل واملشاهدة وهو قول أحدثه ابن كالب
 ريه من السلف.غ

وإن أراد القائل ابحلرف والصوت أن األصوات املسموعة من القراء، واملداد الذي يف املصاحف قدمي 
أزيل، أخطأ وابتدع، وقال ما خيالف العقل والشرع، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " زينوا 

، كما قال تعاىل " وإن أحد كالم كالم البارئالقرآن أبصواتكم " فبني أن الصوت صوت القارئ، وال
من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا " فالقرآن الذي يقرأه املسلمون كالم هللا ال كالم 
غريه كما ذكر هللا ذلك، ويف السنن عن جابر بن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يعرض 

إىل قومه ألبلغ كالم ريب فإن قريشاً قد منعوين أن أال رجل حيملين  نفسه على الناس ابملوسم فيقول: "



 أبلغ كالم ريب ".
 وقالوا أليب بكر الصديق ملا قرأ عليهم
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" أمل غلبت الروم " أهذا كالمك أم كالم صاحبك؟ فقال: ليس بكالمي وال كالم صاحيب ولكنه كالم 
 هللا تعاىل.

" إمنا األعمال ابلنيات " أن احلديث الذي  م كقوله:والناس إذ بلغوا كالم النيب صلى هللا عليه وسل
يسمعونه حديث النيب صلى هللا عليه وسلم تكلم به بصوته وحبروفه ومعانيه، واحملدث بلغه عنه 

بصوت نفسه ال بصوت النيب صلى هللا عليه وسلم، فالقرآن أوىل أن يكون كالم هللا إذا بلغته الرسل 
 عنه وقرأته الناس أبصواهتم.

ابلقرآن حبروفه ومعانيه بصوت نفسه واندى موسى بصوت نفسه، كما ثبت ابلكتاب  تكلم وهللا
والسنة وإمجاع السلف، وصوت العبد ليس هو صوت الرب وال مثل صوته، فإن هللا ليس كمثله 

 شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله.
تاب والسنة من أن هللا ينادي ق به الكوقد نص أئمة اإلسالم أمحد ومن قبله من األئمة على ما نط

بصوت، وأن القرآن كالمه تكلم حبرف وصوت ليس منه شيء كالماً لغريه، ال جربيل وال غريه، وأن 
العباد يقرؤونه أبصوات أنفسهم وأفعاهلم، فالصوت املسموع من العبد صوت القارئ والكالم كالم 

 البارئ.
وت العبد وصوت الرب بل جيعل هذا هو هذا يز بني صوكثري من اخلائضني يف هذه املسألة ال مي

فينفيهما مجيعاً أو يثبتهما، مجيعاً، فإذا نفى احلرف والصوت نفى أن يكون القرآن العريب كالم هللا، 
وأن يكون منادايً لعباده بصوته، وأن يكون القرآن الذي يقرأه املسلمون هو كالم هللا كما نفى أن 

 جعل كالم هللا املتنوع شيئاً واحدًا ال فرق بني القدمي ز وجل، مثيكون صوت العبد صفة هلل ع
واحلادث، وهو مصيب يف هذا الفرق دون ذاك الثاين الذي فيه نوع من اإلحلاد والتعطيل، حيث 

 جعل الكالم املتنوع شيئاً واحدًا ال حقيقة له عند التحقيق.
وله أن احلروف متعاقبة يف هما مع قوإذا ثبت جعل صوت الرب هو العبد أو سكت عن التمييز بين

 الوجود مقرتنة يف الذات قدمية أزلية األعيان فجعل
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عني صفة الرب حتل يف العبد أو يتحد بصفته فقال بنوع من احللول واالحتاد يفضي إىل نوع من 
 التعطيل.

الل مل يذهب إليه وصفاته خطأ وضوقد علم أن عدم الفرق واملباينة بني اخلالق وصفاته واملخلوق 
أحد من سلف األمة وأئمتها، بل هم متفقون على التمييز بني صوت الرب وصوت العبد، ومتفقون 

أن هللا تكلم ابلقرآن الذي أنزله على نبيه صلى هللا عليه وسلم حروفه ومعانيه، وأنه ينادي عباده 
وعلى أنه ليس شيء من صوات العباد، بصوته، ومتفقون على أن األصوات املسموعة من القراء أ

أصوات العباد وال مداد املصاحف قدمياً، بل القرآن مكتوب يف مصاحف املسلمني مقروء أبلسنتهم 
حمفوظ بقلوهبم وهو كله كالم هللا. والصحابة كتبوا املصاحف ملا كتبوها بغري شكل وال نقط ألهنم  

ا، فإن كتبت بال شكل وال نقط ملصاحف وشكلوهكانوا عرابً ال يلحنون، مث ملا أحدث اللحن نقط ا
 جاز، وإن كتبت بنقط وشكل جاز ومل يكره يف أظهر قويل العلماء وهو إحدى الروايتني عن أمحد.
وحكم النقط والشكل حكم احلروف، فإن الشكل يبني إعراب القرآن كما يبني النقط احلروف، 

م هللا العريب الذي أنزله وكتب ط خملوق، وكالواملداد الذي يكتب به احلروف ويكتب به الشكل والنق
يف املصاحف ابلشكل والنقط وبغري شكل ونقط ليس مبخلوق، وحكم اإلعراب حكم احلروف، لكن 
اإلعراب ال يستقل بنفسه بل هو اتبع للحروف املرسومة فلهذا حيتاج لتجريدمها وإفرادمها ابلكالم، 

فه وإعرابه، وهللا تكلم ابلقرآن العريب الذي  معانيه وحرو بل القرآن الذي يقرأه املسلمون هو كالم هللا
أنزله على حممد صلى هللا عليه وسلم والناس يقرؤونه أبفعاهلم وأصواهتم، واملكتوب يف مصاحف 

املسلمني هو كالم هللا وهو القرآن العريب الذي أنزل على نبيه سواء كتب بشكل ونقط أو بغري شكل 
بقدمي بل هو خملوق، والقرآن الذي كتب يف املصحف ه القرآن ليس ونقط، واملداد الذي كتب ب

 ابملداد هو كالم هللا منزل غري خملوق، واملصاحف جيب احرتامها
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ابتفاق املسلمني ألن كالم هللا مكتوب فيها، واحرتام النقط والشكل إذا كتب املصحف مشكاًل 
رآن كحرمة حروفه املنقوطة ة إعراب القمنقوطاً كاحرتام احلروف ابتفاق علماء املسلمني، كما أن حرم

 ابتفاق املسلمني، وهلذا قال أبو بكر وعمر: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
وهللا تكلم ابلقرآن حبروفه ومعانيه فجميعه كالم هللا فال يقال بعضهم كالم هللا وبعضه ليس بكالم هللا 



 أنه اندى موسى يف غري موضع من فإنه قد أخربوهو سبحانه اندى موسى بصوت مسعه موسى، 
القرآن كما قال تعاىل: " هل أاتك حديث موسى إذ انداه ربه ابلواد املقدس طوى " والنداء ال يكون 

إال صواتً ابتفاق أهل اللغة، وقد قال تعاىل " إان أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده 
عقوب واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ل وإسحاق ويوأوحينا إىل إبراهيم وإمساعي

وآتينا داود زبورًا، ورساًل قد قصصناهم من قبل ورساًل مل نقصصهم عليك، وكلم هللا موسى تكليماً " 
فقد فرق هللا بني إحيائه إىل النبيني وبني تكليمه ملوسى فمن قال إن موسى مل يسمع صواتً بل أهلم 

وغريه وقد قال تعاىل: " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من  ق بني موسى معناه، مل يفر 
كلم هللا ورفع بعضهم درجات " وقال تعاىل: " وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحياً أو من وراء 

حجاب أو يرسل رسواًل فيوحي إبذنه ما يشاء " فقد فرق بني اإلحياء والتكلم من وراء حجاب كما  
سوى بني هذا وهذا كان ضااًل، وقد قال اإلمام أمحد رضي هللا عنه وغريه: مل   موسى، فمنكلم هللا

يزل متكلماً إذا شاء وهو يتكلم مبشيئته وقدرته، يتلكم بشيء بعد شيء، كما قال تعاىل " فلما أاتها 
ما هلما سوأهت نودي اي موسى " فناداه حني أاتها ومل يناده قبل ذلك، وقال تعاىل: " فأكال منها فبدت

وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة واندامها رهبما أمل أهنكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما عدو 
 مبني " فهو سبحانه اندامها حني أكال
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منها ومل ينادمها قبل ذلك، وكذلك قال تعاىل: " ولقد خلقناكم مث صورانكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا 
إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم  لق آدم وصوره ومل أيمرهم قبل ذلك، وكذا قوله "آلدم " بعد أن خ

خلقه من تراب مث قال له كن فيكون " فأخرب أنه قال له كن فيكون بعد أن خلقه من تراب، ومثل 
هذا اخلرب يف القرآن كثري خيرب أنه تكلم يف وقت معني واندى يف وقت معني، وقد ثبت يف الصحيحني 

قرأ قوله تعاىل " إن الصفا واملروة من شعائر هللا  نيب صلى هللا عليه وسلم أنه ملا خرج إىل الصفاعن ال
 " وقال: " نبدأ مبا بدأ هللا به " فأخرب أن هللا بدأ ابلصفا قبل املروة.

والسلف اتفقوا على أن كالم هللا منزل غري خملوق منه بدأ وإليه يعود. فظن بعض الناس أن مرادهم 
األمر بكل مأمور والنهي عن كل منهي، واخلرب  قدمي العني، مث قالت طائفة: هو معىن واحد وهو أنه

بكل خمرب، إن عرب عنه ابلعربية كان قرآانً، وإن عرب عنه ابلعربانية كان توراة، وإن عرب عنه ابلسراينية  
 كان إجنياًل، وهذا القول خمالف للشرع والعقل.



لذاته، وإن الباء  ت قدمية األعيان الزمة لذات هللا مل تزل الزمةوقالت طائفة: هو حروف وأصوا
والسني وامليم موجودة مقرتنة بعضها ببعض معاً أزاًل وأبدًا مل تزل وال تزال مل يسبق منها شيء شيئاً، 

 وهذا خمالف للشرع والعقل.
ابلنداء الذي مسعه موسى، وقالت طائفة: إن هللا ال يتكلم مبشيئته وقدرته، وأنه يف األزل كان متكلماً 

سى ال أنه انداه حني أتى الوادي املقدس بل انداه قبل ذلك مبا ال يتناهى ولكن وإمنا جتدد استماع مو 
تلك الساعة مسع النداء. وهؤالء وافقوا الذين قالوا أن القرآن خملوق يف أصل قوهلم، فإن أصل قوهلم 

حوادث  به كالم ال فعل ابختياره ومشيئته، وقالوا هذه أن الرب ال تقوم به األمور االختيارية فال يقوم
والرب ال تقوم به احلوادث فخالفوا صحيح املنقول وصريح املعقول واعتقدوا أهنم هبذا يردون على 

 الفالسفة ويثبتون حدوث العامل، وأخطأوا يف ذلك، فال لإلسالم نصروا، وال للفالسفة كسروا
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قادراً يف األزل على كالم يتكلم به وال فعل يفعله، وأنه صار قادرًا بعد أن مل وادعوا أن الرب مل يكن 
زل قادراً، لكن يقولون أن املقدور كان ممتنعاً يكن قادرًا بغري أمر حدث، أو يغريون العبارة فيقولون مل ي

ك أبن وأن الفعل صار ممكناً له بعد أن صار ممتنعاً عليه من غري جتدد شيء، وقد يعربون عن ذل
يقولوا كان قادراً يف األزل على ما ميكن فيما ال يزال، ال على ما ال ميكن يف األزل، فيجمعون بني 

حال كون املقدور عليه ممتنعاً عندهم، ومل يفرقوا بني نوع الكالم النقيضني حيث يثبتونه قادرًا يف 
دعوا أن مفعوله املعني قدمي والفعل وبني عينه كما مل يفرق الفالسفة بني هذا وهذا بل الفالسفة ا

بقدمه، فضلوا يف ذلك وخالفوا صريح املعقول وصحيح املنقول، فإن األدلة ال تدل على قدم شيء 
ل تدل على أن ما سوى هللا خملوق حادث بعد أن مل يكن، إذ هو فاعل بقدرته بعينه من العامل ب

ال يكون شيئاً من مفعوله الزماً ومشيئته كما تدل على ذلك الدالئل القطعية، والفاعل مبشيئته 
بصريح العقل واتفاق عامة العقالء، بل وكل فاعل ال يكون شيء من مفعوله الزماً لذاته، وال يتصور 

 فعوله املعني له، ولو قدر أنه فاعل بغري إرادة فكيف الفاعل ابإلرادة.مقارنة م
جيري جمرى الشروط فإن الشرط ال وما يذكر أبن املعلول يقارن علته إمنا يصح فيما كان من العلل 

يلزمه أن يتقدم على املشروط بل قد يقارنه كما تقارن احلياة العلم، وأما ما كان فاعاًل سواء مسي أو مل 
مى علة فال بد أن يتقدم على الفعل املعني، والفعل املعني ال جيوز أن يقارنه شيء من مفعوالته، يس

عول معني، وقول القائل حركت يدي فتحرك اخلامت هو من ابب وال يعرف العقالء فاعاًل قط يلتزمه مف



ل ومل يتأخر عنه ( وألنه لو كان قدمياً فاعله موجباً بذاته يف األز 1الشروط ال من ابب الفاعلني )
موجبه ومقتضاه، ولو كان كذلك مل حيدث شيء من احلوادث وهذا خالف املشاهدة، وإن كان هو 

الم والفعل بل مل يزل متكلماً إذا شاء فاعاًل ملا يشاء، ومل يزل موصوفاً سبحانه مل يزل قادرًا على الك
 بصفات الكمال،

__________ 
 ية على أي شيء يقابله، ولينظر جواب شرطها اين هو؟( لينظر العطف يف هذه اجلملة الشرط1)
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على علم الرب، وفيه من  منعواتً بنعوت اجلالل واإلكرام، والعامل فيه من اإلحكام واإلتقان ما دل
فيه من العواقب احلميدة ما االختصاص ما دل على مشيئته، وفيه من اإلحسان ما دل على رمحته، و 

دل على قدرة الرب تعاىل مع أن الرب مستحق لصفات الكمال لذاته، فإنه مستحق لكل كمال 
من أموره، فهو  ممكن للوجود ال نقص فيه منزه عن كل نقص، وهو سبحانه ليس له كف يف شيء
زه عن النقائص موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل منزه فيها عن التشبيه والتمثيل، ومن

مطلقاً، فإن وصفه هبا من أعظم األابطيل، وكماله من لوازم ذاته املقدسة ال يستفيده من غريه بل هو 
الق صفات الكمال أحق املنعم على خلقه ابخللق واإلنشاء وما جعله فيهم من صفات األحياء، وخ

 هبا، وال كفؤ له فيها.
همية واملعتزلة ملا انظرت الفالسفة يف مسألة حدوث وأصل اضطراب الناس يف مسألة كالم هللا أن اجل

العامل اعتقدوا أن ما يقوم به من الصفات واألفعال املتعاقبة ال يكون إال حاداثً بناًء على أن ما ال 
لتزموا أن الرب كان يف األزل غري قادر على الفعل والكالم بل كان ( وا1يتناهى ال ميكن وجوده )

معطاًل عن ذلك وقد يعربون عن ذلك أبنه كان قادرًا يف األزل على الفعل فيما ذلك ممتنعاً عليه وكان 
ال يزال مع امتناع الفعل عليه يف األول فيجمعون بني النقيضني حيث يصفونه ابلقدرة يف حال امتناع 

لذاته إذ كان الفعل يستلزم أن يكون له أول واألزل ال أول له واجلمع بني إثبات األولية املقدور 
 نفيها مجع بني النقيضني.و 

ومل يهتدوا إىل الفرق بني ما يستلزم األولية واحلدوث وهو الفعل املعني واملفعول املعني، وبني ما ال 
وإن كان كل من آحاده حاداثً كما يكون يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكالم بل هذا يكون دائماً 

الف خالق يلزمه خملوقه املعني دائماً فإن هذا هو دائماً يف املستقبل وإن كان كل من آحاده فانياً، خب



 الباطل يف صريح العقل
__________ 

 ( يعين يف االزل تركه للعلم به أو سقط من الناسخ1)
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ء على إنكار مل ينازع فيه األشرذمة من املتفلسفة كابن سينا وصحيح النقل وهلذا اتفقت فطر العقال
وده فخالفوا يف ذلك مجاهري وأمثاله الذين زعموا أن املمكن املفعول قد يكون قدمياً واجب لوج

العقالء مع خمالفتهم لسلفهم أرسطو وأتباعه فإنه مل يكونوا يقولون ذلك وإن قالوا بقدم األفالك، 
دمها من الفالسفة املشائني بناًء على إثبات علة غائية حلركة الفلك يتحرك وأرسطو أول من قال بق

كناً قدمياً واجباً بغريه وهم وإن كانوا أجهل ابهلل وأكفر الفلك للتشبه هبا مل يثبتوا له فاعاًل ومل يثبتوا مم
 مسبوقاً ابلعدم من متأخريهم فيهم يسلمون جلمهور العقالء أن ما كان ممكناً بذاته فال يكون إال حمداثً 

 فاحتاجوا أن يقولوا كالمه خملوق منفصل.
األمور االختيارية فقالوا أنه يف وطائفة وافقتهم على امتناع وجود ما ال هناية له لكن قالوا تقوم به 

األزل مل يكن متكلماً بل وال كان الكالم مقدورًا له مث صار متكلماً بال حدوث حادث بكالم يقوم به 
 مشية والكرامية وغريهم.وهو قول اهلا

وطائفة قال: إذا كان القرآن غري خملوق فال يكون إال قدمي العني الزماً لذات الرب فال يتكلم مبشيئته 
وقدرته، مث منهم من قال هو معىن واحد قدمي، فجعل آية الكرسي وآية الدين وسائر آايت القرآن 

 ال يتعدد وال يتبعض، ومنهم من قال أنه حروف التوراة واإلجنيل وكل كالم يتكلم هللا به معىن واحداً 
م أنه متكلم بكالم وأصوات مقرتنة الزمة للذات، وهؤالء أيضاً وافقوا اجلهمية واملعتزلة يف أصل قوهل

ال يقوم بنفسه ومشيئته وقدرته وأنه ال تقوم به األمور االختيارية، وأنه مل يستو على عرشه بعد أن 
يت يوم القيامة، ومل يناد موسى حني انداه، وال تغضبه املعاصي وال خلق السموات واألرض، وال أي

وقل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسوله  ترضيه الطاعات وال تفرحه توبة التائبني، وقالوا يف قوله "
 واملؤمنون " وحنو ذلك، إنه ال يراها إذا وجدت بل إما أنه مل يزل رائياً هلا وإما
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شيء موجود بل تعلق معدوم، إىل أمثال هذه املقاالت اليت خالفوا فيها نصوص الكتاب أنه مل يتجدد 
 والسنة مع خمالفة صريح العقل.

ة على أصل قوهلم يف أنه سبحانه ال يقدر يف األزل على الفعل والذي أجلأهم لذلك موافقتهم للجهمي
إذا شاء مث افرتقوا أحزاابً أربعة كما والكالم وخالفوا السلف واألئمة يف قوهلم: مل يزل هللا متكلماً 

 تقدم: اخللقية، واحلدوثية، واالحتادية، واالقرتانية.
مل يتكلم ال بكالم قائم بذاته وال بكالم يتكلم  وشر من هؤالء الصابئة والفالسفة الذين يقولون أن هللا

مه عندهم ما يفيض على به مبشيئته وقدرته ال قدمي النوع وال قدمي العني وال حادث وال خملوق بل كال
نفوس األنبياء، ويقولون أنه كلم موسى من مساء عقله، وقد يقولون أنه تعاىل يعلم الكليات دون 

 وجه كلي، ويقولون مع ذلك أنه يعلم نفسه ويعلم ما يفعله. اجلزئيات فإنه إمنا يعلمها على
وهو اللطيف اخلبري " لكن قوهلم  وقوهلم بعلم نفسه ومفعوالته حقن كما قال تعاىل " أال يعلم من خلق

مع ذلك: إنه ال يعلم األعيان املعينة جهل وتناقض فإن نفسه املقدسة معينة واألفالك معينة وكل 
يعلم املعينات مل يعلم شيئاً من املوجودات، إذ الكليات إمنا تكون يف األذهان ال موجود معني، فإن مل 

علم شيئاً من املوجودات تعاىل هللا عما يقول الظاملون علواً  يف األعيان، فمن مل يعلم إال الكليات مل ي
 كبريًا.

ؤالء يقولون أن وهم إمنا أجلأهم إىل هذا احلد فرارهم من جتدد األحوال للبارئ تعاىل، مع أن ه
احلوادث تقومي ابلقدمي وأن احلوادث ال أول هلا، لكن نفوا ذلك عن البارئ العتقادهم أنه ال صفة له 

د مطلق، وقالوا أن العلم نفس عني العامل، والقدرة نفس عني القادر والعلم والعامل شيء بل هو وجو 
 رى وجعلوا الصفات هي املوصوف.واحد، واملريد واإلرادة شيء واحد، فجعلوا هذه الصفة هي األخ

ومنهم من يقول بل العلم كل املعلوم كما يقوله الطوسي صاحب شرح اإلشارات فإنه أنكر على ابن 
 ينا إثباته لعلمه بنفسه وما يصدر عن نفسه، وابنس
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سينا أقرب إىل الصواب لكنه تناقض مع ذلك حيث نفى قيام الصفات به، وجعل الصفة عني 
 املوصوف وكل صفة هي األخرى.

يقول معاين الكالم شيء واحد، لكنهم ألزموا قوهلم  وهلذا كان هؤالء هم أوغل يف االحتاد واإلحلاد ممن
ألولئك، فقالوا إذا جاز أن تكون املعاين املتعددة شيئاً واحدًا، جاز أن يكون العلم هو القدرة والقدرة 



 هي اإلرادة، فاعرتف حذاق أولئك أبن هذا اإللزام ال جواب عنه.
ة هي املوصوف جاز أن يكون املوجود مث قالوا وإذا جاز أن تكون هذه الصفة هي األخرى والصف

خلالق هو املوجود املمكن احملدث املخلوق، فقالوا: إن وجود كل خملوق هو عني الواجب القدمي ا
وجود اخلالق، وقالوا الوجود واحد، ومل يفرقوا بني الواحد ابلنوع والواحد ابلعني، كما مل يفرق أولئك 

 ابلنوع.بني الكالم الواحد ابلعني والكالم الواحد 
هذا التعطيل والكفر واالحتاد الذي قاله أهل الوحدة  وكان منتهى أمر أهل اإلحلاد يف الكالم إىل

واحللول يف اخلالق واملخلوقات، كما أن الذين مل يفرقوا بني نوع الكالم وعينه وقالوا هو يتكلم حبرف 
اء السني، بل ملا اندى موسى فقال وصوت قدمي، قالوا أواًل أنه ال يتكلم مبشيئته وقدرته وال تسبق الب

أان هللا رب العاملني " كانت اهلمزة والنون وما بينهما  -( 1إىل ) - إله إال أان فاعبدين " إين أان هللا ال
 موجودات يف األزل بعضاً بعضها، مل تزل وال تزال الزمة لذات هللا.

 مث قال فريق منهم: إن ذلك القدمي هو نفس األصوات املسموعة من
__________ 

رة طه واليت بعد إىل من سورة القصص فهي ليست غاية ملا ( كذا يف األصل واآلية األوىل من سو 1)
 قبلها فيظهر أن يف الكالم حتريفا أو سقطاً من النساخ واملراد مفهوم على كل حال
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 القراء.
 وقال بعضهم: بل املسموع صواتن قدمي وحمدث.

 وقال بعضهم: أشكال املداد قدمية أزلية.
 .وقال بعضهم: حمل املداد قدمي أزيل

وحكي عن بعضهم أنه قال: املداد قدمي أزيل، وأكثرهم يتكلمون بلفظ القدمي وال يفهمون معناه بل 
منهم من يظن أن معناه متقدم على غريه، ومنهم من يظن أن معىن اللفظ أنه غري خملوق، ومنهم ال 

واالحتاد يف   الصفات، ومنهم من يقول ابحللولمييز بني ما يقول، فصار هؤالء حلولية احتادية يف
 الذات والصفات، وكان منتهى أمر هؤالء وهؤالء إىل التعطيل.

والصواب يف هذا الباب وغريه مذهب سلف األمة وأئمتها أنه سبحانه مل يزل متكلماً إذا شاء، وأنه 
مسعه موسى، وإمنا انداه حني  يتكلم مبشيئته وقدرته، وأن كلماته ال هناية هلا، وأنه اندى موسى بصوت



مل يناده قبل ذلك، وأن صوت الرب ال مياثل أصوات العباد، كما أن علمه ال مياثل علمهم  أتى
وقدرته ال متاثل قدرهتم، وأنه سبحانه ابئن عن خملوقاته بذاته وصفاته ليس يف خملوقاته شيء من ذاته 

اد، الذين عطلوا ه، وإن أقوال أهل التعطيل واالحتوصفاته القائمة بذاهتا، وال يف ذاته شيء من خملوقات
الذات أو الصفات أو الكالم أو األفعال ابطلة، وأقوال أهل احللول الذين يقولون ابحللول يف الذات 

أو الصفات ابطلة، وهذه أمور مبسوطة يف غري هذا املوضع وقد بسطناها يف الواجب الكبري وهللا 
 أعلم ابلصواب.

 إلسالمفتوى أخرى لشيخ ا
 ملتكلميف إثبات أن الكالم صفة ا

 ال عينه وال غريه
سئل أيضاً رضي هللا عنه: ما تقول السادة العلماء اجلهابذة أئمة الدين رضي هللا عنهم أمجعني فيمن 

يقول الكالم غري املتكلم، والقول غري القائل، والقرآن واملقروء والقارئ كل واحد منها له املعىن، 
 ق والبليد أاثبكم هللا مبنه.ياانً شافياً ليصل إىل ذهن احلاذبينوا لنا ذلك ب
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فأجاب رضي هللا عنه: احلمد هلل، من قال: أن الكالم غري املتكلم والقول غري القائل وأراد أنه مباين 
لوق فإهنم يزعمون أن هللا ال يقوم له منفصل عنه فهذا خطأ وضالل، وهو قول من يقول أن القرآن خم

ه، ويومهون الناس بقوهلم العلم غري العامل والقدرة غري القادر به صفة من الصفات ال القرآن وال غري 
 والكالم غري املتكلم، مث يقولون: وما كان غري هللا فهو خملوق وهذا تلبيس منهم.

له، وعلى هذا فال جيوز أن يقال علم هللا غريه، فإن لفظ الغري يراد به ما جيوز مباينته لآلخر ومفارقته 
العشرة غريها، وأمثال ذلك، وقد يراد بلفظ الغري ما ليس هو اآلخر، وعلى  وال يقال أن الواحد من

هذا فتكون الصفة غري املوصوف لكن على هذا املعىن ال يكون ما هو غري ذات هللا املوصوفة 
ت لكن قائمة ابلذات، وهللا سبحانه وتعاىل هو الذات بصفاته خملوقاً، ألن صفاته ليست هي الذا

بصفات كماله، وليس االسم امساً لذات ال فات ها بل ميتنع وجود ذات ال صفات املقدسة املوصوفة 
 هلا.

والصواب يف مثل هذا أن يقال الكالم صفة املتكلم، والقول صفة القائل، وكالم هللا ليس منه بل 
مد صلى هللا عليه وسلم كما قال تعاىل " والذين آتيناهم الكتاب أمسعه جلربيل ونزل به على حم



ن أنه منزل من ربك ابحلق " وال جيوز أن يقال أن كالم هللا فارق ذاته وانتقل إىل غريه، بل يقال  يعلمو 
كما قال السلف: أنه كالم هللا غري خملوق منه بدأ وإليه يعود، فقوهلم منه بدأ رد على من قال: أنه 

، ومنه بدأ، ال من يف بعض األجسام ومن ذلك املخلوق ابتدأ، فبينوا أن هللا هو املتكلم بهخملوق 
بعض املخلوقات، وإليه يعود أي فال يبقى يف الصدور منه آية وال يف املصاحف حرف، وأما القرآن 

 فهو كالم هللا.
ل أن الكالم غري فمن قال أن القرآن الذي هو كالم هللا غري هللا فخطؤه وتلبيسه كخطأ من قا

 قرآن الذي تكلم به فخطؤهاملتكلم، وكذلك من قال أن كالم هللا له مقروء غري ال
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 ظاهر، وكذلك من قال أن القرآن الذي يقرأه املسلمون غري املقروء الذي يقرأه املسلمون فقد أخطأ.
قراءة غري املقروء فلفظ القراءة جممل، وإن أراد ابلقرآن مصدر قرأ يقرأ قراءًة وقرآانً وقال أردت أن ال

ابلقراءة املصدر، فمن جعل القراءة اليت هي املصدر غري املقروء كما قد يراد ابلقراءة القرآن وقد يراد 
جيعل التكلم الذي فعله غري الكالم الذي يقوله، وأراد ابلغري أنه ليس هو إايه فقد صدق، فإن 

فعاًل كاحلركة ويتضمن ما يقرتن ابلفعل من احلروف واملعاين، الكالم الذي يتكلم به اإلنسان يتضمن 
قول قسيماً للفعل اترًة وقسماً منه أخرى، فاألول كما يقول: اإلميان قول وعمل، ومنه وهلذا جيعل ال

قوله صلى هللا عليه وسلم: " إن هللا جتاوز ال مىت ما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل به " ومنه 
تكون يف شأن  : " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه " ومنه قوله تعاىل: " وماقوله تعاىل

وما نتلو منه من قرآن وال تعملون من عمل " وأمثال ذلك فيما يفرق بني القول والعمل، وأما دخول 
سروه القول يف العمل ففي مثل قوله تعاىل: " فوربك لنسألنهم أمجعني عما كانوا يعملون " وقد ف

ل؟ قال: " اإلميان ابهلل " مع بقول ال إله إال هللا، وملا سئل صلى هللا عليه وسلم: أي األعمال أفض
قوله " اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال هللا وأدانها إماطة األذى عن الطريق " 

 ونظائر ذلك متعددة.
القراءة وحنوها هل حينث؟ على قولني يف مذهب وقد تتوزع فيمن حلف ال يعمل عماًل إذا قال قواًل ك

 أمحد وغريه بناًء على هذا.
ذه األلفاظ اليت فيها إمجال واشتباه إذا فصلت معانيها وإال وقع فيها نزاع واضطراب وهللا سبحانه فه



 وتعاىل أعلم.
 مت الكتاب اجملموع وهلل احلمد
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 يقول حممد رشيد آل رضا: قد مجع هذه املباحث والفتاوى عامل الشام السلفي
 شهري )رح( من كتاب الكواكب وغريهاالثري، األستاذ الشيخ مجال الدين القامسي ال

 يخ اإلسالم وفتاويه، وأرسله إىل صديقنا السلفي االثري السري،من كتب ش
 صاحب الفضيلة الشيخ حممد نصيف احلجازي. وقد رفعه هذا إىل اإلمام اهلمام،

 وحمي مذهب السلف وسنة خري األانم، عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل
 طبعه مع رسائل أخرىد وملحقاهتا فبادر إىل اصدار أمره الينا بسعود ملك احلجاز وجن

 لشيخ اإلسالم قدس هللا روحه لنشره يف مملكته وغريها كسائر مطبوعاته النافعة )وهي
 ماحواه هذا اجملموع( وكنا نظن أن املرحوم القامسي عين بقراءته وتصحيحه بنفسه،

 فيه من تكرار املسائل فاستفدان أن يكون عين بتصحيحه، وقد هون علينا تصحيحه ما
 بعضها ببعض. من مقابلة

 وأما قيمة هذا اجملموع الدينية العلمية فهي ال تقدر، والتكرار فيه مفيد فان
 هذه التحقيقات الواسعة قلما يعيها أحد إال إذا تكررت على ذهنه مراراً كثرية

 روحه ومن الغريب أن هذه املسائل كان يكتبها شيخ االسالم قدس هللا
 كتب، وهي من اآلايت البينات، والرباهنيأو ميليها من غري مراجعه كتاب من ال

 الواضحات، على أن هذا الرجل من أكرب آايت هللا يف خلقه، أيد هبا كتابه الذي
 قال فيه انه )يهدي لليت هي أقوم( وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وما كان

 صام هبا.عليه السلف الصاحل من فهمها، واالعت
 انه رمحه هللا تعاىل قد -تها وجمموعها بله مجل -ويعلم من كل فتوى منها 

 مجع من العلوم النقلية والعقلية الشرعية والتارخيية والفلسفية من اإلحاطة مبذاهب
 امللل والنحل وآراء املذاهب ومقاالت الفرق حفظا وفهما ما ال نعلم مثله عن

 كم يفعده، وأغرب من ذلك ما آاته هللا من قوة احلأحد من علماء األرض قبله وال ب
 إبطال الباطل وإحقاق احلق يف كل منها ابلرباهني النقلية والعقلية، ونصر مذهب السلف



 يف فهم الكتاب والسنة على كل ما خالفه من مذاهب املتكلمني والفالسفة وغريهم
 )ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم(
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 فهرس عناوين الكتاب
 )مذهب السلف القومي، يف حتقيق مسألة كالم هللا الكرمي(

 ( سؤال من كيالن عن كالم هللا عز وجل وكالم البشر وحكم من قال كل منهما1)
 .16 - 2وجوابه ص  -نقل عن اإلمام أمحد يف املسألة قدمي وما 

 ة على ما اتفق عليه( فصل يف مسألة القرآن العزيز وداللة الكتاب والسن2)
 السلف الصاحل فيها من الصحابة والتابعني واألئمة األربعة وغريهم وما حدث

 .34 - 17فيها من األقوال بعدهم 
 35آدم )ع. م( وهل هي قدمية أو خملوقة  ( مسألة األحرف اليت أنزهلا هللا على3)

 45فصل منه يف نزاع املتأخرين يف احلروف من كالم البشر وسببه 
 47ل يف احلكم بني املتنازعني يف ذلك أيهم املصيب فص

 84فصل يف حروف املعاين اليت هي قسمة األمساء واألفعال 
 89معىن إنزاله فصل يف بيان أن القرآن كالم هللا ال كالم جربيل وال حممد و 

 102فصل يف منشأ النزاع واالختالف وهو علم الكالم الذي ذمه السلف ونظرايته الباطلة. 
 106يف فروع االختالف وفرق الناس فيه  فصل

 113مسألة كالم هللا تعاىل يف كتاب منهاج السنة ومذاهب الشيعة فيها 
 123فصل يف كتاب موافقة صريح املعقول لصحيح املنقول 

 131يف مسألة الكالم فتوى 
 146فتوى اثنية يف مسألة الكالم 
 151فتوى اثلثة يف مسألة الكالم 

 162ات أن الكالم صفة املتكلم ال عينه وال غريه فتوى رابعة يف إثب

(3/166) 



 

 اجلزء الرابع
 حقيقة مذهب االحتاديني أو وحدة الوجود وبيان بطالنه ابلرباهني النقلية والعقلية

 
 من رسائل: شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا سره

 حممد رشيد رضاعلق عليه: السيد 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 الة شيخ اإلسالم إىل من سأله عن حقيقة مذهب االحتاديني أي القائلني بوحدة الوجود()رس

 رب العاملني * الرمحن الرحيم * مالك يوم الدين * وأشهد أن ال إله إال هللااحلمد هللا 
 األحد احلق املبني، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله خامت النبيني صلى هللا عليه وسلم تسليما

 على سائر إخوانه املرسلني.كثريًا و 
 ة)أما بعد( فقد وصل كتابك تلتمس فيه بيان حقيقة مذهب هؤالء االحتادي

 وبيان بطالنه، وانك كنت قد مسعت مين بعض البيان لفساد قوهلم، وضاق الوقت
 بك عن استتمام بقية البيان، وأعجلك السفر، حىت رأيت عندكم بعض من ينصر

 ة واحلقيقة، وصادف مين كتابك موقعا، ووجد حمالقوهلم ممن ينتسب إىل الطريق
 به املؤمنني، ويدفع به أبس قابال، وقد كتبت إليك مبا أرجو من هللا أن ينفع

 هؤالء املالحدة املنافقني، الذين يلحدون يف أمساء هللا وآايته املخلوقات واملنزالت
 ، من أهل العلميف كتابه املبني، ويبني الفرق بني ما عليه أهل التحقيق واليقني

 به ابألنبياءواملعرفة املهتدين، وبني ما عليه هؤالء الزاندقة املتشبهني ابلعارفني، كما تش
 من تشبه من املتنبئني، وكما شبهوا بكالم هللا ما شبهوه به من الشعر املفتعل وأحاديث

 املفرتيني، لتبيني أن هؤالء من جنس الكفار املنافقني املرتدين، اتباع فرعون
 والقرامطة الباطنيني، وأصحاب مسيلمة والعنسي وحنومها من املفرتين، وأن أهل

 الصديقني والشهداء والصاحلني، سواء كانوا من املقربني السابقني العلم واإلميان من
 أو من املقتصدين أصحاب اليمني، وهم من أتباع إبراهيم اخلليل وموسى الكليم،



 وقد فرق هللا يف كتابه املبني الذي جعله حاكماوحممد املبعوث إىل الناس أمجعني. 
 الباطل، واهلدى والضالل، واملؤمننيبني الناس فيما اختلفوا فيه من احلق بني احلق و 

 والكافرين، وقال تعاىل )ام حسب الذين اجرتحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا
 )ام جنعلوعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمون؟( وقال 
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 الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل املتقني كالفجار؟(
 وقال )أفنجعل املسلمني كاجملرمني ما لكم كيف حتكمون؟(

 اء وأبهل العلم واإلميان من أهل الكذبوقد بني حال من تشبه ابألنبي
  ووحيا ولكن من الشياطني،والفجور امللبوس عليهم الالبسني. وأخرب أن هلم تنزالً 

 فقال تعاىل )وأن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم
 ملشركون( وقال تعاىل )هل أنبئكم على من تنزل الشياطني؟ تنزل على كل أفاك

 أثيم( وأخرب أن كل من ارتد عن دين هللا فالبد أن أييت هللا بدله مبن يقيم دينه املبني،
 ل )اي أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف أييت هللا بقوم حيبهمفقا

 وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل هللا وال خيافون
 يؤتيه من يشاء وهللا واسع عليم( .لومة الئم ذلك فضل هللا 

 ظمونه من الشعر بنيوذلك أن مذهب هؤالء املالحدة فيما يقولونه من الكالم وين
 ملا -حديث مفرتى وشعر مفتعل. واليهما اشار أبو بكر الصديق رضي هللا عنه 

 قال له عمر بن اخلطاب يف بعض ما خياطبه به: اي خليفة رسول هللا أتلف الناس. فأخذ
 حيته وقال: اي ابن اخلطاب، أجباراً يف اجلاهلية خوارًا يف اإلسالم؟ عالم أأتلفهم؟بل

 ث مفرتى؟ أم شعر مفتعل؟ يقول: إين لست أدعوهم إىل حديث مفرتىأعلى حدي
 كقرآن مسيلمة، وال شعر مفتعل كشعر طليحة االسدي.

 بني،وهذان النوعان مها اللذان يعارض هبما القرآن أهل الفجور واالفك امل
 قال تعاىل )فال أقسم مبا تبصرون وماال تبصرون إنه لقول رسول كرمي( إىل آخر

 ل تعاىل )وإنه لتنزيل رب العاملني * نزل به الروح األمني( اآلايت إىلاآلية وقا
 قوله تعاىل )وما تنزلت به الشياطني( إىل آخر السورة. فذكر يف السورة عالمة الكهان



 وين، ونزهة عن هذين الصنفني كما يف سورة احلاقة. وقال تعاىلالكاذبني، والشعراء الغا
 عند ذي العرش مكني( إىل آخر السورة. فالرسول)إنه لقول رسول كرمي * ذي قوة 

 هنا جربيل. ويف اآلية األوىل حممد صلى هللا عليه وسلم وهلذا نزه حممدًا هناك أن يكون شاعراً 
 من الشياطني أو كاهنا ونزه هنا الرسول إليه أن يكون
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 فصل
وال حيتاج مع حسن  أن تصور مذهب هؤالء كاف يف بيان فساده -هداك هللا وأرشدك  -اعلم 

قوهلم وقصدهم، ملا فيه  التصور إىل دليل آخر، وإمنا تقع الشبهة ألن أكثر الناس ال يفهمون حقيقة
من األلفاظ اجململة واملشرتكة، بل وهم أيضاً ال يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه، وهلذا يتناقضون  

عونه، وهلذا قد افرتقوا بينهم على فرق، وال يهتدون كثريًا يف قوهلم، وإمنا يتخيلون شيئاً ويقولونه أو يتب
هنم مفرتقون، وهلذا ملا بينت لطوائف من أتباعهم ورؤسائهم إىل التمييز بني فرقهم، مع استشعارهم أ

حقيقة قوهلم، وسر مذهبهم، صاروا يعظمون ذلك، ولوال ما أقرنه بذلك من الذم والرد جلعلوين من 
فوسهم وأمواهلم ما جيل عن الوصف، كما تبذله النصارى لرؤسائهم، أئمتهم، وبذلوا يل من طاعة ن

 ا بذل آل فرعون لفرعون.واإلمساعيلية لكربائهم، وكم
وكل من يقبل قول هؤالء فهو أحد رجلني إما جاهل حبقيقة أمرهم، وإما ظامل يريد علواً يف األرض 

ال هللا فيهم " فاستخف قومه وفسادًا، أو جامع بني الوصفني. وهذه حال أتباع فرعون الذين ق
يف أئمتهم الذين يدعون إىل النار فأطاعوه " وحال القرامطة مع رؤسائهم، وحال الكفار واملنافقني 

ويوم القيامة ال ينصرون " إن هللا لعن الكافرين وأعد هلم سعريا " إىل آخر اآلية وقوله " وألعنهم لعناً  
وما هم خبارجني من النار  -إىل قوله  -من دون هللا أندادًا كبريا " وقال تعاىل " ومن الناس من يتخذ 

." 
 فصل

ء أن وجود الكائنات هو عني وجود هللا تعاىل ليس وجودها غريه وال شيء اعلم أن حقيقة قول هؤال
سواه البتة، وهلذا من مساهم حلولية أو قال هم قائلون ابحللول رأوه حمجوابً عن معرفة قوهلم خارجاً 

إىل ابطن أمرهم، ألن من قال أن هللا حيل يف املخلوقات فقد قال أبن احملل غري احلال، عن الدخول 
 تثنية عندهم وإثبات ملوجودين )أحدمها( وجود احلق احلال )والثاين( وجود املخلوق احمللوهذا 
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ول كثري من وهم ال يقرون إبثبات وجودين البتة. وال ريب أن هذا القول أقل كفرًا من قوهلم، وهو ق
بذاته يف كل مكان. وقد ذكره  اجلهمية الذين كان السلف يردون قوهلم، وهم الذين يزعمون أن هللا

كابن املبارك   -مجاعات من األئمة والسلف عن اجلهمية وكفروهم به، بل جعلهم خلق من األئمة 
 بذلك عن خارجني -ويوسف ابن اسباط وطائفة من أهل العلم واحلديث من أصحاب أمحد وغريه 

بديهم. وال ريب إن إحلاد هؤالء الثنتني والسبعني فرقة. وهو قول بعض متكلمة اجلهمية وكثري من متع
 املتأخرين وجتهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل إلحلاد هذه اجلهمية األوىل وجتهمها وزندقتها.

ى وزن االقرتان واالقرتان وأما وجه تسميتهم احتادية ففيه طريقان )أحدمها( ال يرضونه ألن االحتاد عل
ودين أبدًا )والطريق الثاين( صحة ذلك بناء على يقتضي شيئني احتد أحدمها ابآلخر وهم ال يقرون بوج

 أن الكثرة صارت وحدة كما سأبينه من اضطراهبم.
وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عريب فإنه جيعل الوجود غري الثبوت ويقول أن وجود احلق قاض 

أن املمكنات، فيصح االحتاد بني الوجود والثبوت وأما على قول من ال يفرق فيقول على ثبوت 
 الكثرة اخليالية صارت وحدة بعد الكشف أو الكثرة العينية صارت وحدة إطالقية.

 فصل
وملا كان أصلهم الذي بنوا عليه أن وجود املخلوقات واملصنوعات حىت وجود اجلن والشياطني 

الكالب واخلنازير والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان عني وجود الرب، والكافرين والفاسقني و 
متميز عنه منفصل عن ذاته، وإن كان خملوقاً له مربوابً مصنوعاً له قائماً به، وهم يشهدون أن  ال أنه

يف الكائنات تفرقاً وكثرة ظاهرة ابحلس والعقل، فاحتاجوا إىل مجع يزيل الكثرة، ووحدة ترفع التفرق 
ضهم مقالة نفسه ثبوهتا، فاضطربوا على ثالث مقاالت، أان أبينها لك وإن كانوا هم ال يبني بع مع

 ومقالة غريه لعدم كمال شهود احلق وتصوره.
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 املقالة األوىل
 مقالة ابن عريب صاحب فصوص احلكم



الكثري، وألنه ال يثبت  وهي مع كوهنا كفراً فهو أقرهبم إىل اإلسالم ملا يوجد يف كالمه من الكالم اجليد
اد ثبات غريه، بل هو كثري االضطراب فيه، وإمنا هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه على االحت

 احلق اترة والباطل أخرى. وهللا أعلم مبا مات عليه. فإن مقالته مبنية على أصلني.
 األصل األول ملذهب ابن عريب

والرافضة. وأول من ابتدع  موافقة ملن قال ذلك من املعتزلة أحدمها أن املعدوم شيء اثبت يف العدم،
هذه املقالة يف اإلسالم أبو عثمان الشحام شيخ أيب علي اجلبائي وتبعه عليها طوائف من القدرية 

املبتدعة من املعتزلة والرافضة، وهؤالء يقولون أن كل معدوم ميكن وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه 
املخرب عنه من غري املعلوم املخرب عنه، وملا صح قصد  نه لوال ثبوهتا ملا متيز املعلوماثبتة يف العدم، أل

ما يراد إجياده، ألن القصد يستدعي التمييز، والتمييز ال يكون إال يف شيء اثبت، لكن هؤالء وإن 
 فهم -ابتدعوا هذه املقالة اليت هي ابطلة يف نفسها وقد كفرهم هبا طوائف مت متكلمة السنة 

ال يقولون أن عني وجودها عني وجود احلق. وأما صاحب الفصوص يعرتفون أبن هللا خلق وجودها، و 
وأتباعه فيقولون: عني وجودها عني وجود احلق، فهي متميزة بذواهتا الثابتة يف العدم متحدة بوجود 

 احلق العامل هبا. وعامة كالمه ينبين على هذا ملن تدبره وفهمه.
ء قالوا أبن وجودها خلق هللا أو هو هللا، يقولون ن املعدوم شيء اثبت يف العدم سواوهؤالء القائلون أب

إن املاهيات واألعيان غري جمعولة وال خملوقة وأن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته، وقد يقولون 
 الوجود صفة للموجود.

 دم مادةوهذا القول وإن كان فيه شيه بقول القائلني بقدم العامل أو القائلني بق
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العامل وهيواله املتميزة عن صورته فلس هو إايه، وإن كان بينهما قدر مشرتك، فإن هذه الصورة احملدثة 
ء، بل هي كائنة بعد أن مل تكن، وكذلك من احليوان والنبات واملعادن ليست قدمية ابتفاق مجيع العقال

لقائمة ابلعناصر من حركات الكواكب الصفات واألعراض القائمة أبجسام السموات واالستحاالت ا
والشمس والقمر والسحاب واملطر والرعد والربق وغري ذلك، كل هذا حادث غري قدمي، عند كل 

املعدوم اثبتة يف القدم أو أبن مادته  ذي حس سليم، فإنه يرى ذلك بعينه. والذين يقولون أبن عني
قدم، ويقولون أن مواد مجيع العامل قدمية دون قدمية يقولون أبن أعيان مجيع هذه األشياء اثبتة يف ال

 صوره.



واعلم أن املذهب إذا كان ابطاًل يف نفسه مل يكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصوراً حقيقياً 
فأما القول الباطل فإذا بني فبيانه يظهر فساده، حىت يقال كيف اشتبه  فإن هذا ال يكون إال للحق.
اعتقادهم إايه، وال ينبغي لإلنسان أن يعجب. فما من شيء يتخيل من هذا على أحد ويتعجب من 

أنواع الباطل إال وقد ذهب إليه فريق من الناس. وهلذا وصف هللا أهل الباطل أبهنم أموات وأهنم )صم 
م )ال يفقهون، وال يعقلون( وأهنم )يف قول خمتلف يؤفك عنه من أفك( وأهنم )يف بكم عمي( وأهن

 وأهنم )يعمهون( .ريبهم يرتددون( 
االشتباه على هؤالء من حيث رأوا أن هللا سبحانه يعلم ما مل يكن قبل كونه  -وهللا أعلم  -وإمنا نشأ 

ا أن املعدوم الذي خيلقه يتميز يف علمه أو )إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون( فرأو  -
األمر كذلك. وإمنا هو متميز يف علم هللا وإرادته وقدرته، فظنوا ذلك لتميز ذات له اثبتة وليس 

وكتابه، والواحد منا يعلم املوجود واملعدوم املمكن واملعدوم املستحيل، ويعلم ما كان كآدم واألنبياء، 
ويعلم ما مل يكن لو كان كيف كان يكون، كما يعلم ما أخرب هللا ويعلم ما يكون كالقيامة واحلساب، 

ملا هنوا عنه( وأهنم )لو علم هللا فيهم خريًا ألمسعهم( وأنه )لو كان  عن أهل النار )ولو ردوا لعادوا
فيهما آهلة إال هللا لفسدات( وأنه )لو كان فيهما آهلة كما يقولون إذًا إال ابتغوا إىل ذي العرش سبيال( 

أحد هنم )لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال( وأنه )لوال فضل هللا عليكم ورمحته ما زكى منكم من وأ
 أبدًا(
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 وحنو ذلك من اجلمل الشرطية اليت يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته.
ليس  -فهذه األمور اليت نعلمها حنن ونتصورها، إما انفني هلا أو مثبتني هلا يف اخلارج أو مرتددين 

وحبر زئبق  مبجرد تصوران يكون ألعياهنا ثبوت يف اخلارج عن علمنا وأذهاننا، كما نتصور جبل ايقوت
وإنساان من ذهب وفرساً من حجر. فثبوت الشيء يف العلم والتقدير ليس هو ثبوت عينه يف اخلارج، 

أصاًل. وهذا هو تقدير  بل العامل يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه وليس لذاته يف اخلارج ثبوت وال وجود
صلى هللا عليه وسلم قال "  هللا السابق خللقه كما يف صحيح مسلم عن عبد هللا بن عمرو عن النيب

 إن هللا كتب مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبميس ألف سنة ".
ما خلق هللا ويف سنن أيب داود عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " أول 

وقال ابن عباس "  القلم فقال: اكتب قال: رب وما أكتب؟ قال، اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة "



إن هللا خلق اخللق وعلم ما هو عاملون، مث قال لعلمه " كن كتاابً " فكان كتاابً؟ مث أنزل تصديق ذلك 
 ن ذلك يف كتاب( ".يف كتابه فقال )أمل تعلم أن هللا يعلم ما يف السماء واألرض، إ

اي رسول هللا مىت   وهذا هو معىن احلديث الذي رواه أمحد يف مسنده عن ميسرة الفجر قال: قلت
قال " وآدم بني الروح واجلسد " هكذا لفظ احلديث  -كنت نبياً، ويف رواية مىت كتبت نبياً؟ 

هال العامة " كنت نبياً ( كابن عريب يف الفصوص وغريه من ج1الصحيح. وما ما يرويه هؤالء اجلهال )
ال أصل له ومل يروه أحد من أهل  وآدم بني املاء والطني " " كنت نبياً وآدم ال ماء وال طني " فهذا

العلم الصادقني، وال هو يف شيء من كتب العلم املعتمدة هبذا اللفظ بل هو ابطل، فإن آدم مل يكن 
رتاب ابملاء حىت صار طيناً ويبس الطني حىت بني املاء والطني قط فإن هللا خلقه من تراب، وخلط ال

ء والطني مركب من املاء والرتاب، ولو قيل بني املاء صار صلصااًل كالفخار، فلم يكن له حال بني املا
والرتب لكان أبعد عن احملال، مع أن هذه احلال ال اختصاص هلا، وإمنا قال " بني الروح واجلسد " 

 " ألن آدم بقي أربعني سنة قبل نفخ الروح فيه كماوقال " وإن آدم ملنجدل يف طينته 
__________ 

 واألسانيد ونقد احلديث( أي اجلهال بعلم الرواية 1)
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قال تعاىل " هل أتى على اإلنسان حني من الدهر " اآلية وقال تعاىل )وإذ قال ربك للمالئكة إين 
ه وبدأ خلق اإلنسان من خالق بشراً من صلصال( اآليتني. وقال تعاىل )الذين أحسن كل شيء خلق

ق بشرًا من طني( اآلية. واألحاديث يف خلق طني( اآليتني وقال تعاىل )إذ قال ربك للمالئكة إين خال
 آدم ونفه الروح فيه مشهورة يف كتب احلديث والتفسري وغريمها.

 أعلم ألن فأخرب صلى هللا عليه وسلم أنه كان نبياً أي كتب نبياً وآدم بني الروح واجلسد. وهذا وهللا
هلم ويظهر هلم ويكتب ما يكون  هذه احلالة فيها يقدر التقدير الذي يكون أبيدي مالئكة اخللق فيقدر

من املخلوق قبل نفخ الروح فيه، كما أخرج الشيخان يف الصحيحني ويف سائر الكتب األمهات 
قبول وأمجعوا على حديث الصادق املصدوق وهو من األحاديث املستفيضة اليت تلقاها أهل العلم ابل

د قال: حدثنا رسول هللا تصديقها وهو حديث األعمش عن زيد بن وهب عن عبد هللا بن مسعو 
صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق " إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة، 

ربع كلمات فيقال: مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يبعث هللا امللك فيؤمر أب



فوالذي نفسي بيده أن  -وقال  -اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، مث ينفخ فيه الروح 
أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 

بينه وبينها إال ذراع فيسبق أهل النار فيدخل النار، وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون 
فلما أخرب الصادق املصدوق أن امللك يكتب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة " 

رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خلق اجلسد وقبل نفخ الروح، وآدم هو أبو البشر كان أيضاً 
ما يكون منه، وحممد صلى هللا  من املناسب هلذا أن يكتب بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه

أرفعهم ذكراً، فأخرب صلى هللا عليه وسلم أنه كتب عليه وسلم سيد ولد آدم فهو أعظم الذرية قدرًا و 
نبياً حينئذ، وكتابة نبوته هو معىن كون نبوته فإنه كون يف التقدير الكتايب، ليس كوانً يف الوجود العيين، 

 تعاىل على رأس أربعني من عمره صلى هللا عليه وسلم كما قال إذ نبوته مل يكن وجودها حىت نبأه هللا
 حينا إليك روحاً من أمران( اآلية. وقال )أمل جيدك يتيماً فآوى(تعاىل )وكذلك أو 
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اآلية. وقال )حنن نقص عليك أحسن القصص( اآلية. ولذلك جاء هذا املعىن مفسرًا يف حديث 
مكتوب خامت النبيني وأن  العرابض بن سارية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال " إين عبد هللا

يف طينته، وسأخربكم أبول أمري: دعوة إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤاي أمي اليت رأت آدم ملنجدل 
 حني وضعتين وقد خرج هلا نور أضاءت هلا منه قصور الشام " هذا لفظ احلديث من رواية ابن وهب.

السلمي عن العرابض رواه  حدثنا معاوية بن صاحل عن سعيد بن سويد عن عبد األعلى بن هالل
رح السنة هكذا، ورواه الليث بن سعد عنه حنوه، ورواه اإلمام أمحد يف املسند عن ابن البغوي يف ش

مهدي: حدثنا معاوية بن صاحل ابإلسناد عن العرابض قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إن 
يث. م أبول ذلك: دعوة أيب إبراهيم " احلدعبد هللا خامت النبيني وإن آدم ملنجدل يف طينته وسأنبئك

وفيه " كذلك أمهات النبيني يرين " وقوله " ملنجدل يف طينته " أي ملتف ومطروح على وجه األرض 
 صورة من طني مل جتر فيه الروح بعد.

وقد روي أن هللا كتب امسه على العرش وعلى ما يف اجلنة من األبواب والقباب واألوراق، وروي يف 
 ليت تبني التنويه ابمسه وإعالء ذكره حينئذ.ة آاثر توافق هذه األحاديث الثابتة اذلك عد

وقد تقدم لفظ احلديث الذي يف املسند عن ميسرة الفجر ملا قيل له مىت كنت نبياً؟ قال " وآدم بني 
 الروح واجلسد " وقد رواه أبو احلسن بن بشر أن من طريق الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي يف )الوفا،



: حدثنا أبو جعفر حممد بن عمرو حدثنا أمحد بن إسحاق بن بفضائل املصطفى( صلى هللا عليه وسلم
صاحل ثنا حممد بن صاحل ثنا حممد بنا سنان العويف ثنا إبراهيم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عن عبد 

هللا األرض واستوى هللا ابن سفيان عن ميسرة قال قلت: اي رسول هللا، مىت كنت نبياً؟ قال " ملا خلق 
سبع مسوات وخلق العرش وكتب على ساق العرش حممد رسول هللا خامت األنبياء  إىل السماء فسواهن

وخلق هللا اجلنة اليت أسكنها آدم وحواء فكتب امسي على األبواب واألوراق والقباب واخليام وآدم 
 ي فأخربه هللا أنه سيد ولدك، فلمابني الروح واجلسد، فلما أحياه هللا تعاىل نظر إىل العرش فرأى امس
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 غرمها الشيطان اتاب واستشفعا ابمسي إليه ".
وروى أبو نعيم احلافظ يف كتاب دالئل النبوة: ومن طريق الشيخ أيب الفرج حدثنا سليمان بن أمحد ثنا 

أمحد بن سعيد الفهري ثنا عبد هللا ابن إمساعيل املدين عن عبد الرمحن زيد بن  أمحد بن رشدين ثنا
اخلطاب قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ملا أصاب آدم  أسلم عن أبيه عن عمر بن

اخلطيئة رفع رأسه فقال اي رب حبق حممد إال غفرت يل، فأوحى إليه وما حممد؟ ومن حممد؟ فقال: اي 
ا أمتمت خلقي رفعت رأسي إىل عرشك فإذا عليه مكتوب: ال إله إال هللا حممد رسول هللا، رب إنك مل

خلقك عليك، إذ قرنت امسه مع امسك. فقال: نعم، قد غفرت لك وهو آخر فعلمت أنه أكرم 
األنبياء من ذريتك ولواله ما خلقتك " فهذا احلديث يؤيد الذي قبله ومها كالتفسري لألحاديث 

 (1الصحيحة. )
ويف الصحيحني عن عائشة قالت " أول ما بدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي الرؤاي 

ة، وكان ال يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح، مث حبب إليه اخلالء، فكان أييت غار حراء الصادق
ك، مث يرجع إىل الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله، ويتزود لذل -وهو التعبد  -فيتحنث فيه 

بقارئ. قال خدجية فيتزود ملثلها حىت فجأه احلق، وهو حبراء، فأاته امللك فقال له: اقرأ. قال لست 
فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين، فقال: اقرأ. فقلت: لست بقارئ قال فأخذين فغطين 

خذين فغطين حىت بلغ مين حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين، فقال: اقرأ. فقلت لست بقارئ، مث أ
هلا رسول هللا اجلهد، مث أرسلين، فقال: اقرأ ابسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق( فرجع 

صلى هللا عليه وسلم ترجف بوادره " احلديث بطوله، فقد أخرب يف هذا احلديث الصحيح أنه مل يكن 
 قارائً، وهذه السورة أول ما أنزل



__________ 
كالتفسري لالحاديث الصحيحة إىل عدم صحتها وكوهنما ليسا مبعىن االحاديث ( يشري بقوله  1)

هنا من وجه واحد وهو كتابة املقادير قبل خلق ما جرت فيه من اخللق الصحيحة السابقة وامنا يوافقا
وغرضه منها تقوية الشواهد على علم هللا ابالشياء وكتابته اايها قبل خلقها، وان ثبوهتا يف العلم غري 

 بوهتا يف الوجودث
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له )مث فأنذر( وهلذا ذكر هللا عليه وهبا صار نبياً، مث أنزل عليه سورة املدثر، وهبا صار رسواًل لقو 
مر بني يعقله اإلنسان بقلبه ال حيتاج سبحانه يف هذه السورة الوجود العيين والوجود العلمي. وهذا أ

فيه إىل مسع، فإن الشيء ال يكون قبل كونه. وأما كون األشياء معلومة هلل قبل كوهنا فهذا حق ال 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به ريب فيه. وكذلك كوهنا مكتوبة عنده أو عند مالئكته،  

 اآلاثر.
كره غالية القدرية ويزعمون أن هللا ال يعلم أفعال العباد إال وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ين

 بعد وجودها وهم كفار، كفرهم األئمة كالشافعي وأمحد وغريمها.
وسلم عن السؤال الوارد عليه، وهو وقد بني الكتاب والسنة هذا القدر وأجاب النيب صلى هللا عليه 

ففي الصحيحني عن علي بن أيب طالب  ترك العمل ألجله، فأجاب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك،
قال: كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد، فأاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقعد وقعدان حوله، ومعه 

ما نفس منفوسة إال قد   -أو قال  -حد ( فجعل ينكت مبخصرته مث قال " ما منكم من أ1خمصرة )
قية أو سعيدة " قال فقال رجل: اي رسول هللا أفال كتب هللا مكاهنا من اجلنة والنار، وإال قد كتب ش

منكث على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة فسيصري إىل عمل أهل السعادة، ومن كان 
؟ فقال " اعملوا فكل ميسر: أما أهل السعادة من أهل الشقاوة فسيصري إىل عمل أهل الشقاوة

مث قرأ )فأما من  -اوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشق
أعطى واتقى( إىل آخر اآلايت " ويف رواية: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم جالساً ويف 

" ما منكم من نفس إال وقد علم منزهلا من اجلنة والنار "  يده عود ينكت به األرض فرفع رأسه فقال
مث قرأ )فأما من  -ل؟ أفال نتكل؟ قال " ال، اعملوا فكل ميسر ملا خلق له قالوا اي رسول هللا فلم نعم

 أعطى( اآلية ".



 ويف الصحيحني أيضاً عن عمران بن حصني قال: قيل اي رسول هللا، أعلم أهل
__________ 

 ا يتوكأ عليه كالعصا وحنوه وما أيخذه امللك يشري به إذا خاطب واخلطيب إذا خطب( كمكنسة:م1)

(4/12) 

 

اجلنة من أهل النار؟ قال " نعم " قال فقيل: ففيم يعمل العاملون؟ فقال " كل ميسر ملا خلق له " 
، أرأيت ما فقاال: اي رسول هللا ويف رواية: أن رجلني من مزينة أتيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما 
يستقبلون به مما أاتهم به نبيهم وتثبت احلجة عليهم؟ فقال " ال. بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، 

 قواها( ".وتصديق ذلك يف كتاب هللا )ونفس وما سواها، فأهلمها فجورها وت
سلم عن جابر بن عبد هللا قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: اي رسول هللا، بني ويف صحيح م

لنا ديننا كأان خلقنا اآلن، فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به األقالم وجرت به املقادير؟ أم فيما 
وا يم العمل؟ قال " اعمليستقبل؟ قال " ال. بل فيما جفت به األقالم وجرت به املقادير " قال: فف

 فكل ميسر ".
ويف صحيح مسلك عن عبد هللا بن عمرو قال: مسعت رسول هللا ر يقول " كتب هللا مقادير اخللق 

 قال: وعرشه على املاء ". -قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة 
حىت د طعم حقيقة اإلميان ويف سنن أيب داود عن عبادة بن الصامت أنه قال البنه: اي بين، إنك لن جت

تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك. مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم يقول " إن أول ما خلق هللا القلم فقال له " اكتب، قال: رب، ما أكتب؟ قال اكتب مقادير  

على غري  ه وسلم يقول " من ماتكل شيء حىت تقوم الساعة " اي بين مسعت رسول هللا صلى هللا علي
 -يعين أابه  -هذا فليس مين " ورواه الرتمذي من وجه آخر عن الوليد بن عبادة أنه قال: دعاين 

عند املوت فقال: اي بين اتق هللا، واعلم أنك إن تتق هللا تؤمن ابهلل وتؤمن ابلقدر كله، خريه وشره، 
وسلم يقول " إن أول ما هللا صلى هللا عليه  وإن مت على غري هذا دخلت النار، إين مسعت رسول

 خلق هللا القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إىل األبد ".
ويف الرتمذي أيضاً عن أيب حراثة عن أبيه أن رجاًل أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أرأيت رقى 

  تعاىلها، هل ترد من قضاء هللانسرتقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقي
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 شيئاً؟ قال " هي من قدر هللا ".
لكن إمنا ثبتت يف التقدير املعدوم املمكن الذي سيكون، فأما املعدوم املمكن الذي ال يكون فمثل 

يامة قبل وقتها، وقلب اجلبال يواقيت وحنو ذلك، فهذا املعدوم ممكن إدخال املؤمنني النار وإقامة الق
عند من يقول املعدوم شيء، ومع هذا فليس مبقدر كونه، وهللا يعلمه على وهو شيء اثبت يف العدم 

ما هو عليه، يعلم أنه ممكن وأنه ال يكون، وكذلك املمتنعات مثل شريك الباري وولده، فإن هللا يعلم 
مل يولد ومل يكن له كفوًا أحد، ويعلم أنه ليس له شريك يف امللك وال ويل من الذل ويعلم أنه مل يلد و 

ه حي قيوم ال أتخذه سنة وال نوم، ويعلم أنه ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض. أن
ثبت يف العلم وهذه املعدومات املمتنعة ليست شيئاً ابتفاق العقالء مع ثبوهتا يف العلم، فظهر أنه قد 

وم شيء يف العلم أو ما ال يوجد وما ميتنع أن يوجد إذ العلم واسع، فإذا توسع املتوسع وقال املعد
موجود يف العلم أو اثبت يف العلم فهذا صحيح، أما أنه يف نفسه شيء فهذا ابطل، وهبذا تزول 

 الشبهة احلاصلة يف هذه املسألة.
عقالء بين آدم من مجيع األصناف: أن املعدوم ليس يف نفسه والذي عليه أهل السنة واجلماعة وعامة 

يء واحد، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع القدمي، شيئاً وأن ثبوته ووجوده وحصوله ش
قال هللا تعاىل لزكراي )وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئاً( فأخرب أنه مل يك شيئاً. وقال تعاىل )أوال يذكر 

ه من قبل ومل يك شيئاً( وقال تعاىل )أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون( فأنكر اإلنسان أان خلقنا
تقاد أن يكونوا خلقوا من غري شيء خلقهم أم خلقوا هم أنفسهم، وهلذا قال جبري بن عليهم اع

مطعم: ملا مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي قد انصدع. ولو  
وم شيئاً مل يتم اإلنكار، إذا جاز أن يقال ما خلقوا إال من شيء، لكن هو معدوم يكون كان املعد

ق هلم شيئاً معدوماً. وقال تعاىل )فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون شيئاً( ولو كان املعدوم شيئاً اخلال
 ليس هلم.لكان التقدير: ال يظلمون موجودًا وال معدوماً، واملعدوم ال يتصور أن يظلموه فإنه 

 وأما قوله )إن زلزلة الساعة شيء عظيم( فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة
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هنا شيء عظيم ليس إخبارًا عن الزلزلة يف هذه احلال وهلذا قال )يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أ
 لتقدير.أرضعت( ولو أريد به الساعة لكان املراد هبا شيء عظيم يف العلم وا

وقوله تعاىل )إمنا قولنا لشيء إذا أردانه أن نقول له كن فيكون( قد استدل به من قال املعدوم شيء 
جة عليه، ألنه أخرب أنه يريد الشيء وأنه يكونه، وعندهم أنه اثبت يف العدم وإمنا يراد وجوده وهو ح

 وع هذه املسألة.ال عينه وال نفسه. والقرآن قد أخرب أن نفسه تراد وتكون وهذا من فر 
فإن الذي عليه أهل السنة واجلماعة وعامة العقالء أن املاهيات جمعولة وأن ماهية كل شيء عني 

وده، وأنه ليس وجود الشيء قدراً زائدًا على ماهيته، بل ليس يف اخلارج إال الشيء الذي هو وج
 زائدًا على ذلك.الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته، وليس وجوده وثبوته يف اخلارج 

ء وأولئك يقولون الوجود قدر زائد على املاهية ويقولون املاهيات غري جمعولة، ويقولون وجود كل شي
زائد على ماهيته، ومن املتفلسفة من يفرق بني الوجود والواجب واملمكن فيقول: الوجود الواجب 

الء ما تقدم من أن اإلنسان قد عني املاهية. وأما الوجود املمكن فهو زائد على املاهية. وشبهة هؤ 
 ء خمتصة به.يعلم ماهية الشيء وال يعلم وجوده، وأن الوجود مشرتك بني املوجودات وماهية كل شي

ومن تدبر تبني له حقيقة األمر فإان قد قدمنا الفرق بني الوجود العلمي والعيين. وهذا الفرق اثبت يف 
وت هذه األمور يف العلم والكتاب والكالم ليس هو الوجود والعني والثبوت واملاهية وغري ذلك. فثب

هي هي، واإلنسان إذا تصور ماهية ( وهو ثبوت حقيقتها وماهيتها اليت 1ثبوهتا يف اخلارج عن ذلك )
فقد علم وجودها الذهين، وال يلزم من ذلك الوجود احلقيقي اخلارجي. فقول القائل: قد تصورت 

علمت وجوده حصل وجوده العلمي، وما حصل وجوده  حقيقة الشيء وعينه ونفسه وماهيته وما
نفسه احلقيقية اخلارجية فال فرق بني لفظ  العيين احلقيقي ومل يعلم ماهيته احلقيقية وال عينه احلقيقية وال

وجوده ولفظ ماهيته إال أن اللفظني قد يعرب به عن الذهين واآلخر عن اخلارجي فجاء الفرق من جهة 
 ية والوجود.احملل ال من جهة املاه

__________ 
 ( أي اخلارج عن األمور الثالثة املذكورة1)
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فالقول فيه كذلك فإن الوجود املعني  -قيقة ال اشرتاك فيا، وأما قوهلم: إن الوجود مشرتك واحل
يف اخلارج ال اشرتاك فيها. وإمنا  املوجود يف اخلارج ال اشرتاك فيه، كما أن احلقيقة املعينة املوجودة



العلم يدرك الوجود املشرتك كما يدرك املاهية املشرتكة، فاملشرتك ثبوته يف الذهن ال يف اخلارج، وما يف 
ج ليس فيه اشرتاك البتة، والذهن إن أدرك املاهية املعينة املوجودة يف اخلارج مل ميكن فيها اشرتاك اخلار 

من األمور املطلقة العامة وليس يف اخلارج شيء مطلق عام بوصف وإمنا االشرتاك فيما يدركه 
معيناً، فينبغي ابإلطالق والعموم؟ وإمنا فيه املطلق ال بشرط اإلطالق وذلك ال يوجد يف اخلارج إال 

للعاقل أن يفرق بني ثبوت الشيء ووجوده يف نفسه، وبني ثبوته ووجوده يف العلم، فإن ذاك هو 
ي احلقيقي، وأما هذا فيقال له الوجود الذهين والعلمي. وما من شيء إال له الوجود العيين اخلارج

يء أربعة مراتب: وجود يف هذان الثبواتن والعلم يعرب عنه ابللفظ ويكتب اللفظ ابخلط فيصري لكل ش
األعيان، ووجود يف األذهان، ووجود يف للسان، ووجود يف البنان، وجود عيين، وعلمي، ولفظي، 

 ورمسي.
ا كان أول ما أنزل هللا على نبيه سورة )اقرأ ابسم ربك الذي خلق( ذكر فيها النوعني فقال )اقرأ وهلذ

يع املخلوقات بوجودها العيين عموماً مث ابسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق( فذكر مج
م، علم خصوصاً، فخص اإلنسان ابخللق بعدما عم غريه، مث قال )اقرأ وربك األكرم، الذي علم ابلقل

اإلنسان ما مل يعلم( فخص التعليم لإلنسان بعد تعميم التعليم ابلقلم، وذكر القلم ألن التعليم ابلقلم 
فإن اخلط يطابقه، وتعليم اللفظ هو البيان وهو مستلزم لتعليم هو اخلط وهو مستلزم لتعليم اللفظ، 

لمراتب الثالث: اللفظي، والعلمي، العلم، ألن العبارة تطابق املعىن، فصار تعليمه ابلقلم مستلزماً ل
 والرمسي، خبالف ما لو أطلق التعليم أو ذكر تعليم العلم فقط مل يكن ذلك مستوعباً للمراتب.

الوجود العيين والعلمي وأن هللا سبحانه هو معطيهما فهو خالق اخللق وخالق  فذكر يف هذه السورة
 اإلنسان، وهو املعلم ابلقلم ومعلم اإلنسان.

بات وجود الشيء يف اخلارج قبل وجوده فهذا أمر معلوم الفساد ابلعقل والسمع وهو خمالف فأما إث
 للكتاب والسنة واإلمجاع.
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 فصل
 ابن عريب األصل الثاين ملذهب

هذا أحد أصلي ابن عريب. وأما األصل اآلخر فقوهلم أن وجود األعيان نفس وجود احلق وعينه. وهذا 
من املسلمني واليهود والنصارى واجملوس واملشرتكني، وإمنا هو  انفردوا به عن مجيع مثبتة الصانع



 .حقيقة قول فرعون والقرامطة املنكرين لوجود الصانع كما سنبينه إن شاء هللا
( وما يدعيه من أن احلق يغتذي ابخللق، ألن 1فمن فهم هذا فهم مجيع كالم ابن عريب نظمه ونثره )

يف العدم، وهلذا يقول ابجلمع من حيث الوجود، وابلفرق من وجود األعيان معتمد ابألعيان الثابتة 
ما هو اثبت هلا يف  حيث املاهية واألعيان، ويزعم أن هذا هو سر القدر، ألن املاهيات ال تقبل إال

العدم يف أنفسها، فهي اليت أحسنت وأساءت، ومحدت وذمت، واحلق مل يعطها شيئاً إال ما كانت 
 عليه يف حال العدم.

المه كيف انتظم شيئني: إنكار وجود احلق، وإنكار خلقه ملخلوقاته، فهو منكر للرب الذي فتدبر ك
فال رب وال عاملون مربوبون، إذ ليس إال أعيان  خلق فال يقر برب وال خبلق، ومنكر لرب العاملني،

جود خملوق. اثبتة ووجود قائم هبا، فال األعيان مربوبة وال الوجود مربوب، وال األعيان خملوقة وال الو 
وهذا يفرق بني املظاهر والظاهر واجمللي واملتجلي، ألن املظاهر عنده هي األعيان الثابتة يف العدم، 

 اخللق.وأما الظاهر فهو وجود 
__________ 

( هذا مبعىن قول شيخنا أن لكالم ابن عريب مفتاحا من عرفه فهم مجيع كالمه فأان أقرأ الفتوحات  1)
ثري. وقال أيضاً: إمنا أهبم هؤالء الصوفية مذهبهم ابالصطالحات اليت تشبه كما أقرأ اتريخ ابن األ

 االلغاز تقية وهراب من تكفري اجلمهور هلم

(4/17) 

 

 فصل
ما صاحبه الصدر الفخر الرومي فإنه ال يقول أن الوجود زائد على املاهية، فإنه كان أدخل يف النظر وأ

عرفة ابإلسالم وكالم املشايخ. وملا كان والكالم من شيخه، لكنه أكفر وأقل علماً وإمياانً، وأقل م
شياء وأعياهنا ال مذهبهم كفراً كان كل من حذق فيه كان أكفر، فلما رأى أن التفريق بني وجود األ

يستقيم وعنده أن هللا هو الوجود وال بد من فرق بني هذا وهذا، فرق بني املطلق واملعني، فعنده أن 
وال يتميز، وأنه إذا تعني ومتيز فهو احلق سواء تعني يف مرتبة هللا هو الوجود املطلق الذي ال يتعني 

من األول، وهو حقيقة مذهب فرعون  اإلهلية أو غريها. وهذا القول قد صرح فيه ابلكفر أكثر
والقرامطة، وإن كان األول أفسد من جهة تفرقته بني وجود األشياء وثبوهتا، وذلك أنه على القول 

ودًا خارجاً عن أعيان املمكنات، وأنه فاض عليها فيكون فيه اعرتاف ألول ميكن أن جيعل للحق وج



فيه كفر من جهة أنه جعل املخلوق هو اخلالق، بوجود الرب القائم بنفسه الغين عن خلقه، وإن كان 
واملربوب هو الرب، بل مل يثبت خلقاً أصاًل ومع هذا فما رأيته صرح بوجود الرب متميزًا عن الوجود 

 ن املمكنات.القائم أبعيا
وأما هذا فقد صرح أبنه ما مث سوى الوجود املطلق الساري يف املوجودات املعينة. واملطلق ليس له 

ق، فما يف اخلارج جسم مطلق بشرط اإلطالق، وال إنسان مطلق وال حيوان مطلق بشرط وجود مطل
العموم، واخلصوص، اإلطالق، بل ال يوجد إال يف شيء معني واحلقائق هلا ثالث اعتبارات: اعتبار 

واإلطالق، فإذا قلنا: حيوان عام أو إنسان عام، أو جسم عام، ووجود عام، فهذا ال يكون إال يف 
واللسان، وأما اخلارج عن ذلك فما مث شيء موجود يف اخلارج يعم شيئني، وهلذا كان العموم من  العلم

عام، وأمر عام، ويوصف  عوارض صفات احلي فيقال: علم عام، وإرادة عامة، وغضب عام، وخرب
 صاحب الصفة ابلعموم أيضاً كما يف احلديث الذي
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ليه وسلم مر بعلي وهو يدعو فقال " اي علي عم، فإن فضل يف سنن أيب داود أن النيب صلى هللا ع
قوله )وأنذر عشريتك العموم على اخلصوص كفضل السماء على األرض " ويف احلديث أنه ملا نزل 

األقربني( عم وخص. رواه مسلم من حديث موسى بن طلحة عن أيب هريرة، وتوصف الصفة ابلعموم  
ى عباد هللا الصاحلني، فإذا قلتم ذلك فقد أصابت كل كما يف حديث التشهد " السالم علينا وعل

 عبد صاحل هلل يف السماء واألرض ".
رض األلفاظ فقط، فليس كذلك إذ معاين األلفاظ القائمة وأما إطالق من أطلق أن العموم من عوا

ابلقلب أحق ابلعموم من األلفاظ. وسائر الصفات: اإلرادة واحلب والبغض والغضب والرضاء يعرض 
ا من العموم واخلصوص ما يعرض للقول، وإمنا املعاين اخلارجة عن الذهن هي املوجودة يف اخلارج،  هل

ه اليت تنازع الناس: هل وصفها ابلعموم حقيقة أو جماز؟ على كقوهلم: مطر عام وخصب عام. هذ
هناك قولني )أحدمها( جماز ألن كل جزء من أجزاء املطر واخلصب ال يقع إال حيث يقع اآلخر فليس 

 عموم، وقيل بل حقيقة ألن املطر املطلق قد عم.
عني ختتص به وميتاز وأما اخلصوص فيعرض هلا إذا كانت موجودة يف اخلارج، فإن كل شيء له ذات و 

هبا عن غريه، أعين احلقيقة العينية الشخصية اليت ال اشرتاك فيها، مثل: هذا الرجل وهذه احلبة وهذا 
ارج فإنه يعرض هلا يف الذهن. فإن تصور الذهنية أوسع من احلقائق الدرهم، وما عرض هلا يف اخل



 اخلارجية فإهنا تشمل املوجود واملعدوم واملمتنع واملقدرات.
وأما اإلطالق فيعرض هلا إذا كانت يف الذهن بال ريب فإن العقل يتصور إنساانً مطلقاً ووجودًا مطلقاً. 

قوالن، املطلق له وجود يف اخلارج فإنه جزء من  وأما يف اخلارج فهل يتصور شيء مطلق؟ هذا فيه
لق الذي يشرتك فيه املعني، وقيل ال وجود له يف اخلارج، إذ ليس يف اخلارج إال معني مقيد، واملط

 العدد ال يكون جزءًا من املعني الذي ال يشركه فيه.
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ملطلق بشرط اإلطالق فال يدخل والتحقيق أن املطلق بال شرط أصاًل يدخل فيه املقيد املعني، وأما ا
بشرط اإلطالق فال يدخل فيه املضاف. فيه املعني املقيد، وهذا كما يقول الفقهاء: املاء املطلق، فإنه 

فإذا قلنا: املاء ينقسم إىل ثالثة أقسام: طهور، وطاهر وجنس، فالثالثة أقسام املاء. الطهور هو املاء 
صارات واملياه النجسة. فاملاء املقسوم هو املطلق ال املطلق الذي ال يدخل ما ليس بطهور كالع

 طلق بشرط اإلطالق.بشرط، واملاء الذي هو قسيم للمائني هو امل
لكن هذا اإلطالق والتقييد الذي قاله الفقهاء يف اسم املاء إمنا هو يف اإلطالق والتقييد اللفظي وهو 

 لفظ ماء جنس، أو ماء ورد.ما دخل يف اللفظ املطلق كلفظ ماء، أو يف اللفظ املقيد ك
ظ، ففرق بني النوعني. فإن الناس وأما ما كان كالمنا فيه أواًل فإنه اإلطالق والتقييد يف معاين اللف

يغلطون لعدم التفريق بني هذين غلطاً كثريًا جداً، وذلك أن كل اسم فإما أن يكون مسماه معيناً ال 
واجلزء، وإما أن يقبل الشركة فهذا الذي يقبل الشركة يقبل الشركة كأان وهذا وزيد، ويقال له املعني 

 ت كما تقدم.هو املعىن الكلي املطلق وله ثالث اعتبارا
وأما اللفظ املطلق واملقيد فمثال حترير رقبة، ومل جتدوا ماء، وذلك أن املعىن قد يدخل يف مطلق 

، وال يدخل يف اللفظ اللفظ، وال يدخل يف اللفظ املطلق، أي يدخل يف اللفظ ال بشرط اإلطالق
ما قال )من ماء دافق( بشرط اإلطالق، كما قلنا يف لفظ املاء، وأن املاء يقال على املين وغريه ك

ويقال: ماء الورد، لكن هذا ال يدخل يف لفظ املاء عند اإلطالق لكن عند التقييد. فإذا أخذ القدر 
لق بال شرط اإلطالق، فيقال: املاء ينقسم املشرتك بني لفظ املاء املطلق ولفظ املاء املقيد فهو املط

ابلقرينة يقتضي الشمول والعموم، وهو إىل مطلق ومضاف، ومورد التقسيم ليس له اسم مطلق لكن 
 قولنا املاء ثالثة أقسام. فهنا أيضاً 
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ثالثة أشياء: مورد التقسيم وهو العام وهو املطلق بال شرط، ولكن ليس له لفظ مفرد إال لفظ 
 لف، والقسم املطلق وهو اللفظ بشرط إطالقه، والثاين املقيد وهو اللفظ بشرط تقييده.مؤ 

له وإمنا كان كذلك ألن املتكلم ابللفظ إما أن يطلقه أو يقيده، ليس له حال اثلثة، فإذا أطلقه كان 
قيد مفهوم وإذا قيده كان له مفهوم، مث إذا قيده إما أن يقيده بقيد العموم أو بقيد اخلصوص. ف

 العموم كقوله: املاء ثالثة أقسام، وقيد اخلصوص كقوله: ماء الورد.
وإذا عرف الفرق بني تقييد اللفظ وإطالقه وبني تقييد املعىن وإطالقه عرف أن املعىن له ثالثة أحوال: 

يكون أيضاً مطلقاً، أو مقيدًا بقيد العموم، أو مقيدًا بقيد اخلصوص، واملطلق من املعاين إما أن 
ان: مطلق بشرط اإلطالق، ومطلق ال بشرط، وكذلك األلفاظ املطلق منها قد يكون مطلقاً نوع

بشرط اإلطالق كقولنا املاء املطلق والرقبة املطلقة، وقد يكون مطلقاً ال بشرط اإلطالق كقولنا 
 نسان.إ

يف املاء املطلق. فاملطلق املقيد ابإلطالق ال يدخل فيه املقيد مبا ينايف اإلطالق، فال يدخل ماء الورد 
 وأما املطلق ال بقيد فيدخل فيه املقيد كما يدخل اإلنسان الناقص يف اسم اإلنسان.
خلارج إنسان فقد تبني أن املطلق بشرط اإلطالق من املعاين ليس له وجود يف اخلارج، فليس يف ا

بشرط  مطلق، بل ال بد أن يتعني هبذا أو ذاك، وليس فيه حيوان مطلق، وليس فيه مطر مطلق
 اإلطالق.

وأما املطلق بشرط اإلطالق من األلفاظ كاملاء املطلق فمسماه موجود يف اخلارج ألن شرط اإلطالق 
املعىن، واملسمى املطلق بشرط  هنا يف اللفظ فال مينع أن يكون معناه معيناً، وبشرط اإلطالق هناك يف

ة له يتميز هبا ليس بشيء، وإذا كان اإلطالق ال يتصور إذ لكل موجود حقيقة يتميز هبا، وما ال حقيق
 له
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حقيقة يتميز هبا فتمييزه مينع أن يكون مطلقاً من كل وجه، فإن املطلق من كل وجه ال متييز له، فليس 
مطلق بشرط اإلطالق إذ ليس  لنا موجود هو مطلق بشرط اإلطالق ولكن العدم احملض قد يقال هو

ىت يقال تلك احلقيقة متنع غريها حبدها أن تكون إايها، وأما هناك حقيقة تتميز وال ذات تتحقق ح
املطلق من املعاين ال بشرط فهذا إذا قيل بوجوده يف اخلارج فإمنا يوجد معيناً متميزاً خمصوصاً، واملعني 



املطلق بشرط اإلطالق، إذ املطلق ال بشرط  املخصوص يدخل يف املطلق ال بشرط وال يدخل يف
كان املطلق بال شرط موجودًا يف اخلارج أن يكون املطلق املشروط ابإلطالق أعم، وال يلزم إذا  

موجودًا يف اخلارج ألن هذا أخص منه، فإذا قلنا: حيوان، أو إنسان، أو جسم، أو وجود مطلق، فإن 
يف اخلارج، وإن عنينا املطلق ال بشرط فال يوجد إال  عنينا به املطلق بشرط اإلطالق فال وجود له

 صوصاً، فليس يف اخلارج شيء إال معني متميز منفصل عما سواه حبده وحقيقته.معيناً خم
فمن قال: إن وجود احلق هو الوجود املطلق دون املعني فحقيقة قوله أنه ليس للحق وجود أصاًل وال 

 ، واألشياء املعينة ليست إايه فليس شيئاً أصالً.ثبوت إال نفس األشياء املعينة املتميزة
تة أنه لو عين به املطلق بشرط اإلطالق فال وجود له يف اخلارج فال يكون للحق وجود وتلخيص النك

أصاًل، وإن عين به املطلق بال شرط، فإن قيل بعدم وجوده يف اخلارج فال كالم، وإن قيل بوجوده فال 
حق ق وجود إىل وجود األعيان. فيلزم حمذوران )أحدمها( أنه ليس لليوجد إال معيناً فال يكون للح

 وجود سوى وجود املخلوقات )والثاين( التناقض وهو قوله أنه الوجود املطلق دون املعني.
فتدبر قول هذا فإنه جيعل احلق يف الكائنات مبنزلة الكلي يف جزئياته ومبنزلة اجلنس والنوع واخلاصة 

املراتب يف ه املوجودة الثابتة يف العدم. وصاحب هذ القول جيعل املظاهر و والفصل يف سائر أعيان
 املتعينات كما جعله األول يف األعيان.
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 فصل
وأما التلمساين وحنوه فال يفرق بني ماهية ووجود وال بني مطلق ومعني، بل عنده ما مث سوى، وال غري 

ة أمواج البحر يف البحر، وآخر البيت من بوجه من الوجه، وإمنا الكائنات أجزاء منه وأبعاض له مبنزل
 ن شعرهم:البيت، فم

 البحر ال شك عندي يف توحده ... وإن تعدد ابألمواج والزبد
 فال يغرنك ما شاهدت من صور ... فالواحد الرب ساري العني يف العدد

 ومنه:
 فما البحر إىل املوج ال شيء غريه ... وإن فرقته كثرة املتعدد

لوجود واملاهية، وجعل املعدوم قول هو أحق يف الكفر والزندقة، فإن التمييز بني اوال ريب أن هذا ال
شيئاً أو التمييز يف اخلارج بني املطلق واملعني وجعل املطلق شيئاً وراء املعينات يف الذهن قوالن 



ضعيفان ابطالن، وقد عرف من حدد النظر أن من جعل يف هذه األمور املوجودة يف اخلارج شيئني 
ة مطلقة موجودة زائدة على عينها املوجودة فقد حدمها( وجودها )والثاين( ذواهتا، أو جعل هلا حقيق)أ

غلط غلطاً قوايً، واشتبه عليه ما أيخذه من العقل من املعاين اجملردة املطلقة عن التعيني، ومن املاهيات 
ن متصورات العقل ومقدراته اجملردة عن الوجود اخلارجي مبا هو موجود يف اخلارج من ذلك، ومل يدر أ

بذاته، كما يتصور املعدومات واملمتنعات واملشروطات، وبقدر ما ال  أوسع مما هو موجود حاصل
وجود له البتة مما ميكن أو ال ميكن، وأيخذ من املعينات صفات مطلقة فيه. فإن املوجودات ذوات 

ن صاحبه ال يفرق بني املظاهر والظاهر، متصورة فيه، لكن هذا القول أشد جهاًل وكفرًا ابهلل تعاىل، فإ
لكثرة والتفرقة إال يف ذهن اإلنسان ملا كان حمجوابً عن شهود احلقيقة، فلما انكشف غطاؤه وال جيعل ا

 عاين أنه مل يكن غري، وإن الرائي عني املرئي والشاهد عني املشهود.
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 فصل
واعلم أن هذه املقاالت ال أعرفها ألحد من أمة قبل هؤالء على هذا الوجه، ولكن رأيت يف بعض  

الوجود واحد ورد ذلك،  فة املنقولة عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفالسفة قوله: أنكتب الفلس
 وحسبك مبذهب ال يرضاه متكلمة الصابئني.

وإمنا حدثت هذه املقاالت حبدوث دولة التتار، وإمنا كان الكفر احللول العام أو االحتاد أو احللول 
عبد حقيقة، فأما أن يقول حبلوله فيه أو اخلاص. وذلك أن القسمة رابعية ألن من جعل الرب هو ال

التقديرين فإما أن جيعل ذلك خمتصاً ببعض اخللق كاملسيح أو جيعله عاماً جلميع  احتاده به، وعلى
اخللق. فهذه أربعة أقسام: األول: هو احللول اخلاص وهو قول النسطورية من النصارى وحنوهم ممن 

كحلول املاء يف اإلانء، وهؤالء حققوا كفر النصارى يقول: أن الالهوت حل يف الناسوت وتدرع به  
خمالطتهم للمسلمني، وكان أوهلم يف زمن املأمون. وهذا قول من وافق هؤالء النصارى من بسبب 

غالية هذه األمة، كغالية الرافضة الذين يقولون أنه حل بعلي بن أيب طالب وأئمة أهل بيته، وغالية 
ويونس  األولياء ومن يعتقدون فيه الوالية، أو يف بعضهم كاحلالجالنساك الذين يقولون ابحللول يف 

 واحلاكم وحنو هؤالء.
والثاين: هو االحتاد اخلاص وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخبث قوالً وهم السودان والقبط، يقولون 

لية أن الالهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختالط اللنب ابملاء، وهو قول من وافق هؤالء من غا



 املنتسبني إىل اإلسالم.
وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة واحلديث عن طائفة من اجلهمية والثالث: هو احللول العام، 

املتقدمني، وهو قول غالب متعبدة اجلهمية الذين يقولون أن هللا بذاته يف كل مكان ويتمسكون 
قوله )وهو معكم( والرد على هؤالء كثري مبتشابه القرآن كقوله )وهو هللا يف السموات ويف األرض( و 

 مة السنة وأهل املعرفة وعلماء احلديث.مشهور يف كالم أئ
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الرابع: االحتاد العام وهو قول هؤالء املالحدة الذين يزعمون أنه عني وجود الكائنات، وهؤالء أكفر 
بعبده الذي قربه واصطفاه يتحد من اليهود والنصارى من وجهني: من جهة أن أولئك قالوا أن الرب 

بعد أن مل يكوان متحدين، وهؤالء يقولون ما زال الرب هو العبد وغريه من املخلوقات ليس هو غريه 
)والثاين( من جهة أن أولئك خصوا ذلك مبن عظموه كاملسيح وهؤالء جعلوا ذلك سارايً يف الكالب 

كفر الذين قالوا أن هللا هو املسيح بن مرمي(   )لقد واخلنازير والقذر واألوساخ، وإذا كان هللا تعاىل قال
اآلية. فكيف مبن قال أن هللا هو الكفار واملنافقون والصبيان واجملانني واألجناس واألنتان وكل شيء؟ 

وإذا كان هللا قد رد قول اليهود والنصارى ملا قالوا )حنن أبناء هللا وأحباؤه( وقال هلم )قلم فلم 
بشر ممن خلق( اآلية. فكيف مبن يزعم أن اليهود والنصارى هم أعيان أنتم يعذبكم بذنوبكم؟ بل 

وجود الرب اخلالق ليسوا غريه وال سواه؟ وال يتصور أن يعذب إال نفسه؟ وأن كل انطق يف الكون 
فهو عني السامع؟ كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم " إن هللا جتاوز ألميت عما حدثت هبا أنفسها " 

 (1ملنكوح، حىت قال شاعرهم. )عني اوإن الناكح 
واعلم أن هؤالء ملا كان كفرهم يف قوهلم: أن هللا هو خملوقاته كلها أعظم من كفر النصارى بقوهلم )أن 

هللا هو املسيح بن مرمي( فكان النصارى ضالل أكثرهم ال يعقلون مذهبهم يف التوحيد إذ هو شيء 
واحداً مث جيعلونه ثالثة جواهر، ويتأولون ذلك  وهراً متخيل ال يعلم وال يعقل، حيث جيعلون الرب ج

بتعدد اخلواص واألشخاص اليت هي األقانيم، واخلواص عندهم ليست جواهر، فيتناقضون مع كفرهم،  
كذلك هؤالء املالحدة االحتادية ضالل أكثرهم ال يعقلون قول رؤوسهم وال يفقهونه، وهم يف ذلك  

ان ابهلل أعرف، وعندهم أعظم، وهلم حظ من عبادة هل، ككالنصارى، كلما كان الشيخ أمحق وأج
 الرب الذي كفروا به كما للنصارى. هذا ما دام أحدهم



__________ 
 ( سقط من األصل هذا الشعر وقد يعرف مما سبق من أشعارهم1)
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يف احلجاب، فإذا ارتفع عن قلبه وعرف أنه هو فهو ابخليار بني أن يسقط عن نفسه األمر والنهي 
تب، وليقتدي به الناس ويبقى سدى يفعل ما أحب وبني أن يقوم مبرتبة األمر والنهي حلفظ املرا

 احملجوبون، وهم غالب احلق. ويزعمون أن األنبياء كانوا كذلك إذ عدوهم كاملني.
 فصل

مذهب هؤالء االحتادية كابن عريب وابن سبعني والقونومي والتلمساين مركب من ثالثة مواد: سلب 
ت اجململة املتشاهبة،  ية وتعطيلهم، وجممالت الصوفية، وهو ما يوجد يف كالم بعضهم من الكلمااجلهم

كما ضلت النصارى مبثل ذلك فيما يروونه عن املسيح فيتبعون املتشابه ويرتكون احملكم، وأيضاً  
كلمات املغلوبني على عقلهم الذين تكلموا يف حال سكر، ومن الزندقة الفلسفة اليت هي أصل 

الوجوب واإلمكان، وما يف التجهم، وكالمهم يف الوجود املطلق والعقول والنفوس والوحي والنبوة و 
ذلك من حق وابطل. فهذه املادة أغلب على ابن سبعني والقونوي، والثانية أغلب على ابن عريب، 

ذه الزندقة وهلذا هو أقرهبم إىل اإلسالم، والكل مشرتكون يف التجهم. والتلمساين أعظمهم حتقيقاً هل
 وشرائعه واليوم اآلخر.واالحتاد اليت انفردوا هبا، وأكفرهم ابهلل وكتبه ورسله 

وبيان ذلك أنه قال: هو يف كل متجل بوحدته الذاتية، عاملاً بنفسه ومبا يصدر عنه، وأن املعلومات 
 أبسرها كانت منكشفة يف حقيقة العلم شاهدًا هلا.

منه ومبعلومات يشهدها غري نفسه، مث ذكرت أنه عرض نفسه فيقال له: قد أثبت علمه مبا يصدر 
ئق الكونية املشهودة املعدودة، فعند ذلك عرب " أبان " وظهرت حقيقة النبوة اليت ظهر على هذه احلقا

فيها احلق واضحاً، وانعكس فيها الوجود املطلق، وأنه هو املسمى ابسم الرمحن كما أن األول هو 
 الكالماملسمى ابسم هللا، وسقت 
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إىل أن قلت: وهو اآلن على ما عليه كان فهذا الذي علم أنه يصدر عنه وكان مشهودًا له معدوماً يف 
معدوماً وأن يكون صادرًا عن نفسه هو احلق أو غريه؟ فإن كان احلق؟ فقد لزم أن يكون الرب كان 
النعكاس الوجود املطلق، وهو نفسه، مث أنه تناقض. وإن كان غريه، فقد جعلت ذلك الغري هو مرآة 

الرمحن، فيكون اخللق هو الرمحن، فأنت حائر بني أن جتعله قد علم معدوماً صدر عنه، فيكون له غري 
إايه وهو الرمحن، فال يكون معدوماً وال وليس هو الرمحن، وبني أن جتعل هذا الظاهر الواصف هو 
رة وخبصائص العبد املخلوق اترة، فهذا مع صادرًا عنه، وإما أن تصف الشيء خبصائص احلق اخلالق ات

تناقضه كفر من أغلظ الكفر، وهو نظري قول النصارى الالهوت الناسوت. لكن هذا أكفر من وجوه 
 متعددة.

 فصل
ونية اليت ذكرت أهنا كانت معدومة يف نفسها مشهودة أعياهنا يف الوجه األول: أن هذه احلقائق الك

فيه متحداً بنفسه بوحدته الذاتية، هل خلقها وبراها وجعلها موجودة  علمه يف جتليه املطلق الذي كان
بعد عدمها أم مل تزل معدومة؟ فإن كانت مل تزل معدومة فيجب أن ال يكون شيء من الكونيات 

لحس والعقل والشرع، وال يقوله عاقل، ومل يقله عاقل. وإن كانت صادرة موجودًا، وهذا مكابر ل
أن تكون هي إايه، ألن هللا مل يكن معدوماً فيوجد. وهذا يبطل االحتاد، موجودة بعد عدمها امتنع 
( به موجوداً ليس هو هللا، بل هو خلقه ومماليكه وعبيده. وهذا يبطل 1ووجب حينئذ أن يكون )

  شيء معه على ما عليه كان.قولك! وهو اآلن ال
 أو قولك: ظهر( ، 2الثاين أن قولك تركبت اخللقة اإلهلية من كان إىل سر شأنه )

__________ 
 ( كذا يف األصل ولعله:أن يكون ما صار به املعدوم موجودًا إخل1)
 ( كذا يف األصل2)
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احلق فيه، أو حنو ذلك من األلفاظ اليت يطلقها هؤالء االحتادية يف هذا املوضع مثل قوهلم: ظهر احلق، 
أتعين به أن عني ذاته  -، وحنو ذلك لى إهليوجتلى، وهذه مظاهر احلق وجماليه، وهذا مظهر إهلي وجم

حصلت هناك؟ أو تعين به أنه صار ظاهرًا متجلياً هلا حبيث تعلمه؟ أو تعين به أن ظهر خللقه هبا وجتلى 
فقد صرحت أبن عني املخلوقات  -وهو قول االحتادية  -هبا وأنه ما مث قسم رابع؟ فإن عنيت األول 



ني الكفار هي ذات هللا، أو هي ودات هللا متحداتن، أو والشياطحىت الكالب واخلنازير والنجاسات 
ذات هللا حالة فيها، وهذا الكفر أعظم من كفر الذين قالوا )إن هللا هو املسيح بن مرمي، وإن هللا هو 

اثلث ثالثة( وإن هللا يلد ويولد. وأن له بنني وبنات. وإذا صرحت هبذا عرف املسلمون قولك 
حاجة إىل ألفاظ جمملة حيسبها الظمآن ماء. واي ليته إذا جاءها مل ( فال 1فأحلقوك ببين جنسك )

 جيدها شيئاً، بل جيدها مساً انفعاً.
وإن عنيت أنه صار ظاهرًا متجلياً هلا، فهذا حقيقة أمر صار معلوماً هلا، وال ريب أن هللا يصري معروفاً 

اً للمعدومات اليت ال وجود ه معلوملعبده. لكن كالمك يف هذا ابطل من وجهني: من جهة أنك جعلت
هلا لكونه قد علمها، واعتقدت أهنا إذا كانت معلومة جيوز أن تصري عاملة، وهذا عني الباطل: من 

جهة أنه إذا علم أن الشيء سيكون مل جيز أن يكون هذا قبل وجوده عاملاً قادراً فاعاًل. ومن جهة أن 
 الذي يصح منه العلم.ضها هو هذا ليس حكم مجيع الكائنات املعلومة، بل بع

 وأما إن قلت أن هللا يعلم هبا لكوهنا آايت دالة عليه، فهذا حق، وهو دين املسلمني
__________ 

( هبذا صرح شيخ االسالم أن غرضه من هذه االلزامات الباطلة بيان خروجهم هبا عن دائرة 1)
العارفني. وليس غرضه أنه ألزمهم وليائه اإلسالم الذي يلبسون ابدعائهم اايه على املسلمني ابهنم من أ

 ما يلتزمونه وال يعتقدونه
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وشهود العارفني، لكنك مل تقل هذا لوجهني )أحدمها( أهنا ال تصري آايت إال بعد أن خيلقها وجيعلها 
ا وال جعلها موجودة، وال أنه موجودة، ال يف حال كوهنا معدومة معلومة، وأنت مل تثبت أنه خلقه

 شيئاً خلقه، بل جعلت نفسه هو هي املتجلية له. أعطى
الوجه الثاين: أنك قد صرحت أبنه جتلى هلا وظهر هلا، ال أنه دل هبا خلقه وجعلها آايت تكون تبصرة 

وذكرى لكل عبد منيب. وهللا قد أخرب يف كتابه أنه جيعل يف هذه املصنوعات آايت، واآلية مثل 
إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم. إىل قوله. آلايت لقوم لعالمة والداللة كما قال )وإهلكم ا

يعقلون( واترة يسميها نفسها آية كما قال تعاىل )وآية هلم األرض امليتة أحييناها( وهذا الذي ذكره 
 هللا يف كتابه هو احلق.

لكن لفظ علم وعرف هبا، كان املعىن صحيحاً فإذا قيل يف نظري ذلك: جتلى هبا وظهر هبا كما يقال 



التجلي والظهور يف مثل هذا املوضع غري مأثور. وفيه إيهام وإمجال. فإن الظهور والتجلي يفهم منه 
الظهور والتجلي للعني ال سيما لفظ املتجلي وأن استعماله يف التجلي للعني هو الغالب. وهذا 

 (1ال تقع العني إال عليه. )مذهب االحتادية، صرح به ابن عريب وقال: ف
كان عندهم أن املرئي ابلعني هو هللا فهذا كفر صريح ابتفاق املسلمني. بل قد ثبت يف صحيح وإذا  

مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حىت ميوت " وال سيما 
صارت مبنزلة  بني أن تكون ذاته فيها أو تكون قدإذا قيل: ظهر فيها وجتلى، فإن اللفظ يصري مشرتكاً 

املرآة اليت يظهر فيها مثال املرئي، وكالمها ابطل. فإن ذات هللا ليست يف املخلوقات، وال يف نفس 
ذاته ترى املخلوقات كما يرى املرئي يف املرآة، ولكن ظهورها داللتها عليه وشهادهتا له، وإهنا آايت 

 وحبمده، كما نطق بذلك كتاب هللا. له على نفسه وصفاته سبحانه
__________ 

 ( بياض يف األصل1)
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الوجه الثالث: أن مقارنة األلف والنون املعرب عنها " أبان " واللفظة اليت هي " حقيقة النبوة " و " 
واملضمرة أم ليست داخلة يف مسمى الروح اإلضايف " هذه األشياء داخلة يف مسمى أمسائه الظاهرة 

ملخلوقات داخلة يف مسمى أمساء هللا، وتكون املخلوقات جزءاً أمسائه؟ فإن كان األول فتكون مجيع ا
من هللا وصفة له، وإن كان الثاين فهذه األشياء معدومة ليس هلا وجود يف أنفسها، فكيف يتصور أن 

ة ال منتفية؟ وهذا القسم بني، وهو أحد ما يكشف تكون موجودة ال موجودة، اثبتة ال اثبتة، منتفي
 حقيقة هذا التلبيس.

إن هذه األمور اليت كانت معلومة له معدومة عند نزول اخللية ظهرت هذه األمور اليت ذكرها، فهذه ف
األمور الظاهرة املعلومة بعد هذا النزول قد صارت " أان " وحقيقة نبوة، وروحاً إضافياً، وفعل ذات، 

ن مجيع ذات، ومعىن وسائط، فإن كان مجيع ذلك يف هللا، ففيه كفران عظيمان: كو ومفعول 
املخلوقات جزءًا من هللا، وكونه متغريًا هذه التغريات اليت هي من نقص إىل كمال ومن كمال إىل 

نقص، وإن كانت خارجة من ذاته فهذه األشياء كانت معدومة، ومل خيلقها عندهم خارجة عنه، فكيف 
قائماً بنفسه، أو صفة  ال؟ الوجه الرابع: أن عنده حقيقة النبوة وما معها إما أن يكون شيئاً يكون احل

له أو لغريه، فإن كان قائماً بنفسه فإما أن يكون هو هللا أو غريه، فإن كان ذلك هو هللا فيكون هللا هو 



نه جعل الروح اإلضايف النقطة الظاهرة، وهو حقيقة النبوة، وهو الروح اإلضايف، وقد قال بعد هذا: أ
ه، فيكون قد جعل نفسه صورة فعله وأعطى حممداً يف صورة فعل ذاته، وأنه أعطى حممدًا عقدة نبوت

ذاته، وهذا مع أنه من أبني الكفر وأقبحه فهو متناقض، فمن املعطي ومن املعطى؟ إذا كان أعطى 
 هللا فسواء كانت مالئكة أو غريها ذاته لغريه، وإن كانت هذه األشياء أعياانً قائمة بنفسها وهي غري

 و خلق من خلق هللامن كل ما سوى هللا من األعيان فه
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مصنوع مربوب، وهللا خالق كل شيء، فهو قد جعل ظهور احلق وصفاً، وأنه املسمى ابسم الرمحن، 
ظم من إحلاد الذين فيكون املسمى ابسم الرمحن الواصف لنفسه خملوقاً، وهذا كفر صريح وهو أع

يل فيهم )وهم يكفرون ابلرمحن( فإن )قيل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن؟( ومن إحلاد الذين ق
أولئك كفروا ابمسه وصفته مع إقرارهم برب العاملني، وهؤالء أقروا ابالسم وجعلوا املسمى خملوقاً من 

 خملوقاته.
فة فإما أن تكون صفة هلل أو لغريه، فإن كان صفة هلل مل وأما أن كان املراد هبذه احلقيقة وما معها ص

سم الرمحن، فإن ذلك اسم لنفس هللا ال لصفاته، والسجود هلل ال جيز أن تكون هي املسمى اب
 لصفاته، والدعاء هلل ال لصفاته، وإن كانت صفة لغريه فهذا اإللزام أعظم وأعظم.

اء هللا جعل هذه العقدة اليت مساها )عقدة حقيقة وهذا تقسيم ال حميص عنه، فإن هذا امللحد يف أمس
فسه، وجعلها مرآة النعكاس الوجود املطلق، حمالً لتميز صفاته النبوة( وجعلها صورة علم احلق بن

( وأن احلق ظهر فيه بصورته وصفته واصفاً يصف نفسه وحييط به، وهو املسمى ابسم 1القدمية )
عقدة، ومعلوم أن املسمى ابسم الرمحن هو املسمى ابسم هللا  الرمحن، مث ذكر أنه أعطى حممدًا هذه ال

 أو ادعوا الرمحن أاي ما تدعوا فله األمساء احلسىن( فيكون هو سبحانه هذه كما قال تعاىل )ادعوا هللا
العقدة اليت أعطاها حملمد، وإن كانت صفة له أو غريه فتكون هي الرمحن، فهذا امللحد دائر بني أن 

خلق من خلق هللا أو صفة من صفاته، وبني أن يكون الرمحن قد وهبه هللا حملمد، يكون الرمحن هو 
 من القسمني من أمسج الكفر وأشنعه.وكل 

الوجه اخلامس: أن قوله هلذه احلقيقة طرفان: طرف إىل احلق املواجه إليها الذي ظهر فيه الوجود 
 األعلى واصفاً، وطرف إىل ظهور العامل منه وهو



__________ 
 ( قوله حمال لتميز صفاته القدمية هو املفعول الثاين جلعل1)
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اإلضايف، فذكر يف هذا الكالم ظهور الوجود وظهور العامل، وقد تقدم أن احلق كان ومل  املسمى ابلروح
اخللية ظهرت عقدة حقيقة النبوة، يكن معه شيء، وهو متجلى بنفسه بوحدته الذاتية، وأنه ملا نزلت 

 فصارت مرآة النعكاس الوجود فظهر احلق فيه بصورة وصفة واصفًا.
املواجه إليها والوجود األعلى الذي ظهر، فهذا احلق والطرف الذي هلا وقد ذكر يف هذا الكالم احلق 

م احلق هو الوجود إىل احلق، فقد ذكر هنا ثالثة أشياء: احلق، والوجود، والطرف، وقد جعل فيما تقد
املطلق الذي انعكس، وهو احلق الذي ظهر فيه واصفاً، فتارة جيعل احلق هو الوجود املطلق، واترة 

 املطلق قد ظهر يف هذا احلق، وهذا تناقض. جيعل الوجود
مث يقال له: هذان عندك عبارة عن الرب تعاىل فقد جعلته ظاهرًا وجعلته مظهراً، فإن عنيت ابلظهور 

يكون الرب قد وجد مرة بعد مرة، وهذا كفر شنيع، فكيف يتصور تكرر وجوده؟ وكيف الوجود ف
وجودًا يف نفسه؟ وإن عنيت الوضوح والتجلي، يتصور أن يكون قد وجد يف نفسه بعد أن مل يكن م

( هناك خملوق يظهر له ويتجلى إذ العامل بعد مل خيلق، وأنت قلت ظهر احلق فيه واصفاً، 1وليس )
محن، ومل جتعل ظهوره معلوماً وال مشهورًا، فكيف يتصور أن يكون متجلياً لنفسه بعد أن مل ومسيته الر 

 مل يكن يعلم نفسه حىت علمها.يكن متجلياً؟ فإن هذا وصف له أبنه 
 وأيضاً فقد قلت: أنه كان متجلياً لنفسه بوحدته، فهذا كفر وتناقض.

نصارى وتناقضهم يف األقانيم. فإهنم يقولون: الوجه السادس: أن هذا التحري والتناقض مثل حتري ال
االبن، ويقولون: األب واالبن وروح القدس ثالثة آهلة، وهي إله واحد. واملتدرع بناسوت املسيح هو 

 هي الوجود، والعلم، واحلياة، والقدرة.
__________ 

 ( لعله فليس1)
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فيقال هلم: إن كانت هذه صفات فليست آهلة، وال يتصور أن يكون املتدرع ابملسيح إهلاً إال أن 
كون واهر الثالثة ال تيكون هو األب، وإن كانت جواهر وجب أن ال تكون إهلاً واحدًا، ألن اجل

جوهرًا واحدًا. وقد ميثلون ذلك بقولنا زيد العامل القادر احلي، فهي بكونه عاملاً ليس هو بكونه قادرًا. 
 (1فإذا قيل هلم هذا كله ال مينع أن يكون ذااتً واحدة هلا صفات متعددة وأهنم ال يقولون ذلك. )

كون هو املوصوف. وأنتم ال تقولون يكون صفة، وإمنا يوأيضاً فاملتحد ابملسيح إذا كان إهلاً امتنع أن 
بذاك، فما هو احلق ال تقولونه وما تقولونه ليس حبق، وقد قال تعاىل )اي أهل الكتاب ال تغلوا يف 

دينكم وال تقولوا على هللا إال احلق( فالنصارى حيارى متناقضون، إن جعلوا األقنوم صفة امتنع أن 
أن يكون اإلله واحدًا، وهم يريدون أن جيعلوا املسيح هللا لوه جوهرًا امتنع يكون املسيح إهلاً، وإن جع

وجيعلوه ابن هللا، وجيعلوا األب واالبن وروح القدس إهلاً واحدًا. وهلذا وصفهم هللا يف القرآن ابلشرك 
 اترة، وجعلهم قسماً غري املشركني اترة، ألهنم يقولون األمرين وإن كانوا متناقضني.

دون أن يقولوا ابالحتاد وأنه ما مث غريه، ويريدون أن يثبتوا وجود العامل، ل هؤالء فإهنم يريوهكذا حا
فجعلوا ثبوت العامل يف علمه وهو شاهد له، وجعلوه متجلياً لذلك املشهود له، فإذا جتلى فيه كان هو 

 املتجلى ال غريه. وكانت تلك األعيان املشهودة هي العامل.
لكن يفرتقان من وجه آخر. فإن ابن عريب يقول: وجود يشرتكان يف هذا و  وهذا الرجل وابن عريب

احلق ظهر يف األعيان الثابتة يف نفسها. فإن شئت قلت هو احلق، وإن شئت قلت هو اخللق، وإن 
شئت قلت هو احلق واخللق، وإن شئت قلت ال حق من كل وجه وال خلق من كل وجه، وإن شئت 

 قلت
__________ 

 م به: وتقديره انقطعواإذا أو تركه للعل ( سقط جواب1)
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ابحلرية يف ذلك. وأما هذا فإنه يقول: جتلى األعيان املشهودة له، فقد قاال يف مجيع اخللق ما يشبه 
ناسوت صارًا جوهرًا واحدًا له ( النصارى يف املسيح، حيث قالوا: أبن الالهوت وال1قول ملكية )

حبال فهو مثل يعاقبة النصارى، وهم أكفرهم،  اقنومان. وأما التلمساين فإنه ال يثبت بعد ذلك
والنصارى قالوا بذلك يف شخص واحد، وقالوا أن الالهوت به يتدرع الناسوت بعد أن مل يكن 

قالوا بعموم ذلك ولزومه، والنصارى قالوا متدرعاً به. وهؤالء قالوا أنه يف مجيع العامل، وأنه مل يزل، ف



صارى إمنا كفروا ألهنم خصصوا، وهذا املعىن قد ذكره ابن خبصومه وحدوثه، حىت قال قائلهم: الن
عريب يف غري موضع من الفصوص، وذكر أن إنكار األنبياء على عباد األصنام إمنا كان ألجل 

وهو العابد واملعبود، وإن عباد األصنام لو التخصيص، وإال فالعارف املكمل من عبده يف كل مظهر 
ر ما تركوا منها، وأن موسى إمنا أنكر على هارون لكون هارون هناهم تركوا عبادهتم لرتكوا من احلق بقد

عن عبادة العجل لضيق هارون وعلم موسى أبهنم ما عبدوا إال هللا، وأن هارون إمنا مل يسلط على 
أن أعظم مظهر فيه هو اهلوى فما عبد أعظم من اهلوى. لكن ابن العجل ليعبدوا هللا يف كل صورة، و 

  اثبتة يف العدم.عريب يثبت أعياانً 
وهذا ابن محويه إمنا أثبتها مشهودة يف العلم فقط، وهذا القول هو الصحيح لكن ال يتم له معه ما 

إن كان أكثرهم صلبه من االحتاد، وهلذا كان هو أبعدهم عن حتقيق االحتاد والقرب إىل اإلسالم، و 
المه هذا أنه جعل وجوده مشروطاً تناقضاً وهذايانً، فكثرة اهلذاين خري من كثرة الكفر. ومقتضى ك

بوجود العامل، وإن كان له وجود ما غري العامل، كما أن نور العني مشروط بوجود األجفان وإن كان 
إليه كاحتياج نور العني إىل اجلفنني. وقد قائماً ابحلدقة، فعلى هذا يكون هللا مفتقراً إىل العامل حمتاجاً 

 الذين قالوا إن هللا فقريقال هللا تعاىل )لقد مسع هللا قول 
__________ 

 ( طائفة من النصارى كاليعاقبة والنسطورية وغريها1)
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وحنن أغنياء( إىل آخر اآلية. فإذا كان هذا قوله فيمن وصفه أبنه فقري إىل أمواهلم ليعطيها الفقراء، 
تشرت ذاته وتفرقت لوقاته النفكيف قوله فيمن جعل ذاته مفتقرة إىل خملوقاته، حبيث لوال خم

وعدمت، كما ينتشر نور العني ويتفرق ويعدم إذا عدم اجلفن؟ وقد قال يف كتابه )إن هللا ميسك 
السموات واألرض أن تزوال ولئن زالتا( اآلية. فمن ميسك السموات؟ وقال يف كتابه )ومن آايته أن 

ا( وقال )وسع كرسيه  عمد تروهنتقوم السماء واألرض أبمره( اآلية. وقال )رفع السموات بغري
السموات واألرض وال يؤده حفظهما وهو العلي العظيم( ال يؤده ال يثقله وال يكرثه، وقد جاء يف 

احلديث حديث أيب داود " ما السموات واألرض وما بينهما يف الكرسي إال كحلقة ملقاة أبرض فالة، 
وما قدروا هللا حق قدره واألرض  يف كتابه "والكرسي يف العرش كتلك احللقة يف الفالة " وقد قال 

مجيعاً قبضته يوم القيامة( اآلية. وقد ثبت يف الصحاح من حديث أيب هريرة وابن عمر وابن مسعود " 



إن هللا ميسك السموات واألرض بيده " فمن يكون يف قبضته السموات واألرض، وكرسيه قد وسع 
واألرض، وهو الذي ميسكها أن تزوال،  قوم السماءالسموات واألرض، وال يؤده حفظهما، وأبمره ت

أيكون حمتاجاً إليهما مفتقراً إليهما، إذا زاال تفرق وانتشر؟ وإذا كان املسلمون يكفرون من يقول: إن 
السموات تقله أو تظله ملا يف ذلك من احتياجات إىل خملوقاته، فمن قال: إنه يف استوائه على العرش 

ىل حامله فإنه كافر؟ ألن هللا غين عن العاملني، حي قيوم، هو الغين احملمول إ حمتاج إىل العرش كاحتياج
املطلق وما سواه فقري إليه، مع أن أصل االستواء على العرش اثبت ابلكتاب والسنة واتفاق سلف 
األمة وأئمة السنة، بل هو اثبت يف كل كتاب أنزل على كل نيب أرسل، فكيف مبن يقول أنه مفتقر 

، وأنه إذا ارتفعت السموات واألرض تفرق وانتشر وعدم؟ فإن حاجته يف وات واألرضإىل السم
 احلمل إىل العرش أبعد من حاجة ذاته إىل ما هو دون العرش.
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مث يقول هؤالء: إن كنتم تقولون بقدم العامل وإنكار انفطار السموات واألرض وانشقاقهما، وإن كنتم 
معدوماً، مث ملا خلقهما صار هل كان منتشراً متفرقاً  تقولون حبدوثهما فكيف كان قبل خلقهما؟

موجوداً جمتمعاً؟ هل يقول هذا عاقل؟ فأنتم دائرون بني نوعني من الكفر، مع غاية اجلهل والضالل، 
فاختاروا أيهما شئتم: إن صور العامل ال تزال تفىن وحيدث يف العامل بدهلا مثل احليوان والنبات 

الرعد والربق واملطر وغري ذلك، فكلما عدم هللا يف اجلو من السحاب و واملعادن، ومثل ما حيدثه 
شيء من ذلك انتقص من نور احلق ويتفرق ويعدم بقدر ما عدم من ذلك، وكلما زاد شيء من ذلك 

 زاد نوره واجتمع ووجد.
فما الشيء  -وأما إن عين أن نور هللا ابق بعد زوال السموات واألرض لكن ال يظهر فيه شيء، 

ياء؟ وأي أتثري للسموات واألرض يف حفظ نور هللا، وقد ثبت يف ذي يظهر بعد عدم هذه األشال
الصحيح عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " إن هللا ال ينام وال ينبغي له 

عمل الليل، أن ينام، خيفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل 
لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه " وقال عبد  -أو النار  -حجابه النور 

هللا بن مسعود " إن ربكم ليس عنده ليل وال هنار، نور السموات من نور وجهه " فقد أخرب الصادق 
واألرض املصدوق أن هللا لو كشف حجابه ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من السموات 

سبحات وجهه حترق السموات واألرض وإمنا حجابه هو الذي مينع هذا  وغريمها، فمن يكون



اإلحراق، أيكون نوره إمنا حيفظ ابلسموات واألرض؟ الوجه السابع: قوله فالعلوايت جفنها الفوقاين، 
النفس الكلية والسفليات جفنها التحتاين، والتفرقة البشرية يف السفليات، أهداب اجلفن الفوقاين، و 

 روح األعظم بياضها. يقال له: فإذا كان العامل هو هذه العني فالعني األخرى أيسوادها، وال

(4/36) 

 

شيء هي؟ وبقية األعضاء أين هي؟ هذا على قولك إن عنيت ابلعني املتعني، وإن عنيت الذات 
أبعاضاً من هللا كة والنفس وهو ما تعني به، فقد جعلت نفس السموات واألرض واحليوان واملالئ

وأجزاء منه، وهذا قول هؤالء الزاندقة والفرعونية االحتادية الذين أتبعهم هللا يف الدنيا لعنة ويوم القيامة 
 هم من املقبوحني.

فيقال له: فعلى هذا مل خيلق هللا شيئاً وال هو رب العاملني، ألنه إما أن خيلق نفسه أو غريه، فخلقه 
بديهة أن الشيء ال خيلق نفسه، وهلذا قال تعاىل )أم خلقوا من غري شيء ابللنفسه حمال وهذا معلوم 

أم هم اخلالقون( يقول أخلقوا من غري خالق أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهلذا قال جبري بن مطعم ملا 
مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ هذه اآلية أحسست بفؤادي قد انصدع. فقد علموا أن اخلالق 

لوق ابلبديهة وخلقه لغريه ممتنع على أصلهم ألن هذه األشياء هي أجزاء منه ليست ملخال يكون هو ا
 غريًا له.

الوجه الثامن: أنه جعل البشر أهداب جفن حقيقة هللا وهم دائماً يزيدون وينقصون وميوتون وحييون، 
شرة فاسدة، كا  وفيهم الكافر واملؤمن والفاجر والرب، فتكون أهداب جفن حقيقة هللا ال تزال منتوفة

ويكون املشركون واليهود والنصارى أجفان حقيقته، وقد لعن من جعلهم أبناءه على سبيل االصطفاء 
 فكيف مبن جعلهم من نفسه.

الوجه التاسع: أنه متناقص من حيث جعل الروح بياضها والنفس الكلية سوادها والسموات اجلفن 
اإلنسان حميطان ابلسواد والبياض، والروح  عنياألعلى واألرضون اجلفن األسفل. ومعلوم أن جفين 

والنفس عنده هي فوق السموات واألرض ليست بني السماء واألرض، كما أن سواد العني وبياضها 
 بني اجلفنني، فهذا التمثيل مع أنه من أقبح الكفر ففيه من اجلهالة والتناقض ما تراه.

الفالسفة. وأما الروح فإن مقصوده هبا هو ئة الوجه العاشر: أن النفس الكلية اسم تلقاه عن الصاب
الذي يسمونه العقل وهو أول الصادرات. ومساه هو روحاً، وهذا بناه على مذهب الصابئة، وليس 

 هذا من دين احلنفاء، وقد بينا فساد
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 ذلك يف غري هذا املوضع. لكن الصابئة الفالسفة خري من هؤالء فإهنم يقرون بواجب الوجود الذي
علوان إايه. فقوهلم إمنا ينطبق صدرت عنه العقول والنفوس واألفالك واألرض ال جيعلوهنا إايه وهؤالء جي

على املعطلة مثل فرعون وحزبه الذي قال )وما رب العاملني( وقال )ما علمت لكم من إله غريي( 
رعون يقر بوجود وقال )اي هامان ابن يل صرحاً لعلى أبلغ األسباب أسباب السموات( اآلية، فإن ف

إذا قالوا أنه عني السموات واألرض، فقد  هذا العامل ويقول ما فوق رب وال له خالق غريه. فهؤالء
جحد وأما جحده فرعون وأقروا مبا أقر به فرعون، إال أن فرعون مل يسمه إهلاً ومل يقل هو هللا. وهؤالء 

ة. فهم يف احلقيقة معطلون، ويف قالوا هذا هو هللا. فهم مقرون ابلصانع لكن جعلوه هو الصنع
كرًا للصانع يف الظاهر وكان يف الباطن مقرًا به. فهو اعتقادهم مقرون، وفرعون ابلعكس كان من

 أكفرهم منهم، وهم أضل منه وأجهل. وهلذا يعظمونه جدًا.
الوجه احلادي عشر: قول القائل بل هذا هو احلق الصريح املتبع، ال ما يرى املنحرف عن مناهج 

ا احلق من األولني إلسالم ودينه، املتحري يف بيداء ضاللته وجهله. فيقال: من الذي قال هذا
واآلخرين؟ وهذا كتاب هللا من أوله إىل آخره الذي هو كالم هللا ووحيه وتنزيله ليس فيه شيء من 

ه، إال هذا، وال يف حديث واحد عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن أحد من أئمة اإلسالم ومشاخي
سخان يف أمر احلرب، فداينتهم عن هؤالء املفرتين على هللا الذين هم يف مشايخ الدين نظري جنك

تشبه دولته، ولعل إقراره ابلصانع خري من إقرارهم، لكن بعضهم قد يوجب اإلسالم فيكون خريًا من 
 التتار يف هذا الوجه.

سالم واإلشراك، ال حيرمون شيئاً من وأما حمققوهم ومجهورهم فيجوز عندهم التهود والتنصر واإل
يه شيء وال جيب عليه شيء، ومعلوم أن التتار الكفار خري من ذلك، بل احملقق عندهم ال حيرم عل

 هؤالء، فإن هؤالء مرتدون عن اإلسالم من

(4/38) 

 

 (1أقبح أهل الردة، واملرتد شر من الكافر األصلي من وجوه كثرية، وإذا كان أبو بكر الصديق. )
بع يف الشمعة من أنه قال: اعلم وأما ما حكاه عن الذي مساه الشيخ احملقق العامل الرابين الغوث السا



 أن العامل مبجموعه حدقة عني هللا اليت ال تنام اخل فالكالم عليه من وجوه.
م ال أحدها أن تسمية قائل مثل هذا املقال حمققاً وعاملاً ورابنياً عني الضاللة والغواية، بل هذا كال

قاله مسلوب العقل كان حكمه حكم تقوله ال اليهود وال النصارى وال عباد األواثن، فإن كان الذي 
غريه يف أن هللا رفع عنه القلم، وإن كان عاقاًل فجرأة على هللا الذي يقول )وقالوا اختذ الرمحن ولدا، 

)وقالوا اختذ الرمحن ولدا  لقد جئتم شيئاً أدا، تكاد السموات يتفطرن منه( إىل آخر اآلايت وقال
ل( إىل قوله )الظاملني( وقال )لقد كفر الذين قالوا أن هللا سبحانه بل عباد مكرمون، ال يسبقونه ابلقو 

هو املسيح بن مرمي، قل فمن ميلك من هللا شيئاً إن أراد أن يهلك املسيح بن مرمي( إىل قوله )وإليه 
أبناؤه وأحباؤه، فكيف قوله فيمن يقول إهنم أهداب املصري( فإذا كان هذا قوله فيمن يقول إهنم 

 ما يقول الظاملون علواً كبريًا.جفنه؟ تعاىل هللا ع
الوجه الثاين: أن هذا الشيخ الضال الذي قال هذا الكفر والضالل قد نقض آخر كالمه أبوله، فإن 

ني الشيء، فهو لفظ العني مشرتك بني الشيء وبني العضو املبصر وبني مسميات أخر، وإذا قال بع
ذا قال إن العامل مبجموعه حدقة عني هللا اليت من العني اليت مبعىن النفس أي متيز بنفسه عن غريه، فإ

 ال تنام فالعني هنا مبعىن البصر.
 مث قال يف آخر كالمه: ونعين بعني هللا ما يتعني هللا فيه. فهذا من العني

__________ 
كر فيه أمثاله للمرتدين ومانعي الزكاة من العرب وكون هؤالء ( بياض يف األصل قدر سطرين لعله ذ 1)

 الابحتهم ترك مجيع شرائع اإلسالمشر منهم 
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مبعىن النفس، وهذه العني ليس هلا حدقة وال أجفان، وإمنا هذا مبنزلة من قال نبعت العني وفاضت 
بها خالص، وسبب هذا أنه كثرياً ذهوشربنا منها واغتسلنا، ووزنتها يف امليزان فوجدات عشرة مثاقيل و 

 ما كان يتصرف يف حروف بال معان.
الوجه الثالث: أنه تناقض من وجه آخر فإنه إذا كان العامل هو حدقة العني فينبغي أن يكون قد بقي 

من هللا بقية األعضاء غري العني، فإذا قال يف آخر كالمه: وهللا هو نور العني، كان هللا جزءاً من العني 
ة له، فقد جعل يف أول كالمه العامل جزءًا من هللا، ويف آخر كالمه جعل هللا جزء من العامل، صفأو 

وكل من القولني كفر، بل هذا أعظم من كفر الذين ذكرهم هللا بقوله )وجعلوا له من عباده جزءًا إن 



ن جعل له من م اإلنسان لكفور مبني، أم اختذ مما خيلق بنات وأصفاكم ابلبنني( فإذا كان هللا كفر
عباده جزءًا فكيف من جعل عباده اترة جزءًا منه اترة جعله هو جزءًا منهم؟ فلعن هللا أرابب هذه 

 املقاالت وانتصر لنفسه ولكتابه ولرسوله ولعباده املؤمنني منهم.
عينه ة الوجه الرابع: إنه تناقض من جهة أخرى، فإنه إذا قال العني: ما يتعني هللا فيه، والعامل كله حدق

اليت ال تنام، فقد جعله متعيناً يف مجيع العامل، فإذا قال بعدها وهو نور العني، بقيت سائر أجزاء العني 
 من األجفان واألهداب والسواد والبياض مل يتعني فيها، فقد جعله متعيناً فيها غري متعني فيها.

ا، فإذا كان هللا يف العامل كالنور يف هب الوجه اخلامس: أن نور العني مفتقر إىل العني حمتاج إليها لقيامه
 العني وجب أن يكون حمتاجاً إىل العامل.

واعلم أن هذا القول يشبه قول احللولية الذين يقولون هو يف العامل كاملاء يف الصوفة وكاحلياة يف 
اجلسم وحنو ذلك، ويقولون هو بذاته يف كل مكان، وهذا قول قدماء اجلهمية الذين كفرهم أئمة 

 سالم. وحكى عن اجلهم أنه كان يقول هو مثل هذا اهلواء، أو قال هو هذا اهلواء.إلا
 وقوله أواًل: هو حدقة عني هللا، يشبه قول االحتادية فإن االحتادية يقولون
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هو مثل الشمعة اليت تتصور يف صور خمتلفة وهي واحدة، فهو عندهم الوجود، واختالف أحواله  
د املسلمني معة، وهلذا كان صاحب هذه املقاالت متخبطاً ال يستقر عنكاختالف أحوال الش

املوحدين املخلصني، وال هو عند هؤالء املالحدة االحتادية من حمققيهم العارفني. فإن هؤالء كلهم من 
جنس النصريية واإلمساعيلية، مقاالت هؤالء يف الرب من جنس مقاالت أولئك، وأولئك فيهم 

زندقة، وهم يعلمون فيهم املتخلي عنها، وهؤالء كذلك، لكن أولئك أحذق يف الاملتمسك ابلشريعة و 
 أهنم معطلون مثل فرعون، وهؤالء جهال حيسبون أهنم حيسنون صنعاً.

الوجه السادس: قوله من العلوايت والسفليات لو ارتفعت النبسط نور هللا تعاىل حبيث ال يظهر فيه 
نني، ال أن قائل هذه املقالة من املذبذبني بني الكافرين واملؤمشيء أصاًل. وهذا كالم جممل، وال ريب 

هو من املؤمنني وال من االحتادية احملضة، لكنه قد لبس احلق ابلباطل، وذلك أن االحتادية يقولون أن 
عني السموات واألرض لو زالت لعدم هللا، واللفظ يصرح به بعضهم، وأما غالبهم فيشريون إليه إشارة 

والباطنية، وأولئك إمنا  يفهمون هذا من مذهب الباقني فإن هؤالء من جنس القرامطةوعوامهم ال 
يصل إىل البالغ األكرب الذي هو آخر املراتب خواصهم. وهلذا حدثين بعض أكابر هؤالء االحتادية 



عن صاحب هذه املقالة أنه كان يقول ليس بني التوحيد واإلحلاد إال فرق لطيف، فقلت له: هذا من 
وحيد واإلحلاد. وهذا قاله بناء على هذا الباطل، بل ليس بني مذهبني من الفرق أعظم مما بني الت أبطل

اخللط واللبس الذي خلطه، مثل قوله أن العلوايت والسفليات لو ارتفعت النبسط نور هللا حبيث ال 
 يظهر فيه شيء.

 تفرقه وعدمه كما يتفرق نور فيقال له: إذا ارتفعت العلوايت والسفليات فما تعين ابنبساطه؟ أتعين
 م تعين أنه ينبسط شيء موجود؟العني عند عدم األجفان؟ أ
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وما الذي ينبسط حينئذ؟ هو نفس هللا أم صفة من صفاته؟ وعلى أي شيء ينبسط؟ وما الذي يظهر 
ت قلنا أن العلوايفيه أو ال يظهر؟ فإن عنيت األول وهو مقتضى أول كالمك، ألنك قلت: وإمنا 

والسفليات أجفان عني هللا ألهنما حيافظان على ظهور النور، فلو قطعت أجفان عني اإلنسان لتفرق 
نور عينه وانتشر حبيث ال يرى شيئاً أصاًل، فكذلك العلوايت والسلفليات لو ارتفعت النبسط نور 

 هللا حبيث ال يظهر فيه شيء أصاًل.
بياضها والنفس الكلية سوادها. ومعلوم أن نور العني والروح األعظم  وقد قلت: إن هللا هو نور العني

على ما ذكرته بشرط وجوده هو األجفان، فإذا ارتفع الشرط ارتفع املشروط، فيكون العامل عندك 
شرطاً يف وجود هللا، فإذا ارتفع العامل ارتفعت حقيقة هللا النتفاء شرطه، وإن أثبت له ذااتً غري العامل 

ة، فإهنم اترة جيعلون وجود احلق هو عني وجود املخلوقات ليس غريها. وعلى د قويل االحتاديفهذا أح
هذا فال يتصور وجوده مع عدم املخلوقات، وهذا تعطيل حمض للصانع، وهو قول القونوي 

والتلمساين، وهو قول صاحب الفصوص يف كثري من كالمه، واترة جيعلونه وجودًا قائماً بنفسه، مث 
هو أيضاً وجود املخلوقات مبعىن أنه فاض عليها. وهذا أقل كفراً من نفس ذلك الوجود جيعلون 

 األول، وأن كان كالمها من أغلظ الكفر وأقبحه.
وي كالم صاحب الفصوص وغريه يف بعض املواضع ما يوافق هذا القول. وكذلك كالم هذا فإنه قد 

 يشري إىل هذا املعىن.
مل فيكون حمتاجاً إىل العامل أو ال جيعلون؟ قد يقولون وطاً بوجود العامث مع ذلك هل جيعلون وجوده مشر 

 هذا وقد يقولون هذا.
السابع إهنم ميدحون الضالل واحلرية والظلم واخلطأ والعذاب الذي عذب هللا به األمم، ويقلبون كالم 



نوحاً ما  هللا وكالم رسوله قلباً يعلم فساده بضرورات العقول، مثل قول صاحب الفصوص: لو أن
 قومه بني الدعوتني ألجابوه، فدعاهم جهارًا، مث دعاهممجع ل
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إىل أن قال: وذكر عن قومه أهنم تصاموا عن دعوته، لعلمهم مبا جيب عليهم من إجابة  -إسراراً 
ليهم بلسان الذم، وعلم أهنم إمنا دعوته، فعلم العلماء ابهلل ما أشار إليه نوح يف حق قومه من الثناء ع

عوته ملا فيها من الفرقان، واألمر قرآن ال فرقان ومن أقيم يف القرآن ال يصغي إىل الفرقان مل جييبيوا د
 وإن كان فيه.

فيمدحون وحيمدون ما ذمه هللا ولعنه وهنى عنه، وأيتون من األفك والفرية على هللا اإلحلاد يف أمساء 
هدا، كقول صاحب الفصوص  د السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبالهللا وآايته مبا تكا

يف فص نوح: " مما خطيئاهتم أغرقوا " فهي اليت خطت هبم فغرقوا يف حبار العامل ابهلل وهو احلرية 
سجرت التنور إذا أوقدته )فلم  -)فادخلوا انراً( يف عني املاء يف احملمدتني، )فإذا البحار سجرت 

م، فهلكوا فيه إىل األبد، فلو أخرجتهم إىل م من دون هللا أنصارًا( فكان هللا عني أنصارهجيدوا هل
السيف سيف الطبيعة لنزلوا عن هذه الدرجة الرفيعة وإن كان الكل هلل وابهلل بل هو هللا )قال نوح 

طلباً للسرت رب ال تذر على األرض من الكافرين( الذين استغشوا ثياهبم وجعلوا أصابعهم يف آذاهنم، 
رت )دايراً( أحدًا حىت تعم املنفعة كما عمت الدعوة )إنك إن ألنه دعاهم ليغفر هلم، والغفر الس

تذرهم( أي تدعهم وترتكهم )يضلوا عبادك( أي حيريوهم وخيرجوهم من العبودية، إىل ما فيهم من 
، فهم العبيد األرابب )وال أسرار الربوبية، فينظروا أنفسهم أرابابً، بعدما كانوا عند أنفسهم عبيداً 

ن وال يظهرون )إال فاجرًا( أي مظهر ما سرت )كفاراً( أي ساتراً ما ظهر بعد يلدوا( أي ما ينتجو 
ظهوره، فينظرون ما سرتهم مث يسرتون بعد ظهوره. فيحار الناظر، وال يعرف قصد الفاجر يف فجوره 

واسرت مراحلي، فيجعل مقامي وقدري   وال الكافر يف كفره، والشخص وحد )رب اغفر يل( أي اسرتين
ك يف قولك " وما قدروا هلل حق قدره " )ولوالدي( أي من كنت تنتجه عنهما ومها كما جهل قدر 

 العقل والطبيعة )وملن دخل بييت( أي قليب )مؤمناً( مصدقاً مبا يكون فيه من األخبار اإلهلية وهو ما
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الظلمات  حدثت به أنفسها )وللمؤمنني( من العقول )واملؤمنات( من النفوس )وال تزد الظاملني( من
فال يعرفون نفوسهم، لشهودهم  أهل العنت املكتنفني داخل احلجب الظلمانية )إال تبارا( أي هالكاً،

 وجه احلق دوهنم.
وهذا كله من أقبح تبديل كالم هللا وحتريفه، ولقد ذم هللا أهل الكتاب يف القرآن على ما هو دون 

م )يكتبون الكتاب أبيديهم مث يقولون هو من هذا، فإنه ذمهم على أهنم حرفوا الكلم عن مواضعه وأهن
ولون على هللا الكذب وهم يعلمون( وهؤالء قد حرفوا كالم هللا عن عند هللا وما هو من عند هللا ويق

مواضعه أقبح حتريف، وكتبوا كتب النفاق واإلحلاد أبيديهم وزعموا أهنا من عند هللا، اترة يزعمون أهنم 
ذي يوحي به إىل النيب، فيكون فوق النيب بدرجة، واترة يزعمون أهنم أيخذون من حيث أيخذ امللك ال

حيث أيخذ هللا، فيكون أحدهم يف عمله بنفسه مبنزله علم هللا به، ألن األخذ من معدن  أيخذون من
واحد، واترة يزعم أحدهم أن النيب صلى هللا عليه وسلم أعطاه يف منامه هذا النفاق العظيم، واإلحلاد 

م من غري زايدة مره أن خيرج به إىل أمته وأنه أبرزه كما حد له رسول هللا صلى هللا عليه وسلالبليغ، وأ
يرى أنه كان  -حىت بعض من خاطبين فيه وانتصر له  -وال نقصان، وكان مجاعة من الفضالء 

يستحل الكذب، وخيتارون أن يقال كان يتعمد الكذب، وأن ذلك هو أهون من الكفر، مث صرحوا 
م من الته كفر. وكان ممن يشهد عليه بتعمد الكذب غري واحد من عقالء الناس وفضالئهأبن مق

 املشايخ والعلماء.
ومعلوم أن هذا من أبلغ الكذب على هللا ورسوله وأنه من أحق الناس بقوله )ومن أظلم ممن افرتى 

بني كاملختار بن أيب على هللا الكذب أو قال أوحي إيل ومل يوح إليه شيء( وكثري من املتنبئني الكذا
ل مسيلمة الكذاب مل يبلغ كذبه وافرتاؤه إىل هذا عبيد وأمثاله مل يبلغ كذهبم وافرتاؤهم إىل هذا احلد، ب

احلد، وهؤالء كلهم كان يعظم النيب صلى هللا عليه وسلم ويقر له ابلرسالة، لكن كان يدعي أنه رسول 
 آخر، وال ينكر وجود الرب
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آن يف الظاهر، وهؤالء جحدوا الرب وأشركوا به كل شيء وافرتوا هذه الكتب اليت قد وال ينكر القر 
ليه وسلم من بعض الوجوه،  يزعمون أهنا أعظم من القرآن، ويفضلون نفوسهم على النيب صلى هللا ع

 كما قد صرح به صاحب الفصوص عن خامت األولياء.
قرآن كله شرك ليس فيه توحيد وإمنا التوحيد يف  وحدثين الثقة عن الفاجر التلمساين أنه كان يقول: ال



 كالمنا.
ًا " ومل وأما الضالل واحلرية فما مدح هلل ذلك قط وال قول النيب صلى هللا عليه وسلم " زدين فيك حتري 

يرو هذا احلديث أحد من أهل العلم ابحلديث، وال هو يف شيء من كتب احلديث، وال يف شيء من  
ال من يعرف هللا ورسوله، وكذلك احتجاجه بقوله )كلما أضاء هلم مشوا كتب من يعلم احلديث، بل و 

رية مما ذمه هللا يف فيه وإذا أظلم عليهم قاموا( وإمنا هذا حال املنافقني املرتدين، فإن الضالل واحل
عد القرآن، قال هللا تعاىل يف القرآن )قل أندعو من دون هللا ما ال ينفعنا وال يضران ونرد على أعقابنا ب

 إذ هداان هللا كالذي استوته الشياطني يف األرض حريان( اآلية.
ال يضرهبم وال وهكذا يريد هؤالء الضالون أن يفعلوا ابملؤمنني، يريدون أن يدعوا من دون هللا ما 

ينفعهم، وهي املخلوقات واألواثن، واألصنام وكل ما عبد من دون هللا، ويريدون أن يردوا املؤمنني 
يردوهنم عن اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت، ويصريوا حائرين  على أعقاهبم،

إىل اهلدى: ائتنا وقال تعاىل  ضالني كالذي استهوته الشياطني يف األرض حريان له أصحاب يدعونه
 يعمهون( أي حيارون ويرتددون وقال تعاىل )اهدان الصراط -إىل قوله  -)ونقلب أفئدهتم وأبصارهم 

املستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غري املغضوب عليهم وال الضالني( فأمر أبن نسأله هداية 
ضوب عليهم وللضالني. وهؤالء يذمون الصراط املستقيم صراط الذين أنعم عليهم املغايرين للمغ

 عليه الصراط املستقيم وميدحون طريق أهل الضالل واحلرية، خمالفة لكتب هللا ورسله، وملا فطر هللا
 عباده من العقول واأللباب.
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 فصل
 يف ذكر بعض ألفاظ ابن عريب اليت تبني ما ذكران من مذهبه، فإن أكثر الناس قد ال يفهمونه "." 

بعد أن جعل العامل ابلنسبة إىل هللا كظل الشخص، وتناقض يف التشبيه: فكل  -قال يف فص يوسف 
ف مكنات، فمن حيث هوية احلق هو وجوده، ومن حيث اختالما تدركه فهو وجود احلق يف أعيان امل

الصور فيه هو أعيان املمكنات، فكما ال يزول عنه ابختالف الصور اسم الظل، كذلك ال يزول عنه 
ابختالف الصور اسم العامل أو اسم سوى احلق، فمن حيث أحدية كونه ظاًل هو احلق، ألنه الواحد 

لى ما عامل، فتفطن وحتقق ما أوضحناه لك. وإذا كان األمر عاألحد، ومن حيث كثرة الصور هو ال
ذكرته لك فالعامل متوهم ماله وجود حقيقي، وهذا معىن اخليال، أي خيل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه 



خارج عن الوجود احلق، وليس كذلك يف نفس األمر. أال تراه يف احلس متصاًل ابلشخص الذي امتد 
عن ذاته، ك عن ذلك االتصال، ألنه يستحيل على الشيء االنفكاك عنه يستحيل عليه االنفكا

فاعرف عينك ومن أنت وما هويتك؟ وما نسبتك إىل احلق ومبا أنت حق ومبا أنت عامل وسوى وغري؟ 
 وماشا كل هذه األلفاظ.

وقال يف أول الفصوص بعد )فص حكمة إهلية يف كلمة آدمية( وهو )فص حكمة نفثية، يف كلمة 
سؤال وذكر القسم الذي إلنسان د قسم العطاء أبمرهللا وإمنا يكون عن سؤال وعن غري شيئية( وق

إىل أن قال: " ومن هؤالء من يعلم أن علم هللا به يف مجيع أحواله هو ما   -( ألن شيئاً هو هبة هللا 1)
 كان عليه يف حال ثبوت

__________ 
فص شيت هذا يقتضي أن املراد أول  ( كذا يف األصل وهو حمرف أو سقط منه شيء والكالم يف1)

م ابلنفث امللكي يف الروع وهو شيث وهو علة تسميته.والشيخ أشار إىل مقدمة انسان حصل له العل
 هذا الفص اشارة جمملة الن غرضه ما بعدها
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حال عينه قبل وجودها ويعلم أن احلق ال يعطيه إال ما أعطاه عينه من العلم به، وهو ما كان عليه يف 
أعال وأكشف من هذا الصنف،  ثبوته، فيعلم علم هللا به من أين حصل، وما مث صنف من أهل هللا

فهم الواقفون على سر القدر، وهم على قسمني: منهم من يعلم ذلك جمماًل، ومنهم من يعلم ذلك 
م هللا فيه، إما مفصاًل، والذي يعلمه مفصاًل أعال وأمت من الذي يعلمه جمماًل، فإنه يعلم ما تعني يف عل

ما أبن يكشف له عن عينه الثابتة وغن انتقاالت إبعالم هللا إايه مبا أعطاه عينه من العلم به، وإ
األحوال عليها إىل ما ال يتناهى، وهو أعال، فإنه يكون يف علمه بنفسه مبنزلة علم هللا به، ألن األخذ 

له هي من مجلة أحوال عينه يعرفها  من معدن واحد، إال أنه من جهة العبد عناية من هللا سبقت
على ذلك )أي على أحوال عينه( فإنه ليس يف وسع املخلوق إذا صاحب هذا الكشف إذا أطلعه هللا 

أطلعه هللا على أحوال عينه الثابتة اليت تقع صورة الوجود عليها أن يطلع يف هذه احلال على اطالع 
هنا نسب ذاتية ال صورة هلا، فبهذا القدر نقول: أن احلق على هذه األعيان الثابتة يف حال عدمها، أل

سبقت هلذا العبد هبذه املساواة يف إفادهتا العلم، ومن هنا يقول )هللا حىت نعلم( وهي   العناية اإلهلية
كلمة حمققة املعىن، ما هي كما يتوهم من ليس له هذا املشرب، وغاية املنزه أن جيعل ذلك احلدوث 



زائدًا على عال وجه يكون للمتكلم يعقله يف هذه املسألة، لوال أنه أثبت العلم يف العلم للتعلق، وهو أ
 الذات فجعل التعلق له ال للذات، وهبذا انفصل عن احملقق من أهل هللا صاحب الكشف والوجود.

 مث نرجع إىل األعطيات فنقول: إن األعطيات إما ذاتية أو امسائية، فأما املنح واهلبات والعطااي الذاتية
 إال لصورة استعداد العبد املتجلى فال تكون أبدًا إال عن جتلي إهلي، والتجلي من الذات ال يكون أبداً 

به، وغري ذلك ال يكون، فإذن املتجلى له ما رأى سوى صورته يف مرآة احلق وما رأى احلق وال ميكن 
الصور فيها ال تراها مع أن يراه مع علمه أنه ما رأى صورته إال فيه، كاملرآة يف الشاهد إذا رأيت 

 ، فأبرز هللا ذلك مثااًل نصبه لتجليهعلمك أنك ما رأيت الصور أو صورتك إال فيها
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الذايت، ليعلم املتجلى له أنه ما رآه، وما مث مثال أقرب وال أشبه ابلرؤية والتجلي من هذا، وأجهد يف 
ه أبدًا البتة، حىت أن بعض من أدرك مثل ترا نفسك عندما ترى الصورة يف املرآة أن ترى جرم املرآة ال

هذا يف صور املرئي ذهب إىل أن الصورة املرئية بني بصر الرائي وبني املرآة، هذا أعظم ما قدر عليه 
من العلم، واألمر كما قلناه وذهبنا إليه. وقد بينا هذا يف الفتوحات املكية، وإذا ذقت هذا ذقت 

خلوق، فال تطمع وال تتعب نفسك يف أن ترقى أعال من هذا ق املالغاية اليت ليس فوقها غاية يف ح
الدرج فما هو مث أصاًل وما بعده إال العدم احملض، فهو مرآتك يف رؤيتك نفسك، وأنت مرآته يف 
رؤيته أمساءه وظهور أحكامها، وليست سوى عينه فاختلط األمر وانبهم، فمنا من جهل يف علمه 

( ومنا من علم فلم يقل مثل هذا القول وهو أعال القول، 1) دراكفقال والعجز عن درك اإلدراك إ
 بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجز، وهذا هو أعال عامل ابهلل.

وليس هذا العلم إال خلامت الرسل وخامت األولياء، وما يراه أحد من األنبياء والرسل إال منن مشكاة 
ن مشكاة الويل اخلامت، حىت أن الرسل ال يرونه مىت رأوه ال مالرسول اخلامت، وال يراه أحد من األولياء إ

ينقطعان، والوالية  -أعين نبوة التشريع ورسالته  -إال من مشكاة خامت األولياء، فإن الرسالة والنبوة 
ال تنقطع أبدًا. واملرسلون من حيث كوهنم أولياء ال يرون ما ذكرانه إال من مشكاة خامت األولياء، 

ن األولياء، وإن كان خامت األولياء اتبعاً يف احلكم ملا جاء به خامت الرسل من م مفكيف من دوهن
التشريع، فذلك ال يقدح يف مقامه وال يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون أنزل، كما أنه من 
كم وجه يكون أعال. وقد ظهر يف ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه يف فضل عمر يف أساري بدر ابحل

 يهم، ويفف



__________ 
( هذا القول منسوب إىل الصديق األكرب أيب بكر )رض( وابن عريب يفضل نفسه عليه يف العلم 1)

ابهلل كما ترى بعده ويدعي أنه مساو لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بل يفضل نفسه عليه من بعض 
 اجلهات
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تقدم يف كل شيء ويف كل مرتبة. وإمنا نظر الرجال إىل أتبري النخل. فما يلزم الكامل أن يكون له ال
ن فال تعلق خلواطرهم هبا، فتحقق ما التقدم يف مرتبة العلم ابهلل، هنالك مطلبهم، وأما حوادث األكوا

 ذكرانه.
" وملا مثل النيب صلى هللا عليه وسلم النبوة ابحلائط من اللنب وقد كمل سوى موضع لبنة فكان النيب 

يه وسلم تلك اللبنة، غري أنه صلى هللا عليه وسلم ال يراها إال كما قال لبنة واحدة. وأما صلى هللا عل
ن هذه الرؤية ما مثل به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فريى يف احلائط خامت األولياء فال بد له م

ا لبنة ذهب موضع لبنتني واللنب من ذهب وفضة فريى اللبنتني اللتني ينقص احلائط عنهما ويكمل هبم
ولبنة فضة، فال بد من أن يري نفسه تنطبع يف موضع تينك اللبنتني فيكون خامت األولياء تينك 

 ل احلائط.للبنتني، ليكم
" والسبب املوجب لكونه رآها لبنتني أنه اتبع لشرع خامت الرسل يف الظاهر، وهو موضع اللبنة الفضة 

خذ عن هللا تعاىل يف السر ما هو ابلصورة الظاهرة وهو ظاهره وما يتبعه فيه من األحكام، كما هو آ
و موضع اللبنة الذهبية يف متبع فيه، ألنه رأى األمر على ما هو عليه، فال بد أن يراه هكذا وه

 الباطن، فإنه آخذ من املعدن الذي أيخذ منه امللك الذي يوحي به إىل الرسول.
نيب من لدن آدم إىل آخر نيب ما منهم  " فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع فكل

، وهو قوله صلى أحد أيخذ إال من مشكاة خامت النبيني وإن أتخر وجود طينته، فإنه حبقيقته موجود
هللا عليه وسلم " كنت نبياً وآدم بني املاء والطني " وغريه من األنبياء ما كان نبياً إىل حني بعث. 

ني املاء والطني، وغريه من األولياء ما كان ولياً إال بعد حتصيله وكذلك خامت األولياء كان ولياً وآدم ب
 ن أجل كون هللا يسمى ابلويل احلميد.شرائط الوالية من األخالق اإلهلية واالتصاف هبا م

 " فخامت الرسل من حيث واليته نسبته مع اخلتم للوالية مثل نسبة األنبياء والرسل
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يب. وخامت األولياء الويل الوارث اآلخذ عن األصل املشاهد املراتب وهو معه، وأنه الويل الرسول الن
اعة، وسيد ولد آدم يف فتح حسنة من حسنات خامت الرسل حممد صلى هللا عليه وسلم، مقدم اجلم

ابب الشفاعة. فعني بشفاعته حااًل خاصاً ما عمم. ويف هذا حلال اخلاص تقدم على األمساء اإلهلية. 
شفع عند املتقم يف أهل البالء إال بعد شفاعة الشافعني، ففاز حممد ابلسيادة يف هذا فإن الرمحن ما 
 املقام اخلاص.

سر عليه قبول مثل هذا الكالم " فهذا الفص قد ذكر فيه حقيقة " فمن فهم املراتب واملقامات مل يع
يتفطرن منه وتنشق  مذهبه اليت يبىن عليها سائر كالمه فتدبر ما فيه من الكفر الذي )تكاد السموات

األرض وختر اجلبال هدا( وما فيه من جحد خلق هللا وأمره، وجحود ربوبيته وألوهيته وشتمه وسبه،، 
برسله وصديقيه والتقدم عليهم ابلدعاوي الكاذبة، اليت ليس عليها حجة، بل هي  وما فيه من اإلزراء

آن، وجعل الكفار واملنافقني معلومة الفساد أبدىن عقل وإميان، وأيسر ما يسمع من كتاب وقر 
 والفراعنة هم أهل هللا وخاصته أهل الكشوف وذلك ابطل من وجوه.

ولسائر املوجودات وإن ذلك اثبت له ولسائر أحواله وكل إحداها أنه أثبت له عينا اثبتة قبل وجوده 
ضالل قد  ما كان موجوداً من األعيان والصفات واجلواهر واألعراض فعينه اثبتة قبل وجوده. وهذا

 سبق إليه كما تقدم.
الثاين أنه جعل علم هللا ابلعبد إمنا حصل له من علمه بتلك العني الثابتة يف العدم اليت هي حقيقة 

، ال من نفسه املقدسة، وأن علمه ابألعيان الثابتة يف العدم وأحواهلا متنعه أن يفعل غري ذلك، العبد
عاىل ابلفقر إىل األعيان وغناها عنه، ونفى ما وأن هذا هو سر القدر. فتضمن هذا وصف هللا ت

ضاهاة استحقه بنفسه من كمال علمه وقدرته، ولزوم التجهيل والتعجيز، وبعض ما يف هذا الكالم امل
ملا ذكره هللا عمن قال )لقد مسع هللا قول الذين قالوا إن هللا فقري وحنن أغنياء( اآلية، فإنه جعل 

 م غنية عن هللا يف حقائقها وأعياهنا، وجعل الربحقائق األعيان الثابتة يف العد
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مفتقرًا إليه يف علمه هبا، فما استفاد علمه هبا إال منها، كما يستفيد العبد العلم ابحملسوسات من 
أن هللا عامل ابألشياء قبل كوهنا  إدراكه هلا، مع غىن تلك املدركات عن املدرك. واملسلمون يعلمون

زيل الذي هو من لوازم نفسه املقدسة مل يستفد علمه هبا منها )أال يعلم من خلق وهو بعلمه القدمي األ



اللطيف اخلبري( فقد دلت هذه اآلية على وجوب علمه ابألشياء من وجوه انتظمت الرباهني املذكورة 
 أهل الكالم والفلسفة وغريهم.ألهل النظر واالستدالل القياسي العقلي من 

 خللق هو اإلبداع بتقدير، وذلك يتضمن تقديرها يف العلم قبل كوهنا يف اخلارج.أحدها أنه خالق هلا وا
الثاين أن ذلك مستلزم لإلرادة واملشيئة، واإلرادة مستلزمة لتصور املراد والشعور به، وهذه الطريقة 

 املشهورة عند أكثر أهل الكالم.
به يوجب العلم ابلفرع املسبب. ا صادرة عنه وهو سببها التام والعلم أبصل األمر وسبالثالث أهن

 فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه.
الرابع أنه يف نفسه لطيف يدرك الدقيق، خبري يدرك اخلفي، وهذا هو مقتضى العلم ابألشياء، فيجب 

شياء مستغن بنفسه عنها كما هو غين بنفسه وجود املقتضى لوجود السبب التام، فهو يف علمه ابأل
فاته. مث إذا رأى األشياء بعد وجودها ومسع كالم عباده وحنو ذلك فإمنا يدرك ما أبدع وما يف مجيع ص

خلق وما هو مفتقر إليه وحمتاج من مجيع وجوهه، مل حيتج يف علمه وإدراكه إىل غريه البتة. فال جيوز 
 ه من نفس األشياء الثابتة الغنية يف ثبوهتا عنه.القول أبن علمه ابألشياء استفاد

ما جحود قدرته فألنه جعل الرب ال يقدر إال على جتليه يف تلك األعيان الثابتة يف العدم الغنية وأ
عنه، فقدرته حمدودة هبا مقصورة عليها مع غناها وثبوت حقائقها بدونه. وهذا عنده هو السر الذي 

ينقص منه ذرة،  خلق، فال يقدر عنده على أن يزيد يف العامل ذرة وال أعجز هللا أن يقدر على غري ما
 وال يزيد يف املطر قطرة
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وال ينقص منه قطرة، وال يزيد يف طول اإلنسان وال ينقص منه، وال يغري شيئاً من صفاته وال حركاته 
 يهدي ضااًل وال يضل مهتدايً، وال وال سكناته، وال ينقل حجراً عن مقره، وال حيول ماء عن ممره، وال

حركاً. ففي احلملة ال يقدر إال على ما وجد، ألن ما وجد فعينه اثبتة يف حيرك ساكناً وال يسكن مت
 العدم وال يقدر على أكثر من ظهوره يف تلك األعيان.

ه من وهذا التجلي والتعجيز الذي ذكره وزعم أنه هو سر القدر وإن كان قد تضمن بعض ما قاله غري 
إن القائلني أبن املعدوم شيء يقولون ذلك يف  الضالل ففيه من الكفر ما ال يرضاه غريه من الضالني. ف

كل ممكن كان أو مل يكن، وال جيعلون علمه ابألشياء مستفاداً من األشياء قبل أن يكون وجودها، وال 
ت مل خيلقها. فمعلومه من خلقه وقدرته مقصورة على ما علمه منها، فإنه يعلم أنواعاً من املمكنا



ن املانع من أن خيلق غري ما خلق هو كون األعيان الثابتة يف املمكنات أوسع مما خلقه، وال جيعلو 
العدم ال تقبل سوى هذا الوجود، بل ميكن عندهم وجودها على صفة أخرى، هي أيضاً من املمكن 

من هذا الوجه. وإمنا قد يقولون املانع  الثابت يف العدم. فال يفضي قوهلم ال إىل جتهيل وال إىل تعجيز
مل الوجوه وأصلحها، فعلمه أبنه ال أكمل من هذا مينعه أن يريد ما ليس من ذلك أن هذا هو أك

أكمل حبكمته فيجعلون املانع أمرًا يعود إىل نفسه املقدسة حىت ال جيعلونه ممنوعاً من غريه، فأين من 
ممن ئه ممن جيعله ممنوعاً مصدودًا؟ وأين من جيعله عاملاً بنفسه ال جيعل له مانعاً من غريه وال راد لقضا

جيعله مستفيدًا للعلم من غريه؟ وممن هو عين عنه؟ هذا مع أن أكثر الناس أنكروا على من قال: ليس 
 يف اإلمكان أبدع من هذا العامل.

علم هللا، ألن  الثالث أنه رغم أن من الصنف الذي جعله أعال أهل هللا من يكون يف علمه مبنزلة
عيان الثابتة يف العدم فيعلمها من حيث علمها األخذ من معدن واحد إذا كشف له عن أحوال األ

 هللا، إال أنه من جهة العبد عناية من هللا سبقت له
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هي من مجلة أحوال عينه يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه هللا على ذلك فجعل علمه وعلم 
 هللا من معدن واحد.

تبع املتشابه الذي هو قوله: )حىت يعلم( وزعم أهنا  وا الرابع أنه جعل هللا عاملاً هبا بعد أن مل يكن عاملاً 
كلمة حمققة املعىن بناء على أصله الفاسد أن وجود العبد هو عني وجود الرب، فكل خملوق علم ما مل 

يكن علمه فهو هللا علم ما مل يكن علمه وهذا الفكر ما سبقه إليه كافر، فإن غاية املكذب بقدر هللا 
 يكن عاملاً، أما أنه جيعل كل ما جتد ملخلوق من العلم فإمنا جتدد هلل، وأن هللا ا ملأن يقول أن هللا علم م

 مل يكن عاملاً مبا علمه كل خملوق حىت علمه ذلك املخلوق.
اخلامس أنه زعم أن التجلي الذايت بصورة استعداد املتجلى واملتجلى له ما رأى سوى صورته يف مرآة 

علمه أبنه ما رأى صورته إال فيه، وضرب املثل ابملرآة فجعل  مع احلق، وأنه ال ميكن أن يرى احلق
 احلق هو املرآة والصورة يف املرآة هي صورته.

وهذا حتقيق ما ذكرته من مذهبه: أن وجود األعيان عنده وجود احلق، واألعيان كانت اثبتة يف العدم، 
الذوات، ما يرى إال الذوات عن فظهر فيها وجود احلق ابملتجلى له، والعبد ال يرى الوجود جمردًا 

اليت ظهر فيها الوجود، فال سبيل له إىل رؤية الوجود أبداً، وهذا عنده هو الغاية اليت ليس فوقها غاية 



يف حق املخلوق وما بعده إال العدم احملض، فهو مرآتك يف رؤيتك نفسك وأنت مرآته يف رؤيته أمساءه 
اليت هي عينه إال يف وجود احلق الذي هو وجوده، سه وظهور أحكامها. وذلك ألن العبد ال يري نف

والعبد مرآته يف رؤيته أمساءه وظهور أحكامها، ألن أمساء احلق عنده هي النسب واإلضافات اليت بني 
األعيان وبني وجود احلق، وأحكام األمساء هي األعيان الثابتة يف العدم، وظهور هذه األحكام يتجلى 

ليت هي حقيقة العيان هي مرآة احلق اليت هبا يرى أمساءه وظهور أحكامها، ن ااحلق يف األعيان، واألعيا
 فإنه إذا ظهر يف األعيان حصلت النسبة اليت بني
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الوجود واألعيان وهي األمساء، وظهرت أحكامها وهي األعيان، ووجود هذه األعيان هو احلق، فلهذا 
 قال وليست سوى عينه، فاختلط األمر وانبهم.

يناسبه لتعلم ما يعتقده من ذات احلق وأمسائه، وأن ذات احلق عنده هي  ر هذا من كالمه ومافتدب
نفس وجود املخلوقات، وأمساءه هي النسب اليت بني الوجود واألعيان، وأحكامها هي األعيان. لتعلم  

هللا  كيف اشتمل كالمه على اجلحود هلل وألمسائه ولصفاته وخلقه وأمره، وعلى اإلحلاد يف أمساء
هذا الذي ذكره غاية اإلحلاد يف أمساء هللا وآايته اآلايت املخلوقة واآلايت املتلوة، فإنه مل وآايته، فإن 

يثبت له امساً وال آية، إذ ليس إال وجودًا واحدًا وذاك ليس هو امساً وال آية، واألعيان الثابتة ليست 
نهما فرق اختلط األمر ود والثبوت وليس بيهي أمساءه وال آايته، وملا أثبتت شيئني فرق بينها الوج

 عليه وانبهم.
وهذه حقيقة قوله وسر مذهبه الذي يدعى أنه به أعلم العامل ابهلل، وأنه تقدم بذلك على الصديق 

الذي جهل فقال: العجز عن اإلدراك إدراك، وتقدم به على املرسلني الذين علموا ذلك من مشاكته 
نها( الكفر بذات هللا إذ ليس عنده إال وجود ل ما يطول عدها )م( وفيه من أنواع الكفر والضال1)

املخلوق )ومنها( الكفر أبمساء هللا وأهنا ليست عنده إال أمور عدميه فإذا قلنا احلمد هلل رب العاملني 
 (2الرمحن الرحيم فليس الرب إال نسبة إىل. )

 خمتلط منبهم السادس أنه قال واختلط األمر وانبهم، أو هو على أصله الفاسد
__________ 

( النه يدعي أنه هو ختم الوالية، وأن خامت الوالية أعلى من خامت النبوة يف الباطن، وإن كان يتبعه 1)
يف الظاهر، إخل ما تقدم، وغايته أنه بلغ من غروره مبا حذقه من الثرثرة خبلط النظرايت الفلسفية 



 ابخلياالت الصوفية إن حاول اقناع قراء
حيث أنه أكمل مظهر للخلق الذي هو عني احلق، وما الرب عنده إال نه رب العاملني من فصوصه أب

 نسبة إضافية بني ما يسمى حقا وما يسمى خلقا ومها يف نفس األمر بشيء واحد
 ( بياض يف االصل يعلم ما سقط منه مما تقدم2)
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 احلق من الباطل واهلدى من الضالل.وعلى أصل اهلدى واإلميان متميز متبني، قد بني هللا بكتابه 
الم مشهور عندهم ونسبته قال: فمنا من جهل علمه فقال العجز عن درك اإلدراك إدراك. وهذا الك

إىل أيب بكر الصديق، فجعله جاهاًل وإن كان هذا اللفظ مل ينقل عن أيب بكر وال هو مأثور عنه يف 
ا يف كتاب الشكر حنوًا من ذلك عن بعض التابعني شيء من النقول املعتمدة، وإمنا ذكر ابن أيب الدني

مراسليهم، كما حيكون عن عمر أنه قال:   غري مسمى وإمنا يرسل إرساالً من جهة من يكثر اخلطأ يف
كان النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر إذا ختاطبا كنت كالزجني بينهما ". وهذا أيضاً كذب ابتفاق 

حيح عن أيب سعيد اخلدري قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه أهل املعرفة، وإمنا الذي يف الص
 بني الدنيا واآلخرة فاختار ذلك العبد ما عند هللا " فبكى وسلم على املنرب " فقال أن عبدًا خريه هللا

أبو بكر، فقال: بل نفديك أبنفسنا وأموالنا، أو كما قال، فجعل الناس يقولون: عجباً هلذا الشيخ 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبداً خريه هللا بني الدنيا واآلخرة. فكان رسول هللا يبكي إن ذكر 

لم هو املخري وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وكان أبو بكر هو أعلمهم مبراد رسول صلى هللا عليه وس
 هللا صلى هللا عليه وسلم ومقاصده يف كالمه. وإن كانوا كلهم مشرتكني يف فهمه.

الصحيح أنه قيل لعلي عليه السالم: هل ترك عندكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذا كما يف 
د إليكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئاً مل يعهده إىل الناس؟ فقال " ال شيئاً؟ ويف لفظ: هل عه

( وهبذا 1والذي فلق احلبة وبرا النسمة، إال فهماً يؤتيه هللا عبداً يف كتابه، وما يف هذه الصحيفة )
وحنو من األحاديث الصحيحة استدل العلماء على أن ما ذكر عن علي وأهل البيت من أهنم اختصوا 

 لم خصهم به النيب صلى هللا عليه وسلم دونبع
__________ 

( هي صحيفة علقها يف سيفه كتب عليها عن النيب صلى هللا عليه وسلم أحكام الدية وفكاك 1)
 األسري وحترمي املدينة
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غريهم كذب عليهم، مثل ما يذكر من اجلفر والبطاقة واجلدول، وغري ذلك وما أثره القرامطة الباطنية 
ى غريه. وكذلك كذب على عنهم، فإنه قد كذب على جعفر الصادق رضي هللا عنه ما مل يكذب عل

 هذا املوضع. عليه السالم وغريه من أئمة أهل البيت رضي هللا عنهم، كما قد بني هذا وبسط يف غري
وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعي احلقائق على أيب بكر وغريه وأن النيب صلى هللا عليه وسلم  

عرفوها وتكون حقيقتها زندقة  كان خياطبه حبقائق ال يفهمها عمر مع حضوره. مث قد يدعون أهنم
رة " حفظت عن رسول وإحلادًا. وكثري من هؤالء الزاندقة واجلهال قد حيتج على ذلك حبديث أيب هري

هللا صلى هللا عليه وسلم جرابني أحدمها فبثثته فيكم. وأما اآلخر فلو بثثته لقطعتم هذا احللقوم " 
شيء من علم الدين ومعرفة هللا وتوحيده وهذا احلديث صحيح، لكن اجلراب اآلخر مل يكن فيه 

أكابر الصحابة الذين خيصون مبثل  ومعرفة هللا وتوحيده الذي خيتص به أولياؤه، ومل يكن أبو هريرة من
ذلك لو كان هذا مما خيص به، بل كان يف ذلك اجلراب أحاديث الفنت اليت تكون بني املسلمني، فإن 

سيكون من الفنت بني املسلمني، ومن املالحم اليت تكون بينهم النيب صلى هللا عليه وسلم أخربهم مبا 
ة ابن الزبري وحنو ذلك قال ابن عمر: لو أخربكم أبو وبني الكفار. وهلذا ملا كان مقتل عثمان وفتن

( وغري ذلك لقلتم: كذب أبو هريرة، فكان أبو هريرة 1هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وهتدمون البيت )
حاديث الفنت قبل وقوعها ألن ذلك مما ال حيتمله رؤوس الناس وعوامهم. ميتنع من التحديث أب

ن وأنه صاحب السر الذي ال يعلمه غريه، وحديث حذيفة وكذلك حيتجون حبديث حذيفة بن اليما
معروف، لكن السر الذي ال يعلمه غريه هو معرفته أبعيان املنافقني الذين كان كانوا يف غزوة تبوك. 

 أمهوا ويقال أهنم كانوا
__________ 

م ال ( بل قال أبو هريرة نفسه لو قلت لكم أنكم ستحرقون بيت ربكم وتقتلون ابن نبيكم لقلت1)
أكذب من أيب هريرة. وقد كان قتل احلسني عليه السالم بعد موت أيب هريرة وإمنا كان خياف قطع 

 حلقومه من بين أمية
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ابلفتك ابلنيب صلى هللا عليه وسلم فأوحى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أمرهم، فأخرب حذيفة 
صالة على املنافقني منهي يه حذيفة، ألن الأبعياهنم. وهلذا كان عمر ال يصلي إال على من صلى عل

 عنها.
وقد ثبت يف الصحيح عن حذيفة أنه ملا ذكر الفنت وأنه أعلم الناس هبا بني أن النيب صلى هللا عليه 

 وسلم مل خيصه حبديثها ولكن حدث الناس كلهم، قال " وكنا أعلمنا أحفظنا ".
تح قد أهدر دم مجاعة: منهم وسلم كان عام الفومما بني هذا أن يف السنن أن النيب صلى هللا عليه 

عبد هللا بن أيب سرح، فجاء به عثمان إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ليبايعه، فتوقف عنه النيب صلى 
هللا عليه وسلم ساعة، مث ابيعه وقال " أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إيل وقد أمسكت عن هذا 

أومأت إيل؟ فقال " ما ينبغي لنيب أن رسول هللا، هال  فيضرب عنقه " فقال رجل من األنصار. اي
تكون له خائنة األعني " فهذا وحنوه مما يبني أن النيب صلى هللا عليه وسلم يستوي ظاهره وابطنه، ال 
 يظهر للناس خالف ما يبطنه، كما تدعيه الزاندقة من املتفلسفة والقرامطة وضالل املتنكسة وحنوهم.

مثل هذا، وهو أعلى القول، بل أعطاه العلم والسكوت ما  ا من علم فلم يقلالسابع أنه " قال ومن
أعطاه العجز. وهذا هو أعال عامل ابهلل. وليس هذا العلم إال اخلامت الرسل وخامت األولياء، وما يراه 

 أحد من األولياء والرسل إال من مشكاة الرسول اخلامت، وال يراه أحد من األولياء إال من مشكاة الويل
الرسل ال يرونه مىت رأوه إال من مشكاة خامت األولياء. فإن الرسالة والنبوة أعين نبوة  اخلامت. حىت إن

التشريع ورسالته ينقطعان، والوالية ال تنقطع أبدًا. فاملرسلون من كوهنم أولياء ال يرون ما ذكرانه إال 
عاً يف احلكم ملا جاء امت األولياء اتبمن مشكاة خامت األولياء فكيف من دوهنم من األولياء؟ وإن كان خ

به خامت الرسل من التشريع فذلك ال يقدح يف مقامه وال يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون 
وملا مثل النيب صلى هللا عليه وسلم النبوة ابحلائط من  -إىل قوله  -أنزل كما أنه من وجه يكون أعال 

 اللنب.
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نواع اإلحلاد والكفر وتنقيص األنبياء والرسل ما ال تقوله ال اليهود وال ففي هذا الكالم من أ
م السقف من حتتهم أن هذا ال النصارى. وما أشبهه يف هذا الكالم مبا ذكر يف قول القائل: فخر عليه

عقل وال قرآن. وكذلك ما ذكره هنا من أن األنبياء والرسل تستفيد من خامت األولياء الذي بعدهم 
ف للعقل فإن املتقدم ال يستفيد من املتأخر. وخمالف للشرع، فإنه معلوم ابالضطرار من دين هو خمال



ليسوا أنبياء وال رساًل. وقد يزعم أن هذا العلم  اإلسالم أن األنبياء والرسل أفضل من األولياء الذين
وق وهو الذي هو عنده أعلى العلم وهو القول بوحدةالوجود، وأن وجود اخلالق هو وجود املخل

تعطيل الصانع حقيقة وجحده، وهو القول الذي يظهره فرعون فلم يكفه زعمه أن هذا حق، حىت 
الرسل إمنا يرونه من مشكاة خامت األولياء. فجعل زعم أنه أعال العلم، ومل يكفه ذلك حىت زعم أن 

 مشكاته.خامت األولياء أعلم ابهلل من مجيع األنبياء والرسل، وجعلهم يرون العلم ابهلل من 
مث أخذ يبني ذلك فقال: فإن الرسالة والنبوة أعين نبوة التشريع ورسالته ينقطعان والوالية ال تنقطع 

ء ال يرون ما ذكرانه إال من مشكاة خامت األولياء، وذلك أنه مل ميكنهم أبدًا. فاملرسلون من كوهنم أوليا
فإن هذا كفر ظاهر، فزعموا أنه إمنا تنقطع أن جيعلوا بعد النيب صلى هللا عليه وسلم نبياً وال رسوالً 

 نبوة التشريع ورسالته، يعين وأما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق وهي الوالية عندهم فلم تنقطع، وهذه
 الوالية هي أفضل من النبوة والرسالة، وهلذا قال ابن عريب يف بعض كالمه:

 مقام النبوة يف برزخ ... فويق الرسول ودون الويل
 الفصوص يف كلمة عزيرية فإذا مسعت أحدًا من أهل هللا تعاىل يقول أو ينقل إليك عنه أنه وقال يف

ال ما ذكرانه، أو يقول: إن الويل فوق النيب قال الوالية أعلى من النبوة فليس يريد ذلك القائل إ
نه والرسول فإنه يعين بذلك يف شخص واحد، وهو أن الرسول عليه السالم من حيث هو ويل أمت م

 من حيث هو نيب ورسول، ال أن

(4/58) 

 

( إذ لو أدركه مل يكن 1الويل التابع له أعال منه، فإن التابع ال يدرك املتبوع أبدًا فيما هو اتبع له فيه )
لنيب فوق نبوته وإن نبوته فوق رسالته، ألنه أيخذ اتبعاً له ". وإذا حوققوا على ذلك قالوا: إن والية ا

 جيعلون مثل واليته اثبتة هلم، وجيعلون والية خامت األولياء أعظم من واليته، وأن بواليته عن هللا، مث
 والية الرسول اتبعة لوالية خامت األولياء الذي أدعوه ".

عوى املدعي وجود خامت األولياء على ويف هذا الكالم أنواع قد بيناها يف غري هذا املوضع منها أن د
كر هذا أحد من املعروفني قبل هؤالء إال أبو عبد هللا حممد بن علي ما أدعوه ابطل ال أصل له، ومل يذ 

الرتمذي احلكيم يف كتاب " ختم الوالية " وقد ذكر يف هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط خمالف 
كان فيه فضل ومعرفة ومن الكالم احلسن املقبول   للكتاب والسنة واإلمجاع وهو رمحه هللا تعاىل وإن

اء حممودة ففي كالمه من اخلطأ ما جيب رده ومن أشنعها ما ذكره يف ختم الوالية، واحلقائق النافعة أشي



مثل دعوه فيه أنه يكون يف املتأخرين من درجته عند هللا أعظم من درجة أيب بكر وعمر وغريمها. مث 
حكى عن بعض الناس أن الويل يكون منفردًا عن الناس، فأبطل ذلك  أنه تناقض يف موضع آخر ملا

أبيب بكر وعمر وقال يلزم هذا أن يكون أفضل من أيب بكر وعمر، وأبطل ذلك " ومنها " أنه  واحتج
ذكر يف كتابه ما يشعر أن ترك األعمال الظاهرة ولو أهنا التطوعات املشروعة أفضل يف حق الكامل 

عليه  وهذا أيضاً خطأ عند أئمة الطريق، فإن أكمل اخللق رسول هللا صلى هللاذي األعمال القلبية 
 وسلم وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وسلم، وما زال حمافظاً على ما

__________ 
( هبامش األصل ما نصه: قوله فيما هو اتبع له فيه، كأنه يريد ما يزعم من أنه اتبع للنيب صلى هللا 1)

األنبياء والرسل   الشرع الظاهر. وأما الباطن فال، النه يزعم أن خامت األنبياء ومجيععليه وسلم يف
 أيخذون من مشكاته، فهو عند نفسه أعلى منهم

 يف ذلك. قبحه هللا. انتهى من خط الشيخ أمحد بن إبراهيم بن عيسى رمحه هللا
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ميكنه من األوراد والتطوعات البدنية إىل مماته " ومنها " ما ادعاه من خامت األولياء الذي يكون يف 
كون معهم كخامت األنبياء مع األنبياء. ه على من تقدم من األولياء، وأنه يآخر الزمان وتفضيله وتقدمي

وهذا ضالل واضح. فإن أفضل أولياء هللا من هذه األمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثاهلم من 
السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، كما ثبت ذلك ابلنصوص املشهورة. وخري القرون قرنه 

القرون القرن الذي بعثت فيهم مث الذين يلوهنم  يه وسلم كما يف احلديث الصحيح " خريصلى هللا عل
مث الذين يلوهنم " ويف الرتمذي وغريه أنه قال يف أيب بكر وعمر " هذان سيدا كهول أهل اجلنة من 

األولني واآلخرين إال النبيني واملرسلني " قال الرتمذي حديث حسن ويف صحيح البخاري عن علي 
من خري الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقال " اي  ليه السالم أنه قال له ابنه اي أبت،ع

بين أبو بكر " قال: مث من؟ قال " مث عمر " وروى بضع ومثانون نفساً عنه أنه قال " خري هذه األمة 
 بعد نبيها أبو بكر مث عمر ".

يقني والشهداء ن أنعم هللا عليهم من النبيني والصدوهذا ابب واسع وقد قال تعاىل: )فأولئك مع الذي
والصاحلني( وهذه األربعة هي مراتب العباد: أفضلهم األنبياء مث الصديقون مث الشهداء مث الصاحلون. 
وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن يفضل أحد منا نفسه على يونس ابن مىت مع قوله )وال تكن  



يفضل أحد نفسه عليه. ففي م( تنبيهاً على أن غريه أوىل أن ال كصاحب احلوت( وقوله )وهو ملي
صحيح البخاري عن ابن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " ال يقولن أحدكم أين خري من 
يونس بن مىت " ويف صحيح البخاري أيضاً عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ما ينبغي 

خري من يونس بن مىت " ويف البخاري  ونس بن مىت " ويف لفظ " أن يقول أانلعبد أن يكون خريًا من ي
أيضاً عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " من قال أان خري من يونس بن مىت فقد  

يعين رسول هللا " ال  -كذب " ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال 
 يف الصحيحني عن ابن عباسأن يقول أان خري من يونس بن مىت " و ينبغي لعبد 
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ويف لفظ: فيما يرويه عن ربه " ال ينبغي لعبد أن يقول أان خري من  -عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 يونس بن مىت " وهذا فيه هني عام.

تواء حال صاحب املعراج تفضلوين على يونس بن مىت " ويفسره ابس وأما ما يرويه بعض الناس " ال
وصاحب احلوت فنقل ابطل وتفسري ابطل. وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم " اثبت حراء فما 

 عليك إال نيب أو صديق أو شهيد " وأبو بكر أفضل الصديقني.
متها وال له ذكر يف كتاب هللا وال سنة ولفظ خامت األولياء ال يوجد يف كالم أحد من سلف األمة وال أئ

رسوله وموجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن تقي، فإن هللا يقول )أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال 
( فكل من كان مؤمناً " تقياً " كان هلل ولياً، وهم على درجتني: السابقون املقربون 1هم حيزنون( اآلية )

لواقعة، واإلنسان، سمهم هللا تعاىل يف سورة فاطر، وسورة اوأصحاب اليمني املقتصدون، كما ق
 واملطففني.

ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " يقول هللا تعاىل: من 
عادى يل ولياً فقد ابرزين ابحملاربة، وما تقرب إىل عبدي مبثل أداء ما افرتضت عليه، وما يزال عبدي 

مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده  ابلنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت يتقرب إيل
اليت يبطش هبا، ورجله اليت ميشي هبا، وما ترددت عن شيء أان فاعله ترددي يف قبض نفس عبدي 

قتصدون املؤمن، يكره املوت وأكره مساءته وال بد له منه " فاملتقربون إىل هللا ابلفرائض هم األبرار امل
ابلنوافل اليت حيبها بعد الفرائض هم السابقون املقربون، وإمنا تكون  أصحاب اليمني، واملتقربون إليه

النوافل بعد الفرائض. وقد قال أبو بكر الصديق يف وصيته لعمر بن اخلطاب " اعلم أن هلل عليك 



 ال تقبل النافلة حىت تؤدى الفريضة. حقاً ابلليل ال يقبله ابلنهار، وحقاً ابلنهار ال يقبله ابلليل، وإهنا
 الحتادية يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن يكون عني احلق عني أعضائه، وأنوا

__________ 
 ( يعين اآلية اليت بعد هذه املفسرة لألولياء ابملؤمنني املتقني1)
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قرب الفرائض يوجب أن يكون احلق عني وجوده كله. وهذا فاسد من وجوه كثرية، بل كفر صريح  
دنيا فليس الرجل أفضل ملوضع. وإذا كان خامت األولياء آخر مؤمن تقي يف الكما بيناه يف غري هذا ا

األولياء وال أكملهم بل أفضلهم وأكملهم سابقوهم الذين هم أخص أبفضل الرسل من غريهم، فإن  
كلما كان الويل أعظم اختصاصاً ابلرسول وآخذًا عنه وموافقة له كان أفضل، إذ الويل ال يكون ولياً 

 لرسول يكون قدر الوالية هلل.تابعة الرسول ابطناً وظاهرًا. فعلى قدر املتابعة لهلل إال مب
واألولياء وإن كان فيهم حمدث كما ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " إنه  
كان يف األمم قبلكم حمدثون فإن يكن يف أميت فعمر " فهذا احلديث يدل على أن أول احملدثني من 

دث وإن كان يلهم وحيدث من جهة هللا ه األمة عمر وأبو بكر أفضل منه، إذ هو الصديق واحملهذ
تعاىل فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة فإنه ليس مبعصوم كما قال أبو احلسن الشاذيل: قد 

ذا  ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة ومل تضمن لنا العصمة يف الكشوف واإلهلام. وهل
بو بكر الصديق يبني أشياء ختالف ما يقع له كما كان عمر بن اخلطاب وقافاً عند كتاب هللا وكان أ

بني له يوم احلديبية ويوم موت النيب صلى هللا عليه وسلم ويوم قتال مانعي الزكاة وغري ذلك، وكان 
ل القول وترد عليه امرأة عمر بن اخلطاب يشاور الصحابة فتارة يرجع إليهم واترة يرجعون إليه ورمبا قا

ه احلق فريجع إليها ويدع قوله كما قدر الصداق، ورمبا يرى رأايً فيذكر له من املسلمني قوله وتبني ل
حديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيعمل به ويدع رأيه وكان أيخذ بعض السنة عمن هو دونه يف 

ما يدري عمر أصاب احلق أم أخطأه.  قضااي متعددة، وكان يقول القول فيقال له: أصبت فيقول:
ام احملدثني، فكل ذي قلب حيدثه قلبه عن ربه إىل يوم القيامة هو دون عمر فليس فإذا كان هذا إم

فيهم معصوم بل اخلطأ جيوز عليهم كلهم وإن كان طائفة تدعي أن الويل حمفوظ وهو نظري ما يثبت 
 فهذا -هذا  لألنبياء من العصمة، واحلكيم الرتمذي قد أشار إىل
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ابطل خمالف للسنة واإلمجاع، وهلذا اتفق املسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرتك 
لنور واإلصابة، وهلذا كان الصديق إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإن كانوا متفاضلني يف اهلدى وا

أيخذ إال شيئاً معصوماً حمفوظاً، وأما  أفضل من احملدث، ألن الصديق أيخذ من مشكاة النبوة فال
احملدث فيقع له صواب وخطأ، والكتاب والسنة متيز صوابه من خطئه. وهبذا صار مجيع األولياء 

أمورهم آباثر الرسول، فما وافق آاثر الرسول  مفرتقني إىل الكتاب والسنة، ال بد هلم أن يزنوا مجيع
جمتهدين فيه وهللا تعاىل يثيبهم على اجتهادهم ويغفر  فهو احلق وما خالف ذلك فهو ابطل وإن كانوا

 هلم خطأهم.
ومعلوم أن السابقني األولني أعظم اهتداء واتباعاً لآلاثر النبوية فهم أعظم إمياانً وتقوى. وأما آخر 

 صل له مثل ما حصل هلم.األولياء فال حي
خره " قد تكلم يف إسناده، واحلديث الذي يروى " مثل أميت كمثل الغيث ال يدرى أوله خري أو آ

( حىت يشتبه على بعض الناس أيهما 1وبتقدير صحته إمنا معناه مبا يف آخر األمة من يقارب أوهلا )
خري من اآلخر وهلذا قال " ال  خري كما يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب، مع القطع أبن األول

 يكون معلوماً أيهما أفضل. يدرى " ومعلوم أن هذا السلب ليس عاماً هلا فإنه ال بد أن
مث أن هذا خامت األولياء صار مرتبة موهومة ال حقيقة له وصار يدعيها لنفسه أو لشيخه طوائف، وقد 

 تقله اليهود وال النصارى، كما ادعاها ادعاها غري واحد ومل يدعها إال من يف كالمه من الباطل ما مل
 صاحب الفصوص، واتبعه صاحب الكالم يف

__________ 
( فيه معىن آخر، وهو أن هذا اخلري يف املتأخر نسيب وهو أن القليل منه يعد كثريًا ابلنسبة إىل 1)

ئلهم: ما ضر فساد زمنه. ويدل عليه أحاديث: منها أنه عندما جياهر الناس ابلزان يف الطريق يقول قا
 وهو يعد كأيب بكر وعمر فيكم -هذين لو استرتا وراء هذا اجلدار 
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روف، وشيخ من أتباعهم كان بدمشق، وآخر كان يزعم أنه املهدي الذي يزوج ابنته بعيسى بن احل
إال هلل وحده، كما قد يدعي  مرمي، وأنه خامت األولياء. ويدعي هؤالء وأمثاهلم من األمور ما ال يصلح

 املدعي منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصارى يف املسيح.



نوا األمر على أن الويل أيخذ عن هللا بال واسطة، والنيب أيخذ بواسطة مث صاحب الفصوص وأمثاله ب
 امللك، فلهذا صار خامت األولياء أفضل عندهم من هذه اجلهة، وهذا ابطل وكذب، فإن الويل ال

أيخذ عن هللا إال بواسطة الرسول إليه، وإذا كان حمداثً قد ألقي إليه شيء وجب عليه أن يزنه مبا جاء 
 من الكتاب والسنة.به الرسول 

وتكليم هللا لعباده على ثالثة أوجه: من وراء حجاب كما كلم موسى، وإبرسال رسول كما أرسل 
نصيب، وأما املرتبتان األوليان فإهنما لألنبياء خاصة،  املالئكة إىل األنبياء، وابإلحياء، وهذا فيه للويل

الدين إال بتوسط رسل هللا إليهم، ولو مل  واألولياء الذين قامت عليهم احلجة ابلرسل ال أيخذون علم
( ولن يصلوا يف أخذهم عن هللا إىل مرتبة نيب أو رسول، 1يكن إال عرضه على ما جاء به الرسول )

 بال واسطة ويكون هذا األخذ أعلى وهم ال يصلون إىل مقام تكليم فكيف يكونون آخذين عن هللا
زلت على األنبياء، وهذا دين املسلمني واليهود موسى وال إىل مقام نزول املالئكة عليهم كما ن

 والنصارى.
وأما هؤالء اجلهمية االحتادية فبنوا على أصلهم الفاسد: أن هللا هو الوجود املطلق الثابت لكل 

 وإن كانت -وصار ما يقع يف قلوهبم من اخلواطر موجود، 
__________ 

وفيه أهنم يعرتفون هبذا االخذ الحكام  ( كذا ولعل جواب لو سقط من الناسخ أو حذف للعلم به.1)
 التشريع الظاهرة دون احلقائق الباطنة اليت يدعوهنا ويطلقوهنا على فلسفتهم وخياالهتم الباطلة
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يزعمون أهنم أخذوا ذلك عن هللا بال واسطة، وأهنم يكلمون كما كلم موسى  -من وساوس الشيطان 
مسع اخلطاب من  من حال موسى ابن عمران، ألن موسىبن عمران، وفيهم من يزعمون أن حاهلم 

 الشجرة وهم على زعمهم يسمعون اخلطاب من حي انطق كما يذكر عن صاحب الفصوص أنه قال:
 وكل كالم يف الوجود كالمه ... سواء علينا نثره ونظامه

ملوسى إمنا   وأعاهنم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب اجلهمية وأتباعهم الذين يزعمون أن تكليم هللا
وأن العبد قد يرى هللا يف الدنيا إذا زال عن عينه املانع إذ ال حجاب عندهم  كان من جنس اإلهلام،

للرؤية منفصل عن العبد، وإمنا احلجاب متصل به، فإذا ارتفع شاهد احلق، وهم ال يشاهدون إال ما 
وجود له إىل وجود املخلوقات.  يتمثلونه من الوجود املطلق الذي ال حقيقة له إال يف أذهاهنم أو ال



ا هو التعطيل للرب تعاىل ولكتبه ولرسله، والبدع دهليز الكفر والنفاق، كما أن التشيع دهليز هذ
الرفض، والرفض دهليز القرمطة والتعطيل، فالكالم الذي فيه جتهم دهليز الزندقة والتعطيل. وقد 

رى ربه ال " واعلموا أن أحدًا منكم لن يثبت يف صحيح مسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ق
حىت ميوت " وهلذا اتفق سلف األمة وأئمتها على أن هللا يرى يف اآلخرة، وأنه ال يراه أحد يف الدنيا 

 بعينه.
ويف رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم ربه كالم معروف لعائشة وابن عباس، فعائشة أنكرت الرؤية، 

ني. وكذلك ذكر أمحد عن أيب نه قال: رأى حممد ربه بفؤاده مرتوابن عباس ثبت عنه صحيح مسلم أ
ذر وغريه أنه أثبت رؤيته بفؤاده. وهذا املنصوص عن ابن عباس وأيب ذر وغريمها هو املنصوص عن 
أمحد وغريه من أئمة السنة، ومل يثبت عن أحد منهم إثبات الرؤية ابلعني يف الدنيا، كما مل يثبت عن 

تقول به طوائف من اجلهمية، فالنفي يقول به ية يف اآلخرة، ولكن كال القولني أحد منهم إنكار الرؤ 
 متكلمة اجلهمية،
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واإلثبات يقول به بعض متصوفة اجلهمية كاالحتادية وطائفة من غريهم، وهؤالء االحتادية جيمعون بني 
ترى عني ما ترى. وحنو ذات ال النفي واإلثبات، كما يقول ابن سبعني: عني ما ترى ذات ال ترى، و 

ذلك، ألن مذهبهم مستلزم اجلمع بني النقيضني، فهم يقولون يف عموم الكائنات ما قالته النصارى يف 
 املسيح، وهلذا تنوعوا يف ذلك تنوع النصارى يف املسيح.

ذا مل ومن األنواع اليت يف دعواهم أن خامت األولياء أفضل من خامت األنبياء من بعض الوجوه، إن ه
قله أبو عبد هللا احلكيم الرتمذي وال غريه من املشايخ املعروفني، بل الرجل أجل قدراً وأعظم إمياانً ي

 من أن يفرتي هذا الكفر الصريح، ولكن أخطأ شربًا، ففرعوا على خطئه ما صار كفراً.
ن أخذوا موأعظم من ذلك زعمه أن األولياء والرسل من حيث وال يتهم اتبعون خلامت األولياء و 

مشكاته، فهذا ابطل ابلعقل والدين، فإن املتقدم ال أيخذ من املتأخر، والرسل ال أيخذون من غريهم. 
وأعظم من ذلك أنه جعلهم اتبعني له يف العلم ابهلل الذي هو أشرف علومهم، وأظهر من ذلك أن 

 اخلالق. ني وجودجعل العلم ابهلل هو مذهب أهل وحدة الوجود القائلني أبن وجود املخلوق هو ع
فليتدبر املؤمن هذا الكفر القبيح درجة بعد درجة. واستشهاده على تفضيل غري النيب عليه بقصة 
عمر واتبري النخل، فهل يقول مسلم أن عمر كان أفضل من النيب صلى هللا عليه وسلم برأيه يف 



ما قنع بذلك  ذلك؟ مثاألسرى؟ وأن الفالحني الذين حيسنون صناعة التأبري أفضل من األنبياء يف 
حىت قال: فما يلزم الكامل أن يكون له التقدمي يف كل علم وكل مرتبة، وإمنا نظر الرجال إىل التقدم 

 يف مرتبة العلم ابهلل، هنالك مطالبهم.
فقد زعم أنه أعلم ابهلل من خامت األنبياء، وأن تقدمه عليه ابلعلم ابهلل، وتقدم خامت األنبياء عليه 

 من أعظم الكفر الذي يقع فيه غالية املتفلسفة ط. وهذاابلتشريع فق
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وغالية املتصوفة وغالية املتكلمة الذين يزعمون أهنم يف األمور العلمية أكمل من الرسل، كالعلم ابهلل 
ي جعل لصالح الناس يف دنياهم. وقد وحنو ذلك، وأن الرسل إمنا تقدموا عليهم ابلتشريع العام الذ

قوانني عدلية وضعت ملصلحة الدنيا، فأما املعارف واحلقائق والدرجات العالية يف يقولون أن الشرائع 
 الدنيا واآلخرة فيفضلون فيها أنفسهم وطرقهم على األنبياء وطرق األنبياء.

ل، وكان من سبب جحد وقد علم ابالضطرار من دين املسلمني أن هذا من أعظم الكفر والضال
اإلميان ابهلل واليوم اآلخر وزعمهم أن ما يقوله هؤالء يف هذا حقائق ما أخربت به الرسل من أمر 

الباب هو احلق وصاروا يف أخبار الرسل، اترة يكذبوهنا، واترة حيرفوهنا، واترة يفوضوهنا، واترة يزعمون 
 أن الرسل كذبوا ملصلحة العموم.

 الغالية منهم كما تقدم، ن هذه املقاالت يفضلون األنبياء والرسل على أنفسهم إالمث عامة الذين يقولو 
 فهؤالء من شر الناس قواًل واعتقادًا.

وقد كان عندهم شيخ من أجهل الناس كان يعظمه طائفة من األعاجم ويقال أنه خامت األولياء، يزعم 
ا فسره بوجه واحد وأنه هو أكمل من أنه يفسر العلم بوجهني، وأن النيب صلى هللا عليه وسلم إمن

ه وسلم وهذا تلقاه من صاحب الفصوص وأمثال هذا يف هذه األوقات كثري، النيب صلى هللا علي
وسبب ضالل املتفلسفة وأهل التصوف والكالم املوافقة لضالهلم، وليس هذا موضع األطناب يف 

 اله قالوا قول هؤالء.بيان ضالل هذا وإمنا الغرض التنبيه على أن صاحب الفصوص وأمث
 صلى هللا عليه وسلم كما ذكر صاحب الفصوص فظاهر ولكن فأما كفر من يفضل نفسه على النيب

من هؤالء من ال يرى ذلك ولكن يرى أن له طريقاً إىل هللا غري اتباع الرسول، ويسوغ لنفسه اتباع 
 تلك الطريق وإن خالف شرع الرسول، وحيتجون بقصة موسى واخلضر.

 اخلضر والجة فيها لوجهني )أحدمها( أن موسى مل يكن مبعواثً إىل وال ح
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كان جيب على اخلضر اتباع موسى فإن موسى كان مبعواثً إىل بين إسرائيل وهلذا جاء يف احلديث 
موسى، قال: موسى بين الصحيح " أن موسى ملا سلم على اخلضر قال وأىن أبرضك السالم؟ قال أان 

. وأان على علم من هللا إسرائيل؟ قال نعم، قال إنك على علم من علم هللا علمكه هللا ال أعلمه
علمنيه ال تعلمه " وهلذا قال نبينا صلى هللا عليه وسلم " فضلنا على الناس خبمس: جعلت صفوفنا  

ته الصالة فعنده مسجده كصفوف املالئكة، وجعلت يل األرض مسجدًا وطهوراً، فأي رجل أدرك
" وقد قال تعاىل )وما ( 1وطهوره، وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة )

 أرسلناك إال كافة للناس بشرياً ونذيرًا( وقال تعاىل )قل اي أيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعاً( اآلية.
قلني: انسهم وجنهم، عرهبم وعجمهم، ملوكهم فمحمد صلى هللا عليه وسلم رسول هللا إىل مجيع الث

حد اخلروج عن مبايعته ابطناً وظاهراً، وال عن متابعة وزهادهم، األولياء منهم وغري األولياء. فليس أل
ما جاء به من الكتاب والسنة يف دقيق وال جليل، ال يف العلوم وال األعمال، وليس ألحد أن يقول له  

 سى فلم يكن مبعواثً إىل اخلضر.كما قال اخلضر ملوسى، وأما مو 
ليت فعلها تباح يف الشريعة، إذا علم العبد الثاين أن قصة اخلضر ليس فيها خمالفة للشريعة بل األمور ا

أسباهبا كما علمها اخلضر، وهلذا ملا بني أسباهبا ملوسى وافقه على ذلك، ولو كان خمالفاً لشريعته مل 
 يوافقه حبال.

ذا املوضع. فإن خرق السفينة مضمونه أن املال املعصوم جيوز لإلنسان أن وقد بسطنا هذا يف غري ه
ف بعضه فإن ذلك خري من ذهابه ابلكلية كما جاز للراعي على عهد النيب صلى حيفظه لصاحبه إبتال

هللا عليه وسلم أن يذبح الشاة اليت خاف عليها املوت. وقصة الغالم مضموهنا جواز قتل الصيب 
ل ابن عباس: وأما الغلمان فإن كنت تعلم منهم ما علمه اخلضر من ذلك الغالم الصائل، وهلذا قا

 ال تقتلهم. وأما إقامة اجلدارفاقتلهم وإال ف
__________ 

 ( مل يذكر اخلامسة، ويف بعض االحاديث هي " ونصرت ابلرعب مسرية شهر"1)
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 ففيها فعل املعروف بال أجرة مع احلاجة إذا كان لذرية قوم صاحلني.
متضمن ر كالمه وهو الوجه الثامن أنه قال: وملا مثل النيب صلى هللا عليه وسلم النبوة ابحلائط إىل آخ

أن العلم نوعان )أحدمها( علم الشريعة وهو أيخذه عن هللا كما أيخذ النيب فإنه قال والسبب املوجب 
لكونه رآها لبنتني أنه اتبع لشرع خامت الرسل يف الظاهر وهو موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما 

ة متبع فيه ألنه يرى األمر لصورة الظاهر يتبعه فيه من األحكام كما هو آخذ عن هللا يف السر ما هو اب
 على عليه فال بد أن يراه هكذا.

وهذا الذي زعمه من أن الويل أيخذ عن هللا يف السر ما يتبع فيه الرسل كأئمة العلماء مع اتباعهم، 
فيه من االحتاد ما ال خيفى على من يؤمن ابهلل ورسله، فإن هذا يدعي أنه أويت مثل ما أويت رسل هللا، 

ي إيل ومل يوح إليه شيء، وجيعل الرسل مبنزلة معلمي الطب واحلساب والنحو وغري يقول أنه أوحو 
ذلك إذا عرف املتعلم الدليل الذي قال به معلمه فينبغي موافقته ملشاركته له يف العلم ال ألنه رسول 

عي وحنو ممن يد وواسطة من هللا إليه يف تبليغ األمر والنهي. وهذا الكفر يشبه كفر مسيلمة الكذاب
 أنه مشارك للرسول يف الرسالة، وكان يقول مؤذنه أشهد أن حممد ومسيلمة رسوال هللا.

والنوع الثاين علم احلقيقة وهو فيه فرق الرسول كما قال هو موضع اللبنة الذهبية يف الباطن، فإنه 
ذي هو هذا العلم الأخذ من املعدن الذي أيخذ منه امللك الذي يوحي به إىل الرسول، فقد ادعى أن 

موضع اللبنة الذهبية وهو علم الباطن واحلقيقة هو فيه فوق الرسول ألنه أيخذه من حيث أيخذ 
امللك العلم الذي يوحي به إىل الرسول، والرسول أيخذه من امللك، وهو أخذه من فوق امللك، من 

رسول يف ه أعال من الحيث أيخذه امللك، وهذا فوق دعوى مسيلمة الكذاب، فإن مسيلمة مل يدع أن
 علم من العلوم اإلهلية، وهذا ادعى أنه فوقه يف العلم ابهلل.
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مث قال: فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع. ومعلوم أن هذا الكفر فوق كفر اليهود 
ذا يزعم وق موسى وعيسى، وهوالنصارى فإن اليهود والنصارى ال ترضى أن جتعل أحدًا من املؤمنني ف

هو وأمثاله ممن يدعي أنه خامت األولياء أنه فوق مجيع الرسل، وأعلم ابهلل من مجيع الرسل، وعقالء 
الفالسفة ال يرضون هبذا وإمنا يقول مثل هذا غالهتم وأهل احلق منهم الذين هم من أبعد الناس عن 

 العقل والدين.
من أن مجيع األنبياء والرسل ال تض -ىل آخر الفصل إ -التاسع قوله: فكل نيب من لدن آدم 



أيخذون إال من مشكاة خامت النبيني، ليوطن نفسه بذلك أن مجيع األنبياء ال أيخذون إال من مشكاة 
خامت األولياء، وكالمها ضالل، فإن الرسل ليس منهم من أيخذ من آخر إال من كان مأموراً ابتباع 

ذين أمروا ابتباع التوراة كما قال تعاىل )إان أنزلنا رسل الذين فيهم الشريعته كأنبياء بين إسرائيل وال
 التوراة فيها هدى ونور( اآلية.

وأما إبراهيم فلم أيخذ من موسى وعيسى، ونوح مل أيخذ عن إبراهيم، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
آتيتكم من   ميثاق النبيني ملامل أيخذوا عن حممد وأن بشروا به وآمنوا به كما قال تعاىل )وإذا أخذ هللا 

كتاب وحكمة( اآلية قال ابن عباس: ما بعث هللا نبياً إال أخذ عليه العهد يف أمر حممد وأخذ العهد 
 على قومه ليؤمنن به، ولئن بعث وهم أحياء لينصران.

ن العاشر قوله: فإن حتقيقه موجود، وهو قوله " كنت نبياً وآدم بني املاء والطني " خبالف غريه م
كذب واضح خمالف إلمجاع أئمة   -خامت األولياء كان ولياً وآدم بني املاء والطني.  األنبياء، وكذلك

الدين، وإن كان هذا يقوله طائفة من أهل الضالل واإلحلاد، فإن هللا علم األشياء وقدرها قبل أن 
 يكوهنا
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ومل تكن حقيقته صلى وال تكون موجود حبقائقها إال حني توجد وال فرق يف ذلك بني األنبياء وغريهم، 
هللا عليه وسلم موجودة قبل أن خيلق إال كما كانت حقيقة غريه مبعىن أن هللا علمها وقدرها، لكن كان 

يل وقبل ذلك، كما روى ظهور خربه وامسه مشهورًا أعظم من غريه فإنه كان مكتوابً يف التوراة واإلجن
صلى هللا عليه وسلم قال " إين لعبد هللا اإلمام أمحد يف مسنده عن العرابض بن سارية، عن النيب 

مكتوب خامت النبيني وأن آدم ملنجدل يف طينته وسأنبئكم أبول ذلك: دعوة أيب إبراهيم وبشرى 
قصور الشام " وحديث ميسرة  عيسى ورؤاي أمي، رأت حني ولدتين كأهنا خرج منها نورًا ضاءت له

مىت كتبت نبياً؟ قال " وآدم بني الروح واجلسد "  الفجر: قلت اي رسول هللا، مىت كنت نبياً؟ ويف لفظ
 وهذا لفظ احلديث.

وأما قوله " كنت نبياً وآدم بني املاء والطني " فال أصل له، مل يروه أحد من أهل العلم ابحلديث هبذا 
يكن بني املاء والطني إذ الطني ماء وتراب، ولكن ملا خلق هللا جسد آدم  اللفظ وهو ابطل، فإنه مل

فخ الروح فيه كتب نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم وقدرها، كما ثبت يف الصحيحني عن ابن قبل ن
مسعود قال حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق " إن خلق أحدكم جيعل يف 



مر يوماً، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يبعث إليه امللك فيؤ بطن أمه أربعني 
أبربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، مث ينفخ فيه الروح " وروي أنه كتب 

( فأين الكتاب والتقدير من وجود احلقيقة؟ وما يروي يف 1امسه على ساق العرش ومصاريع اجلنة )
كباً يطلع يف الباب من األحاديث هو من هذا اجلنس مثل كونه كان نورًا يسبح حول العرش أو كو هذا 

السماء وحنو ذلك كما ذكره ابن محويه صاحب ابن عريب وذكر بعضه عمر املال يف وسيلة املتعبدين 
 وابن سبعني وأمثاهلم ممن يروي املوضوعات

__________ 
ا ضعيف غري صحيح كالذي قبله وأما " كنت نبيا وآدم بني املاء ( اشار بقوله " يروي" إىل أن هذ1)

 طل رواية ومعىنوالطني " فانه اب
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املكذوابت ابتفاق أهل املعرفة ابحلديث. فإن هذا املعىن رووا فيه أحاديث كلها كذب حىت أنه اجتمع 
قطاب وتفاوضنا يف كتاب يب قدمياً شيخ معظم من أصحاب ابن محويه يسميه أصحابه سلطان األ

له ذلك وأخذ يذكر مثل هذه الفصوص وكان معظماً له ولصاحبه حىت أبديت له بعض ما فيه فها
 األحاديث فبينت له أن هذا كله كذب.

فخامت الرسل من  -إىل قوله  -احلادي عشر قوله: وخامت الوالية كان ولياً وآدم بني املاء والطني 
ذكر فيه ما  -إىل آخر كالمه  -لوالية كنسبة األولياء والرسل معه حيث واليته نسبته مع اخلتم ل

هللا صلى هللا عليه وسلم مع هذا اخلتم املدعى كسائر األنبياء والرسل معه أيخذ تقدم من كون رسول 
من مشكاته العلم ابهلل الذي هو أعال العلم وهو وحدة الوجود أنه مقدم اجلماعة وسيد ولد آدم يف 

ص ففاز حممد ابلسيادة يف هذا املقام اخلا -إىل قوله  -اعة. فعني حاالً خاصاً ما عمم فتح ابب الشف
فكذب على رسول اله صلى هللا عليه وسلم يف قوله: إنه قال: سيد ولد آدم يف الشفاعة فقط ال يف 

 بقية املراتب " خبالف اخلتم املفرتي فإنه سيد يف العلم ابهلل وغري ذلك من املقامات.
نت أقول: لو كان املخاطب لنا ممن يفضل إبراهيم أو موسى أو عيسى على حممد صلى هللا ولقد ك

عليه وسلم لكانت مصيبة عظيمة ال حيملها املسلمون فكيف مبن يفضل رجاًل من أمة حممد على 
حممد وعلى مجيع األنبياء والرسل يف أفضل العلوم ويدعي أهنم أيخذون ذلك من مشكاته؟ وهذا 

ن  اية اإلحلاد والزندقة. وهذا املفضل من أضل بين آدم وأبعدهم عن الصراط املستقيم، وإالعلم هو غ



كان له كالم كثري ومصنفات متعددة، وله معرفة أبشياء كثرية، وله استحواذ على قلوب طوائف من 
اًل أصناف املتفلسفة واملتصوفة واملتكلمة واملتفقهة والعامة، فإن هذا الكالم من أعظم الكالم ضال

 عند أهل الكالم واإلميان وهللا أعلم.
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لكفر والتنقيص ابلرسل واالستخفاف هبم والغض منهم والكفر هبم وقد تبني أن يف هذا الكالم من ا
نه مسع الشيخ إبراهيم اجلعربي ومبا جاؤوا به ما ال خيفى على مؤمن، وقد حدثين أحد أعيان الفضالء أ

رمحة هللا عليه يقول: رأيت ابن عريب وهو شيخ جنس يكذب بكل كتاب أنزله هللا وبكل نيب أرسله 
ا قال، ولكن هذا بعض األنواع اليت ذكرها من الكفر، وكذلك قول أيب حممد بن هللا. ولقد صدق فيم

هو حق عنه ولكنه بعض  -ال حيرم فرجاً عبد السالم: هو شيخ سوء مقبوح كذاب يقول بقدم العلم و 
أنواع ما ذكره من الكفر، فإن قوله مل يكن قد تبني له حاله وحتقق، وإال فليس عنده رب وعامل كما 

لفالسفة اإلهليون الذين يقولون بواجب الوجود، وابلعامل املمكن الوجود بل عنده وجود العامل تقوله ا
ة الطبائعية الذين ينكرون وجود الصانع مطلقاً وال يقرون هو وجود هللا، وهذا يطابق قول الدهري

رعون مل بوجود واجب غري العامل كما ذكر هللا عن فرعون وذويه، وقوله مطابق لقول فرعون، لكن ف
يكن مقرًا ابهلل وهؤالء يقرون ابهلل، ولكن يفسرونه ابلوجود الذي أقر به فرعون، فهم أجهل من 

هم، يف كفره من العناد واالستكبار ما ليس يف كفرهم، كما قال تعاىل فرعون وأضل، وفرعون أكفر من
أنزل هؤالء إال رب )وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوًا( وقال له موسى )لقد علمت ما 

السموات واألرض بصائر( ومجاع أمر صاحب الفصوص وذويه هدم أصول اإلميان الثالثة فإن أصول 
  واإلميان برسله واإلميان ابليوم اآلخر.اإلميان: اإلميان ابهلل

أهنم  فأما اإلميان ابهلل فزعموا أن وجوده وجود العامل ليس للعامل صانع غري العامل، وأما الرسول فزعموا
أعلم ابهلل منه ومن مجيع الرسل، ومنهم من أيخذ العلم ابهلل الذي هو التعطيل ووحدة الوجود من 

 ذ العلم ابلشريعة عن هللا. وأما اإلميان ابليوم اآلخر فقد قال:مشكاته، وأهنم يساوونه يف أخ
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 فلم يبق إال صادق الوعد وحده ... وابلوعيد احلق عني تعاين
 ا دار الشقاء فإهنم ... على لذة فيها نعيم يباينوإن دخلو 

إن النار تصري ألهلها طبيعة انرية يتمتعون هبا،  وهذا يذكر عن بعض أهل الضالل قبله أنه قال:
وحينئذ فال خوف وال حمذور وال عذاب ألنه أمر مستعذب مث إنه يف األمر والنهي عنده اآلمر 

 كان أول ما قاله يف الفتوحات املكية اليت هي أكرب كتبه:والناهي واملأمور واملنهي واحد، وهلذا  
 من املكلفالرب حق والعبد حق ... اي ليت شعري 

 إن قلت عبد فذاك رب ... أو قلت رب أين يكلف؟
 ويف موضع آخر فذاك ميت، رأيته خبطه.

له هو وهذا مبين على أصله فإن عنده ما مث عبد وال وجود إال وجود الرب فمن املكلف؟ وعلى أص
نظمها  املكلف كما يقولون أرسل من نفسه إىل نفسه رسوالً، وكما قال ابن الفارض يف قصيدته اليت

 على مذهبهم ومساها نظم السلوك:
 إيل رسوالً كنت مين مرسالً ... وذايت آباييت علي استدلت

 ومضموهنا هو القول بوحدة الوجود ومذهب ابن عريب وابن سبعني وأمثاهلم كما قال:
 ا صاليت ابملقام أقيمها ... وأشهد فيها أهنا يل صلتهل

 (1ع يف كل سجدة )كالان مصل عابد ساجد إىل ... حقيقة اجلم
 وما كان يل صلى سواي فلم تكن ... صاليت لغريي يف أداكل ركعة

 إىل قوله:
 وما زلت إايها وإايي مل تزل ... وال فرق بل ذايت لذايت أحبت

 ومثل هذا كثري وهللا أعلم.
__________ 

 ( البيت يف ديوانه الذي بني االيدي هكذا:1)
 مع يف كل سجدةكالان مصل انظر إىل.... حقيقته ابجل
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وحدثين صاحبنا الفقيه الصويف أبو احلسن علي بن قرابص أنه دخل على الشيخ قطب الدين بن 
ني وابن الفارض وأيب ابن سبعالقسطالين فوجده يصنف كتاابً فقال: ما هذا؟ فقال هذا يف الرد على 



احلسن اجلريب والعفيف التلمساين، وحدثين عن مجال الدين بن واصل ومشس الدين األصبهاين أهنما  
كاان ينكران كالم ابن عريب ويبطالنه ويردان عليه وأن األصبهاين رأى معه كتاابً من كتبه فقال: إن 

ابن واصل ملا ذكر كالمه يف التفاحة اليت  اه. وأناقتنيت شيئاً من كتبه فال جتيء إيل، أو ما هذا معن
 انقلبت عن جوار معلم معها فقال: وهللا الذي ال إله إال هو يكذب ولقد بر يف ميينه.

وحدثين صاحبنا الفاضل أبو بكر بن ساالر عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد شيخ وقته عن 
ملا دخل مصر، فقال: شيخ سوء مقبوح عريب،  اإلمام أيب حممد بن عبد السالم أهنم سألوه عن ابن

يقول بقدم العامل وال حيرم فرجاً، وكان تقي الدين يقول: هو صاحب خيال واسع. حدثين بذلك غري 
واحد من الفقهاء ممن مسع كالم ابن دقيق العيد. وحدثين ابن حبري عن رشيد الدين سعيد وغريه أنه 

الشيخ العامل العارف كمال الدين املراغي  وحدثين قال: كان يستحل الكذب، هذا أحسن أحواله،
شيخ زمانه أنه ملا قدم وبلغه كالم هؤالء يف التوحيد قال: قرأت على العفيف التلمساين من كالمهم 
شيئاً فرأيته خمالفاً للكتاب والسنة، فلما ذكرت ذلك له قال القرآن ليس فيه توحيد بل القرآن كله 

لتوحيد، قال فقلت له: ما الفرق عندكم بني الزوجة واألجنبية ل إىل اشرك، ومن اتبع القرآن مل يص
واألخت والكل واحدد؟ قال ال فرق بني ذلك عندان وإمنا هؤالء احملجوبون اعتقدوه حراماً فقلنا هو 

 حرام عليهم عندهم، وأما عندان فما مث حرام.
هب قال: وكنت أقرأ عليه يف ذا املذوحدثين كمال الدين بن املراغي أنه ملا حتدث مع التلمساين يف ه

 ذلك فإهنم كانوا قد عظموه عندان وحنن مشتاقون
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إىل معرفة فصوص احلكم فلما صار يشرحه يل قول هذا خالف القرآن واألحاديث، فقال ارم هذا  
خاف أن أشيع مث  -أو كما قال  -كله خلف الباب واحضر بقلب صاف حىت تتلقى هذا التوحيد 

 ه فجاء إيل ابكياً وقال اسرت عين ما مسعته مين.ذلك عن
وحدثين أيضاً كمال الدين أنه اجتمع ابلشيخ أيب العباس الشاذيل تلميذ الشيخ أيب احلسن فقال عن 
التلمساين: هؤالء كفار هؤالء يعتقدون أن الصنعة هي الصانع، قال وكنت قد عزمت على أن أدخل 

هذا وإمنا أتعلم منه أدب اخللوة، قال يل: مثلك مثل من يريد  قلت أان ال آخذ عنهاخللوة على يده ف
أن يتقرب إىل السلطان على يد صاحب األتون والزابل فإذا كان الزابل هو الذي يقربه إىل السلطان  
كيف يكون حاله عند السلطان؟ وحدثنا أيضاً قال قال يل قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد 



ى بالد املشرق لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة، فقلت له ففي بالدكم ا استولت التتار علإمن
مذهب هؤالء الذين يقولون ابالحتاد وهو شر من مذهب الفالسفة؟ فقال قول هؤالء ال يقوله عاقل 

ء يعين أن فساده ظاهر فال يذكر هذا فيما يشتبه على العقال -بل كل عاقل يعلم فساد قول هؤالء 
 السفة فإن فيها شيئاً من املعقول وإن كانت فاسدة.خبالف مقالة الف

وحدثين اتج الدين األنباري الفقيه املصري الفاضل أنه مسع الشيخ إبراهيم اجلعربي يقول رأيت ابن 
عريب شيخاً خمضوب اللحية وهو شيخ جنس يكفر بكل كتاب أنزله هللا، وكل نيب أرسله هللا. وحدثين 

نه قال كنت وأان شاب بدمشق أمسع الناس يقولون عن ابن عريب الدين بن املعلم أ الشيخ رشيد
وحدثين عن الشيخ إبراهيم اجلعربي أنه  -أو كالماً هذا معناه  -واخلسر وشاهى أن كالمها زنديق 

 حضر ابن الفارض عند املوت وهو ينشد:
 إن كان منزليت يف احلب عندكم ... ما قد لقيت فقد ضيعت أايمي

 ا زمناً ... واليوم أحسبها أضغاث أحالمأمنية ظفرت نفسي هب
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وحدثين الفقيه الفاضل اتج الدين الزنباري أنه مسع الشيخ إبراهيم اجلعربي يقول رأيت يف منامي ابن 
يف الطريق؟ أين الطريق؟ وحدثين عريب وابن الفارض ومها شيخان أعميان ميشيان ويتعثران ويقولن ك

ين بن الشيخ جنم الدين بن احلكيم عن أبيه أنه قال قدمت دمشق شهاب الدين املزي عن شرف الد
أو  -فصادفت موت ابن عريب فرأيت جنازته كأمنا ذر عليها الرماد فرأيتها ال تشبه جنائز األولياء 

راين أنه كان يقول ابن عريب شيطان، وعنه فعلمت أن هذا، وعن أبيه عن الشيخ إمساعيل الكو  -قال 
ريري أنه شيطان، وحدثين شهاب الدين عن القاضي شرف الدين الباربلي أن أنه كان يقول عن احل

 أابه كان ينهاه عن كالم ابن عريب وابن الفارض وابن سبعني.
 فصل

م: أن هللا مل خيلق يف بعض ما يظهر به كفرهم، وفساد قوهلم. وذلك من وجوه )أحدها( أن حقيقة قوهل
نه إذا مل يكن وجود إال وجوده فمن املمتنع أن يكون خالقاً شيئاً وال ابتدعه وال برأه وال صوره، أل

لوجود نفسه، أو ابرائً لذاته، فإن العلم بذلك من أبني العلوم وأبدهها للعقول أن الشيء ال خيلق 
القون؟( فإهنم يعلمون أهنم مل يكونوا نفسه، وهلذا قال سبحانه )أم خلقوا من غري شيء أم هم اخل

ويعلمون أن الشيء ال خيلق نفسه فتعني أن هلم خالقاً، وعند هؤالء الكفار  خملوقني من غري خالق،



املالحدة الفرعونية أنه ما مث شيء يكون الرب قد خلقه وبرأه أو أبدعه إال نفسه املقدسة، ونفسه 
وءة المتناع ذلك يف بدائه العقول، وذلك من أظهر الكفر املقدسة ال تكون خملوقة مربوبة مصنوعة مرب 

مجيع أهل امللل، وأما على رأي صاحب الفصوص فما مث إال وجوده والذوات الثابتة يف العدم عند 
 الغنية عنه، ووجوده ال يكون خملوقاً والذوات غنية عنه فلم خيلق هللا شيئاً.
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الثاين أن عندهم أن هللا ليس رب العاملني وال مالك امللك أو ليس إال وجوده وهو ال يكون رب 
مع تناقضه وقالوا أنه هو  وال يكون امللك اململوك هو امللك املالك، وقد صرحوا هبذا الكفر نفسه

ملك امللك، بناء على أن وجوده مفتقر إىل ذوات األشياء، وذوات األشياء مفتقرة إىل وجوده، 
 فاألشياء مالكة لوجوده، فهو ملك امللك.

 أعطى أحداً شيئاً، وال رحم أحدًا، وال أحسن إىل الثالث أن عندهم أن هللا مل يرزق أحدًا شيئاً، وال
أحدًا، وال أنعم على أحد نعمة، وال علم أحداً علماً وال علم أحداً البيان، وعندهم أحد، وال هدى 

يف اجلملة مل يصل منه إىل أحد ال خري وال شر، وال نفع وال ضر، وال عطاء وال منع، وال هدى وال 
اء مجيعها عني نفسه وحمض وجوده. فليس هناك غري يصل إليه، وال إضالل أصاًل. وإن هذه األشي

 د سواه ينتفع هبا، وال عبد يكون مرزوقاً أو منصورًا أو مهدايً.أح
مث على رأي صاحب الفصوص أن هذه الذوات اثبتة يف العدم، والذوات هي أحسنت وأساءت، 

ات اثبتة غريه أصاًل، بل هو ذام ونفعت وضرت، وهذا عنده سر القدر. وعلى رأي الباقني ما مث ذ
وهو املرزوق املضروب املشتوم، وهو الناكح واملنكوح واآلكل نفسه بنفسه، والعن نفسه بنفسه، 

 واملأكول، وقد صرحوا بذلك تصرحياً بيناً.
الرابع أن عندهم أن هللا هو الذي يركع ويسجد وخيضع ويعبد ويصوم وجيوع ويقوم وينام. وتصيبه 

ا بذلك وصرحوا أبن  سقام وتبتليه األعداء ويصيبه البالء وتشتد به الألواء، وقد صرحو األمراض واأل
كل كرب يصيب النفوس فإنه هو الذي يصيبه. وأنه إذا نفس الكرب فإمنا يتنفس عنه، وهلذا كره 
بعض هؤالء الذين هم من أكفر خلق هللا وأعظمهم نفاقاً وإحلادًا وعتوًا على هللا وعنادًا أن يصرب 

 هاإلنسان على البالء ألن عندهم هو املصاب املبتلى. وقد صرحوا أبن
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موصوف بكل نقص وعيب فإن ما مث من يتصف ابلنقائض والعيوب غريه. فكل عيب ونقص وكفر 
 الوجود.وفسوق يف العامل فإنه هو املتصف به ال متصف به غريه. كلهم متفقون على هذا يف 

ذلك اثبت يف العدم، وغريه يقول ما مث سوى وجود احلق الذي هو مث صاحب الفصوص يقول: أن 
 متصف هبذه املعايب واملثالب.

اخلامس أن عندهم أن الذين عبدوا الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى والذين عبدوا ودًا وسواع 
وعزيرًا لشمس والقمر والذين عبدوا املسيح ويغوث ويعوق ونسرًا. والذين عبدوا الشعرى والنجم وا

واملالئكة وسائر من عبد األواثن واألصنام: قوم نوح وعاد ومثود وقوم فرعون وبين إسرائيل وسائر 
املشركني والعرب ما عبدوا إال هللا. وال يتصور أن يعبدوا غري هللا، وقد صرحوا بذلك يف مواضع كثرية 

لدعوة إىل هللا مكر ابملدعو، حية: )ومكروا مكراً كباراً( ألن امثل قول صاحب الفصوص الكلمة النو 
ألنه ما عدم من البداية فيدعي إىل الغاية )ادعوا إىل هللا( هنا عدة املكر )على بصرية( ففيه أن األمر 

فقالوا يف مكرهم )ال تذرون آهلتكم وال تذرن ودًا  -إىل إن قال  -له كله فأجابوه مكرًا كما دعاهم 
إذا تركوهم جهلوا من احلق على قدر ما تركوا من هؤالء فإن  اعاً وال يغوث ويعوق ونسراً( فإنهوال سو 

احلق يف كل معبود وجهاً خاصاً يعرفه من عرفه وجيهله من جهلة يف احملمديني )وقضى ربك أن ال 
الكثرة  تعبدوا إال إايه( أي حكم فالعامل يعلم من عبد ويف أي صورة ظهر حىت عبد وأن التفريق و 

سة وكالقوى املعنوية يف الصورة الروحانية. فما عبد غري هللا يف كل معبود. كاألعضاء يف الصورة احملسو 
فاألدىن من ختيل فيه األلوهية. فلوال هذا التخيل ما عبد احلجر وال غريه. وهلذا قال تعاىل )قل 

لقالوا إهلاً واحدًا كما كانوا  مسوهم( فلو مسوهم لسموهم حجرًا وشجرًا وكوكباً. ولو قيل من عبدهتم
 قولون هللا وال اإلله، واألعلى ما ختيل بلي
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قال هذا جملى إهلي ينبغي تعظيمه فال يقتصر. فاألدىن صاحب التخيل يقول: )ما نعبدهم إال ليقربوان 
أسلموا( حيث ظهر )وبشر املخبتني إىل هللا زلفى( واألعلى العامل يقول )إمنا إهلكم إله واحد فله 

 فقالوا " إهلاً " ومل يقولوا " طبيعة ".الذين( خبت انر طبيعتهم 
وقال أيضاً يف فص اهلارونية: مث قال هارون ملوسى )إين خشيت أن تقول فرقت بني بين إسرائيل( 

عاً للسامري فتجعلين سبباً يف تفريقهم، فإن عبادة العجل فرقت بينهم، وكان فيهم من عبده اتبا



رجع موسى إليهم فيسألونه يف ذلك، فخشى هارون أن وتقليدًا له، ومنهم من توقف عن عبادته حىت ي
ينسب ذلك التفريق إليه، فكان موسى أعلم ابألمر من هارون ألنه علم ما عبده أصحاب العجل، 

ن عتب موسى أخاه لعلمه أبن هللا قد قضى أن ال يعبد إال إايه وما حكم هللا بشيء إال وقع، فكا
اعه، فإن العارف من يرى احلق يف كل شيء، بل يراه عني  هارون ملا وقع األمر يف إنكاره وعدم اتس

كل شيء، فكان موسى يريب هارون تربية علم وإن كان أصغر منه يف السن، ولذلك ملا قال له هارون 
من عدولك إىل صورة ما قال رجع إىل السامري فقال )فما خطبك اي سامري( يعين فيما صنعت 

فكان عدم قوة إرداع هارون ابلفعل أن  -ىل أن قال إ -وساق الكالم  -العجل على االختصاص 
حكمة من هللا ظاهرة يف  -تنفذ يف أصحاب العجل ابلتسليط على العجل كما سلط موسى عليه 

عابدها الوجود ليعبد يف كل صورة، وإن ذهبت تلك الصورة فما ذهبت إال بعدما تلبست عند 
د، إما عبادة أتله، وإما عبادة تسخري، وال بدل من ابألولوهية، وهلذا ما بقي نوع من األنواع إال وعب

ذلك ملن عقل، وما عبد شيء من العام إال بعد التلبيس ابلرفعة عند العابد والظهور ابلدرجة يف قلبه، 
لدرجات يف عني واحدة فإنه ولذلك تسمى احلق لنا برفيع الدرجات ومل يقل رفيع الدرجة فكثر ا

جات له كثرية خمتلفة أعطت كل درجة جملى إهلياً عبد فيها وأعظم جملى قضى أن ال يعبد إال إايه يف در 
 عبد فيه وأعاله اهلوى كما قال )أفرأيت من اختذ إهله
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 هواه( فهو أعظم معبود، فإنه ال يعبد شيء إال به وال يعبد هو إال بذاته. وفيه أقول:
 ب ما عبد اهلوىوحق اهلوى إن اهلوى سبب اهلوى ... ولوال اهلوى يف القل

رى علم هللا ابألشياء ما أكمله كيف متم يف حق من عبد هواء واختذ إهلاً فقال )وأضله هللا على أال ت
علم( والضاللة احلرية، وذلك أنه ملا رأى هذا العبد ما عبد إال هواه ابنقياد لطاعته فيما أيمر به من 

 يقع له يف ذلك هوى أيضاً فإنه لو مل عبادة من عبده من األشخاص، حىت إن عبادة هللا كانت عن
اجلناب املقدس هوى وهو اإلرادة مبحبة ما عبد هللا وال آثره على غريه، وكذلك كل من عبد صورة 

من صور العامل واختذها إهلاً ما اختذها إال ابهلوى، فالعابد ال يزال حتت سلطان هواه مث رأى املعبودات 
والذي عنده أدىن تنبيه ال حيار الحتاد اهلوى  ا يكفر من يعبد سواه،تتنوع يف العابدين وكل عابد أمرًا م

بل ال حدية اهلوى كما ذكر فإنه عني واحدة يف كل عابد )فأضله هللا( أي حريه على علم أبن كل 
عابد ما عبد إال هواه، وال استعبده إال هواه، سواء صادف األمر املشروع أو مل يصادف، والعارف 



د فيه. ولذلك مسوه كلهم إله مع امسه اخلاص شجر أو معبود جملى للحق يعب املكمل من رأى كل
حجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك هذا اسم الشخصية فيه واأللوهية مرتبة ختيل العابد له 

أهنا مرتبة معبوده وهي على احلقيقة جملى احلق لبصر هذا العابد املعتكف على هذا املعبد يف هذا 
عض من مل يعرف مقاله جهالة )ما نعبدهم إال ليقربوان إىل هللا زلفى( ختص حبجر وهلذا قال باحمللى امل

مع تسميتهم إايهم آهلة، كما قالوا )اجعل اآلهلة إهلاً واحدًا إن هذا لشيء عجاب( فما أنكروه بل 
إىل إله تعجبوا من ذلك فإهنم وقفوا على كثرة الصور ونسبة األلوهية هلا، فجاء الرسول ودعاهم 

ال يشهد أيضاً بشهادهتم أهنم أثبتوه عندهم واعتقدوه يف قوهلم )ما نعبدهم إال ليقربوان واحد يعرف، و 
إىل هللا زلفى( لعلمهم أبن تلك الصور حجارة، ولذلك قامت احلجة عليهم بقوله )قل مسوهم( فما 

 يسموهنم إال مبا يعلمون أن تلك األمساء هلم حقيقة. كحجر وخشب وكوكب
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وأمثاهلا، وأما العارفون على ما هو عليه فيظهرون بصورة اإلنكار ملا عبد من الصور ألن مرتبتهم يف 
عليهم الذي به مسوا مؤمنني، فهم  العلم تعطيهم أن يكونوا حبكم الوقت حلكم الرسول الذي آمنوا به

بدوا هللا فيها حبكم سلطان عباد الوقت، مع علمهم أبهنم ما عبدوا من تلك الصور أعياهنا وإمنا ع
التجلي الذي عرفوه منهم، وجهله املنكر الذي ال علم له مبا يتجلى، وسرته العارف املكمل من نيب 

ك الصور ملا انتزح عنها رسول الوقت اتباعاً أو رسول أو وارث عنهم، فأمرهم ابالنتزاح عن تل
ن هللا فاتبعوين حيببكم هللا( فدعا إىل إله يصمد للرسول طمعاً يف حمبة هللا إايهم بقوله )قل إن كنتم حتبو 

إليه ويعلم من حيث اجلملة وال يشهد وال تدركه األبصار، بل هو يدرك األبصار للطفه وسراينه يف 
األبصار كما أهنا ال تدرك أرواحها املدبرة أشباحها، وصورها الظاهرة، فهو  أعيان األشياء، فال تدركه
ق، والذوق جتلى والتجلي يف الصور، فال بد منها وال بد منه، فال بد أن اللطيف اخلبري، واخلربة ذو 

 يعبده من رآه هبواه. إن فهمت هذا.
وعدلوا ابهلل كل خملوق وجوزوا أن فتدبر حقيقة ما عليه هؤالء فإهنم أمجعوا على كل شرك يف العامل 

اجتمع يف قوهلم أمران: كل يعبد كل شيء ومع كوهنم يعبدون كل شيء فيقولون ما عبدان إال هللا، ف
شرك، وكل جحود وتعطيل مع ظنهم أهنم ما عبدوا إال هللا، ومعلوم أن هذا خالف دين املرسلني  

الف دين املشركني أيضاً وخالف ما فطر كلهم وخالف دين أهل الكتاب كلهم، وامللل كلها، بل وخ
 غاية الفساد والتناقض والسفسطة هللا عليه عباده مما يعقلونه بقلوهبم وجيدونه يف نفوسهم، وهو يف



 واجلحود لرب العاملني.
وذلك أنه علم ابالضطرار أن الرسل كانوا جيعلون ما عبده املشركون غري هللا، وجيعلون عابده عابدًا 

كاً ابهلل عاداًل به جاعاًل له ندًا. فإهنم دعوا اخللق إىل عبادة هللا وحده ال شريك له. وهذا لغري هللا مشر 
 هللا الذي أنزل به كتبه وأرسل به هو دين
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رسله وهو اإلسالم العام الذي ال يقبل هللا من األولني واآلخرين غريه، وال يغفر ملن تركه بعد بالغ 
لك من يشاء( وهو الفارق بني أهل الرسالة كما قال )إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذ

قياء كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم " من كان آخر كالمه ال إله اجلنة وأهل النار والسعداء واألش
إال هللا وجبت له اجلنة " وقال " من مات وهو يعلم أن ال إله إال هللا وجبت له اجلنة " وقال " إين 

ال وجد هلا روحاً وهي رأس الدين " وكما قال " أمرت أن أقاتل ألعلم كلمة ال يقوهلا عبد عند املوت إ
س حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا، فإذا قالوها عصموا مين دمائهم وأمواهلم إال النا

 حبقها وحساهبم على هللا ".
ون، وهي وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارف

نوحي إليه أنه ال إله إال أان فاعبدون( فأخرب حقيقة األمر كله كما قال تعاىل )وما أرسلنا من رسول إال 
سبحانه أنه يوحي إىل كل رسول بنفي األلوهية عما سواه وإثباهتا له وحده. وزعم هؤالء املالحدة 

ىل )واسأل من أرسلنا من قبلك املشركون أن كل شيء يستحق األلوهية كاستحقاق هللا هلا، وقال تعا
يعبدون؟( وزعم هؤالء املالحدة أن كل شيء فإنه إله معبود.  من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة

فأخرب سبحانه أنه مل جيعل من دون الرمحن آهلة. وقال تعاىل )ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً أن اعبدوا 
ادته واجتناب الطاغوت. وعند هؤالء: أن الطواغيت هللا واجتنبوا الطاغوت( فأمر هللا سبحانه بعب

أو هي هللا ومن عبدها فما عبد إال هللا. وقال تعاىل )اي أيها الناس اعبدوا ربكم الذي  مجيعها فيها هللا
خلقكم والذين من قبلكم( اآليتني وأمر سبحانه بعبادة الرب اخلالق هلذه اآلايت. وعند هؤالء 

 هذه ااآلايت. وهنى سبحانه أن جيعل الناس له أندادًا وعندهم هذا الاملالحدة املالعني هو عني 
 يتصور فإن األنداد هي عينه فكيف يكون ندًا لنفسه؟ والذين عبدوا األنداد فما عبدوا سواه.

 مث أن هؤالء املالحدة احتجوا بتسمية املشركني ملا عبدوه إهلاً كما قال
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هلية هللا )أجعل اآلهلة إهلاً واحدًا؟( واعتقدوا أهنم ملا مسوهم آهلة كانت تسمية املشركني دليالً على أن آ
وضع كقوله سبحانه عن هود يف خماطبته هلم. وهذه احلجة قد ردها هللا على املشركني يف غري م

للمشركني من قومه )أجتادلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآابؤكم( اآلية هذا رداً لقوهلم )أجئتنا لنعبد هللا 
وسلم أن تسميتهم إايها آهلة  وحده ونذر ما كان يعبد آابؤان( فأخرب رسول هللا صلى هللا عليه

هم ما أنزل هللا هبا من حجة وال سلطان، واحلكم ليس إال هلل ومعبودين تسمية ابتدعوها هم وآابؤ 
وحده، وقد أمر هو سبحانه أن ال يعبد إال إايه، فكيف حيتج بقول مشركني ال حجة هلم؟ وقد أبطل 

ه األواثن اليت مساها املشركون آهلة، وعند هللا قوهلم؟ وأمر اخللق أن ال يعبدوا إال إايه دون هذ
 اثن ما عبدوا إال هللا.املالحدة عابدو األو 

مث أن املشركني أنكروا على الرسول حيث جاءهم ليعبدوا هللا وحده ويذروا ما كان يعبد آابءهم، فإذا  
ده آابؤهم هو يدعو إىل ترك ما يعب -كانوا هم ما زالوا يعبدون هللا وحده كما تزعمه املالحدة، فلم 

ف عنه )اي صاحيب السجن أأرابب متفرقون خري وغريه من األنبياء؟ وكذلك قال سبحانه يف سورة يوس
أم هللا الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآابؤكم ما أنزل هللا هبا من سلطان 

أيتم الالت والعزى ومناة الثالثة ولكن أكثر الناس ال يعلمون( وقال سبحانه )أفر  -إىل قوله  -
هم من رهبم اله وهذه الثالثة املذكورة يف هذه السورة هي األواثن ولقد جاء -إىل قوله  -األخرى 

العظام الكبار اليت كان املشركون ينتابوهنا من أمصارهم، فالالت كانت حذو قديد ابلساحل ألهل 
ومناة كانت ابلطائف لثقيف، وهذه الثالثة هي املدينة، والعزى كانت قريبة من عرفات ألهل مكة، 

 أمصار أرض احلجاز.
أخرب سبحانه أن األمساء اليت مساها املشركون أمساء ابتدعوها ال حقيقة هلا، فهم إمنا يعبدون أمساء ال 

 مسميات هلا، ألنه ليس يف املسمى من األلوهية وال العزة
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 هبذه األمساء، إن يتبع املشركون إال ظناً ال يغين من احلق شيئاً وال التقدير شيء، ومل ينزل هللا سلطاانً 
ملالحدة أهنم إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا هللا، يف أهنا آهلة تنفع وتضر ويتبعوا أهواء أنفسهم. وعند ا

وقد قال سبحانه عن إمام األئمة وخليل الرمحن وخري الربية بعد حممد صلى هللا عليه وسلم أنه قال 
يه )اي أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئاً، اي أبت إين قد جاءين من العلم ما مل ألب



للشيطان ولياً( فنهاه وأنكر عليه أن يعبد األواثن اليت ال تسمع وال تبصر وال  أيتك( إىل قوله )فتكون
 تغين عنه شيئاً.

عبود فيكون هللا هو الذي ال يسمع وال يبصر وعلى زعم هؤالء امللحدين فما عبدوا غري هللا يف كل م
أحذق طواغيتهم  وال يغين عنه شيئاً وهو الذي هناه عن عبادته وهو الذي أمر بعبادته. وهكذا قال

 الفاجر التلمساين يف قصيدة له:
 اي عاذيل أنت تنهاين وأتمرين ... والوجد أصدق هناء وأمار

 (1ان إىل أوهام أخبار )فإن أطعك وأعص الوجد عذرين ... عمى عن العي
 وعني ما أنت تدعوين إليه إذا ... حققته تره املنهي اي جاري

ال تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرمحن عصيا( وعندهم أن  وقد قال أيضاً إبراهيم ألبيه )اي أبت
الشيطان جملى إهلي ينبغي تعظيمه ومن عبده فما عبد غري هللا، وليس الشيطان غري الرمحن حىت 

تعصيه، وقد قال سبحانه )أمل أعهد إليكم اي بين آدم أال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني، وأن 
إىل قوله )يعقلون( فنهاهم عن عبادة الشيطان وأمرهم بعبادة هللا اعبدوين هذا صراط مستقيم( 

ودات إهنا سبحانه، وعندهم عبادة الشيطان هي عبادته أيضاً، فينبغي أن يعبد الشيطان ومجيع املوج
 عينه.

وقال تعاىل أيضاً عن إمام اخلالئق خليل الرمحن أنه ملا )رأى كوكباً قال هذا ريب فلما أفل قال ال 
 فلني، فلما رأى القمر ابزغاً قال هذا ريب، فلماأحب اآل

__________ 
 ( كذا يف األصل وليحرر1)
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فلما رأى الشمس ابزغة قال هذا ريب هذا أفل قال لئن مل يهدين ريب ألكونن من القوم الضالني، 
قوله )وهم مهتدون( وقال  أكرب، فلما أفلت قال اي قوم إين بريء مما تشركون، إن وجهت وجهي( إىل

أيضاً )قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إان براء منكم( إىل قوله 
قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون إال الذي  )حىت تؤمنوا ابهلل وحده( وقال تعاىل )وإذ

ن، أنتم وآابءكم األقدمون( إىل قوله )إذ نسويكم فطرين( اآلية. وقال تعاىل )أفرأيتم ما كنتم تعبدو 
برب العاملني( وقال تعاىل )إذ قال ألبيه وقومه ما تبعدون، قالوا نعبد أصناماً فنظل هلا عاكفني( إىل 



 حرقوه وانصروا آهلتكم إن كنتم فاعلني( .قوله )قالوا 
نبياء واملرسلني بعده وسائل فهذا اخلليل الذي جعله هللا إمام األئمة الذين يهتدون أبمره من األ

املؤمنني قال )إنين بريء مما تشركون إين وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفاً( وعند 
ه، فكيف يتربأ من هللا الذي وجه وجهه إليه؟ وأحد املالحدة الذي أشركوه هو عني احلق ليس غري 

ر بدون تقيد وال اختصاص وهو حال األمرين الزم على أصلهم إما أن يعبده يف كل شيء من املظاه
 املكمل عندهم فال يتربأ من شيء، وإما أن يعبده يف بعض املظاهر كفعل الناقصني عندهم.

قوم نوح لو تركوهم لرتكوا من احلق بقدر ما تركوا من وأما التربئ منن بعض املوجودات فقد قال: إن 
سل من احلق شيئاً كثريًا وتربؤوا من هللا تلك األواثن، والرسل قد تربأت من األواثن فقد تركت الر 

الذي دعوا اخللق إليه، واملشركون على زعمهم أحسن حااًل من املرسلني، ألن املشركني عبدوه يف 
 سائرها، والرسل يتربءون منه يف عامة املظاهر. بعض املظاهر ومل يتربءوا من

لى أصلهم، فإنه مل يفطرها إذ مث قول إبراهيم )وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض( ابطل ع
 هي ليست غريه، فما أجدرهم بقوله )أمل تر إىل الذين أوتوا
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 نصيباً من الكتاب يؤمنون ابجلبت والطاغوت( اآلية.
)وكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون إنكم أشركتم ابهلل( اآلية وهذه حجة هللا اليت أاتها مث قول اخلليل 

على قومه بقوله: كيف أخاف ما عبدمتوه من دون هللا؟ وهي املخلوقات املعبودة من دونه، إبراهيم 
 وعندهم ليست معبودة من دونه، ومن مل يقم حبقها فلم خيف هللا، والرسل مل خيافوا هللا.

 إذ ل اخلليل )إنكم أشركتم ابهلل ما مل ينزل به سلطاانً( مل يصح عندهم فإهنم مل يشركوا ابهلل شيئاً وقو 
ليس مث غريه حىت يشركوا به، بل املعبود الذي عبدوه هو هللا وأكثر ما فعلوه أهنم عبدوه يف بعض 

 املظاهر وليس يف هذا أهنم جعلوا غريه شريكاً له يف العبادة.
آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم( ورد يف الصحيحني عن عبد هللا بن مسعود قال: ملا نزلت وقوله )الذين 

ة شق ذلك على أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وقالوا: أينا مل يظلم نفسه؟ فقال النيب هذه اآلي
يم( " صلى هللا عليه وسلم " أمل تسمعوا إىل قول العبد الصاحل )ال تشرك ابهلل إن الشرك لظلم عظ

شرك، وعلى فقد أخرب هللا ورسوله أن الشرك ظلم عظيم، وأن األمن هو ملن آمن ابهلل ومل خيلط إميانه ب
زعم هؤالء املالحدة فإميان الذين خلطوا إمياهنم بشرك هو اإلميان الكامل التام، وهو إميان احملقق 



هو أكمل ممن مل يؤمن ابألمر  العارف عندهم، ألن من آمن ابهلل يف مجيع مظاهره وعبده يف كل موجود
 ( وعندهم1حيث مل يظهر، ومل يعبده إال من حيث ال يشهد وال يعرف )

__________ 
( يعنون هبذا اإلميان ابلغيب الذي هو أساس دين هللا يف القرآن وسائر الكتب االهلية. وهذا 1)

غري هذه املظاهر، عندهم أدىن وأنقص درجات اإلميان بل هو عندهم ابطل، إذ ال موجود عندهم 
ادته يف بعضها  فاكمل العبادة عبادهتم أو عبادة ما مسي االله فيها كلها وهو هي، ودون ذلك عب

كعبادة املسيح وغريه من البشر وعبادة العجل واألصنام فكلما كثرت املعبودات كانت العبادة 
يف نفسه متعدد يف  أكمل، وال يسمى هذا شركا عندهم الن هذه كلها وسائر املوجودات شيء واحد

 مظاهره
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ال يتصور أن يوجد إال يف املخلوق، فمن مل يعبده يف شيء من املخلوقات أصاًل فما عبده يف احلقيقة، 
ابلتخصيص مبعىن أنه خصص بعض  وإذا أطلقوا أنه عبده فهو لفظ ال معىن له، أي إذا فسروه فيكون

ما أشركه وعبده، وإمنا من جهة ما تركه، فليس  املظاهر ابلعبادة، وهذا عندهم نقص ال من جهة
 عندهم يف الشرك ظلم وال نقص إال من جهة قلته، وإال فإذا كان الشرك عاماً كان أكمل وأفضل.

من دون هللا( تربأ عندهم من احلق الذي وكذلك أيضاً قول اخلليل لقومه )إان برآء منكم ومما تعبدون 
 ه ومعاداته هلم كفر ابحلق عندهم ومعاداة له.ظهر فيهم ويف آهلتهم، وكذلك كفره ب

مث قوله )حىت تؤمنوا ابهلل وحده( كالم ال معىن له عندهم، فإهنم كانوا مؤمنني ابهلل وحده، إذ ال يتصور 
ظاهر وتركوا بعضها من غري كفر به فيها، وكذلك عندهم غريه، وإمنا غايتهم أهنم عبدوه يف بعض امل

معاداته ملا عبده أولئك هو عندهم معاداة هلل ألنه ما عبد غري هللا كما  سائر ما قصه عن إبراهيم من
زعم امللحدون حمتجني بقوله )وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إايه( قالوا: وما قضى هللا شيئاً إال وقع. 

هللا، وحتريف الكلم عن مواضعه، والكذب على هللا، فإن " قضى " هنا  وهذا هو اإلحلاد يف آايت
عىن القدر والتكوين إبمجاع املسلمني بل وإبمجاع العقالء حىت يقال ما قدر هللا شيئاً إال وقع، ليست مب

وإمنا هي مبعىن أمر، وما أمر هللا به فقد يكون وقد ال يكون. فتدبر هذا التحريف، وكذلك قوله ما 
كام الشرعية كقوله هللا بشيء إال وقع كالم جممل فإن احلكم يكون مبعىن األمر الديين وهو األححكم 

)اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود أحلت لكم هبيمة األنعام( اآلية، وقوله )ومن أحسن من هللا حكماً( 



ل كقوله )لن أبرح وقوله )ذلكم حكم هللا حيكم بينكم( ويكون احلكم حكماً ابحلق والتكوين والعق
 حكم ابحلق( .األرض حىت أيذن يل أيب أو حيكم هللا يل( وقوله )قل رب ا
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وهلذا كان بعض السلف يقرؤون )ووصى ربك أن ال تعبدوا إال إايه( وذكروا أهنا كذلك يف بعض 
ه ووصاايه إىل أن قال املصاحف، وهلذا قال يف سياق الكالم )وابلوالدين إحساان( اآلية وساق أمر 

يف جهنم ملوماً مدحورا( فختم  )ذلك مما أوحى إليك ربك من احلكمة وال جتعل مع هللا إهلاً فتلقى
الكالم مبثل ما فتحه به من أمره ابلتوحيد وهنيه عن الشرك ليس هو إخبارًا أنه ما عبد أحد إال هللا 

 إهلاً آخر( ؟ وعندهم ليس يف الوجود وإن هللا قدر ذلك وكونه، وكيف وقد قال )وال جتعل مع هللا
 ليس آخر غريه. شيء جيعل إهلاً آخر فأي شيء عبد فهو نفس اإلله

ومثل معاداة إبراهيم واملؤمنني هلل على زعمهم حيث عادى العابدين واملعبودين وما عبد غري هللا، وما 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء  عبد هللا غري هللا، فهو عني كل عابد وعني كل معبود وقوله تعاىل )ال

ما مث غري وال سوى حبيث يتصور أن يكون تلقون إليهم ابملودة( وعلى زعمهم ما هلل عدو أصاًل، وأنه 
 عدو نفسه أو عدو الذوات اليت ال يظهر إال هبا.

السادس أن عندهم أن دعوة العباد إىل هللا مكر هبم كما صرح به حيث قال: إن الدعوة إىل هللا مكر 
 ملدعو فإنه ما عدم من البداية فيدعى إىل الغاية.اب

تني( الذين خبت انر طبيعتهم فقالوا إهلاً ومل يقولوا طبيعة وقال أيضاً صاحب الفصوص )وبشر املخب
)وقد أضلوا كثريا( أي حريوهم يف تعداد الواحد ابلوجوه والنسب )وال تزد الظاملني( ألنفسهم 

م أول الثالثة فقدمه على املقتصد والسابق )إال ضالاًل( أي إال املصطفني الذين أورثوا الكتاب فه
فيك حتريًا )كلما أضاء هلم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا( له فاحملري له  حرية. ويف احملمدي زدين

الدور واحلركة الدورية حول القطب فال تربح منه، وصاحب الطريق املستطيل مائل خارج عن 
يه، صاحب خيال إليه غايته، فله " من " و " إىل " وما بينهما، وصاحب املقصود طالب ما هو ف

بدء له فيلزمه " من " وال غاية فتحكم عليه " إىل " فله الوجود إال مث وهو املؤتى  احلركة الدورية ال
 جوامع الكلم ".
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 وقال بعض شعرائهم:
 ما ابل عينك ال يقر قرارها ... وإالم خطوك ال يين متنقالً 

 فلسوف تعلم أن سريك مل يكن ... إال إليك إذا بلغت املنزال
نفسه، وهو معبود نفسه وليس وراءه شيء يعبده أو يقصده، أو يدعوه أو  فعندهم اإلنسان هو غاية

 يستجيب له، وهلذا كان قوهلم حقيقة قول فرعون.
وكنت أقول ملن أخاطبه أن قوهلم هو حقيقة قول فرعون حىت حدثين بعض من خاطبته يف ذلك من 

ف له حقيقة سرهم قال: شالثقات العارفني: أن بعض كربائهم ملا دعا هذا احملدث إىل مذهبهم وك
فقلت له هذا قول فرعون، قال: نعم، وحنن على قول فرعون، قلت له واحلمد هلل الذي اعرتفوا هبذا، 

 فإنه مع إقرار اخلصم ال حيتاج إىل بينه.
وقد جعل صاحب الطريق املستطيل صاحب خيال، ومدح احلركة املستديرة احلائرة، والقرآن أيمر 

ه ويثين على أهله ال على املستدير. ففي أم الكتاب )اهدان الصراط حابلصراط املستقيم وميد
املستقيم( وقال )وإن هذا صراطي مستقميماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل( وقال )ولو أهنم فعلوا ما 

( وقال تعاىل يف موسى وهارون )وآتينامها الكتاب 1يوعظون به لكان خريًا هلم وأشد تثبيتاً( اآليتني )
وهدينامها الصراط املستقيم( وقال تعاىل )وهذا صراط ربك مستقيماً، قد فصلنا اآلايت  ،املستبني

لقوم يذكرون( وقال عن إبليس )فيما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم مث آلتينهم( اآلية وقال 
بر اتعاىل )ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقاً من املؤمنني( وهؤالء امللحدون من أك

متبعيه، وأنه قعدهم على صراط هللا املستقيم فصدهم عنه حىت كفروا برهبم، وآمنوا أن نفوسهم هي 
 معبودهم وإهلهم. وقال تعاىل يف حق خامت الرسل )وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم، صراط هللا( اآلية.

 هبمايوأيضاً فإن هللا يقول )وردوا إىل هللا موالهم احلق( وقال تعاىل )إن إلينا إ
__________ 

 ( أي أقرأ اآليتني بعد هذه إذ آخرمها )وهلديناهم صراط مستقيما(1)
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مث علينا حساهبم( وقال تعاىل )إىل هللا مرجعكم مجيعاً( اآلية وقال تعاىل )اي أيها اإلنسان إنك كادح 
 هللا، وما رأيت من اآلن مردود إىلإىل ربك كدحاً فمالقيه( وهؤالء عندهم ما مث إال أنت، وأنت 



مردودًا إليه وليس هو شيء غريك حىت ترد إليه أو ترجع إليه، أو تكدح إليه أو تالقيه، وهلذا حدثوان 
 أن ابن الفارض ملا احتضر أنشد بيتني:

 إن كان منزليت يف احلب عندكم ... ما قد لقيت فقد ضيعت أايمي
 حالمم أحسبها أضغاث أأمنية ظفرت نفسي هبا زمناً ... واليو 

وذلك أنه كان يتوهم أنه هللا، وأنه ما مث مرد إليه ومرجع إليه غري ما كان عليه، فلما جاءته مالئكة هللا 
تنزع روحه من جسمه، وبدا له من هللا ما مل يكن حيتسب، تبني له أن ما كان عليه أضغاث أحالم من 

 الشيطان.
ؤالء عن الفاجر التلمساين أنه وقت رفه وله اتصال هبوكذلك حدثين بعض أصحابنا عن بعض من أع

املوت تغري واضطرب، قال: دخلت عليه وقت املوت فوجدته يتأوه، فقلت له: مم تتأوه؟ فقال من 
خوف الفوت، فقلت سبحان هللا، ومثلك خياف الفوت وأنت تدخل الفقري إىل اخللوة فتوصله إىل هللا 

 ت لذلك حقيقة.ذلك كله وما وجد يف ثالثة أايم؟ فقال ما معناه: زال
( أن عندهم من يدعي اإلهلية من البشر كفرعون والدجال املنتظر، أو ادعيت فيه وهو من 1الثامن )

أولياء هللا نبياً كاملسيح، أو غري نيب كعلي، أو ليس من أولياء هللا كاحلاكم مبصر وغريهم، فإنه عند 
فصوص أن هذه الدعوى  وقد صرح صاحب ال هؤالء املالحدة املنافقني يصحح هذه الدعوى،

كدعوى فرعون، وهم كثرياً ما يعظمون فرعون فإنه مل يتقدم هلم رأس يف الكفر مثله، وال أييت متأخر 
هلم مثل الدجال األعور الكذاب، وإذا انفقوا املؤمنني وأظهروا اإلميان قالوا أنه مات مؤمناً وأنه ال 

 يدخل النار، وقالوا
__________ 

 مل يذكر السابع (1)
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ليس يف القرآن ما يدل على دخوله النار. وأما يف حقيقة أمرهم فما زال عندهم عارفاً ابهلل، بل هو 
نهم، ولكي يتفطن هبذا لكون البدع هللا، وليس عندهم انر فيها أمل أصاًل كما سنذكره أن شاء هللا ع

 مظان النفاق، كما أن السنن شعائر اإلميان.
احلكم اليت يف الكلمة املوسوية ملا تكلم على قوله )وما رب العاملني( قال صاحب الفصوص يف فص 

" وهنا سر كبري فإنه أجاب ابلفعل ملن سأل عن احلد الذايت فجعل احلد الذايت عني إضافته إىل ما 



ه من صور العامل أو ما ظهر فيه من صور العامل، فكأنه قال له يف جواب قوله )وما رب العاملني( ظهر ب
ذي يظهر فيه صور العاملني من علو وهو السماء وسفل وهو األرض )إن كنتم موقنني( أو قال ال

تور عنه علم يظهر هو هبا، فلما قال فرعون ألصحابه أنه جملنون كما قلنا يف معىن كونه جمنوانً أي ملس
لم اإلهلي ما سألته عنه أو ال يتصور أن يعلم أصاًل، زاد موسى يف البيان ليعلم فرعون رتبته يف الع

لعلمه أبن فرعون يعلم ذلك فقال )رب املشرق واملغرب( فجاء مبا يظهر ويسرت وهو الظاهر والباطن 
إن كنتم أصحاب تقييد فإن  )وما بينهما( وهو قوله " وهو لكل شيء عليم " )إن كنتم تعقلون( أي

 العقل للتقييد.
ال له )إن كنتم موقنني( أي أهل " واجلواب األول جواب املوقنني وهم أهل الكشف والوجود، فق

الكشف ووجود فقد أعلمتكم ما تيقنتموه يف كشفكم ووجودكم " فإن مل تكونوا من هذا النصف فقد 
وحصرمت احلق فيما تعطيه أدلة عقولكم، فظهر أجبتكم ابجلواب الثاين إن كنتم أهل عقل وتقييد 

ون لكونه سأل عن ذلك من املاهية موسى ابلوجهني ليعلم فرعون فضله وصدقه، وعلم موسى أن فرع
فعلم أنه سؤاله ليس على اصطالح القدماء يف السؤال فلذلك أجاب فلو علم منه غري ذلك خلطأ يف 

 خاطبه فرعون هبذا اللسان والقوم ال يشعرون السؤال، فلما جعل موسى املسؤول عنه عني العامل
والسني من حروف الزوائد، أي ألسرتنك فقال له )لئن اختذت إهلاً غريي ألجعلنك من املسجونني( 

 فإنك أجبت مبا أيدتين به أن أقول مثل
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هذا القول فإن قلت ليس بلسان اإلشارة: فقد جهلت اي فرعون بوعيدك إايي والعني واحدة فكيف 
يف ذاهتا، ومرتبيت اآلن فرعت فيقول فرعون إمنا فرقت املراتب العني ما تفرقت العني وال انقسمت 

وساق الكالم إىل أن قال: وملا   -لتحكم فيك اي موسى ابلفعل، وأان أنت ابلعني، وأان غريك ابلرتبة ا
كان فرعون يف منصب احلكم صاحب الوقت وأنه اخلليفة ابلسيف وإن جار يف العرف الناموسي 

ته يف الظاهر أان األعلى منهم مبا أعطيلذلك قال )أان ربكم األعلى( وإن كان الكل أرابابً بنسبة ما، ف
من التحكم فيكم، وملا علمت السحرة صدقه فيما قال هلم مل ينكروه وأقروا له بذلك وقالوا له 

)فاقض ما أنت قاض إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا( فالدولة لك فصح قوله )أان ربكم األعلى( وإن  
ابطل لنيل مراتب جل وصلب بعني حق يف صورة كان عني احلق فالصورة لفرعون فقطع األيدي واألر 

ال تنال إال بذلك الفعل فإن األسباب ال سبيل إىل تعطيلها ألن األعيان الثابتة اقتضتها، فال تظهر يف 



الوجود إال بصورة ما هي عليه يف الثبوت إذ ال تبديل لكلمات هللا، وليست كلمة هللا سوى أعيان 
 املوجودات ".

 فصل
حتادية املالحدة املدعون للتحقيق والعفان ما أيثرونه عن ل اليت يعتمدها هؤالء االومن أعظم األصو 

النيب صلى هللا عليه وسلم قال " كان هللا وال شيء معه وهو اآلن على ما عليه كان " وهذه الزايدة 
وهو قوله " وهو اآلن على ما عليه كان " كذب مفرتي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اتفق 

ه موضوع خمتلق، وليس هو يف شيء من دواوين احلديث، ال كبارها وال أهل العلم ابحلديث على أن
صغارها. وال رواه أحد من أهل العلم إبسناد ال صحيح وال ضعيف، وال إبسناد جمهول، وإمنا تكلم 

 هبذه الكلمة بعض متأخري متكلمة اجلهمية. فتلقاه هؤالء الذين وصلوا إىل آخر التجهم
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اد، ولكن أولئك قد يقولون: كان هللا وال مكان وال زمان، وهو اآلن على ما عليه  وهو التعطيل واإلحل
كان، وقد عرف أبن هذا ليس من  كان، فقال هؤالء: كان هللا وال شيء معه وهو اآلن على ما عليه  

كالم النيب صلى هللا عليه وسلم أعلم هؤالء ابإلسالم ابن عريب فقال " ما ال بد للمريد منه وكذلك، 
اء يف السنة " كان هللا وال شيء معه " قال: وزاد العلماء وهو اآلن على ما عليه كان، ومل يرجع إليه ج

موجود، فاعتقد فيه من التنزيه مع وجود العامل ما يعتقده  من خلقه العامل وصف مل يكن عليه وال عامل
لة. ولو ثبت على هذا فيه وال عامل وال شيء سواه ". وهذا الذي قاله هو قول كثري من أهل القب

لكان قوله من جنس قول غريه. لكنه متناقض، وهلذا كان مقدم االحتادية الفاجر التلمساين يرد عليه 
املسلمني، كما يرد عليه املسلمون املواضع اليت خرج فيها إىل االحتاد، وإمنا يف مواضع يقرب فيها إىل 

جه البخاري ومسلم عن عمران بن حصني عن احلديث املأثور عن النيب صلى هللا عليه وسلم ما أخر 
النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " كان هللا ومل يكن شيء قبله، وكان عرشه على املاء، وكتب يف 

كل شيء، مث خلق السموات واألرض " وهذه الزايدة اإلحلادية، وهو قوهلم: وهو اآلن على ما الذكر  
الصفات اليت وصف هبا نفسه من استوائه على العرش  عليه كان، قصد هبا املتكلمة املتجهمة نفى

على  ونزوله إىل السماء الدنيا، وغري ذلك فقالوا: كان يف األزل ليس مستوايً على العرش، وهو اآلن
ما عليه كان، فال يكون على العرش ملا يقتضي ذلك من التحول والتغري، وجييبهم أهل السنة 

 واإلثبات جبوابني.



د نسبة إضافية بينه وبني العرش مبنزلة املعية ويسميها ابن عقيل األحوال، وجتدد أحدمها أن املتجد
غريهم. إذا ال يقتضي ذلك تغرياً النسب واإلضافات متفق عليه بني مجيع أهل األرض من املسلمني و 

 وال استحالة.
وإتيانه  والثاين أن ذلك وإن اقتضى حتواًل من حال إىل حال، ومن شأن إىل شأن، فهو مثل جميئه

 ونزوله. وتكليمه ملوسى وإتيانه يوم القيامة يف صورة وحنو ذلك مما
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دلت عليه النصوص. وقال به أكثر أهل السنة يف احلديث. وكثري من أهل الكالم وهو الزم لسائر 
لوقات والصفات الفعلية، الفرق. وقد ذكران نزاع الناس يف ذلك يف قاعدة الفرق بني الصفات واملخ

وأما هؤالء اجلهمية االحتادية فقالوا: وهو اآلن على ما عليه كان، ليس معه غريه كما كان يف األزل 
وال شيء معه، قالوا: إذ الكائنات ليست غريه وال سواه، فليس إال هو، فليس معه شيء آخر ال أزالً 

هي نفس اخلالق  لوا املخلوقات املصنوعاتوال أبدًا بل هو عني املوجودات، ونفس الكائنات، وجع
البارئ املصور، وهم دائماً يهذون هبذه الكلمة: " وهو اآلن على ما عليه كان " وهي أجل عندهم 
من " قل هو هللا أحد " ومن آية الكرسي ملا فيها من الداللة على االحتاد الذي هو إحلادهم، وهم 

من أسرار معرفته، وقد بينا أهنا  ه وسلم وأهنا من كالمه و يعتقدون أهنا اثبتة عن النيب صلى هللا علي
كذب خمتلق، ومل يروها أحد من أهل العلم وال يف شيء من دواوين احلديث. بل اتفق العارفون 

ابحلديث على أهنا موضوعة، وال تنقل هذه الزايدة عن إمام مشهور يف األمة ابإلمامة، وإمنا خمرجها 
احلديث املعروف عند علماء احلديث تعطيل بعض الصفات، ولفظ ممن يعرف بنوع من التجهم، و 

الذي أخرجه أصحاب الصحيح " كان هللا وال شيء معه، وكان عرشه على املاء وكتب يف الذكر كل 
شيء " وهذا إمنا ينفي وجود املخلوقات من السموات واألرض. وما فيهما من املالئكة واإلنس 

لف إىل أن العرش متقدم على القلم ذهب كثري من السلف واخل واجلن. ال ينفي وجود العرش. وهلذا
واللوح. مستدلني هبذا احلديث ومحلوا قوله " أول ما خلق هللا القلم فقال له: اكتب. فقال: وما 

أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة " على هذا اخللق املذكور يف قوله )وهو الذي خلق 
ه على املاء( وهذا نظري حديث أيب رزين العقيلي ما يف ستة أايم وكان عرشالسموات واألرض وما بينه

املشهور يف كتب املسانيد والسنن أنه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا أين كان 
 ربنا قبل أن خيلق خلقه؟ فقال
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ه الغمام، فاخللق املذكور يف هذا احلديث مل يدخل في" كان يف عماء، ما فوقه هواء وما حتته هواء " 
وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب املذكور يف قوله )هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من 

 الغمام( ويف ذلك آاثر معروفة.
والدليل على أن هذا الكالم وهو قوهلم " وهو اآلن على ما عليه اآلن " كالم ابطل خمالف للكتاب 

 ة واإلمجاع واالعتبار وجوه.والسن
 قد أخرب أبنه مع عباده يف غري موضع من الكتاب عموماً وخصوصاً مثل قوله )وهو أحدها أن هللا

الذي خلق السموات واألرض يف ستة أايم مث استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم( وقوله )ما 
 ا( وقوله )إن هللا مع الذين اتقوا والذينأينما كانو  -إىل قوله  -يكون من جنوي ثالثة إال هو رابعهم 

هم حمسنون، وهللا مع الصابرين( يف موضعني وقوله )إنين معكما أمسع وأرى، ال حتزن إن هللا معنا، 
وقال هللا إين معكم، إن معي ريب سيهديين( وكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا سافر يقول " اللهم 

أهلنا " فلو كان  ألهل، اللهم اصحبنا يف سفران، واخلفنا يفأنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف ا
اخللق عموماً وخصوصاً ليسوا غريه وال هم معه بل ما معه شيء آخر امتنع أن يكون هو مع نفسه 

وذاته، فإن املعية توجب شيئني كون أحدمها مع اآلخر فكما أخرب هللا أنه مع هؤالء امتنع علم بطالن 
لوقات، وأيضاً فإن املعية ال تكون ا عليه كان " ال شيء معه. بل هو عني املخقوهلم " هو اآلن على م

إال من الطرفني، فإن معناها املقارنة واملصاحبة، فإذا كان أحد الشيئني مع اآلخر امتنع أال يكون 
 اآلخر معه، فمن املمتنع أن يكون هللا مع خلقه وال يكون هلم وجود معه وال حقيقة أصاًل بل هم هو.

جتعل مع هللا إهلاً آخر فتلقى يف جهنم ملوماً مدحورًا( وقال تعاىل الوجه الثاين أن هللا قال يف كتابه )وال 
)فال تدع مع هللا إهلاً آخر فتكون من املعذبني( وقال )وال تدع مع هللا إهلاً آخر ال إله إال هو كل شيء 

 هالك إال وجهه(
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يقول أن معه عبداً مملوكاً أو  فنهاه أن جيعل أو يدعو معه إهلاً آخر، ومل ينهه أن يثبت معه خملوقاً، أو
ال إله إال هو( ومل يقل ال موجود إال هو، وال هو مربوابً فقريًا، أو معه شيئاً موجودًا خلقه، كما قال: )



إال هو، وال شيء معه إال هو، مبعىن أنه نفس املوجودات وعينها. وهذا كما قال )إهلكم إله واحد( 
ن املوجودات واحد فهذا التوحيد الذي يف كتاب هللا هو توحيد فأثبت وحدانيته يف األلوهية ومل يقل أ

ه وال تدعو معه إهلاً غريه، فأين هذا من أن جيعل نفس الوجود هو إايه، األلوهية وهو أن ال جتعل مع
وأيضاً فنهيه أن جيعل معه أو يدعو معه إهلاً آخر دليل على أن ذلك ممكن كما فعله املشركون الذين 

 هلة أخرى.دعوا مع هللا آ
عى آهلة، وأيضًا فهذه النصوص تدل على أن معه أشياء ليست آبهلة، وال جيوز أن جتعل آهلة وال تد

فعند امللحد جيوز أن يعبد كل شيء ويدعى كل شيء إذ ال يتصور أن يعبد غريه فإنه هو األشياء، 
عند امللحد ما دعا  فيجوز لإلنسان حينئذ أن يدعو كل شيء من اآلهلة املعبودة من دون هللا، وهو

 لشرك عنده ال يتصور حبال.معه إهلاً آخر فجعل نفس ما حرمه هللا وجعله شركاً جعله توحيدًا، وا
الوجه الثالث أن هللا ملا كان وال شيء معه مل يكن معه مساء وال أرض وال مشس وال قمر، وال جن وال 

فإن كان اآلن على ما عليه كان،  إنس وال ذوات وال شجر وال جنة وال انر وال جبال وال حبار.
 للعيان، وكفر ابلقرآن واإلميان.فيجب أن ال يكون معه شيء من هذه األعيان، وهذا مكابرة 

الوجه الرابع أن هللا كان وال شيء معه مث كتب يف الذكر كل شيء كما جاء يف احلديث الصحيح فإن  
لها، وهو عني الكتابة واللوح عند الفراعنة كان ال شيء معه فيما بعد فما الفرق بني حال الكتابة وقب

 املالحدة؟
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 فصل
وزعمت طائفة من هؤالء االحتادية الذين أحلدوا يف أمساء هللا وآايته أن فرعون كان مؤمناً وأنه ال 

ل فيه ما ينفيه كقوله )ادخلوا آل فرعون يدخل النار، وزعموا أنه ليس يف القرآن ما يدل على عذابه ب
عذاب( قالوا فإمنا أدخل آله دونه وقوله )يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار( قالوا إمنا أشد ال

أوردهم ومل يدخلها قالوا وألنه قد آمن أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل، ووضع جربيل الطني 
 يف فمه ال يرد إميان قلبه.

الم مل يسبق ابن عريب إليه فيما أعلم أحد من القول كفر معلوم فساده ابالضطرار من دين اإلس وهذا
أهل القبلة وال من اليهود وال من النصارى بل مجيع أهل امللل مطبقون على كفر فرعون. فهذا عند 

لربوبية واإلهلية اخلاصة والعامة أبني من أن يستدل عليه بدليل، فإنه مل يكفر أحد ابهلل ويدعي لنفسه ا



صته يف القرآن يف مواضع فإن القصص هي أمثال مضروبة للداللة على مثل فرعون، وهلذا ثىن هللا ق
 اإلميان، وليس يف الكفار أعظم من كفره، والقرآن قد دل على كفره وعذابه يف اآلخرة يف مواضع.

 -أهنم كانوا قوماً فاسقني  أحدها قوله تعاىل يف القصص )فذانك برهاانن من ربك إىل فرعون وملئه
اهم يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من املقبوحني( فأخرب سبحانه أنه أرسله إىل وأتبعن -إىل قوله 

فرعون وقومه، وأخرب أهنم كانوا قوماً فاسقني، وأخرب أهنم )قالوا ما هذا إال سحر مفرتى( وأخرب أن 
ظنه  ه أمر ابختاذ الصرح ليطلع إىل إله موسى وأنه يفرعون )قال ما علمت لكم من إله غريي( وأن

كاذابً، وأخرب أنه استكرب فرعون وجنوده وظنوا أهنم ال يرجعون إىل هللا، وأنه أخذ فرعون وجنوده 
فنبذهم يف أليم فانظر كيف كان عاقبة الظاملني، وأنه جعلهم أئمة يدعون إىل النار ويوم القيامة ال 

 ينصرون، وأنه
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 وحني.أتبعهم يف الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من املقب
هلذا نص يف أن فرعون من الفاسقني املكذبني ملوسى الظاملني الداعني إىل النار امللعونني يف الدنيا بعد 

قهم املقبوحني يف الدار اآلخرة. وهذا نص يف أن فرعون بعد غرقه ملعون، وهو يف اآلخرة مقبوح غر 
 سورة املؤمن وهو قوله غري منصور. وهذا إخبار عن غاية العذاب، وهو موافق للموضع الثاين يف

آل  )وحاق آبل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوًا وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا
فرعون أشد العذاب( وهذا إخبار عن فرعون وقومه أنه حاق هبم سوء العذاب يف الربزخ وأهنم يف 

 اء على عذاب الربزخ.القيامة يدخلون أشد العذاب، وهذه اآلية إحدى ما استدل به العلم
وإمنا دخلت الشبهة على هؤالء اجلهال ملا مسعوا آل فرعون فظنوا أن فرعون خيرج منهم. وهذا 

ريف للكلم عن مواضعه، بل فرعون داخل يف آل فرعون بال نزاع بني أهل العلم والقرآن واللغة حت
 يتبني ذلك بوجوه.

له يف املالئكة الذين ضافوا إبراهيم )إان أحدها أن لفظ آل فالن يدخل فيها ذلك الشخص مثل قو 
ال )فلما جاء آل لوط املرسلون أرسلنا إىل قوم جمرمني، إال آل لوط ملنجوهم أمجعني، إال امرأته( مث ق

قال( يعين لوكاً )إنكم قوم منكرون( وكذلك قوله )إان أرسلنا عليهم حاصباً إال آل لوط جنيناهم 
ل فرعون النذر، كذبوا آبايتنا كلها فأخذانهم أخذ عزيز مقتدر( بسحر( مث قال بعد ذلك )ولقد جاء آ

كذلك فرعون داخل يف آل فرعون املكذبني ومعلوم أن لوطاً داخل يف آل لوط يف هذه املواضع و 



املأخوذين، ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسلم " قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما 
لك قوله " كما ابركت على آل إبراهيم " فإبراهيم داخل يف ذلك، صليت على آل إبراهيم " وكذ

 وكذلك قوله للحسن " إن الصدقة ال حتل آلل حممد ".
 ويف الصحيح عن عبد هللا بن أيب أوىف قال: كان القوم إذا أتوا رسول هللا
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آل أيب أوىف "  صلى هللا عليه وسلم بصدقة يصلي عليهم، فأتى أيب بصدقة فقال " اللهم صل على
 وأبو أوىف هو صاحب الصدقة.

يدخل يف أهل بيته كقول املالئكة )رمحة هللا وبركاته عليكم ونظري هذا االسم أهل البيت امساً، فالرجل 
أهل البيت( وقول النيب صلى هللا عليه وسلم " سلمان منا أهل البيت " وقوله تعاىل )إمنا يريد هللا 

( وذلك ألن آل الرجل من يتوىل أابه ونفسه ممن يؤول إليه، وأهل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
 من أيهل أهل بيته.بيته هم من أيهله وهو 

فقد تبني أن اآلية اليت ظنوا أهنا حجة هلم هي حجة عليهم يف تعذيب فرعون ما سائر آل فرعون يف 
وقومه. قال تعاىل )ولقد  الربزخ ويف القيامة، ويبني ذلك أن اخلطاب يف القصة كلها إخبار عن فرعون

فقالوا ساحر كذاب( إىل قوله )قال أرسلنا موسى آبايتنا وسلطان مبني، إىل فرعون وهامان وقارون 
الذين استكربوا إان كل فيها أن هللا قد حكم بني العباد( فأخرب عقب قوله )ادخلوا آل فرعون أشد 

وا وقول املستكربين للضعفاء )إان كل العذاب( عن حماجتهم يف النار وقول الضعفاء للذين استكرب 
لذي استخف قومه فأطاعوه، ومل يستكرب أحد فيها( ومعلوم أن فرعون هو رأس املستكربين، وهو ا

 استكبار فرعون فهو أحق هبذا النعت واحلكم من مجيع قومه.
دم قومه يوم املوضع الثاين وهو حجة عليهم ال هلم قوله )فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يق

أخرب أنه يقدم قومه ومل يقل  القيامة فأوردهم النار وبئس لورد املورود( إىل قوله )بئس الرفد املرفود(
يسوقهم وأنه أوردهم النار. ومعلوم أن املتقدم إذا أورد املتأخر النار كان هو أول من يردها وإال مل 

يف هذه لعنة ويوم القيامة( فعلم أنه وهم يكن قادماً بل كان سائقاً. يوضح ذلك أنه قال )وأتبعوا 
 واآلخرة. وما أخلق يردون النار وأهنم مجيعاً معلونون يف الدنيا
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احملاج عن فرعون أن يكون هبذه املثابة فإن املرء مع من أحب )والذين كفروا بعضهم أولياء بعض( 
وم يونس( يقول: هال آمن قوم إال ق وأيضاً فقد قال تعاىل )فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إمياهنا

فنفعهم إمياهنم إال قوم يونس. وقال تعاىل )أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
سنة هللا اليت قد خلت يف عباده(  -إىل قوله  -قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآاثرًا يف األرض 

رؤية البأس وأنه مل يك ينفعهم إمياهنم حينئذ، وأن  وا عندفأخرب عن األمم املكذبني للرسل أهنم آمن
هذه سنة هللا اخلالية يف عباده، وهذا مطابق ملا ذكر هللا يف قوله لفرعون )اآلن وقد عصيت قبل وكنت 
من املفسدين( فإن هذا اخلطاب هو استفهام إنكار أي اآلن تؤمن وقد عصيت قبل؟ فأنكر أن يكون 

، فمن قال أنه انفع مقبول فقد خالف نص القرآن وخالف سنة هللا اليت مقبوالً  هذا اإلميان انفعاً أو
 قد خلقت يف عباده.

يبني ذلك أنه لو كان إميانه حينئذ مقبوالً لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم يونس، فإهنم ملا قبل 
ذاابً. وقوله ستحق عإمياهنم متعوا إىل حني، فإن اإلغراق هو عذاب على كفره فإذا مل يك كافراً مل ي

بعد هذا )فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية( فوجب أن يعترب به من خلفه، ولو كان إمنا 
مات مؤمناً مل يكن املؤمن مما يعترب إبهالكه وإغراقه. وأيضاً فإن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أخربه 

نيب صلى هللا عليه وسلم املثل يف ضرب الابن مسعود بقتل أيب جهل قال " هذا فرعون هذه األمة " ف
رأس الكفار املكذبني له برأس الكفار املكذبني ملوسى. فهذا يبني أنه هو الغاية يف الكفر فكيف 

يكون قد مات مؤمناً؟ ومعلوم أن من مات مؤمناً ال جيوز أن يوسم ابلكفر وال يوصف ألن اإلسالم 
ن أيب حامت عن عوف بن مالك عن عبد هللا حيح ابيهدم ما كان قبله، ويف مسند أمحد وإسحاق وص

بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف اترك الصالة " أييت مع قارون وفرعون وهامان وأيب بن 
 خلف " هذا آخر ما وجد من هذه الرسالة
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 عرش الرمحن
 وما ورد فيه من اآلايت واألحاديث
يف الدعاء إىل جهة العلو وبطالن ما قيل من أن العرش هو  وكونه فوق العامل كله، ومعىن التوجه

 ء اهليئة اليواننية أتليف شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس سرهالفلك التاسع عند علما
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بسم هللا الرمحن الرحيم سئل شيخنا وسيدان شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية أعاد هللا تعاىل 
رايً وهللا من ورائه حميط ابئن عنه،  العرش، هل هو كري أم ال؟ فإذا كان كمن بركته آمني: ما تقول يف

فما فائدة أن العبد يتوجه إىل هللا حني دعائه وعبادته فيقصد العلو دون غريه؟ فال فرق حينئذ وقت 
الدعاء بني قصد جهة العلو وغريها من اجلهات اليت حتيط ابلداعي، ومع هذا جند يف قلوبنا قصدًا 

ربان عن هذه الضرورة اليت جندها يف قلوبنا وقد فطران العلو ال يلتفت ميينه وال يساره، فأخ بطلب
 عليها، وابسطوا لنا اجلواب يف ذلك.

 
 أجاب رضي هللا تعاىل عنه: احلمد هلل رب العاملني، اجلواب عن هذا بثالث مقامات:

لك من األفالك املستديرة الكرية أحدها أن لقائل أن يقول مل يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش ف
ال بدليل شرعي وال دليل عقلي، وإمنا ذكر طائفة من املتأخرين الذين نظروا يف علم اهليئة  الشكل

حميط هبا مستدير   -وهو األطلس  -وغريه من أجزاء الفلسفة فرأوا أن األفالك تسعة وأن التاسع 
ة كان لكل فلك حركة ختصه غري هذه احلرك  كاستدارهتا، وهو الذي حيركها احلركة املشرقية، وإن

العامة، مث مسعوا يف أخبار األنبياء ذكر عرش هللا وذكر كرسيه وذكر السموات السبع، فقالوا بطريق 
الظن: أن العرش هو الفلك التاسع، العتقادهم أن ليس وراء ذلك التاسع شيء إما مطلقاً وإما أنه 

علوه مبدأ التاسع هو الذي حيرك األفالك كلها فج ليس وراءه خملوق، مث أن منهم من رأى أن
احلوادث وزعموا أن هللا تعاىل حيدث فيه ما يقدره يف األرض أو حيدثه يف النفس اليت زعموا أهنا متعلقة 

 به، أو يف العقل الذي زعموا أنه صدر عنهاااا
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هو اللوح احملفوظ كما جعل  هذا الفلك، ورمبا مساه بعضهم الروح، ورمبا جعل بعضهم ذلك النفس
ك القمر والنفس املتعلقة به. العقل هو العلم، واترة جيعلون اللوح هو العقل الفعال العاشر الذي لفل

ورمبا جعلوا ذلك ابلنسبة إىل احلق كالدماغ ابلنسبة إىل اإلنسان يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكون، إىل 
ا فسادها يف غري هذا املوضع. ومنهم من يدعي أنه علم غري ذلك من املقاالت اليت قد شرحناها وبين



ا يدعيه، وإمنا أخذ ذلك عن هؤالء املتفلسفة تقليداً ذلك بطريق الكشف واملشاهدة ويكون كاذابً فيم
 هلم أو موافقة هلم على طرقهم الفاسدة، كما فعل أصحاب رسائل أخوان الصفا وأمثاهلم.

غريه فيظنه كشفاً كما ينتحل النصر أيب التثليث الذي يعتقده،  وقد ينتحل املرء يف نفسه ما تقلده عن
( وكثري من أرابب االعتقادات الفاسدة 1وإمنا خييل ملا اعتقده ) وقد يرى ذلك يف منامه فيظنه كشفاً،

إذا اراتضوا صقلت الرايضة نفوسهم فتتمثل هلم اعتقاداهتم فيظنوهنا كشفاً، وقد بسطنا الكالم على 
 ذا املوضع.هذا يف غري ه

ل ال عقلي واملقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع قد يقال أنه ليس هلم عليه دلي
وال شرعي، أما العقلي فإن أئمة الفلسفة مصرحون أبنه مل يقم عندهم دليل على أن األفالك هي 

الكسوفات وحنو ذلك تسعة فقط، بل جيوز أن تكون أكثر من ذلك، ولكن دلتهم احلركات املختلفة و 
 .ما ذكروه. وما مل يكن هلم دليل على ثبوته فهم ال يعلمون ال ثبوته وال انتفاءه

مثال ذلك أهنم علموا أن هذا الكوكب حتت هذا أبن السفلي يكسف العلوي من غري عكس، 
 فاستدلوا بذلك على أنه من فلك فوقه، كما استدلوا ابحلركات املختلفة على أفالك خمتلفة، حىت

 جعلوا يف الفلك الواحد عدة أفالك كفلك التدوير وغريه،
__________ 

اعتقده، وأن بعض النصارى يرون يف املنام ويف حال تغلب اخليال عند ( لعل أصله: خييل إليه ما 1)
أوىل املزاج العصيب يف اليقظة السيد املسيح أو السيدة مرمي عليهما السالم أو غريمها من احلواريني 

 م ويسمعون منهم ما يوافقومن دوهن
 عقائدهم كما يقع لكثري من املسلمني فيغرتون هبذه اخلياالت
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فأما ما كان موجودًا فوق هذا ومل يكن هلم ما يستدلون به على ثبوته فهم ال يعلمون نفيه وال إثباته 
م، فإهنم يقولون ضالل على أصوهلبطريقه. وكذلك قول القائل أن حركة التاسع مبدأ احلوادث خطأ و 

أن الثامن له حركة ختصه مبا فيه من الثوابت، ولتلك احلركة قطبان غري قطيب التاسع، وكذلك السابع 
 والسادس.

وإذا كان لكل فلك حركة ختصه واحلركات املختلفة هي سبب األشكال احلادثة املختلفة الفلكية، 
زء السبب كحركته، فاألشكال احلادثة حركة التاسع جوتلك األشكال سبب احلوادث السفلية، كانت 



يف الفلك كمقارنة الكوكب للكوكب يف درجة واحدة ومقابلته له إذا كان بينهما نصف الفلك وهو 
مائة ومثانون درجة وتثليثه إذا كان بينهما ثلث الفلك مائة وعشرون درجة، وتربيعه له إذا كان بينهما 

إمنا  -وأمثال ذلك من األشكال  -ا ستون درجة إذا كان بينهمربعه تسعون درجة، وتسديسه له 
حدثت حبركات خمتلفة، وكل حركة ليست عن األخرى، إذ حركة الثامن اليت ختصه ليست عن حركة 
التاسع وإن كان اتبعاً له يف احلركة الكلية كاإلنسان املتحرك يف السفينة إىل خالف حركتها. وكذلك 

وال عن الثامن، وكذلك سائر األفالك فإن حركة كل ست عن التاسع حركة السابع اليت ختصه لي
واحد اليت ختصه ليست عما فوقه من األفالك، فكيف جيوز أن جيعل مبدأ احلوادث كلها جمرد حركة 

التاسع كما زعمه من ظن أنه العرش؟ كيف والفلك التاسع عندهم بسيط متشابه األجزاء ال اختالف 
لفة ال ابعتبار القوابل وأسباب أخر، ولكن هم قوم ضالون باً ألمور خمتفيه أصاًل، فكيف يكون سب

جيعلونه مع هذا ثلثمائة وستني درجة، وجيعلون لكل درجة من األثر ما خيالف األخرى ال ابختالف 
القوابل، كمن جييء إىل ماء واحد فيجعل لبعض أجزائه من األثر ما خيالف اآلخر ال حبسب القوابل 

 اآلخر مربدًا، واآلخر مسعداً، واآلخر مشقياً، وهذا مما يعلمون هم وكلزئيه مسخناً و بل جيعل أحد ج
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عاقل أنه ابطل وضالل، وإذا كان هؤالء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر فوق األفالك التسعة  
 لغيب وقوالً بال علم.( أن ما أخربت به الرسل من العرش هو الفلك التاسع رمجاً اب1كان جيزم )

له على تقدير ثبوت األفالك التسعة على املشهور عند أهل اهليئة، إذ يف ذلك من النزاع هذا ك
( فاألفالك يف 2واالضطراب ويف أدلة ذلك ما ليس هذا موضعه، وإمنا نتكلم على هذا التقدير أيضاً )

سادس كنسبة السادس إىل أشكاهلا وإحاطة بعضها ببعض من جنس واحد فنسبة السابع إىل ال
 س. وإذا كان هناك فلك اتسع فنسبته إىل الثامن كنسبة الثامن إىل السابع.اخلام

وأما العرش فاألخبار تدل على مباينته لغريه من املخلوقات وأنه ليس نسبته إىل بعضها كنسبة بعضها 
م ويؤمنون به ويستغفرون إىل بعض، قال هللا تعاىل )الذين حيملون العرش ومن حوله يسحبون حبمد رهب

ن آمنوا ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلماً فاغفر للذين اتبوا واتعبوا سبيلك وقهم عذاب للذي
اجلحيم( وقال تعاىل )وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية( فأخرب أن للعرش محلة اليوم ويوم القيامة، 

هللا  ن قيام فلك من األفالك بقدرةوأن محلته ومن حوله يسحبون ويستغفرون للمؤمنني، واملعلوم أ
تعاىل كقيام سائر األفالك ال فرق يف ذلك بني كرة وكرة، وإن قدر أن لبعضها يف نفس األمر مالئكة 



 حتملها فحكمه حكم نظريه.
__________ 

 ( لعل أصله: كان جزمه أو جزمهم أبن ما أخربت الرسل إخل1)
ة جدال وهي غري اثبتة لى تقدير ثبوت االفالك التسع( يعين الشيخ )رح( انه يبين ابطال قوهلم ع2)

بدليل صحيح، ونقول إنه قد تبني بعده مبا ارتقى إليه علم اهليئة الفلكية ابآلالت احلديثة املقربة 
 لالبعاد بطالن القول ابالفالك التسعة اليت

 ختيلها اليوانن وتبعهم فيها علماء العرب
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حون حبمد رهبم وقضي بينهم ابحلق وقيل قال هللا تعاىل )وترى املالئكة حافني من حول العرش يسب
موضع آخر أن له محلة، ومجع  احلمد هلل رب العاملني( فذكر هنا أن املالئكة حتف من حوله، وذكر يف

يف موضع اثلث بني محلته ومن حوله، فقال )الذين حيملون العرش ومن حوله( وأيضاً فقد أخرب أن 
ألرض كما قال تعاىل )وهو الذي خلق السموات عرشه كان على املاء قبل أن خيلق السماوات وا

 واألرض يف ستة أايم وكان عرشه على املاء( .
لبخاري وغريه عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال "  وقد ثبت يف صحيح ا

كان هللا ومل يكن شيء غريه، وكان عرشه على املاء، وكتب يف الذكر كل شيء، وخلق السموات 
ض " ويف رواية له " كان هللا ومل يكن شيء قبله، وكان عرشه على املاء، مث خلق السموات واألر 

ذكر كل شيء " ويف رواية لغريه صحيحة " كان هللا ومل يكن شيء معه، وكان واألرض، وكتب يف ال
 عرشه على املاء مث كتب يف الذكر كل شيء ".

صلى هللا عليه وسلم أنه قال " إن هللا قدر وثبت يف صحيح مسلم عن عبد هللا بن عمرو عن النيب 
كان عرشه على املاء " فهذا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة، و 

التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة، وهو سبحانه وتعاىل 
ن معه آهلة كما يقولون إذًا البتغوا إىل ذي يتمدح أبنه ذو العرش اجمليد كقوله سبحانه )قل لو كا

من أمره على من يشاء من عباده  العرش سبيال( وقوله تعاىل )رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح
 لينذر يوم التالق، يوم هم ابرزون ال خيفى على هللا منهم شيء، ملن امللك اليوم؟ هلل الواحد القهار( .



د، ذو العرش اجمليد، فعال ملا يريد( وقد قرئ اجمليد ابلرفع صفة هلل، وقال سبحانه )وهو الغفور الودو 
 قل منوقرئ ابخلفض صفة للعرش وقال تعاىل )
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رب السموات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون هلل قل أفال تتقون( فوصف العرش أبنه جميد وأنه 
 عظيم.

الكرمي( فوصفه أبنه كرمي أيضاً، وكذلك هو رب العرش وقال تعاىل )فتعاىل هللا امللك احلق ال إله إال 
يف الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول عند الكرب " 

ال إله إال هللا رب العرش العظيم، ال إله إال هللا رب السموات ورب األرض ورب العرش الكرمي " 
  أيضًا.فوصفه يف احلديث أبنه عظيم وكرمي

ول القائل املنازع: إن نسبة الفلك األعلى إىل ما دونه كنسبة اآلخر إىل ما دونه، فلو كان العرش فيق
من جنس األفالك لكانت نسبته إىل ما دونه كنسبة اآلخر إىل ما دونه، وهذا ال يوجب خروجه عن 

بة إىل العليا ابلنساجلنس وختصيصه ابلذكر كما مل يوجب ذلك ختصيص مساء دون مساء، وإن كانت 
 السفلى كالفلك على قول هؤالء.

وإمنا امتاز عما دونه بكونه أكرب كما متتاز السماء العليا على الدنيا بل نسبة السماء إىل اهلواء ونسبة 
اهلواء إىل املاء واألرض كنسبة فلك إىل فلك. ومع هذا فال خيص واحد من هذه األجناس عما يليه 

لعظمة، وقد علم أنه ليس سبباً لذاهتا وال حلركاهتا، بل هلا حركات رم واجملد واابلذكر وال بوصفه ابلك
ختصها فال جيوز أن يقال إن حركته هي سبب احلوادث، بل إن كانت حركة األفالك سبباً للحوادث 
فحركات غريه اليت ختصه أكثر وال يلزم من كونه حميطاً هبا أن يكون أعظم من جمموعها، إال إذا كان 

يقاوم ذلك، وإال فمن املعلوم أن الغليظ إذا كان متقارابً جمموع الداخل أعظم من من الغلظ ما له 
احمليط بل قد يكون بقدره أضعافاً، بل احلركات املختلفة اليت ليست عن حركته أكثر لكن حركته 

 تشملها كلها.
 ----م دخلوقد ثبت يف صحيح مسلم عن جويرية بنت احلارث أن النيب صلى هللا عليه وسل
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عليها وكانت تسبح ابحلصى إىل الضحى فقال " لقد قلت كلمة تعدل كلمات لو وزنت مبا قلتيه 
( فهذا يبني 1اد كلماته" )لوزنتهن: سبحان هللا زنة عرشه، سبحان هللا رضى هللا نفسه، سبحان هللا مد

يف وال ثقيل، بل يدل على أنه أن زنة العرش أثقل األوزان، وهم يقولون إن الفلك التاسع ال خف
 وحده أثقل ما ميثل به كما أن عدد املخلوقات أكثر ما ميثل به.

ويف الصحيحني عن أيب سعيد قال: جاء رجل من اليهود إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقد لطم 
وجهه فقال: اي حممد رجل من أصحابك لطم وجهي. فقال النيب صلى هللا عليه وسلم " ادعوه " 

قال " مل لطمت وجهه؟ " فقال اي رسول هللا إين مررت ابلسوق وهو يقول: والذي اصطفى موسى ف
على البشر، فقالت اي خبيث وعلى حممد؟ فأخذتين غضبة فلطمته، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم 

آخذ  ال ختريوا بني األنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أان مبوسى" 
بقائمة من قوائم العرش فال أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقته " فهذا فيه بيان أن للعرش قوائم 

 وجاء ذكر القائمة بلفظ الساق واألفالك متشاهبة يف هذا الباب.
 عن جابر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول " اهتز وقد أخرجا يف الصحيحني

__________ 
مسلم وكذا يف السنن لفظان عن جويرية )رض( أحدمها أن النيب )ص( خرج من  ( هلذا احلديث يف1)

عندها بكرة حني صلى الصبح وهي يف مسجدها مث رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال"مازلت 
 ها؟ قالت نعم. قالعلى احلال اليت فارقتك علي

يوم لوزنتهن: سبحان النيب )ص( لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت مبا قلت منذ ال
هللا حبمد، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته " واللفظ اآلخر أنه قال " سبحان هللا 

 عدد خلقه، سبحان هللا رضا نفسه، سبحان هللا
 مداد كلماته " وليس يف الرواية أهنا كانت تسبح ابحلصى ولعله قد ثبت عنها زنة عرشه، سبحان هللا

ى كما ثبت عن صفية )رض( واحلديث ذكره أبو داود يف ابب التسبيح ابحلصى ولكنه يف رواية أخر 
 ذكر التسبيح ابحلصى عن غريها

(4/110) 

 

عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ " قال فقال رجل جلابر أن الرباء يقول اهتز السرير قال: إنه كان 
ه وسلم يقول " اهتز عرش  عليبني هذين احليني األوس واخلزرج ضغائن. مسعت نيب هللا صلى هللا



الرمحن ملوت سعد بن معاذ " ورواه مسلم يف صحيحه من حديث أنس أن النيب صلى هللا تعاىل عليه 
" اهتز هلا عرش الرمحن " وعندهم أن حركة الفلك التاسع  -وجنازة سعد موضوعة  -وسلم قال 

وفرحهم فال بد له من دليل العرش  دائمة متشاهبة ومن أتول ذلك على أن املراد به استبشار محلة
على ما قال كما ذكر أبو احلسني الطربي وغريه أن سياق احلديث ولفظه ينفي هذا االحتمال ويف 
صحيح البخاري عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من آمن ابهلل ورسوله 

خله اجلنة، هاجر يف سبيل هللا أو  أن يدوأقام الصالة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقاً على هللا
جلس يف أرضه اليت ولد فيها " قالوا: اي رسول هللا، أفال نبشر الناس بذلك؟ قال " إن يف اجلنة مائة 
درجة أعدها هللا للمجاهدين يف سبيله، كل درجتني بينهما كما بني السماء واألرض. فإذا سألتم هللا 

 جلنة وفوقه عرش الرمحن، ومنه تفجر أهنار اجلنة ".وأعلى افسلوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة 
ويف صحيح مسلم عن أيب سعيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " اي أاب سعيد، من رضي ابهلل 

وابإلسالم ديناً ومبحمد نبياً وجبت له اجلنة " فعجب هلا أبو سعيد فقال: أعدها علي اي رسول هللا، 
العبد مائة درجة، ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض " قال وما  رفع هباففعل قال " وأخرى ي

هي اي رسول هللا قال " اجلهاد يف سبيل هللا " ويف صحيح البخاري أن أم الربيع بنت الرباء وهي أم 
قتل حارثة بن سراقة أتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت: اي رسول هللا أال حتدثين عن حارثة، وكان 

( ، فإن كان يف اجلنة صربت، وإن كان غري ذلك اجتهدت عليه يف 1أصابه سهم غرب ) -بدر  يوم
 البكاء. قال " اي أم حارثة، إهنا جنان يف اجلنة وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى ".

__________ 
 ( بفتح الراء وسكوهنا، أي ال يعرف راميه1)
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ردوس الذي هو أوسط اجلنة وأعالها، وأن اجلنة مائة درجة، ما بني  فهذا قد بني أن العرش فوق الف
يوافقه يف وصف الدرج  كل درجتني كما بني السماء واألرض والفردوس أعالها. واحلديث الثاين

 املائة، والثالث يوافقه يف أن الفردوس أعالها.
لو واالرتفاع ما مل يعلم وإذا كان العرش فوقه فلقائل أن يقول: إذا كان كذلك كان يف هذا من الع

ابهليئة، إذ ال يعلم ابحلساب أن بني التاسع واألول كما بني السماء واألرض مائة مرة، بل عندهم أن 
مالصق للثامن. فهذا قد بني أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط اجلنة وأعالها. ويف التاسع 



عليك أعظم؟ قال " آية الكرسي " مث قال حديث أيب ذر املشهور قال: قلت اي رسول هللا، أميا أنزل 
اي أاب ذر " ما السموات السبع مع الكرسي إال كحلقة ملقاة أبرض فالة وفضل العرش على الكرسي  

كفضل الفالة على احللقة " واحلديث له طرق وقد رواه أبو حامت بن حبان يف صحيحه وأمحد يف 
 املسند وغريمها.

مقبب ابحلديث الذي يف سنن أيب داود وغريه عن جبري بن وقد استدل من استدل على أن العرش 
ت األنفس وجاع مطعم قال: أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعرايب فقال: اي رسول هللا، جهد

العيال، وهلك املال، فادع هللا لنا. فإان نستشفع بك على هللا ونستشفع ابهلل عليك. فسبح رسول 
رف ذلك يف وجوه أصحابه وقال " وحيك، أتدري ما تقول؟ إن هللا ال هللا صلى هللا عليه وسلم حىت ع

شه، وإن عرشه على يستشفع به على أحد من خلقه. شأن هللا أعظم من ذلك. إن هللا على عر 
مساواته، ومساواته فوق أرضه، هلكذا " وقال أبصابعه مثل القبة. ويف لفظ " وإن عرشه فوق مساواته، 

 ( وهذا احلديث إن دل على1" وقال أبصابعه مثل القبة ) ومساواته فوق أرضه هلكذا
__________ 

األمساء والصفات عن أيب داود: ( هلذا احلديث بقية والفاظ خمتلفة قال البيهقي بعد ايراده يف 1)
وهذا حديث ينفرد به حممد بن اسحاق بن يسار عن يعقوب بن عتبة، وصاحبا الصحيح مل حيتجا به 

ن احلجاج مبحمد بن اسحاق يف احاديث معدودة اظنهن مخسة قد رواهن امنا استشهد مسلم ب
انس ال يرضاه، وحيىي بن سعيد غريه.وذكره البخاري يف الشواهد ذكرًا من غري رواية، وكان مالك بن 

القطان ال يروي عنه، وحيىي بن معني يقول ليس هو حبجة، وأمحد بن حنبل يقول يكتب عنه هذه 
 -يريد أقوى منه  -فإذا جاء احلالل واحلرام أردان قوما هكذا  -ازي وحنوها يعين املغ -االحاديث 

 فاذا كان ال حيتج به يف
ج به يف صفات هللا سبحانه. وامنا نقموا عليه يف روايته عن أهل احلالل واحلرام فأوىل أن ال حيت

فجماعة من األئمة  الكتاب مث عن ضعفاء الناس وتدليسه اساميهم. فإذا روى عن ثقة وبني مساعه منه
 مل يروا به ابسا. وهو امنا روى هذا

اعه منهما. احلديث عن يعقوب بن عتبة وبعضهم يقول عن عتبة وعن حممد بن جبري ومل يبني مس
واختلف عليه يف لفظه كما ترى اه فجملة القول أن هذا احلديث ال يصح ولعل الشيخ اورده استيفاء 

 ئةللرواايت النافية ألقوال أهل اهلي
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التقبب وكذلك قوله عن الفردوس " إهنا أوسط اجلنة وأعالها " مع قوله " وإن سقفها عرش الرمحن " 
دير، فهذا ال يدل على أنه فلك أو " إن فوقها عرش الرمحن " واألوسط ال يكون األعلى إال يف املست
قال القائل أنه حميط ابألفالك أو من األفالك، بل إذا قدر أنه فوق األفالك كلها أمكن هذا فيه سواء 

قال أنه فوقها. وليس حييط هبا، كما أن وجه األرض فوق النصف األعلى من األرض مثل القبة. 
لزم استدارة من العلوم ال يستلزم استدارة ومعلوم أن الفلك مستدير مثل ذلك، لكن لفظ القبة يست

ه على االستدارة مطلقاً، فقوله تعاىل من مجيع اجلوانب إال بدليل منفصل، ولفظ الفلك يستدل ب
)وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل يف فلك يسبحون( وقوله تعاىل )ال الشمس 

كل يف فلك يسبحون( يقتضي أهنا يف فلك مستديرة ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار و 
لكة مثل فلكة املغزل. وأما لفظ القبة فإنه ال مطلقاً كما قال ابن عباس رضي هللا تعاىل عنه يف ف

 يعرتض هذا املعىن ال بنفي وال إثبات، لكن يدل على االستدارة
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من العلو كالقبة املوضوعة على األرض، وقد قال بعضهم أن األفالك غري السموات لكن رد عليه 
طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً ع مسوات غريه هذا القول أبن هللا تعاىل قال )أمل تروا كيف خلق هللا سب

 ( .1وجعل الشمس سراجاً( فأخرب أنه جعل القمر فيهن، وقد أخرب أنه يف الفلك )
وليس هذا موضع بسط الكالم يف ذلك وحتقيق األمر فيه وبيان أن ما علم ابحلساب علماً صحيحاً 

صحيحاً، إذ قد بسطنا  معقوالً  ال ينايف ما جاء به السمع وأن العلوم السمعية الصحيحة ال تنايف
الكالم على هذا وأمثاله يف غري هذا املوضع، فإن ذلك حيتاج إليه يف هذا ونظائره مما قد أشكل على  

كثري من الناس حيث يرون ما يقال أنه معلوم ابلعقل خمالفاً ملا يقال أنه معلوم ابلسمع، وأوجب ذلك 
وم من أهل الكالم إن تكلموا يف معارضة األمر بقإن كذبت كل طائفة مبا مل حتط بعلمه. حىت آل 

الفالسفة يف األفالك بكالم ليس معهم به حجة ال من شرع وال من عقل، وظنوا أن ذلك من نصر 
 الشريعة وكان ما جحدوه معلوماً ابألدلة الشرعية أيضاً.

ء ذلك، مثل ن ما وراوأما املتفلسفة وأتباعهم فغايتهم أن يستدلوا مبا شاهدوه من احلسيات وال يعملو 
( به 2أن يعلموا أن البخار املتصاعد ينعقد سحاابً وأن السحاب إذا اصطك حدث عنه صوت )

 وحنو ذلك، لكن علمهم هبذا كعلمهم أبن املين يصري
__________ 



( الذي يفهمه أهل اللغة من الفلك هنا أنه مدار الكواكب وعبارة القاموس مدار النجوم قال: 1)
ومعظمه، وهذا غري املراد من الفلك عند اهليئة اليواننية فهو عندهم جسم مستداره ومن كل شيء 

مستدير صلب شفاف ال يقبل اخلرق وااللتئام، وكل فلك من األول إىل السابع فيه كوكب من 
 الدراري السبع يدور فيه والثامن للنجوم الثابتة كلها والتاسع أطلس ليس فيه شيء

قول ابطل مل جيدوا ما يعللون به صوت الرعد غريه.وأما علماء  رعد، وهو( يعنون هبذا الصوت ال2)
الكون يف هذا العصر فقد ثبت عندهم أن الربق والرعد حيداثن من اشتعال الكهرابئية ابلتقاء االجيايب 
منها والسليب، وهبذا االشتعال حيدث تفريغ يف اهلواء يكون له صوت بقدره كما حيدث ابطالق املدفع 

 والصواعق وت الرعدوهو ص
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يف الرحم )جنيناً( لكن ما املوجب للمين املتشابه األجزاء أن خيلق منه هذه األعضاء املختلفة واملنافع 
مة والرمحة ما هبر األلباب وكذلك ما املختلفة على هذا الرتتيب احملكم املتقن الذي فيه من احلك

اابً مقدرًا بقدر خمصوص يف وقت خمصوص على مكان املوجب ألن يكون اهلواء أو البخار ينعقد سح
خيتص به وينزل على قوم عند حاجتهم إليه فيسقيهم بقدر احلاجة ال يزيد فيهلكوا وال ينقص 

متطر أو متطر مطراً ال يغنيها كأرض مصر أو   فيعوزوا. وما املوجب ألن يساق إىل األرض اجلرز اليت ال
( قال تعاىل )أو مل يروا أان نسوق املاء إىل األرض 1يهدم أبنيتها ) كان املطر القليل ال يكفيها والكثري

 اجلرز فنخرج به زرعاً أتكل منه أنعامهم وأنفسهم أفال يبصرون( .
سرية وهي اتبعة للقاسر، أو طبيعية، وكذلك السحاب املتحرك وقد علم أن كل حركة فإما أن تكون ق

عوده إليه أو إرادته وهي األصل، فجميع احلركات وإمنا تكون إذا خرج املطبوع من مركزه فيطلب 
اتبعة للحركة اإلرادية اليت تصدر عن مالئكة هللا تعاىل اليت هي املدبرات أمرًا واملقسمات أمراً، وغري 

ة. ويف املعقول ما يصدق ذلك. فالكالم يف هذا وأمثاله له ذلك مما أخرب هللا تعاىل به عن املالئك
 موضع غري هذا.

هنا أن نبني أن ما ذكر يف السؤال زائل على كل تقدير فيكون الكالم يف اجلواب مبنياً على  واملقصود
حجج علمية ال تقليدية وال مسلمة، وإذا بينا حصول اجلواب على كل تقدير كما سنوضحه مل يضران 

 أن يكون بعض التقديرات هو الواقع وأن كنا نعلم ذلك، لكن حترير اجلواب على تقديربعد ذلك 
دون تقدير وإثبات ذلك فيه طول ال حيتاج إليه هنا، فإن اجلواب إذا كان حاصاًل على كل تقدير كان 



 أحسن وأوجز.
__________ 

غري مسلم واملعلوم ( أن كون نزول املطر يف كل أرض بقدر حاجة أهلها ال يزيد وال ينقص 1)
فتهلك الزروع وتقل الغالل وحتدث ابملشاهدة خالفه فكثريًا ما يزيد فيحدث ضررا عظيما. أو ينقص 

 اجملاعات وقد علم البشر من سنن هللا يف ذلك
 يف عصران أكثر مما كان يعلم من قبلهم وال يزالون جيهلون منها أضعاف ما عملوا
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 املقام الثاين
من أن يقال: العرش سواء كان هذا الفلك التاسع، أو جسماً حميطاً ابلفلك التاسع، أو كان فوقه 

أن يعلم أن العامل العلوي والسفلي ابلنسبة جهة وجه األرض حميطاً به، أو قيل فيه غري ذلك، فيجب 
إىل اخلالق تعاىل يف غاية الصغر كما قال تعاىل )وما قدروا هللا حق قدره واألرض مجيعاً قبضته يوم 

عن أيب هريرة عن  القيامة والسموات مطوايت بيمينه سبحانه وتعاىل عما يشركون( ويف الصحيحني
قبض هللا تبارك وتعاىل األرض يوم القيامة، ويطوي السماء النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " ي

عن عبد هللا بن  -واللفظ ملسلم  -بيمينه، مث يقول أان امللك أين ملوك األرض؟ " ويف الصحيحني 
ت يوم القيامة، مث أيخذهن بيده عمر: قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " يطوي هللا السموا

لك، أين اجلبارون أين املتكربون؟ مث يطوي األرضني بشماله، مث يقول: أان اليمىن، مث يقول: أان امل
امللك أين اجلبارون أين املتكربون؟ " ويف لفظ يف الصحيح عن عبد هللا بن مقسم أنه نظر إىل عبد هللا 

، لم قال " أيخذ هللا مساوته وأرضه بيده ويقول: أان امللكبن عمر كيف حيكي النيب صلى هللا عليه وس
ويقبض أصابعه ويبسطها، أان امللك " حىت نظرت إىل املنرب يتحرك من أسفل شيء منه حىت أين أقول 

أساقط هو برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف لفظ قال " رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ويقول أان  -وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها  -اجلبار مساواته وأرضه على املنرب وهو يقول أيخذ 

الرمحن، أان امللك، أان السالم، أان املؤمن، أان املهيمن، أان العزيز، أان اجلبار املتكرب، أان الذي بدأت 
سول هللا الدنيا ومل تكن شيئاً، أان الذي أعدهنا أين امللوك؟ أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ " ويتميل ر 

نظرت إىل املنرب يتحرك من أسفل شيء منه حىت أين  صلى هللا عليه وسلم على ميينه وعلى مشاله، حىت
 ألقول أساقط
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هو برسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ واحلديث مروي يف الصحيح واملسانيد وغريها أبلفاظ يصدق 
ته يوم القيامة( اآلية، قال " )واألرض مجيعاً قبضبعضها بعضاً، ويف بعض ألفاظه قال: قرأ على املنرب 

مطوية يف كفه يرمي هبا كما يرمي الغالم ابلكرة " ويف لفظ " أيخذ اجلبار مساواته وأرضه بيده فيجعلها 
يف كفه مث يقول هبا هكذا كما يقول الصبان ابلكرة، أان هللا الواحد " وقال ابن عباس " يقبض عليهما 

ما السموات السبع واألرضون السبع وما فيهن وما بينهن ه " ويف لفظ عنه " فما يرى طرفامها بيد
 بيد الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم " وهذه اآلاثر معروفة يف كتب احلديث.

ويف الصحيحني عن عبد هللا بن مسعود قال: أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل يهودي، فقال: اي 
ى إصبع، واجلبال والشجر على إصبع، واملاء إصبع، واألرضني عل حممد إن هللا جيعل السموات على

والثرى على إصبع، وسائر اخللق على إصبع، فيهزهن فيقول: أان امللك، أان امللك، قال: فضحك 
( مث قال )وما قدروا هللا حق 1النيب صلى هللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه تصديقاً لقول احلرب )

 آخر اآلية.يوم القيامة( إىل  قدره واألرض مجيعاً قبضته
ففي هذه اآلية واألحاديث الصحيحة املفسرة هلا املستفيضة اليت اتفق أهل العلم على صحتها 

وتلقيها ابلقبول ما يبني أن السموات واألرض وما بينهما ابلنسبة إىل عظمة هللا تعاىل أصغر من أن 
 (2كرة. )يدحوها كما تدحى اليكون مع قبضه هلا إال كالشيء الصغري يف يد أحدان حىت 

__________ 
( قوله تصديقا لقول احلرب قال بعض شراح الصحيحني أن هذه زايدة من الراوي قاهلا حبسب 1)

فهمه، وهي ليست يف كل الرواايت وانكروا أن يكون )ص( صدق اليهودي بل قالوا أنه أراد االنكار 
ح احلديث من كتاب راجع األقوال يف شر عليه وتال اآلية الدالة على ذلك. وخالفهم آخرون ف

 التوحيد يف فتح الباري
 ( دحا الكرة يدحوها دحرجها2)
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يف كالمه املشهور الذي  -نظري مالك  -قال عبد العزيز بن عبد هللا بن أيب سلمة املاجشون اإلمام 
ه تعمقاً وتكلفاً رب من نفس( قال: فأما الذي جحد ما وصف ال1رد فيه على اجلهمية ومن خلفها )

قد استهوته الشياطني يف األرض حريان، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب ومسى من 
نفسه أبن قال: ال بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البني ابخلفي، فجحد ما مسى 

قول هللا تعاىل حىت جحد  الرب من نفسه فصمت الرب عما مل يسم منها فلم يزل ميثل له الشيطان
)وجوه يومئذ انضرة، إىل رهبا انظرة( فقال ال يراه أحد يوم القيامة فجحدوا هللا أفضل كرامته اليت 

أكرم هللا أولياءه يوم القيامة من النظر إىل وجهه ونظرته له إايهم )يف مقعد صدق عند مليك مقتدر( 
وإمنا جحدوا رؤية هللا يوم القيامة  -قال إىل أن  -وقد قضى أهنم ال ميوتون فهم ابلنظر إليه ينضرون 

إقامة للحجة الضالة املضلة، ألنه قد عرف إذا جتلى هلم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك 
 مؤمنني وكان له جاحدًا.

( 2وقال املسلمون: اي رسول هللا، هل نرى ربنا؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " هل تضارن )
لشمس ليس دوهنا سحاب؟ " قالوا ال، قال " فهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر ليس يف رؤية ا

دونه سحاب؟ " قالوا له، قال " فإنكم ترون ربكم كذلك " وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ال 
 متتلئ النار حىت يضع اجلبار فيها قدمه فتقول قط قط، وينزوي بعضها إىل بعض ".

__________ 
 ( أي من جاء بعد اجلهمية ممن يقول قوهلم1)
( يروي بتشديد الراء وختفيفها. فالتشديد مبعىن ال تتخالفون وال تتجادلون يف صحة النظر إليه 2)

لوضوحه وظهوره. وقال اجلوهري: أراد ابملضارة االجتماع واالزدحام عند النظر إليه وأما التخفيف 
 رفهو من الضري وهو لغة يف الض
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وقال لثابت بن قيس " قد ضحك هللا مما فعلت بضيفك البارحة " وقال فيما بلغنا عنه " إن هللا 
إن ربنا يضحك؟ ( وقال له رجل من العرب: 1يضحك من أز لكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم " )

قال " نعم " قال: لن نعدم من رب يضحك خريًا. ويف أشباه هلذا مما مل حنصه. وقال تعاىل )وهو 
السميع البصري، واصرب حلكم ربك فإنك أبعيننا( وقال )ولتصنع على عيين( وقال )ما منعك أن 

ت بيمينه سبحانه تسجد ملا خلقت بيدي( وقال )واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطواي



ظريها وتعاىل عما يشركون( فو هللا ما دهلم على عظم ما وصف به نفسه وما حتيط به قبضته األصغر ن
منهم عندهم أن ذلك الذي ألقي يف روعهم وخلق على معرفة قلوهبم. فما وصف هللا من نفسه ومساه 

ذا وال هذا، ال جتحد ما وصف، على لسان رسوله مسيناه كما مساه، ومل نتكلف منه علم ما سواه ال ه
 وال نتكلف معرفة ما مل يصف. انتهى.

 كرة فهذا قبضه هلا ورميه هبا.وإذا كان كذلك فإذا قدر أن املخلوقات كال
 وإمنا بني لنا من عظمته وصغر املخلوقات ابلنسبة إليه ما يعقل نظريه منا.

ما ذكر كما يفعل ذلك يوم القيامة،  مث الذي يف القرآن واحلديث يبني أنه إن شاء قبضها وفعل هبا
من اإلحاطة هبا ما ال  وإن شاء مل يفعل ذلك، فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها كالكرة، ويف ذلك

 خيفى، وإن شاء مل يفعل ذلك، وبكل حال فهو مباين هلا ليس مبحايث هلا.
ن شاء قبضها فأحاطت هبا إذا كان عنده خردلة إ -وهلل املثل األعلى  -ومن املعلوم أن الواحد من 

العرش هو حميط  قبضته، وإن شاء مل يقبضها بل حوهلا حتته فهو يف احلالتني مباين هلا، وسواء قدر أن
 ابملخلوقات كإحاطة الكرة مبا فيها أو قيل

__________ 
( قال يف النهاية: هكذا يروي يف بعض الطرق. واملعروف " من إلكم" واألول واالزل ابلفتح 1)

 ة والضيق كأنه أراد من شدة أيسكم وقنوطكمالشد
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ابلنسبة إىل جوفها وكالقبة ابلنسبة إىل ما حتتها أنه فوقها وليس حميطاً هبا كوجه األرض الذي حنن عليه 
الق سبحانه وتعاىل فوقه، والعبد يف أو غري ذلك فعلى التقديرين يكون العرش فوق املخلوقات واخل

 توجهه إىل هللا يقصد العلو دون التحت.
ك ويكون حميطاً ومتام هذا ببيان )املقام الثالث( وهو أن يقول ال خيلو إما أن يكون العرش كرايً كاألفال

األفالك  هبا، وأما أن يكون فوقها وليس هو كرايً، فإن كان األول فمن املعلوم ابتفاق من يعلم هذا أن
مستديرة كرية الشكل وأن اجلهة العليا هي جهة احمليط وهو احملدب، وأن اجلهة السفلى هي املركز 

 ( وليس لألفالك إال جهتان العلو والسفل فقط.1)
الست فهي للحيوان فإن له ستة جوانب يؤم جهة فتكون أمامه وخيلف أخرى فتكون وأما اجلهات 

اذي مشاله، وجهة حتاذي رأسه، وجهة حتاذي رجليه. وليس هلذه خلفه، وجهة حتاذي ميينه وجهة حت



اجلهات الست يف نفسها صفة الزمة، بل هي حبسب النسبة واإلضافة، فيكون ميني هذا ما يكون 
أمام هذا ما يكون خلف هذا، ويكون فوق هذا ما يكون حتت هذا. لكن جهة يسار هذا، ويكون 

 يط هو العلو واملركز هو السفل، مع أن وجه األرضالعلو والسفل لألفالك ال تتغري، فاحمل
__________ 

( أي ملركز الوسط من الداخل وهو املقعر الذي تكون جوانب احمليط ابلنسبة إليه متساوية إذا  1)
متساواي كمحيط الفلك عندهم النه كرة اتمة وأما األرض فهي كرة غري اتمة الن يف  كان احمليط

جانيب قطبيها الشمايل واجلنويب فمركزها أقرب إليهما منه إىل سطح  حميطها تسطيحا وانبطاحا من
االقاليم االستوائية وانهيك مبا فيها من اجلبال، ولكن املركز هو جهة السفل هلا من كل جانب 

ح حميطها وهو من جهة العلو من كل جانب، وأما جهة العلو ملن على سطحها كاالنسان فهو والسط
 ما فوق

 أينما كان رأسه من السماء
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اليت وضعها هللا لألانم وأرساها ابجلبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات واجلبال 
 واألهنار اجلارية.

وليس هناك شيء من اآلدميني وما يتبعهم. ولو قدر  رض فالبحر حميط هبافأما الناحية األخرى من األ
أن هناك أحد لكان على ظهر األرض ومل يكن من يف هذه اجلهة حتت من يف هذه اجلهة، وال من يف 

هذه حتت من يف هذه، كما أن األفالك حميطة ابملركز وليس أحد جانيب الفلك حتت اآلخر، وال 
إن كان الشمايل هو الظاهر لنا فوق األرض وارتفاعه نويب وال ابلعكس، و القطب الشمايل حتت اجل

حبسب بعد الناس عن خط االستواء، فما كان بعده عن خط االستواء ثالثني درجة مثالً كان ارتفاع 
القطب عنده ثالثني درجة وهو الذي يسمى عرض البلد. فكما أن جوانب األرض احمليطة هبا 

وال حتته، فكذلك من يكون على األرض من ليس بعضها فوق بعض وجوانب الفلك املستدير 
احليوان والنبات ال يقال أنه حتت أولئك، وإمنا هذا خيال يتخيله اإلنسان، وهو حتت إضايف، كما لو  

كانت منلة ميشي حتت سقف فالسقف فوقها وإن كانت رجالها حتاذيه، وكذلك من علق منكوساً 
ذلك قد يتوهم اإلنسان إذا كان يف أحد جانيب اله على السماء، وكفإنه حتت السماء، وإن كانت رج

 (1األرض أو الفلك أن اجلانب اآلخر حتته. )



__________ 
( كل ما قاله شيخ اإلسالم يف األرض فهو مبين على كوهنا كرة كما جزم به علماء اهليئة املتقدمون 1)

ه مسألة قطعية ال سالم األعالم. وهذواملتأخرون ومن اطلع على هذا العلم وفهمه من علماء اإل
ظنية، وصرح هبا ابن القيم من علماء احلديث ابلتبع الستاذه املؤلف ولإلمام ابن حزم واقتناعا أبدلتها 

ويدل عليه قوله تعاىل )يكور الليل على النهار( اآلية فان التكوير هو اللف على اجلسم الكري 
رض بعد ذلك دحاها( فان الدحو يف ا قوله تعاىل )واألاملستدير كتكوير العمامة على الرأس، وكذ

أصل اللغة دحرجة الكرة وما يف معناها. وال يعارضه قوله تعاىل )وإذا األرض سطحت( كما توهم 
 اجلالل وغريه ألن وجه الكرة

 سطح هلا والسطح يف اللغة أعم منه يف عرف أهل اهلندسة وكذلك اخلط
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اثنان ممن يقول أن األفالك مستديرة، واستدارة األفالك كما أنه قول أهل  وهذا أمر ال يتنازع فيه
اهليئة واحلساب فهو الذي عليه علماء املسلمني كما ذكره أبو احلسني بن املنادى وأبو حممد بن حزم 

ىل )وهو الذي خلق وأبو الفرج بن اجلوزي وغريهم أنه متفق عليه بني علماء املسلمني، وقد قال تعا
والنهار والشمس والقمر كل يف فلك يسبحون( قال ابن عباس يف فلكة مثل فلكة املغزل،  الليل

( ومنه قوهلم: تفلك ثدي اجلارية إذا استدار. وكل من جعل األفالك 1والفلك يف اللغة هو املستدير )
من م أن من يكون يف الفلك مستديرة يعلم أن احمليط هو العايل على املركز يف كل جانب. ومن توه

 انحيته يكون حتته من يف الفلك من الناحية األخرى يف نفس األمر فهو متوهم عندهم.
وإذا كان األمر كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير حميط ابملخلوقات كان هو أعالها وسقفها وهو 

 جهته الباقية أصالً.فوقها مطلقاً فال يتوجه إليه وإىل ما فوقه اإلنسان إال من العلو ال من 
ن توجه إىل الفلك التاسع أو الثامن أو غريه من األفالك من غري جهة العلو كان جاهاًل ابتفاق وم

 العقالء، فكيف ابلتوجه إىل العرش أو إىل ما فوقه، وغاية
__________ 

)ص ( هذا معناه العام. وأما معناه اخلاص ابلكواكب فهو مدار الكوكب كما تقدم يف حاشية 1)
كل حال سواء كان كما قال املتقدمون من اليوانن والعرب أم كان فضاء   ( وهو مستدير على116

فما نقله شيخ اإلسالم من اتفاق علماء املسلمني على استدارة االفالك صحيح على كل حال فان 



وكل  الكواكب كلها مستديرة كرية الشكل وافالكها اليت تدور فيها كذلك، والعامل كله كري الشكل،
ح دائرًا يف فلك له مستدير بنظام حسايب مطرد كما قال تعاىل )الشمس والقمر جرم من أجرامه يسب

 حبسبان(
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( فإن 1ما يقدر أن يكون كري الشكل وهللا تعاىل حميط ابملخلوقات كلها إحاطة تليق جبالله )
 السموات السبع يف يده أصغر من احلمصة يف يد أحدان.

 من ورائه حميط به ابئن عنه، فما فائدة أن العبد يتوجه إىل هللا حني ذا كان كرايً وهللاوأما قول القائل: إ
دعائه وعبادته فيقصد العلو دون التحت، فال فرق حينئذ وقت الدعاء بني قصد جهة العلو وغريها 

 يسرة من اجلهات اليت حتيط ابلداعي؟ ومع هذا جند يف قلوبنا قصداً بطلب العلو، ال نلتفت مينة وال
 عن هذه الضرورة اليت جندها يف قلوبنا وقد فطران عليها؟ فأخربوان

فيقال له: هذا السؤال إمنا ورد لتوهم املتوهم أن نصف الفلك يكون حتت األرض وحتت ما على وجه 
األرض من اآلدميني والبهائم، وهذا غلط عظيم، فلو كان الفلك حتت األرض من جهة لكان حتتها 

الفلك حتت األرض مطلقاً، وهذا قلب للحقائق، إذ الفلك هو ن يلزم أن يكون من كل جهة، فكا
فرق األرض مطلقاً، وأهل اهليئة يقولون: لو أن األرض خمروقة إىل انحية أرجلنا وألقي يف اخلرق شيء 
 ثقيل كاحلجر وحنوه لكان ينتهي إىل املركز، حىت لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر اللتقينا مجيعاً يف

قدر أن إنسانني التقيا يف املركز بدل احلجر اللتقت رجالمها ومل يكن أحدمها حتت  ( ولو2املركز )
 اآلخر بل كالمها فوق املركز وكالمها حتت الفلك كاملشرق واملغرب، فإنه لو قدر أن رجاًل ابملشرق

__________ 
جبالله فلنفي  وله: احاطه تليق( أما دليل احاطته فقوله عز وجل )وهللا من ورائهم حميط( وأما ق1)

التشبيه ابحاطة االجسام بعضها ببعض، على قاعدة السلف اليت قررها شيخ اإلسالم مررًا وهي 
 اإلميان ابلنصوص من غري تشبيه وال تعطيل وال أتويل

( هذا متفق عليه بني املتقدمني واملتأخرين من علماء الفلك ويعللون به جاذبية الثقل فهي ختتلف 2)
ن املركز وهو خيتلف يف املنطقة االستوائية عن منطقيت كما اشران إليه يف حاشية دى بعد احمليط عمب

 (122)ص 
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يف السماء أو األرض، ورجالً ابملغرب يف السماء أو األرض مل يكن أحدمها حتت اآلخر، وسواء كان 
ا كان مطلوب األرض، وإذ رأسه أو رجاله أو بطنه أو ظهره أو جنبه مما يلي السماء أو مما يلي

أحدمها ما فوق الفلك مل يطلبه اآلخر إال من اجلهة العليا، مل يطلبه من جهة رجليه أو ميينه أو يساره. 
لوجهني: أحدمها أن مطلوبه من اجلهة العليا أقرب إليه من مجيع اجلهات، فلو قدر رجل أو ملك 

ه ذلك وال يقول عاقل أن خيرق سه إذا أمكنيصعد إىل السماء أو إىل ما فوق كان صعوده مما يلي رأ
األرض مث يصعد من تلك الناحية، وال أنه يذهب مييناً أو مشااًل أو أماماً أو خلفاً إىل حيث أمكن من 
األرض مث يصعد، ألن أي مكان ذهب إليه كان مبنزله مكانه أو هو دونه، وكان الفلك هناك فوقه، 

غريه فائدة، ولو أن رجاًل أراد أن خياطب الشمس   وتعباً منفيكون ذهابه إىل اجلهات اخلمس تطويالً 
والقمر فإنه ال خياطبه إال من اجلهة العليا، مع أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب فتنحرف عن 

مست الرأس، فكيف مبا هو فوق كل شيء دائماً ال أيفل وال يغيب سبحانه وتعاىل؟ وكما أن احلركة  
ق وهو اخلط املستقيم، فالطلب اإلرادي الذي يقوم بقلوب ا أبقصر طريكحركة احلجر تطلب مركزه

العباد كيف يعدل عن الصراط املستقيم القريب؟ ويعدل إىل طريق منحرف طويل؟ وهللا فطر عباده 
 على الصحة واالستقامة إال من اجتالته الشياطني فأخرجته عن فطرته اليت فطر عليها.

ان منتهى قصده املركز، وإن قصده أمامه أو وراءه أو ميينه ل بال علو كالوجه الثاين أنه إذا قصد السف
أو يساره من غري قصد العلو كان منتهى قصده أجزاء اهلواء فال بد له من قصد العلو ضرورة، سواء 
قصد مع ذلك هذه اجلهات أو مل يقصدها، ولو فرض أنه قال: أقصده من اليمني مع العلو، أو من 

 ان هذاالسفل مع العلو ك
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( مث أذهب إىل مكة، بل مبنزلة من 1مبنزلة من يقول، أريد أن أحج من الغرب فأذهب إىل خراسان )
األخرى، فهذا وإن كان ممكناً يقول أصعد إىل األفالك فأنزل يف األرض ألصعد إىل الفلك من الناحية 

ة، فإن القاصد يطلب يف املقدار، لكنه يستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له، وهو خمالف للفطر 
مقصوده أبقرب طريق ال سيما إذا كان مقصوده معبوده الذي يعبده ويتوكل عليه. وإذا توجه إليه 

 على غري السراط املستقيم كان مسريه منكوساً معكوساً.
أيضاً فإن هذا اجلمع يف سريه وقصده بني النفي واإلثبات بني أن يتقرب إىل املقصود ويتباعد عنه، و 



وينفر منه، فإنه إذا توجه إليه من الوجه الذي هو عنه أبعد وأقصى، وعدل عن الوجه األقرب ويريده 
تام ينفي نقيضه األدىن، كان جامعاً بني قصدين متناقضني، فال يكون قصده له اتماً، إذ القصد ال

وضده، وهذا معلوم ابلفطرة، فإن الشخص إذا كان حيب النيب صلى هللا عليه وسلم حمبة اتمة 
ومىت كانت احملبة اتمة،  -سواء كانت حمبة حممودة أو مذمومة  -ويقصده أو حيب غريه مما حيب 

ددة مثل أن حيب ما ( خبالف ما إذا كانت احملبة مرت 2وطلب احملبوب طلبه من أقرب طريق يصل إليه )
 يكره حمبته يف الدين فتبقى شهوته تدعوه إىل قصده وعقله

__________ 
إىل خرسان، ومعلوم أن مكة يف اجلهة اجلنوبية للشام  -حيث كان املؤلف  -( أي من الشام 1)

وخراسان يف اجلهة الشرقية فالذهاب من الشام غراب إىل خراسان يف الشرق مث إىل مكة ممكن الن 
رض كرة ولكن هذا عمل ال يعمله من ال يريد بطواف أكثر حميط األرض إال مكة للحج إال أن األ

 منا يفعله العاقل إذا كانت الرحلة إىل هذه االقطار مقصودة لذاهتايكون جمنوانً، وإ
( قوله طلبه من أقرب طريق إخل جواب إذا ومىت أي إذا كان جيب ما ذكر ومىت كانت حمبته له 2)

 ه مبقتضاها طلبه من أقرب طريق، وفيه ما ترى من التعقيداتمة وطلب
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( وكذلك 1ما يقول العامة: رجل إىل قدام، ورجل إىل خلف )ينهاه عن ذلك فرتاه يقصده من بعيد، ك
من املقصودات اليت حتب  إذا كان يف دينه نقص وعقله أيمره بقصد املسجد أو اجلهاد أو غري ذلك

يف الدين، وتكرهها النفس، فإنه يبقى قاصدًا لذلك من طريق بعيد: متباطئاً يف السري، وهذا كله 
 معلوم ابلفطرة.

يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه، بل يريد خطاب املقصود ودعاءه وحنو ذلك. فإنه  وكذلك إذا مل
مقصوده إذا كان القصد اتماً، ولو كان رجاًل يف  خياطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه منها وينال به

مكان عال، وآخر يناديه لتوجه إليه وانداه ولو حط رأسه يف بئر وانداه حبيث يسمع صوته لكان هذا 
ناً، لكن ليس يف الفطرة أن يفعل ذلك من يكون قصده إمساعه من غري مصلحة راجحة وال يفعل ممك

 حنو ذلك إال عند ضعف القصد حنوه.
ديث األدالء الذي روي من حديث أيب هريرة وأيب ذر قد رواه الرتمذي وغريه من حديث احلسن وح

ولكن يقويه حديث أيب ذر املرفوع، عن أيب هريرة وهو منقطع، فإن احلسن مل يسمع من أيب هريرة، 



ا هو تقدير ( فإن قوله " لو أدىل أحدكم حببل هلبط على هللا " إمن2فإن كان اثبتاً فمعناه موافق هلذا )
مفروض: لو وقع اإلدالء لوقع عليه، لكنه ال ميكن أن يديل أحد على هللا شيئاً ألنه عال ابلذات، 

 ركز ومل يصعد إىلوإذا هبط شيء إىل جهة األرض وقف يف امل
__________ 

 ( مأخوذ من املثل العريب: مايل أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى1)
يث غري اثبت وتقوية الضعيف للضعيف ال يعتد هبا يف ثبوت ( أن شيخ اإلسالم يعلم أن احلد2)

حكم شرعي فعدم االعتداد هبا يف صفات هللا أوىل وال سيما هذه املتشاهبات. ولكنه جييب عن 
 شكال فيه بفرض وقوعه وعرب عنه بقوله إن كاناال

كما حققناه يف تفسري اثبتا الن األصل يف شرط "إن " عدم الوقوع المتناعه أو لتنزيله منزلة املمتنع  
 )وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان( من جزء التفسري األول
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 ر من اجلزاء.اجلهة األخرى لكن بتقدير فرض اإلدالء، ال يكون ما ذك
فهكذا ما ذكره السائل إذا قدر أن العبد يقصده من تلك اجلهة كان هو سبحانه يسمع كالمه، وإن  

ن متوجهاً إليه بقلبه، لكن هذا ما ميتنع من الفطرة ألن قصده للشيء التام ينايف قصد ضده. فكما كا
ات ينايف قصده من أسفل، أن اجلهة العليا ابلذات تنايف اجلهة السفلى، فكذلك قصد األعلى ابلذ

بط بعلوها، كما فكما أن ما يهبط إىل جوف األرض ميتنع صعوده إىل تلك الناحية ألهنا عالية فرتد اهلا
أن اجلهة العليا من عندان ترد ما يصعد إليها من الثقيل فال يصعد الثقيل إال برافع يرفعه يدافع به ما 

ألرض إىل أسفلها وهو املركز، ال يصعد من هناك إىل يف قوته من اهلبوط، فكذلك ما يهبط من أعلى ا
 لناحية، وصعد به إىل هللا.ذلك الوجه إال برافع يرفعه يدافع به ما يف قوته من تلك ا

وإمنا يسمى هبوطاً ابعتبار ما يف أذهان املخاطبني أن ما حياذي أرجلهم يكون هابطاً ويسمى هبوطاً 
إدالء حقيقياً إىل املركز، ومن هناك إمنا يكون مدخالً للحبل  مع تسمية إهباطه إدالء، وهو إمنا يكون

 ( .1والدلو ال إدالء له )
مقدران ال حمققان، فإنه قال: لو أدىل هلبط، أي لو فرض أن هناك هبوطاً وهو لكن اجلزاء والشرط 

يكون إدالء وهبوطاً إذا قدر أن السموات حتت األرض وهذا التقدير منتف ولكن فائدته بيان 
 اإلحاطة والعلو من كل جانب.



 وهذا املفروض ممتنع يف حقنا ال نقدر عليه، فال يتصور أن يهبط على هللا شيء
__________ 

( كذا يف األصل واملدح وال يظهر معناه هنا والذي يقتضيه املقام أن يقال إن ما ميد أو يدفع من 1)
وإعالء له الاداالء ألن املركز هو  مركز الكرة إىل أي جانب من احمليط يكون مده أو دفعه رفعا

 االسفل واحمليط هو األعلى كما تقدم
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لكن هللا قادر على أن خيرق من هنا إىل هناك حببل، ولكن ال يكون يف حقه إدالء فال يكون يف حقه 
 هبا، وقدران أن احلبل مر يفهبوطاً عليه، كما لو خرق حببل من القطب أو من مشرق الشمس إىل مغر 

وسط األرض فإن هللا قادر على ذلك كله، وال فرق ابلنسبة إليه على هذا التقدير بني أن خيرق من 
جانب اليمني منا إىل جانب اليسار، أو من جهة أمامنا إىل جهة خلفنا، ومن جهة رؤوسنا إىل جهة 

به اآلخر مع بل من جانب احمليط إىل جانأرجلنا إذا مر احلبل ابألرض. فعلى كل تقدير قد خرق ابحل
خرق املركز وتقدير إحاطة قبضته ابلسموات واألرض. فاحلبل الذي قدر أنه خرق به العامل وصل 

 إليه، وال يسمى شيء من ذلك ابلنسبة إليه ال إدالء وهبوطاً.
ليه من انحية رؤوسنا وأما ابلنسبة إلينا فإن ما حتت أرجلنا حتت لنا، وما فوق رؤوسنا فوق لنا، وما ند

( فإذا قدر أن أحد أدىل حببل كان هباطاً على ما هناك، لكن 1حية أرجلنا نتخيل أنه هابط )إىل ان
 هذا تقدير ممتنع يف حقنا.

واملقصود به بيان إحاطة اخلالق تعاىل كما بني أنه يقبض السموات ويطوي األرض وحنو ذلك مما فيه 
األول واآلخر والظاهر والباطن وهو  رأ يف متام هذا احلديث )وهوبيان إحاطته ابملخلوقات، وهلذا ق

 بكل شيء عليم( .
وهذا كله كالم على تقدير صحته فإن الرتمذي ملا رواه قال: وفسره بعض أهل العلم أبنه هبط على 

 علم هللا.
بذاته يف  وبعض احللولية واالحتادية يظن أن يف هذا احلديث ما يدل على قوهلم الباطل وهو أنه حال 

 وده وجود األمكنة وحنو ذلك.كل مكان، أو أن وج
 والتحقيق أن احلديث ال يدل على شيء من ذلك إن كان اثبتاً، فإن قوله " لو

__________ 



امنا مسي هذا ختيال ألن اجلهات الست املذكورة أمور نسبية ال حقيقة  -( قوله نتخيل أنه هابط 1)
 اثبتة يف نفسها
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يس يف املديل وال يف احلبل وال يف الدلو وال يف غري ذلك. وإمنا ( ل1ديل حببل هلبط " يدل على أنه )
 يقتضي أنه من تلك الناحية.

لفساد من جنس أتويالت اجلهمية. بل تقدير ثبوته يكون دااًل على وكذلك أتويله ابلعلم أتويل ظاهر ا
( 2اب والسنة )اإلحاطة، واإلحاطة قد علم أن هللا قادر عليها، وعلم أهنا تكون يوم القيامة ابلكت

فليس يف إثباهتا يف اجلملة ما خيالف العقل وال الشرع، لكن ال نتكلم إال مبا نعلم، وما مل نعلمه 
ما كان مقدمة دليله مشكوكاً فيها عند بعض الناس، كان حقه أن يشك فيه حىت يتبني أمسكنا عنه، و 

 له احلق، وإال فليسكت عما ال يعلم.
قصده إىل تلك الناحية، ولو فرض أان فعلناه قاصدين له على هذا وإذا تبني هذا، فكذلك قصده ب

القصد التام اجلازم يوجب طلب التقدير لكن قصدان له ابلقصد إىل تلك اجلهة ممتنع يف حقنا ألن 
 املقصود حبسب اإلمكان.

يعاقب  وهلذا قد بينا يف غري هذا املوضع ملا تكلمنا على تنازع الناس يف النية اجملردة عن الفعل هل
عليها أم ال يعاقب؟ بينا أن اإلرادة اجلازمة توجب أن يفعل املريد ما يقدر عليه من املراد، ومىت مل 

ن إرادته جازمة بل يكون مهاً " ومن هم بسيئة فلم يفعلها مل تكتب عليه فإن تركها يفعل مقدوره مل تك
م امرأة العزيز كما قال اإلمام هلل كتب له حسنة " وهلذا وقع الفرق بني هم يوسف عليه السالم وه

 أمحد: " اهلم مهان: هم خطرات، وهم إصرار، فيوسف عليه السالم هم مهاً تركه هلل
__________ 

الضمري راجع إىل هللا تعاىل يعين أنه لو كان تعاىل يف هذه األشياء أو لو كان عينها ملا صح التعبري  (1)
مدليا للدلو املعلق ابحلبل وأن غاية فعله وصول احلبل الذي بين على أن هنالك حبال ودلوا وانساان 

 إىل هللا الذي هو غري ما ذكر
 ( قوله ابلكتاب والسنة متعلق بعلم2)
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فأثيب عليه، وتلك مهت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من حتصيل مرادها وإن مل حيصل هلا 
 املطلوب ".

" إذا التقى املسلمان بسيفهما صلى هللا عليه وسلم  والذين قالوا يعاقب ابإلرادة احتجوا بقوله
فالقاتل واملقتول يف النار " قالوا اي رسول هللا هذا القاتل فما ابل املقتول؟ قال " إنه أراد قتل صاحبه 

" ويف لفظ " إنه كان حريصاً على قتل صاحبه " فهذا أراد إرادة جازمة وفعل ما يقدر عليه وإن مل 
فمىت كان القصد جازماً لزم أن يفعل القاصد ما يقدر عليه يف  مبنزله امرأة العزيز،يدرك مطلوبه، فهو 

حصول املقصود، وإذا كان قادرًا على حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع القصد التام أن 
 حيصله بطريق معكوس بعيد.

توجهاً أن يتوجهوا إليه إال وهلذا امتنع يف فطر العباد عند ضرورهتم ودعائهم هلل تعاىل ومتام قصدهم له 
مستقيماً، فيتوجهون إىل العلو دون سائر اجلهات، ألنه الصراط املستقيم القريب، وما سواه فيه من 

البعد واالحنراف والطول ما فيه، فمع القصد التام الذي هو حال الداعي العابد والسائر املضطر 
كما ميتنع أن يديل حببل يهبط إليه إىل جهة أخرى،   ميتنع أن يتوجه إليه إال إىل العلو، وميتنع أن يتوجه

 عليه، فهذا هذا وهللا أعلم.
وأما من جهة الشريعة فإن الرسل صلوات هللا عليهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها، ال بتبديل الفطرة 

ه وتغيريها. قال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث املتفق عليه " كل مولود يولد على الفطرة وأبوا
أو ميجسانه، كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء " أي جمتمع اخللق سوية األطراف ليس  يهودانه أو ينصرانه

 فيها نقص كجدع وغريه " هل ترون فيها من نقص؟ هل حتسون فيها من جدعاء ".
دين وقال تعاىل )فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا ذلك ال

 الناس ال يعلمون( . فجاءتالقيم ولكن أكثر 
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الشريعة ابلعبادة والدعاء مبا يوافق الفطرة، خبالف ما عليه أهل الضالل من املشركني والصابئني 
وخالفوا العقل والنقل، كما قد بسطناه املتفلسفة وغريهم فإهنم غريوا الفطرة يف العلم واإلرادة مجيعاً، 

 وضع.يف غري هذا امل
وقد ثبت يف الصحيحني من غري وجه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " إذا قام أحدكم إىل الصالة 



فال يبصق قبل وجهه فإن هللا قبل وجهه، وال عن ميينه فإن عن ميينه ملكاً، ولكن ليبصق عن يساره 
 ية أنه أذن أن يبصق يف ثوبه.أو حتت رجله " ويف روا
شهور الذي رواه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أخرب النيب صلى هللا عليه ويف حديث أيب رزين امل

وسلم " أنه ما من أحد إال سيخلو به ربه " فقال له أبو رزين: كيف يسمعنا اي رسول هللا وهو واحد 
ه، ، هذا القمر آية من آايت هللا كلهم يراه خملياً بوحنن مجيع؟ فقال " سأنبئك مبثل ذلك يف آالء هللا

فاهلل أكرب " ومن املعلوم أن من توجه إىل القمر وخاطبه إذا قدر أن خياطبه ال يتوجه إليه إال بوجهه 
مع كونه فوقه. ومن املمتنع يف الفطرة أن يستدبره وخياطبه مع قصده التام له وإن كان كل ذلك 

طاب، فإما مع زوال من ليس مقصوده خماطبته كما يفعل من ليس مقصوده اخل ممكناً، وإمنا يفعل ذلك
املانع فإمنا يتوجه إليه، فكذلك العبد إذا قام إىل الصالة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه 

 ال من ميينه وال من مشاله، ويدعوه من العلو ال من السفل، كما إذا قدر أنه خياطب القمر.
تهني أقوام عن رفع أبصارهم يف عنه صلى هللا عليه وسلم يف الصحيحني أنه قال " لين وقد ثبت

الصالة أو ال ترجع إليهم أبصارهم " واتفق العلماء على أن رفع املصلي بصره إىل السماء منهي عنه، 
ماء وروى أمحد عن حممد بن سريين أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يرفع بصره يف الصالة إىل الس

م يف صالهتم خاشعون( فكان بصره ال جياوز موضع حىت أنزل هللا تعاىل )قد أفلح املؤمنون الذين ه
 سجوده.
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وهو الذل  -فهذا مما جاءت به الشريعة تكمياًل للفطرة، ألن الداعي السائل الذي يؤمر ابخلشوع 
اسب حاله اإلطراق وغض ال يناسب حاله أن ينظر إىل انحية من يدعوه ويسأله، بل ين -والسكون 

املصلي عن رفع بصره يف الصالة ردًا على أهل اإلثبات الذي يقولون أنه البصر أمامه. وليس هني 
على العرش كما يظنه بعض جهال اجلهمية، فإن اجلهمية عندهم ال فرق بني العرش وقعر البحر 

ه إىل أخرى ألن هذه وهذه فاجلميع سواء. ولو كان كذلك مل ينه عن رفع البصر إىل جهة ويؤمر برد
 عند اجلهمية سواء.

أيضاً فلو كان األمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شامالً جلميع أحوال العبد. وقد قال تعاىل و 
)قد نرى تقلب وجهك يف السماء( فليس العبد مبنهي عن رفع بصره مطلقاً، وإمنا هني يف الوقت 

رجون متام اخلشوع، كما قال تعاىل )خشعاً أبصارهم خيالذي يؤمر فيه ابخلشوع ألن خفض البصر من 



 من األجداث( وقال تعاىل )وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل ينظرون من طرف خفي( .
وأيضاً فلو كان النهي عن رفع البصر إىل السماء وليس يف السماء إله لكان ال فرق بني رفعه إىل 

 السماء ورده إىل مجيع اجلهات.
لسماء أو يقصدوا بقلوهبم التوجه إىل العلو قصوده أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن هللا يف اولو كان م

لبني هلم ذلك كما بني هلم سائر األحكام، فكيف وليس يف كتاب هللا وال سنة رسوله وال يف قول 
سلف األمة حرف واحد يذكر فيه أنه ليس هللا فوق العرش، أو أنه ليس فوق السماء، أو أنه ال 

ني له، أو أنه ال يقصد العبد إذا دعاه العلو دون سائر داخل العامل وال خارجه، وال حمايث له، وال مب
اجلهات؟ بل مجيع ما يقوله اجلهمية من النفي ويزعمون أنه احلق ليس معهم به حرف من كتاب هللا 

لسلف واألئمة وال سنة رسوله وال قول أحد من سلف األمة وأئمتها، بل الكتاب والسنة وأقوال ا
 وهم يقولون أن ظاهر ذلك كفر فنؤول أو نفوض.مملوءة مبا يدل على نقض قوهلم، 
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فعلى قوهلم ليس يف الكتاب والسنة وأقوال السلف واألئمة يف هذا الباب إال ما ظاهره كفر، وليس 
 فيها من اإلميان يف هذا الباب شيء.

 ينطق لذي جيب على املؤمن أو خواص املؤمنني اعتقاده عندهم، ملوالسلب الذي يزعمون أنه احلق ا
به رسول وال نيب وال أحد من ورثة األنبياء واملرسلني، والذي نطقت به األنبياء وورثتهم ليس عندهم 

( أنه خمالف للحق يف الظاهر 1هو احلق بل هو خمالف للحق يف الظاهر، بل حذاقهم يعلمون )
خبالف احلق الباطن  م من يزعم أن األنبياء مل ميكنهم أن خياطبوا الناس إالوالباطن، لكن هؤالء منه

 فلبسوا أو كذبوا ملصلحة العامة.
فيقال هلم: فهال نطقوا ابلباطن خلواصهم األذكياء والفضالء إن كان ما تزعمونه حقاً؟ وقد علم أن 

 أن يكذب على أحدهم كما خواص الرسل هم على اإلثبات أيضاً وأنه مل ينطق ابلنفي أحد منهم إال
 عليه وسلم وأاب بكر كاان يتحداثن وكنت كالزجني بينهما. وهذا يقال عن عمر: إن النيب صلى هللا

خمتلق ابتفاق أهل العلم، وكذلك ما نقل عن علي وأهل بيته أن عندهم علماً ابطناً خيتلف عن الظاهر 
 الذي عند مجهور األمة.

هللا عليه لي رضي هللا تعاىل عنه أنه مل يكن عندهم عن النيب صلى وقد ثبت يف الصحاح وغريها عن ع
وسلم شيء ليس عند الناس، وال كتاب مكتوب إال ما كان يف الصحيفة، وفيها الدايت وفكاك 



 ( .2األسري، وأن ال يقتل مسلم بكافر )
 مث أنه من املعلوم أن من جعله هللا هادايً مبلغاً بلسان عريب مبني إذا كان

__________ 
مية علم بذلك بل ظن ولدته نظرايهتم الباطلة ( لعلي أصل هذه الكلمة يعتقدون النه ليس للجه1)

 اليت بني الشيخ بطالهنا يف عدة مواضع من كتبه
( وحترمي املدينة كمكة. وهذه الصحيفة كتب هبا هذه املسائل اليت مسعها من النيب صلى هللا عليه 2)

 البخاري حديثه يف عدة من كتبه أوهلا كتاب العلم وسلم وكانت يف سيفه وقد ذكر
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إال يتكلم أبدًا قط مبا خيالف احلق الباطن احلقيقي فهو إىل الضالل والتدليس أقرب منه إىل اهلدى 
 والبيان، وبسط الرد عليهم له موضع غري هذا.

عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا الباب وغريه كله حق يصدق بعضه بعضاً  واملقصود أن ما جاء
جعل فيهم من العقول الصرحية، وليس العقل الصحيح وال الفطرة وهو موافق لفطرة اخلالئق وما 

املستقيمة مبعارضة النقل الثابت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإمنا يظن تعارضهما من صدق 
ملنقول وفهم منه ما مل يدل عليه، أو إذا اعتقد شيئاً ظنه من العقليات وهو من اجلهليات، بباطل من ا

وهو من املكسوفات، إذا كان ذلك معارضاً ملنقول صحيح، وإال عارض ابلعقل  أو من املكشوفات
و الصريح، أو الكشف الصحيح، ما يظنه منقوالً عن النيب صلى هللا عليه وسلم ويكون كذابً عليه، أ

ما يظنه لفظاً دااًل على معىن وال يكون دااًل عليه، كما ذكروه يف قوله صلى هللا عليه وسلم " احلجر 
سود ميني هللا يف األرض فمن صافحة وقبله فكأمنا صافح هللا وقبل ميينه " حيث ظنوا أن هذا األ

نيب صلى هللا عليه وسلم وأمثاله حمتاج إىل التأويل، وهذا غلط من هم لو كان هذا اللفظ اثبتاً عن ال
 يف األرض فإن هذا اللفظ صريح يف أن احلجر األسود ليس هو من صفات هللا إذ قال هو " ميني هللا

" فتقييده ابألرض يدل على أنه ليس هو يده على اإلطالق فال يكون اليد احلقيقة. وقوله " فمن 
حه ومقبله ليس مصافحاً هللا وال صافحه وقبله فكأمنا صافح هللا وقبل ميينه " صريح يف أن مصاف

وهو صرحية يف التشبيه. وإذا  مقباًل ليمينه ألن املشبه ليس هو املشبه به، وقد أتى بقوله " فكأمنا " 
كان اللفظ صرحياً يف أنه جعله مبنزله اليمني ال أنه نفس اليمني، كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة 

 اليمني، قائاًل للكذب املبني.



ه بتقدير أن يكون العرش كري الشكل سواء كان هو الفلك التاسع أو غري الفلك التاسع. فهذا كل
سقف املخلوقات وهو العايل عليها من مجيع اجلوانب وأنه ال جيوز أن يكون وقد تبني أن سطحه هو 

لو ال شيء مما يف السماء واألرض فوقه، وأن القاصد إىل ما فوق العرش هبذا التقدير إمنا يقصد إىل الع
 جيوز يف الفطرة وال يف الشريعة مع متام قصده أن يقصد جهة أخرى من جهاته الست، بل هو أيضاً 
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يستقبله بوجهه مع كونه أعلى منه كما ضربه النيب صلى هللا عليه وسلم من املثل ابلقمر وهلل املثل 
 فاخلالق أعلى وأعظم. األعلى وبني أن مثل هذا إذا جاز يف القمر وهو آية من آايت هللا

فوق  وأما إذا قدر أن العرش ليس كري الشكل بل هو فوق العامل من اجلهة اليت هي وجه، وإنه
األفالك الكرية كما أن وجه األرض املوضوع لألانم فوق نصف األرض الكري، أو غري ذلك من 

تقدير ال يتوجه إىل هللا املقادير اليت يقدر فيها أن العرض فوق ما سواه وليس كري الشكل، فعلى كل 
 إال إىل العلو ال إىل غري ذلك من اجلهات.

يكون التوجه إىل هللا إال إىل العلو مع كونه على عرشه مبايناً فقد ظهر أنه على كل تقدير ال جيوز أن 
خللقه، وسواء قدر مع ذلك أنه حميط ابملخلوقات كما حييط هبا إذا كانت يف قبضته أو قدر مع ذلك 

 ها من غري أن يقبضها وحييط هبا فهو على التقديرين يكون فوقها مبايناً هلا.أنه فوق
يف اخلالق وهذا التقدير يف العرش ال يلزم شيء من احملذور والتناقض،  فقد تبني أنه على هذا التقدير

وهذا يزيل كل شبهة. وإمنا تنشأ الشبهة من اعتقادين فاسدين )أحدمها( أن يظن أن العرش إذا كان  
رايً وهللا فوقه وجب أن يكون هللا كرايً، مث يعتقد أنه إذا كان كرايً فيصح التوجه إىل ما هو كري  ك

 التاسع من مجيع اجلهات.كالفلك 
وكل من هذين االعتقادين خطأ وضالل فإن هللا تعاىل مع كونه فوق العرش ومع القول أبن العرش  

نه مشابه لألفالك يف أشكاهلا، كما ال جيوز أن كري سواء كان هو التاسع أو غريه ال جيوز أن يظن أ
 ىل عما يقول الظاملون علوًا كبرياً( .يظن أنه مشابه هلا يف أقدارها، وال يف صفاهتا )سبحانه وتعا

بل قد تبني أنه أعظم وأكرب من أن تكون املخلوقات عنده مبنزلة داخل الفلك يف الفلك وأهنا أصغر 
ذلك يف يد أحدان، فإذا كانت احلمصة أو الفلفلة بل الدرهم عنده من احلمصة والفلفلة وحنو 

و ذلك يف يد اإلنسان أو حتته أو حنو ذلك، هل والدينار، أو الكرة اليت يلعب هبا الصبيان، وحن
وله  -يتصور عاقل إذا استشعر علو اإلنسان على ذلك وإحاطته، هل يكون اإلنسان كالفلك؟ فاهلل 



 يظن ذلك به، وإمنا يظنه الذين مل يقدروا هللا حق قدره )واألرض مجيعاً أعظم من أن  -املثل األعلى 
---- 
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 والسموات مطوايت بيمينه سبحانه وتعاىل عما يشركون( .قبضته يوم القيامة 
ابتفاق  وكذلك اعتقادهم الثاين وهو أن ما كان فلكاً فإنه يصح التوجه إليه من اجلهات الست اخلطأ

أهل العقل الذين يعلمون اهليئة وأهل العقل الذين يعلمون أن القصد اجلازم يوجب فعل املقصود 
 حبسب اإلمكان.

ل واحدة من املقدمتني خطأ يف العقل والشرع، وأنه ال جيوز أن تتوجه القلوب إليه إال فقد تبني أن ك
لتقديرات، سواء كان العرش هو الفلك إىل العلو ال إىل غريه من اجلهات على كل تقدير يفرض من ا

ء  التاسع أو غريه، وسواء كان حميطاً ابلفلك كري الشكل أو كان فوقه من غري أن يكون كرايً، وسوا
كان اخلالق سبحانه حميطاً ابملخلوقات كما حييط هبا يف قبضته أو كان فوقها من جهة العلو منا اليت 

 تلي رؤوسنا دون اجلهة األخرى.
دير فرض به كان كل من مقدميت السؤال ابطلة وكان هللا تعاىل إذا دعوانه إمنا ندعوه فعلى أي تق

ا يظهر اجلواب عن السؤال من وجوه متعددة، وهللا بقصد العلو دون غريه كما فطران على ذلك، وهبذ
 سبحانه وتعاىل أعلم.

 مت كتاب العرش
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 فهرس رسالة
 حقيقة مذهب االحتاديني أو وحدة الوجود

 2نص السؤال عن حقيقة مذهب االحتاديني 
 4فصل يف بيان أن تصور مذهب هؤالء كاف يف بيان فساده 

 5الكائنات هو عني وجود هللا  هؤالء أن وجود " " أن حقيقة قول
 6وله أصالن أوهلما أن املعدوم شيء اثبت يف العدم  –املقالة األوىل مذهب ابن عريب 



 17األصل الثاين ملذهب ابن عريب أن وجود االعيان نفس وجود احلق وعينه 
 18لماً ابالسالم فصل فيما خالفه فيه صاحبه الصدر الرومي وكونه أعلم منه ابلكالم وأقل ع

 23" وأما التلمساين وحنوه فال يفرق بني ماهية ووجود 
 24" واعلم أن هذه املقاالت ال أعرفها ألحد قبل هؤالء 

 26مذهب هؤالء االحتادية والرد عليها من وجوه يعلم هبا أهنم ليسو مسلمني 
 27الوجه األول أن هذه احلقائق الكونية ميتنع أن تكون عني احلق 

 29م أنه جتلى هلا وظهر هبا فال تقع العني إال عليه الثاين يف قوهل الوجه
 30الوجه الثالث والرابع يف كلمة أان وحقيقة النبوة والروح االضايف 

 31" اخلامس يف قوهلم أن هلذه احلقيقة طرفني طرف إىل احلق وطرف إىل اخللق 
 32" السادس يف حريهتم وتناقضهم فيها كالنصارى يف األقانيم 

 36ه أن العلوايت جفنها الفوقاين والسفليات جفنها التحتاين " السابع قول
 37يف بطالن هذا التشبيه وأخذهم مسألة النفس الكلية عن الفالسفة  10و9و8الوجوه:
 38يف زعمهم أن قوهلم هو احلق املتبع وكونه مل يقل به أحد قبلهم  11الوجوه 

 39مبجموعه حدقة عني هللا من أن العامل  وأما ماحكاه عن الذي مساه الشيخ احملقق
 46فصل يف بعض ألفاظ ابن عريب اليت تبني مذهبه مع بطالهنا والرد عليها 

 63أدعاؤه مرتبة خامت األولياء اليت فضلها على مرتبة األنبياء من بعض الوجوه 
 77فصل يف بعض ما يظهر به كفرهم 

 هللا وال شيءية حديث " كان " ومن أعظم األصول اليت يعتمدها هؤالء االحتاد
 93معه " وهو موضوع هبذا اللفظ الذي يستدلون به على كفرهم 

 98" يف قوهلم ابميان فرعون وحتريفهم ماورد يف كفره من اآلايت الصرحية 
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 فهرس
 كتاب عرش الرمحن

 استفتاء شيخ اإلسالم يف العرش وما قيل من كونه هو الفلك التاسع عند أهل اهليئة،
 رش وما اتفقت عليه امللةلك مع صفة العلو هلل تعاىل واالستواء على العوكيف يتفق ذ



 من أن السماء هي قبلة الدعاء وان هللا تعاىل ال يتوجه اليه إال يف جهة العلو
 )جواب شيخ اإلسالم وهو يف ثالثة مقامات(

 املقام األول أنه مل يثبت أن العرش هو الفلك التاسع، وأن احلوادث انشئة 104
 حركة األفالكعن 

 افية لذلك كزنته واهتزازه وقوائمهاألحاديث يف صفة العرش املن 109
 تشبيه العرش ابلقبة ال يفيد كونه فلكا 112
 ما جهل البشر من سنن الكون وعلومه أكثر مما يعلمون 114
 املقام الثاين، العامل العلوي والسفلي يف غاية الصغر ابلنسبة إىل اخلالق تعاىل 116
 طتهقام الثالث يف الكالم على العرش وكريته وإحاامل 120
 كرية األرض قطعية ال ظنية أسفلها مركزها وأعالها سطحها  121
 كون أعلى الفلك وكل جسم كري حميطه وأسفله مركزه وغلط من توهم  123

 أن نصف الفلك حتت األرض
 حديث " لو أدىل أحدكم حببل إخل "ومعناه على فرض صحته 126
  إىل العلوالفطرة ما أتمر به الشريعة من توجه الداعي هللاقتضاء  131
 خمالفة اجلهمية للفطرة والشرع يف انكار علو هللا عز وجل 132
 موافقة ما جاءت به الرسل للعقل الصحيح من التوجه إىل هللا تعاىل يف جهة 134

 العلو بغري تشبيه وال متثيل وال حصر
 يف علو واحاطته خبلقه وغري ذلك من ضالل من يشبه هللا تعاىل من خلقه 135

 صلى هللا عليه وسلم -كتابه وسنة رسوله صفاته يف  
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 اجلزء اخلامس
 من قواعد شيخ اإلسالم ابن تيمية

 قدس هللا سره
 قاعدة يف املعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارها



 
 اعلق عليه: السيد حممد رشيد رض

(5/1) 

 

 هللا الرمحن الرحيم وبه نستعني بسم
قال الشيخ اإلمام، العامل العالمة، العارف الرابين، املقذوف يف قلبه النور القرآين، شيخ اإلسالم تقي 

 بن تيمية رضي هللا عنه وأرضاه. الدين أبو العباس أمحد
شهد أن ال إله إال هللا وحده احلمد هلل رب العاملني محداً كثريًا طيباً مباركاً فيه كما حيب ربنا ويرضاه، وأ

ال شريك له وال إله سواه، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وهداه، صلى هللا 
  إىل يوم الدين.عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً 

 قاعدة شريفة يف املعجزات والكرامات
ئمة املتقدمني كاإلمام أمحد بن حنبل وإن كان اسم املعجزة يعم كل خارق للعادة يف اللغة وعرف األ

لكن كثري من املتأخرين يفرق يف اللفظ بينهما، فيجعل املعجزة للنيب،  -ويسموهنا: اآلايت  -وغريه 
 ما األمر اخلارق للعادة.والكرامة للويل. ومجاعه

القدرة، فنقول: صفات الكمال ترجع إىل ثالثة: العلم، والقدرة، والغىن، وإن شئت أن تقول: العلم و 
والقدرة إما على الفعل وهو التأثري، وإما على الرتك وهو الغىن، واألول أجود. وهذه الثالثة ال تصلح 

ل شيء علماً، وهو على كل شيء قدير، وهو على وجه الكمال إال هلل وحده، فإنه الذي أحاط بك
ه الثالثة بقوله )قل ال غين عن العاملني. وقد أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يربأ من دعوى هذ

أقول لكم عندي خزائن هللا، وال أعلم الغيب، وال أقول لكم أين ملك، أن أتبع إال ما يوحى إيل( 
ويل العزم، وأول رسول بعثه هللا تعاىل إىل أهل األرض. وكذلك قال نوح عليه السالم. فهذا أول أ

 وهذا خامت الرسل وخامت أويل العزم، كالمها يتربأ من ذلك.
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وهذا ألهنم يطالبون الرسول صلى هللا عليه وسلم اترة بعلم الغيب كقوله )ويقولن مىت هذا الوعد إن  
الساعة أاين مرساها؟ قل إمنا علمها عند ريب( واترة ابلتأثري كقوله  كنتم صادقني، ويسألونك عن



خنيل وعنب فتفجر  )وقالوا لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعاً، أو تكون لك جنة من
إىل  -األهنار خالهلا تفجريا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو أتيت ابهلل واملالئكة قبيال 

حان ريب، هل كنت إال بشراً رسوال؟( واترة يعيبون عليه احلاجة والبشرية، كقوله قل سب -قوله 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا، أو  )وقالوا ما هلذا الرسول أيكل الطعام وميشي يف األسواق؟ لوال

هللا،  يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أيكل منها؟( فأمره أن خيرب أنه ال يعلم الغيب، وال ميلك خزائن
وال هو ملك غين عن األكل واملال، إن هو إال متبع ملا أوحي إليه، واتباع ما أوحي إليه هو الدين، 

 ابلباطن والظاهر. وإمنا ينال من تلك الثالثة بقدر ما يعطيه هللا وهو طاعة هللا، وعبادته علماً وعمالً 
ليه، ويستغين عما أغناه هللا عنه من تعاىل فيعلم منه ما علمه إايه، ويقدر منه على ما أقدره هللا ع

 األمور املخالفة للعادة املطردة أو لعادة غالب الناس.
مع العبد ما ال يسمعه غريه، واترة أبن يرى ما ال فما كان من اخلوارق من ابب العلم، فتارة أبن يس

ال علم ضروري، أو فراسة يراه غريه يقظة ومناماً، واترة أبن يعلم ما ال يعلم غريه وحياً وإهلاماً، أو إنز 
صادقة، ويسمى كشفاً ومشاهدات، ومكاشفات وخماطبات. فالسماع خماطبات، والرؤية مشاهدات، 

 ه كشفاً ومكاشفة، أي كشف له عنه.والعلم مكاشفة، ويسمى ذلك كل
وما كان من ابب القدرة فهو التأثري، وقد يكون مهة وصدقاً ودعوة جمابة، وقد يكون من فعل هللا 

( " من عادى يل ولياً فقد ابرزين 1ي ال أتثر له فيه حبال، مثل هالك عدوه بغري أثر منه كقوله )الذ
 لليثوإين ألأثر ألوليائي كما يثأر ا -ابحملاربة 

__________ 
 ( أي النيب صلى هللا عليه وسلم عن ربه عز وجل1)
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( " ومثل تذليل النفوس له وحمبتها إايه وحنو ذلك. وكذلك ما كان من ابب العلم والكشف 1اجملرد )
لم يف املبشرات " هي الرؤاي قد يكشف لغريه من حاله بعض أمور، كما قال النيب صلى هللا عليه وس

يراها الرجل الصاحل أو ترى له " وكما قال النيب صلى هللا عليه وسلم " أنتم شهداء هللا يف  الصاحلة
 األرض ".

وكل واحد من الكشف والتأثري قد يكون قائماً به وقد ال يكون قائماً به بل يكشف هللا حاله ويصنع 
ه " وقال أمحد بن اسباط " ما صدق هللا عبد إال صنع ل له من حيث ال حيتسب، كما قال يوسف بن



حنبل " لو وضع الصدق على جرح لربأ " لكن من قام بغريه له من الكشف والتأثري فهو سببه أيضاً، 
 وإن كان خرق عادة يف ذلك الغري، فمعجزات األنبياء وأعالمهم ودالئل نبوهتم تدخل يف ذلك.

ق. أما العلم واألخبار الغيبية ه وسلم مجيع أنواع املعجزات واخلوار وقد مجع لنبينا حممد صلى هللا علي
والسماع والرؤية فمثل أخبار نبينا صلى هللا عليه وسلم عن األنبياء املتقدمني وأممهم وخماطباته هلم 

وأحواله معهم، وغري األنبياء من األولياء وغريهم مبا يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه ابلتواتر 
إخباره عن أمور الربوبية واملالئكة واجلنة والنار مبا يوافق  و بغريه من غري تعلم له منهم، وكذلكأ

األنبياء قبله من غري تعلم منهم. ويعلم أن ذلك موافق لنقول األنبياء، اترة مبا يف أيديهم من الكتب 
م، ويف مثل هذا قد يستشهد الظاهرة وحنو ذلك من النقل املتواتر، واترة مبا يعمله اخلاصة من علمائه

 ب وهو من حكمة إبقائهم ابجلزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه.أهل الكتا
فأخباره عن األمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من ابب العلم اخلارق، وكذلك أخباره عن األمور 

األخبار اليت أخرب املستقبلة مثل مملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم، وقتال الرتك، وألوف مؤلفة من 
يف كتب دالئل النبوة وسرية الرسول وفضائله وكتب التفسري واحلديث واملغازي، هبا مذكور بعضها 
 مثل دالئل النبوة

__________ 
 ( كذا يف األصل ابجليم، ولعلها )احملرد، أو احملرب( ابحلاء املهملة مع الدال أو مع الباء وهللا أعلم1)
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املسندة كمسند اإلمام أمحد، واملدونة   أليب نعيم والبيهقي وسرية ابن إسحاق، وكتب األحاديث
كأعالم النبوة للقاضي   كصحيح البخاري وغري ذلك مما هو مذكور أيضاً يف كتب أهل الكالم واجلدل

عبد اجلبار وللماوردي، والرد على النصارى للقرطيب، ومصنفات كثرية جدًا. وكذلك ما أخرب عنه 
يف وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة أبيدي اليهود غريه مما وجد يف كتب األنبياء املتقدمني، وهي 

ل وأرميا. وكذلك أخبار غري األنبياء والنصارى كالتوراة واإلجنيل والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيا
من األحبار والرهبان، وكذلك أخبار اجلن واهلواتف املطلقة، وأخبار الكهنة كسطيح وشق وغريمها، 

كسرى وتعبري املوبذان، وكذا أخبار األنبياء املتقدمني مبا مضى وما   وكذلك املنامات وتعبريها كمنام
 عرب هو من أعالمهم.

 فإما أن يكون يف العامل العلوي أو ما دونه، وما دونه إما بسيط أو مركب، وأما القدرة والتأثري



طق وإما والبسيط إما اجلو وإما األرض، واملركب إما حيوان وإما نبات وإما معدن. واحليوان إما ان
هبيم، فالعلوي كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بن نون، وكذلك ردها ملا فاتت عليا الصالة 

فمن الناس من صححه كالطحاوي  -إن صح احلديث  -هللا عليه وسلم انئم يف حجره  والنيب صلى
إىل  والقاضي عياض. ومنهم من جعله موقوفاً كأيب الفرج بن اجلوزي، وهذا أصح. وكذلك معراجه

السماوات. وأما اجلو فاستسقاؤه واستصحاؤه غري مرة، كحديث األعرايب الذي يف الصحيحني 
رة الرمي ابلنجوم عند ظهوره، وكذلك إسراؤه من املسجد احلرام إىل املسجد وغريمها، وكذلك كث

 األقصى.
، ونبع املاء من بني وأما األرض واملاء فكاهتزاز اجلبل حتته وتكثري املاء يف عني تبوك وعني احلديبية

 أصابعه غري مرة، ومزادة املرأة.
ن حديث جابر وحديث أيب طلحة، ويف وأما املركبات فتكثريه للطعام غري مرة يف قصة اخلندق م

 أسفاره، وجراب أيب هريرة، وخنل جابر بن عبد هللا، وحديث جابر
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لغري واحد من األرض كعني أيب قتادة.  وابن الزبري يف انقالع النخل له وعوده إىل مكانه، وسقياه
 الغرض التمثيل.وهذا ابب واسع مل يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته خبصوصه وإمنا 

وكذلك من ابب القدرة عصا موسى صلى هللا عليه وسلم وفلق البحر والقمل والضفادع والدم، وانقة 
من ابب العلم إخبارهم مبا أيكلون وما  صاحل، وإبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى لعيسى، كما أن

النبوية خبصوصها، وإمنا الغرض يدخرون يف بيوهتم. ويف اجلملة مل يكن املقصود هنا ذكر املعجزات 
 التمثيل هبا.

وأما املعجزات اليت لغري األنبياء من ابب الكشف والعلم فمثل قول عمر يف قصة سارية، وأخبار أيب 
وأخبار عمر مبن خيرج من ولده فيكون عاداًل. وقصة صاحب موسى يف بكر أبن ببطن زوجته أنثى، 

عنده علم من الكتاب. وقصة أهل الكهف، وقصة مرمي،  علمه حبال الغالم، والقدرة مثل قصة الذي
وقصة خالد بن الوليد وسفينة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب مسلم اخلوالين، وأشياء يطول 

هذا مثل املطر. وإمنا الغرض التمثيل ابلشيء الذي مسعه أكثر الناس. وأما القدرة شرحها. فإن تعداد 
 ثل نصر هللا ملن ينصره وإهالكه ملن يشتمه.اليت مل تتعلق بفعله فم

 فصل



اخلارق كشفاً كان أو أتثريًا إن حصل به فائدة مطلوبة يف الدين كان من األعمال الصاحلة املأمور هبا 
واجب وإما مستحب. وإن حصل به أمر مباح كان من نعم هللا الدنيوية اليت تقتضي ديناً وشرعاً، إما 

ضمن ما هو منهي عنه هني حترمي أو هني تنزيه كان سبباً للعذاب أو شكرًا، وإن كان على وجه يت
البغض، كقصة الذي أويت اآلايت فانسلخ منها: بلعام بن عوراء، لكن قد يكون صاحبها معذوراً 

 تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة فيكونالجتهاد أو 
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من جنس برح العابد، والنهي قد يعود إىل سبب اخلارق وقد يعود إىل مقصوده فاألول مثل أن يدعو 
اً وخفية إنه ال حيب املعتدين( هللا دعاء منهياً عنه اعتداء عليه. وقد قال تعاىل )ادعوا ربكم تضرع

عمال املنهي عنها إذا أورثت كشفاً أو أتثريًا )والثاين( أن يدعو على غريه مبا ال يستحقه، أو ومثل األ
يدعو للظامل ابإلعانة ويعينه هبمته، كخفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوي األحوال. فإن كان صاحبه 

( . 1ه كانوا برحية )ث يعذرون والناقصني نقصاً ال يالمون عليمن عقالء اجملانني واملغلوبني غلبة حبي
وقد بينت يف غري هذا املوضع ما يعذرون فيه وما ال يعذرون فيه، وإن كانوا عاملني قادرين كانوا 

بلعامية، فإن من أتى خبارق على وجه منهي عنه أو ملقصود منهي عنه فإما أن يكون معذوراً معفوًا 
 تعمدًا للكذب كبلعام.عنه كربح أو يكون م
الثة أقسام: حممود يف الدين، ومذموم يف الدين، ومباح ال حممود وال مذموم يف فتخلص أن اخلارق ث

الدين. فإن كان املباح فيه منفعة كان نعمة وإن مل يكن فيه منفعة كان كسائر املباحات اليت ال منفعة 
 فيها كاللعب والعبث.

سك منجلية على طلب اً لالستقامة ال طالباً للكرامة، فإن نفقال أبو علي اجلوزجاين: كن طالب
 الكرامة، وربك يطلب منك االستقامة.

قال الشيخ السهروردي يف عوارفه: وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبري يف الباب، وسر غفل عن 
 حقيقته كثري من أهل السلوك والطالب، وذلك أن اجملتهدين واملتعبدين مسعوا عن سلف الصاحلني

وارق العادات فأبدًا نفوسهم ال تزال تتطلع إىل شيء من املتقدمني وما منحوا به من الكرامات وخ
ذلك، وحيبون أن يرزقوا شيئاً من ذلك، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهماً لنفسه يف صحة 

 عمله حيث مل يكاشف بشيء من ذلك، ولو علموا سر ذلك هلان عليهم األمر، فيعلم



__________ 
 ( نسبة إىل الراهب املتقدم ذكره1)
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أن هللا يفتح على بعض اجملاهدين الصادقني من ذلك ابابً. واحلكمة فيه أن يزداد مبا يرى من خوارق 
نيا، واخلروج من دواعي اهلوى، وقد العادات وآاثر القدرة تفنناً، فيقوى عزمه على هذا الزهد يف الد

دق اليقني أغين يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقني، ويرفع عن قلبه احلجاب، ومن كوشف بص
بذلك عن رؤية خرق العادات، ألن املراد منها كان حصول اليقني، وقد حصل اليقني فلو كوشف 

ي احلكمة كشف القدرة خبوارق هذا املرزوق صدق اليقني بشيء من ذلك الزداد يقيناً، فال تقتض
كان هذا الثاين العادات هلذا املوضع استغناء به، وتقتضي احلكمة كشف ذلك آلخر ملوضع حاجته، و 

يكون أمت استعدادًا وأهلية من األول، فسبيل الصادق مطالبة النفس ابالستقامة، فهي كل الكرامة. مث 
يل وال يقنص بذلك، وإمنا ينقص ابإلخالل إذا وقع يف طريقه شيء خارق كان كأن مل يقع فما يبا

 بواجب حق االستقامة.
 الزاهدين، ومشايخ الصوفية. فتعلم هذا ألنه أصل كبري للطالبني، والعلماء

 فصل
كلمات هللا تعاىل نوعان: كلمات كونية، وكلمات دينية. فكلماته الكونية هي اليت استعاذ هبا النيب 

بكلمات هللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر " وقال  صلى هللا عليه وسلم يف قوله " أعوذ
( ربك صدقاً 1كن فيكون( وقال تعاىل )ومتت كلمات )سبحانه )إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له  

 وعداًل( والكون كله داخل حتت هذه الكلمات وسائر اخلوارق الكشفية التأثريية.
قرآن وشرع هللا الذي بعث به رسوله وهي: أمره وهنيه وخربه، والنوع الثاين الكلمات الدينية وهي ال

 وحظ العبد منها العلم هبا والعمل، واألمر
__________ 

 ( وقد كتبت هذه الكلمة يف املصحف هكذا )كلمت( وقرئت ابالفراد1)
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مبا أمر هللا به، كما أن حظ العبد عموماً وخصوصاً من األول العلم ابلكونيات والتأثري فيها. أي 
 مبوجبها.

كشف الثانية فاألوىل قدرية كونية، والثانية شرعية دينية، وكشف األوىل العلم ابحلوادث الكونية، و 
ة الثانية التأثري يف الشرعيات، وكما العلم ابملأمورات الشرعية، وقدرة األوىل التأثري يف الكونيات، وقدر 

أن األوىل تنقسم إىل أتثري يف نفسه، كمشيه على املاء وطريانه يف اهلواء، وجلوسه على الناس، وإىل 
فكذلك الثانية تنقسم إىل أتثري يف نفسه أتثري يف غريه إبسقام وإصحاح، وإهالك وإغناء وإفقار، 

وسنة رسوله ابطناً وظاهرًا، وإىل أتثري يف غريه أبن أيمر بطاعته هلل ورسوله. والتمسك بكتاب هللا 
بطاعة هللا ورسوله فيطاع يف ذلك طاعة شرعية، حبيث تقبل النفوس ما أيمرها به من طاعة هللا ورسوله 

 األول ما أراد تكوينه فيها ابلكلمات الكونيات. يف الكلمات الدينيات. كما قبلت من
وارق علماً وقدرة ال تضر املسلم يف دينه، فمن مل ينكشف له شيء وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم اخل

من املغيبات، ومل يسخر له شيء من الكونيات، ال ينقصه ذلك يف مرتبته عند هللا. بل قد يكون عدم 
وجود ذلك يف حقه مأموراً به أمر إجياب وال استحباب، وأما عدم  ذلك أنفع له يف دينه إذا مل يكن

فيصري اإلنسان انقصاً مذموماً إما أن جيعله مستحقاً للعقاب، وإما أن جيعله حمروماً الدين والعمل به 
من الثواب، وذلك ألن العلم ابلدين وتعليمه واألمر به ينال به العبد رضوان هللا وحده وصالته 

د جيب عليه العلم ابلكون والتأثري فيه فال ينال به ذلك إال إذا كان داخاًل يف الدين، بل ق وثوابه، وأما
 شكره، وقد يناله به إمث.

 إذا عرف هذا فاألقسام ثالثة: إما أن يتعلق ابلعلم والقدرة ابلدين فقط، أو ابلكون فقط.
ق وأخرجين خمرج صدق فاألول كما قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم )وقل رب ادخلين مدخل صد

 احلجةواجعل يل من لدنك سلطاانً نصريًا( فإن السلطان النصري جيمع 
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واملنزلة عند هللا، وهو كلماته الدينية والقدرية الكونية عند هللا بكلماته الكونيات، ومعجزات األنبياء 
وأبلغ ذلك القرآن الذي  وهي قدرة. عليهم السالم جتمع األمرين، فإهنما حجة على النبوة من هللا

جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم، فإنه هو شرع هللا وكلماته الدينيات، وهو حجة حممد صلى هللا 
 عليه وسلم على نبوته وجميئه من اخلوارق للعادات. فهو الدعوة وهو احلجة واملعجزة.

به وأيمر به الناس، ويعلم بوقت   وأمرًا ويعملوأما القسم الثاين فمثل من يعلم مبا جاء به الرسول خرباً 



نزول املطر وتغري السعر، وشفاء املريض، وقدوم الغائب، ولقاء العدو، وله أتثري إما يف األانسي، وإما 
يف غريهم إبصحاح وإسقام وإهالك، أو والدة أو والية أو عزل. ومجاع التأثري إما جلب منفعة كاملال 

، أو ال واحد منهما مثل ركوب أسد بال فائدة، أو إطفاء كالعدو واملرض  والرايسة، وإما دفع مضرة
 انر وحنو ذلك.

وأما الثالث فمن جيتمع له األمران، أبن يؤتى من الكشف والتأثري الكوين، ما يؤيد به الكشف 
مل والتأثري الشرعي. وهو علم الدين والعمل به، واألمر به، ويؤتى من علم الدين والعمل به، ما يستع

لتأثري الكوين، حبيث تقع اخلوارق الكونية اتبعة لألوامر الدينية، أو أن خترق له العادة يف به الكشف وا
األمور الدينية، حبيث ينال من العلوم الدينية، ومن العمل هبا، ومن األمر هبا، ومن طاعة اخللق فيها، 

ا حممد صلى هللا عليه ت وهو حال نبينما مل ينله غريه يف مطرد العادة، فهذه أعظم الكرامات واملعجزا
 وسلم وأيب بكر الصديق وعمر وكل املسلمني.

فهذا القسم الثالث هو مقتضى )إايك نعبد وإايك نستعني( إذ األول هو العبادة، والثاين هو 
االستعانة، وهو حال نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم واخلواص من أمته املتمسكني بشرعته ومنهاجه 

راماهتم كمعجزاته مل خيرجها إال حلجة أو حاجة، فاحلجة ليظهر هبا دين هللا ليؤمن وظاهرًا، فإن كابطناً 
 الكافر وخيلص املنافق ويزداد الذين
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آمنوا إمياانً، فكانت فائدهتا اتباع دين هللا علماً وعماًل كاملقصود ابجلهاد، واحلاجة كجلب منفعة 
عنهم ككسر العدو ابحلصى الذي ليه أو دفع مضرة حيتاجون إليها كالطعام والشراب وقت احلاجة إ

رماهم به فقيل: )وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى( وكل من هذين يعود إىل منفعة الدين كاألكل 
 والشرب وقتال العدو والصدقة على املسلمني فإن هذا من مجلة الدين واألعمال الصاحلة.

تاج إىل الثاين وال له فيه منفعة،  يكون منه ما ال حيوأما القسم األول وهو املتعلق ابلدين فقط فقد 
كحال كثري من الصحابة والتابعني وصاحلي املسلمني وعلمائهم وعبادهم، مع أنه ال بد أن يكون هلم 
شخصاً أو نوعاً بشيء من اخلوارق، وقد يكون منهم من ال يستعمل أسباب الكونيات وال عمل هبا، 

وإما النتفاء فائدته، وانتفاؤه النتفاء فائدته ال يكون  إما النتفاء سببهفانتفاء اخلارق الكوين يف حقه 
نقصاً، وأما انتفاؤه النتفاء سببه فقد يكون نقصاً وقد ال يكون نقصاً، فإن كان إلخالله بفعل واجب 

وترك حمرم كان عدم اخلارق نقصاً وهو سبب الضرر، وإن كان إلخالله ابملستحبات فهو نقص عن 



يس هو نقصاً عن رتبة أصحاب اليمني املقتصدين، وإن مل يكن كذلك بل ربني السابقني ولرتبة املق
لعدم اشتغاله بسب ابلكونيات اليت ال يكون عدمها انقصاً لثواب مل يكن ذلك نقصاً، مثل من ميرض 

 ولده ويذهب ماله فال يدعو ليعاىف أو جييء ماله، أو يظلمه ظامل فال يتوجه عليه لينتصر عليه.
 وهو صاحب الكشف والتأثري الكوين فقد تقدم أنه اترة يكون زايدة يف دينه، واترة وأما القسم الثاين

يكون نقصاً، واترة ال له وال عليه، وهذا غالب حال أهل االستعانة، كما أن األول غالب حال أهل 
فيكون خري أهل  العبادة، وهذا الثاين مبنزلة امللك والسلطان الذي قد يكون صاحبه خليفة نبياً،

ألرض، وقد يكون ظاملاً من شر الناس، وقد يكون ملكاً عاداًل فيكون من أوساط الناس فإن العلم ا
 ابلكونيات والقدرة على التأثري فيها ابحلال والقلب كالعلم أبحواهلا والتأثري فيها ابمللك وأسبابه،
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سباب هذا ابطنة روحانية، وأسباب هذا ظاهرة فسلطان احلال والقلب كسلطان امللك واليد، إال أن أ
قسم، وخري عند هللا وعند جثمانية. وهبذا تبني لك أن القسم األول إذا صح فهو أفضل من هذا ال

 رسوله وعباده الصاحلني املؤمنني العقالء.
وذلك من وجوه: )أحدها( أن علم الدين طلباً وخربًا ال ينال إال من جهة الرسول صلى هللا عليه 

وسلم، وأما العلم ابلكونيات فأسبابه متعددة، وما اختص به الرسول وورثتهم أفضل مما شركهم فيه 
 ينال علمه إال هم وأتباعهم، وال يعلمه إال هم وأتباعهم. بقية الناس، فال

الثاين أن الدين ال يعمل به إال املؤمنون الصاحلون الذين هم أهل اجلنة وأحباب هللا وصفوته وأحباؤه 
 ولياؤه وال أيمر به إال هم.وأ

حوال الفاسدة وأما التأثري الكوين فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر، أتثريه يف نفسه ويف غريه كاأل
والعني والسحر، وكامللوك واجلبابرة املسلطني والسالطني اجلبابرة، وما كان من العلم خمتصاً ابلصاحلني 

 أفضل مما يشرتك فيه املصلحون واملفسدون.
ثالث أن العلم ابلدين والعمل به ينفع صاحبه يف اآلخرة وال يضره. وأما الكشف والتأثري فقد ال ال

بل قد يضره كما قال تعاىل )ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند هللا خري لو كانوا ينفع يف اآلخرة 
 يعلمون( .

مل يكن فيه فائدة كاالطالع على  الرابع أن الكشف والتأثري إما أن يكون فيه فائدة أو ال يكون، فإن
املاء مع إمكان  سيئات العباد وركوب السباع لغري حاجة واالجتماع ابجلن لغري فائدة واملشي على



العبور على اجلسر فهذا ال منفعة فيه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، وهو مبنزلة العبث واللعب وإمنا 
ان يف الكون مثل من يستعظم امللك أو طاعة امللوك يستعظم هذا من مل ينله وهو حتت القدرة والسلط

سببه ال من جهة منفعته كاملال لشخص وقيام احلالة عند الناس بال فائدة فهو يستعظمه من جهة 
والرايسة، ودفع مضرة كالعدو واملرض، فهذه املنفعة تنال غالباً بغري اخلوارق أكثر مما تنال ابخلوارق، 

 القليل، وال تدوم إال أبسباب وال حيصل ابخلوارق منها إال
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أخرى. وأما اآلخر أيضاً فال حيصل ابخلوارق إال مع الدين، والدين وحده موجب لآلخرة بال خارق، 
صلى هللا عليه وسلم وكذلك  بل اخلوارق الدينية الكونية أبلغ من حتصيل اآلخرة كحال نبينا حممد

وارق إمنا هو مع الدين وإال فاخلوارق وحدها ال تؤثر يف املال والرايسة اليت حتصل ألهل الدين ابخل
 الدنيا إال أثرًا ضعيفاً.

فإن قيل: جمرد اخلوارق إن مل حتصل بنفسها منفعة ال يف الدين وال يف الدنيا فهي عالمة طاعة النفوس 
املضار سة والسلطان، مث يتوسط ذلك فتجتلب املنافع الدينية والدنيوية، وتدفع له، فهو موجب الراي

 الدينية والدنيوية.
قلت: نعم مل نتكلم إال يف منفعة الدين أو اخلارق يف نفسه من غري فعل الناس. وأما إن تكلمنا فيما 

حصول الرايسة حيصل بسببها من فعل الناس فنقول، أوالً: الدين الصحيح أوجب لطاعة النفوس و 
أطيع لدينه إىل طاعة من أطيع لتأثريه، إذ  من اخلارق اجملرد كما هو الواقع، فإنه ال نسبة لطاعة من

طاعة األول أعم وأكثر، واملطيع هبا خيار بين آدم عقاًل وديناً، وأما الثانية فال تدوم وال تكثر وال 
األسدي وحنوهم وأهل البوادي  يدخل فيها إال جهال الناس، كأصحاب مسيلمة الكذاب وطليحة

 واجلبال وحنوم ممن ال عقل له وال دين.
 نقول اثنياً: لو كان صاحب اخلارق يناله من الرايسة واملال أكثر من صاحب الدين لكان غايته أن مث

يكون ملكاً من امللوك، بل ملكه إن مل يقرنه ابلدين فهو كفرعون وكمقدمي اإلمساعيلية وحنوهم، وقد 
من الرايسة ابخلارق ن رايسة الدنيا اليت يناهلا امللوك بسياستهم وشجاعتهم وإعطائهم أعظم قدمنا أ

 اجملرد، فإن هذه أكثر ما يكون مدة قريبة.
اخلامس أن الدين ينفع صاحبه يف الدنيا واآلخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا واآلخرة من غري أن حيتاج 



 معه إىل كشف أو أتثري.
 ثري فإن مل يقرتن به الدين وإال هلك صاحبه يف الدنياوأما الكشف أو التأ
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ة، أما يف اآلخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك احملرمات، وأما يف الدنيا فإن واآلخر 
ت يف القلب واجلسم واألهل واملال، اخلوارق هي من األمور اخلطرة اليت ال تناهلا النفوس إال مبخاطرا

له ومرض جسمه فإنه إن سلك طريق اجلوع والرايضة املفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه، ورمبا زال عق
وذهب دينه، وإن سلك طريق الوله واالختالط برتك الشهوات ليتصل ابألرواح اجلنية وتغيب النفوس 

ال عقله وأذهب ماله ومعيشته، وأشقي نفسه شقاء فقد أز  -عن أجسامها، كما يفعله موهلو األمحدية 
وما فعله من احملرمات، ال مزيد عليه، وعرض نفسه لعذاب هللا يف اآلخرة ملا تركه من الواجبات 

وكذلك إن قصد تسخري اجلن ابألمساء والكلمات من األقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم 
صاحب املال املسروق والضال على ماله أو شفاء املريض  وحماربتهم، بل لو مل يكن اخلارق إال داللة

نسان مع الناس ومل يكن عمله ديناً فهذا القدر إذا فعله اإل -أو دفع العدو من السلطان واحملاربني 
( للناس حيفظ أمواهلم، أو طبيب أو صيديل يعاجل أمراضهم، أو 1يتقرب به إىل هللا كان كأنه قهرمان )

 عنه، إذ عمله من جنس عمل أولئك سواء. أعوان سلطان يقاتلون
وال يعدل بينهم، ومعلوم أن من سلك هذا املسلك على غري الوجه الديين فإنه حيايب بذلك أقواماً 

ورمبا أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه األمة وغريهم. وهذا يوجب له عداوة الناس 
أن حيتمل املرء ذلك إال إذا أمر هللا به ورسوله ألن  اليت هي من أكثر أسباب مضرة الدنيا، وال جيوز

 رته والعاقبة للتقوى.ما أمر هللا به ورسوله وإن كان فيه مضرة فمنفعته غالبة على مض
السادس أن الدين علماً وعماًل إذا صح فال بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إىل ذلك صاحبه. 

رجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب( وقال تعاىل )إن تتقوا هللا جيعل قال هللا تعاىل )ومن يتق هللا جيعل له خم
 لكم فرقاانً( وقال تعاىل

__________ 
 ( أي خادم1)
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)ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خريًا هلم وأشد تثبيتاً، وإذًا آلتيناهم من لدان أجراً عظيماً، 
ال خوف عليهم وال هم حيزنون، الذين آمنوا  وهلديناهم صراطاً مستقيماً( وقال تعاىل )أال إن أولياء هللا
 وكانوا يتقون، هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة( .

 -مث قرأ قوله تعاىل  -وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور هللا 
 يد.إن يف ذلك آلايت للمتومسني " رواه الرتمذي وحسنه من رواية أيب سع

اربة، وقال هللا تعاىل فيما روى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من عادى يل ولياً فقد ابرزين ابحمل
وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افرتضت عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه، فإذا 

بطش هبا، ورجله اليت ميشي هبا، أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت ي
عاذ يب ألعيذنه، وما فيب يسمع ويب يبصر، ويب يبطش، ويب ميشي، ولئن سألين ألعطينه، ولئن است

ترددت يف شيء أان فاعله ترددي يف قبض نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأكره مساءته وال بد له 
وبه به يعلم مسعاً وبصرًا، وبه يعمل بطشاً منه " فهذا فيه حماربة هللا ملن حارب وليه، وفيه أن حمب

ف عنه ما يستعيذ به من املضار. وهذا ابب وسعياً، وفيه أنه جييبه إىل ما يطلبه منه من املنافع، ويصر 
 واسع.

 وأما اخلوارق فقد تكون مع الدين وقد تكون مع عدمه أو فساده أو نقصه.
عليك وما أمرت به، وأما اخلوارق فهي من حق السابع أن الدين هو إقامة حق العبودية وهو فعل ما 

فإن هللا هو الذي خيلقها مبا ينصبه من الربوبيبة إذا مل يؤمر العبد هبا، وإن كانت بسعي من العبد 
األسباب، والعبد ينبغي له أن يهتم مبا عليه وما أمر به، وأما اهتمامه مبا يفعله هللا إذا مل يؤمر 

كون ملا فيها من املنافع كاملنافع السلطانية املالية اليت يستعان هبا على ابالهتمام به فهو إما فضول فت
 ب وطاعة الناس إذا رأوها. وملا فيها من دفع املضار عن الدينالدين كتكثري الطعام والشرا
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 مبنزلة اجلهاد الذي فيه دفع العدو وغلبته.
مث هل الدين حمتاج إليها يف األصل، وألن اإلميان ابلنبوة ال يتم إال ابخلارق أو ليس مبحتاج يف اخلاصة 

 مة؟ هذا نتكلم عليه.بل يف حق العا
ارق الديين وهو حال نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم. قال صلى هللا عليه وسلم " وأنفع اخلوارق اخل



ما من نيب إال وقد أعطي من اآلايت ما آمن على مثله البشر وإمنا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه هللا 
حجته اه يف الصحيحني. وكانت آيته هي دعوته و إيل فأرجو أن أكون أكثرهم اتبعاً يوم القيامة " أخرج

خبالف غريه من األنبياء. وهلذا جيد كثريًا من املنحرفني منا إىل العيسوية يفرون من القرآن والقال إىل 
احلال، كما أن املنحرفني منا إىل املوسوية يفرون من اإلميان واحلال إىل القال، ونبينا صلى هللا عليه 

 ال، وصاحب القرآن واإلميان.وسلم صاحب القال واحل
خلارق املؤيد للدين املعني له، ألن اخلارق يف مرتبة )إايك نستعني( والدين يف مرتبة )إايك مث بعده ا

 نعبد( فأما اخلارق الذي مل يعن الدين فإما متاع دنيا أو معبد صاحبه عن هللا تعاىل.
 أن الرايسة النافعة هي التابعة للدين، فظهر بذلك أن اخلوارق النافعة اتبعة للدين حادثة له كما

وكذلك املال النافع، كما كان السلطان واملال بيد النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر رضي 
هللا عنهما، فمن جعلها هي املقصودة وجعل الدين اتبعاً هلا ووسيلة إليها ال ألجل الدين يف األصل 

اء اجلنة فإن ست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجفهو يشبه مبن أيكل الدنيا ابلدين، ولي
 ذلك مأمور به وهو على سبيل جناة وشريعة صحيحة.

والعجب أن كثريًا ممن يزعم أن مهه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوفاً من النار أو طلباً للجنة 
مثله وهذا عرف، ولكن منهم جيعل مهه بدينه أدىن خارق من خوارق الدنيا ولعله اجتهادًا عظيماً يف 

 من يكون قصده
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هبذا تثبيت قلبه وطمأنينته وإيقانه بصحة طريقه وسلوكه، فهو يطلب اآلية عالمة وبرهاانً على صحة 
 أعذر هلم يف ذلك. دينه، كما تطلب األمم من األنبياء اآلايت داللة على صدقهم، فهذا

ايت مبا رأوه من وهلذا ملا كان الصحابة رضي هللا عنهم مستغنني يف علمهم بدينهم وعملهم به عن اآل
حال الرسول وانلوه من علم، صار كل من كان عنهم أبعد مع صحة طريقته حيتاج إىل ما عندهم يف 

 علم دينه وعمله.
رتات من اخلوارق ما ال يظهر هلم وال لغريهم من حال فيظهر مع األفراد يف أوقات الفرتات وأماكن الف

 ظهور النبوة والدعوة.
 فصل

ها له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية ومسعية ضرورية ونظرية وغري ذلك، العلم ابلكائنات وكشف



وينقسم إىل قطي وظين وغري ذلك، وسنتكلم إن شاء هللا تعاىل على ما يتبع منها وما ال يتبع يف 
م الشرعية، أعين األحكام الشرعية على العلم ابلكائنات من طريق الكشف يقظة ومناماً كما  األحكا

 هاد.كتبه يف اجل
أما العلم ابلدين وكشفه فالدين نوعان: أمور خربية اعتقادية وأمور طلبية عملية. فاألول كالعلم ابهلل، 

بياء وأممهم ومراتبهم يف الفضائل، ومالئكته، وكتبه ورسله، واليوم اآلخر، ويدخل يف ذلك أخبار األن
ار، وما يف األعمال من الثواب وأحوال املالئكة وصفاهتم وأعماهلم، ويدخل يف ذلك صفة اجلنة والن

 والعقاب، وأحوال األولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغري ذلك.
ل كالماً. ويسمى وقد يسمى هذا النوع أصول دين، ويسمى العقد األكرب، ويسمى اجلدال فيه ابلعق

 عقائد واعتقادات، ويسمى املسائل العلمية واملسائل اخلربية، ويسمى علم املكاشفة.
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والثاين األمور العملية الطلبية من أعمال اجلوارج والقلب كالواجبات واحملرمات واملستحبات 
هو من جهة كونه علماً واملكروهات واملباحات، فإن األمر والنهي قد يكون ابلعلم واالعتقاد، ف

ًا به أو منهياً عنه واعتقادًا أو خربًا صادقاً أو كاذابً يدخل يف القسم األول، ومن جهة كونه مأمور 
يدخل يف القسم الثاين، مثل شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا، فهذه الشهادة من جهة  

ومن جهة أهنا فرض واجب وأن صاحبها هبا كوهنا صادقة مطابقة ملخربها فهي من القسم األول، 
 ، فهي من القسم الثاين.يصري مؤمناً يستحق الثواب، وبعدمها يصري كافراً حيل دمه وماله

وقد يتفق املسلمون على بعض الطرق املوصلة إىل القسمني كاتفاقهم على أن القرآن دليل فيهما يف 
األحكام العملية من احلسن والقبيح والوجوب  اجلملة، وقد يتنازعون يف بعض الطرق كتنازعهم يف أن

لسمع؟ وأن السمع هل هو منشأ األحكام واحلظر هل تعلم ابلعقل كما تعلم ابلسمع أم ال تعلم إال اب
أو مظهر هلا كما هو مظهر للحقائق الثابتة بنفسها؟ وكذلك االستدالل ابلكتاب والسنة واإلمجاع 

ثل مسائل الصفات والقدر وغريمها مما اتفق عليه أهل السنة على املسائل الكبار يف القسم األول، م
ن أهل البدع املتكلمني مبا عندهم على أن السمع ال واجلماعة من مجيع الطوائف، وأىب ذلك كثري م

( حىت يزعم كثرية من القدرية واملعتزلة أنه ال يصح 1يثبت إال بعد تلك املسائل فإثباهتا ابلسمع )
ى حكمة هللا وعدله وأنه خالق كل شيء وقادر على كل شيء، وتزعم اجلهمية االستدالل ابلقرآن عل

شعرية وغريهم أنه ال يصح االستدالل بذلك على علم هللا وقدرته من هؤالء ومن اتبعهم من بعض األ



 وعبادته، وأنه مستو على العرش.
املسائل القطعية مطلقاً وبزعم قوم من غالية أهل البدع أنه ال يصح االستدالل ابلقرآن واحلديث على 

 بناء على أن الداللة اللفظية ال تفيد اليقني مبا زعموا.
__________ 

 يف األصل لعل الساقط: متوقف على اثبات السمع هبا ( بياض1)
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ويزعم كثري من أهل البدع أنه ال يستدل ابألحاديث املتلقاة ابلقبول على مسائل الصفات والقدر 
 وحنومها مما يطلب فيه القطع واليقني.

 يصح أنه ال يستدل ابإلمجاع على شيء، ومنهم من يقول ال ويزعم قوم من غالية املتكلمني
 االستدالل به على األمور العلمية ألنه ظين. وأنواع من هذه املقاالت اليت ليس هذا موضعها.

فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إليهما من دليل أو مشاهدة، ابطنة أو ظاهرة، عام أو خاص، 
 كثريًا.فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعاً  

حصول العلم ألحد بغري الطريق اليت يعرفها، حىت  وكذلك كثري من أهل احلديث والسنة قد ينفي
ينفي أكثر الدالالت العقلية من غري حجة على ذلك. وكذلك األمور الكشفية اليت لألولياء، من 

 أهل الكالم من ينكرها، ومن أصحابنا من يغلو فيها، وخيار األمور أوساطها.
يقة أهل احلديث وأهل الكالم وأهل التصوف العقلية والنقلية والكشفية واخلربية والنظرية طر  فالطريق

قد جتاذهبا الناس نفياً وإثبااتً، فمن الناس من ينكر منها ما ال يعرفه، ومن الناس من يغلو فيما يعرفه، 
وكثري منها فاسد متناقض فريفعه فوق قدره وينفي ما سواه. فاملتكلمة واملتفلسفة تعظم الطرق العقلية 

  واختالفاً، وكل فريق يرد على اآلخر فيما يدعيه قطعياً.وهم أكثر خلق هللا تناقضاً 
وطائفة ممن تدعي السنة واحلديث حيتجون فيها أبحاديث موضوعة وحكاايت مصنوعة يعلم أهنا  

على منامات  كذب. وقد حيتجون ابلضعيف يف مقابلة القوي، وكثري من املتصوفة والفقراء يبين
االت غري مطابقة، وأوهام غري صادقة )إن يتبعون إال الظن وأذواق وخياالت يعتقدها كشفاً وهي خي
 وإن الظن ال يغين من احلق شيئاً( فنقول:

 إبمجاع –أما طرق األحكام الشرعية اليت نتكلم عليها يف أصول الفقه فهي 
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املسلمني: الكتاب، مل خيتلف أحد من األئمة يف ذلك كما خالف بعض أهل الضالل يف االستدالل 
 لى بعض املسائل اإلعتقادية.ع

اهر القرآن بل تفسره، مثل أعداد الصالة وأعداد ركعاهتا، والثاين السنة املتواترة اليت ال ختالف ظ
 ونصب الزكاة وفرائضها، وصفة احلج والعمرة وغري ذلك من األحكام اليت مل تعلم إال بتفسري السنة.

أو يقال ختالف ظاهره كالسنة يف تقدير نصاب السرقة  وأما السنة املتواترة اليت ال تفر ظاهر القرآن،
أو  -ذلك، فمذهب مجيع السلف العمل هبا أيضاً إال اخلوارج، فإن من قوهلم ورجك الزاين وغري 

خمالفة السنة، حيث قال أوهلم للنيب صلى هللا عليه وسلم يف وجهه: إن هذه القسمة  -قول بعضهم 
أهنم ال يتبعونه صلى هللا عليه وسلم إال فيما بلغه عن هللا من ما أريد هبا وجه هللا. وحيكي عنهم 

والسنة املفسرة له، وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فال يعملون إال بظاهره، وهلذا كانوا  القرآن
مارقة مرقوا من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية. وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ألوهلم " لقد 

 عليه من إن مل أعدل " فأجوز جوز أن الرسول جيوز أن خيون ويظلم فيما ائتمنه هللا خبت وخسرت
األموال، وهو معتقد أنه أمني هللا على وجيه، فقد اتبع ظاملاً كاذابً وجوز أن خيون ويظلم فيما ائتمنه 

هللا عليه  من املال من هو صادق أمني فيما ائتمنه هللا عليه من خرب السماء، وهلذا قال النيب صلى
يقول صلى هللا عليه وسلم إن أداء األمانة وسلم " أأيمنين من يف السماء وال أتمنوين؟ " أو كما قال، 

 يف الوحي. أعظم والوحي الذي أوجب هللا طاعته هو الوحي حبكمه وقسميه.
لبدع السنن وقد ينكر هؤالء كثريًا من السنن طعناً يف النقل ال ردًا للمنقول كما ينكر كثري من أهل ا

 وغري ذلك.املتواترة عند أهل العلم كالشفاعة واحلوض والصراط والقدر 
 الطريق الثالث السنن املتواترة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إما متلقاة ابلقبول
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الفقه من أهل العلم هبا، أو برواية الثقات هلا. وهذه أيضاً مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل 
م، وأنكر كثري منهم أن حيصل واحلديث والتصوف وأكثر أهل العلم، وقد أنكرها بعض أهل الكال

العلم بشيء منها وإمنا يوجب العلم، فلم يفرقوا بني املتلقى ابلقبول وغريه، وكثري من أهل الرأي قد 
بعضاً، ألنه خبالف  ينكر كثريًا منها بشروط اشرتطها، ومعارضات دفعها هبا ووضعها، كما يرد بعضهم

و قياس األصول، أو ألن عمل متأخري أهل ظاهر القرآن فيما زعم، أو ألنه خالف األصول، أ



 املدينة على خالفه أو غري ذلك من املسائل املعروفة يف كتب الفقه واحلديث وأصول الفقه.
وأهل احلديث  الطريق الرابع اإلمجاع وهو متفق عليه بني عامة املسلمني من الفقهاء والصوفية

املعتزلة والشيعة، لكن املعلوم منه هو ما كان والكالم وغريهم يف اجلملة، وأنكره بعض أهل البدع من 
عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً، وهلذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من 

بعني على أحد قويل الصحابة، اإلمجاعات احلادثة بعد الصحابة واختلف يف مسائل منه كإمجاع التا
 خالفهم بعضهم، واإلمجاع السكويت وغري ذلك.واإلمجاع الذي مل ينقرض عصر أهله حىت 

الطريق اخلامس القياس على النص واإلمجاع، وهو حجة أيضاً عند مجاهري الفقهاء، لكن كثرياً من 
صوص، وحىت استعمل أهل الرأي أسرف فيه حىت استعمله قبل البحث عن النص، وحىت رد به الن

قياس من ينكره رأساً، وهي مسئلة كبرية واحلق منه الفاسد، ومن أهل الكالم وأهل احلديث وأهل ال
 فيها متوسط بني اإلسراف والنقض.

الطريق السادس االستصحاب، وهو البقاء على األصل فيما مل يعلم ثبوته وانتفاؤه ابلشرع، وهو 
ل هو حجة يف اعتقاد العدم؟ فيه خالف، ومما يشبهه حجة على عدم االعتقاد ابالتفاق، وه

لدليل السمعي على عدم احلكم الشرعي، مثل أن يقال: لو كانت األضحية أو االستدالل بعدم ا
الوتر واجباً لنصب الشرع عليه دلياًل شرعياً، إذ وجوب هذا ال يعلم بدون الشرع، وال دليل، فال 

 وجوب.
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لوجوب والتحرمي املعلوم ابلعقل حىت يثبت املغري له. وهذا استدالل بعدم فاألول يبقى على نفي ا
كم ثبوت دليله السمعي،  الدليل السمعي املثبت على عدم احلكم، إذ يلزم من ثبوت مثل هذا احل

كما يستدل بعدم النقل ملا تتوفر اهلمم والدواعي على نقله وما توجب الشرعية نقله، وما يعلم من 
دهتم أهنم ينقلونه على أنه مل يكن، كاالستدالل بذلك على عدم زايدة يف القرآن ويف دين أهلها وعا

لعباس أو غريمها، ويعلم اخلاصة من أهل الشرائع الظاهرة وعدم النص اجللي ابإلمامة على علي أو ا
علم العلم ابلسنن واآلاثر وسرية النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفائه انتفاء أمور من هذا هذا، ال ي

انتفاءها غريهم، ولعلمهم مبا بنفيها من أمور منقولة يعلموهنا هم، ولعلمهم ابنتفاء لوازم نقلها؛ فإن 
 تفاء الالزم دليل على انتفاء امللزوم.وجود أحد الضدين ينفي اآلخر، وان

 الطريق السابع املصاحل املرسلة، وهو أن يرى اجملتهد أن هذا الفعل جيلب منفعة راجحة، وليس يف



الشرع ما ينفيه، فهذه الطريق فيها خالف مشهور، فالفقهاء يسموهنا املصاحل املرسلة، ومنهم من 
وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإهلاماهتم،  يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها االستحسان،

وهذه فإن حاصلها أهنم جيدون يف القول والعمل مصلحة يف قلوهبم وأدايهنم ويذوقون طعم مثرته، 
مصلحة، لكن بعض الناس خيص املصاحل املرسلة حبفظ النفوس واألموال واألعراض والعقول 

املنافع ويف دفع املضار، وما ذكروه من دفع واألداين. وليس كذلك، بل املصاحل املرسلة يف جلب 
 املضار عن هذه األمور اخلمسة فهو أحد القسمني.

ففي الدنيا كاملعامالت واألعمال اليت يقال فيها مصلحة وجلب املنفعة يكون يف الدنيا ويف الدين، 
اليت يقال للخلق من غري حظر شرعي. ويف الدين ككثري من املعارف واألحوال والعبادات والزهادات 

فيها مصلحة لإلنسان من غري منع شرعي. فمن قصر املصاحل على العقوابت اليت فيها دفع الفساد 
 ط فقد قصر.عن تلك األحوال ليحفظ اجلسم فق
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وهذا فصل عظيم ينبغي االهتمام به فإن من جهته حصل يف الدين اضطراب عظيم، وكثري من األمراء 
ن منها ما هو حمظور يف والعلماء والعباد رأوا مصاحل فاستعملوها بناء على هذا األصل وقد يكو 

لنصوص، وكثري منهم من أمهل الشرع ومل يعلموه، ورمبا قدم على املصاحل املهدية كالماً خبالف ا
مصاحل جيب اعتبارها شرعاً بناء علىأن الشرع مل يرد هبا، ففوت واجبات ومستحبات، أو وقع يف 

 حمظورات ومكروهات، وقد يكون الشرع ورد بذلك ومل يعلمه.
ول: أن هذه مصلحة والشرع ال يهمل املصاحل، بل قد دل الكتاب والسنة واإلمجاع على وحجة األ

 ها، وحجة الثاين: أن هذا أمر مل يرد به الشرع نصاً وال قياساً.اعتبار 
والقول ابملصاحل املرسلة يشرع من الدين ما مل أيذن به هللا. وهي تشبه من بعض الوجوه مسئلة 

ي والرأي وحنو ذلك، فإن االستحسان طلب احلسن واألحسن  االستحسان والتحسني العقل
كما أن االستقباح رؤيته قبيحاً، واحلسن هو املصلحة، كاالستخراج، وهو رؤية الشيء حسناً  

فاالستحسان واالستصالح متقارابن، والتحسني العقلي قول أبن العقل يدرك احلسن، لكن بني هذه 
 فروق.

مل مصلحة قط، بل هللا تعاىل قد أكمل لنا الدين وأمت النعمة، فما من والقول اجلامع أن الشريعة ال هت
إال وقد حدثنا به النيب صلى هللا عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها شيء يقرب إىل اجلنة 



ال يزيغ عنها بعده إال هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع مل يرد به فأحد األمرين 
يء ينفع ه، إما أن الشرع دل عليه هي املنفعة احلاصلة أو الغالبة، وكثريًا ما يتوهم الناس أن الشالزم ل

يف الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة ابملضرة، كما قال تعاىل يف اخلمر وامليسر )قل فيهما إمث  
 كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفعهما( .
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وكثري مما ابتدعه الناس من العقائد واألعمال من بدع أهل الكالم وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل 
ل كثري من اخلارجني عن منفعة أو مصلحة انفعاً وحقاً وصواابً ومل يكن كذلك، بامللك حسبوه 

اإلسالم من اليهود والنصارى واملشركني والصابئني واجملوس حيسب كثري منهم أن ما هم عليه من 
االعتقادات واملعامالت والعبادات مصلحة هلم يف الدين والدنيا، ومنفعة هلم، فقد )ضل سعيهم يف 

ء عملهم فرأوه حسناً. فإذا كان الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً( وقد زين هلم سو احلياة 
اإلنسان يرى حسناً ما هو سيئ كان استحسانه أو استصالحه قد يكون من هذا الباب. وهذا خبالف 

الذين جحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. فإن ابب جحود احلق ومعاندته من ابب جهله 
األهواء من املسلمني القسمان. فإن لعمى عنه، والكفار فيهم هذا وفيهم هذا، وكذلك يف أهل وا

الناس كما أهنم يف ابب الفتوى واحلديث خيطئون اترة ويتعمدون الكذب أخرى، فكذلك هم يف 
أحوال الدايانت، وكذلك يف األفعال قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلم، وقد يعتقدون أنه ليس بظلم 

ن أنه كان ظلوماً جهوال( فتارة جيهل واترة ظلم، فإن اإلنسان كما قال هللا تعاىل )ومحلها اإلنسا وهو
 يظلم: ذلك يف قوة علمه، وهذا يف قوة عمله.

واعلم أن هذا الباب مشرتك بني أهل العلم والقول، وبني أهل اإلرادة والعمل، فذلك يقول هذا جائز 
د نفعاً يف عله من غري اعتقاد حترميه أو اعتقاد أنه خري له كما جيأو حسن، بناء على ما رآه، وهذا يف

مثل السماع احملدث: مساع املكاء والتصدية والرياع اليت يقال هلا الشبابة والصفارة واألواتر وغري 
ذلك، وهذا يفعله ملا جيده من لذته، وقد يفعله ملا جيده من منفعة دينه بزايدة أحواله الدينية كما يفعل 

 القرآن. مع
نفعة، وهو نظري املقاالت املبتدعة. وهذا يقول هو وهذا يقول جائز ملا يرى من تلك املصلحة وامل

 حق لداللة القياس العقلي عليه. وهذا يقول جيوز وجيب
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اعتقادها وإدخاهلا يف الدين إذ كانت كذلك، وكذلك سياسات والة األمور من الوالة والقضاء وغري 
 ذلك.
بني احلق والباطل، والصدق والكذب،  أنه ال ميكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد مييز بعقله واعلم

وبني النافع والضار، واملصلحة واملفسدة، وال ميكن املؤمن أن يدفع عن إميانه أن الشريعة جاءت مبا 
خل فيها هو احلق والصدق يف املعتقدات، وجاءت مبا هو النافع واملصلحة يف األعمال اليت تد

القبيح إذا فسر ابلنافع والضار واملالئم لإلنسان االعتقادات، وهلذا مل خيتلف الناس أن احلسن أو 
 فإنه قد يعلم ابلعقل، هذا يف األفعال. -واملنايف له واللذيذ واألليم 

وكذلك إذا فسر حسنه أبنه موجود أو كمال املوجود يوصف ابحلسن. ومنه قوله تعاىل )وهلل األمساء 
ي أكمل من امليت يف وجوده، وأن احلسىن( وقوله )الذي أحسن كل شيء خلقه( كما نعلم أن احل

فهذا أيضاً قد يعلم ابلعقل. وإمنا اختلفوا  -العامل أكمل من اجلاهل، وأن الصادق أكمل من الكاذب 
 ؟يف أن العقل هل يعترب املنفعة واملضرة. وأنه هل ابب التحسني واحد يف اخلالق واملخلوق

يعلم ابلعقل األول يف احلق املقصود، والثاين يف فأما الوجهان األوالن فثابتان يف أنفسهما، ومنهما ما 
احلق املوجود )األول( متعلق حبب القلب وبغضه وإرادته وكراهته وخطابه ابألمر والنهي )الثاين( متعلق 

واإلثبات، والباطل مبعىن املعدوم بتصديقه وتكذيبه وإثباته ونفيه وخطابه اخلربي املشتمل على النفي 
ما ينبغي قصده وطلبه وعمله، وهو النافع، والباطل إبزاء ما ال ينبغي قصده وال املنتفي، واحلق إبزاء 

طلبه وال عمله وهو غري النافع. واملنفعة تعود إىل حصول النعمة واللذة والسعادة اليت هي حصول 
املرهوب حصول النعيم وزوال العذاب، وحصول اخلري  اللذة، ودفع األمل هو حصول املطلوب، وزوال

 الشر، مث املوجود والنافع قد يكون اثبتاً وزوال 
 دائماً 
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وقد يكون منقطعاً ال سيما إذا كان زمناً يسرياً فيستعمل الباطل كثريًا إبزاء ما ال يبقى من املنفعة، 
ابطل وحقيقته أنه يستعمل إبزاء ما ليس ياة وإبزاء ما ال يدوم من الوجود، كما يقال املوت حق واحل

من املنافع خالصاً أو راجحاً كما تقدم القول فيه فيما يزهد فيه، وهو ما ليس بنافع، واملنفعة املطلقة 
هي اخلالصة أو الراجحة، وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضررًا ليس هو دوهنا فإهنا ابطل يف 



املنفعة. وأما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو حيصل به لذة  طل مناالعتبار واملضرة أحق ابسم البا
فاسدة فهذا ال منفعة فيه حبال، فهذه األمور اليت يشرع الزهد فيها وتركها وهي ابطل، ولذلك ما هنى 

هللا عنه ورسوله ابطل ممتنع أن يكون مشتماًل على منفعة خالصة أو راجحة. وهلذا صارت أعمال 
طلة لقوله )ال تبطلوا صدقاتكم ابملن واألذى كالذي ينفق ماله رائء الناس وال ني ابالكفار واملنافق

يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب( اآلية. أخرب أن صدقة املرائي واملنان ابطلة مل 
 تبطلوا ول واليبق فيها منفعة له، وكذلك قوله تعاىل )اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرس

أعمالكم( وكذلك اإلحباط يف مثل قوله )ومن يكفر ابإلميان فقد حبط عمله( وهلذا تسميه الفقهاء 
 العقود.

والعبادات بعضها صحيح وبعضها ابطل وهو ما مل حيصل به مقصوده ومل يرتتب عليه أثره، فلم يكن 
اب بقيعة حيسبه الظمآن ماء( اآلية م كسر فيه املنفعة املطلوبة منه، ومن هذا قوله )والذين كفروا أعماهل

وقوله )مثل ما ينفقون يف هذه احلياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم 
فأهلكته( وقوله )وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا( ولذلك وصف االعتقادات 

 عمال ليست انفعة.أن األواملقاالت أبهنا ابطلة ليست مطابقة وال حقاً كما 
وقد توصف االعتقادات واملقاالت أبهنا ابطلة إذا كانت غري مطابقة إن مل يكن فيها منفعة كقوله 

 صلى هللا عليه وسلم " اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع " فيعود احلق فيما
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ىل )أنزل من السماء ماء فسالت يتعلق ابإلنسان إىل ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال، قال هللا تعا
ا الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع كذلك يضرب هللا احلق والباطل، فأم  -إىل قوله  -أودية بقدرها 

الناس فيمكث يف األرض كذلك يضرب هللا األمثال( وقال تعاىل )الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا 
كذل يضرب   -إىل قوله  -ا نزل على حممد أضل أعماهلم والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمنوا مب

 هللا للناس أمثاهلم( .
عمل ال يراد به وجه هللا فهو ابطل حابط ال ينفع صاحبه وقت  وإذا كان كذلك وقد علم أن كل

احلاجة إليه، فكل عمل ال يراد به وجه هللا فهو ابطل، ألن ما مل يرد به وجهه إما أن ال ينفع حبال، 
دنيا أو يف اآلخرة. فاألول ظاهر وكذلك منفعته يف اآلخرة بعد املوت، فإنه قد ثبت وإما أن ينفع يف ال

سلني أنه بعد املوت ال ينفع اإلنسان من العمل إال ما أراد به وجه هللا. وأما يف الدنيا فقد بنصوص املر 



 أعظم حيصل له لذات وسرور، وقد جيزى أبعماله يف الدنيا، لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضرراً 
فهو ابطل وإن  منها وتفوت أنفع منها وأبقاه، فهي ابطلة أيضاً، فثبت أن كل عمل ال يرد به وجه هللا 

 كان فيه لذة ما.
وأما الكائنات فقد كانت معدومة منفية فثبت أن أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد: " أال كل شيء 

دق كلمة قاهلا شاعر قول لبيد " أال كل شيء ما خال هللا ابطل " وكما قال صلى هللا عليه وسلم " أص
ابطل، وعلى هذين فقد فسر قوله )كل شيء ما خال هللا ابطل، وكل مقصود بدون قصد هللا فهو 

هالك إال وجهه( إال ما أريد به وجهه وكل شيء معدوم إال من جهته. هذا على قول، وأما القول 
مام أمحد رمحه هللا تعاىل يف رده على اجلهمية اآلخر وهو املأثور عن طائفة من السلف وبه فسر اإل

 (1والزاندقة )
__________ 

كما سقط خرب قوله: وأما   -نا لفظ " اآلية" وهو مفعول فسر اإلمام أمحد ( لعله سقط من ه1)
 القول اآلخر إخل وهو معلم
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عليها فان( فقالت قال أمحد: وأما قوله )كل شيء هالك إال وجهه( وذلك أن هللا أنزل )كل من 
 عن أهل السموات واألرض املالئكة: هلك أهل األرض، وطمعوا يف البقاء، فأنزل هللا تعاىل أنه خيرب

إال وجهه، فإنه حي ال ميوت، فلما  -يعين ميتاً  -أنكم متوتون فقال: كل شيء من احليوان هالك 
 وهلم أن اجلنة والنار تفنيان.ذكر ذلك أيقنوا عند ذلك ابملوت " ذكر ذلك يف رده على اجلهمية ق

صلحة واحلكمة والصواب. وأن الشيء وقد تبني مما ذكرانه أن احلسن هو احلق والصدق والنافع وامل
 القبيح هو الباطل والكذب والضار واملفسدة والسفه واخلطأ.

، وأما مواضع االشتباه والنزاع واختالف اخلالئق فموضع واحد وذلك أن فعل هللا كله حسن مجيل
ل قال هللا عز وجل )الذي أحسن كل شيء خلقه( وقال تعاىل )صنع هللا الذي أتقن كل شيء( وقا

 تعاىل )وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا يعملون( .
 تعاىل )شهد وقال النيب صلى هللا عليه وسلم " إن هللا مجيل حيب اجلمال " وهو حكم عدل قال هللا

و العزيز احلكيم( وقال تعاىل )إن هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائماً ابلقسط ال إله إال ه
هللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها( وقال تعاىل )وهو احلكيم اخلبري( وهذا كله متفق 



 .عليه بني األمة جمماًل غري مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه
لوا عن أن وذلك أن هذه األعمال الفاسدة واآلالم وهذا الشر الوجودي املتعلق ابحليوان، وأنه ال خي

يكون عماًل من األعمال، أو أن يكون أملاً من اآلالم الواقعة ابحليوان، وذلك العمل القبيح واألمل شره 
م أن األعمال ليست من خلقه من ضرره، وهذا العامل واملعامل، فاملعتزلة ومن اتبعها من الشيعة تزع

مل سابق. أو تعوض بنفع الحق، وكثري وال كوهنا شيء، وأن اآلالم ال جيوز أن يفعلها إال جزاء على ع
 من أهل اإلثبات ومن اتبعهم من اجلربية يقولون بل اجلميع
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ري والشر ابلنسبة خلقه وهو يفعل ما يشاء، وحيكم ما يريد، وال فرق بني خلق املضار واملنافع، واخل
، بل لو فرض أنه فعل أي شيء كان إليه. ويقول هؤالء: إنه ال يتصور أن يفعل ظلماً وال سفهاً أصالً 

فعله حكمة وعداًل وحسناً، إذ ال قبيح إال ما هنى عنه وهو مل ينهه أحد، ويسوون بني تنعيم اخلالئق 
 وتعذيبهم، وعقوبة احملسن، ورفع درجات الكفار واملنافقني.

لون يقولو: والفريقان متفقان على أنه ال ينتفع بطاعات العباد وال يتضرر مبعصيتهم، لكن األو 
 اإلحسان إىل الغري حسن لذاته وإن مل يعد إىل احملسن منه فائدة.

واآلخرون يقولون: ما حسن منا حسن منه، وما قبح منا قبح منه، واآلخرون مع مجهور اخلالئق 
: إذا أمر ابلشيء فقد أراده منا. ال يعقل احلسن والقبيح إال ما ينفع أو ينكرون، واألولون يقولون

و ما أيمر الواحد منا غريه بشيء فإنه ال بد أن يريده منه ويعينه عليه، وقد أقدر الكفار يضر، كنح
بغاية القدرة، ومل يبق يقدر على أن جيعلهم يؤمنون اختيارًا، وإمنا كفرهم وفسوقهم وعصياهنم بدون 

بني هذين يف  ئته واختياره. وآخرون يقولون: األمر ليس مبستلزم اإلرادة أصاًل، وقد بينت التوسطمشي
غري هذا املوضع، وكذلك أمره. واألولون يقولون ال أيمر إال مبا فيه مصلحة العباد، واآلخرون يقولون 

 أمره ال يتوقف على املصلحة.
 وهنا مقدمات، تكشف هذه املشكالت.

س ما حسن منه حسن منا وليس ما قبح منه يقبح منا، فإن املعتزلة شبهت هللا خبلقه، إحداها أنه لي
وذلك أن الفعل حيسن منا جللبه املنفعة، ويقبح جللبه املضرة، وحيسن ألان أمران به، ويقبح ألان هنينا 

ما قال عنه، وهذان الوجهان منتفيان يف حق هللا تعاىل قطعاً، ولو كان الفعل حيسن ابعتبار آخر ك



 بعض الشيوخ:؟ ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا
 ثانية أن احلسن والقبح قد يكوانن صفة ألفعالنا وقد يدركاملقدمة ال
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بعض ذلك ابلعقل وإن فسر ذلك ابلنافع والضار واملكمل واملنقص، فإن أحكام الشارع فيما أيمر به 
مبينة للفعل صفات مل تكن له لصفات الفعلية ومؤكدة هلا واترة تكون وينهي عنه اترة تكون كاشفة ل

قبل ذلك، وإن الفعل اترة يكون حسنه من جهة نفسه واترة من جهة األمر به واترة من اجلهتني 
مجيعاً. ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية مل حيسن إال لتعلق األمر به وإن األحكام مبجرد نسبة 

املصاحل واملفاسد واملعروف واملنكر وما  فقط، فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من اخلطاب إىل الفعل
يف الشريعة من املناسبات بني األحكام وعللها، وأنكر خاصة الفقه يف الدين الذي هو معرفة حكمة 

 الشريعة مقاصدها وحماسنها.
اً من األعمال خارجاً املقدمة الثالثة إن هللا خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير ومن جعل شيئ

 ه فقد أحلد يف أمسائه وآايته خبالف ما عليه القدرية.عن قدرته ومشيئت
املقدمة الرابعة إن هللا إذا أمر العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية وإن مل يرده منه إرادة 

وإمنا الصواب التفصيل   قدرية كونية فإثبات إرادته يف األمر مطلقاً خطأ ونفيها عن األمر مطلقاً خطأ
نزيل )يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر، يريد هللا ليخفف عنكم، ما يريد هللا كما جاء يف الت

ليجعل عليكم من حرج( وقال )فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل 
تتلوا طهر قلوهبم( وقال )ولو شاء هللا ما اقصدره ضيقاً حرجاً( وقال )أولئك الذين مل يرد هللا أن ي

 ولكن هللا يفعل ما يريد( وأمثال ذلك كثري.
املقدمة اخلامسة إن حمبته ورضاه مستلزم لإلرادة الدينية واألمر الديين وكذلك بغضه وغضبه وسخطه 

قول مجهور مستلزم لعدم اإلرادة الدينية فاحملبة والرضا والغضب والسخط ليس هو جمرد اإلرادة. هذا 
 األمور مبعىن اإلرادة كما يقوله كثري من القدرية وكثري من أهل اإلثباتأهل السنة. ومن قال أن هذه 
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فإنه يستلزم أحد أمرين: إما الكفر والفسوق واملعاصي مما يكرهها ديناً فقد كره كوهنا وأهنا واقعة 
مريدًا هلا شاءها فهو حمب راض هبا كما ملا كان  بدون مشيئته وإرادته. وهذا قول القدرية، أو يقول أنه

تقوله طائفة من أهل اإلثبات، وكال القولني فيه ما فيه، فإن هللا تعاىل حيب املتقني وحيب املقسطني 
وقد رضي عن املؤمنني، وحيب ما أمر به أمر إجياب واستحباب، وليس هذا املعىن اثبتاً يف الكفار 

لكفر، وال حيب كل خمتال فخور، ومع هذا فما شاء هللا كان وما لعباده ا والفجار والظاملني، وال يرضى
 مل يشأ مل يكن.

وأحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من أهل اإلثبات: أن احملبة مبعىن اإلرادة أنه أحبها كما أرادها  
 كوانً، فكذلك أحبها ورضيها كوانً، وهذا فيه نظر مذكور يف غري هذا املوضع.

إلرادة ال يعرف يف حينا بل أن األمر منه ابلشيء إما أن يريده أو ال يريده، وأما : تقسيم افإن قيل
الفرق بني اإلرادة واحملبة فقد يعرف يف حقنا )فيقال( وهذا هو الواجب فإن هللا تعاىل ليس كمثله 

أيمره فإما أن  شيء، وليس أمره لنا كأمر الواحد منا لعبده وخدمه، وذلك أن الواحد منا إذا أمر عبده
حلاجته إليه أو إىل املأمور به، أو حلاجته إىل األمر فقط، فاألول كأمر السلطان جنده مبا فيه حفظ 

ملكه ومنافعهم له، فإن هداية اخللق وإرشادهم ابألمر والنهي هي من ابب اإلحسان إليهم، واحملسن 
وإن أسأمت فلها( وقال )من  م ألنفسكممن العباد حيتاج إىل إحسانه قال هللا تعاىل )إن أحسنتم أحسنت

عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساء فعليها( .وهللا تعاىل مل أيمر عباده حلاجته إىل خدمتهم وال هو حمتاج إىل 
أمرهم وإمنا أمرهم إحساانً منه ونعمة أنعم هبا عليهم، فأمرهم مبا فيه صالحهم وهناهم عما فيه 

 عمه على خلقه كما قال )ومامن أعظم نفسادهم. وإرسال الرسل، وإنزال الكتب 
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أرسلناك إىل رمحة للعاملني( وقال تعاىل )لقد من هللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسواًل من أنفسهم( 
لصدور وهدى ورمحة للمؤمنني، قل وقال )اي أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف ا

وا( فمن أنعم هللا عليه مع األمر ابالمتثال فقد متت النعمة يف حقه  بفضل هللا وبرمحته فبذلك فليفرح
كما قال )اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت( وهؤالء هم املؤمنون. ومن مل ينعم عليه 

دل نعمة هللا كفرًا كما قال )أمل تر إىل الذين بدلوا ابالمتثال بل خذله حىت كفر وعصى فقد شقي ملا ب
كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار( واألمر والنهي الشرعيان ملا كاان نعمة ورمحة عامة مل يضر   نعمة هللا

ذلك عدم انتفاع بعض الناس هبما من الكفار، كإنزال املطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر 



يوجب أن  أخرى، كذلك مشيئته ملا شاءه من املخلوقات وأعياهنا وأفعاهلا الهبا بعض الناس حلكمة 
حيب كل شيء منها فإذا أمر العبد أبمر فذاك إرشاد وداللة، فإن فعل املأمور به صار حمبوابً هلل وإال مل 

ن قيل( يكن حمبوابً له وإن كان مراداً له، وإرادته له تكويناً ملعىن آخر. فالتكوين غري التشريع. )فإ
وب ويوجب للمحب بدرك حمبوبه فرحاً ولذة احملبة والرضا يقتضيان مالءمة ومناسبة بني احملب واحملب

وسرورًا، وكذلك البغض ال يكون إال عن منافرة بني املبغض واملبعض، وذلك يقتضي للمبغض بدرك 
تاج احلي إليه ال حيبه، املبغض أذى وبغضاً وحنو ذلك، واملالءمة واملنافرة تقتضي احلاجة، إذ ما ال حي

جتوز عليه احلاجة، إذ لو جازت عليه احلاجة للزم حدوثه وما ال يضره كيف يبغضه؟ وهللا غين ال 
" اي عبادي إنكم لن  -أي يف احلديث القدسي  -وإمكانه وهو غين عن العاملني، وقد قال تعاىل 

حملبة والرضا ابإلرادة إذ يفعل النفع تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين " فلهذا فسرت ا
جهني: )أحدمها( اإللزام وهو أن نقول: اإلرادة ال تكون إال للمناسبة بني والضر. فيقال اجلواب من و 

 املريد
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واملراد ومالءمته يف ذلك تقتضي احلاجة، وإال فما ال حيتاج إليه احلي ال ينتفع به وال يريده، ولذلك 
ي أصاًل ال يكرهه وال فما مل يتأمل به احل إذا أراد به العقوبة واإلضرار ال يكون إال لنفرة وبغض، وإال

يدفعه، وكذلك نفس نفع الغري وضرره هو يف احلي متنافر من احلاجة، فإن الواحد منا إمنا حين إىل 
غريه جللب منفعة أو لدفع مضرة، وإمنا يضر غريه جللب منفعة أو دفع مضرة، فإذا كان الذي يثبت 

مل يكن إثبات إحدامها ونفي اآلخر أوىل ما يلزمه فيما نفاه صفة وينفي أخرى يلزمه فيما أثبته نظري 
من العكس، ولو عكس عاكس فنفى ما أثبته من اإلرادة وأثبت ما نفاه من احملبة ملا ذكره مل يكن 

بينهما فرق، وحينئذ فالواجب إما نفي اجلميع وال سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع اخللق 
ثبات اجلميع كما جاءت به النصوص، وحينئذ فمن لزم اإلرادة، وإما إواإلحسان إليهم وإن ذلك يست

( أنه يلزم من ذلك حمذور أو أحد األمرين الزم: إما أن ذلك احملذور ال يلزم أو أنه إن لزم 1توهم )
 فليس مبحذور.

دوث اجلواب الثاين: أن الذي يعلم قطعاً هو أن هللا قدمي واجب الوجود كامل، وأنه ال جيوز عليه احل
 النقص، لكن كون هذه األمور اليت جاءت هبا النصوص مستلزمة للحدوث وال اإلمكان وال

واإلمكان أو النقص هو موضع النظر، فإن هللا غين واجب بنفسه، وقد عرف أن قيام الصفات به ال 



قوله مفتقر  يلزم حدوثه وال إمكانه وال حاجته. وإن قول القائل بلزوم افتقاره إىل صفاته الالزمة مبنزلة
ه، ومعلوم أنه غين بنفسه، وأنه واجب الوجود بنفسه، وأنه موجود بنفسه، فتوهم حاجة نفسه إىل ذات

إىل نفسه، إن عين به أن ذاته ال تقوم إال بذاته فهذا حق، فإن هللا غين عن العاملني وعن خلقه، وهو 
 غين بنفسه.

__________ 
ال ملن يتوهم ما ذكر أن الالزم هو أحد راد فظاهر وهو أن يق( ينظر أين خرب هذا املبتدأ؟ وأما امل1)

 األرين الذين ذكرمها وملخصهما أنه ال يلزم من ذلك شيء أو يلزم شيء ليس مبحدود
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وأما إطالق القول أبنه غين عن نفسه فهو ابطل فإنه حمتاج إىل نفسه، ويف إطالق كل منهما إيهام 
بحانه عليماً حيب العلم، عفوًا حيب العفو، مجيالً معىن فاسد، وال خالق إال هللا تعاىل، فإذا كان س

 واملقسطني، وهو حيب اجلمال، نظيفاً حيب النظافة، طيباً حيب الطيب، وهو حيب احملسنني واملتقني
سبحانه اجلامع جلميع الصفات احملبوبة، واألمساء احلسىن والصفات العلى، وهو حيب نفسه ويثين 

ثناء عليه بل هو كما أثىن على نفسه. فالعبد املؤمن حيب نفسه،  بنفسه على نفسه، واخللق ال حيصون
ب نفسه، وحيب يف نفسه عباده وحيب يف هللا من أحب هللا وأحبه هللا، فاهلل سبحانه أوىل أبن حي

املؤمنني، ويبغض الكافرين، ويرضى عن هؤالء ويفرح هبم، ويفرح بتوبة عبده التائب من أولئك، 
وحيب محد نفسه والثناء عليه، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم لألسود وميقت الكفار ويبغضهم، 

ب احلمد " وقال صلى هللا عليه وسلم " بن سريع ملا قال: إنين محدت ريب مبحامد فقال " إن ربك حي
ال أحد أحب إليه املدح من هللا، وال أحد أحب إليه العذر من هللا، من أجل ذلك أرسل الرسل، وال 

على أذى من هللا، جيعلوه له ولدًا وشريكاً وهو يعافيهم ويرزقهم " فهو يفرح مبا حيبه،  أحد أصرب
حبه ورضاه وفرحه وسخطه وصربه على ما يؤذيه كل ذلك ويؤذيه ما يبغضه، ويصرب على ما يؤذيه، و 

من كماله وكل ذلك من صفاته وأفعاله، وهو الذي خلق اخلالئق وأفعاهلم، وهم لن يبلغوا ضره 
 روه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه.فيض

وإذا فرح ورضي مبا فعله بعضهم فهو سبحانه الذي خلق فعله، كما أنه إذا فرح ورضي مبا خيلقه فهو 
خلالق، وكل الذين يؤذون هللا ورسوله هو الذي مكنهم وصرب على أذاهم حبكمته، فلم يفتقر إىل غريه ا

( وهناية الكمال 1يد، وهذا قول عامة القدرية )ومل خيرج شيء عن مشيئته ومل يفعل أحد ما ال ير 



 والعزة.
__________ 

 ( كذا يف األصل فليحرر مراده من ذكر القدرية هنا1)
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( لو افتقر وجوده إىل فرح غريه، وأما احلدوث فيبىن على قيام الصفات فيلزم منه 1وأما اإلمكان )
الصفات فمبناه على القياس ه اجلهمية يف نفي ( وقد ذكر يف غري هذا املوضع أن ما سلك2حدوثه )

الفاسد احملض وله شرح مذكور يف غري هذا املوضع. ومن أتمل نصوص الكتاب والسنة وجدها يف 
غاية اإلحكام واإلتقان وأهنا مشتملة على التقديس هلل عن كل نقص، واإلثبات لكل كمال، وأنه 

يفعل ما يفعله بعد أن مل يكن  بل من الكمال أنه تعاىل ليس له كمال ينتظر حبيث يكون قبله انقصاً 
فاعله، وإنه إذا كان كاماًل بذاته وصفاته وأفعاله مل يكن كاماًل بغريه وال مفتقرًا إىل سواه، بل هو الغين 

وحنن الفقراء، وقال تعاىل )لقد مسع هللا قول الذين قالوا إن هللا فقري وحنن أغنياء، سنكتب ما قالوا 
سبحانه يف حمبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصربه وعفوه ياء بغري حق( وهو وقتلهم األنب

ورأفته له الكمال الذي ال تدركه اخلالئق وفوق الكمال، إذ كل كمال فمن كماله يستفاد، وله الثناء 
)إن  احلسن الذي ال حتصيه العباد، وإمنا هو كما أثىن على نفسه، له الغين الذي ال يفتقر إىل سواه، 

وات واألرض إال آيت الرمحن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم كل من يف السم
القيامة فردا( .فهذا األصل العظيم وهو مسئلة خلقه وأمره وما يتصل به من صفاته وأفعاله من حمبته 

شريعة. ورضاه وفرحه ابحملبوب وبغضه وصربه على ما يؤذيه هي متعلقة مبسائل القدر ومسائل ال
 لذي هو املسؤول عنه ومسائل الصفات ومسائلواملنهاج ا

__________ 
( لعله سقط من هنا كلمة: فيلزم. اليت هي جواب إما االمكان. واملعىن أنه يلزم كونه ال واجب 1)

الوجود أو افتقر وجوده على فرح غريه من احلوادث املمكنة وأما فرحه هو ورفعاء وغريمها من صفاته 
 منها امكانه فال يلزم

أي من قيام الصفات بنفسه كالكالم والسمع والبصر فيلزم منه حدوثه بزعمهم. وعبارته كلها ( 2)
 هنا غري جلية فلعلها حمرفة
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الثواب والعقاب والوعد والوعيد، وهذه األصول األربعة كلية جامعة وهي متعلقة به وخبلقه. وهي يف 
لية، ومسئلة الذات واحلقيقة تشبه مسئلة الصفات الذاتية والفععمومها ومشوهلا وكشفها للشبهات 

واحلد وما يتصل بذلك من مسائل الصفات والكالم يف حلول احلوادث ونفي اجلسم وما يف ذلك من 
تفصيل وحتقيق. فإن املعطلة وامللحدة يف أمسائه وآايته كذبوا حبق كثري جاءت به الرسل بناء على ما 

احلاجة. وهذه األشياء يصح نفيها  م والعرض ونفي حلول احلوادث ونفياعتقدوه منن نفي اجلس
ابعتبار ولكن ثبوهتا يصح ابعتبار آخر، فوقعوا يف نفي احلق الذي ال ريب فيه الذي جاءت به الرسل 

 ونزلت به الكتب وفطره عليه اخلالئق ودلت عليه الدالئل السمعية والعقلية وهللا أعلم.
 )انتهى(
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 ل اإلمجال فيما جيب هلل من صفات الكمالتفصي
والفصل فيما اتفق عليه وما اختلف فيه أهل امللل والنحل واملذاهب منها ابختالف الدالئل العقلية 

 اوي شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا سرهوالنقلية فيها من فت
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ؤول من علماء اإلسالم، والسادة بسم هللا الرمحن الرحيم رب يسر وأعن اي كرمي نص االستفتاء املس
اإلمجال، ويكشفوا قناع األشكال، األعالم، أحسن هللا ثواهبم، وأكرم نزهلم ومآهبم: أن يرفعوا حجاب 

عن مقدمة مجيع أرابب امللل والنحل متفقون عليها، ومستندون يف آرائهم إليها، حاشى مكابرًا منهم 
أن يقال " هذه صفة كمال فيجب هلل إثباهتا، وهذه صفة  معاندًا، وكافرًا بربوبية هللا جاحدًا. وهي:

ها يف أفراد الصفات متنازعون، ويف تعيني الصفات ألجل نقص فيتعني انتفاؤها " لكنهم يف حتقيق مناط
القسمني خمتلفون. فأهل السنة يقولون: إثبات السمع والبصر واحلياة والقدرة والعلم والكالم وغريها 

والصفات الفعلية كالضحك  -الوجه واليدين والعينني والغضب والرضا من الصفات اخلربية، ك
وأضدادها صفات نقصان. والفالسفة تقول: اتصافه هبذه صفات كمال  -والنزول واالستواء 

الصفات إن أوجب له كمااًل فقد استكمل بغريه فيكون انقصاً بذاته، وإن أوجب له نقصاً مل جيز 



: لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقرًا إليها وهي مفتقرة إليه، اتصافه هبا. واملعتزلة يقولون
وألهنا أعراض ال تقوم إال جبسم. واجلسم مركب، واملركب ممكن حمتاج،  فيكون الرب مفتقرًا إىل غريه،

وذلك عني النقص. ويقولون أيضاً: لو قدر على العباد أعماهلم وعاقبهم عليها كان ظاملاً وذلك نقص 
 يقولون: لو كان يف ملكه ما ال يريده لكان انقصاً.وخصومهم 

(5/38) 

 

والكالبية ومن اتبعهم ينفون صفات أفعاله ويقولون: لو قامت به لكان حمالً للحوادث، واحلادث إن 
 جيز وصفه به. وطائفة منهم أوجب له كمااًل فقد عدمه قبله، وهو نقص، وإن مل يوجب له كمااًل مل

الستلزامها الرتكيب املستلزم للحاجة واالفتقار. وهكذا نفيهم أيضاً حملبته ألهنا ينفون صفاته اخلربية 
مناسبة بني احملب واحملبوب، ومناسبة الرب للخلق نقص، وكذا رمحته ألن الرمحة رقة تكون يف الراحم، 

حوم، وهو نقص. وكذا غضبه، ألن الغضب غليان دم وهي ضعف وخور يف الطبيعة، وأتمل على املر 
لب طلباً لالنتقام، وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه ألن الضحك خفة روح يكون لتجدد ما يسر الق

واندفاع ما يضر. والتعجب استعظام للمتعجب منه. ومنكرو النبوات يقولون: ليس اخللق مبنزلة أن 
 ا أهاًل أن يرسل السلطان إليهم رسوالً. واملشركونيرسل إليهم رسواًل، كما أن أطراف الناس ليسو 

يقولون: عظم الرب يقتضي أن ال يتقرب إليه إال بواسطة وحجاب، فالتقرب إليه ابتداء من غري 
شفعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع. هذا وإن القائلني هبذه املقدمة ال يقولون مبقتضاها وال 

لمس توصف بسائر أنواع اإلدراكات: من الشم والذوق وال يطردوهنا، فلو قيل هلم: أميا أكمل؟ ذات
أم ذات ال توصف هبا كلها؟ لقالوا األوىل أكمل، ومل يصفوا هبا كلها اخلالق. وابجلملة فالكمال 

والنقص من األمور النسبية، واملعاين اإلضافية، فقد تكون الصفة كمااًل لذات ونقصاً ألخرى، وهذا 
والتفاعل  كمال للمخلوق، نقص للخالق، وكذا التعاظم والتكرب  حنو األكل والشرب والنكاح.

النفسي كمال للخالق نقص للمخلوق، وإذا كان األمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمال 
إمنا يكون كمااًل ابلنسبة إىل الشاهد، وال يلزم أن يكون كمااًل للغائب كما بني، ال سيما مع تباين 

 الذاتني.
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هل هي كمال أو نقص؟ فلذلك حنيل  وإن قلتم: حنن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها،
وهذا من التعجب أن احلكم عليها أبحدمها ألهنا قد تكون كمااًل لذات نقصاً ألخرى على ما ذكر. 

مقدمة وقع عليها اإلمجاع، هي منشأ االختالف والنزاع، فرضي هللا عمن يبني لنا بياانً يشفي العليل، 
اىل مسيع الدعاء، وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم وجيمع بني معرفة احلكم وإيضاح الدليل، أنه تع

 الوكيل. أجاب رضي هللا عنه:
 فتوى شيخ اإلسالم

جلواب عن هذا السؤال مبين على مقدمتني )إحدامها( أن يعلم أن الكمال اثبت هلل، بل احلمد هلل، ا
هو اثبت الثابت له هو أقصى ما ميكن من األكملية حبيث ال يكون وجود كمال ال نقص فيه إال و 

للرب تعاىل يستحقه بنفسه املقدسة، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه، فثبوت احلياة يستلزم نفي 
ثبوت العلم يستلزم نفي اجلهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز، وإن هذا الكمال اثبت املوت، و 

القرآن على األمور  له مبقتضى األدلة العقلية والرباهني اليقينية، مع داللة السمع على ذلك. وداللة
الثاين( داللة نوعان )أحدمها( خرب هللا الصادق، فما أخرب هللا ورسوله به فهو حق كما أخرب هللا به )و 

القرآن بضرب األمثال وبيان األدلة العقلية لدالة على املطلوب. فهذه داللة شرعية عقلية، فهي 
علم صحتها ابلعقل. وال يقال أهنا مل تعلم شرعية ألن الشرع دل عليها، وأرشد إليها. وعقلية ألهنا ت

قلية صار مدلوالً عليه خبربه، ومدلوالً إال مبجرد اخلرب. وإذا أخرب هللا ابلشيء ودل عليه ابلدالالت الع
عليه بدليله العقلي الذي يعلم به، فيصري اثبتاً ابلسمع والعقل، وكالمها داخل يف داللة القرآن اليت 

 تسمى الداللة الشرعية.
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وثبوت معىن الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معاين متضمنة هلذا املعىن. فما يف 
وإثبات معاين أمسائه وحنو ذلك كله  القرآن من إثبات احلمد له وتفصيل حمامده وأن له املثل األعلى،

عن ابن عباس يف تفسري )قل  دال على هذا املعىن. وقد ثبت لفظ الكامل فيما رواه ابن أيب طلحة
هو هللا أحد، هللا الصمد( أن الصمد املستحق للكمال، وهو السيد الذي كمل يف سؤدده، والشريف 

ه، واحلكم الذي قد كمل يف حكمه، والغين الذي قد كمل يف شرفه، والعظيم الذي قد كمل يف عظمت
مل الذي قد كمل يف علمه، واحلكيم الذي قد كمل يف غناه، واجلبار الذي قد كمل يف جربوته، والعا

الذي قد كمل يف حكمته، وهو الشريف الذي قد كمل يف مجيع الشرف والسؤدد، وهو هللا سبحانه 



وال كمثله شيء. وهكذا سائر صفات الكمال ومل وتعاىل. وهذه صفة ال تنبغي إال له، ليس له كفؤ 
ستقر يف فطر الناس، بل هم مفطورون عليه، يعلم أحد من األمة انزع يف هذا املعىن، بل هذا املعىن م

فإهنم كما أهنم مفطورون على اإلقرار ابخلالق، فإهنم مفطورون على أنه أجل وأكرب وأعلى وأعلم 
ذا املوضع أن اإلقرار ابخلالق وكماله يكون فطرايً ضرورايً يف وأكمل من كل شيء. وقد بينا يف غري ه

م عليه األدلة الكثرية، وقد حيتاج إىل األدلة عليه كثري حق من سلمت فطرته، وإن كان مع ذلك تقو 
من الناس عند تغري الفطرة وأحوال تعرض هلا. وأما لفظ الكامل فقد نقل األشعري عن اجلبائي أنه  

 كامالً، ويقول: الكامل الذي له أبعاض جمتمعة. وهذا النزاع إن كان يف املعىن كان مينع أن يسمى هللا
يف اللفظ فهو نزاع لفظي. واملقصود هنا أن ثبوت الكمال له ونفى النقائص عنه فهو ابطل، وإن كان 

مما يعلم ابلعقل. وزعمت طائفة من أهل الكالم كأيب املعايل والرازي واآلمدي وغريهم أن ذلك ال 
 يعلم إال ابلسمع الذي هو اإلمجاع، وإن نفى اآلفات والنقائص عنه مل
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لوا الطريق اليت هبا نفوا عنه ما نفوه إمنا هو نفي مسمى اجلسم وحنو ذلك، يعلم إال ابإلمجاع، وجع
يب بكر وأيب إسحاق ومن قبلهم وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية كاألشعري والقاضي وأ

من السلف واألئمة يف إثبات السمع والبصر والكالم له ابألدلة العقلية وتنزيهه عن النقائص ابألدلة 
ية، وهلذا صار هؤالء يعملون يف إثبات هذه الصفات على جمرد السمع ويقولون إذا كنا نثبت العقل

ا يكون ابإلمجاع الذي هو دليل مسعي، هذه الصفات بناء على نفي اآلفات، ونفي اآلفات إمن
 واإلمجاع إمنا يثبت أبدلة مسعية من الكتاب والسنة، قالوا والنصوص املثبتة للسمع والبصر والكالم
أعظم من اآلايت الدالة على كون اإلمجاع حجة، فاالعتماد يف إثباهتا ابتداء على الدليل السمعي 

مع أنه  -عليه يف النفي من نفى مسمى التحيز وحنوه  الذي هو القرآن أوىل وأحرى. والذي اعتمدوا
متناقض يف  هو -بدعة يف الشرع مل أيت به كتاب وال سنة وال أثر عن أحد من الصحابة والتابعني 

العقل ال يستقيم يف العقل، فإنه ما من أحد ينفي شيئاً خوفاً من كون ذلك يستلزم أن يكون 
بته نظري ما قاله فيما نفاه، وقيل له فيما نفاه نظري ما يقوله فيما املوصوف به جسماً إال قيل له فيما أث

 وصف ابحلياة والعلم والقدرأثبته، كاملعتزلة ملا أثبتوا أنه حي عليم قدير، وقالوا أنه ال ي
والصفات ألن هذه أعراض ال يوصف هبا إال ما هو جسم وال يعقل موصوف إال جسم. فقيل هلم: 

عليم قدير وال يوصف شيء أبنه عليم حي قدير إال ما هو جسم، وال يعقل فأنتم وصفتموه أبنه حي 



ن جوابنا عن الصفات. فإن موصوف هبذه الصفات إال ما هو جسم، فما كان جوابكم عن األمساء كا
جاز أن يقال ما يسمى هبذه األمساء ليس جبسم، جاز أن يقال فكذلك يوصف هبذه الصفات ما ليس 

 لصفات ليست أعراضاً، وإن قيل لفظ اجلسم جممل أو مشرتك وأن املسمىجبسم، وأن يقال: هذه ا
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ص غريه جاز أن يقال املوصوف هبذه هبذه األمساء ال جيب أن مياثله غريه وال أن يثبت له خصائ
قال نفاة الصفات الصفات ال جيب أن مياثله غريه وال أن يثبت له خصائص غريه، وكذلك إذا 

املعلومة ابلشرع أو ابلعقل مع الشرع، كالرضى والغضب واحلب والفرح وحنو ذلك: هذه الصفات ال 
والكالم، فما لزم يف أحدمها لزم يف  تعقل إىل جلسم. قيل هلم هذه مبنزلة اإلرادة والسمع والبصر

هذه الصفات يستلزم كثرة  اآلخر مثله. وهكذا نفاة الصفات من الفالسفة وحنوهم إذا قالوا ثبوت
املعاين فيه، وذلك يستلزم كونه جسماً أو مركباً، قيل هلم هذا كما أثبتم أنه موجود واجب قائم بنفسه 

، وعاشق ومعشوق وعشق، وحنو ذلك، فإن قالوا هذه وأنه عاقل ومعقول وعقل، ولذيذ وملتذ ولذة
فرق، وإن كان ممكناً أمكن أن يقال يف تلك ترجع إىل معىن واحد، قيل هلم أن كان هذا ممتنعاً بطل ال

مثل هذه، فال فرق بني صفة وصفة. والكالم على ثبوت الصفات وبطالن أقوال النفاة مبسوط يف 
ال يوصف هبا إال ما هو جسم وال يعقل موصوف إال جسم. غري هذا املوضع. فات ألن هذه أعراض 

صف شيء أبنه عليم حي قدير إال ما هو جسم، فقيل هلم: فأنتم وصفتموه أبنه حي عليم قدير وال يو 
وال يعقل موصوف هبذه الصفات إال ما هو جسم، فما كان جوابكم عن األمساء كان جوابنا عن 

األمساء ليس جبسم، جاز أن يقال فكذلك يوصف هبذه  الصفات. فإن جاز أن يقال ما يسمى هبذه
اً، وإن قيل لفظ اجلسم جممل أو الصفات ما ليس جبسم، وأن يقال: هذه الصفات ليست أعراض

مشرتك وأن املسمى هبذه األمساء ال جيب أن مياثله غريه وال أن يثبت له خصائص غريه جاز أن يقال 
ريه وال أن يثبت له خصائص غريه، وكذلك إذا قال نفاة املوصوف هبذه الصفات ال جيب أن مياثله غ

ى والغضب واحلب والفرح وحنو ذلك: هذه الصفات املعلومة ابلشرع أو ابلعقل مع الشرع، كالرض
الصفات ال تعقل إىل جلسم. قيل هلم هذه مبنزلة اإلرادة والسمع والبصر والكالم، فما لزم يف أحدمها 

الصفات من الفالسفة وحنوهم إذا قالوا ثبوت هذه الصفات يستلزم   لزم يف اآلخر مثله. وهكذا نفاة
اً أو مركباً، قيل هلم هذا كما أثبتم أنه موجود واجب قائم كثرة املعاين فيه، وذلك يستلزم كونه جسم

بنفسه وأنه عاقل ومعقول وعقل، ولذيذ وملتذ ولذة، وعاشق ومعشوق وعشق، وحنو ذلك، فإن قالوا 



 واحد، قيل هلم أن كان هذا ممتنعاً بطل الفرق، وإن كان ممكناً أمكن أن يقال يف هذه ترجع إىل معىن
بني صفة وصفة. والكالم على ثبوت الصفات وبطالن أقوال النفاة مبسوط تلك مثل هذه، فال فرق 

 يف غري هذا املوضع.
 

 ثبوت الكمال هلل تعاىل ابلعقل من وجوه
ا أن نبني أن ثبوت الكمال هلل معلوم ابلعقل وأن نقيض وجوب وجوده وقيوميته وقدمه واملقصود هن

ى هذه الطريق مستقيم يف العقل والشرع دون ذلك منتف عنه، فإن االعتماد يف اإلثبات والنفي عل
تلك، خالف ما قاله هؤالء املتكلمون. ومجهور أهل الفلسفة والكالم يوافقون على أن الكمال هلل 

تمام، وبيان ذلك من وجوه: )منها( أن يقال: قد ثبت أن هللا قدمي اثبت ابلعقل والفالسفة تسميه ال
خالق بنفسه إىل غري ذلك من خصائصه. والطريقة  بنفسه، واجب الوجود بنفسه، قيوم بنفسه،

 املعروفة يف وجوب الوجود تقال يف مجيع هذه املعاين.
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واجب فيلزم ثبوت الواجب على  فإذا قيل: الوجود إما واجب وإما ممكن واملمكن ال بد له من
ود إما قدمي وإما حادث واحلادث ال بد له من قدمي فيلزم ثبوت التقديرين، فهو مثل أن يقال. املوج

القدمي على التقديرين، واملوجود إما غين وإما فقري، والفقري ال بد له من الغىن، فلزم وجود الغين على 
غري قيوم، وغري القيوم ال بد له من القيوم. فلزم ثبوت التقديرين. واملوجود إما قيوم بنفسه وإما 

ى التقديرين. واملوجود إما خملوق وإما غري خملوق، واملخلوق ال بد له من خالق غري خملوق، القيوم عل
فلزم ثبوت غري املخلوق على التقديرين ونظائر ذلك متعددة. مث يقال: هذا الواجب القدمي اخلالق إما 

لثاين ممتنع ألن ال الذي ال نقص فيه املمكن الوجود ممكناً له وإما أن ال يكون واأن يكون ثبوت الكم
هذا ممكن للموجود احملدث الفقري املمكن، فألن ميكن للواجب الغين القدمي بطريق األوىل واألحرى، 
 فإن كالمها موجود، والكالم يف الكمال املمكن الوجود الذي ال نقص فيه فإذا كان الكمال املمكن

كان ممكناً ملا وجوده انقص فألن الوجود ممكناً للمفضول فألن ميكن للفاضل بطريق األوىل، ألن ما  
ميكن ملا وجوده أكمل منه بطريق األوىل، ال سيما وذلك أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص 

املفوض ملن كل وجه بكمال ال يثبت لألفضل من كل وجه، بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول 
استفاده املخلوق من ل أحق به فألن يثبت للفاضل بطريق األوىل، وألن ذلك الكمال إمنا فالفاض



اخلالق والذي جعل غريه كامالً هو أحق ابلكمال منه، فالذي جعل غريه قادرًا أوىل ابلقدرة، والذي 
كل كمال   علم غريه أوىل ابلعلم، والذي أحيا غريه أوىل ابحلياة. والفالسفة توافق على هذا، ويقولون:

مكان ذلك له فما توقف على غريه مل يكن للمعلول فهو من آاثر العلة والعلة أوىل به. وإذا ثبت إ
موجودًا له إال بذلك الغري، وذلك الغري إن كان خملوقاً له لزم الدور القبلي املمتنع فإن ما يف ذلك 

 الغري
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الشيئني فاعاًل لآلخر، وهذا هو الدور القبلي  من األمور الوجودية فهي منه، وميتنع أن يكون كل من
 لفاعله بطريق األوىل واألحرى، فإن الشيء ميتنع أن يكون فاعاًل لنفسه فألن ميتنع أن يكون فاعالً 

وكذلك ميتنع أن يكون كل من الشيئني فاعالً ملا به يصري لآلخر فاعاًل، وميتنع أن يكون كل من 
عطي الكمال أحق ابلكمال فيلزم أن يكون كل منهما أكمل من الشيئني معطياً اآلخر كماله فإن م

هذا أفضل من هذا، وهذا أفضل من هذا،  اآلخر، وهذا ممتنع لذاته، فإن كون هذا أكمل يقتضي أن
وفضل أحدمها مينع مساواة اآلخر له، فألن مينع كون اآلخر أفضل بطريق األوىل، وأيضاً فلو كان له 

م أن يكون كماله موقوفاً على فعله لذلك الغري وعلى معاونة ذلك الغري يف  موقوفاً على ذلك الغري للز 
قوف عليه، إذ فعل ذلك الغري وأفعاله موقوفة على فعل املبدع كماله ومعاونة ذلك الغري يف كماله مو 

 ال تفتقر إىل غريه، فيلزم أن ال يكون كماله موقوفاً على غريه، فإذا قيل كماله موقوف على خملوقه لزم
أن ال يتوقف على خملوقه، وما كان ثبوته مستلزماً لعدمه كان ابطاًل من نفسه، وأيضاً فذلك الغري كل  

منه، وهو أحق ابلكمال منه، ولو قيل يتوقف كماله عليه مل يكن متوقفاً إال على ما هو من كمال له ف
اجباً آخر قدمياً بنفسه نفسه، وذلك متوقف عليه ال على غريه. وإن قيل ذلك الغري ليس خملوقاً بل و 

نهما فيقال: إن كان أحد هذين هو املعطي دون العكس فهو الرب واآلخر عبده، وإن قيل: بل كل م
يعطي لآلخر الكمال لزم الدور يف التأثري، وهو ابطل، وهو من الدور القبلي ال من الدور املعي 

خر ال جيعله كاماًل حىت يكون يف نفسه  االقرتاين، فال يكون هذا كامالً حىت جيعله اآلخر كامالً، واآل
 جيعله كاماًل، فال يكون كاماًل، ألن جاعل الكامل كاماًل أحق ابلكمال، وال يكون اآلخر كاماًل حىت

 واحد منهما كامالً 
ابلضرورة، فإنه لو قيل ال يكون كاماًل حىت جيعل نفسه كاماًل وال جيعل نفسه كاماًل حىت يكون كاماًل 

 فكيف إذا قيل حىت جيعل ما جيعله كاماًل كامالً.لكان ممتنعاً، 
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وإن قيل كل واحد له آخر يكمله إىل غري هناية لزم التسلسل يف املؤثرات، وهو ابطل ابلضرورة 
يقتضي وجود شيء منها وال واتفاق العقالء، فإن تقدير مؤثرات ال تتناهى ليس فيها مؤثر بنفسه ال 

اعها، واملبدع للموجودات ال بد أن يكون موجودًا ابلضرورة، فلو قدر وجود مجيعها وال وجود اجتم
أن هذا كامل فكماله ليس من نفسه بل من آخر، وهلم جرا، للزم أن ال يكون لشيء من هذه 

ذا كان كماله بنفسه ال يتوقف األمور كمال، وقد قدر أن األول، كامل فلزم اجلمع بني النقيضني، وإ
ه واجباً بنفسه، وامتنع ختلف شيء من الكمال املمكن عنه، بل ما جاز له على غريه كان الكمال ل

من الكمال وجب له، كما أقر بذلك اجلمهور من أهل الفقه واحلديث والتصوف والكالم والفلسفة 
مل يكن وكان ممتنعاً بنفسه أو ممتنعاً لغريه  وغريهم. بل هذا اثبت يف مفعوالته، فما شاء كان وما مل يشأ

 إال موجود واجب إما بنفسه وإما بغريه، أو معدوم إما لنفسه وإما لغريه، واملمكن إن حصل فما مث
مقتضيه التام وجب بغريه وإال كان ممتنعاً لغري، واملمكن بنفسه إما واجب لغريه وإما ممتنع لغريه.، فإنه 

كاماًل لكان ممتنعاً،   ىت جيعل نفسه كاماًل وال جيعل نفسه كاماًل حىت يكونلو قيل ال يكون كاماًل ح
فكيف إذا قيل حىت جيعل ما جيعله كاماًل كامالً. وإن قيل كل واحد له آخر يكمله إىل غري هناية لزم 
التسلسل يف املؤثرات، وهو ابطل ابلضرورة واتفاق العقالء، فإن تقدير مؤثرات ال تتناهى ليس فيها 

وال وجود اجتماعها، واملبدع للموجودات ؤثر بنفسه ال يقتضي وجود شيء منها وال وجود مجيعها م
ال بد أن يكون موجودًا ابلضرورة، فلو قدر أن هذا كامل فكماله ليس من نفسه بل من آخر، وهلم 

 جرا، للزم أن ال يكون لشيء من هذه األمور كمال، وقد قدر أن األول، كامل فلزم اجلمع بني
كان الكمال له واجباً بنفسه، وامتنع ختلف   النقيضني، وإذا كان كماله بنفسه ال يتوقف على غريه

شيء من الكمال املمكن عنه، بل ما جاز له من الكمال وجب له، كما أقر بذلك اجلمهور من أهل 
ان وما مل الفقه واحلديث والتصوف والكالم والفلسفة وغريهم. بل هذا اثبت يف مفعوالته، فما شاء ك

 لغريه فما مث إال موجود واجب إما بنفسه وإما بغريه، أو معدوم يشأ مل يكن وكان ممتنعاً بنفسه أو ممتنعاً 
إما لنفسه وإما لغريه، واملمكن إن حصل مقتضيه التام وجب بغريه وإال كان ممتنعاً لغري، واملمكن 

 بنفسه إما واجب لغريه وإما ممتنع لغريه.
 تعاىل ابلنقل من كتابهثبوت الكمال هلل 

ابلكمال من غريه وأن غريه ال يساويه يف الكمال يف مثل قوله تعاىل وقد بني هلل سبحانه أنه أحق 
)أفمن خيلق كمن ال خيلق؟ أفال تذكرون( وقد بني أن اخللق صفة كمال، وأن الذي خيلق أفضل من 



هللا مثاًل عبداً مملوكاً ال يقدر  الذي ال خيلق، وأن من عدل هذا هبذا فقد ظلم. وقال تعاىل )ضرب
هل يستوون؟ احلمد هلل بل أكثرهم  -قناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرًا وجهرًا على شيء، ومن رز 

ال يعلمون( فبني أن كونه مملوكاً عاجزًا صفة نقص، وإن القدرة وامللك واإلحسان صفة كمال، وأنه 
 بد من دونه.ليس هذا مثل هذا، وهذا هلل، وذاك ملا يع
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رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على شيء وهو كل على مواله أينما يوجهه وقال تعاىل )وضرب هللا مثالً 
ومن أيمر ابلعدل وهو على صراط مستقيم؟( وهذا مثل آخر فاألول ال أيت خبري، هل يستوي هو 

مثل العاجز عن الكالم، وعن الفعل الذي ال يقدر على شيء، واآلخر املتكلم اآلمر ابلعدل الذي 
عادل يف أمره، مستقيم يف فعله، فبني أن التفضيل ابلكالم املتضمن  هو على صراط مستقيم، فهو

ن جمرد الكالم والعمل قد يكون حممودًا، وقد يكون مذموماً. فاحملمود هو للعدل والعمل املستقيم، فإ
 الذي يستحق صاحبه احلمد، فال يستوي هذا والعاجز عن الكالم والفعل.

هل لكم مما ملكن أميانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم وقال تعاىل )ضرب لكم مثاًل من أنفسكم 
ك نفصل اآلايت لقوم يعقلون( يقول تعاىل: إذا كنتم أنتم ال فيه سواء ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم كذل

ترضون أبن اململوك يشارك مالكه ملا يف ذلك من النقص والظلم، فكيف ترضون ذلك يل وأان أحق 
بني أنه تعاىل أحق بكل كمال من كل أحد، وهذا كقوله )وإذا بشر ابلكمال والغىن منكم؟ وهذا ي

وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أميسكه على أحدهم ابألنثى ظل وجهه مسودًا 
هون أم يدسه يف الرتاب؟ أال ساء ما حيكمون، للذين ال يؤمنون ابآلخرة مثل السوء وهلل املثل األعلى 

ولو يؤاخذ هللا الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إىل أجل وهو العزيز احلكيم، 
ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون، وجيعلون هلل ما يكرهون، وتصف  مسمى فإذا جاء أجلهم

ألسنتهم الكذب أن هلم احلسىن ال جرم أن هلم النار وأهنم مفرطون( حيث كانوا يقولون: املالئكة 
ون أن يكون ألحدهم بنت فيعدون هذا نقصاً وعيباً، والرب تعاىل أحق بتنزيهه بنات هللا، وهم يكره

كم، فإن له املثل األعلى. فكل كما ثبت للمخلوق فاخلالق أحق بثبوته منه عن كل عيب ونقص من
 إذا كان جمردًا عن النقص، وكل ما ينزه عنه املخلوق
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تعاىل )هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون(  من نقص وعيب فاخلالق أوىل بتنزيهه عنه. وقال
عمى والبصري وال الظلمات وال وهذا يبني أن العامل أكمل ممن ال يعلم، وقال تعاىل )وما يستوي األ

النور وال الظل وال احلرور( فبني أن البصري أكمل والنور أكمل والظل أكمل، وحينئذ فاملتصف به 
ل تعاىل )واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجاًل جسدًا له خوار، أمل أوىل، وهلل املثل األعلى. وقا

وكانوا ظاملني( فدل ذلك على أن عدم التكلم واهلداية يروا أنه ال يكلمهم وال يهديهم سبيال؟ اختذوه 
نقص، وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن ال يتكلم وال يهدي، والرب أحق ابلكمال. وقال تعاىل 

كائكم من يهدي إىل احلق؟ قل هللا يهدي للحق. أفمن يهدي إىل احلق أحق أن يتبع )قل هل من شر 
ف حتكمون( فبني سبحانه مبا هو مستقر يف الفطر أن الذي أم من ال يهدي إال أن يهدي؟ فما مل كي

يهدي إىل احلق أحق ابالتباع ممن ال يهدي إال أن يهديه غريه، فلزم أن يكون اهلادي بنفسه هو 
دون الذي ال يهدي إال بغريه. وإذا كان ال بد من وجوب اهلادي لغري املهتدي بنفسه فهو الكامل 

ألخرى )أفال يرون أن ال يرجع إليهم قوالً وال ميلك هلم ضرًا وال نفعاً( األكمل، وقال تعاىل يف اآلية ا
 فدل على أن الذي يرجع إليه القول وميلك الضر والنفع أكمل منه.

ه )اي أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئاً( فدل على أن السميع وقال إبراهيم ألبي
أن يكون كذلك، ومثل هذا يف القرآن متعدد من وصف  البصري الغين أكمل، وأن املعبود جيب

األصنام بسلب صفات الكمال كعدم التكلم والفعل وعدم احلياة وحنو ذلك مما يبني أن التصف 
كسائر اجلمادات، وأن هذه الصفات ال تسلب إال عن انقص معيب. وأما رب بذلك منتقص معني  

دات بصفات الكمال، وأنه ال يستوي املتصف اخللق الذي هو أكمل من كل موجود فهو أحق املوجو 
 بصفات الكمال والذي ال يتصف هبا، وهو يذكر أن اجلمادات يف
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( فقد جعله 1ل الواجب الوجود ال يقبل االتصاف )العادة ال تقبل االتصاف هبذه الصفات، فمن جع
كانت القرامطة الباطنية من من جنس األصنام اجلامدة اليت عاهبا هللا تعاىل وعاب عباديها. وهلذا  

أعظم الناس شركاً وعبادة لغري هللا، إذ كانوا ال يعتقدون يف إهلهم أنه يسمع أو يبصر أو يغين عنهم 
ر هذه النصوص جملرد تقرير صفات الكمال له، بل ذكرها لبيان أنه شيئاً. وهللا سبحانه مل يذك

ا يتم التوحيد وهو إثبات صفات الكمال رداً املستحق للعبادة دون سواه، فأفاد األصلني اللذين هبم



على أهل التعطيل، وبيان أنه املستحق للعبادة ال إله إال هو ردًا على املشركني، والشرك يف العامل 
طيل، وال يلزم من إثبات التوحيد املنايف لإلشراك إبطال قول أهل التعطيل، وال يلزم من أكثر من التع

عطلة الرد على املشركني إال ببيان آخر. والقرآن يذكر فيه الرد على جمرد اإلثبات املبطل لقول امل
لقرآن شفاء ملا املعطلة اترة كالرد على فرعون وأمثاله، ويذكر فيه الرد على املشركني وهذا أكثر، ألن ا

يف الصدور، ومرض اإلشراك أكثر يف الناس من مرض التعطيل، وأيضاً فإن هللا سبحانه أخرب أن له 
أنه محيد جميد وأن له احلمد يف األوىل واآلخرة وله احلكم وحنو ذلك من أنواع احملامد. واحلمد احلمد و 

تحقه هو بنفسه من نعوت كمال، نوعان: محد على إحسانه إىل عباده وهو من الشكر، ومحد ملا يس
وهذا احلمد ال يكون إال على ما هو يف نفسه مستحق للحمد، وإمنا يستحق ذلك ما هو متصف 

صفات الكمال، وهي أمور وجودية فإن األمور العدمية احملضة ال محد فيها وال خري وال كمال. ب
ما حيمد به اخللق فهو من  ومعلوم أن كل ما حيمد فإمنا حيمد على ما له من صفات الكمال، فكل
أحق ( للمحامد الكاملة وهو 2اخلالق، والذي منه ما حيمد عليه هو أحق ابحلمد فثبت أن املستحق )

 من كل حممود واحلمد والكمال من كامل وهو املطلوب.
__________ 

 ة( أي بصفات الكمال املذكورة كمعطلة الصفات من اجلهمية واملعتزلة دع الباطنية املالحد1)
( قوله فثبت أن املستحق إخل هو كما ترى خمتل الرتكيب ولعل أصله: فثبت أن املستحق للمحامد  2)

من كل حممود وابلكمال من كل كامل، أو أن املستحق للمحامد كلها أحق كلها وهو أحق ابحلمد 
 ابحلمد إخل
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 فصل
أن يكون الكمال ممكن الوجود، و  وأما املقدمة الثانية فتقول: ال بد من اعتبار أمرين )أحدمها(

لكن بعض الناس قد يسمى ما ليس  )الثاين( أن يكون سليماً عن النقص، فإن النقص ممتنع على هللا،
بنقص نقصاً، فهذا يقال له إمنا الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من الكمال السليم عن النقص، فإذا 

نقصه من الكمال املمكن، والذات اليت ال تكون  مسيت أنت هذا نقصاً وقدر أن انتفاءه ميتنع مل يكن
ن الذات اليت تكون حية عليمة مسيعة بصرية حية عليمة قديرة مسيعة بصرية متكلمة ليست أكمل م

قديرة متكلمة. وإذا كان صريح العقل يقضي أبن الذات املسلوبة هذه الصفات ليست مثل الذات 



قضي أبن الذات املتصفة هبا أكمل، علم ابلضرورة املتصفة هبا فضاًل عن أن تكون أكمل منها، وي
عد ذلك: ال تكون ذاته انقصة متساوية الكمال امتناع كمال الذات بدون هذه الصفات. فإذا قيل ب

إال هبذه الصفات. قيل الكمال بدون هذه الصفات ممتنع، وعدم املمتنع ليس نقصاً، وإمنا النقص 
اتصافه ابلكمال، وما اتصف به وجب له، امتنع جترد ذاته  عدم ما ميكن، وأيضاً فإذا ثبت أنه ميكن

عن هذه الصفات تقديرًا ممتنعاً، وإذا قدر للذات تقدير عن هذه الصفات، فكان تقدير ذاته منفكة 
ممتنع وقيل أهنا انقصة صفة كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير ال على امتناع نقيضه، كما لو 

ذا يقتضي وجوب كونه حياً، كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه قيل إذا مات انقصاً فه
ن ذلك مما يستلزم أن يوصف هبذه الصفات. وأيضاً فقول القائل الصفات يوجب أن تكون انقصة كا

اكتمل بغريه ممنوع فإان ال نطلق على صفاته أهنا غريه وال أان ليست غريه على ما عليه أئمة السلف  
نبل وغريه، وهو اختيار حذاق املثبتة كابن كالب وغريه، ومنهم من يقول: أان كاإلمام أمحد بن ح
ت هي هو وال أطلق عليها أهنا ليست غريه، وال أمجع بني السلبني فأقول ال هي أطلق عليها أهنا ليس

هو وال هي غريه، وهو اختيار طائفة من املثبتة كاألشعري وغريه، وأظن قول أيب احلسن التميت هو 
 هذا
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أو ما يشبه هذا. ومنهم من جيوز إطالق هذا السلب وهذا السلب يف إطالقهما مجيعاً كالقاضي أيب 
يء، ويراد به ما ليس هو إايه، بكر والقاضي أيب يعلى. ومنشأ هذا أن لفظ الغري يراد به املغاير للش

و إايه، وكان يف إطالق األلفاظ وكان يف إطالق األلفاظ اجململة إيهام ملعاين فاسدة. ويراد به ما ليس ه
اجململة إيهام ملعاين فاسدة. وحنن جنيب جبواب علمي فنقول: قول القائل: يتكمل بغريه. أيريد به 

أما األول فممتنع وأما الثاين فهو حق، ولوازم ذاته ال بشيء منفصل عنه أم يريد بصفة لوازم ذاته. 
نه، وهذا كما نفسه ال شيء مباين لنفسه. وقد نص ميكن وجود ذاته بدوهنا كما ال ميكن وجودها بدو 

األئمة كأمحد بن حنبل وغريه وأئمة املثبتة كأيب حممد بن كالب وغريه على أن القائل إذا قال احلمد 
عدبته أو قال ابهلل فاسم هللا متناول لذاته املتصفة بصفاته، وليست صفاته هلل أو قال دعوت هللا و 

ىن. وإذا قيل هل صفاته زائدة على الذات أم ال؟ قيل: إن أريد ابلذات زائدة على مسمى أمسائه احلس
اجملردة اليت يقرهبا نفات الصفات فالصفات زائدة عليها، وإن أريد ابلذات الذات املوجودة يف اخلارج 

تلك ال تكون موجودة إال بصفاهتا الالزمة. والصفات ليست زائدة على الذات املتصفة ابلصفات، ف



 ائدة على الذات اليت يقدر جتردها عن الصفات.وإن كانت ز 
 فصل

وأما قول القائل: لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرًا إليها وهي مفتقرة إليه، فيكون الرب 
نس السؤال األول. فيقال أواًل: قول القائل لو قامت به صفات وجودية مفتقرًا إىل غريه، فهو من ج

وهر تقوم به الصفات وإمكان ذات ال تقوم هبا الصفات، فلو كان لكان مفتقرًا إليها يقتضي إمكان ج
أحدمها ممتنعاً لبطل هذا الكالم فكيف إذا كان كالمها ممتنعاً، فإن تقدير ذات جمردة عن مجيع 

كن يف الذهن ال يف اخلارج، كتقدير وجود مطلق ال يتعني يف اخلارج. ولفظ ذات أتنيث الصفات إمنا مي
إال فيما كان مضافاً إىل غريه، فهم يقولون فالن ذو علم وقدرة، ونفس ذات  ذو، وذلك ال يستعمل

علم وقدرة. وحيث جاء يف القرآن أو لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات مل جييء إال مقروانً ابإلضافة  
 وله )فاتقوا هللاكق
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وذلك يف ذات  (1وأصلحوا ذات بينكم( وقوله )عليم بذات الصدور( وقول خبيب رضي هللا عنه )
ال أهنا ذات علم وقدرة، مث اإلله. وحنو ذلك. لكن ملا صار النظار يتكلمون يف هذا الباب قالوا أنه يق

أهنم قطعوا هذا اللفظ عن اإلضافة وعرفوا فقالوا: الذات، وهي لفظ مولد ليس من لفظ العرب 
ن الدهان وغريمها وقالوا ليست العرابء، وهلذا أنكره طائفة من أهل العلم كأيب الفتح ابن برهان واب

غريمها. وفصل اخلطاب أهنا ليست من هذه اللفظة عربية، ورد عليهم آخرون كالقاضي وابن عقيل و 
العربية العرابء بل من املولدة كلفظ املوجود ولفظ املاهية والكيفية وحنو ذلك اللفظ يقتضي وجود 

كالم واملعىن كذلك، فإنه ال ميكن   صفات تضاف الذات إليها فيقال ذات علم وذات قدرة وذات
أصالً، بل فرض هذا يف اخلارج كفرض  وجود شيء قائم بنفسه يف اخلارج ال يتصف بصفة ثبوتية

عرض يقوم بنفسه ال بغريه. ففرض عرض قائم بنفسه ال صفة له كفرض صفة ال تقوم بغريها، وكالمها 
ة فال بد له من قائم بنفسه متصف به. ممتنع، فما هو قائم بنفسه فال بدله من صفة، وما كان صف

ال صفة له سواء مسوه جوهراً أو جسماً أو غري  وهلذا سلم املنازعون أهنم ال يعلمون قائماً بنفسه
ذلك، ويقولون وجود جوهر معرى عن مجيع األعراض ممتنع، فمن قدر إمكان موجود قائم بنفسه ال 

يعلم إمكانه يف اخلارج، فكيف إذا علم أنه ممتنع يف  صفة له فقد قدر ما ال يعلم وجوده يف اخلارج وال
ات مجيعه يقتضي أن ثبوته ممتنع وإمنا ميكن فرضه يف العقل، اخلارج عن الذهن. وكالم نفاة الصف



فالعقل يقدره يف نفسه كما يقدر املمتنعات ال يعقل وجوده يف الوجود وال إمكانه يف الوجود. وأيضاً 
امتنع أن يكون مسلوابً  -ه بصفات الكمال ممكناً، وما أمكن له وجب فالرب تعاىل إذا كان اتصاف
 اته بدون صفاته الالزمةصفات الكمال، ففرض ذ

__________ 
 ( حني قدمه كفار قريش للقتل. هذا نص البيت: وما قبله1)

 ولست أابيل حني أقتل مسلماً ... على أي جنب كان يف هللا مصرعي
 .. يبارك على أوصال شلو ممزعوذلك يف ذات االله وإن يشأ .

(5/52) 

 

الواجبة له فرض ممتنع، وحينئذ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعاً عموماً وخصوصاً فقول القائل يكون 
ن وجود كل واحد منهما دون اآلخر، مفتقرًا إليها وتكون مفتقرة إليه إمنا يعقل مثل هذا يف شيئني ميك

يقال: ما تعين ابالفتقار؟ أتعين أن الذات تكون فاعلة للصفات فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدير. مث 
مبدعة هلا أو ابلعكس؟ أم تعين التالزم وهو أن ال يكون أحدمها إال ابآلخر؟ فإن عنيت افتقار 

فاعل لصفاته الالزمة له بل ال يلزمه شيء معني من املفعول إىل الفاعل فهذا ابطل، فإن الرب ليس ب
يف جتعل صفاته مفعولة له، وصفاته الزمة لذاته ليست من مفعوالته؟ وإن عنيت أفعاله ومفعوالته؟ فك

التالزم فهو حق. وهذا كما يقال ال يكون موجودًا ويقال أيضاً ال يكون موجودًا إال أن يكون قدمياً 
 اً قادرًا إال أن يكون حياً، فإذا كانت صفاته متالزمة كان ذلك أبلغ يفواجباً بنفسه وال يكون عامل

الكمال من جواز التفريق بينهما، فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال مل يكن الكمال واجباً له 
بل ممكناً له، وحينئذ فكان يفتقر يف ثبوته له إىل غريه، وذلك نقص ممتنع عليه كما تقدم بيانه، فعلم 

 التالزم بني الذات وصفات الكمال هو كمال الكمال. أن
 فصل

ا أعراض ال تقوم إال جبسم مركب واملركب ممكن حمتاج، وذلك عني النقص. فللمثبتة وأما القائل: إهن
للصفات يف إطالق لفظ العرض على صفاته ثالث طرق: منهم من مينع أن تكون أعراضاً ويقول: بل 

ل ذلك األشعري وكثري من الفقهاء من أصحاب أمحد وغريه، هي صفات وليس أعراضاً كما يقو 
ليها لفظ األعراض كهشام وابن كرام وغريمها، ومنهم من ميتنع من اإلثبات والنفي  ومنهم من يطلق ع

كما قالوا يف لفظ الغري، وكما امتنعوا عن مثل ذلك يف لفظ اجلسم وحنوه، فإن قول القائل " العلم 



كما أن قوله " الرب جسم " بدعة، وقوله " ليس   -بدعة  -بعرض عرض " بدعة، وقوله: ليس 
ة. وكذلك أن لفظ اجلسم يراد به يف اللغة: البدن واجلسد، كما ذكر ذلك األصمعي وأبو جبسم " بدع

 زيد وغريمها من أهل اللغة. وأما أهل الكالم فمنهم من يريد به
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املركب ويطلقه على اجلوهر الفرد بشرط الرتكيب أو على اجلوهرين أو على أربعة جواهر أو ستة أو 
منهم من يقول: هو املوجود أو اثنني وثالثني، واملركب من املادة والصورة و  مثانية أو ستة عشر أو

القائم بنفسه. وعامة هؤالء وهؤالء جيعلون املشار إليه مساوايً يف العموم واخلصوص، فلما كان اللفظ 
صار جمماًل، وحينئذ فاجلواب العلمي أن يقال:  -قد صار يفهم منه معان بعضها حق وبعضها ابطل 

للذات وحنو ذلك من املعاين الصحيحة؟ أم تعين   بقولك أهنا أعراض أهنا قائمة ابلذات أو صفةأتعين
هبا أهنا آفات ونقائص؟ أم تعين هبا أهنا تعرض وتزول وتبقى زمانني؟ فإن عنيت األول فهو صحيح، 

بقى وإن عنيت الثاين فهو ممنوع، وإن عنيت الثالث فهذا مبىن على قول من يقول: العرض ال ي
مل يكن هذا مانعاً من تسميتها أعراضاً.  -مسيها أعراضاً زمانني. فإن قال ذلك وقال هي ابقية قال ا

وقولك: العرض ال يقوم إال جبسم. فيقال: يقال للحي عليم قدير عندك وهذه األمساء ال يتسمى هبا 
كان جوابك عن   إال جسم كما أن هذه الصفات اليت جعلتها أعراضاً ال يوصف هبا إال جسم؟ فما

اإلثبات عن إثبات الصفات. ويقال له: ما تعين بقولك هذه الصفات ثبوت األمساء كان جواابً ألهل 
أعراض ال تقوم إال جبسم؟ أتعين ابجلسم املركب الذي كان مفرتقاً فاجتمع؟ أو ركبه مركب فجمع 

تعين به ما هو مركب  أجزاءه؟ أو ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض وحنو ذلك؟ أم
ن املادة والصورة؟ أو تعين به ما ميكن اإلشارة إليه؟ أو ما كان قائماً بنفسه؟ من اجلواهر الفردة، أو م

أو ما هو موجود؟ فإن عنيت األول مل نسلم أن هذه الصفات اليت مسيتها أعراضاً ال تقوم إال جبسم 
ر التالزم فإن الرب تعاىل موجود قائم بنفسه مشاهبذا التفسري، وإن عنيت به الثاين مل نسلم امتناع 

إليه عندان، فال نسلم التالزم على هذا التقدير. وقول القائل: املركب ممكن، إن أراد ابملركب املعاين 
 فال نسلم املقدمة األوىل -املتقدمة مثل كونه كان مفرتقاً فاجتمع، أو ركبه مركب أو يقبل االنفصال 
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فال نسلم انتفاء  -إن عىن به ما يشار إليه وما يكون قائماً بنفسه موصوفاً ابلصفات التالزمية، و 
لفاظ جمملة فإذا استفصل عن املراد الثانية. فالقول ابألعراض مركب من مقدمتني تالزمية واستثنائية أب

 حصل املنع واإلبطال إلحدامها أو لكليهما. وإذا بطلت إحدى املقدمتني على كل تقدير بطلت
 احلجة.
 فصل

وأما قول القائل: لو قامت به األفعال لكان حماًل للحوادث، إن أوجب له كمااًل فقد عدمه قبله وهو 
: فيقال أوالً: هذا معارض بنظريه من احلوادث اليت -فه به نقص، وإن مل يوجب له كمااًل مل جيز وص

وهذا التقسيم وارد على اجلهتني.  فعلها فإن كليهما حادث بقدرته ومشيئته، وإمنا يفرتقان يف احملل،
وإن قيل يف اجلواب: بل هم يصفونه ابلصفات الفعلية. ويقسمون الصفات إىل نفسية وفعلية، 

اً بعد أن مل يكن كذلك، وهذا التقسيم وارد عليهم، وقد أورده عليهم فيصفونه بكونه خالقاً ورازق
: فيقال -ليست صفة كمال وال نقص  الفالسفة يف مسألة حدوث العامل فزعموا أن صفات األفعال

هلم: كما قالوا هلؤالء يف األفعال اليت تقوم هبا أهنا ليست كمااًل وال نقصاً. فإن قيل: ال بد أن يتصف 
إما بكمال، فإن جاز خلو أحدمها عن القسمني أمكن الدعوى يف اآلخر مثله وإال إما بنقص و 

دمي ال حتله احلوادث، وال يزال حمالً للحوادث عندكم، فاجلواب مشرتك. وأما املتفلسفة فيقال هلم: الق
فليس القدم مانعاً من ذلك عندكم، بل عندكم هذا هو الكمال املمكن الذي ال ميكن غريه. وإمنا 

وه عن واجب الوجود لظنهم اتصافه به، وقد تقدم التنبيه على إبطال قوهلم يف ذلك ال سيما وما نف
نع وجوده عن علة اتمة أزلية موجبة ملعلوهلا، فإن العلة التامة املوجبة قامت به احلوادث املتعاقبة ميت

وهلا كانت علة له ميتنع أن يتأخر عنها معلوهلا أو شيء من معلوهلا، ومىت أتخر عنها شيء من معل
ابلقوة، هذا عند ما مساه نقصاً من النقص املمكن انتفاؤه، فإذا قيل: خلق املخلوقات يف األزل صفة  

 جب أن تثبت له، قيل: وجود اجلمادات كلها أو واحد منهاكمال في
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يستلزم احلوادث كلها أو واحدًا منها يف األزل، فيمتنع وجود احلوادث املتعاقبة كلها يف آن واحد 
وما يستلزم احلوادث املتعاقبة ميتنع  سواء قدر ذلك اآلن ماضياً أو مسقبالً، فضاًل عن أن يكون أزلياً،

آن واحد فضاًل عن أن يكون أزلياً، فليس هذا ممكن الوجود فضاًل عن أن يكون كمااًل،  وجود يف
لكن فعل احلوادث شيئاً بعد شيء أكمل من التعطيل عن فعلها حبيث ال حيدث شيئاً بعد أن مل يكن، 



ث جز عن الفعل. فإذا قيل ال ميكنه إحداث احلوادفإن الفاعل القادر على الفعل أكمل الفاعل العا
بل مفعوله الزم لذاته، كان هذا نقصاً ابلنسبة إىل القادر الذي يفعل شيئاً بعد شيء، وكذلك إذا قيل: 

جعل الشيء الواحد متحركاً ساكناً موجوداً معدوماً صفة كمال، قيل هذا ممتنع لذاته. وكذلك إذا 
اً يقتضي أن ال فة كمال، قيل هذا ممتنع لنفسه، فإن كونه مبدعقيل إبداع قدمي واجب بنفسه ص

يكون واجباً بنفسه بل واجباً بغريه، فإذا قيل هو واجب موجود بنفسه وهو مل يوجد إال بغريه كان هذا 
مجعاً بني النقيضني. وكذلك إذا قيل: األفعال القائمة واملفعوالت املنفصلة عنه إذا كان اتصافه هبا 

تصافه ابلنقائص. قيل األفعال املنفعلة د فاتته يف األزل، وإن كان صفة نقص فقد لزم اصفة كما فق
مبشيئته وقدرته ميتنع أن يكون كل منها أزلياً. وأيضاً فال يلزم أن يكون وجود هذه يف األزل صفة  

كمال بل الكمال أن توجد حيث اقتضت احلكمة وجودها، وأيضاً فلو كانت أزلية مل تكن موجودة 
شيئاً بعد شيء فينبغي أن يكون يف األزل مجع بني يئاً بعد شيء، فقول القائل فيما حقه أن يوجد ش

النقيضني. وأمثال هذا كثري، فلهذا قلنا الكمال املمكن الوجود، فما هو ممتنع يف نفسه فال حقيقة له 
ولنا الكمال فضاًل عن أن يقال هو موجود أو يقال هو كمال للموجود. وأما الشرك اآلخر وهو ق

ابلعبارة السديدة أو الكمال الذي ال يتضمن نقصاً ميكن انتفاؤه  الذي ال يتضمن نقصاً على التعبري
فاحرتاز عما هو لبعض املخلوقات كمال دون بعض،  -على عبارة من جيعل ما ليس بنقص نقصاً 

لصحيح الذي يشتهي وهو نقص ابإلضافة إىل اخلالق الستلزامه نقصاً كاألكل والشرب مثالً، فإن ا
 مل من املريض الذي ال يشتهي األكلاألكل والشرب من احليوان أك
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والشرب ألن قوامه ابألكل والشرب، فإذا قدر غري قابل له كان انقصاً عن القابل هلذا الكمال، لكن 
طعام والشراب، وهو مستلزم هذا يستلزم حاجة اآلكل والشارب إىل غريه، وهو ما يدخل فيه من ال

ىل دخول شيء فيه أكمل ممن حيتاج إىل دخول شيء فيه، خلروج شيء منه كالفضالت وما ال حيتاج إ
وما يتوقف كماله على غريه أنقص مما ال حيتاج يف كمال إىل غريه، فإن الغين عن شيء أعلى من الغين 

 كماالت ما هوبه. والغين بنفسه أكمل من الغين بغريه. وهلذا كان من ال
كان مستلزماً إلمكان العدم عليه املنايف   كمال للمخلوق وهو نقص ابلنسبة إىل اخلالق وهو كل ما

لوجوبه وقيوميته، أو مستلزماً للحدوث املنايف لقدمه، أو مستلزماً لفقره املنايف لغناه. مال للمخلوق 
لعدم عليه املنايف لوجوبه وقيوميته، أو وهو نقص ابلنسبة إىل اخلالق وهو كل ما كان مستلزماً إلمكان ا



 لقدمه، أو مستلزماً لفقره املنايف لغناه.مستلزماً للحدوث املنايف 
 فصل

يف نتيجة ما تقدم وهو كون ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم هو احلق وكون أوىل الناس به 
ق الذي يدل عليه املعقول وأن ( إذا تبني هذا تبني أن ما جاء به الرسول هو احل1سلف هذه األمة )

له موافقة، وهم سلف األمة وأئمتها الذين أثبتوا ما دل عليه  أوىل الناس ابحلق أتبعهم له وأعظمهم
الكتاب والسنة من الصفات، ونزهوه عن مماثلة املخلوقات، فإن احلياة والعلم والقدرة والسمع 

ها، فإن ما اتصف هبذه فهو أكمل مما ال والبصر والكالم صفات كمال ممكنة ابلضرورة وال نقص في
ئها ال يف ثبوهتا. والقابل لالتصاف هبا كاحليوان أكمل ممن ال يقبل يتصف هبا، والنقص يف انتفا

االتصاف هبا كاجلماد. وأهل اإلثبات يقولون للنفاة: لو مل يتصف هبذه الصفات التصف أبضدادها 
اة: هذه الصفات متقابلة تقابل العدم وامللكة ال من اجلهل والبكم والعمى والصم، فقال هلم النف

جياب، واملتقابالت تقابل العدم وامللكة إمنا يلزم من انتفاء أحدمها ثبوت اآلخر إذا  تقابل السلب واإل
كان احملل قاباًل هلما كاحليوان الذي ال خيلوا إما أن يكون أعمى وإما أن يكون بصريًا ألنه قابل هلما 

 ال يوصف ال هبذا وال هبذا. خبالف اجلماد فإنه
__________ 

 س من األصل( هذا العنوان للفصل لي1)
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 فيقول هلم أهل اإلثبات: هذا ابطل من وجوه.
أحدها أن يقال املوجودات نوعان: نوع يقبل االتصاف ابلكمال كاحلي ونوع ال يقبله كاجلماد. 

صفات الكمال أكمل مما ال يقبل ذلك، وحينئذ فالرب إن مل يقبل ومعلوم أن القابل لالتصاف ب
نتفاء اتصافه هبا، وأن يكون القابل هلا وهو احليوان األعمى األصم االتصاف بصفات الكمال لزم ا

الذي ال يقبل السمع والبصر أكمل منه، فإن القابل للسمع والبصر يف حال عدم ذلك أكمل ممن ال 
ا؟ فلزم من ذلك أن يكون مسلوابً لصفات الكمال على قوهلم ممتنعاً يقبل ذلك فكيف املتصف هب

تم فررمت من تشبيهه ابإلحياء فشبهتموه ابجلمادات وزعمتم أنكم تنزهونه عليه صفات الكمال، فأن
 عن النقائص فوصفتموه مبا هو أعظم النقص.

مللكة أمر اصطالحي، وإال الوجه الثاين أن يقال: هذا التفريق بني السلب واإلجياب وبني العدم وا



ن دون هللا ال خيلقون شيئاً وهم فكل ما ليس حبي فإنه يسمى ميتاً كما قال تعاىل )والذين يدعون م
خيلقون، أموات غري أحياء وما يشعرون أاين يبعثون( . )الوجه الثالث( أن يقال: نفي سلب هذه 

أن ما يكون حياً عليماً قديراً  الصفات نقص وإن مل يقدر هناك ضد ثبويت فنحن نعلم ابلضرورة
ال يقال مسيع وال أصم كاجلماد، وإذا كان متكلماً مسيعاً بصريًا أكمل ممن ال يكون كذلك، وإن ذلك 

جمرد إثبات هذه الصفات من الكمال وجمرد سلبها من النقص وجب ثبوهتا هلل تعاىل ألنه كما ممكن 
لك إذا قدران موصوفني هبذه الصفات أحدمها للوجود وال نقص فيه حبال بل النقص يف عدمه، وكذ
د وحنو ذلك من أنواع األفعال القائمة به واآلخر يقدر على التصرف بنفسه فيأيت وجييء وينزل ويصع

ميتنع ذلك منه فال ميكن أن يصدر منه شيء من هذه األفعال كان هذا القادر على األفعال اليت 
قيل قيام هذه األفعال يستلزم قيام احلوادث به كان   تصدر عنه أكمل ممن ميتنع صدورها عنه. وإذا

يام األعراض به، واألعراض واحلوادث لفظان جممالن، فإن كما إذا قيل قيام الصفات به يستلزم ق
 أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن األعراض واحلوادث هي األمراض
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واآلفات، كما يقال: فالن قد عرض له مرض شديد، وفالن قد أحدث حداثً عظيماً، كما قال النيب 
كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة " وقال " لعن صلى هللا عليه وسلم " إايكم وحمداثت األمور فإن  

ل هللا من أحدث حداثً أو آوى حمداثً " وقال " إذا أحدث أحدكم فال يصلي حىت يتوضأ " ويقو 
الفقهاء: الطهارة نوعان، طهارة احلديث وطهارة اخلبث. ويقول أهل الكالم: اختلف الناس يف أهل 

اخلمر، ويقال فالن به عارض من اجلن، وفالن  األحداث من أهل القبلة، كالراب والسرقة وشرب
 حدث له مرض. فهذه من النقائص اليت تنزه هللا عنها.

خاص فإمنا أحدث ذلك االصطالح من أحدثه من أهل  وإن أريد ابألعراض واحلوادث اصطالح
م وال الكالم، وليست هذه لغة العرب وال لغة أحد من األمم، ال لغة القرآن وال غريه وال العرف العا

اصطالح أكثر اخلائضني يف العلم، بل مبتدعو هذا االصطالح هم من أهل البدع احملدثني يف األمة 
عليه وسلم. وبكل حال جمرد هذا االصطالح وتسمية هذه أعراضاً الداخلني يف ذم النيب صلى هللا 

تصاف هبا أو وحوادث ال خيرجها عن أهنا من الكمال الذي يكون املتصف به أكمل ممن ال ميكنه اال
ميكنه ذلك وال يتصف هبا. وأيضاً فإذا قدر اثنان أحدمها موصوف بصفات الكمال اليت هي أعراض 

م والقدرة والفعل والبطش، واآلخر ميتنع أن يتصف هبذه الصفات وحوادث على اصطالحهم كالعل



ن اليت هي أعراض وحوادث كان األول أكمل، كما أن احلي املتصف هبذه الصفات أكمل م
اجلمادات. وكذلك إذا قدر اثنان أحدمها حيب نعوت الكمال ويفرح هبا ويرضاها واآلخر ال فرق 

حيب ال هذا وال هذا وال يرضى ال هذا وال هذا، وال عنده بني صفات الكمال وصفات النقص فال 
سنني واملتقني يفرح ال هبذا وال هبذا كان األول أكمل من الثاين. ومعلوم أن هللا تبارك وتعاىل حيب احمل

والصابرين واملقسطني ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وهذه كلها صفات كمال. وكذلك 
املتصف بضد الكمال كالظلم واجلهل والكذب ويغضب على من يفعل إذا قدر اثنان أحدمها يبغض 

 ذلك، واآلخر ال فرق عنده بني اجلاهل الكاذب
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ق العادل ال يبغض ال هذا وال هذا، وال يغضب ال على هذا وال على هذا  الظامل وبني العامل الصاد
يقبل بوجهه واآلخر ال ميكنه كان األول أكمل. وكذلك إذا قدر اثنان أحدمها يقدر أن يفعل بيديه و 

ذلك إما المتناع أن يكون له وجه ويدان، وإما المتناع الفعل واإلقبال عليه ابليدين والوجه كان 
فالوجه واليودان ال يعدان من صفات النقص يف شيء مما يوصف بذلك، ووجه كل  األول أكمل.

ووجه الثوب، ووجه القوم، ووجه شيء حبسب ما يضاف إليه وهو ممدوح به. ال مذموم كوجه النهار، 
اخليل، ووجه الرأي، وغري ذلك، وليس الوجه املضاف إىل غريه هو نفس املضاف إليه يف شيء من 

ل سواء كان االستعمال حقيقة أو جمازاً. فإن قيل: من ميكنه الفعل بكالمه أو بقدرته موارد االستعما
 بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه.

بقدرته أو تكليمه إذا شاء وبيديه إذا شاء هو أكمل ممن ال ميكنه الفعل إال  قيل من ميكنه الفعل
نسان أكمل من اجلمادات اليت تفعل بقوى بقدرته أو تكليمه، وال ميكنه أن يفعل ابليد، وهلذا كان اإل

قوة فيه فيها كالنار واملاء، فإذا قدر اثنان أحدمها ال ميكنه الفعل إال بقوة فيه، واآلخر ميكنه الفعل ب
وبكالمه فهذا أكمل، فإذا قدر آخر يفعل بقوة فيه وبكالمه وبيديه إذا شاء فهو أكمل وأكمل. وأما 

ي اليقظان أكمل من النائم والوسنان وهللا ال أتخذه سنة وال نوم، صفات النقص فمثل النوم، فإن احل
السموات واألرض وال وكذلك من حيفظ بال اكرتاث أكمل ممن يلزمه ذلك وهللا تعاىل وسع كرسيه 

يؤوده حفظهما، وكذلك من يفعل وال يتعب أكمل ممن يتعب وهللا تعاىل خلق السموات واألرض وما 
مسه من لغوب. وهلذا وصف الرب ابلعلم دون اجلهل والقدرة دون العجز، بينهما يف ستة أايم وما 

والضحك دون البكاء،  واحلياة دون املوت، والسمع والبصر والكالم دون الصم والعمي والبكم،



والفرح دون احلزن. وأما الغضب مع الرضاء والبغض مع احلب فهو أكمل ممن ال يكون منه إال 
 غضب لألمور اليت تستحق أن تذم وتبغض،الرضى واحلب دون البغض وال
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وهلذا كان اتصافه أبنه يعطي ومينع، وخيفض ويرفع، ويعز ويذل، أكمل من اتصافه مبجرد اإلعطاء 
يفعل إال أحد النوعني واإلعزاز والرفع، ألن الفعل اآلخر حيث تقتضي الكلمة ذلك أكمل من ال 

ترب هذا الباب، وجده على قانون الصواب، وهللا اهلادي وخيل ابآلخر يف احملل املناسب له. من اع
 ألويل األلباب.

 فصل
وأما قول مالحدة الفالسفة وغريهم: إن اتصافه هبذه الصفات إن أوجب له كمااًل فقد استكمل بغريه 

فيقال: الكمال املعني هو الكمال  -مل جيز اتصافه هبا  فيكون انقصاً بذاته، وإن أوجب له نقصاً 
الوجود الذي ال نقص فيه. وحينئذ فقول القائل يكون نقصاً بذاته إن أراد به أنه يكون بدون املمكن 

هذه الصفات انقصاً فهذا حق، لكن من هذا فرران وقدران أنه ال بد من صفات الكمال وإال كان 
ردة عن هذه صار كاماًل ابلصفات اليت اتصف هبا فال يكون كاماًل بذاته اجمل نقصاً. وإن أراد به أنه إمنا

فيقال: )أواًل( : هذا إمنا يتوجه أن لو أمكن وجود ذات جمردة عن هذه الصفات أو  -الصفات 
أمكن وجود ذات كاملة جمردة عن هذه الصفات، فإذا كان أحد هذين ممتنعاً امتنع كماله بدون هذه 

تنع، فإان نعلم ذا كان كالمها ممتنعاً، فإن وجود ذات كاملة بدون هذه الصفات ممالصفات فكيف إ
ابلضرورة أن الذات اليت ال تصري علة ابلفعل واحتاج مصريها علة ابلفعل إىل سبب آخر فإن كان 
املخرج هلا من القوة إىل الفعل هو نفسه صار فيه ما هو ابلقوة وهو املخرج له إىل الفعل، وذلك 

ليت يسموهنا الرتكيب، وإن كان م أن يكون قابالً أو فاعاًل، وهم مينعون ذلك المتناع الصفات ايستلز 
املخرج له غريه كان ذلك ممتنعاً ابلضرورة واالتفاق، ألن ذلك ينايف وجوب الوجود وألنه يتضمن 

ن امتنع أن الدور املعي والتسلسل يف املؤثرات، وإن كان هو الذي صار فاعاًل للمعني بعد أن مل يك
ونه علة اتمة يف األزل وذلك يستلزم أن ال حيدث يكون علة اتمة أزلية، فقدم شيء من العامل يستلزم ك

عنه شيء بواسطة وبغري واسطة وهذا خمالف للمشهود. ويقال )اثنياً( يف إبطال قول من جعل حدوث 
 هذا مبين على -احلوادث ممتنعاً: 
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ور، جتدد هذه األمور بتجدد اإلضافات واألحوال واألعدام فإن الناس متفقون على جتدد هذه األم
فروق اللفظية، ال تؤثر وفرق اآلمدي بينهما من جهة اللفظ، فقال هذه حوادث وهذه متجددات، وال

يف احلقائق العلمية، فيقال: جتدد هذه املتجددات إن أوجب له كمااًل فقد عدمه قبله وهو نقص، 
و املمكن وإن أوجب له نقصاً مل جيز وصفه به. ويقال )اثلثاً( : الكمال الذي جيب اتصافه به ه

وادث املتعلقة بقدرته ومشيئته الوجود، وأما املمتنع فليس من الكمال الذي يتصف به موجود، واحل
ميتنع وجودها مجيعاً يف األزل، فال يكون انتفاؤها يف األزل نقصاً ألن انتفاء املمتنع ليس بنقص. 

ل بنفسها وذات ال ميكنها ويقال )رابعاً( : إذا قدر ذات تفعل شيئاً بعد شيء وهي قادرة على الفع
كنه أن يتحرك كانت األوىل أكمل من الثانية. فعدم أن تفعل بنفسها شيئاً بل هي كاجلماد الذي ال مي

هذه األفعال نقص ابلضرورة. وأما وجودها حبسب اإلمكان فهو الكمال. ويقال )خامساً( : ال نسلم 
وال كمال، بل وجودها يف الوقت الذي  أن عدم هذه مطلقاً نقص وال كمال وال وجودها مطلقاً نقص

مال ووجودها بدون ذلك نقص، وعدمها مع اقتضاء احلكمة  اقتضته مشيئته وقدرته وحكمته هو الك
كمال، وإذن فالشيء الواحد يكون وجوده اترة كمااًل واترة نقصاً، وكذلك عدمه. فبطل التقسيم 

يه كاملطر ويكون عذاابً إذا ضرهم، فيكون إنزاله املطلق، وهذا كاملاء يكون رمحة ابخللق إذا احتاجوا إل
واحملسن الرحيم متصف ابلكمال وال يكون عدم إنزاله حيث يضرهم نقصاً، حلاجتهم رمحة وإحساانً، 

 بل هو أيضاً رمحة وإحسان فهو حمسن ابلوجود حني كان رمحة، وابلعدم حني كان العدم رمحة.
 فصل

ينة فالستلزامها الرتكيب املستلزم للحاجة واالفتقار فقد تقدم وأما نفي النايف للصفات اخلربية املع
، فإنه إن أريد ابلرتكيب ما هو املفهوم منه يف اللغة أو يف العرف العام أو عرف بعض جواب نظريه

 ابلناس وهو ما ركبه غريه أو كان مفرتقاً 
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مكن مفارقة بعضه لبعض، فال نسلم فاجتمع، أو ما مجع اجلواهر الفردة أو املادة والصورة، أو ما أ
ذا االعتبار، وإن أريد به التالزم املقدمة األوىل وال نسلم أن إثبات الوجه واليد مستلزم للرتكيب هب

على معىن امتياز شيء عن شيء يف نفسه وأن هذا ليس هذا، فهذا الزم له يف الصفات املعنوية 
فإن الواحدة من هذه الصفات ليست هي األخرى املعلومة ابلعقل كالعلم والقدرة والسمع والبصر، 



ني يوصف هبما موصوف واحد. وحنن نعقل بل كل صفة ممتازة بنفسها عن األخرى، وإن كانتا متالزمت
هذا يف صفات املخلوقني كأبعاض الشمس وأعراضها. وأيضاً فإن أريد أنه ال بد من وجود ما ابحلاجة 

أريد أنه ال بد من وجود ما هو داخل يف مسمى امسه وأنه ميتنع واالفتقار إىل مباين له فهو ممنوع، وإن 
يف مسمى امسع فمعلوم أنه ال بد من نفسه فال بد له مما  وجود الواجب بدون تلك األمور الداخلة

يدخل يف مسماها بطريقة األوىل واألحرى. وإذا قيل هو مفتقر إىل نفسه مل يكن معناه أن نفسه تفعل 
اخل فيها ولكن العبارة مومهة جمملة فإذا فسر املعىن زال احملذور. ويقال نفسه. فكذلك ما هو د

ذا اللفظ الغري فال يلزمه أن يكون حمتاجاً إىل الغري، فهذا من جهة أيضاً: حنن ال نطلق على ه
اإلطالق اللفظي، وأما من جهة الدليل العلمي فالدليل دل على وجود موجود بنفسه ال فاعل وال 

ه مستغن بنفسه عن كل ما يباينه. أما الوجود الذي ال يكون له صفة وال يدخل يف علة فاعلة وأن
ملعاين الثبوتية فهذا إذا ادعى املدعي أنه املعين بوجوب الوجود وابلغين، قيل له مسمى امسه معىن من ا

 لكن هذا املعين ليس هو مدلول األدلة، ولكن أنت قدرت أن هذا مسمى االسم، وجعل اللفظ دليالً 
على هذا املعىن ال ينفعك إن مل يثبت أن املعىن حق يف نفسه، وال دليل على ذلك بل الدليل يدل 

( 1نقيضه. فهؤالء عمدوا إىل لفظ الغين والقدمي والواجب بنفسه فصاروا جيعلوهنا على معاين )على 
و موجب تستلزم معاين تناقض ثبوت الصفات وتوسعوا يف التعبري مث ظنوا أن هذا الذي فعلوه ه

موجب األدلة العقلية وغريها. وهذا غلط منهم. فموجب األدلة العقلية ال يتلقى من جمرد التعبري، و 
 األدلة السمعية

__________ 
 ( كذا يف األصل واملراد أهنم يطلقوهنا على مسميات خمرتعة حمدثة1)
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ن يقول أن األلفاظ اليت يتلقى من عرف املتكلم ابخلطاب ال من الوضع احملدث، فليس ألحد أ
ين هذا من فعل أهل ( مث يريد أن يفسر مراد هللا بتلك املعا1جاءت يف القرآن موضوعة ملعاين )

اإلحلاد املفرتين فإن هؤالء عمدوا إىل املعاين وظنوها اثبتة فجعلوها هي معىن الواحد والوجوب والغىن 
السنة من تسمية هللا تعاىل أبنه أحد وواحد علي والقدم ونفي املثل، مث عمدوا إىل ما جاء يف القرآن و 
على املعاين اليت مسيناها هبذه األمساء وهذا، من  وحنو ذلك من نفي املقل والكفؤ عنه فقالوا هذا يدل

أعظم االفرتاء على هللا. وكذلك املتفلسفة عمدوا إىل لفظ اخلالق والفاعل والصانع واحملدث وحنو 



وقسموا احلدوث إىل نوعني: ذايت وزماين، وأرادوا ابلذايت كون املربوب  ذلك فوضعوها ملعىن ابتدعوه،
، وإن اللفظ على هذا املعىن ال يعرف يف لغة أحد من األمم، ولو جعلوا هذا مقارانً للرب أزالً وأبداً 

اصطالحاً هلم مل ننازعهم فيه، لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس، وأن يقولوا حنن نقول حبدوث 
 وأن ال خالق له وال فاعل له وال صانع وحنو ذلك من املعاين اليت يعلم ابالضطرار أهنا تقتضي العامل
ري املفعول ال يطلق على ما كان قدمياً بقدم الرب مقارانً له أزاًل وأبدًا، وكذلك فعل من فعل بلفظ أتخ

روه من النحو والطب، املتكلم وغري ذلك من األمساء ولو فعل هذا بكالم سيبويه وبقراط لفسد ما ذك
م بذلك ولكان ولو فعل هذا بكالم آحاد العلماء كمالك والشافعي وأمحد وأيب حنيفة لفسد العل

ملبوساً عليهم فكيف إذا فعل هذا بكالم رب العاملني؟ وهذه طريقة املالحدة الذين أحلدوا يف أمساء 
ذي ال ينقسم، ومعىن قوله: ال هللا وآايته ومن شاركهم يف بعض ذلك مثل قول من يقول الواحد ال

ا أن األحد والواحد يف ينقسم، أي ال يتميز منه شيء عن شيء، ويقول ال تقوم به صفة. مث زعمو 
القرآن يراد به هذا. ومعلوم أن كل ما يف القرآن من اسم الواحد واألحد كقوله تعاىل )وإذا كانت 

 واحدة فلها النصف( وقوله )قالت
 وقوله )ومل إحداها اي أبت استأجره(

__________ 
 ( كذا يف األصل واملراد معاين حمدثة اصطالحية فلعله سقط الوصف1)
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يكن له كفوًا أحد( وقوله )وإن أحد من املشركني استجارك( وقوله )ذرين ومن خلقت وحيداً( وأمثال 
منه شيء عن ليه يتميز ذلك يناقض ما ذكروه فإن هذا األمساء أطلقت على قائم بنفسه مشار إ

شيء، وهذا الذي يسمونه يف اصطالحهم جسماً. وكذلك إذا قالوا املوصوفات تتماثل واألجسام 
تتماثل واجلواهر تتماثل، وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعاىل )ليس كمثله شيء( على نفي مسمى هذه 

آن، فإن هذا ليس ء على القر األمور اليت مسوها هبذه األمساء يف اصطالحهم احلادث، كان هذا افرتا
هو املثل يف لغة العرب وال لغة القرآن وال غريمها. قال تعاىل )وإن تتولوا يستبدل قوماً غريكم مث ال 

يكونوا أمثالكم( فنفى مماثلة هؤالء مع اتفاقهم يف اإلنسانية فكيف يقال أن لغة العرب توجب أن كل 
ك كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، اليت مل ىل )أمل تر ما يشار إليه مثل كل ما يشار إليه، وقال تعا

خيلق مثلها يف البالد( فأخرب أنه مل خيلق مثلها يف البالد وكالمها بلد فكيف يقال أن كل جسم فهو 



مثل لكل جسم يف لغة العرب، حىت حيمل على ذلك قوله )ليس كمثله شيء( .وقد قال الشاعر: 
 الناس من بشرومل يقصد هذا أن ينفي وجود جسم من ن كمثلهم يفليس كمثل الفىت زهريوقال: ما إ

األجسام، وكذلك لفظ التشابه ليس هو التماثل يف اللغة قال تعاىل )وأتوا به متشاهبا( وقال تعاىل 
)متشاهباً وغري متشابه( ومل يرد به شيئاً هو مماثل يف اللغة، وليس املراد هنا كون اجلواهر متماثلة يف 

فإن هذا مبسوط يف موضعه بل املراد أن أهل اللغة اليت هبا نزل القرآن ال  ت متماثلة.العقل وليس
جيعلون جمرد هذا موجباً إلطالق اسم املثل، وال جيعلون نفي املثل نفياً هلذا فحمل القرآن على ذلك  

 كذب على القرآن.
 فصل

هذا نسيب فالن ويناسبه.  ابة فيقال:وقول القائل " املناسبة " لفظ جممل فإنه قد يراد هبا التولد والقر 
إذا كان بينهم قرابة مستندة إىل الوالدة واآلدمية وهللا سبحانه وتعاىل منزه عن ذلك، ويراد هبا املماثلة 

 فيقال: هذا يناسب هذا
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أي ماثلة. وهللا سبحانه وتعاىل أحد صمد، مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوًا أحد. ويراد هبا املوافقة يف 
العتبار اثبتة، فإن أولياء هللا تعاىل يوافقونه فيما ( وضدها املخالفة. واملناسبة هبذا ا1ىن من املعاين )مع

أيمر به فيفعلونه وفيما حيبه فيحبونه، وفيما هنى عن فيرتكونه، وفيما يعطيه فيصيبونه. وهللا وتر حيب 
سن حيب احملسنني، مقسط حيب الوتر، مجيل حيب اجلمال، عليم حيب العلم، نظيف حيب النظافة، حم

ن املعاين. بل هو سبحانه يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته املقسطني، إىل غري ذلك م
عليها طعامه وشرابه يف األرض املهلكة إذا وجدها بعد اليأس، فاهلل أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا 

 عليه وسلم فإذا أريد ابملناسبة هذا وأمثاله براحلته كما ثبت ذلك يف الصحاح عن النيب صلى هللا
ملناسبة حق وهي من صفات الكمال كما تقدم اإلشارة إليه. فإن من حيب صفات الكمال فهذه ا

أكمل ممن ال فرق عنده بني صفات النقص والكمال أوال حيب صفات الكمال. وإذا قدر موجودان 
ك، واآلخر ال فرق عنده بني هذه األمور أحدمها حيب العلم والصدق والعدل واإلحسان وحنو ذل

لكذب والظلم وحنو ذلك ال حيب هذا وال يبغض هذا، كان الذي حيب تلك األمور وبني اجلهل وا
أكمل من هذا. فدل على أن من جرد عن صفات الكمال والوجود أبن ال يكون له علم كاجلماد 

موم أكمل ممن ال حيبهما وأما أن حيبهما فالذي يعلم أكمل منه والعامل الذي حيب احملمود ويبغض املذ



ن الذي حيب احملمود ويبغض املذموم أكمل ممن حيبهما أو يبغضهما. وأصل هذه ( ومعلوم أ2)
املسئلة هي الفرق بني حمبة هللا ورضاه وغضبه وسخطه وبني إرادته كما هو مذهب السلف والفقهاء 

ائفة من القدرية واملثبتني للقدر إىل أنه ال فرق وأكثر املثبتني للقدر من أهل السنة وغريهم، وصار ط
هما. مث قالت القدرية: هو ال حيب الكفر والفسوق والعصيان وال يريد ذلك فيكون ما مل يشاء بين

 ويشاء ما مل يكن. وقالت املثبتة. ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، وإذن قد أراد الكفر والفسوق
__________ 

 ا قول الشريف الرضي يف إبراهيم الصايب:( من الشواهد على هذ1)
 يننا إن مل يكن ... شرقي يناسبه وال ميالديالفصل انسب ب

 ( لعل أصل الكالم: فهو إما أن يغضهما معاً وإما أن حيبهما إخل2)
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والعصيان، ومل يرده ديناً، أو أراده من الكافر ومل يرده من املؤمن، فهو لذلك حيب الكفر والفسوق 
وكال القولني خطأ خمالف للكتاب والسنة العصيان وال حيبه ديناً وحيبه من الكافر وال حيبه من املؤمن. و 

وإمجاع سلف األمة وأئمتها فإهنم متفقون على أنه ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن. وأنه ال يكون 
فر وإن الكفار يبيتون ما ال شيء إال مبشيئته، وجممعون على أنه ال حيب الفساد وال يرضى لعباده الك

 بنوها على هذا األصل الفاسد.يرضى من القول والذين نفوا حمبته 
 فصل

وأما قول القائل: الرمحة ضعف وخور يف الطبيعة وأتمل على املرحوم، فهذا ابطل. أما أواًل: فألن 
 وتواصوا الضعف واخلوف مذموم من اآلدميني، والرمحة ممدوحة وقد قال تعاىل )وتواصوا ابلصرب

تعاىل )وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم  ابملرمحة( وقد هنى هللا عباده عن الوهن واحلزن فقال
مؤمنني( وندهبم إىل الرمحة، وقال النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح " ال تنزع الرمحة إال 

ن يرمحهم الرمحن. ارمحوا من يف األرض من شقي " وقال " من ال يرحم ال يرحم " وقال " الرامحو 
حمال أن يقول ال ينزع الضعف واخلور إال من شقي، ولكن ملا كانت الرمحة يرمحكم من يف السماء " و 

تقارن يف حق كثري من الناس الضعف واخلور كما يف رمحة النساء وحنو ذلك ظن الغالط أهنا كذلك 
مستلزمة لذلك مل جيب أن تكون يف حق هللا تعاىل  مطلقاً. وأيضاً فلو قدر أهنا يف حق املخلوقني

كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكالم فينا يستلزم من النقص واحلاجة ما مستلزمة لذلك  



جيب تنزيه هللا عنه. وكذلك الوجود والقيام ابلنفس فينا يستلزم احتياجاً إىل خالق جيعلنا موجودين 
ري إليه وجودان، فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون ابحلاجة إىل الغ وهللا منزه يف وجوده عما حيتاج

واحلاجة لنا أمر ذايت ال ميكن أن خنلو عنه، وهو سبحانه الغين له أمر ذايت ال ميكن أن خيلوا عنه، فهو 
بنفسه حي قيوم واجب الوجود، وحنن أبنفسنا حمتاجون فقراء، فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما 

 ا به من الكمال مناتصفن
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العلم والقدرة وغرية ذلك هو مقرون ابحلاجة واحلدوث واإلمكان مل حيب أن يكون هلل ذات وال 
ذلك الرمحة وغريها إذا صفات وال أفعال، وال يقدر وال يعلم، لكون ذلك مالزماً للحاجة فينا. فك

حق هللا مالزمة لذلك. وأيضاً فنحن  قدر أهنا يف حقنا مالزمة للحاجة والضعف مل جيب أن تكون يف
نعلم ابالضطرار أان إذا فرضنا موجودين أحدمها يرحم غريه فيجلب له املنفعة ويدفع عنه املضرة، 

عة وال دفع مضرة كان األول واآلخر قد استوى عنده هذا وهذا وليس عنده ما يقتضي جلب منف
 أكمل.
 فصل

ب االنتقام: فليس بصحيح يف حقنا بل الغضب قد وأما قول القائل: الغضب غليان دم القلب بطل
يكون لدفع املنايف قبل وجوده فال يكون هناك انتقام أصالً. وأيضاً فغليان دم القلب يقارنه الغضب 

احلياء يقارن محرة الوجه والوجل يقارن صفرة ليس أن جمرد الغضب هو غليان دم القلب، كما أن 
ا قام هبا دفع املؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إىل الوجه، ال أنه هو، وهذا ألن النفس إذ

خارج فكان منه الغضب وإن استشعرت العجز عاد الدم إىل داخل فاصفر الوجه كما يصيب 
لزم أن يكون غضب هللا تعاىل مثل غضبنا، كما احلزين. وأيضاً فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا مل ي

ليس هو مماثل لنا ال لذاتنا وال ألرواحنا، وصفاته كذاته. وحنن أن حقيقة ذات هللا ليست مثل ذاتنا، ف
نعلم ابالضطرار أان إذا قدران موجودين أحدمها عنده قوة يدفع هبا الفساد واآلخر ال فرق عنده بني 

ه تلك القوة أكمل. وهلذا يذم من ال غرية له على الفواحش  الصالح والفساد كان الذي عند
له يدفع هبا الظلم عن املظلومني، وميدح الذي له غرية يدفع هبا الفواحش  كالديوث، ويذم من ال محة

ومحية يدفع هبا الظلم. ويعلم أن هذا أكمل من ذلك. وهلذا وصف النيب صلى هللا عليه وسلم الرب 



يف احلديث الصحيح " ال أحد أغري من هللا من أجل ذلك حرم الفواحش ما ابألكملية يف ذلك فقال 
 بطن " وقال " أتعجبون من غرية سعد؟ أان أغري منه وهللا أغري مين ". ظهر منها وما
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وقول القائل: إن هذه انفعاالت نفسانية. فيقال: كل ما سوى هللا خملوق منفعل وحنن وذواتنا منفعلة، 
عها، هللا منفعاًل هلا عاجزًا عن دففكوهنا انفعاالت فينا لغريان نعجز عن دفعها، ال يوجب أن يكون 

وكان كل ما جيري يف الوجود فإنه مبشيئته وقدرته ال يكون إال ما يشاء وال يشاء إال ما يكون له امللك 
 وله احلمد.

 فصل
ليس بصحيح وإن كان ذلك قد يقارنه مث قول القائل " خفة  -وقول القائل: إن الضحك خفة روح 

ضحك منه، وإال فالضحك يف موضعه موماً فهذا يكون ال ينبغي أن يالروح " إن أراد به وصفاً مذ
املناسب له صفة مدح وكمال، وإذا قدر حيان أحدمها يضحك مما يضحك منه واآلخر ال يضحك 
قط، كان األول أكمل من الثاين، وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم " ينظر إليكم الربي قنطني 

رسول هللا " أويضحك الرب؟ قال  " فقال له أبو رزين العقيلي ايفيظل يضحك، يعلم فرجكم قريب 
( . فجعل األعراب العاقل بصحة فطرته ضحكه 1" نعم " قال لن نعدم من رب يضحك خريًا )

دلياًل على إحسانه وإنعامه، فدل على أن هذا الوصف مقرون ابإلحسان احملمود، وأنه من صفات 
 اليوم الشديد ك قط هو مذموم بذلك، وقد قيل يفالكمال، والشخص العبوس الذي ال يضح

العذاب أنه )يوماً عبوساً قمطريرًا( .وقد روي أن املالئكة قالت آلدم: حياك هللا وبياك، أي 
أضحكك. واإلنسان حيوان انطق ضاحك، وما مييز اإلنسان عن البهيمة صفة كمال، فكما أن 

أكمل ممن ال يتكلم، ومن يضحك  النطق صفة كمال فكذلك الضحك صفة كمال، فمن يتكلم
أكمل ممن ال يضحك، وإذا كان الضحك فينا مستلزماً لشيء من النقص فاهلل منزه عن ذلك، وذلك 

األكثر خمتص ال عام فليس حقيقة الضحك مطلقاً مقرونة ابلنقص كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة 
 جدًا وأن ال تكون له ذات.ابلنقص، ووجودان مقروانً ابلنقص، وال يلزم أن يكون الرب مو 

__________ 
 ( أورد البيهقي احلديث يف السماء والصفات بسنده وقال: وروي عن طائشة مرفوعا يف معىن هذا1)
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ومن هنا ضلة القرامطة الغالة كصاحب اإلقليد وأمثاله فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما يعلمه القلب 
د، وال موصوف وال ال و وينطق به اللسان من نفي وإثبات، فقالوا: ال تقول موجود وال ال موج

من التشبيه، وهذا يستلزم أن يكون ممتنعاً وهو مقتضى  -على زعمهم  -موصوف، ملا يف ذلك 
التشبيه ابملمتنع على هللا أن يشارك املخلوقات يف شيء من خصائصها، وأن يكون مماثاًل هلا يف شيء 

اخلالق صفة املخلوق كاحلدوث  ةمن صفاته كاحلياة والعلم والقدرة، فإن وإن وصف هبا فال متاثل صف
 واملوت والفناء واإلمكان.

 فصل
فيقال: نعم وقد يكون مقروانً جبهل بسبب التعجب،  -وأما قوله: التعجب استعظام للمتعجب منه 

وقد يكون ملا خرج عن نظائره، وهللا تعاىل بكل شيء عليم، فال جيوز عليه أن يعلم سبب ما تعجب 
ائره تعظيماً له. وهللا تعاىل يعظم ما هو عظيم أما العظمة سببه أو ظمنه بل يتعجب خلروجه عن ن

لعظمته. فإنه وصف بعض اخلري أبنه عظيم. ووصف بعض الشر أبنه عظيم، فقال تعاىل )رب العرش 
العظيم( وقال )ولقد آتيناك سبعاً من املثاين والقرآن العظيم( وقال )ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به 

وأشد تثبيتاً، وإذًا آلتيناهم من لدان أجراً عظيماً( وقال )ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون  لكان خريًا هلم
لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم( وقال )إن الشرك لظلم عظيم( وهلذا قال تعاىل )بل 

عجبت ويسخرون( على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح األدلة. وقال النيب صلى 
 عليه وسلم للذي آثر هو وامرأته ضيفهما " لقد عجب هللا " ويف لفظ يف الصحيح " لقد ضحك هللا

هللا الليلة من صنعكما البارحة " وقال " إن الرب ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر يل فإنه ال يغفر 
شاب  الذنوب إال أنت، يقول علم عبدي أنه ال يغفر الذنوب إال أان " وقال " عجب ربك من

( يؤذن ويقيم فيقول هللا 1ليست له صبوة " وقال " عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية )
 انظروا إىل عبدي " أو كما قال وحنو ذلك.

__________ 
( الشظية قطعة مرتفعة يف رأس اجلبل وأصلها الفلقة املكسورة من العصا أو العظم أو الصدفة 1)

 وغريها مما ينكسر ويتشظى
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 صلف
وأما قول القائل: لو كان يف ملكه ما ال يريده لكان نقصاً. وقول اآلخر لو قدر وعذب لكان ظلماً، 

ر أنه يكون يف ملكه ما ال يريده وما ال فيقال: أما املقالة األوىل فظاهره فإنه إذا قد -والظلم نقص 
راد شيء من األشياء عنه يقدر عليه وما ال خيلقه وال حيدثه لكان نقصاً من وجوه: )أحدها( أن انف

ابألحداث نقص لو قدر أنه يف غري ملكه فكيف يف ملكه؟ فإان نعلم أان إذا فرضنا اثنني أحدمها حيتاج 
خر حيتاج إليه بعض األشياء ويستغىن عنه بعضها كان األول إليه كل شيء وال حيتاج إىل شيء، واآل

الوحدانية، فإن االشرتاك نقص بكل أكمل، فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقص، وهذه دالئل 
من املشرتكني، وليس الكمال املطلق إال يف الوحدانية، فإان نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل ممن 

ع بنفسه فهو أكمل ممن له مشارك ومعاون على فعل البعض، ومن حيتاج إىل معني، ومن فعل اجلمي
شياء. ومنها أن يقال: كونه خالقاً لكل شيء افتقر إليه كل شيء فهو أكمل ممن استغىن عنه بعض األ

وقادرًا على كل شيء أكمل من كونه خالقاً للبعض وقادرًا على البعض. والقدرية ال جيعلونه خالقاً 
على كل شيء. واملتفلسفة القائلون أبنه من علة غائبة شر منهم، فإهنم ال لكل شيء وال قادرًا 

 حلركات األفالك وال غريها من املتحركات، وال خالقاً ملا جيعلونه خالقاً لشيء من حوادث العامل ال
حيدث بسبب ذلك وال قادراً على شيء من ذلك وال عاملاً بتفاصيل ذلك وهللا سبحانه وتعاىل يقول 

لذي خلق سبع مسوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن هللا على كل شيء )هللا ا
شيء علماً( وهؤالء ينظرون يف العامل وال يعلمون أن هللا على كل شيء قدير وإن هللا قد أحاط بكل 

 فال قدير، وال أن هللا قد أحاط بكل شيء علماً. )ومنها( أان إذا قدران مالكني أحدمها يريد شيئاً 
يكون ويكون ما ال يريد، واآلخر ال يريد شيئاً إال كان وال يكون إال ما يريد، علمنا ابلضرورة أن هذا 

 ل.أكم
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ويف اجلملة قول املثبتة للقدرة يتضمن أنه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه 
نه هذه الكلمات. وأما قوله أن ما شاء كان فيقتضي كمال خلقه وقدرته ومشيئته، ونفاة القدرة يسلبو 

ياس الرب على أنفسهم، فهذه دعوى جمردة ليس معهم فيها إال ق -التعذيب على القدر ظلم منه 
وال يقول عاقل أن كل ما كان نقصاً من أي موجود كان لزم أن يكون نقصاً من هللا، بل وال ينتج هذا 

احليوان وأن يفعل به ما فيه تعذيب له  من اإلنسان مطلقاً، بل إذا كان له مصلحة يف تعذيب بعض



د القز ينسجه، مث يسعى يف أن حسن ذلك منه، كالذي ينصع القز فإنه هو الذي يسعى يف أن دو 
يلقى يف الشمس ليحصل له املقصود من القز، وهو هنا له سعي يف حركة الدود اليت كانت سبب 

ه دجاج مث يذبح ذلك لينتفع به فقد تعذيبه. وكذلك الذي يسعى يف أن يتوالد له ماشية وتبيض ل
 (1ذلك. ) تسبب يف وجود ذلك احليوان تسبباً أفضى إىل عذابه ملصلحة له يف

ففي اجلملة: اإلنسان حيسن منه إيالم احليوان ملصلحة راجحة يف ذلك، فليس جنس هذا مذموماً وال 
إما أن يقال: هو ممتنع لذاته  قبيحاً وال ظلماً، وإن كان من ذلك ما هو ظلم. وحينئذ فالظلم من هللا

الفة األمر الذي جيب طاعته ألن الظلم تصرف املتصرف يف غري ملكه وهللا له كل شيء، أو الظلم خم
وهللا تعاىل ميتنع منه التصرف يف ملك غريه أو خمالفة أمر من جيب عليه طاعته. فإذا كان الظلم ليس 

هو ممكن لكنه سبحانه ال يفعله لغناه وعلمه بقبحه  إال هذا أو هذا امتنع الظلم منه. وإما أن يقال:
وقوع الظلم منه إذ كان العدل والرمحة من لوازم ذاته  وإلخباره أنه ال يفعله، ولكمال نفسه ميتنع منه

فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال اليت هي من لوازمه. على هذا القول، فالذي يفعله حلكمة 
منه فعله حكمة تقتضي تنزيهه عنه. وعلى هذا فكل ما فعله علمنا اقتضت ذلك، كما أن الذي ميتنع 

 اجلملة. وإن مل أن له فيه حكمة وهذا يكفينا من حيث
__________ 

 ( أوضح من هذا املثل تعذيب الطبيب للمريض أو اجلريح يف معاجلته ملصلحته1)
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نعرف التفصيل، وعدم علمنا بتفصيل حكمته مبنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته، وكما أن ثبوت صفات 
لمناه ما مل نعلمه، وكذلك حنن ا عالكمال له معلوم لنا. وأما كنه ذاته فغري معلومة لنا، فال نكذب مب

نعلم أنه حكيم فيما يفعله وأيمره، وعدم علمنا ابحلكمة يف بعض اجلزئيات ال يقدح فيما علمناه من 
أصل حكمته، فال نكذب مبا علمناه من حكمته ما مل نعلمه من تفصيلها. وحنن نعلم أن من علم 

 ليت استحقوا هبا أن يكونوام احذق أهل احلساب والطب والنحو ومل يكن متصفاً بصفاهت
من أهل احلساب والطب والنحو مل ميكنه أن يقدح فيما قالوه لعدم علمه بتوجيهه، والعباد أبعد عن 

معرفة هللا وحكمته يف خلقه من معرفة عوامهم ابحلساب والطب والنحو، فاعرتاضهم يف حكمته 
يف احلساب والطب والنحو بغري علم دح أعظم جهاًل وتكلفاً للقول بال علم من العامي احملض إذا ق

بشيء من ذلك. ن أهل احلساب والطب والنحو مل ميكنه أن يقدح فيما قالوه لعدم علمه بتوجيهه، 



والعباد أبعد عن معرفة هللا وحكمته يف خلقه من معرفة عوامهم ابحلساب والطب والنحو، فاعرتاضهم 
امي احملض إذا قدح يف احلساب والطب والنحو العيف حكمته أعظم جهاًل وتكلفاً للقول بال علم من 

 بغري علم بشيء من ذلك.
وهذا يتبني ابألصل الذي ذكرانه يف الكمال وهو قولنا إن الكمال الذي ال نقص فيه املمكن الوجود 

جيب اتصافه به وتنزيهه عما يناقضه، فيقال خلق بعض احليوان وفعله الذي يكون سبباً لعذابه هل هو 
 م خيتلف. أنقص مطلقاً 

وأيضاً فإذا كان يف خلق ذلك حكمة عظيمة ال حتصل إال بذلك، فأميا أكمل حتصيل ذلك بتلك 
احلكمة العظيمة أو تفويتها؟ وأيضاً فهل ميكن حصول احلكمة املطلوبة بدون حصول هذا؟ فهذه 

تعذيبه ب لأمور إذا تدبرها اإلنسان علم أنه ال ميكنه أن يقول خلق فعل احليوان الذي يكون بسب
 نقص مطلقاً.

واملثبتة للقدر قد جتيب جبواب آخر لكن ينازعهم اجلمهور فيه فيقولون كونه يفعل ما يشاء وحيكم ما 
يريد صفة كمال خبالف الذي يكون مأمورًا منهياً الذي يؤمر بشيء وينهى عن شيء. ويقولون إمنا 

  جيوز أن يلحقه ضرر.ه القبح من غريه أن يفعل ما شاء ملا يلحقه من الضرر وهو سبحان
واجلمهور يقولون إذا قدران من يفعل ما يريد بال حكمة حمبوبة تعود إليه وال رمحة وإحسان يعود إىل 

 غريه كان الذي يفعل حلكمة ورمحة أكمل ممن يفعل ال حلكمة وال لرمحة.
 يدفري ويقولون إذا قدران مريدًا ال مييز بني مراده ومراد غريه ومريدًا مييز بينهما 
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 ما يصلح أن يراد وينبغي أن يراد دون ما هو ابلضد كان هذا الثاين أكمل.
ن إذا كان ويقولون: املأمور املين الذي فوقه آمر انه هو انقص ابلنسبة إىل من ليس فوقه آمر انه، لك

ا يريده بدون أمر هو اآلمر لنفسه مبا ينبغي أن يفعل واحملرم عليها ما ال ينبغي أن يفعل، وآخر يفعل مي
وهني من نفسه. فهذا امللتزم ألمره وهنيه الواقعني على وجه احلكمة أكمل من ذلك وقد قال تعاىل 

ى نفسي وجعلته بينكم جمرماً )كتب ربكم على نفسه الرمحة( وقال " اي عبادي إين حرمت الظلم عل
 فال تظاملوا ".

د على وجه بيان قدرته، وأنه ال مانع له وال يقدر وقالوا أيضاً: إذا قيل يفعل ما يشاء وحيكم ما يري
غريه أن مينعه مراده، وال أن جيعله مريداً، كان هذا أكمل ممن له مانع مينعه مراده ومعني ال يكون 



 ال به.مريدًا أو فاعاًل ملا يريد إ
توسل فيما وأما إذا قيل: يفعل ما يريد ابعتبار أنه ال يفعل على وجه مقتضى العلم واحلكمة بل هو م

 يفعله، وآخر يفعل ما يريد لكن إرادته مقرونة ابلعلم واحلكمة كان هذا الثاين أكمل.
عاون وال ومجاع األمر يف ذلك: أن كمال القدرة صفة كمال، وكون اإلرادة انفذة ال حتتاج إىل م

 يعارضها مانع وصف كمال.
ندها سواء فهذا ليس يوصف كمال، بل وأما كون اإلرادة ال متيز بني مراد ومراد بل مجيع األجناس ع

اإلرادة املميزة بني مراد ومراد كما يقتضيه العلم واحلكمة هي املوصوفة ابلكمال، فمن نقصه يف قدرته 
من حكمته ورمحته فلم يقدره حق قدره. والكمال الذي وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره. ومن نقصه 

 يستحقه إثبات هذا وهذا.
 

 نكري النبوات ابلعقلفصل يف الرد على م
وأما منكرو النبوات وقوهلم: ليس اخللق أهاًل أن يرسل هللا إليهم رسوالً كما أن أطراف الناس ليسوا 

حق املخلوق واخلالق، فإن من أعظم ما أهاًل أن يرسل السلطان إليهم رسواًل. فهذا جهل واضح يف 
 ال رسول إليهم.حتمد به امللوك: خطاهبم أبنفسهم لضعفاء الرعية فكيف إبرس
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وأما يف حق اخلالق فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وهو قادر مع كمال رمحته، فإذا كان  
فما املانع أن يرسل إليهم رسوالً رمحة منه؟ كما قال تعاىل )وما أرسلناك إال  كامل القدرة كامل الرمحة

لم " إمنا أان رمحة مهداة " وألن هذا من مجلة إحسانه إىل رمحة للعاملني( وقال النيب صلى هللا عليه وس
منني إذ بعث اخللق ابلتعليم واهلداية وبيان ما ينفعهم وما يضرهم كما قال تعاىل )لقد من هللا على املؤ 

فيهم رسواًل من أنفسهم يتلو عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة( فبني تعاىل أن هذا من 
 ده املؤمنني.مننه على عبا

فإن كان املنكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح يف كمال قدرته، وإن كان ينكر إحسانه بذلك فهذا 
ل الرسول من أعظم الداللة على كمال قدرته وإحسانه، قدح يف كمال رمحته وإحسانه. فعلم أن إرسا

داخل يف القدر ملا له والقدرة واإلحسان من صفات الكمال ال النقص. وأما تعذيب املكذبني فذلك 
 فيه من احلكمة.



 فصل
وأما قول املشركني: إن عظمته وجالله يقتضي أن ال يتقرب إليه إال بواسطة وحجاب، والتقرب بدون 

نابه الرفيع: فهذا ابطل من وجوه: منها أن الذي ال يتقرب إليه إال بوسائط وحجاب ذلك غض من ج
ضاء حوائجهم بدون الوسائط واحلجاب، وإما أن ال إما أن يكون قادراً على مساع كالم جنده وق

يكون قادراً، فإن مل يكن قادراً كان هذا نقصاً وهللا تعاىل موصوف ابلكمال فوجب أن يكون متصفاً 
يسمع كالم عباده بال وسائط، وجييب دعاءهم، وحيسن إليهم بدون حاجة إىل حجاب، وإن كان  أبنه

 جاب، وترك احلجاب إحساانً ورمحة كان ذلك صفة كمال.امللك قادراً على فعل أموره بدون احل
 وأيضاً: فقول القائل إن هذا غض منه إمنا يكون فيمن ميكن اخللق أن يضروه ويفتقر يف نفعه إليهم،
فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم وأمنه أن يؤذوه فليس تقرهبم إليه غضاً منه، بل إذا كان اثنان 

اء إحساانً إليهم وال خياف منهم. واآلخر ال يفعل ذلك إما خوفاً وإما كربًا أحدمها يقرب إليه الضعف
 وإما غري ذلك كان األول أكمل من الثاين.
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وأيضاً فإن هذا ال يقال إذا كان ذلك أبمر املصاع بل إذا أذن للناس يف التقرب منه ودخول داره مل 
غري ما شرع. وهلذا قال تعاىل ر على من تعبده بيكن ذلك سوء أدب عليه وال غضاً منه، فهذا إنكا

)إان أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعياً إىل هللا إبذنه( وقال تعاىل )أم هلم شركاء شرعوا هلم من 
 الدين ما مل أيذن به هللا( .

 فصل
والشم  وأما قول القائل: أنه لو قيل هلم أميا أكمل؟ ذات توصف بسائر أنواع اإلدراكات من الذوق

 ذات ال توصف هبا؟ لقاوا: األول أكمل، ومل يصفوه هبا. واللمس أم
 فنقول مثبتة الصفات هلم يف هذه اإلدراكات ثالثة أقوال معروفة.

أحدها إثبات هذه اإلدراكات هلل تعاىل كما يوصف ابلسمع والبصر. وهذا قول القاضي أيب بكر وأيب 
يني الذين يصفونه ابإلدراكات وهؤالء ل املعتزلة البصر املعايل وأظنه قول األشعري نفسه بل هو قو 

وغريهم يقولون تتعلق به اإلدراكات اخلمسة أيضاً كما تتعلق به الرؤية. وقد وافقهم على ذلك 
 القاضي أبو يعلى يف املعتمد وغريه.

وغريهم: والقول الثاين قول من ينفي هذه الثالثة كما ينفي ذلك كثري من املثبتة أيضاً من الصفاتية 



 طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأمحد وكثري من أصحاب األشعري وغريه. وهذا قول
والقول الثالث إثبات إدراك اللمس دون إدراك الذوق ألن الذوق إمنا يكون ابملطعوم فال يتصف به 

مبنزلة  إال من أيكل وال يوصف به إال ما يؤكل وهللا سبحانه منزه عن األكل، خبالف اللمس فإنه
أكثر أهل احلديث يصفونه ابللمس وكذلك كثري من أصحاب مالك والشافعي وأمحد وغريهم، الرؤية و 

 وال يصفونه ابلذوق.
وذلك أن نفاة الصفات من املعتزلة قالوا للمثبتة: إذا قلتم إنه يرى فقولوا أنه يتعلق به سائر أنواع 

 مسة.احلس وإذا قلتم إنه مسيع بصري فصفوه ابإلدراكات اخل
إلثبات قاطبة: حنن نصفه أبنه يرى وأنه يسمع كالمه كما جاءت بذلك النصوص. وكذلك فقال أهل ا

نصفه أبنه يسمع ويرى. وقال مجهور أهل احلديث والسنة تصفه أيضاً إبدراك اللمس ألن ذلك كمال 
 ال نقص فيه. وقد دلت عليه
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وذلك مستلزم للنقص كما تقدم. وطائفة من  النصوص خبالف إدراك الذوق، فإنه مستلزم لألكل
 نظار املثبتة وصفوه ابألوصاف اخلمس من اجلانبني.

ن يتعلق به هذه األنواع كما تتعلق به الرؤية، العتقادهم أن مصحح الرؤية ومنهم من قال إنه ميكن أ
 الوجود، ومل يقولون أنه متصف هبا.

ملصحح للرؤية، بل قالوا إن املقتضى أمور وجودية، ال وأكثر مثبيت الرؤية مل جيعلوا جمرد الوجود هو ا
رؤية كل موجود خبالف األول، وإذا  أن كل موجود يصح رؤيته، وبني األمرين فرق، فإن الثاين يستلزم 

كان املصحح للرؤية هي أمور وجودية ال يشرتط فيها أمور عدمية، فما كان أحق ابلوجود وأبعد عن 
 ه، ومنهم من نفى ما سوى السمع ولبصر من اجلانبيني.العدم كان أحق أبن جتوز رؤيت

 فصل
ينا أن الذي يستحقه الرب هو الكمال فقد ب -وأما قول القائل: الكمال والنقص من األمور النسبية 

الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه الكمال املمكن للوجود، ومثل هذا ال ينتفي عن هللا أصاًل، 
ستلزم للنقص فيكون كمااًل من وجه دون وجه كاألكل للجائع كمال له والكمال النسيب هو امل

 ن ابلنقص.وللشبعان نقص فيه، ألنه ليس بكمال حمض بل هو مقرو 
والتعايل والتكرب والثناء على النفس وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه وحنو ذلك مما هو من 



وتعاىل، وهو نقص مذموم من املخلوق، وهذا  خصائص الربوبية هذا كمال حممود من الرب تبارك 
عبدين( وقوله تعاىل )ادعوين كاخلرب عما هو من خصائص الربوبية كقوله )إنين أان هللا ال إله إال أان فا

أستجيب لكم( وقوله )إن تبدو ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به هللا( وقوله )أم حسب الذين 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان( وقوله )إان لننصر رسلنا يعملون السيئات أن يسبقوان( وقوله )

من يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقود اإلشهاد( وقوله )و 
ال حيتسب، ومن يتوكل على هللا فهو حسبه( وأمثال هذا الكالم الذي يذكر الرب فيه عن نفسه 

 صادقبعض خصائصه وهو يف ذلك 
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هو أيضاً من كماله، فإن بيانه لعباده وتعريفهم ذلك  -يف إخباره عن نفسه مبا هو من نعوت الكمال 
ذابً مفرتايً، والكذب من أعظم هو أيضاً من كمال. وأما غريه فلو أخرب مبثل ذلك عن نفسه لكان كا

 العيوب والنقائص.
ه فهذا ال يذم مطلقاً، بل قد حيمد منه إذا كان يف وأما إذا أخرب املخلوق عن نفسه مبا هو صادق في

ذلك مصلحة كقول النيب صلى هللا عليه وسلم " أان سيد ولد آدم وال فخر " وأما إذا كان فيه 
ما هو مفسدة ال لكذبه، والرب تعاىل ال يفعل ما هو مذموم  مفسدة راجحة أو مساوية، فيذم لفعله

 يفعله هو منه حسن مجيل حممود.عليه بل له احلمد على كل حال فكل ما 
وأما قول من يقول: الظلم منه ممتنع لذاته فظاهر. وأما على قول اجلمهور من أهل السنة والقدرية 

ا وأقواله وأفعاله كلها حسنة حممودة، واقعة على فإنه إمنا يفعل مبقتضى احلكمة والعدل فأخباره كله
مور اليت يستحق هبا الكربايء والعظمة ما هو من وجه الكمال الذي يستحق عليه احلمد. وله من األ

خصائصه تبارك وتعاىل فالكربايء والعظمة له مبنزلة كونه حياً قيوماً قدمياً واجباً بنفسه وأنه بكل شيء 
وأنه العزيز الذي ال ينال وأنه قهار لكل ما سواه فهذه كلها صفات  عليهم وعلى كل شيء قدير 

 يستحقه إال هو كيف يكون كمااًل من غريه وهو معدوم لغريه؟ فمن كمال ال يستحقها إال هو فما ال
ادعاه كان مفرتايً منازعاً للربوبية يف خواصها كما ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه 

قول هللا تعاىل: العظمة إزاري، والكربايء ردائي، فمن انزعين واحدًا منهما عذبته " وسلم قال " ي
ن الكمال املختص ابلربوبية ليس لغريه فيه نصيب، فهذا حتقيق اتصافه ابلكمال الذي ومجلة ذلك أ

 ال نصيب لغريه فيه. ومثل هذا الكمال ال يكون لغريه فادعاؤه منازعة للربوبية وفرية على هللا.



النبوة ومعلوم أن النبوة كمال للنيب وإذا ادعاه املفرتون كمسيلمة وأمثاله كان ذلك نقصاً منهم ال ألن 
نقص ولكن دعواها ممن ليست له هو النقص، وكذلك لو ادعى العلم والقدرة والصالح من ليس 

 متصفاً بذلك كان مذموماً ممقواتً، وهذا
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يقتضي أن الرب تعاىل متصف بكمال ال يصلح للمخلوق، وهذا ال ينايف أن ما كان كمااًل للموجود 
خلوق مبا هو منه إذا يفيد أن الكمال الذي يوصف به امل من حيث هو موجود فاخللق أحق به ولكن

وصف اخلالق مبا هو منه فالذي للخالق ال مياثله ما للمخلوق وال يقاربه، وهذا حق فالرب تعاىل 
مستحق للكمال خمتص به على وجه ال مياثله فيه شيء فليس له مسي وال كفؤ، سواء كان الكمال مما 

لك، أو كان مما يثبت منه نوع بية العباد والغىن املطلق وحنو ذال يثبت منه شيء للمخلوق كربو 
للمخلوق فالذي يثبت للخالق منه نوع أعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق عظمة هي أعظم من 

 فضل أعلى املخلوقات على أدانها.
 وملخص ذلك أن املخلوق يذم منه الكربايء والتجرب وتزكية نفسه أحياانً وحنو ذلك.

متعلق الصفة وننظر فيها هل هي كمال أم نقص؟  سائل فإن قلتم حنن نقطع النظر عنوأما قول ال
فيقال بل  -فذلك حييل احلكم عليها أبحدمها ألهنا قد تكون كمااًل لذات نقصاً ألخرى على ما ذكر 

حنن نقول الكمال الذي ال نقص فيه املمكن الوجود هو كمال مطلق لكل ما يتصف به. وأيضاً 
جود ميتنع أن يكون نقصاً يف بعض الصور، ألن ذي هو كمال للموجود من حيث هو مو فالكمال ال

ما كان نقصاً يف بعض الصور اتماً يف بعض، هو كمال لنوع من املوجودات دون نوع فال يكون كمااًل 
 للموجود من حيث هو موجود.

بنقيضه فإنه يظهر ومن الطرق اليت هبا يعرف ذلك أن نقدر موجودين أحدمها متصف هبذا واآلخر 
 كمل، وإذا قيل هذا أكمل من وجه وهذا أنقص من وجه مل يكن كمااًل مطلقاً.من ذلك أيهما أ

 وهللا أعلم واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على سيدان حممد وآله وسلم.
 ئة.وافق الفراغ من تعليقها يوم اخلميس بعد العصر اثمن عشر احملرم من سنة وست وثالثني وسبعما
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 يقول حممد رشيد رضا
 أن هذه الرسالة من أنفس ما كتبه شيخ اإلسالم وامتاز به على مجيع علماء

 فلسفة، وهيامللة، وأدهلا على اتقانه جلميع العلوم العقلية وال سيما املنطق وال
 حجة من حجج هللا تعاىل على حقية مذهب السلف يف إثبات مجيع ما وصف

 ه يف كتابه وعلى لسان رسوله )ص( من الصفات واالفعال بدونهللا تعاىل به نفس
 أتويل وال تعطيل وال متثيل، وخطأ نظار املتكلمني والفالسفة الذي انكروها

 ا مذاهبهم. وكوهنا اصطالحات جمملةأو أولوها، وبطالن نظريتها اليت بنوا عليه
 تأويالت كتبمومهة أساسها قياس اخلالق على املخلوق، فليقرأها املخدوعون ب

 الكالم القائلني أبن مذهبهم السلف اسلم،ومذهب اخللف أعلم، يعلموا أن من قال
 هذا فهو ال يعلم وال يفهم، فمذهب السلف هو األسلم واألعلم واالحكم، وقد رجح

 رب علماء نظارهم، يف أواخر اعمارهم، ولكن مل يستطع منهم ال من املتقدمني وال منإليه أك
 ثبته ابلرباهني العقلية، على األساليب الفلسفية، والقوانني املنطقية،املتأخرين أن ي
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 رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبني البدعة
 بسم هللا الرمحن الرحيم وبه نستعني

الرابين، املقذوف يف قلبه  قال الشيخ اإلمام العامل العالمة شيخ اإلسالم، بقية السلف الكرام، العامل
نور القرآين، أبو العباس أمحد بن تيمية احلراين، قدس هللا روحه، ونور ضرحيه، وأسكنه فسيح ال

اجلنان: احلمد هلل نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من 
شريك له،  د أن ال إله إال هللا وحده اليهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، ونشه

ونشهد أن حممدًا عبده ورسوله، أرسله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى ابهلل شهيدًا. 
فبلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، وكشف الغمة، وجاهد يف هللا حق جهاده، وعبد هللا خملصاً 

 يوم الدين. عليه وسلم تسليماً كثريًا إىلحىت أاته اليقني من ربه. صلى هللا 
 فصل

يف العبادات، والفرق بني شرعيها فإن هذا ابب كثري فيه االضطراب كما كثر يف ابب احلالل واحلرام. 
فإن أقواماً استحلوا بعض ما حرمه هللا، وأقواماً حرموا بعض ما أحل هللا تعاىل، وكذلك أقواماً أحدثوا 



الل ما أحله هللا ورسوله، واحلرام ما حرمه ل هنى عنها. وأصل الدين أن احلعبادات مل يشرعها هللا ب
هللا ورسوله، والدين ما شرعه هللا ورسوله، ليس ألحد أن خيرج عن الصراط املستقيم الذي بعث هللا 
به رسوله. قال هللا تعاىل )وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

 كم وصاكم به لعلكم تتقون( .ذل
يف حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه خط خطاً وخط و 

 خطوطاً عن ميينه ومشاله مث قال " هذه سبيل هللا وهذه سبل على كل سبيل
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منها شيطان يدعو إليه " مث قرأ " وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
 ه( .سبيل

مها ما ذم به املشركني حيث حرموا ما مل حيرمه هللا وقد ذكر هللا تعاىل يف سورة األنعام واألعراف وغري 
تعاىل، كالبحرية والسائبة، واستحلوا ما حرمه هللا كقتل أوالدهم، وشرعوا ديناً مل أيذن به هللا، فقال 

( ومنه أشياء هي مرمحة جعلوها عبادات  تعاىل )أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن به هللا
 مثل الطواف ابلبيت عراة وغري ذلك.كالشرك والفواحش، 

والكالم يف احلالل واحلرام له مواضع أخر. واملقصود هنا العبادات فنقول: العبادات اليت يتقرب هبا 
ا مستحب، كما يف إىل هللا تعاىل منها ما كان حمبوابً هلل ورسوله مرضياً هلل ورسوله، إما واجب وإم

ه قال فيما يروى عن ربه تبارك وتعاىل " ما تقرب إيل الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن
عبدي مبثل أداء ما افرتضت عليه وال يزال عبدي يتقرب إليه ابلنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت 

ه اليت ميشي هبا، فيب يسمع مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش هبا، ورجل
ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه، وما ترددت عن شيء  ويب يبصر ويب يبطش ويب ميشي،

 أان فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأكره مساءته وال بد له منه ".
م الليل وكذلك الصيام فيه ومعلوم أن الصالة منها فرض، وهي الصلوات اخلمس، ومنها انفلة كقيا

انفلة كصيام ثالثة أايم من كل شهر، وكذلك السفر إىل املسجد فرض، وهو صوم شهر رمضان، ومن 
 -احلرام فرض، وإىل املسجدين اآلخرين: مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم وبيت املقدس 

 مستحب.
قال تعاىل )ويسألونك ماذا  وكذلك الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب، وهو العفو كما



 ينفقون قل العفو( .
يث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " اي ابن آدم إنك إن تنفق الفضل خري ويف احلد

لك، وإن متسكه شر لك، وال تالم على كفاف، واليد العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول " 
 ضع آخر غري هذا،والفرق بني الواجب واملستحب له مو 
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 واملقصود هنا الفرق بني ما هو مشروع سواء كان واجباً أو مستحباً، وما ليس مبشروع.
واحلسنات واخلري  فاملشروع هو الذي يتقرب به إىل هللا تعاىل، وهو سبيل هللا، وهو الرب والطاعة

ذي يسلكه كل من أراد هللا واملعروف، وهو طريق السالكني، ومنهاج القاصدين والعابدين، وهو ال
 وسلك طريق الزهد والعبادة، وما يسمى ابلفقر والتصوف وحنو ذلك.

وال ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات املشروعة واجبها ومستحبها، ويدخل يف ذلك قيام الليل 
 راءة القرآن على الوجه املشروع، واإلذكار والدعوات الشرعية. وما كان من ذلك موقتاً املشروع وق

بوقت كريف النهار، وما كان متعلقاً بسبب كتحية املسجد، وسجود التالوة، وصالة الكسوف، 
وصالة االستخارة، وما ورد من األذكار واألدعية يف ذلك. وهذا يدخل فيه أمور كثرية، ويف ذلك من 

 ات ما يطول وصفه، وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي كصيام نصف الدهر وثلثه أو ثلثيه أوالصف
عشره وهو صيام ثالثة أايم من كل شهر، ويدخل فيه السفر الشرعي، كالسفر إىل مكة وإىل 

املسجدين اآلخرين، ويدخل فيه اجلهاد على اختالف أنواعه، وأكثر األحاديث النبوية يف الصالة 
 ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه املشروع.واجلهاد، 

ام والقراءة اليت جاء ذكرها يف الصحيحني يف حديث عبد هللا والعبادات الدينية أصوهلا الصالة والصي
بن عمرو بن العاص، ملا أاته النيب صلى هللا عليه وسلم وقال " أمل أحدث أنك قلت ألصومن النهار، 

يف ثالث؟ " قال بلى. قال " فال تفعل: فإنك إذا فعلت ذلك وألقومن الليل، وألقرأن القرآن 
( " مث أمره بصيام ثالثة أايم من كل شهر، فقال إين أطيق 1لنفس )هجمت له العني، ونفهت له ا

أكثر من ذلك، فانتهى به إىل صوم يوم وفطر يوم فقال: إين أطيق أكثر من ذلك فقال " ال أفضل 
ام داود عليه السالم، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وال يفر إذا من ذلك " وقال " أفضل الصيام صي

قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه " وأمره أن يقرأ القرآن  القى. وأفضل القيام
 يف سبع.



__________ 
 ( هجمت: أي غارت ودخلت يف موضعها. ونفهت: أعيت وكلت1)
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حيقر أحدكم وملا كانت هذه العبادات هي املعروفة قال يف حديث اخلوارج الذي يف الصحيحني " 
صيامهم وقراءته مع قراءهتم، يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم، ميرقون من الدين   صالته وصيامه مع

كما ميرق السهم من الرمية " فذكر اجتهادهم ابلصالة والصيام والقراءة، وأهنم يغلون يف ذلك حىت 
 حتقر الصحابة عبادهتم يف جنب عبادة هؤالء.

البدعة فقال " ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم بال فقه فآل األمر هبم إىل وهؤالء غلوا يف العبادة 
من الرمية. أينما وجدمتوهم فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجراً عند هللا ملن قتلهم يوم القيامة " فإهنم قد 
ن استحلوا دماء املسلمني وكفروا من خالفهم. وجاءت فيهم األحاديث الصحيحة، قال اإلمام أمحد ب

فيهم احلديث من عشرة أوجه، وقد أخرجها مسلم يف صحيحه وأخرج  حنبل رمحه هللا تعاىل: صح
 البخاري قطعة منها.

( ولكن يبقى الكالم يف القدر املشروع منها. وله صنف كتاب 1مث هذه األجناس الثالثة مشروعة )
 اجتهاد يف بدعة ". االقتصاد يف العبادة. وقال أيب بن كعب وغريه " اقتصاد يف سنة، خري من

يف سرد الصوم وصيام الدهر سوى يومي العيد وأايم التشريق وقيام مجيع الليل، هل هو  والكالم
كما دلت   -كما ذهب إىل ذلك طائفة من الفقهاء والصوفية والعباد، أو هو مكروه   -مستحب 

أفضل، ولبسطه موضع عليه السنة وإن كان جائزًا؟ لكن صوم يوم وفطر يوم أفضل، وقيام ثلث الليل 
 آخر.

املقصود هنا الكالم يف أجناس عبادات غري مشروعة حدثت يف املتأخرين كاخللوات فإهنا تشبه إذ 
ابالعتكاف الشرعي. واالعتكاف الشرعي يف املساجد كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يفعله هو 

 وأصحابه من العبادات الشرعية.
 الوحي وهذا خطأ،( بغار حراء قبل 2بتحنثه ) وأما اخللوات فبعضهم حيتج فيها

__________ 
 ( أي الصالة والصيام والقراءة1)
( التحنث التعبد وأصله التنزه من احلنث وهو االمث وزان ومعىن كالتحرج ويقرب منه التحنف 2)



 واصل معناه امليل عن القبيح
كانت غار حراء قبل النبوة فقيل   إىل احلسن واحلنفية ملة إبراهيم واختلف يف عبادة نبينا )ص( يف

 تفكرا وقيل غري ذلك
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فإن ما فعله صلى هللا عليه وسلم قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون ابتباعه فيه 
ر حراء وال خلفاؤه الراشدون. وقد وإال فال. وهو من حيث نبأه هللا تعاىل مل يصعد بعد ذلك إىل غا

ع عشرة سنة ودخل مكة يف عمرة القضاء وعام الفتح أقام أقام صلوات هللا عليه مبكة قبل اهلجرة بض
هبا قريباً من عشرين ليلة وأاتها يف حجة الوداع وأقام هبا أربع ليال، وغار حراء قريب منه ومل يقصده، 

ويقال أن عبد املطلب هو سن هلم إتيانه ألنه مل تكن هلم هذه وذلك أن هذا كانوا أيتونه يف اجلاهلية 
ية اليت جاء هبا بعد النبوة صلوات هللا عليه كالصالة واالعتكاف يف املساجد، فهذه العبادات الشرع

تغين عن إتيان حراء خبالف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي، فإنه مل يكن يقرأ بل قال له امللك عليه 
. قال صلوات هللا عليه وسالمه )فقلت لست بقارئ( وال كانوا يعرفون هذه الصالةالسالم )اقرأ( 

وهلذا ملا صالها النيب صلى هللا عليه وسلم هناه عنها من هناه من املشركني كأيب جهل، قال هللا تعاىل 
)أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلى، أرأيت إن كان على اهلدى، أو أمر ابلتقوى، أرأيت إن كذب 

ة خاطئة، فليدع انديه، وىل، أمل يعلم أبن هللا يرى، كال لئن مل ينته لنسفعن ابلناصية، انصية كاذبوت
 سندع الزابنية، كال ال تطعه واسجد واقرتب( .

وطائفة جيعلون اخللوة أربعني يوماً ويعظمون أمر األربعينية وحيتجون فيها أبن هللا تعاىل واعد موسى 
أمتها بعشر، وقد روي أن موسى عليه السالم صامها وصام املسيح أيضاً عليه السالم ثالثني ليلة و 

هلل تعاىل وخوطب بعدها. فيقولون حيصل بعدها اخلطاب والتنزل كما يقولون يف غار حراء أربعني 
 حصل بعده نزول الوحي.

وهذا أيضاً غلط فإن هذه ليست من شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم بل شرعت ملوسى عليه 
يف شرع حممد  م كما شرع له السبت واملسلمون ال يسبتون، وكما حرم يف شرعه أشياء مل حترمالسال

 صلى هللا عليه وسلم فهذا متسك بشرع منسوخ، وذاك متسك مبا كان قبل النبوة.
وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطني وحصل له تنزل شيطاين، وخطاب 

ه شيطانه، وأعرف من هؤالء عددًا طلبوا أن حيصل هلم من جنس ما حصل شيطاين، وبعضهم يطري ب



من التنزل فنزلت عليهم الشياطني ألهنم خرجوا عن شريعة النيب صلى هللا عليه وسلم اليت  لألنبياء
 أمروا هبا. قال تعاىل )مث
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جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون، إهنم لن يغنوا عنك من هللا 
كثري منهم ال حيد للخلوة مكاانً وال زماانً املتقني( و  شيئاً، وإن الظاملني بعضهم أولياء بعض، وهللا ويل

 بل أيمر اإلنسان أن خيلو يف اجلملة.
مث صار أصحاب اخللوات فيهم من يتمسك جبنس العبادات الشرعية: الصالة والصيام والقراءة 

والذكر. وأكثرهم خيرجون إىل أجناس غري مشروعة، فمن ذلك طريقة أيب حامد ومن تبعه، وهؤالء 
اخللوة أن ال يزيد على الفرض، ال قراءة وال نظرًا يف حديث نبوي وال غري ذلك، بل مرون صاحب أي

قد أيمرونه ابلذكر، مث قد يقولون ما يقوله أبو حامد: ذكر العامة: ال إله إال هللا، وذكر اخلاصة: هللا 
 هللا، وذكر خاصة اخلاصة: هو هو.

وخطأ يف القول واللغة، فإن االسم اجملرد ليس ة يف الشرع والذكر ابالسم املفرد مظهرًا ومضمرًا بدع
 هو كالماً ال إمياانً وال كفراً.

وقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " أفضل الكالم بعد القرآن أربع وهن 
 ضل الذكر المن القرآن: سبحان هللا، واحلمد هلل وال إله إال هللا، وهللا أكرب " ويف حديث آخر " أف

إله إال هللا " وقال " أفضل ما قلت أان والنبيون من قبلي: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك 
 وله احلمد، وهو على كل شيء قدير " واألحاديث يف فضل هذه الكلمات كثرية صحيحة.

ض من أيمر هلذا صار بعوأما ذكر االسم املفرد فبدعة مل يشرع وليس هو بكالم يعقل وال فيه إميان، و 
به من املتأخرين يبني أنه ليس قصدان ذكر هللا تعاىل، ولكن مجع القلب على شيء معني حىت تستعد 

النفس ملا يرد عليها، فكان أيمر مريده أبن يقول هذا االسم مرات، فإذا اجتمع قلبه ألقي عليه حاالً 
وأنه أعطي ما مل يعطه حممد صلى أل األعلى، شيطانياً فيلبسه الشيطان وخييل إليه أنه قد صار يف امل

هللا عليه وسلم ليلة املعراج وال موسى عليه السالم يوم الطور، وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان يف 
 زماننا.

وأبلغ من ذلك من يقول ليس مقصودان إال مجع النفس أبي شيء كان، حىت يقول ال فرق بني قولك 



منهم وأنكرت ذلك عليه، ومقصودهم بذلك أن اله يل شخص اي حي وقولك ال جحش. وهذا مما ق
 جتتمع النفس حىت يتنزل فيها الشيطان.
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ومنهم من يقول إذا كان قصد وقاصد ومقصود فاجعل اجلميع واحدًا فيدخله يف أول األمر يف وحدة 
 الوجود.

أهنا تفضي إىل الكفر، لكن وا يظنون ( ممن أمروا هبذه الطريقة فلم يكون1وأما أبو حامد وأمثاله )
ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر، ولكن أمروا املريد أن يفرغ قلبه من كل شيء، حىت قد أيمروه 

أن يقعد يف مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول: هللا هللا، وهم يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك 
لون: أنه حيصل له من جنس ما حيصل بل قد يقو فينزل على قلبه من املعرفة ما هو املطلوب، 

 لألنبياء.
ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر مما حصل لألنبياء، وأبو حامد يكثر من مدح هذه الطريقة يف 

( كما أنه يبالغ يف مدح الزهد، وهذا من بقااي الفلسفة عليه. فإن املتفلسفة كابن 2اإلحياء وغريه )
القلوب من العلم لألنبياء وغريهم فإهنما هو من العقل  ا حيصل يفسينا وأمثاله يزعمون أن كل م

الفعال. وهلذا يقولون النبوة مكتسبة فإذا تفرغ صفى قلبه عندهم وفاض على قلبه من جنس ما فاض 
على األنبياء وعندهم أن موسى بن عمران صلى هللا عليه وسلم كلم من مساء عقله مل يسمع الكالم 

 ل هلم مثل ما حصل ملوسى وأعظم مما حصل ملوسى.ن إنه حيصمن خارج فلهذا يقولو 
وأبو حامد يقول إنه مسع اخلطاب كما مسعه موسى عليه السالم وإن مل يقصد هو ابخلطاب، وهذا كله 

لنقص إمياهنم ابلرسل وأهنم آمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض، وهذا الذي قالوه ابطل 
لعقل الفعال ابطل ال حقيقة له كما قد بسط هذا يف موضع يسمونه ا من وجوه: أحدها أن هذا الذي

 آخر.
 الثاين أن ما جيعله هللا يف القلوب يكون اترة بواسطة املالئكة، إن كان

__________ 
( يعين أبمثاله من سلكوا طريقة التصوف بعد التفقه يف الدين وقلما تفضي أبمثاهلم إىل الكفر إال 1)

  التقشف واالستسالم للتخيالتالفراط يفإذا اختلت عقوهلم اب
( ولكنه مل يزعم أنه حصل له أكثر مما حصل لالنبياء وال مثله بل هو يفضل مثل الشافعي على 2)



نفسه ويفضل الصحابة على الشافعي بل بني غرور بعض الصوفية وضالهلم يف ذلك يف كتاب ذم 
 الغرور من اإلحياء
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( واملالئكة والشياطني أحياء انطقون كما قد دلت 1كان ابطاًل )حقاً، واترة بواسطة الشياطني إذا  
ره من أهل احلقائق. وهم على ذلك الدالئل الكثرية من جهة األنبياء، وكما يدعي ذلك من ابش

 يزعمون أن املالئكة والشياطني صفات لنفس اإلنسان فقط. وهذا ضالل عظيم.
لوحي ومنهم من كلمه هللا تعاىل فقربه وانداه، كما كلم الثالث أن األنبياء جاءهتم املالئكة من رهبم اب

 موسى عليه السالم، مل يكن ما حصل هلم جمرد فيض كما يزعمه هؤالء.
أن اإلنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر، فمن أين يعلم أن ما حيصل فيه حق؟ هذا إما أن يعلم  الرابع

 (2بعقل أو مسع، وكالمها مل يدل على ذلك. )
( حلت فيه الشياطني مث 3الذي قد علم ابلسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من كل شيء )اخلامس أن 

هان، فإن الشيطان إمنا مينعه من الدخول إىل قلب تنزلت عليه الشياطني، كما كانت تتنزل على الك
 ابن آدم ما فيه من ذكر هللا الذي أرسل به رسله، فإذا خال من ذلك تواله الشيطان، قال هللا تعاىل
)ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطاانً فهو له قرين، وأهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون 

رب هللا عنه )فبعزتك ألغوينهم أمجعني، إال عبادك منهم أهنم مهتدون( وقال الشيطان فيما أخ
 املخلصني( وقال تعاىل )إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال

__________ 
ذا بعينه يف شرح عجائب القلب واستشهد له حبديث الرتمذي والنسائي يف ( وأبو حامد قال ه1)

ن املالئكة والشياطني صفات للنفس بل الكبري يف ملة امللك اببن آدم وملة الشيطان فهو ال يقول ا
يقول فيها ما قاله أهل السنة اجلماعة يف مواضع كثرية من األحياء فمن املستغرب من الشيخ انكاره 

 عليه
يه أنه إذا وافق الشرع يعلم به أنه حق وإال حكم أبنه ابطل كما روى عن الشيخ عبد القادر ( ف2)

والية والكرامات أنه رأى مرة نوراً ومسع منه خطاابً فيه أن ربه اجليلي الذي يعرتف له شيخ اإلسالم ابل
 يقول له قد أحللت لك احملرمات،

 ت مين بفقهكفأجابه اخسأ ايلعني، فانقلب دخاانً وقال له جنو 



( تفريغ القلب من كل شيء حمال وامنا جيتهدون يف تفريغه من اخلواطر اليت تشغله عن ذكر هللا 3)
 أبو حامد ومراقبته كما صرح به
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من اتبعك من الغاوين( واملخلصون هم الذين يعبدونه وحده ال يشركون به شيئاً، وإمنا يعبد هللا مبا 
 فمن مل يكن كذلك تولته الشياطني.أيمر به على ألسنة رسله، 

ا ابب دخل يف أمر عظيم على كثري من السالكني واشتبهت عليهم األحوال الرمحانية ابألحوال وهذ
الشيطانية، وحصل هلم من جنس ما حيصل للكهان والسحرة، وظنوا أن ذلك من كرامات أولياء هللا 

 .املتقني كما قد بسط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع
 فإمنا تكون يف حق من مل أيته رسول. فأما من أاته رسول وأمر السادس أن هذه الطريقة لو كانت حقاً 

بسلوك طريق فمن خالفه ضل. وخامت الرسل صلى هللا عليه وسلم قد أمر أمته بعبادات شرعية من 
 صالة وذكر ودعاء وقراءة، مل أيمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما ينزل.

األنبياء لكانت منسوخة بشرع حممد صلى هللا عليه وسلم،  فهذه الطريقة لو قدر أهنا طريق لبعض
فكيف وهي طريق جاهلية ال توجب الوصول إىل املطلوب إال بطريق االتفاق، أبن يقذف هللا تعاىل يف 

لتفريغ قلب العبد إهلاماًينفعه، وهذا قد حيصل لك أحد ليس هو من لوازم هذه الطريق؟ ولكن ا
أن يفرغ قلبه مما ال حيبه هللا، وميلؤه مبا حيبه هللا، فيفرغه من عبادة غري  والتخلية اليت جاء هبا الرسول

هللا وميلؤه بعبادة هللا، وكذلك يفرغه عن حمبة غري هللا وميلؤه مبحبة هللا، وكذلك خيرج منه عند خوف 
( 1هللا )على غري هللا ويثبت فيه التوكل على  غري هللا ويدخل فيه خوف هللا تعاىل، وينفي عنه التوكل

وهذا هو اإلسالم املتضمن لإلميان الذي ميده القرآن ويقويه، ال يناقضه وينافيه، كما قال حندب 
 وابن عمر " تعلمنا اإلميان مث تعلمنا القرآن فازددان إمياانً ".

 فهذا قد ينتفع به اإلنسان أحياانً  - وأما االقتصار على الذكر اجملرد الشرعي مثل قول: ال إله إال هللا
 لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إىل هللا تعاىل

__________ 
( وأبو حامد يقصد كل هذا بتصوفه وفصله يف أحيائه، وقد أخطأ يف بعض املسائل كاملبالغة يف 1)

خطأ العلماء الزهد كاكثر العباد من السلف واخللف، والقول ابجلرب كأكثر األشعرية وهذا من 



اإلسالم مسائل منه عن الصحابة والتابعني وغريهم وعذرهم فيه بتأوهلم االجتهادي الذي ذكر شيخ 
 واجتهادهم
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( واملفضول يف 1دون ما عداه، بل أفضل العبادات البدنية الصالة مث القراءة مث الذكر مث الدعاء )
إنه أفضل من القراءة، مث قد لركوع والسجود فوقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل كالتسبيح يف ا

يفتح على اإلنسان يف العمل املفضول ما ال يفتح عليه يف العمل الفاضل. وقد ييسر عليه هذا دون 
هذا فيكون هذا أفضل يف حقه لعجزه عن األفضل كاجلائع إذا وجد اخلبز املفضول متيسرًا عليه 

 عه واغتذاؤه به حينئذ أوىل به.بز املفضول، وشبوالفاضل متعسرًا عليه فإنه ينتفع هبذا اخل
السابع أن أاب حامد يشبه ذلك بنقش الصني والروم على تزويق احلائط وأولئك صقلوا حائطهم حىت 

( وهذا قياس فاسد ألن هذا الرأي فرغ قلبه مل يكن هناك قلب آخر حيصل 2مبثل ما صقله هؤالء )
و يقول أن العلم منقوش يف النفس ذا احلائط، بل هله به التحلية كما حصل هلذا احلائط من ه

 ( .3الفلكية ويسمى ذلك اللوح احملفوظ تبعاً البن سينا )
__________ 

( الصوفية الشرعيون كايب حامد يوافقونه يف كل إال أهنم يقولون ابإلكثار من الذكر وقد تكرر يف 1)
 القرآن الرتغيب فيه

صناع الروم نقشوا جانباً من صفة بيت ألحد  القلب وهو أن ( يشري إىل املثل الذي ضربه لتطهري2)
امللوك أببدع النقوش وصناع الصني صقلوا اجلانب اآلخر حىت صار كاملرآة فلما زال احلجاب 

 املضروب بينهما انطبع ذلك النقش كله يف
بة يف اللوح اجلانب املصقول فكذلك القلب الذي يصقل بذكر هللا تعاىل ينطبع فيه بعض العلوم املكتو 

 فوظ أو قلوب املالئكةاحمل
( امنا قال أبو حامد يف اللوح ما قاله علماء الشرع ال الفالسفة، وعبارته يف االحياء هكذا: فكما 3)

أن املهندس يصور أبنية الدار يف بياض مث خيرجها إىل الوجود على وفق تلك النسخة فكذلك فاطر 
 السموات واألرض كتب نسخة العامل من

لوح احملفوظ مث أخرجه إىل الوجود على وفق تلك النسخة اهـ فهو يقول أن كتابة إىل آخره يف ال أوله
مقادير اخللق هي من أفعال الفاطر االختيارية، والنفس الفلكية عند الفالسفة قدمية أزلية مبا فيها. 



، الئكة املقربنيوقال أبو حامد أن حقائق األشياء املسطورة يف اللوح احملفوظ مسطورة يف قلوب امل
وضرب مثال الستفادة القلب العلم منهم ومن اللوح ابلرؤاي الصادقة واستشهد الستعداده لذلك 

حبديث "سبق املفردون" وتفسريه صلى هللا عليه وسلم هلم " ابلذاكرين هللا كثريًا والذاكرات" وهو يف 
)رض( لهني وكون عمر صحيح مسلم واملستدرك، واستشهد يف فصل آخر حبديث احملدثني أي امل

 منهم. وال تتسع
 هذه احلاشية لبسط هذا املوضوع
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وقد بينا يف غري هذا املوضع أن اللوح احملفوظ الذي ذكره هللا ورسوله ليس هو النفس الفلكية، وابن 
الفة ملسميات صاحب الشرع مث سينا ومن تبعه أخذوا أمساء جاء هبا الشرع فوضعوا هلا مسميات خم

وا يتكلمون بتلك األمساء فيظن اجلاهل أهنم يقصدون هبا ما قصده صاحب الشرع فأخذوا مخ صار 
الفلسفة وكسوه حلاء الشريعة وهذا كلفظ امللك واملكلوت واجلربوت واللوح احملفوظ وامللك 

رد على االحتادية ملا ذكران قول والشيطان واحلدوث والقدم وغري ذلك وقد ذكران من ذلك طرفاً يف ال
ابن سبعني وابن عريب وما يوجد يف كالم أيب حامد وحنوه من أصول هؤالء الفالسفة املالحدة الذين 

 حيرفون كالم هللا ورسوله عن مواضعه كما فعلت طائفة القرامطة الباطنية.
ا يزعم هؤالء فال فرق يف واملقصود هنا أنه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس الفلكية كم

 ( .1الناظر واملستدل واملفرغ قلبه، فتمثيل ذلك بنقش أهل الصني والروم متثيل ابطل ) ذلك بني
ومن أهل هذه اخللوات من هلم أذكار معينة وقوت معني وهلم تنزالت معروفة. وقد بسط الكالم علياه 

طانية قد عرفتها وخربت ذلك من ابن عريب الطائي ومن سلك سبيله كالتلمساين وهي تنزالت شي
 وه متعددة، لكن ليس هذا موضع بسطها، وإمنا املقصود التنبيه على هذا اجلنس.وج

ومما أيمرون به اجلوع والسهر والصمت مع اخللوة بال حدود شرعية، بل سهر مطلق، وجوع مطلق، 
 شيطانية. وأبو طالب وصمت مطلق، مع اخللوة، كما ذكر ذلك ابن عريب وغريه وهي تولد هلم أحواالً 

 ذلك، لكن أبو طالب أكثر اعتصاماً  قد ذكر بعض
__________ 

( ليس يف هذا املوضوع شيء من التحقيق الذي نعهده يف كالم شيخ اإلسالم واملظلوم فيه أبو 1)
حامد فإنه ليس ممن قرنه هبم من الفالسفة واالحتادية الصوفية، ومل يقل بنزول العلوم من النفس 



وبني املفرغ قلبه بذكر هللا من اخلواطر الشيطانية أبوضح بيان ة، وقد فرق بني الناظر واملستدل الفلكي
ومنها هذا التمثيل وكأن الشيخ مل يراجع كالمه حني كتب هذا ومل يكن مما عىن حبفظه كما حيفظ كتب 

ستحق هذه العناية. احلديث وألفاظها، وال مبعانيه كما عين مبذاهب الفقه وغريها،ألنه مل يكن يراه ي
ط بكل شيء علما، وقال يف وصف كتابه )ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه وسبحان من أحا

 اختالفا كثرياً(
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ابلكتاب والسنة من هؤالء. ولكن يذكر أحاديث كثرية ضعيفة بل موضوعة، من جنس أحاديث 
ه إال ان ليس فياملسبعات اليت رواها عن اخلضر عن النيب صلى هللا عليه وسلم وهو كذب مح وإن ك

قراءة قرآن ويذكر أحياانً عبادات بدعية من جنس ما ابلغ يف معراج اجلوع هو وأبو حامد وغريمها 
 ( .1وذكروا أنه يزن اخلبز خبشب رطب، كلما جف نقص األكل )

وذكروا صلوات األايم والليايل، وكلها كذب موضوعة، وهلذا قد يذكرون مع ذلك شيئاً من اخلياالت 
 موضع بسط ذلك.وليس هذا الفاسدة 

وإمنا الغرض التنبيه هبذا على جنس من العبادات البدعية. وهي اخللوات البدعية سواء قدرت بزمان 
أو مل تقدر ملا فيها من العبادات البدعية. إما اليت جنسها مشروع ولكن غري مقدرة. وإما ما كان 

ان مأمورًا به أمر إجياب أو فهو ما ك جنسه غري مشروع، فأما اخللوة والعزلة واالنفراد املشروع
 ( .2استحباب )

فاألول كاعتزال األمور احملرمة وجمانبتها كما قال تعاىل )وإذا رأيت الذين خيوضون يف آايتنا فأعرض 
عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه( ومنه قوله تعاىل عن اخلليل )فلما اعتزهلم وما يعبدون من دون هللا 

جعلنا نبياً( وقوله عن أهل الكهف )وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إال وب، وكال وهبنا له إسحاق ويعق
هللا فاءوا إىل الكهف( فإن أولئك مل يكونوا يف مكان فيه مجعة وال مجاعة، وال من أيمر بشرع نيب 

 فلهذا أووا إىل الكف وقد قال موسى )وإن مل تؤمنوا يل فاعتزلون( .
ال ينتفع، وذلك ابلزهد فيه فهو مستحب وقد قال طاول:  باحات وماوأما اعتزال الناس يف فضول امل

 نعم صومعه الرجل بيته يكف فيه بصره ومسعه.
وإذا أراد اإلنسان حتقيق علم أو عمل فتخلى يف بعض األماكن مع حمافظته على اجلمعة واجلماعة، 

 فهذا حق كما يف الصحيحني أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل: أي الناس



__________ 
( أن بعض هذه الرايضات مل يكونوا يعدوهنا عبادة مطلوبة شرعاً بل جتارب انفعة كتقليل الطعام 1)

 ابلتدريج الذي يؤمن به ضرر تغيري العادة
( ومنه ما يقوم الدليل على شرعية جنسه وإن مل يرد نص يف األمر به بعينه، وقد بسط أبو حامد 2)

 ة وغوائلها ملعرفة الراجح من املرجوح منهاائد العزليف كتاب العزلة من االحياء فو 
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( طار إليها يتتبع املوت مظانه، 1أفضل؟ قال " رجل آخذ بعنان فرسه يف سبيل هللا كلما مسع هيعة )
اس إال من خري " وقوله " يقيم ورجل معتزل يف شعب من الشعاب يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويدع الن

ل على أن له مااًل يزكيه وهو ساكن مع انس يؤذن بينهم وتقام الصالة فيهم الصالة ويؤيت الزكاة " دلي
فقد قال صلوات هللا عليه " ما من ثالثة يف قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة مجاعة إال وقد 

 فإمنا أيخذ الذئب القاصية من الغنم ".استحوذ عليهم الشيطان " وقال " عليكم ابجلماعة 
 فصل

قد يقصد أصحاهبا األماكن اليت ليس فيها أذان وال إقامة وال مسجد يصلى فيه وهذه اخللوات 
الصلوات اخلمس إما مساجد مهجورة وإما غري مساجد مثل الكهوف والغريان اليت يف اجلبال، ومثل 

قابر اليت يقال أن هبا أثر نيب أو رجل صاحل. وهلذا املقابر ال سيما قرب من حيسن به الظن ومثل امل
 هلم يف هذه املواضع أحوال شيطانية، يظنون أهنا كرامات رمحانية.حيصل 

فمنهم من يرى أن صاحب القرب قد جاء إليه وقد مات من سنني كثرية ويقول أان فالن، ورمبا قال له 
 لسالمي.حنن إذا وضعنا يف القرب خرجنا كما للتونسي مع نعمان ا

قظة واملنام، وقد أتيت ملن ال يعرف فتقول: أان الشيخ والشياطني كثريًا ما يتصورون بصورة اإلنس يف الي
فالن أو العامل فالن، ورمبا قالت: أان أبو بكر وعمر ورمبا قال: أان املسيح أان موسى أان حممد، وقد 

 ( ومث من يصدق أبن2جرى مثل ذلك أنواع أعرفها )
__________ 

 ( اهليعة الصوت الذي نفزع منه وختافه من عدو1)
ك أنه ذكر له رمحه هللا أنه رؤى يف بعض البالد يعظ التتار وهو مل يذهب إىل تلك البالد ( من ذل2)

فعلل ذلك بقوله لعل بعض إخواننا من مسلمي اجلن متثل يف صورتنا وصار يعظ هؤالء الناس الجل 



 أن يقبل وعظه. ومل يقل أن ذلك
ن يرون بعض األنبياء أو الصحابة ن ألنه كان أيمر ابخلري وبناء عليه ال ينبغي ان يقال فيمشيطا

أيمروهنم ابحلق واخلري أهنم رأوا شياطني بصورهتم أتمرهم بذلك وإمنا يصح أن يقال ذلك فيمن أيمر 
 ابملنكر وينهى عن املعروف شرعا كما وقع للشيخ

 ور خيالية سببها كثرة الفكرعبد القادر. والتحقيق أن أكثر هذه الص

(5/93) 

 

 اليقظة يف صورهم، ومث شيوخ هلم زهد وعلم ودين يصدقون مبثل هذا.األنبياء أيتون يف 
فيكلمه. ومن هؤالء ومن هؤالء من يظن أنه حني أييت إيل قرب نيب أن النيب خيرج من قربه يف صورته 

من رأى يف دائر الكعبة صورة شيخ قال أنه إبراهيم اخلليل، ومنهم من يظن أن النيب صلى هللا عليه 
 حلجرة وكلمه. وجعلوا هذا من كراماته، ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل املقبور أجابه.وسلم خرج من ا

ىل احلجرة النبوية ودخل فسأل وبعضهم كان حيكي أن ابن منده كان إذا أشكل عليه حديث جاء إ
النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فأجابه. وآخر من أهل املغرب حصل له مثل ذلك، وجعل ذلك 

، حىت قال ابن عبد الرب ملن ظن ذلك وحيك أترى هذا أفضل من السابقني األولني من من كراماته
ه وسلم بعد املوت وأجابه؟ وقد تنازع املهاجرين واألنصار؟ فهل يف هؤالء من سأل النيب صلى هللا علي

 مرياثه الصحابة يف أشياء، فهال سألوا النيب صلى هللا عليه وسلم فأجاهبم، وهذه ابنته فاطمة تنازع يف
 ( .1فهال سألته فأجاهبا؟ )

 فصل
واألنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه أمجعني قد أمران أن نؤمن مبا أوتوه وأن نقتدي هبم وهبداهم. قال 

هللا تعاىل )قولوا آمنا ابهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط 
 ويتوما أويت موسى وعيسى وما أ

__________ 
( يف هذا أنه صح ما ذكروه ال يقتضي أن يكون من يرى يف ذلك أفضل من املهاجرين واألنصار 1)

يف املفضول ما ال يوجد يف الفاضل وال االفضل كما بينه  وال من كل من ال يرى ما رآه اذ يوجد
 املؤلف يف رسالة املعجزات والكرامات
ثر ما يروي يف رؤية االرواح ختيالت تعرض للمستعدين هلا من وأما املسألة يف نفسها فال شك أن أك



وافق املراتضني وال سيما أصحاب االمزجة العصبية ولذلك نرى كل واحد منهم ينقل عنها ما ي
 اعتقاده ومعارفه من حق أو ابطل. وبعض الصوفية

ة األرواح احلقيقية وهذه وغريهم يذكرون فرقا بني الرؤية اخليالية اليت تشبه الرؤاي املنامية وبني رؤي
املسألة قد شغلت فريقاً من علماء النفس وغريهم يف هذا العصر وحيكون فيها وقائع غريبة، وملا 

 لمي وال بتجربة واضحة ال لبس فيهاتثبت للجماهري بربهان ع
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هللا  النبيون من رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون( وقال تعاىل )أولئك الذين هدى
وقد نسخ بشرعه ما نسخه من فبهداهم اقتده( وحممد صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني ال نيب بعده، 

شرع غريه، فلم يبق طريق إىل هللا إال اتباع حممد صلى هللا عليه وسلم فما أمر به من العبادات أمر 
 إجياب أو استحباب فهو مشروع وما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله.

يث أن يقال أن هذا مستحب أو مشروع إال بدليل شرعي، وال جيوز أن يثبت شرعية حبدوال جيوز 
ضعيف، لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي، وروي له فضائل أبسانيد ضعيفة جاز أن 

تروى إذا مل يعلم أهنا كذب، وذلك أن مقادير الثواب غري معلومة، فإذا روي يف مقدار الثواب 
ه كذب مل جيز أن يكذب به، وهذا هو الذي كان لإلمام أمحد بن حنبل وغريه حديث ال يعرف أن

ون فيه ويف رواايت أحاديث الفضائل. وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع حبديث يرخص
ضعيف فحاشى هلل، كما أهنم إذا عرفوا أن احلديث كذب فإهنم مل يكونون يستحلون روايته إال أن 

النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح " من روى عين حديثاً يرى أنه   يثبتوا أنه كذب لقول
 ذب فهو أحد الكاذبني ".ك

وما فعله النيب صلى هللا عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه. فإذا ختصص 
صالة فيه فالتأسي زمان أو مكان بعبادة كان ختصيصه بتلك العبادة سنة كتخصيصه مقام إبراهيم ابل

 به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل ألنه فعل.
إمنا يكون أبن يقصد مثلما قصد، فإذا سافر حلج أو عمرة أو جهاد وسافران لذلك كنا متبعني  وذلك

له، وكذلك إذا ضرب إلقامة حد، خبالف من شاركه يف السفر وكان قصده غري قصده أو شاركه يف 
غري قصده، فهذا ليس مبتابع له، ولو فعل حبكم االتفاق مثل نزوله يف السفر  الضرب وكان قصده

كان، أو أن يصب يف أدواته ماء فصبه يف أصل شجرة، أو أن متشي راحلته يف أحد جانيب الطريق مب



وحنو ذلك، فهل يستحب قصد متابعته يف ذلك؟ كان ابن عمر حيب أن يفعل مثل ذلك. وأما اخللفاء 
ها من هور الصحابة فلم يستحبوا ذلك ألن هذا ليس مبتابعة له، إذ املتابعة ال بد فيالراشدون ومج

 القصد، فإذا مل يقصد هو ذلك الفعل
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( كان يف قصده غري متابع له وابن عمر رمحه هللا يقول: وإن مل يقصده 1بل حصل له حبكم االتفاق )
ذلك زايدة يف حمبته وإما  عل مثله، إما ألن( لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان فأحب أن أف2)

 لرتكه مشاهبته.
ومن هذا الباب إخراج التمر يف صدقة الفطر ملن ليس ذلك قوته وأمحد قد وافق ابن عمر على مثل 
ذلك وبرخص يف مثل ما فعله ابن عمر وكذلك رخص أمحد يف التمسح مبقعده من املنرب اتباعاً البن 

أشهرمها أنه مكروه كقول اجلمهور وأما مالك وغريه من ملنرب روايتان: عمر. وعن أمحد يف التمسح اب
العلماء فيكرهون هذه األمور وإن فعلها ابن عمر فإن أكابر الصحابة كأيب بكر وعمر وعثمان 

وغريهم مل يفعلها فقد ثبت ابإلسناد الصحيح عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه كان يف السفر 
ل ما هذا؟ قالوا مكان صلى فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يصلون فيه فقافرآهم ينتابون مكاانً 

فقال أتريدون أن تتخذوا آاثر أنبيائكم مساجد؟ إمنا هلك من كان قبلكم هبذا من أدركته فيه الصالة 
فيه وإال فليمض. وهكذا للناس قوالن فيما فعله من املباحات على غري وجه القصد هل متابعته فيه 

بة على قولني يف مذهب أمحد وغريه كما قد بسط ذلك يف موضعه، ومل يكن باحة فقط أو مستحم
ابن عمر وال غريه من الصحابة يقصدون األماكن اليت كان ينزل فيها ويبيت فيها مثل بيوت أزواجه 

يقصد  ومثل مواضع نزوله يف مغازيه، وإمنا كان الكالم يف مشاهبته يف صورة الفعل فقطوان كان هو مل
 فأما األمكنة نفسها فالصحابة متفقون على أنه ال يعظم منها إال ما عظمه الشارع.التعبد به 

 فصل
وأما قصد الصالة والدعاء والعبادة يف مكان مل يقصد األنبياء فيه الصالة والعبادة بل روي أهنم مروا 

 به ونزلوا فيه أو سكنوه فهذا كما تقدم مل يكن ابن
__________ 

ليه وسلم ملثل هذا لئال يقصد فقال يف نسكه يف حجة الوداع "وقفت هنا د نبه صلى هللا ع( وق1)
وعرفة كلها موقف. ومىن كلها منحر" وإذا مل يرد أن يتبع يف مثل هذه االمور االتفاقية يف النسك 



 فغري النسك أوىل، وخمالفة ابن عمر جلمهور الصحابة
 يف هذا يعذر فيها حبسن نيته وال يتبع

 نيب صلى هللا عليه وسلم هذا الفعل( أي مل يقصد ال2)
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عمر وال غريه يفعله فإنه ليس فيه متابعتهم ال يف عمل عملوه وال قصد قصدوه ومعلوم أن األمكنة 
قامه مثل طرقه يف حجه وغزواته اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيل فيها إما يف سفر وإما يف م

( فال تتخذوا 1، ومثل بيوته اليت كان يسكنها والبيوت اليت كان أييت إليها أحياانً )ومنازله يف أسفاره
 القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك ".

فهذه نصوصه الصرحية توجب حترمي اختاذ قبورهم مساجد مع أهنم مدفونون فيها، وهم أحياء يف 
ياهنا للصالة عندها واختاذها تحب إتيان قبورهم للسالم عليهم، ومع هذا حيرم إتقبورهم، ويس

 مساجد.
ومعلوم أن هذا إمنا هنى عنه ألنه ذريعة إىل الشرك، وأراد أن تكون املساجد خالصة هلل تعاىل تبىن 
إذا  ألجل عبادته فقط، ال يشركه يف ذلك خملوق، فإذا بين املسجد ألجل ميت كان حراماً، فكذلك 

وهلذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قرب النيب كان ألثر آخر، فإن الشرك يف املوضعني حاصل، 
والرجل الصاحل وعلى أثره وابمسه. وهذا الذي خاف عمر رضي هللا عنه أن يقع فيه املسلمون هو 

 فال تدعوا مع الذي قصد النيب صلى هللا عليه وسلم منع أمته منه، قال هللا تعاىل )وإن املساجد هلل
ريب ابلقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خملصني له هللا أحدا( وقال تعاىل )قل أمر 

الدين( وقال تعاىل )ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد هللا شاهدين على أنفسهم ابلكفر، أولئك 
واليوم اآلخر وأقام الصالة  حطبت أعماهلم ويف النار هم خالدون، إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل

 إال هللا فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين( . وآتى الزكاة ومل خيش
ولو كان هذا مستحباً لكان يستحب للصحابة والتابعني أن يصلوا يف مجيع حجر أزواجه ويف كل 

ف شيئاً مكان نزل فيه يف غزواته أو أسفاره. ولكان يستحب أن يبنوا هناك مساجد، ومل يفعل السل
 من ذلك.

__________ 
من األصل. والظاهر من سياق الكالم أنه تكلم فيه على ما اختذه الناس من  ( سقط من هنا ورقة1)



القبور واالماكن حمال عبادة. وأن ذلك غري شرعي. واحتج على ذلك أبحاديث منها حديث " أن 
لقبور مساجد إخل ويعلم تفصيل هذا من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فال تتخذوا ا

 والوسيلة له وهو مطبوع مشهور من كتاب التوسل
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ومل يشرع هللا تعاىل للمسلمني مكاانً يقصد للصالة إال املسجد. وال مكان يقصد للعبادة إىل املشاعر. 
ري ال الصالة، خبالف املساجد، فإهنا فمشاعر احلج كعرفة ومزدلفة ومىن تقصد ابلذكر والدعاء والتكب

ن يقصد بعينه إال املساجد واملشاعر. وفيها الصالة والنسك، هي اليت تقصد للصالة، وما مث مكا
قال تعاىل )قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني، ال شريك له وبذلك أمرت( وما 

للصالة وال الدعاء وال الذكر إذ مل أيت يف  سوى ذلك من البقاع فإنه ال يستحب قصد بقعة بعينها
 لك وإن كان مسكناً لنيب أو منزالً أو ممراً.شرع هللا ورسوله قصدها لذ

فإن الدين أصله متابعة النيب صلى هللا عليه وسلم وموافقته بفعل ما أمران به وشرعه لنا وسنه لنا، 
 ف ما كان من خصائص.ونقتدي به يف أفعاله اليت شرع لنا االقتداء به فيها خبال

فعله فعاًل سن لنا أن نتأسى به فيه، فهذا ليس من  فأما الفعل الذي مل شرعه هو لنا وال أمران به وال
العبادات والقرب، فاختاذ هذا قربة خمالفة له صلى هللا عليه وسلم وما فعله من املباحات على غري 

ولكن هل يشرع لنا أن جنعله عبادة وقربة؟ فيه  وجه التعبد جيوز لنا أن نفعله مباحاً كما فعله مباحاً 
السلف والعلماء على أان ال جنعله عبادة وقربة بل نتبعه فيه فإن فعله مباحاً قوالن كما تقدم، وأكثر 

فعلناه مباحاً وإن فعله قربة فعلناه قربة. ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من متام التأسي به والتشبه به 
 ( .1كونه خمتصاً به نوع اختصاص )ورأى أن يف ذلك بركة ل

 فصل
الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية، حىت  وأهل العبادات البدعية يزين هلم

يبغضهم يف العلم والقرآن واحلديث، فال حيبون مساع القرآن واحلديث وال ذكره. وقد يبغض إليهم 
ان مصحفاً أو حديثاً، كما حكى النصر أاب جنس الكتاب فال حيبون كتاابً وال من معه كتاب ولو ك

 لم اخلرق،ذي أهنم كانوا يقولون: يدع ع
__________ 

( أي هذا مدرك اجتهاد خمالفي مجهور السلف وأئمة االمصار يف املسألة ومدرك اجلمهور أقوى 1)



ظائم املوبقات فإن التعبد مبا مل جيعله الشارع عبادة شرع مل أيذن به هللا وغلو يف الدين وكالمها من ع
 املذمومة يف القرآن وقصد التربك ال يبيح

 ل التشريع وكون دينه وسطاً ال غلو فيهخمالفته يف أص
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وأيخذ علم الورق، قال ولست أسرت ألواحي منهم، فلما كربت احتاجوا إىل علمي، وكذلك حكى 
يعقد عنده. وهلذا  السري السقطي أن واحدًا منهم دخل عليه فلما رأى عنده حمربة وقلما خرج ومل

وفية ال تفارقوا السواد على البياض فما فارق أحد قال سهل بن عبد هللا التسرتي: اي معشر الص
السواد على البياض إال تزندق وقال اجلنيد: علمنا هذا مبين على الكتاب والسنة فمن مل يقرأ القرآن 

ممن يذكر الشرع أو القرآن أو  ويكتب احلديث ال يقتدى به يف هذا الشأن. وكثري من هؤالء ينفر
هنم استشعروا أن هذا اجلنس فيه ما خيالف طريقهم فصارت يكون معه كتاب أو يكتب، وذلك أ

شياطينهم هترهبم من هذا، كما يهرب اليهودي والنصراين ابنه أن يسمع كالم املسلمني حىت ال يتغري 
هنم ويستغشون ثياهبم لئال يسمعوا كالمه اعتقاده يف دينه، وكما كان قوم نوح جيعلون أصابعهم يف آذا

عاىل عن املشركني )وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم وال يروه وقال هللا ت
تغلبون( وقال تعاىل )فما هلم عن التذكرة معرضني، كأهنم محر مستنفرة، فرت من قسورة( . وهم من 

عازف. ومن أزهدهم يف السماع الشرعي مساع آايت هللا أرغب الناس يف السماع البدعي مساع امل
 تعاىل.

كان مما زين هلم طريقهم أن وجودوا كثريًا من املشتغلني ابلعلم والكتب معرضني عن عبادة هللا تعاىل و 
وسلك سبيله إما اشتغااًل ابلدنيا وإما ابملعاصي وإما جهالً وتكذيباً مبا حيصل ألهل التأله والعبادة 

الوجوه ما بني أهل  د هؤالء مما ينفرهم وصار بني الفريقني نوع تباغض يشبه من بعضفصار وجو 
امللتني: هؤالء يقولون ليس هؤالء على شيء، وهؤالء يقولون ليس هؤالء على شيء، وقد يظنون أهنم 

 حيصلون هلم بطريقهم أعظم مما يف الكتب.
اً حصل له ذلك، وهذا كذب. نعم قد فمنهم من يظن أنه يلقن القرآن بل تلقني. وحيكون أن شخص

ى نفسه تذكرها فتالها. فإن الرايضة تصقل النفس فيذكر أشياء كان يكون مسع آايت هللا فلما صف
قد نسيها، ويقول بعضهم أو حيكى أن بعضهم قال: أخذوا علمهم ميتاً عن ميت، وأخذان علمنا عن 



ى إليه من خطاب أو خاطر هو من هللا احلي الذي ال ميوت. وهذا يقع، لكن منهم من يظن ما يلق
 ن منتعاىل بال واسطة، وقد يكو 
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الشيطان. وليس عندهم فرقان يفرق بني الرمحاين والشيطاين فإن الفرق الذي ال خيطئ هو القرآن 
 والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ.

ل تعاىل )ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطاانً فهو له قرين، وإهنم ليصدوهنم عن وقد قا
 ون أهنم مهتدون، حىت إذا جاءان قال اي ليت بيين وبينك بعد املشرقني فبئس القرين( .السبيل وحيسب

و إال وذكر الرمحن هو ما أنزله على رسوله قال تعاىل )وهذا ذكر مبارك أنزلناه( وقال تعاىل )وما ه
عرض ذكر للعاملني( وقال تعاىل )فإما أيتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى، ومن أ

عن ذكر فإن له معيشة ضنكاً وحنشره يوم القيامة أعمى، قال رب ملا حشرتين أعمى وقد كنت 
يهدي لليت  بصريًا، قال كذلك أتتك آايتنا فنسبتها وكذلك اليوم تنسى( وقال تعاىل )إن هذا القرآن

يؤمنون ابآلخرة هي أقوم ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجراً كبريًا، وأن الذين ال 
اعتدان هلم عذاابً أليما( وقال تعاىل )وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمران ما كنت تدري ما الكتاب وال 

لتهدي إىل صراط مستقيم، صراط هللا  إلميان ولكن جعلناه نورًا هندي به من نشاء من عبادان وإنك
مور( وقال تعاىل )كتاب أنزلناه إليك الذي له ما يف السموات وما يف األرض إال إىل هللا تصري األ

لتخرج الناس من الظلمات إىل النور إبذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد( وقال تعاىل )فالذين آمنوا به 
 ل معه أولئك هم املفلحون( .وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنز 

د أنفسهم أعظم من اتباع مث أن هؤالء ملا ظنوا أن هذا حيصل هلم من هللا بال واسطة صاروا عن
الرسول. يقول أحدهم فالن عطيته على يد حممد وأان عطييت من هللا بال واسطة. ويقول أيضاً: فالن 

 أيخذ عن الكتاب وهذا الشيخ أيخذ عن هللا ومثل هذا.
القائل أيخذ عن هللا وأعطاين هللا لفظ جممل، فإن أراد به اإلعطاء واألخذ العام وهو الكوين  وقول

لقي أي مبشيئة هللا وقدرته حصل يل هذا، فهو حق، ولكن مجيع الناس يشاركونه يف هذا، وذلك اخل
ب أيضاً هم  الذي أخذ عن الكتاب هو أيضاً عن هللا هبذا االعتبار. والكفار من املشركني وأهل الكتا

 كذلك، وإن أراد أن هذا الذي حصل يل هو مما حيبه هللا ويرضاه ويقرب إليه
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وهذا اخلطاب الذي يلقى إيل هو كالم هللا تعاىل: فهنا طريقان: أحدمها أن يقال له من أين لك أن 
 يوحون إىل أوليائهم وينزلون هذا إمنا هو من هللا ال من الشيطان وإلقائه ووسوسته؟ فإن الشياطني

 وأهل الكتاب ويف عليهم كما أخرب هللا تعاىل بذلك يف القرآن، وهذا موجود كثريًا يف عباد املشركني
الكهان والسحرة وحنوهم، ويف أهل البدع حبسب بدعتهم. فإن هذه األحوال قد تكون شيطانية وقد 

ن وأولياء الشيطان، والفرقان إمنا هو الفرقان الذي تكون رمحانية، فال بد من الفرقان بني أولياء الرمح
رقان على عبده ليكون للعاملني نذيرًا( وهو بعث هللا به حممدًا صلى هللا عليه وسلم فهو )الذي نزل الف

الذي فرق هللا به بني احلق والباطل وبني اهلدى والضالل وبني الرشاد والغي، وبني طريق اجلنة وطريق 
أولياء الرمحن، وسبيل أولياء الشيطان. كما قد بسط الكالم على هذا يف غري هذا النار، وبني سبيل 

 املوضع.
هلم: إذا كان جنس هذه األحوال مشرتكاً بني أهل احلق وأهل الباطل فال بد واملقصود هنا أنه يقال 

 من دليل يبني أن ما حصل لكم هو احلق.
الف ملا بعث هللا به حممدًا صلى هللا عليه وسلم الطريق الثاين أن يقال: بل هذا من الشيطان ألنه خم

سبب عبادة غري شرعية مثل أن يقال وذلك أنه ينظر فيما حصل له وإىل سببه وإىل غايته فإن كان ال
له اسجد هلذا الصنم حىت حيصل لك املراد، أو استشفع بصاحب هذه الصورة حىت حيصل لك 

أن يدعو الكواكب كما يذكرونه يف كتب دعوة املطلوب، أو ادع هذا املخلوق واستغث به مثل 
كاً أو نبياً أو شيخاً، فإذا دعاه  الكواكب، أو أن يدعوا خملوقاً كما يدعو اخلالق سواء كان املخلوق مل

كما يدعى اخلالق سبحانه إما دعاء أو عبادة وإما دعاء مسئلة صار مشركاً به، فحينئذ ما حصل له 
حيصل للمشركني، وكانت الشياطني ترتاءى هلم أحياانً وقد هبذا السبب حصل ابلشرك كما كان 

يقضون هلم بعض احلوائج، فكانوا يبذلون هلم  خياطبوهنم من الصنم وخيربوهنم ببعض األمور الغائبة أو
هذا النفع القليل مبا اشرتوه منهم من توحيدهم وإمياهنم الذي هلكوا بزواله كالسحر قال هللا تعاىل 

د حىت يقوال إان حنن فئة ال تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه )وما يعلمان من أح
 ذن هللا، ويتعلمون ما يضرهم والوما هم بضارين من أحد إال إب
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ينفعهم، ولقد علموا ملن اشرتاه ما له يف اآلخرة من خالق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
 يعلمون( .

بن عفان رضي هللا عنه أنه قال اتقوا  وكذلك قد يكون سببه مساع املعازف وهذا كما يذكر عن عثمان
رجاًل سأل امرأة فقالت ال أفعل حىت تسجد هلذا الوثن، فقال ال أشرك  اخلمر فإهنا أم اخلبائب. وأن

ابهلل، فقالت أو تقتل هذه الصيب؟ فقال ال أقتل النفس اليت حرم هللا، فقالت أو تشرب هذا القدح؟ 
 يب وسجد للوثن وزان ابملرأة ".فقال هذا أهون، فلما شرب اخلمر قتل الص

فوس أعظم مما نفعل محيا الكؤوس، فإذا سكروا ابألصوات حل واملعازف هي مخر النفوس، تفعل ابلن
 فيهم الشرك ومالوا إىل الفواحش وإىل الظلم فيشركون ويقتلون النفس اليت حرم هللا ويزنون.

ملكاء والتصدية، أما الشرك فغالب عليهم وهذه الثالثة موجودة كثريًا يف أهل مساع املعازف: مساع ا
 ل ما حيبون هللا، ويتواجدون على حبه.أبن حيبو شيخهم أو غريه مث

وأما الفواحش فالغناء رقية الزان وهو من أعظم األسباب لوقوع الفواحش ويكون الرجل والصيب 
يل هلا فاعاًل مفعواًل به واملرأة يف غاية العفة واحلرية حىت حيضره فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة ومي

 كثر.أو كالمها كما حيصل بني شاريب اخلمر وأ
وأما القتل فإن قتل بعضهم بعضاً يف السماع كثري يقولون: قتله حباله ويعدون ذلك من قوته، وذلك 

أن معهم شياطني حتضرهم فأيهم كانت شياطينه أقوى قتل اآلخر، كالذين يشربون اخلمر ومعهم 
لكثري منهم، شربوا عربدوا فأيهم كانت أعوانه أقوى قتل اآلخر، وقد جرى مثل هذا أعوان هلم فإذا 

ومنهم من يقتل إما شخصاً وإما فرساً أو غري ذلك حباله مث يقول صاحب الثار ويستغيث بشيخه 
فيقتل ذلك الشخص ومجاعة معه إما عشرة وإما أقل أو أكثر كما جرى مثل هذا لغري واحد، وكان 

 ون هذا من ابب الكرامات.اجلهال حيسب
هؤالء معهم شياطني تعينهم على اإلمث والعدوان عرف فلما تبني هلم أن هذه أحوال شيطانية وأن 

 ذلك من بصره هللا تعاىل وانكشف التلبيس والغش الذي كان هلؤالء.
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وكنت يف أوائل عمري حضرت مع مجاعة من أهل الزهد والعبادة واإلرادة فكانوا من خيار أهل هذه 
من ذلك فجعلوا يل مكاانً  ضر معهم فامتنعتالطبقة فبتنا مبكان وأرادوا أن يقيموا مساعاً وأن أح

منفردًا قعدت فيه فلما مسعوا وحصل الوجد واحلال صار الشيخ الكبري يهتف يب يف حال وجده 



ويقول اي فالن قد جاءك نصيب عظيم تعال خذ نصيبك، فقلت يف نفسي مث أظهرته هلم ملا اجتمعنا: 
د هللا فإين ال آكل منه طريق حممد بن عبأنتم يف حل من هذا النصيب فكل نصيب ال أييت على 

شيئاً. وتبني لبعض من كان فيهم ممن له معرفة وعلم أنه كان معهم الشياطني وكان فيهم من هو 
 سكران ابخلمر.

والذي قلته معناه أن هذا النصيب وهذه العطية واملوهبة واحلال سببها غري شرعي ليس هو طاعة هلل 
ل اشرب معنا اخلمر وحنن نعطيك هذا املال، أو مثل من يقول تعاورسوله وال شرعها الرسول فهو 

 عظم هذا الصنم وحنن نوليك هذه الوالية وحنو ذلك.
وقد يكون سببه نذر لغري هللا سبحانه وتعاىل مثل أن ينذر لصنم أو كنيسة أو قرب أو جنم أو شيخ 

ه كما تقدم شيطان بعض حوائجوحنو ذلك من النذور اليت فيها شرك فإذا أشرك ابلنذر فقد يعطيه ال
يف السحر، وهذا خبالف النذر هلل تعاىل فإنه ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم أنه هنى عن النذر وقال " إنه ال أييت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل " ويف الصحيحني 
ذر يلقي ابن آدم إىل القدر " رواية " فإن النعن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم حنوه، ويف 

فهذا املنهي عنه هو النذر الذي جيب الوفاء به منهي عن عقده، ولكن إذا كان قد عقده فعليه الوفاء 
به كما يف صحيح البخاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " من نذر أن يطيع هللا فليطعه، 

 ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه ".
صلى هللا عليه وسلم ألنه ال فائدة فيه إال التزام ما التزمه وقد ال يرضى به فيبقى إمثاً. وإمنا هنى عنه 

وإذا فعل تلك العبادات بال نذر كان خريًا له. والناس يقصدون ابلنذر حتصيل مطالبهم، فبني النيب 
ك أان الناذر ول مطلوهبم، وذلصلى هللا عليه وسلم أن النذر ال أييت خبري، فليس النذر سبباً يف حص

إذا قال: هلل علي إن حفظين هللا القرآن أن أصوم مثاًل ثالثة أايم أو إن عافاين هللا من هذا املرض أو 
إن دفع هللا هذا العدو أو إن قضى عين هذا الدين فعلت كذا فقد جعل العبادة اليت التزمها عوضاً 

 عن ذلك املطلوب
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يقضي تلك احلاجة مبجرد تلك العبادة املنذورة بل ينعم على عبده بذلك املطلوب وهللا سبحانه ال 
 عنه.ليبتليه أيشكر أم يكفر؟ وشكره يكون بفعل ما أمره به وترك ما هناه 

وأما تلك العبادة املنذورة فال تقوم بشكر تلك النعمة وال بنعم هللا، تلك النعمة ليعبده العبد تلك 



كانت مستحبة فصارت واجبة، ألنه سبحانه مل يوجب تلك العبادة ابتداء بل هو   العبادة املنذورة اليت
ن قد ضيع كثريًا من حقوق يرضى من العبد أبن يؤدي الفرائض وجيتنب احملارم، لكن هذا الناذر يكو 

هللا مث بذل ذلك النذر ألجل تلك النعمة، وتلك النعمة أجل من أن ينعم هللا هبا جملرد ذلك املنذور 
تقر، وإن كان املبذول كثرياً والعبد مطيع هلل فهو أكرم على هللا من أن حيوجه إىل ذلك املبذول احمل

فإن الدعاء من أعظم األسباب، وكذلك الصدقة الكثري فليس النذر سبباً حلصول مطلوبه كالدعاء 
ابتداء، وأما ما  وغريها من العبادات جعلها هللا تعاىل أسباب حلصول اخلري ودفع الشر إذا فعلها العبد

يفعله على وجه النذر فإنه ال جيلب منفعة وال يدفع عنه مضرة، لكنه كان خبياًل فلما نذر لزمه ذلك، 
 من البخيل فيعطى على النذر ما مل يكن يعطيه بدونه وهللا أعلم.فاهلل تعاىل يستخرج ابلنذر 

وسلم تسليماً وذلك هنار  متت واحلمد هلل وحده. وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه
 الثالاثء آخر شهر صفر من سنة تسع وأربعني وسبعمائة وحسبنا هللا ونعم الوكيل.
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 فتيا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
 )مسألة يف الغيبة(

هل جتوز على أانس معينني أو يعني شخص بعينه؟ وما حكم ذلك؟ أفتوان جبواب بسيط ليعلم ذلك 
 روف والناهون عن املنكر، ويستمد كل واحد حبسب قوته ابلعلم واحلكم.ملعاآلمرون اب

اجلواب: احلمد هلل رب العاملني، أصل الكالم يف هذا أن يعلم أن الغيبة هي كما فسرها النيب صلى هللا 
عليه وسلم يف احلديث الصحيح ملا سئل عن الغيبة فقال " هي ذكرك أخاك مبا يكره " قيل: اي رسول 

يت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول أرأ هللا
 فقد هبته ".

بني صلى هللا عليه وسلم الفرق بني الغيبة والبهتان وأن الكذب عليه هبت له كما قال سبحانه )لوال 
قال تعاىل )وال أيتني ببهتان م( و إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظي

 يفرتينه بني أيديهن وأرجلهن( ويف احلديث الصحيح " أن اليهود قوم هبت ".
فالكذب على الشخص حرام كله، سواء كان الرجل مسلماً أو كافرًا، برًا أو فاجراً، لكن االفرتاء على 

 املؤمن أشد بل الكذب كله حرام.
وقد تسمى كذابً ألن الكالم يعين به املتكلم احملض،  -ريض ملعاا -ولكن يباح عند احلاجة الشرعية 



وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه املخاطب فهذه املعاريض، وهي كذب ابعتبار 
اإلفهام، وإن مل تكن كذابً ابعتبار الغاية السائغة، ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسلم " مل يكذب 

هن يف ذات هللا: قوله لسارة أخيت، وقوله )بل فعله كبريهم هذا( وقوله ت كلإبراهيم إال ثالث كذاب
)أيب سقيم( " وهذه الثالثة معاريض، وهبا احتج العلماء على جوار التعريض للمظلوم، وهو أن يعين 

بكالمه ما حيتمله اللفظ وإن مل يفهمه املخاطب، وهلذا قال من قال من العلماء إن ما رخص فيه 
 هللا عليه وسلم إمنا هو من هذا كما يف حديث أم كلثوم صلى رسول هللا
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بنت عقبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " ليس ابلكاذب الذي يصلح بني الناس فيقول 
فيما يقول الناس أنه كذب إال يف ثالث يف اإلصالح بني الناس ويف خريًا أو ينمي خريًا " ومل يرخص 

 جل حيدث امرأته.احلرب ويف الر 
قال فهذا كله من املعاريض خاصة وهلذا نفى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم اسم الكذب ابعتبار 

 ها.القصد والغاية كما ثبت عنه أنه قال " احلرب خدعة " وأنه كان إذا أراد غزوة ورى بغري 
ا الرجل يهديين ومن هذا الباب قول الصديق يف سفر اهلجرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم هذ

السبيل " وقول النيب صلى هللا عليه وسلم للكافر السائل له يف غزوة بدر " حنن من ماء " وقوله 
فهموا منه للرجل الذي حلف على املسلم الذي أراد الكفار أسره " أنه أخي " وعىن أخوة الدين، و 

 م املسلم أخو املسلم ".أخوة النسب، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم " إن كنت ألبرهم وأصدقه
واملقصود هنا أن النيب صلى هللا عليه وسلم فرق بني االغتياب وبني البهتان، وأخرب أن املخرب مبا 

عليه وسلم " ذكرك أخاك مبا يكره أخوه املؤمن عنه إذا كان صادقاً فهو املغتاب، ويف قوله صلى هللا 
أحيب أحدكم أن أيكل حلم أخيه ميتاً فكرهتموه(  يكره " موافقة لقوله تعاىل )وال يغتب بعضكم بعضاً،

فجعل جهة التحرمي كونه أخاً أخو اإلميان، ولذلك تغلظت الغيبة حبسب حال املؤمن، فكلما كان 
 أعظم إمياانً كان اغتيابه أشد.

واللمز، فإن كالمها فيه عيب الناس والطعن عليهم كما يف الغيبة، لكن اهلمز ومن جنس الغيبة اهلمز 
الطعن بشدة وعنف، خبالف اللمز فإنه قد خيلو من الشدة والعنف، كما قال تعاىل )ومنهم من هو 

يلمزك يف الصدقات( أي يعيبك ويطعن عليك. وقال تعاىل )وال تلمزوا أنفسكم( أي ال يلمز بعضكم 
 )مهاز مشاء بنميم( وقال )ويل لكل مهزة ملزة( .بعضاً. وقال 



مبا يكرهون هو يف األصل على وجهني )أحدمها( ذكر النوع )والثاين(  إذا تبني هذا فنقول: ذكر الناس
 ذكر الشخص املعني احلي أو امليت.

أما األول فكل صنف ذمه هللا ورسله جيب ذمه وليس ذلك من الغيبة كما أن كل صنف مدحه هللا 
لى عليه، فاهلل وله جيب مدحه، وما لعنه هللا ورسوله لعن كما أن من صلى هللا عليه ومالئكته يصورس

تعاىل ذم الكافر والفاجر والفاسق والظامل والغاوي والضال واحلاسد والبخيل والساحر وآكل الراب 
 وموكله
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والسارق والزاين واملختال والفخور واملتكرب اجلبار وأمثال هؤالء، كما محد املؤمن التقي والصادق 
ثال هؤالء، ولعن رسول هللا صلى هللا ملتصدق والرحيم وأموالبار والعادل واملهتدي والراشد والكرمي وا

عليه وسلم آكل الراب وموكله وشاهديه وكاتبه، واحمللل واحمللل له، ولعن من عمل عمل قوم لوط، 
ولعن من أحد حداثً أو آوى حمداثً، ولعن اخلمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وابئعها 

اليهود والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم  ا وآكل مثنها، ولعنومشرتيها وساقيها وشارهب
فجملوها وابعوها وأكلوا أمثاهنا، ولعن هللا الذي يكتمون ما أنزل هللا من البينات من بعد ما بينه 

 للناس وذكر لعنة الظاملني.
الة من ربه وهللا هو ومالئكته يصلون على النيب ويصلون على الذين آمنوا والصابر املسرتجع عليه ص

وهللا ومالئكته يصلون على معلم الناس اخلري ويستغفر له كل شيء حىت احليتان والطري، وأمر ورمحة، 
 هللا نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنني واملؤمنات.

فإذا كان املقصود األمر ابخلري والرتغيب فيه والنهي عن الشر والتحذير منه فال بد من ذكر ذلك 
إذا بلغه أن أحداً فعل ما ينهي عنه يقول " ما ابل رجال لى هللا عليه وسلم وهلذا كان النيب ص

يشرتطون شروطاً ليست يف كتاب هللا؟ من اشرتط شرطاً ليس يف كتاب هللا فهو ابطل وإن كان مائة 
شرط " " ما ابل رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ وهللا إين ألتقاكم هلل وأعلمكم حبدوده " " ما 

ما أان فأصوم وال أفطر؟ ويقول اآلخر أما أان فأقوم وال أانم؟ ويقول اآلخر: رجال يقول أحدهم: أابل 
ال أتزوج النساء. ويقول اآلخر: ال آكل اللحم؟ لكين أصوم وأفطر وأقوم وأان وأتزوج النساء وآكل 

 اللحم؟ فمن رغب عن سنيت فليس مين ".
داة والصالة واللعن بغري األمساء اليت ض واملواالة واملعاوليس ألحد أن يعلق احلمد والذم واحلب والبغ



علق هللا هبا ذلك مثل أمساء القبائل واملدائن واملذاهب والطرائق املضافة إىل األئمة واملشايخ وحنو 
ذلك مما يراد به التعريف كما قال تعاىل )اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً 

هللا أتقاكم( وقال تعاىل )أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم  فوا، إن أكرمكم عندوقبائل لتعار 
 حيزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون( وقال )تلك اجلنة اليت نورث من عبادان
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من كان تقياً( وقد قال صلى هللا عليه وسلم " إن آل أيب فالن ليسوا ليس أبولياء إمنا وليي هللا 
كانوا " وقال " إن هللا أذهب عنكم احل املؤمنني " وقال " إال أن أوليائي املتقون حيث كانوا ومن  وص

( اجلاهلية وفخرها ابآلابء. الناس رجالن: مؤمن تقي، وفاجر شقي، الناس من آدم وآدم من 1عبية )
ود وال تراب " وقال " أنه ال فضل لعريب على عجمي وال لعجمي على عريب وال ألبيض على أس

 ألسود على أبيض إال ابلتقوى ".
مساء اإليثار والوالء والبلد واالنتساب إىل عامل أو شيخ إمنا يقصد هبا التعريف فذكر األزمان والعدل أب

به ليتميز عن غريه، فأما احلمد والذم واحلب والبعض واملواالة واملعاداة فإمنا تكون ابألشياء اليت أنزل 
ن كافراً نه كتابه، فمن كان مؤمناً وجبت مواالته من أي صنف كان، ومن كاهللا هبا سلطانه، وسلطا

وجبت معاداته من أي صنف كان، قال تعاىل )إمنا وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتوىل هللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب هللا هم الغالبون( 

بعضهم أولياء بعض( وقال تعاىل عاىل )اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال ت
)واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض( وقال تعاىل )ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء( وقال تعاىل 

)ال جتد قوماً )افتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو؟ بئس للظاملني بدال( وقال تعاىل 
ورسوله ولو كانوا آابءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا 

 عشريهتم، أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروح منه( .
ومن كان فيه إميان وفيه فجور أعطى من املواالة حبسب إميانه ومن البغض حبسب فجوره وال خيرج من 

تزلة، وال جيعل األنبياء والصديقون ميان ابلكلية مبجرد الذنوب واملعاصي كما يقوله اخلوارج واملعاإل
والشهداء والصاحلون مبنزلة الفساق يف اإلميان والدين واحلب والبغض واملواالة واملعاداة، قال هللا 

ا على األخرى فقاتلوا اليت تعاىل )وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحدامه
 اءت فأصلحوا بينهما ابلعدل واقسطوا إن هللاتبغي حىت تفيء إىل أمر هللا، فإن ف



__________ 
 ( يعين الكرب والعصبية بغري حق1)
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إمنا املؤمنون أخوة( فجعلهم أخوة مع وجود االقتتال والبغي، وقال  -إىل قوله  -حيب املقسطني 
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل املتقني كالفجار؟( وقد تعاىل )أفنجعل 

( فهذا الكالم يف قال تعاىل )وال أتخذكم هبما رأفة يف دين هللا إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر
 األنواع.

مله مبا فيه إما وأما الشخص املعني فيذكر ما فيه من الشر يف مواضع )منها( املظلوم له إن يذكر ظا
على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه كما قالت هند: اي رسول هللا إن أاب سفيان رجل شحيح وإنه ليس 

لى هللا عليه وسلم " خذي ما يكفيك وولدك يعطيين من النفقة ما يكفيين وولدي. فقال هلا النيب ص
وعقوبته " وقال وكيع: عرضه ( الواجد حيل عرضه 1ابملعروف " كما قال صلى هللا عليه وسلم " يل )

شكايته وعقوبته حبسه، وقال تعاىل )ال حيب هللا اجلهر ابلسوء من القول إال من ظلم( وقد روى: إهنا 
ا كان هذا فيمن ظلم برتك قراه الذي تنازع الناس يف وجوبه نزلت يف رجل نزل بقوم فلم يقروه. فإذ

الذي اتفق املسلمون على استحقاقه إايه؟ وإن كان الصحيح أنه واجب، فكيف مبن ظلم مبنع حقه 
أو يذكر ظامله على وجه القصاص من غري عدوان وال دخول يف كذب وال ظلم الغري وترك ذلك 

 أفضل.
للمسلمني يف دينهم ودنياهم من احلديث الصحيح عن فاطمة  ومنها أن يكون على وجه النصيحة

نكج؟ وقالت: أنه خطبين معاوية وأبو جهم بنت قيس ملا استشارت النيب صلى هللا عليه وسلم من ت
فقال " أما معاوية فصعلوك ال مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء " وروي " ال يضع عصاه 

 -ري قد يعجز عن حقك وهذا يؤذيك ابلضرب. وكان هذا نصحاً هلا عن عاتقه " فبني هلا أن هذا فق
 وإن تضمن ذكر عيب اخلاطب.

رجل فيمن يعامله ومن يوكله ويوصي إليه ومن يستشهده، بل ومن يتحاكم ويف معىن هذا نصح ال
إليه. وأمثال ذلك، وإذا كان هذا يف مصلحة خاصة فكيف ابلنصح فيما يتعلق به حقوق عموم 

من األمراء واحلكام والشهود والعمال أهل الديوان وغريها؟ فال ريب أن النصح يف ذلك املسلمني 
هللا عليه وسلم " الدين النصيحة، الدين النصيحة " قالوا ملن اي رسول هللا؟ أعظم كما قال النيب صلى 



 قال " هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم ".
__________ 

 الذي عليه( مماطلته ابحلق 1)
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د من وقد قالوا لعمر بن اخلطاب: يف أهل الشورى أمر فالانً وفالانً، فجعل يذكر يف حق كل واح
 أمرًا جعله مانعاً له من تعيينه. -وهم أفضل األمة  -الستة 

النصح واجباً يف املصاحل الدينية اخلاصة والعامة مثل نقلة احلديث الذين يغلطون أو يكذبون   وإذا كان
واألوزاعي عن الرجل يتهم  -أظنه  -كما قال حيىي بن سعيد: سألت مالكاً والثوري والليث بن سعد 

 أو ال حيفظ؟ فقالوا: بني أمره.يف احلديث 
ن أقول فالن كذا وفالن كذا، فقال: إذا سكت أنت وقال بعضهم ألمحد بن حنبل: أنه يثقل علي أ

 وسكت أان فمىت يعرف اجلاهل الصحيح من السقيم.
ومثل أئمة البدع من أهل املقاالت املخالفة للكتاب والسنة أو العبادات املخالفة للكتاب والسنة 

الرجل يصوم ن حاهلم وحتذير األمة منهم واجب ابتفاق املسلمني حىت قيل ألمحد بن حنبل: فإن بيا
ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم يف أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإمنا هو 

لنفسه، وإذا تكلم يف أهل البدع فإمنا هو للمسلمني، هذا أفضل. فبني أن نفع هذا عام للمسلمني يف 
دفع بغي هؤالء م من جنس اجلهاد يف سبيل هللا، إذ تطهري سبل هللا ودينه ومناهجه وشرعته و دينه

وعدواهنم على ذلك واجب على الكفاية ابتفاق املسلمني، ولوال من يقيمه هللا لدفع ضرر هؤالء 
 لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيالء العدو من أهل احلرب، فإن هؤالء إذا استولوا مل

 وب ابتداء.يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إال تبعاً وأما أولئك فهم يفسدون القل
وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم " إن هللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم وإمنا ينظر إىل قلوبكم 

ب وامليزان وأعمالكم " وذلك أن هللا يقول يف كتابه )لقد أرسلنا رسلنا ابلبينات وأنزلنا معهم الكتا
س، وليعلم هللا من ينصره ورسله ليقوم الناس ابلقسط، وأنزلنا احلديد فيه أبس شديد ومنافع للنا

ابلغيب( فأخرب أنه أنزل الكتاب وامليزان ليقوم ابلقسط، وأنه أنزل احلديد كما ذكر. فقوام الدين 
 ابلكتاب اهلادي، والسيف الناصر )وكفى بربك هادايً ونصريا( .



مره ابلسيف هو األصل وهلذا أول ما بعث هللا رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث مبكة مل أي والكتاب
 حىت هاجر وصار له أعوان على اجلهاد.
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وأعداء الدين نوعان: الكفار واملنافقون وقد أمر هللا نبيه جبهاد الطائفتني يف قوله )جاهد الكفار 
 لقرآن.واملنافقني وأغلظ عليهم( يف آيتني من ا

منافقون يبتدعون بدعاً ختالف الكتاب ويلبسوهنا على الناس ومل تبني للناس فسد أمر فإذا كان أقوام 
الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا مبا وقع فيه من التبديل الذي مل ينكر على 

ليهم أمرهم حىت ظنوهم أهله. وإذا كان أقوام ليسوا منافقني لكنهم مساعون للمنافقني قد التبس ع
وهلم حقاً وهو خمالف للكتاب وصاروا دعاء إىل بدع املنافقني كما قال تعاىل )لو خرجوا فيكم ما ق

زادوكم إال خباال وال وضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم مساعون هلم( فال بد أيضاً من بيان حال 
 بدع من بدع مواالهتم. وقد دخلوا يف هؤالء بل الفتنة حبال هؤالء أعظم فإن فيهم إمياانً يوجب

املنافقني اليت تفسد الدين فال بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل 
ولو مل يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانني أهنا هدى وأهنا خري وأهنا دين ومل يكن  

الرواية ومن يغلط يف الرأي ال من يغلط يف احلديث و كذلك لوجب بيان حاهلا. وهلذا وجب بيان ح
والفتيا ومن يغلط يف الزهد والعبادة، وإن كان املخطئ اجملتهد مغفوراً له خطؤه، وهو مأجور على 

اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب وإن كان يف ذلك خمالفة لقوله 
على وجه الذم والتأثيم له، فإن هللا غفر له سائغ فال جيوز أن يذكر وعمله. ومن علم منه االجتهاد ال

خطاه بل جيب ملا فيه من اإلميان والتقوى مواالته وحمبته والقيام مبا أوجب هللا من حقوقه من ثناء 
ودعاء وغري ذلك وإن علم منه النفاق كما عرف نفاق مجاعة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه 

علم املسلمون نفاق الرافضة عبد هللا بن سبأ وأمثاله مثل عبد   بن أيب وذويه، وكماوسلم مثل عبد هللا
القدوس بن احلجاج وحممد بن سعيد املصلوب فهذا يذكر ابلنفاق، وإن أعلن ابلبدعة ومل يعلم هل  

ال حيل له كان منافقاً أو مؤمناً خمطئاً ذكر مبا يعلم منه، فال حيل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم، و 
هذا الباب إال قاصدًا بذلك وجه هللا تعاىل، وأن تكون كلمة هللا هي العليا، وأن يكون أن يتكلم يف 

 الدين
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كله هلل، فمن تكلم يف ذلك بغري علم أو مبا يعلم خالفه كان آمثاً وكذلك القاضي والشاهد واملفيت  
نار وقاض يف اجلنة: رجل علم احلق ة: قاضيان يف الكما قال النيب صلى هللا عليه وسلم " القضاة ثالث

وقضى به فهو يف اجلنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار، ورجل علم احلق فقضى خبالف 
ذلك فهو يف النار " وقد قاتل تعاىل )اي أيها الذين آمنوا كونوا قوامني ابلقسط شهداء هلل ولو على 

ريًا فاهلل أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى إن تعدلوا وإن يكن غنياً أو فقأنفسكم أو الوالدين واألقربني إن 
تلووا أو تعرضوا فإن هللا كان مبا تعملون خبريا( واللي هو الكذب واإلعراض كتمان احلق ومثله ما يف 
 الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " البيعان ابخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك

وإن كذاب وكتما حمقت بركة بيعهما ".مث القائل يف ذلك بعلم ال بد له من حسن النية  هلما يف بيعهما
فلو تكلم حبق لقصد العلو يف األرض أو الفساد كان مبنزلة الذي يقاتل محية ورايء. وإن تكلم ألجل 

وليس هذا  اء خلفاء الرسل،هللا تعاىل خملصاً له الدين كان من اجملاهدين يف سبيل هللا من ورثة األنبي
الباب خمالفاً لقوله " الغيبة ذكرك أخاك مبا يكره " فإن األخ هو املؤمن وأخا املؤمن إن كان صادقاً يف 

إميانه مل يكره ما قلته من هذا احلق الذي حيبه هللا ورسوله وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل 
الديه أو أقربيه، ومىت كره هذا احلق كان و على نفسه أو و عليه أن يقوم ابلقسط ويكون شاهدًا هلل ول

انقصاً يف إميانه، ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إميانه، فلم يعترب كراهته من اجلهة اليت نقص منها 
إميانه إذ كراهته ملا حيبه هللا ورسوله توجب تقدمي حمبة هللا ورسوله كما قال تعاىل )وهللا ورسوله أحق أن 

ذا مل يدخل يف حديث الغيبة لفظاً ومعىن وقد يقال دخل يف ذلك الذين خص .مث قد يقال: ه يرضوه(
منه كما خيص العموم اللفظي والعموم املعنوي وسواء زال احلكم لزوال سببه أو لوجود مانعه فاحلكم 

وهللا أعلم  واحد والنزاع يف ذلك يؤول إىل اللفظ إذ العلة قد يعين هبا التامة وقد يعين هبا املقتضي
 كم. وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلموأح
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 أقوم ما قيل يف املشيئة واحلكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطالن اجلرب والتعطيل
 ومؤلفاته جمموع من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا سره وما حققه يف مواضع من كتبه
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 ن الرحيمبسم هللا الرمح
 وبه نستعني

سؤال ورد على الشيخ تقي الدين بن تيمية رضي هللا عنه من الداير املصري يف شوال سنة أربع 
تعاىل خللق اخللق وإنشاء األانم، وهل خيلق لعلة أو لغري علة؟ عشرة وسبعمائة، يف حسن إرادة هللا 

لتم أهنا مل تزل، لزم أن يكون املعلول مل فإن قيل ال لعلة فهو عبث تعاىل هللا عنه، وإن قيل لعلة، فإن ق
يزل، وإن قلتم أهنا حمدثة لزم أن يكون هلا علة والتسلسل حمال. )اجلواب( احلمد هلل رب العاملني. 

سئلة من أجل املسائل الكبار اليت تكلم فيها الناس وأعظمها شعباً وفروعاً، وأكثرها شبهاً هذه امل
 تعاىل وأبمسائه وأفعاله وأحكامه من األمر والنهي والوعد والوعيد، وحمارات. فإن هلا تعلقاً بصفات هللا

قات مجيعها متعلقة وهي داخلة يف خلقه وأمره، فكل ما يف الوجود متعلق هبذه املسئلة، فإن املخلو 
هبا وهي متعلقة ابخلالق سبحانه، وكذلك الشرائع كلها: األمر والنهي والوعد والوعيد متعلقة هبا وهي 

مبسائل القدر واألمر، ومسائل الصفات واألفعال، وهذه جوامع علوم الناس، فعلم الفقه هو  متعلقة
األمر والنهي كاألمر ابلتوحيد والصدق األمر والنهي. وقد تكلم الناس يف تعليل األحكام الشرعية و 

مر والعدل والصالة والزكاة والصيام واحلج، والنهي عن الشرك والكذب والظلم والفواحش، هل أ
بذلك حلكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ أم ذلك حملض املشيئة وصرف اإلرادة؟ وهل علل الشرع 

يسوغ يف احلكمة أن ينهى هللا عن التوحيد مبعىن الداعي والباعث؟ أو مبعىن اإلمارة والعالمة؟ وهل 
 والصدق والعدل، وأيمر ابلشرك والكذب والظلم أم ال؟.
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ه هللا تعاىل عن الظلم هل هو منزه عنه مع قدرته عليه أم الظلم ممتنع لنفسه ال وتكلم الناس يف تنزي
عىن إرادته وهو الثواب والعقاب ميكن وقوعه. وتكلموا يف حمبة هللا ورضاه وغضبه وسخطه هل هو مب

املخلوق، أم هذه صفات أخص من اإلرادة. وتنازعوا فيما وقع يف األرض من الكفر والفسوق 
ل يريده وحيبه ويرضاه كما يريد وحيب سائر ما حيدث؟ أم هو واقع بدون قدرته والعصيان، ه

بقدرته ومشيئته؟ وال يكون يف  ومشيئته، وهو ال يقدر أن يهدي ضااًل وال يضل مهتدايً؟ أم هو واقع
ملكه ما ال يريد وله يف مجيع خلقه حكمة ابلغة، وهو يبغضه ويكرهه وميقت فاعله وال حيب الفساد 

رضى لعباده الكفر وال يريده اإلرادة الدينية املتضمنة حملبته ورضاه، وإن أراده اإلرادة الكونية وال ي



ئلة كثرية. وألجل جتاذب األصل ووقوع االشتباه فيه اليت تتناول ما قدره وقضاه، وفروع هذه املس
به طواف بين آدم صار الناس فيه إىل التقديرات الثالثة املذكورة يف سؤال السائل، وكل تقدير قال 

من املسلمني وغري املسلمني. )فالتقدير األول( هو قول من يقول خلق املخلوقات وأمر ابملأمورات ال 
فعل ذلك حملض املشيئة وصرف اإلرادة، وهذا قول كثري ممن يثبت  لعة وال لداع وال ابعث، بل

ا طوائف من أصحاب مالك القدر، وينتسب إىل السنة من أهل الكالم والفقه وغريهم. وقد قال هبذ
والشافعي وأمحد وغريهم، وهو قول األشعري وأصحابه، وقول كثري من نفاة القياس الظاهرية كابن 

ء أنه لو خلق لعلة لكان انقصاً بدوهنا مستكماًل هبا، فإنه إما أن يكون حزم وأمثاله. ومن حجة هؤال
أوىل به. فإن كان األول امتنع أن يفعل  وجود تلك العلة وعدمها ابلنسبة إليه سواء أو يكون وجودها

 ألجلها، وإن كان الثاين ثبت أن وجودها أوىل به، فيكون مستكماًل هبا، فيكون قبلها انقصاً.
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ومن حجتهم ما ذكره السائل من أن العلة إن كانت قدمية وجب قدم املعلوم ألن العلة الغائية وإن  
ر العمل، وأول البغية آخر والقصد كما يقال: أول الفكرة آخكانت متقدمة على املعلوم يف العلم 

الدرك. ويقال أن العلة الغائية هبا صار الفاعل فاعاًل فال ريب أهنا متأخرة يف الوجود عن العمل، فمن 
فعل فعاًل ملطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول املطلوب بعد الفعل، فإذا قدر أن ذلك املطلوب 

. فلو قيل أنه يفعل لعلة قدمية لزم أن ال حيدث  كان الفعل قدمياً بطريق األوىلالذي هو العلة قدمياً 
شيء من احلوادث وهو خالف املشاهدة، وإن قيل أنه فعل لعلة حادثة لزم حمذوران )أحدمها( أن 
يكون حماًل للحوادث فإن العلة إذا كانت منفصلة عنه فإن مل يعد إليه منها حكم امتنع أن يكون 

عاد إليه منها حكم كان ذلك حاداثً فتقوم به احلوادث.  أوىل به من عدمها، وإذا قدر أنهوجودها 
)واحملذور الثاين( أن ذلك يستلزم التسلسل من وجهني )أحدمها( أن تلك العلة احلادثة املطلوبة 

 ابلفعل هي أيضاً مما حيدثه هللا تعاىل بقدرته
فيها، فإذا كان كل  قدم، وإن كانت لعلة عاد التقسيمومشيئته، فإن كانت لغري علة لزم العبث كما ت

ما أحدثه لعلة والعلة مما أحدثه لزم تسلسل احلوادث )الثاين( أن تلك العلة إما أن تكون مرادة 
لنفسها أو لعلة أخرى، فإن كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثها ألن ما أراده هللا تعاىل لذاته وهو قادر 

ذلك الغري كالقول فيها ويلزم التسلسل. ن كانت مرادة لغريها فالقول يف عليه ال يؤخر إحداثه، وإ
وهذا حنوه من حجج من ينفي تعليل أفعال هللا تعاىل وأحكامه. هـ، فإن كانت لغري علة لزم العبث  



كما تقدم، وإن كانت لعلة عاد التقسيم فيها، فإذا كان كل ما أحدثه لعلة والعلة مما أحدثه لزم 
ن تكون مرادة لنفسها أو لعلة أخرى، فإن كانت مرادة دث )الثاين( أن تلك العلة إما أتسلسل احلوا

لنفسها امتنع حدوثها ألن ما أراده هللا تعاىل لذاته وهو قادر عليه ال يؤخر إحداثه، وإن كانت مرادة 
يل أفعال لغريها فالقول يف ذلك الغري كالقول فيها ويلزم التسلسل. وهذا حنوه من حجج من ينفي تعل

 هللا تعاىل وأحكامه.
التقدير الثاين قول من جيعل العلة الغائية قدمية كما جيعل العلة الفاعلية قدمية كما يقول ذلك طوائف و 

من املسلمني كما سيأيت بيانه، كما يقول ذلك من يقوله من املتفلسفة القائلني بقدم العامل. وهؤالء 
عنها معلوهلا. وأعظم حججهم  ستلزم معلوهلا ال جيوز أن يتأخرأصل قوهلم أن للمبدع للعامل علة اتمة ت

 قوهلم أن مجيع األمور املعتربة
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يف كونه فاعاًل إن كانت موجودة يف األزل لزم وجود املفعول يف األزل ألن العلة التامة ال يتأخر عنها 
ال نعين ابلعلة التامة إال ما  زل فإانمعلوهلا، فإنه لو أتخر مل تكن مجيع شروط الفعل وجدت يف األ

يستلزم املعلول، فإذا قدر أنه ختلف عنها املعلول مل تكن اتمة، وإن مل تكن العلة التامة اليت هي مجيع 
األمور املعتربة يف الفعل وهي املقتضى التام لوجود الفعل وهيجميع شروط الفعل اليت يلزم من 

زل فال بد إذا وجد املفعول بعد ذلك من جتدد سبب يف األ وجودها وجود الفعل وإن مل يكن مجيعها
وإال لزم ترجيح أحد طريف املمكن بال مرجح، وإذا كان هناك سبب حادث فالقول يف حدوثه كالقول 

يف احلادث األول ويلزم التسلسل. قالوا فالقول ابنتفاء العلة التامة املستلزمة للمفعول يوجب إما 
 مرجح. التسلسل وإما الرتجيح بال

مث أكثر هؤالء يثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلة ولكنهم متناقضون فإهنم يثبتون له العلة 
الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية، ويقولون مع هذا ليس له إرادة بل هو موجب ابلذات، فال فاعل 

ن ال حيدث شيء، وإن كل ستلزم أابالختيار. وقوهلم ابطل من وجوه كثرية: منها أن يقال هذا القول ي
ما حدث حدث بغري إحداث حمدث. ومعلوم أن بطالن هذا أبني من بطالن التسلسل وبطالن 

الرتجيح بال مرجح، وذلك أن العلة التامة املستلزمة ملعلوهلا يقرتن هبا معلوهلا وال جيوز أن يتأخر عنها 
ذه العلة التامة، وليس هناك دث عن هشيء من معلوهلا، فكل ما حدث من احلوادث ال جيوز أن حي

ما يصدر عنه املمكنات سوى الواجب بنفسه الذي مساه هؤالء علة اتمة، فإذا امتنع صدور احلوادث 



 عنه وليس هناك ما حيدثها غريه لزم أن حيدث بال حمدث.
ألول. وأيضاً فلو قدر أن غريه أحدثها فإن كان واجباً بنفسه كان القول فيه كالقول يف الواجب ا

أصل قوهلم أن الواجب بنفسه علة اتمة تستلزم مقارنة معلوله له فال جيوز أن يصدر على قوهلم عن و 
 العلة التامة حادث، ال بواسطة وال بغري واسطة، ألن تلك
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الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قدمية معه، فامتنع صدور احلوادث عنها وإن كانت حادثة  
 لقول يف غريها.كان القول فيها كا

ب بنفسه كان ممكناً مفتقرًا إىل موجب يوجب به. مث إن قيل وإن قدر أن احملدث للحوادث غري واج
أنه حمدث كان من احلوادث، وإن قيل أنه قدمي كان له علة اتمة مستلزمة له، وامتنع حينئذ حدوث 

ن الواجب بنفسه. فإذا احلوادث عنه، فإن املمكن ال يوجد هو وال شيء من صفاته وأفعاله إال ع
مي معلول لعلة قدمية قيل هل حدث فيه سبب يقتضي احلدوث أم قدر حدوث احلوادث عن ممكن قد

 ال؟ فإن قيل مل حيدث سبب لزم الرتجيح بال مرجح وإن قيل حدث سبب لزم التسلسل كما تقدم.
مث علة قدمية لزم  الوجه الثاين الذي يبني بطالن قوهلم أن يقال: مضمون احلجة أنه إذا مل يكن

لتسلسل عندكم جائز. فإن أصل قوهلم أن هذه احلوادث متسلسلة التسلسل أو الرتجيح بال مرجح وا
شيئاً بعد شيء وإن حركات الفلك توجب استعداد القوابل ألن تفيض عليها الصور احلادثة من العلة 

وسط العقول أو غري ذلك القدمية سواء قلتم هي العقل الفعال أو هي الواجب الذي يصدر عنه بت
سل جائزًا عندكم مل ميتنع حدوث احلوادث من غري علة موجبة للمعلول من الوسائط، وإذا كان التسل

وإن لزم التسلسل، بل هذا خري يف الشرع والعقل من قولكم، وذلك أن الشرع أخرب أن هللا خلق 
ن واليهود والنصارى. فإن قيل أبنه السموات واألرض يف ستة أايم وهذا مما اتفق عليه امللل: املسلمو 

قبل ذلك كان خريًا من قوهلم أهنا قدمية أزلية معه يف الشرع، وكان أوىل يف  خلقها بسبب حادث
العقل ألن العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه األفالك حىت يعارض الشرع، وهذه احلجة العقلية 

أن السموات واألرض خلقها هللا تعاىل مبا  إمنا تقتضي أنه ال حيدث شيء إال بسبب حادث فإذا قيل
 ذلك مل يكن يف حجتكم العقلية ما يبطل هذا.حدث قبل 

 الوجه الثالث أن يقال حدوث حادث بعد حادث بال هناية إما أن يكون
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من  ممكناً يف العقل أو ممتنعاً، فإن كان ممتنعاً يف العقل لزم أن احلوادث مجيعها هلا أول كما يقول ذلك
إن كان حمداثً أمكن أن يكون حدوث ما يقوله من أهل الكالم، وبطل قوهلم بقدم حركات األفالك، و 

أحدثه هللا تعاىل كالسموات واألرض موقوفاً على حوادث قبل ذلك كما تقولون أنتم فيما حيدث يف 
تكم على هذا العامل من احليوان والنبات واملعادن واملطر والسحاب وغري ذلك فيلزم فساد حج

 التقديرين.
مة وغاية مطلوبة وإما ال تثبتوا، فإن مل تثبتوا بطل قولكم إبثبات مث يقال: إما أن تثبتوا ملبدع العامل حك

العلة الغائية وبطل ما تذكرونه من حكمة الباري تعاىل يف خلق احليوان وغري ذلك من املخلوقات، 
ودة يف الوجود أمر يفوق العد واإلحصاء،  وأيضاً فالوجود يبطل هذا القول، فإن احلكمة املوج

حيدثه من نعمته ورمحته وقت حاجة اخللق إليه، كإحداث املطر وقت الشتاء كإحداثه سبحانه ملا 
بقدر احلاجة وإحداثه لإلنسان اآلالت اليت حيتاج إليها بقدر حاجته وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع 

لزمكم أن تثبتوا له املشيئة  -الحكم العلة الغائية وهي ابصط -بسطه، وإن أثبتم له حكمة مطلوبة 
ابلضرورة، فإن القول أبن الفاعل فعل كذا حلكمة كذا بدون كونه مريدًا لتلك احلكمة  واإلرادة

املطلوب مجع بني النقيضني، وهؤالء املتفلسفة من أكثر الناس تناقضاً وهلذا جيعلون العلم هو العامل 
 هي القدرة وأمثال ذلك. والعلم هو اإلرادة واإلرادة

فعوالت وأمر ابملأمورات حلكمة حممودة فهذا قول أكثر الناس من وأما التقدير الثالث وهو أنه فعل امل
املسلمني وغري املسلمني، وقول طوائف من أصحاب أيب حنيفة والشافعي ومالك وأمحد وغريهم، 

وغريهم، وقول أكثر أهل احلديث وقول طوائف من أهل الكالم من املعتزلة والكرامية واملرجئة 
دماء الفالسفة وكثري من متأخريهم كأيب الربكات وأمثاله، لكن هؤالء والتصوف وأهل التفسري وأكثر ق

 على أقوال: منهم من قال أن احلكمة املطلوبة خملوقة منفصلة عنه أيضاً كما
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ا احلكمة يف ذلك إحسانه إىل اخللق، يقول ذلك من يقوله من املعتزلة والشيعة ومن وافقهم، وقالو 
ىل الغري حسن حممود يف العقل. واحلكمة يف األمر تعريض املكلفني للثواب، وقالوا إن فعل اإلحسان إ

فخلق اخللق هلذه احلكمة من غري أن يعود إليه من ذلك حكم وال قام به فعل وال نعت، فقال هلم 
ن إىل الغري حممود لكونه يعود منه على فاعله حكم الناس أنتم متناقضون يف هذا القول ألن اإلحسا



والثواب بذلك، وإما لرقة وأمل جيده يف نفسه حيمد ألجله، أما لتكميل نفسه بذلك وإما لقصده احلمد 
يدفع بذلك اإلحسان األمل، وإما للتذاذه وسروره وفرحه ابإلحسان، فإن النفس الكرمية تفرح وتسر 

إىل غريها، فاإلحسان إىل الغري حممود لكون احملسن يعود إليه من فعله وتلتذ ابخلري الذي حيصل منها 
إذا قدر أن وجود اإلحسان وعدمه ابلنسبة إىل الفاعل سواء مل هذه األمور حكم حيمد ألجله، أما 

يعلم أن مثل هذا الفعل حيسن منه بل مثل هذا يعد عبثاً يف عقول العقالء، وكل من فعل فعاًل ليس 
ة وال مصلحة وال منفعة بوجه من الوجوه ال عاجلة وال آجلة كان عبثاً ومل يكن حمموداً فيه لنفسه لذ

للتم أفعاله فراراً من العبث فوقعتم يف العبث، فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه على هذا، وأنتم ع
هللا عليه وسلم مصلحة وال منفعة وال فائدة تعود على الفاعل، وهلذا مل أيمر هللا تعاىل وال رسوله صلى 
نفعة وال أحد من العقالء أحداً ابإلحسان إىل غريه ونفعه وحنو ذلك إال ملا له يف ذلك من امل

واملصلحة، وإال فأمر الفاعل بفعل ال يعود إليه منه لذة وال سرور وال منفعة وال فرح بوجه من الوجوه 
 ال يف العاجل وال يف اآلجل ال يستحسن من اآلمر.

لكالم نزاع بني املعتزلة وغريهم ومن وافقهم يف مسئلة التحسني والتقبيح العقلي، ونشأ من هذا ا
ريهم ومن وافقهم من أصحاب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وأهل فأثبت ذلك املعتزلة وغ

احلديث وغريهم وحكوا ذلك عن أيب حنيفة نفسه، ونفى ذلك األشعرية ومن وافقهم من أصحاب 
 د وغريهم، واتفق الفريقانمالك والشافعي وأمح
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على أن احلسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل انفعاً للفاعل مالئماً له وكونه ضارًا للفاعل منافرًا له أنه 
ء أن احلسن والقبح املعلوم ابلشرع ميكن معرفته ابلعقل كما يعرف ابلشرع، وظن من ظن من هؤال

األفعال اليت أوجبها هللا تعاىل وندب إليها هي انفعة  خارج عن هذا، وهذا ليس كذلك، بل مجيع
لفاعليها ومصلحة هلم، ومجيع األفعال اليت هنى هللا عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة يف حقهم، 

ة له، والذم والعقاب املرتب على معصيته والثواب املرتتب على طاعة الشارع انفع للفاعل ومصلح
ة أثبتت احلسن يف أفعال هللا تعاىل ال مبعىن حكم يعود إليه من ضار للفاعل ومفسدة له، واملعتزل

أفعاله. ومنازعوهم ملا اعتقدوا أن ال حسن وال قبح إال ما عاد إىل الفاعل منه حكم نفوا ذلك وقالوا 
لذاته، وكل ما يقدر ممكننا من األفعال فهو حسن، إذ ال فرق  القبيح يف حق هللا تعاىل هو املمتنع

ه عندهم بني مفعول ومفعول، وأولئك أثبتوا حسناً وقبحاً ال يعود إىل الفاعل منه حكم ابلنسبة إلي



 يقوم بذاته، إذ عندهم ال يقوم بذاته وصف وال فعل وال غري ذلك وإن كانوا قد يتناقضون.
حيسن من العبد ويقبح، فجعلوا يوجبون على هللا سبحانه ما يوجبون  مث أخذوا يقيسون ذلك على ما

عبد، وحيرمون عليه من جنس ما حيرمون على العبد، ويسمون ذلك العدل واحلكمة مع قصور على ال
عقلهم عن معرفة حكمته، فال يثبتون له مشيئة عامة، وال قدرة اتمة، فال جيعلونه )على كل شيء 

له  شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن " وال يقرون أبنه خالق كل شيء. ويثبتونقدير( وال يقولون " ما 
من الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه، فإنه قال )ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال خياف ظلماً 
وال هضماً( أي ال خياف أن يظلم فيحمل عليه من سيئات غريه وال يهضم من حسناته. وقال تعاىل 

قة الذي رواه لقول لدي وما أان بظالم للعبيد( وقال صلى هللا عليه وسلم يف حديث البطا)ما يبدل ا
الرتمذي وغريه " جياء برجل من أميت يوم القيامة فتنشر له تسعة وتسعون سجاًل كل سجل مد البصر، 

 فيقال له: هل
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تنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: ال اي رب، فيقال له ال ظلم عليك اليوم، ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن ال 
سجالت وثقلت البطاقة " فقد أخرب لسجالت يف كفة فطاشت الإله إال هللا فتوضع البطاقة يف كفة وا

النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ال يظلم بل يثاب على ما أتى به من التوحيد، كما قال تعاىل )فمن 
 يعمل مثقال ذرة خريًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره( .

ناته وخلد ة واحدًا أحطبت مجيع حسومجهور هؤالء الذين يسمون أنفسهم عدلية يقولون من فعل كبري 
يف انر جهنم، فهذا الذي مساه هللا ورسوله ظلماً يصفون هللا به مع دعواهم تنزيهه عن الظلم، 

ويسمون ختصيصه من يشاء برمحته وفضله وخلقه ما خلقه ملا له فيه من احلكمة البالغة ظلماً. 
الناس يف هذا نبهنا على جمامع أصول  والكالم يف هذه األمور مبسوطفي غري هذا املوضع )وإمنا(

 املقام.
وهؤالء املعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على هللا سبحانه أن يفعل بكل عبد ما هو األصلح 

له يف دينه، وتنازعوا يف وجوب األصلح يف دنياه، ومذهبهم أنه ال يقدر أن يفعل مع خملوق من 
 هتدايً.ن يهدي ضااًل وال يضل ماملصلحة الدينية غري ما فعل، وال يقدر أ

وأما سائر الطوائف الذين يقولون ابلتعليل من الفقهاء وأهل احلديث والصوفية وأهل الكالم وغريهم 
واملتفلسفة أيضاً فال يوافقوهنم على هذا بل يقولون أنه يفعل ما يفعل سبحانه حلكمة يعلمها سبحانه، 



لمون ذلك. واألمور العامة يطلعهم عليه وقد ال يع وهو يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما
اليت يفعلها تكون حلكمة عامة ورمحة عامة، كإرسال حممد صلى هللا عليه وسلم فإنه كما قال تعاىل 

)وما أرسلناك إال رمحة للعاملني( فإن إرساله كان من أعظم النعمة على اخللق وفيه أعظم حكمة 
املؤمنني إذ بعث فيهم رسواًل من أنفسهم  تعاىل )لقد من هللا علىللخالق ورمحة منه لعباده كما قال 

 يتلو عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة( وقال تعاىل )وكذلك فتنا

(5/122) 

 

بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من هللا عليهم من بيننا أليس هللا أبعلم ابلشاكرين( وقال تعاىل )أمل تر 
 ليه وسلم.مة هللا كفراً( قالوا هو حممد صلى هللا عإىل الذين بدلوا نع

فإذا قال قائل فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه من املشركني وأهل الكتاب كان عن 
 هذا جواابن.

أحدمها أنه نفعهم حبسب اإلمكان فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لوال الرسالة إبظهار احلجج 
أخافتهم وأذلتهم حىت قل شرهم، ومن قتله  زلت ما يف قلوهبم، وابجلهاد واجلزية اليتواآلايت اليت زل

منهم مات قبل أن يطول عمره يف الكفر فيعظم كفره، وكان ذلك تقليالً لشره، والرسل صلوات هللا 
 عليهم بعثوا لتحصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها حبسب اإلمكان.

حصل من النفع، كاملطر الذي عم أن ما حصل من الضرر أمر مغمور يف جنب ما واجلواب الثاين 
نفعه إذا خرب به بعض البيوت أو احتبس به بعض املسافرين واملكتسبني كالقاصرين وحنوهم، وما  

كان نفعه ومصلحته عامة كان خريًا مقصودًا ورمحة حمبوبة وإن تضرر به بعض الناس. وهذا اجلواب 
ن احلنفية واحلنبلية وغريهم ومن الكرامية من املسلمني وأهل الكالم والفقه وغريهم مأجاب به طوائف 

 والصوفية، وهو جواب كثري من املتفلسفة.
وقال هؤالء مجيع ما حيدث يف الوجود من الضرر فال بد فيه من حكمة قال تعاىل )صنع هللا الذي 

ي حيصل به حكمة مطلوبة ال يكون أتقن كل شيء( وقال )الذي أحسن كل شيء خلقه( والضرر الذ
اً، وإن كان شرًا ابلنسبة إىل من تضرر به. وهلذا ال جييء يف كالم هللا تعاىل وكالم رسوله شرًا مطلق

صلى هللا عليه وسلم إضافة الشر وحده إىل هللا، بل ال يذكر الشر إال على أحد وجوه ثالثة، إما أن 
وتضمن ما  العموم أفاد عموم القدرة واملشيئة واخللقيدخل يف عموم املخلوقات فإنه إذا دخل يف 

 اشتمل عليه من حكمة تعلق ابلعموم، وإما أن يضاف إىل السبب الفاعل، وإما أن حيذف فاعله.
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فاألول كقوله تعاىل )هللا خالق كل شيء( وحنو ذلك، ومن هذا الباب أمساء هللا املقرتنة كاملعطي املانع، 
السم املانع عن قرينه وال الضار عن قرينه املعز واملذل، اخلافض الرافع، فال يفرد اوالضار النافع، 

ألن اقرتاهنا يدل على العموم، وكل ما يف الوجود من رمحة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعاىل، وما 
يف الوجود من غري ذلك فمن عدله، فكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، كما يف الصحيحني 

 مألى ال يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم نيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " ميني هللاعن ال
ما أنفق منذ خلق السموات واألرض؟ فإنه مل يغض ما يف ميينه، والقسط بيده األخرى خيفض ويرفع " 

الذي به خيفض فأخرب أن يده اليمىن فيها اإلحسان إىل اخللق، ويده األخرى فيها العدل وامليزان 
 ، وإحسانه إىل خلقه من فضله.ويرفع، فخفضه ورفعه من عدله

وأما حذف الفاعل فمثل قول اجلن )وإان ال ندري أشر أريد مبن يف األرض أم أراد هبم رهبم رشدًا( 
 وقوله تعاىل )صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني( وحنو ذلك.

( مع قوله )فأراد ربك أن يبلغا ه )من شر ما خلق( وقوله )فأردت أن أعيبهاوإضافته إىل السبب كقول
أشدمها ويستخرجا كنزمها( وقوله تعاىل )ما أصابك من حسنة فمن هللا وما أصابك من سيئة فمن 

نفسك( وقوله )ربنا ظلمنا أنفسنا( وقوله تعاىل )أو ملا أصابتكم مصيبة مثليها قليتم أىن هذا قل هو 
 فسكم( وأمثال ذلك.من عند أن

 احلسىن اسم يتضمن الشر وإمنا يذكر الشر يف مفعوالته كقوله )نيبء عبادي وهلذا ليس يف أمساء هللا
إين أان لغفور رحيم، وأن عذايب هو العذاب األليم( وقوله )إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم( 

ش ربك لشديد، إنه هو يبدي ويعيد، وهو وقوله )اعلموا أن هللا شديد العقاب( اآلية، وقوله )إن بط
 فور الودود(الغ
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 فبني سبحانه أن بطشه شديد، وأنه هو الغفور الودود.
واسم املنتقم ليس من أمساء هللا احلسن الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا جاء يف القرآن 

ن هللا عزيز ذو انتقام( واحلديث الذي يف عدد له تعاىل )إان من اجملرمني منتقمون( وقوله )إمقيدًا كقو 



األمساء احلسىن الذي يذكر فيه املنتقم وذكر يف سياقه " الرب التواب املنتقم العفو الرؤوف " ليس هو 
بن مسلم عن  عند أهل املعرفة ابحلديث من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم بل هذا ذكره الوليد

أهل الكتب املشهورة إال الرتمذي، رواه من طريق الوليد بن بعض شيوخه وهلذا مل يروه أحد من 
مسلم بسياق، ورواه غريه ابختالف يف األمساء ويف ترتيبها يبني أنه ليس من كالم النيب صلى هللا عليه 

يب الزاند مل يذكروا أعيان وسلم. وسائر من روى هذا احلديث عن أيب هريرة مث عن األعرج مث عن أ
قوله صلى هللا عليه وسلم " إن هلل تسعة وتسعني امساً مائة إال واحد من أحصاها  األمساء، بل ذكروا

دخل اجلنة " وهكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخاري ومسلم وغريمها، ولكن روي عدد األمساء من 
ماجه وإسناده ضعيف يعلم أهل  طريق أخرى من حديث حممد بن سريين عن أيب هريرة ورواه ابن

من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم، وليس يف عدد األمساء عن النيب صلى هللا عليه احلديث أنه ليس 
 ( .1وسلم إال هذان احلديثان كالمها مروي من طريق أيب هريرة وهذا مبسوط يف موضعه )

إن نفوس بين آدم ال يزال جيول فيها واملقصود هنا التنبيه على أصول تنفع يف معرفة هذه املسئلة ف
 سئلة أمر عظيم.من هذه امل

وإذا علم العبد من حيث اجلملة أن هلل فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا، مث كلما ازداد 
علماً وإمياانً ظهر له من حكمة هللا ورمحته ما يبهر عقله ويتبني له تصديق ما أخرب هللا به يف كتابه 

 سنريهم آايتنا يف اآلفاقحيث قال )
__________ 

كالمه أن االنتقام من أفعاله اليت مل يثبت له منها اسم. ونقول أنه يف اللغة اليت ورد هبا   ( ملخص1)
 القرآن مبعىن اجلزاء والقصاص ال يعم معىن الظلم كما يستعمله الناس
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ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق( فإنه صلى هللا عليه وسلم قال يف احلديث الصحيح " هلل أرحم 
خلق الرمحة يوم خلقها مائة رمحة  ده من الوالدة بولدها " ويف الصحيحني عنه أنه قال " إن هللابعبا

أنزل منها رمحة واحدة، فبها يرتاحم اخللق حىت أن الدابة لرتفع حافرها عن ولدها من تلك الرمحة، 
عباده " أو كما واحتبس عنده تسعاً وتسعني رمحة فإذا كان يوم القيامة مجع هذه إىل تلك فرحم هبا 

 قال.
أئمة املذاهب األربعة وغريهم من السلف والعلماء الذين مث هؤالء اجلمهور من املسلمني وغريهم ك



( كما نفاها األشعرية وحنوهم الذين يثبتون إرادة بال حكمة ومشيئة بال 1يثبتون حكمة فال ينفوهنا )
ليه سواء ال يفرقون بني اإلرادة واحملبة رمحة وال حمبة وال رضى، وجعلوا مجيع املخلوقات ابلنسبة غ

ن الكفر والفسوق والعصيان قالوا إنه حيبه ويرضاه كما يريده، وإذا قالوا ال حيبه والرضى بل ما وقع م
وال يرضاه ديناً قالوا أنه ال يريده ديناً، وما مل يقع من اإلميان والتقوى فإنه ال حيبه وال يرضاه عندهم  

، مع أنه قدره تعاىل )إذ يبيتون ما ال يرضى من القول( فأخرب أنه ال يرضاه كما ال يريده. وقد قال
وقضاه، وال يوافقون املعتزلة على إنكار قدر هللا تعاىل وعموم خلقه ومشيئته وقدرته، وال يشبهونه 

خبلقه فيما يوجب وحيرم كما فعل هؤالء، وال يسلبونه ما وصف به نفسه من صفاته وأفعاله بل أثبتوا 
ه من الصفات واألفعال، وقالوا إن ما أثبته لنفسه من الصفات واألفعال ونزهوه عما نزه عنه نفس له

هللا خالق كل شيء ومليكه وما شاء كان وما مل يشأ مل يكن وهو على كل شيء قدير وهو حيب 
سان وال احملسنني واملتقني، ويرضى عن السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبح

 يرضى لعباده الكفر، وال
__________ 

ل وظاهره أن كلمة " الذين" صفة ملا قبله وحينئذ يبقى مبتدأ الكالم بغري خرب. فاذا ( كذا يف األص1)
حذفت كانت مجلة " يثبتون" خرب املبتدأ، وإذا بقيت وجب حذف الفاء من قوله " فال ينفوهنا " 

 كان  لتكون اجلملة بعدها هي اخلرب. ورمبا
 يف األصل حتريف غري هذا
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يرضى ابلقول املخالف ألمر هللا ورسوله، وقالوا مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه فقد فرق بني 
مني( وكما قال )أم حسب الذين املخلوقات أعياهنا وأفعاهلا كما قال تعاىل )أفنجعل املسلمني كاجملر 

وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم؟ ساء ما حيكمون(  اجرتحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا
وقال تعاىل )أم جتعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض؟ أم جنعل املتقني كالفجار( 

ال النور وال الظل وال احلرور وما يستوي األحياء وقال )وما يستوي األعمى والبصري وال الظلمات و 
ذلك مما يبني الفرق بني املخلوقات وانقسام اخللق إىل شقي وسعيد كما قال  وال األموات( وأمثال

تعاىل )هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن( وقال تعاىل )فريقا هدى وفريقا حق عليهم 
محته والظاملني أعد هلم عذاابً أليما( وقال تعاىل )ويوم تقوم الضاللة( وقال تعاىل )يدخل من يشاء يف ر 



يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فهم يف روضة حيريون، وأما الذين كفروا الساعة 
 وكذبوا آبايتنا ولقاء اآلخرة فأولئك يف العذاب حمضرون( ونظائر هذا يف القرآن كثري.

قام زل فيه طوائف من أهل الكالم والتصوف وصاروا فيه إىل ما هو شر وينبغي أن يعلم أن هذا امل
قول املعتزلة وحنوهم من القدرية، فإن هؤالء يعظمون األمر والنهي والوعد والوعيد وطاعة هللا من 

ورسوله، وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر، لكن ضلوا يف القدر واعتقدوا أهنم إذا أثبتوا مشيئة 
يئة عامة وقدرة شاملة وخلقاً متناواًل لكل شيء لزم من ذلك القدح أهنم إذا أثبتوا مش عامة وقدرة

 شاملة وخلقاً متناوالً لكل شيء لزم من ذلك القدح يف عدل الرب وحكمته وغلطوا يف ذلك.
فقابل هؤالء قوم من العلماء والعباد وأهل الكالم والتصوف، فأثبتوا القدر وآمنوا أبن هللا رب كل 

ا حسن وصواب. ء ومليكه، وأنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، وأنه خالق كل شيء، وهذشي
لكنهم قصروا يف األمر والنهي والوعد والوعيد، وأفرطوا حىت غال هبم إىل اإلحلاد فصاروا من جنس 

 املشركني الذين قالوا )لو شاء هللا ما أشركنا وال آابؤان
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عتقدوه وال حرمنا من شيء( فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون اجملوس من حيث أهنم أثبتوا فاعالً ملا ا
)لو شاء هللا ما أشركنا وال آابؤان وال حرمنا شرًا غري هللا سبحانه، فهؤالء شاهبوا املشركني الذين قالوا 
( ابجلزية ابتفاق املسلمني، وذهب بعض 1من شيء( فاملشركون شر من اجملوس، فإن اجملوس يقرون )

حترمي نكاح نسائهم، ومذهب  العلماء إىل حل نسائهم وطعامهم، وأما املشركون فاتفقت األمة على
هنم ال يقرون ابجلزية، ومجهور العلماء على أن مشركي العريب الشافعي وأمحد يف املشهور عنه وغريمها أ

ال يقرون ابجلزية وإن أقرت اجملوس، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقبل اجلزية من املشركني بل 
إله إال هللا وإين رسول هللا، فإذا قالوها عصموا مين  قال " أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال

 هلم إال حبقها وحساهبم على هللا عز وجل ".دمائهم وأموا
واملقصود هنا أن من أثبت القدر واحتج به على إبطال األمر والنهي فهو شر ممن أثبت األمر والنهي 

لل بل من مجيع اخللق، فإن من ومل يثبت القدر، وهذا متفق عليه بني املسلمني وغريهم من أهل امل
ميع املخلوقات ومل يفرق بني املأمور واحملظور، واملؤمن والكافر، احتج ابلقدر وشهود الربوبية العامة جل

وأهل الطاعة وأهل املعصية، مل يؤمن أبحد من الرسل وال بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس 
والسابقون األولون والكافرون سواء. وهذا الضالل  سواء، ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء،



أهل التصوف والزهد والعبادة، ال سيما إذا قرنوا به توحيد أهل الكالم املثبتني  قد كثر يف كثري من
للقدر واملشيئة من غري إثبات احملبة والبغض والرضى والسخط، الذين يقولون التوحيد هو توحيد 

هو  لقدرة على االخرتاع وال يعرفون توحيد اآلهلية، وال يعلمون أن اإللهالربوبية، واآلهلية عندهم هي ا
 املألوه املعبود، وأن جمرد اإلقرار أبن هللا رب كل شيء

__________ 
 ( يقرون بفتح القاف مبين للمفعول أي يقرهم املسلمون على دينهم أبداء اجلزية1)
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هللا كما قال تعاىل )وما يؤمن أكثرهم ابهلل إال وهم مشركون( ال يكون توحيداً حىت تشهد أن ال إله إال 
، وهم يعبدون غريه، وهؤالء يدعون . قال عكرمة: تسأهلم من خلق السموات واألرض؟ فيقولون هللا

التوحيد والفناء يف التوحيد ويقولون أن هذا هناية املعرفة، وأن العارف إذا صار يف هذا املقام ال 
تقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشامل. وهذا املوضع وقع فيه يستحسن حسنة وال يس

 وة إال ابهلل.من الشيوخ الكبار من شاء هللا وال حول وال ق
وهؤالء غاية توحيدهم هو توحيد املشركني الذين كانوا يعبدون األصنام الذين قال هللا عنهم )قل ملن 

ون هلل قل أفال تذكرون، قل من رب السموات السبع ورب األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقول
يء وهو جيري وال جيار عليه العرش العظيم، سيقولون هلل، قل أفال تتقون، قل من بيده ملكوت كل ش

إن كنتم تعلمون، سيقولون هلل، قل تسحرون( وقال تعاىل )ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض 
ل فأىن تؤفكون( وقال )ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن هللا ق

قل من يرزقكم من السماء واألرض أم ليقولن هللا قل احلمد هلل بل أكثرهم ال يعلمون( وقال تعاىل )
من ميلك السمع واألبصار ومن خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي ومن يدبر األمر؟ 

ن، فذلكم هللا ربكم احلق، فماذا بعد احلق إال الضالل فأىن تصرفون،  فسيقولون هللا. فقل أفال تتقو 
قل هل من شركائكم من يبدأ اخللق مث  كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أهنم ال يؤمنون،

يعيده؟ قل هللا يبدأ اخللق مث يعيده، فأىن تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إىل احلق؟ قل هللا 
هدي إىل احلق أحق أن يتبع أمن ال يهدي إال أن يهدى؟ فما لكم كيف حتكمون( يهدي للحق أفمن ي

م من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات هبجة ما  وقال تعاىل )أمن خلق السموات واألرض وأنزل لك
 كان
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ا أهناراً لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع هللا؟ بل هم قوم يعدلون، أمن جعل األرض قرارًا وجعل خالهل
ثرهم ال يعلمون، أمن جييب املضطر وجعل هلا رواسي وجعل بني البحرين حاجزًا؟ أإله مع هللا بل أك

إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض؟ أإله مع هللا؟ قلياًل ما تذكرون، أمن يهديكم يف 
تعاىل هللا عما يشركون، أمن  ظلمات الرب والبحر ومن يرسل الرايح بشرًا بني يدي رمحته؟ أإله مع هللا؟

واألرض؟ أإله مع هللا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم  يبدأ اخللق مث يعيده ومن يرزقكم من السماء
صادقني( فإن هؤالء املشركني كانوا مقرين أبن هللا خالق السموات واألرض وخالقهم وبيده ملكوت  

القدر يف اجلاهلية وهو معروف عنهم يف كل شيء، وكانوا مقرين ابلقدر، فإن العرب كانوا يثبتون 
يعبدون هللا وحده ال شريك له، بل عبدوا غريه فكانوا مشركني شراً  النظم والنثر، ومع هذا فلم يكونوا

من اليهود والنصارى، فمن كان غاية توحيده وحتقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد 
 املشركني.

فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، وبدل فيه دين املسلمني، والتبس فيه  وهذا املقام مقام وأي مقام، زلت
توحيد بعباد األصنام على كثري ممن يدعون هناية التوحيد والتحقيق واملعرفة والكالم. ومعلوم أهل ال

عند كل من يؤمن ابهلل ورسوله أن املعتزلة والشيعة القدرية املثبتني لألمر والنهي والوعد والوعيد خري 
ذب، وأولياء هللا وأعدائه يسوي بني املؤمن والكافر، والرب والفاجر، والنيب الصادق، واملتنيب الكاممن 

الذين ذمهم السلف، بل هم أحق ابلذم من املعتزلة، كما قال اخلالل يف كتاب )السنة والرد على 
بد هللا: رجل يقول القدرية( وقوهلم أن هللا أجرب العباد على املعاصي: وذكر املروذي قال قلت أليب ع

وقال )يضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء(  أن هللا أجرب العباد، فقال: هكذا ال نقول وأنكر ذلك،
وذكر عن املروذي أن رجالً قال أن هللا مل جيرب العباد على املعاصي، فرد عليه آخر فقال أن هللا جرب 

 العباد، أراد بذلك
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 -أو أمر أن يقال  -أمحد بن حنبل فأنكر عليهما مجيعاً حىت قال  إثبات القدر، فسألوا عن ذلك
 )يضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء( .



أنكر سفيان الثوري " جرب " وقال أن هللا جبل العباد. قال  وذكر عن عبد الرمحن بن معدي قال
ن فيك خللتني املروذي أراد قول النيب صلى هللا عليه وسلم " ألشج عبد القيس " يعين قوله " أ

حيبهما هللا: احللم واألانءة " فقال: أخلقني ختلقت هبما أم خلقني جبلت عليهما؟ فقال " بل خلقني 
 حلمد هلل الذي جبلين على خلقني حيبهما.جبلت عليهما " فقال: ا

وذكر عن أيب إسحاق الفزاري قال قال األوزاعي: أاتين رجالن فسأالين عن القدر فأحببت أن آتيك 
تسمع كالمهما وجتيبهما: قلت رمحك هللا أنت أوىل ابجلواب، قال: فأاتين األوزاعي ومعه  هبما

أهل القدر فنازعوان يف القدر وانزعناهم فيه حىت  الرجالن فقال، تكلما، فقاال: قدم علينا انس من
ه، ورزقنا ما حرم بلغ بنا وهبم إىل أن قلنا أن هللا جربان على ما هناان عنه، وحال بيننا وبني ما أمران ب

علينا، فقلت: اي هؤالء إن الذين أتوكم مبا أتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حداثً، وإين أراكم قد 
 ة إىل مثل ما خرجوا إليه. فقال: أصبت وأحسنت اي أاب إسحاق.خرجتم من البدع

أمر هللا أعظم وذكر عن بقية بن الوليد قال؟ سألت الزبيدي واألوزاعي عن اجلرب فقال الزبيدي 
( وقال 1وقدرته أعظم من أن جيرب أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر وخيلق وجيبل عبده على ما أحب )

 األوزاعي: ما أعرف للجرب
__________ 

( كلمة اجلبل هنا مومهة للجرب حىت كان اخلالف بينهما لفظي. واحلق أن اجلبل مبعىن اخللق 1)
عدين للحق والباطل وفعل اخلري والشر وخلق هلم إرادة والفطرة، وقد خلق هللا مجيع البشر مست

 متكنهم من الرتجيح بني ما يتعارض من هذه االضداد
ملرجحات، وجعل الدين مرشدًا للفطرة فيما ختطئ فيه ابجلهالة واتباع اليت تعرض هلم مبا عند كل من ا

غريها يكون من اسباب الرتجيح اهلوى. وما يتفاضلون به من االخالق الفطرية بسنة هللا يف الوراثة أو 
 ولكنه ال يدخل يف معىن اجلرب وصلب االختيار. فتدبر
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( فهذا يعرف 1أصاًل من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر واخللق واجلبل )
 يف القرآن واحلديث.

ن ربيعة مل نؤمر أن نتوكل على نصري. وقال ضمرة بوقال مطرف بن الشخري: مل نوكل إىل القدر وإليه 
 القدر وإليه نصري.



وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " ما منكم من أحد إال وقد علم مقعده 
من اجلنة ومقعده من النار " قالوا اي رسول هللا، أفال ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال " ال، 

 ذا ابب واسع.ر ملا خلق له " وهاعملوا فكل ميس
واملقصود هنا أن اخلالل وغريه أدخلوا القائلني ابجلرب يف مسمى القدرية، وإن كانوا ال حيتجون ابلقدر 
على املعاصي، فكيف مبن حيتج به على املعاصي؟ ومعلوم أنه يدخل يف ذم من ذم هللا من القدرية من 

ه، فإن ضالل هذا أعظم. وهلذا قرنت يدخل فيه املنكر لحيتج به على إسقاط األمر والنهي أعظم مما 
القدرية ابملرجئة يف كالم غري واحد من السلف، وروي يف ذلك حديث مرفوع ألن كاًل من هاتني 

البدعتني تفسد األمر والنهي والوعد والوعيد. فاإلرجاء يضعف اإلميان ابلوعيد ويهون أمر الفرائض 
وإن كذب به كان هو واملرجئ قد تقابال، هذا يبالغ ان عوانً للمرجئ، واحملارم، والقدري إن احتج به ك

يف التشديد حىت ال جيعل العبد يستعني ابهلل على فعل ما أمر به وترك ما هنى عنه، وهذا يبالغ يف 
 الناحية األخرى.

أمرت،  ومن املعلوم أن هللا تعاىل أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصديق الرسل فيما أخربت، وتطاع فيما 
ىل )وما أرسلنا من رسول إال ليطاع إبذن هللا( وقال تعاىل )من يطع الرسول فقد أطاع كما قال تعا

 هللا( واإلميان ابلقدر من متام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضاً لألمر فقد أذهب األصل.
__________ 

 131( راجع حاشية ص 1)

(5/132) 

 

ه فهو كافر ابتفاق املسلمني واليهود والنصارى، ومعلوم أن من أسقط األمر والنهي الذي بعث به رسل
به مصلحة أحد من اخللق وال بل هؤالء قوهلم متناقض ال ميكن أحدًا منهم أن يعيش به وال تقوم 

يتعاشر عليه اثنان، فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد، وإال فليس حجة ألحد. فإذا قدر 
ماله أو أفسد أهله أو غري ذلك فمىت المه أو ذمه أو  أن الرجل ظلمه ظامل أو شتمه شامت أو أخذ

شهد اإلرادة سقط عنه األمر كان طلب عقوبته أبطل االحتجاج ابلقدر. ومن ادعى أن العارف إذا 
هذا الكالم من الفكر الذي ال يرضاه اليهود وال النصارى، بل ذلك ممتنع يف العقل حمال يف الشرع، 

رتاب، والعطشان يفرق بني املاء والسراب، فيحب ما يشبعه ويرويه دون فإن اجلائع يفرق بني اخلبز وال
ي وإن كان من كان ال بد وأن يفرق بني ما ينفعه وينعمه ما ال ينفعه، واجلميع خملوق هلل تعاىل، فاحل



ويسره، وبني ما يضره ويشقيه ويؤمله. هذه حقيقة األمر فإن هللا تعاىل أمر العباد مبا ينفعهم وهناهم 
 يضرهم. عما
 

 تقسيم الناس يف الشرع والقدر إىل أربعة أصناف
حيتج ابلقدر لنفسه وال يراه حجة لغريه، والناس يف الشرع والقدر على أربعة أنواع، فشر اخللق من 

يستند إليه يف الذنوب واملعايب، وال يطمئن إليه يف املصائب، كما قال بعض العلماء: أنت عند 
جربي أي مذهب وافق هواك متذهبت به. وإبزاء هؤالء خري اخللق الذين الطاعة قدري وعند املعصية 

ا قال تعاىل )فاصرب إن وعد هللا حق واستغفر يصربون على املصائب ويستغفرون من املعايب، كم
لذنبك( وقال )ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها إن 

 أتسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آاتكم وهللا ال حيب كل خمتال فخور( ذلك على هللا يسري، لكيال
 ن هللاوقال تعاىل )ما أصاب من مصيبة إال إبذ
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ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه( قال بعض السلف هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند هللا فريضى 
و ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوهبم، ومن ويسلم. قال تعاىل )والذين إذا فعلوا فاحشة أ

 يغفر الذنوب إال هللا؟ ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون( .
اىل عن آدم عليه السالم أنه ملا فعل ما فعل قال )ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وقد ذكر هللا تع

أغويتين ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم وترمحنا لنكونن من اخلاسرين( وعن إبليس أنه قال )فبما 
أمجعني( فمن اتب أشبه أابه آدم، ومن أصر واحتج ابلقدر أشبه إبليس. واحلديث الذي يف 

حني يف احتجاج آدم وموسى عليهما السالم ملا قال له موسى " أنت آدم أبو البشر خلقك الصحي
أخرجتنا ونفسك من اجلنة؟ فقال له  هللا بيده، ونفخ فيك من روحه، وعلمك أمساء كل شيء، ملاذا

آدم: أنت موسى الذي اصطفاك هللا برساالته وبكالمه، وخط لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوابً 
ي قبل أن أخلق )وعصى آدم ربه فغوى؟( قال بكذا وكذا سنة، قال فحج آدم موسى " وهذا عل

 عن عمر رضي هللا عنه. احلديث يف الصحيحني من حديث أيب هريرة وقد روي إبسناد جيد
فآدم إمنا حج موسى ألن موسى المه على ما فعل ألجل ما حصل هلم من املصيبة بسبب أكله من 

ه ألجل حق هللا يف الذنب. فإن آدم قد اتب من الذنب كما قال تعاىل )فتلقى الشجرة، مل يكن لوم



وهدى( ومن هو دون موسى  آدم من ربه كلمات فتاب عليه( وقال تعاىل )مث اجتباه ربه فتاب عليه
عليه السالم يعلم أنه بعد التوبة واملغفرة ال يبقى مالم على الذنب، وآدم أعلم ابهلل من أن حيتج 

لى الذنب، وموسى عليه السالم أعلم ابهلل تعاىل من أن يقبل هذه احلجة، فإن هذه لو كانت ابلقدر ع
ن عدو موسى، وحجة لكل كافر، حجة على الذنب لكانت حجة إلبليس عدو آدم، وحجة لفرعو 

 وبطل أمر هللا وهنيه، بل إمنا كان القدر حجة آلدم
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على موسى ألنه الم غريه ألجل املصيبة اليت حصلت له بفعل ذلك وتلك املصيبة كانت مكتوبة 
 عليه.

دمت النيب د قلبه( وقال أنس: خوقد قال تعاىل )ما أصاب من مصيبة إال إبذن هللا ومن يؤمن ابهلل يه
مل فعلته؟ وال لشيء مل  -صلى هللا عليه وسلم عشر سنني فما قال يل أف قط، وال قال لشيء فعلته 

مل ال فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عتبين على شيء يقول " دعوه فلو قضي شيء لكان " ويف  -أفعله 
وسلم بيده خادماً  هللا صلى هللا عليه الصحيحني عن عائشة رضي هللا عنها قالت " ما ضرب رسول

وال امرأة وال دابة وال شيئاً قط إال أن جياهد يف سبيل هللا، وال نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه إال أن 
تنتهك حمارم هلل، فإذا انتهكت حمارم هللا مل يقم لغضبه بشيء حىت ينتقم هلل " وقد قال صلى هللا عليه 

" ففي أمر هللا وهنيه يساره إىل الطاعة ويقيم مد سرقت لقطعت يدها وسلم " لو أن فاطمة بنت حم
حدود على من تعدى حدود هللا وال أتخذه يف هللا لومة الئم، وإذا آذاه مؤذ أو قصر مقصر يف حقه 

 ( .1عفا عنه ومل يؤاخذه نظرًا إىل القدر )
رفيقاً.  الصاحلني وحسن أولئكفهذا سبيل الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء و 

وهذا واجب فيما قدر من املصائب بغري فعل آدمي كاملصائب السماوية، أو بفعل ال سبيل فيه إىل 
العقوبة كفعل آدم عليه السالم فإنه ال سبيل إىل لومه شرعاً ألجل التوبة، وال قدراً ألجل القضاء 

إن عفا عنه كان أفضل له  ته على وجه العدل، و والقدر. وأما إذا ظلم رجل رجاًل فله أن يستويف مظلم
 كما قال تعاىل )واجلروح قصاص فمن تصدق فهو كفارة له( .

وأما الصنف الثالث فهم الذين ال ينظرون إىل القدر ال يف املعايب وال يف املصائب اليت هي من أفعال 
 العباد، بل يضيفون ذلك إىل العبد، وإذا أساءوا



__________ 
 ك إيثار للعفو ألنه أفضل وأقرب للتقوى ال ألجل القدرأنه )ص( كان يفعل ذل( الظاهر 1)
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استغفروا، وهذا أحسن لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد مل ينظروا إىل القدر الذي مضى هبا 
قد تكون تلك املصيبة عليهم، وال يقولون ملن قصر يف حقهم دعوه فلو قضي شيء لكان، ال سيما و 

إليها وقد قال تعاىل )أو ملا أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليها قلتم أىن بسبب ذنوهبم فال ينظرون 
هذا؟ قل هو من عند أنفسكم( وقال تعاىل )وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم( وقال تعاىل 

 )وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم فإن اإلنسان كفور( .
كنتم يف بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا   ا قوله تعاىل )أينما تكونوا يدرككم املوت ولوومن هذ

هذه من عند هللا وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند هللا فما هلؤالء القوم ال 
 يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن هللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك( فإن هذه

ه: هؤالء يقولون األفعال كلها من هللا لقوله تعاىل )قل كل اآلية تنازع فيها كثري من مثبيت القدر ونفات
من عند هللا( وهؤالء يقولون احلسنة من هللا والسيئة من نفسك لقوله )ما أصابك من حسنة فمن هللا 

 وما أصابك من سيئة فمن نفسك( .
ر بعضهم ن نفسك؟( ابلفتح على معىن االستفهام ورمبا قدوقد جييبهم األولون بقراءة مكذوبة )فم

تقديرًا أي أفمن نفسك؟ ورمبا قدر بعضهم القول يف قوله تعاىل )ما أصابك( فيقولون تقدير اآلية 
)فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً( يقولون فيحرفون لفظ القرآن ومعناه، وجيعلون ما هو من 

ضمرون يف القرآن ما ال دليل من قول املنافقني الذين أنكر هللا قوهلم، وي -قول الصدق  -قول هللا 
على ثبوته بل سياق الكالم ينفيه. فكل من هاتني الطائفتني جاهلة مبعىن القرآن وحبقيقة املذهب 

 ينصره.
، وأما القرآن فاملراد )منه( هنا ابحلسنات والسيئات النعم واملصائب ليس املراد الطاعات واملعاصي

 ن تصبكموهذا كقوله تعاىل )إن متسسكم حسنة تسؤهم وإ
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سيئة يفرحوا هبا، وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاً( وكقوله )إن تصبك حسنة تسؤهم وإن 
يصيبنا إال ما كتب هللا لنا  تصبك مصيبة يقولوا قد أخذان أمران من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن

ئات لعلهم يرجعون( كما قال تعاىل هو موالان( اآلية. ومنه قوله تعاىل )وبلوانهم ابحلسنات والسي
 )ونبلوكم ابلشر واخلري فتنة وإلينا ترجعون( أي ابلنعم واملصائب.

مثلها( وأمثال  وهذا خبالف قوله )من جاء ابحلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء ابلسيئة فال جيزى إال
ليس يف القرآن العزيز ذلك فإن املراد هبا الطاع واملعصية، ويف كل موضع ما يبني املراد ابللفظ، ف

حبمد هللا تعاىل إشكال بل هو مبني وذلك أنه إذا قال )ما أصابك( وما مسك وحنو ذلك كان من 
ة فمن نفسك( وكما فعل غريك بك كما قال )ما أصابك من حسنة فمن هللا، وما أصابك من سيئ

 ديهم( .قال تعاىل )إن تصبك حسنة تسؤهم( وقال تعاىل )وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أي
وإذا قال )من جاء ابحلسنة( كانت من فعله ألنه هو اجلائي هبا فهذا يكون فيما فعله العبد ال فيما 

م املتخلفني عنه فقال فعل به. وسياق اآليتني يبني ذلك فإنه ذكر هذا يف سياق احلض على اجلهاد وذ
اً، وإن منكم ملن ليبطئن فإن تعاىل )اي أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا مجيع

أصابتكم مصيبة قال قد أنعم هللا علي إذ مل أكن معهم شهيداً، ولئن أصابكم فضل من هللا ليقولن  
 فوزاً عظيما( .كأن مل تكن بينكم وبينه مودة: اي ليتين كنت معهم فأفوز 

ه واترة من فضل هللا فأمر سبحانه ابجلهاد وذم املثبطني وذكر ما يصيب املؤمن اترة من املصيبة في
فيه، كما أصاهبم يوم أحد فقال )أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أىن هذا؟ قل هو من 

قال تعاىل )ولقد نصركم هللا ببدر  عند أنفسكم( وأصاهبم يوم بدر فضل من هللا بنصره هلم وأتييده كما
 لذين يشرون احلياة الدنيا ابآلخرة( اآلية.وأنتم أذلة( مث أنه سبحانه قال )فليقاتل يف سبيل هللا ا
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)وما لكم ال تقاتلون يف سبيل هللا واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان( إىل قوله )أينما تكونوا 
ا هذه من عند هللا، وإن تصبهم يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولو 

فهذا من كالم الكفار واملنافقني، إذا أصاهبم نصر وغريه من النعم قالوا  سيئة يقولوا هذه من عندك(
هذا من عند هللا، وإن أصاهبم ذل وخوف وغري ذلك من املصائب قالوا هذا من عند حممد بسبب 

 م من املصائب إىل فعل أهل اإلميان.الدين الذي جاء به، فإن الكفار كانوا يضيفون ما أصاهب
قصة موسى وفرعون قال تعاىل )ولقد أخذان آل فرعون ابلسنني ونقص من  وقد ذكر نظري ذلك يف



الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءهتم احلسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن معه( 
ان إليكم ملرسلون، وما علينا إال البالغ املبني، قالوا ونظرية قوله تعاىل يف سورة يس )قالوا ربنا يعلم أ

إان تطريان بكم لئن مل تنتهوا لنرمجنكم وليمسنكم منا عذاب أليم( فأخرب هللا تعاىل أن الكفار كانوا 
يتطريون ابملؤمنني فإذا أصاهبم بالء جعلوه بسبب أهل اإلميان، وما أصاهبم من اخلري جعلوه من هللا 

عاىل نزل أحسن احلديث، اىل )فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا( وهللا تعز وجل، فقال تع
فلو فهموا القرآن لعلموا أن هللا أمرهم ابملعروف وهناهم عن املنكر، أمر ابخلري وهنى عن الشر، فليس 

بك فيما بعث هللا به رسله ما يكون سبباً للشر، بل الشر حصل بذنوب العباد، فقال تعاىل )ما أصا
من هللا نعمة أنعم هبا عليك وإن كانت من حسنة فمن هللا( أي ما أصابك من نصر ورزق وعافية ف

بسبب أعمالك الصاحلة فهو الذي هداك وأعانك ويسرك لليسرى. ومن عليك ابإلميان وزينه يف 
 قلبك وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان.

نيب صلى هللا عليه وسلم فيما يروي عن ربه ويف آخر احلديث الصحيح اإلهلي حديث أيب ذر عن ال
 " اي عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إايها فمن وجدتبارك وتعاىل 
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خريًا فليحمد هللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه " ويف الصحيح " سيد االستغفار: اللهم 
استطعت، أعوذ بك من شر أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأان عبدك وأان على عهدك ووعدك ما 

بوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنيب، فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت. من قاهلا إذا ما صنعت، أ
أصبح موقناً هبا فمات من يومه دخل اجلنة، ومن قاهلا إذا أمسى موقناً هبا فمات من ليلته دخل اجلنة 

." 
سك( أي هزمية كما أصاهبم يوم أحد )فمن نفمث قال تعاىل )وما أصابك من سيئة( من ذل وخوف و 

بذنوبك وخطاايك، وإن كان ذلك مكتوابً مقدراً عليك. فإن القدر ليس حجة ألحد على هللا وال على 
خلقه، ولو جاز ألحد أن حيتج ابلقدر على ما يفعله من السيئات مل يعاقب ظامل ومل يقتل مشرك ومل 

ساده بصريح الفساد يف الدين املعلوم ضرورة ف يقم حد ومل يكف أحد عن ظلم أحد، وهذا من
 املعقول، املطابق ملا جاء به الرسول.

فالقدر يؤمن به وال حيتج به، فمن مل يؤمن ابلقدر ضاع اجملوس، ومن احتج به ضارع املشركني، ومن 
 أقر ابألمر والقدر وطعن يف عدل هللا وحكمته كان شبيهاً إببليس، فإن هللا ذكر عنه أنه طعن يف



 قال )فيما أغويتين ألزينن هلم يف األرض( . حكمته وعارضه برأيه وهواه، وأنه
وقد ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض املصنفني يف املقاالت كالشهرستاين أنه انظر املالئكة يف ذلك 

يف  معارضاً هلل تعاىل يف خلقه وأمره، لكن هذه املناظرة بني إبليس واملالئكة اليت ذكرها الشهرستاين
هل الكتاب واملالئكة اليت ذكرها الشهرستاين يف أول املقاالت ونقلها أول املقاالت ونقلها عن بعض أ

عن بعض أهل الكتاب ليس هلا إسناد يعتمد عليه، ولو وجدانها يف كتب أهل الكتاب مل جيز أن 
إذا حدثكم أهل نصدقها جملرد ذلك، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم ثبت عنه يف الصحيح أنه قال " 

وال تكذبوهم، فإما أن حيدثوكم حبق فتكذبونه وإما أن حيدثوكم بباطل  الكتاب فال تصدقوهم
 أن تكون تلك املناظرة من وضع بعض املكذبني -وهللا أعلم  -فتصدقونه " ويشبه 
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ابلقدر إما من أهل الكتاب وإما من املسلمني. والشهرستاين نقلها من كتب املقاالت، واملصنفون يف 
شعري وغريه ما نقله يف املقاالت من  ثريًا من املقاالت من كتب املعتزلة كما نقل األاملقاالت ينقلون ك

كتب املعتزلة، فإهنم من أكثر الطوائف وأوهلا تصنيفاً يف هذا الباب، وهلذا توجد املقاالت منقولة 
دة على بعباراهتم فوضعوا هذه املناظرة على لسان إبليس، كما رأينا كثريًا منهم يضع كتاابً أو قصي

لك الرد على املثبتني للقدر، يقولون أن حجة هللا على لسان بعض اليهود أو غريهم، ومقصودهم بذ
خلقه ال تتم إال ابلتكذيب ابلقدر، كما وضعوا يف مثالب ابن كالب أنه كان نصرانياً ألنه أثبت 

ابلقبول من الصفات وعندهم من أثبت الصفات فقد أشبه النصارى، وتتلقى أمثال هذه احلكاايت 
 قيقة أمرها.املنتسبني إىل السنة ممن مل يعرف ح

واملقصود هنا أن اآلية الكرمية حجة على هؤالء وهؤالء: حجة على من حيتج ابلقدر فإن هللا تعاىل 
أخرب أنه عذهبم بذنوهبم، فلو كانت حجتهم مقبولة مل يعذهبم، وحجة على من كذب ابلقدر، فإن 

ن على أن العبد هو هللا وأن السيئة من نفس العبد، والقدرية متفقو سبحانه أخرب أن احلسنة من 
احملدث للمعصية كما هو احملدث للطاعة، وهللا عندهم ما أحدث هذا وال هذا، بل أمر هبذا وهنى عن 

هذا، وليس عندهم هلل نعمة أنعمها على عباده املؤمنني يف الدين إال وقد أنعم مبثلها على الكفار، 
يف نعمة هللا الدينية، إذ كل منهما ي بن أيب طالب رضي هللا عنه وأاب هلب مستواين فعندهم أن عل

أرسل إليه الرسول وأجرب على الفعل وأزحبت علته، لكن هذا فعل اإلميان بنفسه من غري أن خيصه 
بنعمة آمن هبا، وهذا فعل الكفر بنفسه من غري أن يفضل هللا عليه ذاك املؤمن وال خصه بنعمة آمن 



كأيب هلب وأمثاله كما حببه إىل املؤمنني كعلي رضي   جلها، وعندهم أن هللا حبب اإلميان إىل الكفارأل
 هللا عنه وأمثاله، وزينه يف قلوب الطائفتني، وكره الكفر والفسوق والعصيان إىل الطائفتني
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مل يكرهوا ما كرهه هللا سواء، لكن هؤالء كرهوا ما كرهه هللا إليهم بغري نعمة خصهم هبا، وهؤالء 
 إليهم.

ة من العبد فهو جاهل مبذهبهم، فإن هذا ومن توهم منهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من هللا واملعصي
مل يقله أحد من علماء القدرية وال ميكن أن يقوله، فإن أصل قوهلم أن فعل العبد للطاعة كفعله 

صه إبرادة خلقاه فيه ختتص أبحدمها، وال قوة للمعصية، كلتامها فعله بقدرة حتصل له من غري أن خي
اآلية على مذهبهم كانوا جاهلني مبذهبهم وكانت اآلية جعلها فيه ختتص أبحدمها، فإذا احتجوا هبذه 

حجة عليهم ال هلم، ألنه تعاىل قال )قل كل من عند هللا( وعندهم ليس احلسنات املفعولة وال 
ا من العبد، وقوله تعاىل )ما أصابك من حسنة فمن هللا وما السيئات املفعولة من عند هللا بل كالمه
لقوهلم، فإن عندهم احلسنة املفعولة والسيئة املفعولة من العبد  أصابك من سيئة فمن نفسك( خمالف

 ال من هللا سبحانه.
وكذلك من احتج من مثبتة القدر ابآلية على إثباته إذا احتج بقوله تعاىل )قل كل من عند هللا( كان 

يقل أحد من خمطئاً فإن هللا ذكر هذه اآلية ردًا على من يقول احلسنة من هللا والسيئة من العبد، ومل 
 الناس أن احلسنة املفعولة من هللا والسيئة املفعولة من العبد.

وأيضاً فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل اإلثبات أن هللا خلقه وهو خملوق له ومفعول له فإهنم ال 
 لعبد هو املتحرك ابألفعال، وبه قامت، ومنه نشأت، وإن كان هللا خلقها.ينكرون أن ا

عد هذا )ما أصابك من حسنة فمن هللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك( ميتنع أن وأيضاً فإن قوله ب
يفسر ابلطاعة واملعصية، فإن أهل اإلثبات ال يقولون أن هللا خالق إحدامها دون األخرى، بل يقولون 

 خالق جلميع األفعال وكل احلوادث.أبن هللا 
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ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف األمة مع قوهلم: هللا خالق كل شيء وربيه ومليكه، وأنه ما شاء  
العبد هلوعاً، إذا مسه الشر كان وما مل يشأ مل يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي خلق 

أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة، قال تعاىل )ملن  -ذلك  جزوعاً، وإذا مسه اخلري منوعاً، وحنو
شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إال أن يشاء هللا رب العاملني( وقال تعاىل )إن هذه تذكرة فمن 

ء هللا( وقال تعاىل )إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره، شاء اختذ إىل ربه سبيال، وما تشاءون إال أن يشا
 أن يشاء هللا هو أهل التقوى وأهل املغفرة( .وما يذكرون إال 

وهذا املوضع اضطرب فيه اخلائضون يف القدر، فقالت املعتزلة وحنوهم من النفاة: الكفر والفسوق 
 ال يكون فعاًل له.والعصيان أفعال قبيحة وهللا منزه عن فعل القبيح ابتفاق املسلمني ف

ل هي فعله وليست أفعااًل للعباد بل هي كسب للعبد: ( ب1وقال من رد عليهم من املائلني إىل اجلرب )
وقالوا: إن قدرة العبد ال أتثري هلا يف حدوث مقدورها وال يف صفة من صفاهتا، وإن هللا أجرى العادة 

وإبداعاً وإحدااثً وكسباً من العبد لوقوعه مقارانً خبلق مقدورها مقارانً هلا، فيكون الفعل خلقاً من هللا 
ا: أن العبد ليس حمداثً ألفعاله وال موجداً هلا، ومع هذا فقد يقولون أان ال نقول ابجلرب لقدرته، وقالو 

 احملض، بل نثبت للعبد قدرة حادثة واجلربي احملض الذي ال يثبت للعبد قدرة.
 اخللق، فقالوا: الكسب عبارة عن اقرتان املقدور ابلقدرة وأخذوا يفرقون بني الكسب الذي أثبتوه بني

، واخللق هو املقدور ابلقادرة القدمية، وقالوا: أيضاً الكسب هو الفعل القائم مبحل القدرة عليه احلادثة
 واخللق هو الفعل اخلارج عن حمل القدرة عليه.

ه فعل وأوجد وصنع وعمل وحنو فقال هلم الناس: هذا ال يوجب فرقاً بني كون العبد كسب وبني كون
 ذلك، فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه

__________ 
 ( هم األشعرية1)
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هو أيضاً مقدور ابلقدرة احلادثة وهو قائم يف حمل القدرة احلادثة. وأيضاً فهذا فرق ال حقيقة له فإن  
أتثري القدرة فيه: وهو مبين على أصلني: كون املقدور يف حمل القدرة أو خارجاً عن حملها ال يعود إىل 

نفسه، وأن خلقه للعامل هو نفس العامل، وأكثر العقالء من املسلمني أن هللا ال يقدر على فعل يقوم ب
 وغريهم على خالف ذلك.



 والثاين أن قدرة العبد ال يكون مقدورها خارجاً عن حملها. ويف ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه.
 عن احملل. التأثري مبجرد االقرتان فال فرق بني أن يكون الفارق يف احملل أو خارجاً وأيضاً فإذا فسر 

وأيضاً قال هلم املنازعون: من املستقر يف فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل، ومن فعل الظلم 
عل فهو ظامل، ومن فعل الكذب فهو كاذب، فإذا مل يكن العبد فاعاًل لكذبه وظلمه وعدله بل هللا فا

وسائر الصفاتية: من  ذلك لزم أن يكون هو املتصف ابلكذب والظلم، قالوا وهذا كما قلتم أنتم
املستقر يف فطر الناس أن من قام به العلم فهو عامل، ومن قامت به القدرة فهو قادر، ومن قامت به 

قلتم إذا كان احلركة فهو متحرك ومن قام به التكلم فهو متكلم، ومن قامت به اإلرادة فهو مريد، و 
فات، فهذه القاعدة املطردة فيمن قامت الكالم خملوقاً كان كالماً للمحل الذي خلقه فيه كسائر الص

 به الصفات نظريها أيضاً من فعل األفعال.
وقالوا أيضاً: القرآن مملوء بذكر إضافة هذه األفعال إىل العباد كقوله تعاىل )جزاء مبا كنتم تعملون( 

وا شئتم( وقوله )وقل اعملوا فسريى هللا عملكم( وقوله )إن الذين آمنوا وعملوقوله )اعملوا ما 
 الصاحلات( وأمثال ذلك.

وقالوا أيضاً أن الشرع والعقل متفقان على أن العبد حيمد ويذم على فعله ويكون حسنة له، فلو مل 
م ليس هذا موضع يكن إال فعل غريه لكان ذلك الغري هو احملمود املذموم عليها. ويف املسئلة كال

 ل.بسطه لكن ننبه على نكت انفعة يف هذا املوضع املشكل فنقو 
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قول القائل هذا فعل هذا وفعل هذا لفظ فيه إمجال، فإنه اترة يراد ابلفعل نفس الفعل واترة يراد به 
، فإذا أريد ابلعمل نفس مسمى املصدر. فيقول فعلت هذا أفعله فعاًل وعملت هذا أعمله عمالً 

املعمول، قال تعاىل  الفعل الذي هو مسمى املصدر كصالة اإلنسان وصيامه وحنو ذلك فالعمل هنا
)يعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات( فجعل هذه املصنوعات 

( فإنه يف أصح القولني )ما( مبعىن معمولة للجن. ومن هذا الباب قوله تعاىل )وهللا خلقكم وما تعملون
أتبعدون ما تنحتون وهللا خلقكم وما ( كما قال تعاىل )1الذي، واملراد به ما تنحتونه من األصنام )

تعملون( أي وهللا خلقكم وخلق األصنام اليت تنحتوهنا. ومنه حديث حذيفة عن النيب صلى هللا عليه 
قد يستدل ابآلية على أن هللا خلق أفعال العباد من وسلم " إن هللا خالق كل صانع وصنعته " لكن 

من املنحواتت لزم أن يكون هو اخلالق للتأليف الذي وجه آخر، فيقال: إذا كان خالقاً ملا يعملونه 



أحدثوه فيها فإهنا إمنا صارت أواثانً بذلك التأليف وإال فهي بدون ذلك ليست معمولة هلم، وإذا كان 
  ألفعاهلم.خالقاً للتأليف كان خالقاً 

قع على نفس واملقصود أن لفظ الفعل والعمل والصنع أنواع، وذلك كلفظ البناء واخلياطة والنجارة ت
 مسمى املصدر وعلى املفعول وكذلك لفظ التالوة والقراءة

__________ 
 ( التنظري هنا ال حمل له فإن عني األول وإمنا جاء أبول اآلية الثبات أن ما موصولة ال مصدرية،1)

 واآلية من حماجة إبراهيم صلى هللا عليه وسلم لقومه )قل أتعبدون ما تنحتون( وهي األصنام )وهللا
 خلقكم وما تعملون( أي واحلال أن هللا خلقكم

وخلق الذي تعملونه منها فهي خملوقة له. وإذًا يكون هو احلقيق ابلعبادة وحده. ولو كانت )ما( 
نحتون وهللا خلقكم وخلق عملكم، وعملهم يشمل حنت مصدرية لكان املعىن كيف تعبدون ما ت

تضي أنه ال عمل هلم يصري الكالم متناقضا ويبطل األصنام وبشمل عبادهتم فإذا كان خلقه لعملهم يق
معىن االنكار عليهم، إذ يصري املعىن كيف تعبدوهنا وأنتم ال تعبدوهنا؟ إذ هللا هو الذي خلق هذه 

 العبادة الصورية لكم؟
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والكالم والقول يقع على نفس مسمى املصدر وعلى ما حيصل بذلك من نفس القول والكالم، فرياد 
 الوة والقراءة املقروء واملتلو، كما يراد هبا مسمى املصدر.ابلت

ود هنا أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل هللا أو فعل العبد فإن أراد بذلك أهنا فعل هللا واملقص
مبعىن املصدر فهذا ابطل ابتفاق املسلمني وبصريح العقل، ولكن من قال هي فعل هللا أراد به أهنا 

  كسائر املخلوقات.مفعولة خملوقة هلل
 فال فرق عنده بني فعله ومفعوله وخلقه وخملوقه.مث من هؤالء من قال أنه ليس هلل فعل يقوم به 

وأما اجلمهور الذين يفرقون بني هذا وهذا فيقولون هذه خملوقة هلل مفعولة ليست هي نفس فعله، وأما 
لفعل املفعول، فمن مل يفرق يف حق الرب العبد فهي فعله القائم به، وهي أيضاً مفعولة له إذا أريد اب

قال إهنا فعل هللا تعاىل وليس ملسمى فعل هللا عنده معنيان، وحينئذ فال تعاىل بني الفعل واملفعول 
تكون فعاًل للعبد وال مفعولة له بطريق األوىل، وبعض هؤالء قال هي فعل للرب وللعبد فأثبت مفعوالً 

 بني فاعلني.



يفرقون يف  ون هؤالء على أن فعل الرب تعاىل ال يكون إال مبعىن مفعوله مع أهنموأكثر املعتزلة يوافق
 العبد بني الفعل واملفعول، فلهذا عظم النزاع وأشكلت املسئلة على الطائفتني وحاروا فيها.

وأما من قال خلق الرب تعاىل ملخلوقاته ليس هو نفس خملوقاته قال أن أفعال العباد خملوقة كسائر 
، بل قال أهنا نفس ات ومفعولة للرب كسائر املفعوالت ومل يقل أهنا نفس فعل الرب وخلقهاملخلوق

فعل العبد، وعلى هذا تزول الشبهة، فإنه يقال الكذب والظلم وحنو ذلك من القبائح يتصف هبا من  
ا صفة كانت فعاًل له كما يفعلها العبد وتقوم به، وال يتصف هبا من كانت خملوقة له إذا كان قد جعله

 لغريه، كما أن سبحانه
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ال يتصف مبا خلقه يف غريه من الطعوم واأللوان والروائح واألشكال واملقادير واحلركات وغري ذلك، 
ئحة منتنة أو طعماً مرًا أو صورة فإذا كان قد خلق لون اإلنسان مل يكن هو املتلون به، وإذا خلق را

ستقبح مل يكن هو متصفاً هبذه املخلوقات القبيحة املذمومة قبيحة وحنو ذلك مما هو مكروه مذموم م
املكروهة واألفعال القبيحة. ومعىن قبحها كوهنا ضارة لفاعلها، وسبباً لذمه وعقابه، وجالبة ألمله 

 به ال على اخلالق الذي خلقها فعاًل لغريه. وعذابه. وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت
يقولون له حكمة فيما خلقه يف العامل مما هو مستقبح وضار ومؤذ يقولون: مث على قول اجلمهور الذين 

له فيما خلقه من هذه األفعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة عظيمة كما له حكمة عظيمة فيما 
تعلل أفعاله ال يعلل ال هذا وال هذا. يوضح ذلك أن هللا خلقه من األمراض والغموم. ومن يقول ال 

يف اإلنسان عمى ومرضاً وجوعاً وعطشاً ووصباً ونصباً وحنو ذلك كان العبد هو تعاىل إذا خلق 
املريض اجلائع العطشان املتأمل، فضرر هذه املخلوقات وما فيها من األذى والكراهة عاد إليه وال يعود 

ذلك، فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر وحنو ذلك هي أمور ضارة إىل هللا تعاىل شيء من 
مؤذية. وهذا معىن كوهنا سيئات وقبائح، أي أهنا تسوء صاحبها وتضره، وقد تسود أيضاً  مكروهة

 غريه وتضره كما أن مرضه وننت رحيه وحنو ذلك قد يسوء غريه ويضره.
عبد كفراً وفسوقاً على سبيل اجلزاء كما يف قوله يبني ذلك أن القدرية سلموا أن هللا قد خيلق يف ال

وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة( وقوله )يف قلوهبم مرض فزادهم هللا مرضاً( تعاىل )ونقلب أفئدهتم 
 وقوله )فلما زاغوا أزاغ هللا قلوهبم( .



تحق الذم عليها مث إنه من املعلوم أن هذه املخلوقات تكون فعالً للعبد وكسباً له جيزى عليها ويس
 فيما خيلقه والعقاب وهي خملوقة هلل تعاىل، فالقول عند أهل اإلثبات
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من أعمال العباد ابتداء كالقول فيما خيلقه جزاء من هذا الوجه وإن افرتقا من وجه آخر، وهم ال 
، وهذا فعاًل للعبد دون هذا، لكن ميكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إىل كون هذا فعاًل هلل دون هذا

لك ال حيسن منه لكونه ابتدأ العبد مبا يضره، يقولون هذا حيسن من هللا تعاىل لكونه جزاء للعبد، وذ
 وهم يقولون ال حيسن منه أن يضر احليوان إال جبرم سابق، أو عوض الحق.

وأما القائلون ابحلكمة وهم  وأما أهل اإلثبات للقدر فمن مل يعلل منهم ال يفرق بني خملوق وخملوق.
مة كما له حكم يف غري هذا، وحنن ال اجلمهور فيقولون هلل تعاىل فيما خيلقه من احليوان حكم عظي

حنصر حكمته يف الثواب والعوض فإن هذا قياس هلل تعاىل على الواحد من الناس ومتثيل حلكمة هللا 
 وعدله حبكمة الواحد من الناس وعدله.

يف األفعال معطلة يف الصفات، ومن أصوهلم الفاسدة أهنم يصفون هللا مبا خيلقه يف واملعتزلة مشبهة 
، إذ ليس عندهم صفة هلل قائمة به وال فعل قائم به يسمونه به، ويصفونه مبا خيلقه يف العامل: مثل العامل

غضبه وحبه قوهلم هو متكلم بكالم خبلقه يف غريه ومريد إبرادة حيدثها ال يف حمل، وقوهلم أن رضاه و 
قاً لظلم العبد وبغضه هو نفس املخلوق الذي خيلقه من الثواب والعقاب، وقوهلم أنه لو كان خال

وكذبه لكان هو الظامل الكاذب، وأمثال ذلك من األقوال اليت إذا تدبرها العاقل علم فسادها 
ن القرآن خملوق، ابلضرورة. وهلذا اشتد تكرب السلف واألئمة عليهم، ال سيما ملا أظهروا القول أب

ن كالمه هو ما خيلقه للزم أن وعلم السلف أن هذا يف احلقيقة هو إنكار لكالم هللا تعاىل، وإنه لو كا
يكون كل كالم خملوق كالماً له، فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة وإنطاقه للجبال واحلصى ابلتسبيح 

لقاً لكل شيء كان كل كالم موجود كالمه وشهادة األيدي واألرجل وحنو ذلك كالماً له، وإذا كان خا
 له وهلذا يقولون:وهذا قول اخللولية واجلهمية كصاحب الفصوص وأمثا

 وكل كالم يف الوجود كالمه ... سواء علينا نثره ونظامه
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وقد علم بصريح املعقول أن هللا تعاىل إذا خلق صفة يف حمل كانت صفة لذلك احملل، فإذا خلق حركة 
وح  جسم كان هو املتلون املرت يف حمل كان ذلك احملل هو املتحرك هبا، وإذا خلق لوانً أو رحياً يف

بذلك، وإذا خلق علماً أو قدرة أو حياة يف حمل كان ذلك احملل هو العامل القادر احلي، فكذلك إذا 
خلق إرادة وحباً وبغضاً يف حمل كان هو املريد احملب املبغض، فإذا خلق فعاًل لعبد كان العبد هو 

افر، وإن خلق له صالة لعبد هو الكاذب الظامل الكالفاعل، فإذا خلق له كذابً وظلماً وكفرًا كان ا
 وصوماً وحجاً كان العبد هو املصلي الصائم احلاج.

وهللا تعاىل ال يوصف بشيء من خملوقاته، بل صفاته قائمة بذاته، وهذا مطرد على أصول السلف 
نفس  ومجهور املسلمني من أهل السنة وغريهم، ويقولون أن خلق هللا للسموات واألرض ليس هو

لق غري املخلوق، ال سيما مذهب السلف واألئمة وأهل السنة الذين السموات واألرض بل اخل
وافقوهم على إثبات صفات هللا وأفعاله. فإن املعتزلة ومن وافقهم من اجلهمية القدرية نقضوا هذا 

الصفة إذا  األصل على من مل يقل أن اخللق غري املخلوق كاألشعري ومن وافقه، فقالوا: إذا قلتم أن
حكمها على ذلك احملل دون غريه، كما ذكرمت يف احلركة والعلم والقدرة وسائر قامت مبحل عاد 

انتقض ذلك عليكم ابلعدل واإلحسان وغريمها من أفعال هللا تعاىل، فإنه يسمى عاداًل  -األعراض 
 قه يف غريه.بعدل خلقه يف غريه حمسناً إبحسان خلقه يف غريه، فكذا يسمى متكلماً بكالم خل

هل السنة وغريهم جييبون ابلتزام هذا األصل ويقولون إمنا كان عاداًل ابلعدل الذي قام واجلمهور من أ
بنفسه وحمسناً ابإلحسان الذي قام بنفسه. وأما املخلوق الذي حصل للعبد فهو أثر ذلك، كما أنه 

يقع ر تلك احلرمة، واسم الصفة رمحن رحيم ابلرمحة اليت هي صفته، وأما ما خيلقه من احلرمة فهو أث
اترة على الصفة اليت هي املصدر ويقع اترة على متعلقها الذي هو مسمى املفعول، كلفظ اخللق يقع 

 اترة على

(5/148) 

 

الفعل وعلى املخلوق أخرى، والرمحة تقع على هذا وهذا، وكذلك األمر يقع على أمره الذي هو 
 قدراً مقدورا( وكذلك لفظ أمر هللا مصدر أمر أيمر أمرًا، ويقع على املفعول اترة كقوله تعاىل )وكان

 العلم يقع على املعلوم والقدرة تقع على املقدور ونظائر هذا متعددة.
وقد استدل أمحد وغريه من أئمة السنة يف مجلة ما استدلوا على أن كالم هللا غري خملوق بقوله عليه 

ملخلوق، ونظري هذا حتصل اب السالم " أعوذ بكلمات هللا التامات " وحنو ذلك، وقالوا االستعاذة ال



قول النيب صلى هللا عليه وسلم " اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وبك 
 منك ".

ومن تدبر هذا الباب وجد أهل البدع والضالل ال يستطيلون على فريق املنتسبني إىل السنة واهلدى 
افقوهم على ذلك فيحتجون عليهم يا إذا و إال مبا دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضالل آخر ال مس

مبا وافقوهم عليه من ذلك ويطلبون لوازمه حىت خيرجوهم من الدين إن استطاعوا خروج الشعرة من 
العجني كما فعلت القرامطة الباطنية والفالسفة وأمثاهلم بفريق فريق من طوائف املسلمني، واملعتزلة 

والقدر مبا وافقوهم عليه من نفي األفعال القائمة   للصفاتاستطالوا على األشعرية وحنوهم من املثبتني
ابهلل تعاىل فنقضوا بذلك أصلهم الذي استدلوا به عليهم من أن كالم هللا غري خملوق، وأن الكالم 

وغريه من األمور إذا خلق مبحل عاد حكمه على ذلك احملل. واستطالوا عليهم بذلك يف مسئلة 
يفعله العبد من القبيح فعاًل هلل رب العاملني دون العبد، مث  ا نفس ماالقدر، واضطروهم إىل أن جعلو 

أثبتوا كسباً ال حقيقة له فإنه ال يعقل من حيث تعلق القدرة ابملقدور فرق بني الكسب والفعل، وهلذا 
صار الناس يسخرون مبن قال هذا ويقولون: ثالثة أشياء ال حقيقة هلا: طفرة النظام، وأحوال أيب 

عري، اضطروهم إىل أن فسروا أتثري القدرة يف املقدور مبجرد االقرتان العادي، كسب األشهاشم، و 
 واالقرتان العادي
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يقع بني كل ملزوم والزمه، ويقع بني املقدور والقدرة، فليس جعل هذا مؤثرًا يف هذا الباب أبوىل من 
د عنده ال يتجاوز مبحلها. وهلذا فر لعباالعكس. ويقع بني املعلول وعلته املنفصلة عنه مع أن قدرة ا

القاضي أبو بكر إىل قول وأبو إسحاق اإلسفرائيين إىل قول وأبو املعايل اجلويين إىل قول، ملا رأوا يف 
 هذا القول من التناقض. والكالم على هذا مبسوط يف موضعه واملقصود هنا التنبيه.

فظ الرزق وحنو ذلك ألفاظ جمملة، فإذا قال  ولومن النكت يف هذا الباب أن لفظ التأثري ولفظ اجلرب
القائل هل قدرة العبد مؤثرة يف مقدورها أم ال؟ قيل له أوالً لفظ القدرة يتناول نوعني: )أحدمها( 

القدرة الشرعية املصححة للفعل اليت هي مناط األمر والنهي )والثاين( القدرة القدرية املوجبة للفعل 
ر عنها. فاألوىل هي املذكورة يف قوله تعاىل )وهلل على الناس حج يتأخاليت هي مقارنة للمقدور ال 

البيت من استطاع إليه سبيال( فإن هذه االستطاعة لو كانت هي املقارنة للفعل مل جيب حج البيت إال 
على من حج، فال يكون من مل حيجج عاصياً برتك احلج، سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على 



ذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم لعمران بن حصني " صل قائماً فإن مل . وكاحلج أو مل يكن
تستطع فقاعدًا فإن مل تستطع فعلى جنب " وكذا قوله تعاىل )فاتقوا هللا ما استطعتم( وقوله صلى هللا 

ان عليه وسلم " إذا أمرتكم أبمر فائتوا منه ما استطعتم " لو أراد استطاعة ال تكون إال مع الفعل لك
د قال فافعلوا منه ما تفعلون، فال يكون من مل يفعل شيئاً عاصياً له. وهذه االستطاعة املذكورة يف  ق

 كتب الفقه ولسان العموم.
والناس متنازعون يف مسمى االستطاعة والقدرة، فمنهم من ال يثبت استطاعة إال ما قارن الفعل. 

ل من املتكلمني املثبتني للقدر أن االستطاعة يقو  وجتد كثريًا من الفقهاء يتناقضون فإذا خاضوا مع من
ال تكون إال مع الفعل وافقوهم على ذلك، وإذا خاضوا يف الفقه أثبتوا االستطاعة املتقدمة اليت هي 

 مناط األمر والنهي.

(5/150) 

 

وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما ال يطاق، فإن الطاقة هي االستطاعة وهي لفظ جممل فاالستطاعة 
فال يكلف ما ال يطاق هبذا  لشرعية اليت هي مناط األمر والنهي مل يكلف هللا أحداً شيئاً بدوهناا

التفسري، وأما الطاقة اليت ال تكون إال مقارنة للفعل فجميع األمر والنهي تكليف ما ال يطاق هبذا 
 االعتبار، فإن هذه ليست مشروطة يف شيء من األمر والنهي ابتفاق املسلمني.

القدرة الشرعية اليت هي  تنازعهم يف العبد هل هو قادر على خالف املعلوم، فإذا أريد ابلقدرة وكذا
مناط األمر والنهي كاالستطاعة املذكورة يف قوله تعاىل )فاتقوا هللا ما استطعتم( فكل من أمره هللا وهناه 

رة القدرية اليت ال تكون إال فهو مستطيع هبذا االعتبار وإن علم أنه ال يطيعه. وإن أريد ابلقدرة القد
 لفعل مل تكن هذه القدرة اثبتة له.مقارنة للمفعول فمن علم أنه ال يفعل ا

ومن هذا الباب تنازع الناس يف األمر واإلرادة هل أيمر مبا ال يريد أو ال أيمر إال مبا يريد. فإن اإلرادة 
احلوادث كقول املسلمني: ما شاء هللا   لفظ فيه إمجال، يراد ابإلرادة اإلرادة الكونية الشاملة جلميع

ه تعاىل )فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله كان وما مل يشأ مل يكن. وكقول
جيعل صدره ضيقاً حرجاً كأمنا يصعد يف السماء( وقول نوح عليه السالم )وال ينفعكم نصحي إن 

م( وال ريب أن هللا أيمر العبادة مبا ال يريده هبذا أردت أن أنصح لكم إن كان هللا يريد أن يغويك
ىن كما قال تعاىل )ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها( فدل على أنه مل يؤت كل نفس التفسري، واملع

هداها مع أنه أمر كل نفس هبداها، وكما اتفق العلماء على أن من حلف ابهلل ليقضني دين غرميه غداً 



 ه أو غصبه، أو ليصلني الظهر أو العصر إن شاء هللا، أو ليصومن رمضانإن شاء هللا أو لريدن وديعت
إن شاء هللا وحنو ذلك مما أمره هللا به. فإنه إذا مل يفعل احمللوق عليه ال حينث مع أن هللا أمره به لقوله: 

 إن شاء هللا، فعلم أن هللا مل يشأ مع أمره به.
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بة والرضى، وهي مالزمة لألمر كقوله تعاىل )يريد هللا ليبني لكم وأما اإلرادة الدينية فهي مبعىن احمل
: هذا يفعل شيئاً ال يريده هللا، إذا  ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم( ومنه قول املسلمني

 كان يفعل بضع الفواحش، أي أنه ال حيبه وال يرضاه، بل ينهى عنه ويكرهه.
ه إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه. كما يقال: إن األب جيرب وكذلك لفظ اجلرب فيه إمجال يراد ب

ذا التفسري فإنه خيلق للعبد الرضاء املرأة على النكاح، وهللا تعاىل أجل وأعظم من أن يكون جمربًا هب
واالختيار مبا يفعله، وليس ذلك جربًا هبذا االعتقاد، ويراد ابجلرب خلق ما يف النفوس من االعتقادات 

ات كقول حممد بن كعب القرظي: اجلبار الذي جرب العباد على ما أراد كما يف الدعاء املأثور واإلراد
 على فطراهتا: شقيها وسعيدها " واجلرب اثبت هبذا لتفسري.عن علي رضي هللا عنه " جبار القلوب 

 فلما كان لفظ اجلرب جمماًل هنى األئمة عن إطالق إثباته أو نفيه.
مجال، فقد يراد بلفظ الرزق ما أابحه أو ملكه فال يدخل احلرام يف مسمى وكذلك لفظ الرزق فيه إ

وله تعاىل )أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن أييت هذا الرزق كما يف قوله تعاىل )ومما رزقناهم ينفقون( وق
د أحدكم املوت( وقوله )ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرًا وجهرًا( وأمثال ذلك. وقد يرا

ابلرزق ما ينتفع به احليوان وإن مل يكن هناك إابحة وال متليك، فيدخل فيه احلرام كما يف قوله تعاىل 
إال على هللا رزقها( وقوله عليه السالم يف الصحيح " فيكتب رزقه وعمله )وما من دابة يف األرض 

ألئمة من إطالق ذلك وأجله وشقي أو سعيد " وملا كان لفظ اجلرب والرزق وحنومها فيه إمجال منع ا
 نفياً وإثبااتً كما تقدم عن األوزاعي وأيب إسحاق الفزاري وغريمها.

 ة مع املقدور كالسبب مع املسبب، والعلة مع املعلول،وكذا لفظ التأثري فيه إمجال فإن القدر 
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 والشرط مع املشروط، فإن أريد ابلقدرة القدرة الشرعية املصحح
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تقدمة عليه فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه، وعلة انقصة له، وإن أريد ابلقدرة القدرة للفعل امل
ه ليس يف املخلوقات شيء هو املقارنة للفعل املستلزمة له فتلك علة للفعل وسبب اتم، ومعلوم أن

وحده علة اتمة وسبب اتم للحوادث مبعىن أن وجوده مستلزم لوجود احلوادث، بل ليس هذا إال 
 ة هللا تعاىل خاصة فما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن.مشيئ

وأما األسباب املخلوقة كالنار يف اإلحراق، والشمس يف اإلشراق، والطعام والشراب يف اإلشباع 
إلرواء، فجميع هذه األمور سبب ال يكون احلادث به وحده، بل ال بد أن ينضم إليه سبب آخر، وا

ن األثر، فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء املوانع. ومع هذا فلهما موانع متنعهما ع
 وليس يف املخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء.

لواحد ال يصدر عنه إال واحد، واعتربوا ذلك ابآلاثر وهذا يبني لك خطأ املتفلسفة الذين قالوا: ا
كون إال بشيئني )أحدمها( الطبيعية كاملسخن واملربد وحنو ذلك، فإن هذا غلط، فإن التسخني ال ي

فاعل كالنار )والثاين( قابل كاجلسم القابل للسخونة واالحرتاق، وإال فالنار إذا وقعت على السمندل 
لشمس فإن شعاعها مشروط ابجلسم القابل للشمس الذي ينعكس عليه والياقوت مل حترقه، وكذلك ا

حد الذي قدروه يف أنفسهم ال الشعاع، وله موانع من السحاب والسقوف وغري ذلك، فهذا الوا
 وجود له يف اخلارج، وقد بسط هذا يف موضع آخر.

اجملردة وكالكليات اليت فإن الواحد العقلي الذي يثبته الفالسفة كالوجود اجملرد عن الصفات وكالعقول 
توجد  يدعون تركب األنواع منها وكاملادة والصورة العقليني وأمثال ذلك ال وجود هلا يف اخلارج بل إمنا

يف األذهان ال يف األعيان، وهي أشد بعدًا عن الوجود من اجلوهر الفرد الذي يثبته من يثبته من أهل 
 الكالم
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 ( كما قد بسط يف موضعه.1فإن هذا الواحد ال حقيقة له يف اخلارج وكذلك الواحد )
على  وث احلادث بهواملقصود هنا أن التأثري إذا فسر بوجود شرط احلادث أو بسبب يتوقف حد

فهذا حق، وأتثري قدرة العبد يف مقدورها  -وكل ذلك خبلق هللا تعاىل  -سبب آخر وانتفاء موانع 



اثبت هبذا االعتبار. وإن فسر التأثري أبن املؤثر مستقل ابألثر من غري مشارك معاون وال معاوق مانع 
 ند له، فما شاء   شريك له والفليس شيء من املخلوقات مؤثرًا، بل هللا وحده خالق كل شيء فال

كان وما مل يشأ مل يكن )ما يفتح هللا للناس من رمحة فال ممسك هلا، وما ميسك فال مرسل له من بعده 
)قل ادعوا الذين زعمتم من دون هللا ال ميلكون مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض وما له فيهما 

ن أذن له( )قل أرأيتم ما تدعون من ة عنده إال ملمن شرك وما له منهم من ظهري، وال تنفع الشفاع
دون هللا، إن أرادين هللا بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادين برمحة هل هن ممسكات رمحته؟ قل 

 حسب هللا عليه يتوكل املتوكلون( ونظائر هذا يف القرآن كثرية.
وسط بني ف العدل املتفإذا عرف ما يف لفظ التأثري من اإلمجال واالشرتاك ارتفعت الشبهة وعر 

الطائفتني. فمن قال: إن املؤمن والكافر سواء فيما أنعم هللا عليهما من األسباب املقتضية للإلميان، 
وإن املؤمن مل خيصه هللا بقدرة وال إرادة آمن هبا، وإن العبد إذ فعل مل حتدث له معونة من هللا وإرادة مل 

العبد من مجلة احلوادث واملمكنات، فكل  هلؤالء: فعل فقوله معلوم الفساد، وقيل -تكن قبل الفعل 
ما به يعلم أن هللا تعاىل أحدث غريه يعلم به أن هللا أحدثه، فكون العبد فاعاًل بعد أن مل يكن أمر 

ممكن حادث فإن أمكن صدور هذا املمكن احلادث بدون حمدث واجب حيدثه ويرجح وجوده على 
 لعدمه أمكن ذلك يف غريه، فانتقض دلي

__________ 
( يف األصل )وكذلك الواحد( وفيه تكرار وتشبيه للشيء بنفسه وما صححناه به هو مقتضي ما 1)

 قبله
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إثبات الصانع، وال ريب أن كثريًا من متكلمة اإلثبات القائلني ابلقدر سلموا للمعتزلة أن القادر 
مسئلة إحداث العامل أن القادر  قالوا يفاملختار ميكنه ترجيح أحد مقدوريه على اآلخر بال مرجح، و 

املختار أو اإلرادة القدمية اليت نسبتها إىل مجيع احلوادث واألزمنة نسبة واحدة رجحت أنواعاً من 
املمكنات يف الوقت الذي رجحته بال حدوث سبب اقتضى الرجحان، وادعوا أن القادر املختار 

رجح آخر، فاعرتض عليهم هناك من انزعهم جح بال مميكنه الرتجيح بال مرجح أو اإلرادة القدمية تر 
من أهل امللل والفالسفة القائلني أبن هللا مل حيدث احلوادث أبفعال تقوم بنفسه، وإن هللا خلق 

السموات واألرض وما بينهما يف ستة أايم. والقائلني بقدم العامل قالوا: هذا الذي قلتموه معلوم 



دوث احلوادث بال سبب، والرتجيح بال مرجح، وذلك ي جواز حالفساد ابلضرورة، وجتويز هذا يقتض
 يسد ابب إثبات الصانع.

مث أن هؤالء املثبتني للقدر احتجوا هبذه احلجة على نفاة القدر، وقالوا: حدوث فعل العبد بعد أن مل 
يكن ال بد له من حمدث مرجح اتم غري العبد، فإن ما كان من العبد فهو حمدث، وعند وجود ذلك 

رجح التام جيب وجود فعل العبد، وهذا الذي قالوه حق وهو حجة قاطعة على القدرية، دث املاحمل
لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه يف فعل الرب تبارك وتعاىل، وادعوا هناك أن البديهية فرقت بني فعل 

قول  القادر وبني املوجب ابلذات، فإن كان هذا الفرق صحيحاً بطلت حجتهم على املعتزلة ومل تبطل
درية، وإن كان ابطاًل بطل قوهلم يف إحداث هللا وفعله للعامل، وهذا هو الباطل يف نفس األمر، فإن الق

القول أبن املمكن ال يرتجح وجوده على عدمه إال مبرجح اتم أمر معلوم ابلفطرة الضرورية ال ميكن 
خلق العامل هو هلم أبن القدح فيه، وهو عام ال ختصيص فيه، فالفرق املذكور ابطل، وذلك يبطل قو 

 العامل، وأنه حدث بعد أن مل يكن بغري سبب حادث.
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ومن قال أن قدرة العبد وغريها من األسباب اليت خلق هللا تعاىل هبا املخلوقات ليست أسباابً، أو أن 
خلق  يل ابملدلول، فقد جحد ما يفوجودها كعدمها، وليس هناك إال جمرد اقرتان عادي كاقرتان الدل

هللا وشرعه من األسباب واحلكم، ومل جيعل يف العني قوة متتاز هبا عن اخلد تبصر هبا، وال يف القلب قوة 
ميتاز هبا عن الرجل يعقل هبا، وال يف النار قوة متتاز هبا عن الرتاب حترق هبا، وهؤالء ينكرون ما يف 

 رائز.األجسام املطبوعة من الطبائع والغ
م قوم من الناس يف إبطال األسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقالء على قال بعض الفضالء: تكل

 عقوهلم.
مث أن هؤالء يقولون ال ينبغي لإلنسان أن يقول أنه شبع ابخلبز وروي ابملاء، بل يقول شبعت عنده 

. املقرتانت هبا عادة ال هبا ورويت عنده فإن هللا خيلق الشبع والري وحنو ذلك من احلوادث عند هذه
وهذا خالف الكتاب والسنة فإن هللا تعاىل يقول )وهو الذي يرسل الرايح بشرًا بني يدي رمحته حىت 

إذا أقلت سحاابً ثقاالً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به املاء فأخرجنا به من كل الثمرات( اآلية، وقال تعاىل 
اىل )قاتلوهم يعذهبم هللا ه األرض بعد موهتا( وقال تع)وما أنزل هللا من السماء من ماء فأحيا ب

أبيديكم( وقال )وحنن نرتبص بكم أن يصيبكم هللا بعذاب من عنده أو أبيدينا( وقال )ونزلنا من 



السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب احلصيد( وقال )وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات  
منه شجر فيه تسميون، ينبت لكم السماء ماء لكم منه شراب و  كل شيء( وقال )هو الذي أنزل من

به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب ومن كل الثمرات( وقال تعاىل )إن هللا ال يستحي أن يضرب 
يضل به كثريًا ويهدي به كثريا( وقال )قد جاءكم من نور هللا نور وكتاب مبني،  -إىل قوله  -مثاًل 

 ا يف القرآنرضوانه سبل السالم( ومثل هذيهدي به هللا من اتبع 
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كثري. وكذلك يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم كقوله " ال ميوتن أحد منكم إال آذنتموين 
 عليه وسلم " إن هذه حىت أصلي عليه فإن هللا جاعل بصاليت عليه بركة ورمحة " وقال صلى هللا

 ا " ومثل هذا كثري.القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن هللا جاعل بصاليت عليهم نور 
ونظري هؤالء الذي أبطلوا األسباب املقدرة يف خلق هللا من أبطل األسباب املشروعة يف أمر هللا  

ات إن كان مقدرًا حصل كالذين يظنون أن ما حيصل ابلدعاء واألعمال الصاحلة وغري ذلك من اخلري 
ا للنيب صلى هللا عليه وسلم: بدون ذلك، وإن مل يكن مقدوراً مل حيصل بذلك. وهؤالء كالذين قالو 

 أفال ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فال " اعملوا فكل ميسر ملا خلق له ".
اة نتقيها، هل ترد ويف السنن أنه قيل: اي رسول هللا، أرأيت أدوية نتداوى هبا، ورقى نسرتقي هبا، وتق

لعلماء: االلتفات إىل األسباب من قدر هللا شيئاً؟ فقال " هي من قدر هللا " وهلذا قال من قال من ا
شرك يف التوحيد، وحمو األسباب أن تكون أسباابً تغبري يف وجوه العقل، واإلعراض عن األسباب 

 ابلكلية قدح يف الشرع.
جعل هذا سبباً هلذا، فإذا قال القائل إن كان هذا مقدوراً وهللا سبحانه خلق األسباب واملسببات، و 

جوابه أنه مقدور ابلسبب وليس مقدوراً بدون السبب، كما قال  حصل بدون السبب واألمل حيصل،
النيب صلى هللا عليه وسلم " إن هللا خلق للجنة أهال خلقهم هلا وهم يف أصالب آابئهم، وخلق للنار 

الب آابئهم " وقال صلى هللا عليه وسلم " اعلموا فكل ميسر ملا خلق له أهاًل خلقهم هلا وهم يف أص
أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر " أما من كان من 

 لعمل أهل الشقاوة.
ويف الصحيحني عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو 

 صادق املصدوق " إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة، مث يكونال
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لقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يرسل إليه امللك فيؤمر أبربع كلمات فيكتب رزقه ع
وعمله وأجله وشقي أو سعيد، مث ينفخ فيه الروح، فو الذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 

وإن  اجلنة حىت ما يكون بني وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها،
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 

أهل اجلنة فيدخلها " فبني صلى هللا عليه وسلم أن هذا يدخل اجلنة ابلعمل الذي يعمله وخيتم له به، 
سلم " إمنا األعمال و وهذا يدخل النار ابلعمل الذي يعمله وخيتم له به، كما قال صلى هللا عليه 

ابخلواتيم " وذلك ألن مجيع احلسنات حتبط ابلردة، ومجيع السيئات تغفر ابلتوبة، ونظري ذلك من 
 ( أبطل عمله.1صام مث أفطر قبل الغروب أو صلى وأحدث عمدًا قبل كمال الصالة مث )

نون خبلق هللا وأمره موابجلملة فالذي عليه سلف األمة وأئمتها ما بعث هللا به رسله وأنزل كتبه فيؤ 
بقدره وشرعه حبكمه الكوين وحكمه الديين وإرادته الكونية والدينية، كما قال يف اآلية )فمن يرد هللا 
أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقاً حرجاً كأمنا يصعد يف السماء( 

لكم إن كان هللا يريد أن يغويكم(  وقال نوح عليه السالم )وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح
وقال تعاىل يف اإلرادة الدينية )يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر( وقال )يريد هللا أن يبني لكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وهللا عليم حكيم( وقال )ما يريد هللا ليجعل عليكم 

ليكم( وهم مع إقرارهم أبن هللا خالق كل شيء وربه عمن حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
 ومليكه، وأنه خلق األشياء بقدرته ومشيئته يقرون أبنه ال إله إال هو، ال يستحق

__________ 
( حرف مث ال يظهر له هنا معىن، وكما أن هذا يقل أن يقع فما جعل مثاًل له يقل أن يقع، وإمنا 1)

لقدر، واما الغالب فهو أن املرء ميوت على ما عاش عليه، وكذلك اذكر يف احلديث مثاًل الطراد نظام 
 يبعث على مامات عليه
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العبادة غريه، ويطيعونه ويطيعون رسله، وحيبونه ويرجونه وخيشونه، ويتكلون عليه وينيبون إليه، ويوالون 
 ورضاه بذلك، وبغضه ملا هنى ه املؤمنني أيضاً أوليائه ويعادون أعداءه، ويقرون مبحبته ملا أمر به ولعباد

عنه، وللكافرين وسخطه لذلك ومقته له، ويقرون مبا استفاض عن النيب صلى هللا عليه وسلم من " 
أن هللا أشد فرحاً بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته أبرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه 

بته عليها طعامه وشرابه، فاهلل أشد فرحاً استيقظ إذا بدا فطلبها فلم جيدها، فقال حتت شجرة، فلما
بتوبة عبده من هذا براحلته " فهو إهلهم الذي يعبدونه ورهبم الذي يسألونه كما قال تعاىل )احلمد هلل 

إايك نعبد وإايك نستعني( فهو املعبود املستعان. والعبادة جتمع كمال احلب  -إىل قوله  -رب العاملني 
ظم مما حيب كل حمب حملبوبه كما قال تعاىل )ومن الناس من يتخذ من ل فهم حيبونه أعمع كمال الذ

دون هللا أندادًا حيبوهنم كحب هللا والذين آمنوا أشد حباً هلل( وكل ما حيبونه سواه فإمنا حيبونه ألجله  
إلميان: كما يف الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " ثالث من كن فيه وجد حالوة ا

هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، ومن كان حيب املرء ال حيبه إال هلل: ومن كان يكره أن يرجع من كان 
يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما يكره أن يلقى يف النار " ويف الرتمذي وغريه " أوثق عرى اإلميان 

قد استكمل اإلميان " هلل ومنع هلل ف احلب يف هللا والبغض يف هللا، ومن أحب هلل وأبغض هلل وأعطى
وهو سبحانه حيب عباده املؤمنني، وكمال احلب هو اخللة اليت جعلها هللا إلبراهيم وحممد صلى هللا 

عليهما وسلم. فإن هللا اختذ إبراهيم خليالً. واستفاض عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصحيح من 
هيم خليال " وقال " لو كنت متخذًا خلياًل من  كما اختذ إبراغري وجه أنه قال " إن هللا اختذين خليالً 

أهل األرض الختذت أاب بكر خلياًل ولكن صاحبكم خليل هللا " يعين نفسه وهلذا اتفق سلف األمة 
 وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل املعرفة أن هللا نفسه حيب وحيب.
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ن درهم شيخ اجلهم بن صفوان، وأنكرت اجلهمية ومن تعبهم حمبته. وأول من أنكر ذلك اجلعد ب
 ضحاايكم فإين فضحى به خالد بن عبد هللا القسري بواسط وقال: اي أيها الناس ضحوا تقبل هللا

مضح ابجلعد بن درهم، إنه زعم أن هللا مل يتخذ إبراهيم خلياًل، ومل يكلم موسى تكليماً، تعاىل هللا عما 
 يقول اجلعد علواً كبريًا. مث نزل فذحبه.

صل مسئلة إبراهيم الذي جعله هللا إماماً للناس قال تعاىل )وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وهذا أ
إين جاعلك للناس إماما( وقال )ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه هلل وهو حمسن واتبع  فأمتهن قال



 ملة إبراهيم حنيفاً واختذ هللا إبراهيم خليال( .
لتقرب إليه فقوله متناقض فإن حمبة التقرب إليه تبع حملبته. فمن ومن قال أن املراد مبحبة هللا حمبة ا

ان ال حيبه نفسه امتنع أن حيب التقرب إليه. وأما من كان ال أحب هللا نفسه أحب التقرب إليه ومن ك
يطيعه وال ميتثل أمره إال ألجل غرض آخر فهو يف احلقيقة إمنا حيب ذلك الغرض الذي عمل ألجله 

 وسيلة إليه، وقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " إذا وقد جعل طاعة هللا
دى مناد: اي أهل اجلنة إن لكم عند هللا موعدًا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما دخل أهل اجلنة اجلنة ان

ن هو؟ أمل يبيض وجوهنا؟ ويثقل موازيننا؟ ويدخل اجلنة؟ وجيران من النار؟ فيكشف احلجاب فينظرو 
  إليه، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزايدة " فأخرب أن النظر إليه أحب إليهم من
كل ما يتنعمون فيه، وحمبة النظر إليه تبع حملبته، فإمنا أحبوا النظر إليه حملبتهم إايه، وما من مؤمن إال 

وسروًا بذكره ومناجاته. وذلك يقوى  وجيد يف قلبه حمبة هللا وطمأنينة بذكره وتنعماً مبعرفته ولذة
تنعمه هبذا أكمل. وهلذا  ويضعف ويزيد وينقص حبسب إميان اخللق. فكل من كان إميانه أكمل كان

قال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه أمحد وغريه " حبب إيل من دنياكم النساء والطيب 
لم يقول " ارحنا ابلصالة اي بالل " وهذا وجعلت قرة عيين يف الصالة " وكان صلى هللا عليه وس

 مبسوط يف غري هذا املوضع.
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واملقصود هنا أن عباده املؤمنني حيبوه وهو حيبهم سبحانه، وحبهم له حبسب فعلهم ما حيبه كما يف 
ل هللا تعاىل من عادى يل ولياً صحيح البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليهوسلم قال " يقو 

فقد ابرزين ابحملاربة، وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افرتضت عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيل 
ابلنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش 

ألعطينه، ولئن يب يبطش، ويب ميشي، ولئن سألين هبا، ورجله اليت ميشي هبا، فيب يسمع، ويب يبصر، و 
استعاذين ألعيذنه. وما ترددت عن شيء أان فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن، يكره املوت 

 وأكره مساءته وال بد له منه ".
ب فقد بني أن العبد إذا تقرب إىل هللا مبا حيبه من النوافل بعد الفرائض أحبه هللا، فحب هللا لعبده حبس

حيبه هللا من عبادته وطاعته فهو تبع حلب نفسه، وحب ذلك هو سبب  فعل العبد ملا حيبه هللا. وما
 حب عباده املؤمنني، فكان حبه للمؤمنني تبعاً حلب نفسه.



فاملؤمنون وإن كانوا حيمدون رهبم ويثنون عليه فهم ال حيصون ثناء عليه بل هو كما أثىن على نفسه  
للهم " إين أعوذ برضاك من سخطك، هللا عليه وسلم أنه كان يقول ا كما يف الصحيح عنه صلى

ومبعافاتك من عقوبتك، وبك منك، ال أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك " ويف 
الصحيح أنه قال " ال أحد أحب إليه املدح من هللا، من أجل ذلك مدح نفسه " وقال له األسود بن 

لعباد له ومحده لنفسه أعظم من ربك حيب احلمد " فهو حيب محد ا سريع: إين محدت ريب، فقال " إن
محد العباد له وحيب ثناءهم عليه وثناؤه على نفسه أعظم من ثنائهم عليه. وكذلك حبه لنفسه 

وتعظيمه لنفسه فهو سبحانه أعلم بنفسه من كل أحد وهو املوصوف بصفات الكمال اليت ال تبلغها 
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم والكربايء رداؤه. ويف الصحيحني عقول اخلالئق، فالعظمة إزاره
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أنه قرأ )وما قدروا هللا حق قدره واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطوايت بيمينه 
قول: أان امللك، أان سبحانه( قال " يقبض هللا األرض ويطوي السموات بيمينه مث يهزهن، مث ي

أان الذي بدأت الدنيا ومل تك شيئاً، أان الذي أعيدها " القدوس، أان السالم، أان املؤمن، أان املهيمن، 
( فهو حيمد نفسه ويثين عليها وميجد نفسه سبحانه وهو الغين 1ويف رواية " حيمد الرب نفسه " )

ه )يسأله من يف السموات واألرض كل يوم هو بنفسه ال حيتاج إىل أحد غريه، بل كل ما سواه فقري إلي
 الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوًا أحد.يف شان( وهو األحد الصمد، 

فإذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب إليه ابلنوافل ورضي عن السابقني األولني مل جيز أن يقال: هو 
لق هؤالء وهداهم وأعاهنم حىت فعلوا مفتقر يف ذلك إىل غريه وال مستكمل بسواه، فإنه هو الذي خ

 ما حيبه ويرضاه ويفرح به.
حملبوابت مل حتصل إال بقدرته ومشيئته وخلقه، فله امللك ال شريك له، وله احلمد يف األوىل فهذه ا

 واآلخرة، وله احلكم وإليه ترجعون.
ها ويفعل ألجلها. فهذا وحنوه حيتج به اجلمهور الذين يثبتون ألفعاله حكمة تتعلق به حيبها ويرضا

 فيكون انقصاً قبل ذلك فعنه أجوبة. قالوا: وقول القائل إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغريه
أحدها أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من املفعوالت فما كان جواابً يف املفعوالت كان جواابً عن 

 هذا، وحنن ال نعقل يف الشاهد فاعاًل إال مستكماًل بفعله.
غري قادر على لوا: كما له أن يكون ال يزال قادرًا على الفعل حبكمة، فلو قدر كونه الثاين أهنم قا



 ذلك لكان انقصاً.
الثالث قول القائل إنه مستكمل بغريه ابطل، فإن ذلك إمنا حصل بقدرته ومشيئته ال شريك له يف 

 ذلك فلم يكن يف ذلك حمتاجاً إىل غريه، وإذا قيل
__________ 

 ظيف التوحيد والتفسري فوجد فيهما جهد الطاقة احلديث بغري هذه األلفا ( روجع الصحيحان1)
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 كمل بفعله الذي ال حيتاج فيه إىل غريه كان كما لو قيل كمل بصفاته أو بذاته.
ل ذلك الوقت الرابع قول القائل كان قبل ذلك انقصاً إن أراد به عدم ما جتدد فال نسلم إن عدمه قب

نوع، بل الذي اقتضت احلكمة وجوده فيه يكون نقصاً، وإن أراد بكونه انقصاً معىن غري ذلك فهو مم
يقال عدم الشيء يف الوقت الذي مل تقتض احلكمة وجوده فيه من الكمال، كما أن وجوده يف وقت 

هو النقص، كما اقتضاء احلكمة وجوده كمال. فليس عدم كل شيء نقصاً، بل عدم ما يصلح وجوده 
هو أن وجود ما ال يصلح وجوده نقص، فتبني أن وجود هذه األمور حني اقتضت احلكمة عدمها 

النقص ال أن عدمها هو النقص. وهلذا كان الرب تعاىل موصوفاً ابلصفات الثبوتية املتضمنة لكماله 
و من الكمال كما أن وموصوفاً ابلصفات السلبية املستلزمة لكماله أيضاً. فكان عدم ما ينفي عنه ه

ل وحنوها، وجود ما يستحق ثبوته من الكمال. وإذا عقل مثل هذا يف الصفات فكذلك يف األفعا
وليس كل زايدة يقدرها الذهن من الكمال، بل كثري من الزايدات تكون نقصاً يف كمال املزيد، كما 

وقت نقصاً وعيباً يف حقه  يعقل مثل ذلك يف كثري من املوجودات. واإلنسان قد يكون وجود أشياء يف
 نفعة له.ويف وقت آخر كمااًل ومدحاً يف حقه، كما يكون يف وقت مضرة له ويف وقت م

اخلامس إان إذا قدران من يقدر على إحداث احلوادث حلكمة ومن ال يقدر على ذلك كان معلوماً 
حوادث ال تكون ببديهة العقل أن القادر على ذلك أكمل، مع أن احلوادث ال ميكن وجودها إال 

هو الكمال  قدمية، وإذا كانت القدرة على ذلك أكمل وهذا املقدور ال يكون إال حاداثً كان وجوده
 وعدمه قبل ذلك من متام الكمال، إذا عدم املمتنع الذي هو شرط يف وجود الكمال.
هذا قدمي، ومل مث اجلمهور القائلون هبذا األصل هنا ثالث فرق )فرقة( تقول إرادته وحبه ورضاه وحنو 

كما يقول ذلك   يزل راضياً عمن علم أنه ميوت مؤمناً، ومل يزل ساخطاً على من علم أنه ميوت كافراً،
 من يقوله من الكالبية وأهل احلديث
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والفقهاء والصوفية، فهؤالء ال يلزمهم التسلسل ألجل حلول احلوادث، لكن يعارضهم األكثرون 
قالوا: إذا كانت اإلرادة قدمية مل الذين ينازعوهنم يف احلكمة احملبوبة كما ينازعموهنم يف اإلرادة، فإهنم 

 مجيع األزمنة واحلوادث سواء فاختصاص زمان دون زمان ابحلدوث ومفعول دون تزل ونسبتها إىل
مفعول ختصيص بال خمصص. قال أولئك: اإلرادة من شأهنا أن ختصص. قال هلم املعارضون: من 

يس من لوازم اإلرادة بل ال بد شأهنا جنس التخصيص. وأما ختصيص هذا املعني على هذا املعني فل
أحدمها ابإلرادة دون اآلخر. واإلنسان جيد من نفسه أنه خيصص إبرادته،  من سبب يوجب اختصاص

ولكنه يعلم أنه ال يريد هذا دون هذا إال لسبب اقتضى التخصيص، وإال فلو تساوى ما ميكن إرادته 
مثاله، فإن هذا ترجيح بال مرجح. ومىت من مجيع الوجوه امتنع ختصيص اإلرادة لواحد من ذلك دون أ

د ابب إثبات الصانع، قالوا: ومن تدبر هذا وأمعن النظر فيه علمه حقيقة، وإمنا ينازع جوز هذا انس
 فيه من يقلد قواًل قاله غريه من غري اعتبار حلقيقته.

بل أن حيدثه فإذا أحدثه وهكذا يقول اجلمهور إذا كان هللا تعاىل راضياً يف أزله وحمباً وفرحاً مبا حيدثه ق
ا ويرضاها ويفرح هبا أو مل حيصل إال ما كان يف األزل؟ فإن قلتم مل هل حصل إبحداثه حكمة حيبه

حيصل إال ما كان يف األزل. قيل ذاك كان حاصاًل بدون ما أحدثه من املفعوالت، فامتنع أن تكون 
حتدث بال سبب حيدثه هللا  املفعوالت فعلت لكي حيصل ذاك، فقولكم كما تضمن أن املفعوالت

كمة حيبها ويرضاها، قالوا: فقولكم يتضمن نفي إرادته املقارنة وحمبته تتضمن أنه يفعلها بال ح
 وحكمته اليت ال حيصل الفعل إال هبا.

والفرقة الثاين قالوا إن احلكمة املتعلقة به حتصل مبشيئته وقدرته كما حيصل الفعل مبشيئته وقدرته، كما 
وإن قام ذلك بذاته فهو كقيام سائر  ن يقوله من الكالبية وأهل احلديث والصوفية، قالوايقول ذلك م

 ما أخرب به من صفاته وأفعاله
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بذاته. واملعتزلة تنفي قيام الصفات واألفعال به وتسمى الصفات أعراضاً واألفعال حوادث، ويقولون 
أهنم ينزهون هللا تعاىل عن  ال تقوم به األعراض وال احلوادث، فيتوهم من مل يعرف حقيقة قوهلم



ئص والعيوب واآلفات. وال ريب أن هللا حيب تنزيهه عن كل عيب ونقص وآفة، فإنه القدوس النقا
السالم الصمد السيد الكامل يف كل نعت من نعوت الكمال كمااًل يدرك اخللق حقيقته، منزه عن كل 

ق غري استلزام نقص فاخلالق تعاىل أحنقص تنزيهاً ال يدرك اخللق كماله. وكل كمال ثبت ملوجود من 
 به وأكمل فيه منه، وكل نقص تنزه عنه خملوق فاخلالق أحق بتنزيهه عنه وأوىل برباءته منه.

روينا من طريق غري واحد كعثمان بن سعيد الدارمي وأيب جعفر الطربي والبيهقي وغريهم يف تفسري 
 قال: السيد الذي قد كمل يف سؤدده،علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل )الصمد( 

والشريف الذي قد كمل يف شرفه، والعظيم الذي قد كمل يف عظمته، واحلكيم الذي قد كمل يف 
حكمته، والغين الذي قد كمل يف غناه، واجلبار الذي قد كمل يف جربوته، والعامل الذي قد كمل يف 

عز  أنواع الشرف والسؤدد، وهو هللا علمه، واحلليم الذي قد كمل يف حلمه، وهو الذي قد كمل يف
 وجل، هذه صفته ال تنبغي إال له ليس له كفؤ وال كمثله شيء، سبحانه الواحد القهار.

وهذا التفسري اثبت عن عبد هللا بن أيب صاحل عن علي بن أيب طلحة الواليب، لكن يقال أنه مل يسمع 
: لف، وروي عن سعيد بن جبري أنه قالالتفسري من ابن عباس، ولكن مثل هذا الكالم اثبت عن الس

الصمد الكامل يف صفاته وأفعاله. وثبت عن أيب وائل شقيق بن سلمة أنه قال: الصمد السيد الذي 
انتهى سؤدده. وهذه األقوال وما أشبهها ال تنايف ما قاله كثري من السلف كسعيد بن املسيب وابن 

نقول الصمد هو الذي ال جوف له، وهذا م جبري وجماهد واحلسن والسدي والضحاك وغريهم من أن
 عن ابن مسعود وعن عبد هللا بن بريدة عن أبيه
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 موقوفاً أو مرفوعاً، فإن كال القولني حق كما بسط الكالم عليه.
ولفظ األعراض يف اللغة قد يفهم منه ما يعرض لإلنسان من األمراض وحنوها، وكذلك لفظ احلوادث 

ومة والبدع اليت ليست مشروعة، أو ما حيدث داثت قد يفهم ما حيدثه اإلنسان من األفعال املذمواحمل
لإلنسان من األمراض وحنو ذلك. وهللا تعاىل جيب تنزيهه عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف 

ث إال نفي تنزيهه عن هذه األمور؟ ولكن مل يكن مقصود املعتزلة بقوهلم هو منزه عن األعراض واحلواد
وال قدرة وال مشيئة وال رمحة وال حب وال رضى وال فرح وال  صفاته وأفعاله، فعندهم ال يقوم به علم

 خلق وال إحسان وال عدل وال إتيان وال جميء وال نزول وال استواء وال غري ذلك من صفاته وأفعاله.
صفات دون األفعال، ومنهم من ومجاهري املسلمني خيالفوهنم يف ذلك، ومن الطوائف من ينازعهم يف ال



ات دون بعض، ومن الناس من ينازعهم يف العلم القدمي ويقول إن فعله قدمي ينازعهم يف بعض الصف
وإن كان املفعول حمداثً، كما يقول يف نظري من يقوله يف اإلرادة. وبسط هذه األقوال وذكر قائليها 

 وأدلتهم مذكورة يف غري هذا املوضع.
 نبيه على جمامع أجوبة الناس عن السؤال املذكور.واملقصود هنا الت

وهذا الفريق الثاين إذا قال هلم الناس إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن مل تكن لزمكم التسلسل، قالوا: 
القول يف حدوث احلكمة كالقول يف سائر ما أحدثه من املفعوالت، وحنن خناطب من يسلم لنا أنه إذا 

ن يقول هذا يستلزم ، فإذا قلنا إنه أحدثها حبكمة حادثة مل يكن له أأحدث احملداثت بعد أن مل تكن
التسلسل، فإذا قلنا إنه أحدثنا حبكمة حادثة مل يكن له أن يقول هذا يستلزم التسلسل، بل نقول له: 

القول يف حدوث احلكمة كالقول يف حدوث املفعول الذي ترتبت عليه احلكمة ما كان جوابك عن 
 هذا. هذا كان جوابنا عن

 هلم الفريق الثالث من أئمةفلما خصم الفريق الثاين الفريق األول قال 
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احلديث والفقهاء والصوفية وأهل الكالم: هذه حجة جدلية إلزامية ومل تشفوا الغليل هبذا اجلواب، 
ل، بل التسلسل نوعان والدور وليس معكم من األدلة الشرعية وال العقلية ما ينفى مثل هذا التسلس

فهذا ممتنع وفاقاً. والثاين التسلسل يف الشروط واآلاثر  نوعان، أحدمها التسلسل يف العلل واملعلوالت
فهذا يف جوازه قوالن معروفان للمسلمني وغريهم. وطوائف من أهل الكالم واحلديث والفلسفة 

يزل هللا متكلماً إذا شاء، وأنه مل يزل يقوم به جيوزون هذا ومن هؤالء السلف واألئمة الذين يقولون مل 
 ه من األفعال وغريها.ما يتعلق مبشيئته وقدرت

وبني هؤالء أن ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل يف اآلاثر وامتناع وجود ما ال يتناهى يف 
والوتر وحنو ذلك  املاضي أدلة ضعيفة، كدليل املطابقة بني اجلملتني مع زايدة أحدمها، وكزايدة الشفع

ادث يف املستقبل، وبعقود األعداد من األدلة اليت بني هؤالء فسادها ونقضوها عليهم ابحلو 
 ومبعلومات هللا مع مقدوراته وغري ذلك مما قد بسط يف موضعه.

والدور نوعان: فالدور القبلي السبقي ممتنع، وأما الدور املعي االقرتاين وهو أن ال يكون هذا إال مع 
 جائز.فهذا الدور يف الشروط وما أشبهها من املتضايقات واملتالزمات، ومثل هذا هذا 

فهذه جمامع أجوبة الناس عن هذا السؤال. وهي عدة أقوال )األول( قول من ال يعلل ال أفعاله وال 



أحكامه )والثاين( قول من يعلل ذلك أبمور مباينة له منفصلة عنه من مجلة مفعوالهتا )والثالث( قول 
( قول 1)واخلامس( )ن يعلل ذلك أبمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته لكن يقول جنسها حادث م

من يعلل ذلك أبمور متعلقة مبشيئته وقدرته. فإن كان الفعل املفضي للحكمة حادث النوع كانت 
ة  احلكمة كذلك، وإن قدر أنه قام به كالم أو فعل متعلق مبشيئته وأنه مل يزل كذلك كانت احلكم

 كذلك، فيكون النوع قدمياً وإن كانت آحاده حادثة.
__________ 

 يف األصل ومل يذكر الرابع فأما سقط وإما غلط الناسخ فجعل الرابع خامساً ( كذا 1)
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وميكن اجلواب عن السؤال بتقسيم حاصر، أبن يقال: ال ريب أن هللا عز وجل حيدث مفعوالت مل 
ء  ون غري متناهية يف االبتداتكن، فإما أن تكون األفعال احملدثة جيب أن يكون هلا ابتداء وجيوز أن تك

كما هي غري متناهية يف االنتهاء، فإن وجب أن يكون هلا ابتداء أمكن حدوث احلوادث بدون 
تسلسلها، فإذا قال القائل لو فعل لعلة حمدثة لكان القول يف حدوث تلك العلة كالقول يف حدوث 

إذا فعل جيب أن يكون هلا ابتداء، و معلوهلا ويلزم التسلسل. كان جوابه على هذا التقدير أن احلوادث 
الفعل حلكمة حمدثة كان الفعل وحكمته حمدثني، وال جيب أن يكون للعلة احملدثة علة حمدثة إال إذا 
حاز أن ال يكون للحوادث ابتداء، فأما إذا جاز أن يكون هلا ابتداء بطل هذا السؤال، فكيف إذا 

البتداء كما أهنا غري احلوادث غري متناهية يف ا وجب أن يكون هلا ابتداء؟ وإن قيل جيوز أن تكون
متناهية يف االنتهاء عند املسلمني وسائر أهل احلق، ومل ينازع يف ذلك إال بعض أهل البدع الذين 
يقولون بفناء اجلنة والنار كما يقوله اجلهم بن صفوان، أو بفناء حركات أهل اجلنة، كما يقوله أبو 

ا جيوز أن يكون هلا عندهم ابتداء وأكثر ون جلنس احلوادث انتهاء كماهلذيل، فإن هذين أوجبا أن يك
الذين وافقوهم على وجوب االبتداء خالفوهم يف االنتهاء وقالوا هلا ابتداء وليس هلا انتهاء. واألقوال 

 الثالثة معروفة يف طوائف املسلمني.
هناية يف االبتداء جوز واملقصود هنا أن اجلواب حيصل على التقديرين، فمن جوز أن يكون هلا 

سل احلوادث وقال هذا تسلسل يف اآلاثر والشروط ال تسلسل يف العلل واملؤثرات واملمتنع إمنا تسل
هو الثاين دون األول، وقال أنه ال يقوم دليل على امتناع الثاين كما يقول ذلك طوائف من متقدمي 

حدوث  يف حدوث العلة ما يقوله يفأهل الكالم ومتأخريهم. ومن أوجب أن يكون هلا ابتداء. قال 



 املفعول إذ ال فرق بينهما يف هذا املعىن.
 ومن األجوبة احلاصرة أن يقال: خلق هللا إما أن جيوز تعليله أو ال، فإن مل جيز
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تعليله كان هذا هو التقرير األول. وعلى هذا التقرير فال يسمى هذا عبثاً، وإذا مساه املسمي عبثاً مل 
متناع التعليل، وإذا كان التعليل ممتنعاً قق، فإان نتكلم على تقدير اتكن تسميته عبثاً قدحاً فيما حت

واجب القول به، ولو مساه املسمي أبي شيء مساه، وإن جاز تعليله فال خيلو إما أن جيوز تعليله بعلة 
حادثة وإما أن ال جيوز، فإن قيل ال جيوز ذلك لزم كون العلة قدمية وامتنع على هذا التقدير قدم 

ز تعليل املفعول احلادث بعلة قدمية، وإن قيل جيوز تعليله بعلة ل. فإان نتكلم على تقدير جوااملعلو 
 حادثة أمكن القول بذلك.

مث إما أن يقال: جيوز تعليل احلوادث بعلة متناهية للفاعل لئال يلزم أن يقوم به شيء حادث جيب أن 
صلة عنه ولزم ل لزم كون العلة احلادثة منفيقوم به حلكمة، وإن كانت مقدورة مرادة له، فإن قيل ابألو 

على هذا كون الفاعل حيدث احلوادث بعد أن مل تكن حادثة بغريه من غري حدوث سبب يوجب أول 
احلوادث وال قيام حادث ابحملدث وإن قيل بل ال جيوز أن حيدث احلوادث لغري معىن يعود إليه بل 

 وادث فإنه جيب القول بذلك.جيب أن يقوم به ما هو السبب واحلكمة يف حدوث احل
مث إما أن يقال هذا يستلزم التسلسل أو ال يستلزمه، فإن قيل ال يستلزمه مل يكن التسلسل على هذا 

 التقدير حمذورًا ألن التقدير أنه جيوز تعليل أفعاله بعلة حادثة وإن ذلك يستلزم التسلسل.
اً بغريه وإن كان جائزاً و استلزم ممتنعاً لكان ممتنعومن املعلوم أن األمر اجلائز ال يستلزم ممتنعاً، فإنه ل

بنفسه، والتقدير أنه جائز جوازاً مطلقاً ال امتناع فيه. وما كان جائزًا جوازًا مطلقاً ال امتناع فيه مل يلزمه 
 ما ميتنع ثبوته فيكون التسلسل على هذا التقدير غري ممتنع.

مر حمذور، ولكن ، بل نبني أنه ليس يف نفس األفهذا جواب عن السؤال من غري التزام قول بعينه
السؤال مبين على ست مقدمات: لزوم العبث، وإنه منتف، ولزوم قدم املفعول، وأنه منتف، ولزوم 

 التسلسل، وأنه منتف.
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فصاحب القول األول يقول: ال أسلم أنه يلزم العبث، وصاحب القول الثاين يقول: ال أسلم أنه يلزم 
، أو يقول ال أسلم أن فعول، وصاحب القول الثالث يقول: ال أسلم أنه يلزم التسلسلقدم امل

التسلسل يف اآلاثر ممتنع. فهذه أربع ممانعات ال بد منها. وميتنع أن تكون كلها فاسدة بل ال بد من 
صحة واحد منها وأيها صح اندفع السؤال به وهو املقصود. وذلك ألن القسمة العقلية حتصر من 

بسطنا الكالم على أصول هذه  قسام فيما ذكر فمن توجه عنده أحد األقسام قال به، وحنن قداأل
 املسئلة ولوازمها وأقوال الناس فيها يف غري هذا املوضع.

واملقصود هنا الذب عن جمموع املسلمني، فإن هذا السؤال مما أورده على الناس القائلون بقدم العامل، 
 فيما كتبناه يف جواب شبهة القائلني بقدم العامل. وقد ذكران عنه أجوبة متعددة

ة أجوبتهم أن يقال: هذا السؤال ليس خمتصاً حبدوث العامل بل هو وارد يف كل ما حيدث يف ومن مجل
الوجود من احلوادث، واحلدوث مشهود حمسوس متفق عليه بني العقالء. فكل ما يورده على حدوث 

 يف احلوادث املشهودة.خلق السموات واألرض يورد عليه نظريه 
ئفة من الطوائف يف هذا املقام لكن استقصاء الكالم يف ذلك وقد نبهنا على جنس ما حتتج به كل طا

ال تسعه هذه األوراق، ومن فهم ما كتب انفتح له الكالم يف هذا الباب وأمكنه أن حيصل متام الكالم 
د مقام هو الذي حيص به املقصود، وإال يف جنس هذه املسائل، فإن الكالم فيها ابلتدريج مقاماً بع

اجلزم مبقاالت مل حيكم أدلتها وطرقها، واجلواب عما يعارضها كان إىل دفعها فإذا هجم على القلب 
والتكذيب هبا أقرب منه إىل التصديق هبا. فلهذا جيب أن يكون خلطاب يف املسائل املشكلة بطريق 

 بطريقه ملن يريد هللا هدايته، ومن مل جيعل هللا له نوراً  ذكر كل قول ومعارضة اآلخر له حىت يتبني احلق
 فما له من نور، وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل، وهللا سبحانه أعلم.
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 شرح حديث عمران بن حصني املرفوع كان هللا ومل يكن شيء قبله
دي والثالثني من كتاب من حتقيقات شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا سره منقولة من اجلزء احلا

 الدراري املوجود ابملكتبة الظاهرية بدمشق احملروسةالكواكب 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل نستعينه ونستغفره. ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده هللا فال 

وحده ال شريك له. ونشهد أن حممداً  ال إله إال هللا مضل له، ومن يضلل فال هادي له، ونشهد أن
 عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم تسليماً.

 فصل
يف صحيح البخاري وغريه من حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه أنه النيب صلى هللا عليه وسلم 

ل يمن فقال " اي أهقال " اي بين متيم، اقبلوا البشرى " قالوا: قد بشرتنا فاعطنا، فأقبل على أهل ال
اليمن اقبلوا البشرى إذ مل يقبلها بنو متيم " فقالوا: قد قبلنا اي رسول هللا. قالوا جئناك لنتفقه يف 

الدين، ولنسألك عن أول هذا األمر، فقال " كان هللا ومل يكن شيء قبله " ويف لفظ " معه " ويف لفظ 
واألرض " ويف لفظ " مث يء وخلق السموات " غريه " " وكان عرشه على املاء وكتب يف الذكر كل ش

خلق السموات واألرض " مث جاءين رجل فقال: أدرك انقتك، فذهبت فإذا السراب ينقطع دوهنا، 
 فوهللا لوددت أين تركتها ومل أقم.

قوله " كتب يف الذكر " يعين اللوح احملفوظ كما قال )ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر( أي من بعد 
يكتب يف الذكر ذكراً كما يسمى ما يكتب فيه كتاابً كقوله عز وجل )إنه حملفوظ، يسمى ما اللوح ا

 لقرآن كرمي يف كتاب مكنون( .
والناس يف هذا احلديث على قولني: منهم من قال: إن مقصود احلديث إخباره أبن هللا كان موجوداً 

ها وأعياهنا مسبوقة هلا ابتداء جبنس وحده، مث أنه ابتدأ إحداث مجيع احلوادث وإخباره أبن احلوادث
ابلعدم، وإن جنس الزمان حادث ال يف زمان، وجنس احلركات واملتحركات حادث، وإن هللا صار 

 فاعاًل بعد أن مل يكن
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 يفعل شيئاً من األزل إىل حني ابتدأ الفعل وال كان الفعل ممكناً.
يكن يتكلم بشيء، بل وال كان  مث هؤالء على قولني: منهم من يقول: وكذلك صار متكلماً بعد أن مل

لكالم ممكناً له. ومنهم من يقول: الكالم أمر يوصف أبنه يقدر عليه، ال أنه يتكلم مبشيئته وقدرته، ا
بل هو أمر الزم لذاته بدون قدرته ومشيئته. مث هؤالء منهم من يقول: هو املعىن دون اللفظ املقروء 

روف وأصوات الزمة لفرقان. ومنهم من يقول بل هو حعرب عنه بكل من التوراة واإلجنيل والزبور وا



 لذاته مل تزل وال تزال، وكل ألفاظ الكتب اليت أنزهلا وغري ذلك.
والقول الثاين يف معىن احلديث: أنه ليس مراد الرسول هذا، بل أن احلديث يناقض هذا، ولكن مراده 

 مث استوى على العرش، كما أخرب إخباره عن خلق هذا العامل املشهود الذي خلقه هللا يف ستة أايم
القرآن العظيم بذلك يف غري موضع، فقال تعاىل )وهو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أايم 
وكان عرشه على املاء( وقد ثبت يف صحيح مسلم عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه 

ت واألرض خبمسني ألف سنة وكان وسلم أنه قال " قدر هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموا
عرشه على املاء " فأخرب صلى هللا عليه وسلم أن تقدير خلق هذا العامل املخلوق يف ستة أايم وكان 

حينئذ عرشه على املاء، كما أخرب بذلك القرآن واحلديث املتقدم الذي رواه البخاري يف صحيحه عن 
ادة بن و داود والرتمذي وغريمها عن عبعمران رضي هللا عنه. ومن هذا احلديث الذي رواه أب

الصامت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " أول ما خلق هللا القلم، فقال له اكتب. قال وما 
أكتب؟ قال ما هو كائن إىل يوم القيامة " فهذا القلم خلقه ملا أمره ابلتقدير املكتوب قبل خلق 

و أول ما خلق اً قبل خلق السموات واألرض، وهالسموات واألرض خبمسني ألف سنة، وكان خملوق
من هذا العامل، وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوص، وهو قول مجهور السلف، كما قدر 

 ذكرت أقوال السلف يف غري هذا املوضع. واملقصود هنا بيان
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 ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة.
دها( أن قول أهل اليمن " جئناك لنسألك عن أول هذا والدليل على هذا القول الثاين وجوه )أح

يه هذا العامل أو جنس املخلوقات، فإن كان املراد هو األول كان األمر " إما أن يكون األمر املشار إل
النيب صلى هللا عليه وسلم قد أجاهبم ألنه أخربهم عن أول خلق هذا العامل، وإن كان املراد الثاين مل 

مل يذكر أول اخللق مطلقاً بل قال " كان هللا وال شيء قبله، وكان عرشه على  يكن قد أجاهبم ألنه
يف الذكر كل شيء، مث خلق السموات واألرض " فلم يذكر إال خلق السموات واألرض،  املاء، وكتب

مل يذكر خلق العرش، مع أن العرش خملوق أيضاً، فإنه يقول " وهو رب العرش العظيم " وهو خالق  
رش وغريه ورب كل شيء: العرش وغريه. ويف حديث أيب رزين قد أخرب النيب صلى هللا كل شيء: الع

م خبلق العرش. وأما يف حديث عمران فلم خيرب خبلقه، بل أخرب خبلق السموات واألرض، عليه وسل
 فعلم أنه أخرب أبول خلق هذا العامل ال أبول اخللق مطلقاً.



سألوه عن هذا مل يسألوه عن أول اخللق مطلقاً، فإنه ال جيوز أن  وإذا كان إمنا أجاهبم هبذا علم أهنم إمنا
لوه عنه ومل جيبهم عما سألوا عنه بل هو صلى هللا عليه وسلم منزه عن ذلك، يكون أجاهبم عما مل يسأ

مع أن لفظه إمنا يدل على هذا ال يدل على ذكره أول اخللق، وإخباره خبلق السموات واألرض بعد 
املاء يقصد به اإلخبار عن ترتيب بعض املخلوقات على بعض، فإهنم مل يسألوه أن كان عرشه على 

يب وإمنا سألوه عن أول هذا األمر، فعلم أهنم سألوه عن مبدأ خلق هذا العامل فأخربهم عن جمرد الرتت
بذلك كما نطق يف أوهلا يف أول األمر خلق هللا السموات واألرض. وبعضهم يشرحها يف البدء أو يف 

 تداء خلق هللا السموات واألرض.االب
أنه كان املاء غامراً لألرض، وكانت الريح واملقصود أن فيها اإلخبار اببتداء خلق السموات واألرض و 

 هتب على املاء، فأخرب أنه حينئذ كان هذا ماء
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شه على املاء، وهواء وتراابً، وأخرب يف القرآن العظيم أنه خلق السموات واألرض يف ستة أايم وكان عر 
ألرض: اءتيا طوعاً أو كرهاً، قالتا ويف اآلية األخرى )مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ول

 أتينا طائعني( وقد جاءت اآلاثر عن السلف أبن السماء خلقت من خبار املاء وهو الدخان.
ر إال ابتداء خلق السموات واملقصود هنا أن النيب صلى هللا عليه وسلم أجاهبم عما سألوه عنه ومل يذك

ذا األمر " كان مرادهم خلق هذا العامل. وهللا واألرض، فدل على أن قوهلم " جئنا لنسألك عن أول ه
 أعلم.

الوجه الثاين أن قوهلم " هذا األمر " إشارة إىل حاضر موجود، واألمر يراد به املصدر ويراد به املفعول 
( ليس مشهودًا مشارًا إليه 1وهذا مرادهم فإن الذي هو قوله )به وهو املأمور الذي كونه هللا أبمره، 

ار ليه هذا املأمور به قال تعاىل )وكان أمر هللا قدرًا مقدوراً( وقال تعاىل )أتى أمر هللا( بل املشهود املش
ونظائره متعددة. ولو سألوه عن أول اخللق مطلقاً مل يشريوا إليه هبذا فإن ذاك مل يشهدوه فال يشريون 

صلى هللا عليه وسلم مل ليه هبذا، بل مل يعلموه أيضاً فإن ذاك ال يعلم إال خبرب األنبياء، والرسول إ
خيربهم بذلك، ولو كان قد أخربهم به ملا سألوه عنه، فعلم أن سؤاهلم كان عن أول هذا العامل 

 املشهود.
وروي " غريه " واأللفاظ الوجه الثالث أنه قال " كان هللا ومل يكن شيء قبله " وقد روي " معه " 

جوابه كان يف ذلك اجمللس، وعمران الذي روى الثالثة يف البخاري، واجمللس كان واحدًا، وسؤاهلم و 



احلديث مل يقم منه حني انقضى اجمللس، بل قام ملا أخرب بذهاب راحلته قبل فراغ اجمللس، وهو املخرب 
خران رواي ابملعىن. وحينئذ فالذي ثبت عنه بلفظ الرسول فدل على أنه إمنا قال أحد األلفاظ، واآل

 ح مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلملفظ " القبل " فإنه قد ثبت يف صحي
__________ 

 ( كذا يف األصل ولعل صوابه فإن األمر الذي هو قوله للشيء )كن( فيكون1)
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، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت أنه كان يقول يف دعائه " أنت األول فليس قبلك شيء
تعاىل )هو  الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء " وهذا موافق ومفسر لقوله

 األول واآلخر والظاهر والباطن( .
وإذا ثبت يف هذا احلديث لفظ القبل فقد ثبت أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قاله واللفظان 

منهما أبدًا، وكان أكثر أهل احلديث إمنا يروونه بلفظ القبل " كان هللا وال  ( واحد1اآلخران مل يثبت )
ابن األثري وغريهم. وإذا كان إمنا قال " كان هللا ومل يكن شيء شيء قبله " مثل احلميدي والبغوى و 

 قبله " مل يكن يف هذا اللفظ تعرض البتداء احلوادث وال ألول خملوق.
كان هللا ومل يكن شيء قبله، أو معه، أو غريه، وكان عرشه على املاء وكتب الوجه الرابع أنه قال فيه "  

ثة بلفظ الواو، مل يذكر يف شيء منها مث، وإمنا جاء مث يف يف الذكر كل شيء " فأخرب عن هذه الثال
قوله " خلق السموات واألرض " وبعض الرواة ذكر فيه خلق السموات واألرض بثم وبعضهم ذكرها 

اجلمل الثالث املتقدمة فالرواة متفقون على أنه ذكرها بلفظ الواو، ومعلوم أن لفظ الواو  ابلواو. فأما
لصحيح الذي عليه اجلمهور، فال يفيد األخبار بتقدمي بعض ذلك على بعض، ال يفيد الرتتيب على ا

 وإن قدر أن الرتتيب مقصود، إما من ترتيب الذكر لكونه قدم بعض ذلك على بعض، وإما من الواو
( عند من يقول به، فإمنا فيه تقدمي كونه على كون العرش على املاء، وتقدمي كون العرش على املاء 2)

يف الذكر كل شيء، وتقدمي كتابه يف الذكر كل شيء على تقدمي خلق السموات واألرض، على كتابته 
وإن كان ذلك كله وليس يف هذا ذكر أول املخلوقات مطلقاً، بل وال فيه اإلخبار خبلق العرش واملاء 

 خملوقاً كما أخرب به يف مواضع أخر، لكن يف جواب أهل اليمن إمنا
__________ 



 يثبت " لتأكيده بكلمة أبدًا اليت مبعىن املستقبل ( لعل أصله " ال1)
 ( لعل أصله من جعل الواو لرتتيب إخل2)
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نهما وهي املخلوقات اليت خلقت كان مقصوده إخباره إايهم عن بدء خلق السموات واألرض وما بي
 يف ستة أايم ال اببتداء ما خلقه هللا قبل ذلك.

لك األشياء مبا يدل على كوهنا ووجودها، ومل يتعرض البتداء خلقها، وذكر الوجه اخلامس أنه ذكر ت
السموات واألرض مبا يدل على خلقها، وسواء كان قوله " وخلق السموات واألرض " أو " مث خلق 

واألرض " فعلى التقديرين أخرب خبلق ذلك، وكل خملوق حمدث كائن بعد أن مل يكن، وإن   السموات
ة، كما يف صحيح مسلم عن عائشة رضي هللا عنها عن النيب صلى هللا عليه كان قد خلق من ماد

وسلم أنه قال " خلق هللا املالئكة من نور، وخلق اجلان من مارج من انر، وخلق آدم مما وصف لكم 
كان لفظ الرسول صلى هللا عليه وسلم " مث خلق " فقد دل على أن خلق السموات واألرض   " فإن

من كونه عرشه على املاء ومن كتابته يف الذكر، وهذا اللفظ أوىل بلفظ رسول هللا بعد ما تقدم ذكره 
واو فقد صلى هللا عليه وسلم ملا فيه من متام البيان وحصول املقصود بلفظ الرتتيب، وإن كان لفظه ال

دل سياق الكالم على أن مقصوده أنه خلق السموات واألرض بعد ذلك، وكما دل على ذلك سائر 
فإنه قد علم أنه مل يكن مقصوده اإلخبار خبلق العرش وال املاء فضاًل عن أن يقصد أن خلق  النصوص

إال مقارنة  ذلك كان مقارانً خللق السموات واألرض، وإذا مل يكن يف اللفظ ما يدل على خلق ذلك
خلقه خللق السموات واألرض وقد أخرب عن خلق السموات مع كون ذلك علم أن مقصوده أنه خلق 

سموات واألرض حني كان العرش على املاء كما أخرب بذلك يف القرآن، وحينئذ جيب أن يكون ال
ال " العرش كان على املاء قبل خلق السموات واألرض كما أخرب بذلك يف احلديث الصحيح حيث ق

قدر هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة وكان عرشه على املاء " 
 رب أن هذا التقدير السابق خللق السموات واألرض خبمسني ألف سنة حني كان عرشه على املاء.فأخ
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ومل يكن قبله شيء " وإما الوجه السادس أن النيب صلى هللا عليه وسلم إما أن يكون قد قال " كان 
لفظ األول مل يكن فيه تعرض أن يكون قد قال " وال شيء معه " " أو غريه " فإن كان إمنا قال ال

لوجوده تعاىل قبل مجيع احلوادث. وإن كان قد قال الثاين أو الثالث فقوله " ومل يكن شيء معه وكان 
حني كان ال شيء معه كان عرشه على املاء  عرشه على املاء وكتب يف الذكر " إما أن يكون مراده أنه

ول كان معناه مل يكن معه شيء من هذا األمر أو كان بعد ذلك كان عرشه على املاء، فإن أراد األ
املسؤول عنه وهو هذا العامل. ويكون املراد أنه كان هللا قبل هذا العامل املشهود وكان عرشه على املاء. 

ملراد به كان ال شيء معه وبعد ذلك كان عرشه على املاء وكتب يف وأما القسم الثالث وهو أن يكون ا
ض، فليس يف هذا إخبار أبول ما خلقه هللا مطلقاً، بل وال فيه إخباره الذكر مث خلق السموات واألر 

خبلق العرش واملاء، بل إمنا فيه إخباره خبلق السموات واألرض، وال صرح فيه أبن كون عرشه على 
، بل ذكره حبرف الواو، والواو للجمع املطلق والتشريك بني املعطوف واملعطوف املاء كان بعد ذلك

يكن مل يبني احلديث أول املخلوقات وال ذكر ما كان خلق العرش الذي أخرب أنه كان عليه. وإذا مل 
على املاء مقروانً بقوله " كان هللا وال شيء معه "، دل على أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقصد 

ذلك إلخبار بوجود هللا وحده قبل كل شيء واببتداء املخلوقات بعد ذلك إذ مل يكن لفظه دااًل على ا
 وإمنا قصد اإلخبار اببتداء خلق السموات واألرض.

الوجه السابع أن يقال ال جيوز أن جيزم ابملعىن الذي أراده الرسول صلى هللا عليه وسلم إال بدليل 
ظه حيتمل هذا املعىن وهذا املعىن مل جيز اجلزم أبحدمها إال بدليل، يدل على مراده، فلو قدر أن لف

و أحدمها ملن جزم أبن الرسول صلى هللا عليه وسلم إن أراد ذلك املعىن فيكون إذا كان الراجح ه
 ( .1اآلخر فهو خمطئ )
__________ 

 ( كذا يف األصل وليحرر1)
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ن حقاً لكان أجل من أن حيتج عليه بلفظ حمتمل يف خرب مل الوجه الثامن أن يقال هذا املطلوب لو كا
اجة الناس إىل معرفة ذلك ملا يروه إال واحد، ولكان ذكر هذا يف القرآن والسنة من أهم األمور حل

وقع فيه من االشتباه والنزاع واختالف الناس، فلما مل يكن يف السنة ما يدل على هذا املطلوب مل جيز 
معىن احلديث بسياقه وإمنا مسعوا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " كان وال شيء إثباته مبا يظن أنه 



سائر الكالم الصادر عن النيب صلى هللا عليه وسلم وظنوا معناه معه " فظنوه لفظاً اثبتاً مع جمرده عن 
عليه اإلخبار بتقدمه تعاىل على كل شيء، وبنوا على هذين الظنني نسبة ذلك إىل النيب صلى هللا 

وسلم، وليس عندهم بواحدة من املقدمتني علم بل وال ظن يستند إىل إمارة، وهب أهنم مل جيزموا أبن 
فليس عندهم أبنه قاله. وقد قال تعاىل )وال تقف ما ليس لك به علم( وقال تعاىل  مراده املعىن اآلخر

ق وأن تشركوا ابهلل ما مل ينزل )قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احل
 به سلطاانً وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون( . وهذا كله ال جيوز.

زاد فيه بعض الناس " وهو اآلن على ما عليه كان " وهذه الزايدة إمنا زادها  الوجه العاشر أنه قد
أنه ليس معه اآلن  بعض الناس من عنده، وليست يف شيء من الرواايت. مث إن منهم من يتأوهلا على

موجود بل وجوده عني وجود املخلوقات كما يقوله أهل وحدة الوجود الذين يقولون عني وجود 
وجود املخلوق، كما يقوله ابن عريب وابن سبعني والقونوي والتلمساين وابن الفارض اخلالق هو عني 

 وحنوهم. وهذا القول مما يعلم ابالضطرار شرعاً وعقاًل أنه ابطل.
احلادي عاشر إن كثريًا من الناس جيعلون هذا عمدهتم من جهة السمع: أن احلوادث هلا ابتداء  الوجه

 ( مل جيدوا1إذا ) وأن جنس احلوادث مسبوق ابلعدم
__________ 

 ( مل يظهر لنا معىن هذا الظرف هنا1)
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لنصارى، كما يوجد مثل يف الكتاب والسنة ما ينطق به مع أهنم حيكون هذا عن املسلمني واليهود وا
الفوا به الشرع والعقل. هذا يف كتب أكثر أهل الكالم املبتدع يف اإلسالم الذي ذمه السلف وخ

وبعضهم حيكيه إمجاعاً للمسلمني، وليس معهم بذلك نقل ال عن أحد من الصحابة والتابعني هلم 
 ني.إبحسان وال عن الكتاب والسنة، فضاًل عن أن يكون هو قول مجيع املسلم

 كثري من  وبعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال بقدم العامل ووافق الفالسفة الدهرية، ألنه نظر يف
كتب الكالم فلم جيد فيها ال قولني: قول الفالسفة القائلني بقدم العامل إما صورته وإما مادته، سواء 

م اجلهمية واملعتزلة قيل هو موجود بنفسه أو معلول لغريه. وقول من رد على هؤالء من أهل الكال
بشيء، مث أحدث الكالم والفعل والكرامية الذين يقولون: إن الرب مل يزل ال يفعل شيئاً وال يتكلم 

 بال سبب أصالً.



وطائفة أخرى كالكالبية ومن وافقهم يقولون: بل الكالم قدمي العني إما معىن واحد، وأما أحرف 
الء أن الرب مل يزل ال يفعل شيئاً وال يتكلم مبشيئته وأصوات قدمية أزلية قدمية األعيان، ويقول هؤ 

ئته، إما قائماً بذاته أو منفصاًل عنه عند من جيوز ذلك، وإما وقدرته مث حدث ما حيدث بقدرته ومشي
 منفصاًل عنه عند من مل جيوز قيام ذلك بذاته.

هللا خلق السموات  ومعلوم أن هذا القول أشبه مبا أخربت به الرسل من أن هللا خالق كل شيء وأن
ناً أبن الرسل ال يقولون إال واألرض يف ستة أايم، فمن ظن أنه ليس للناس إال هذان القوالن وكان مؤم

حقاً بظن أن هذا قول الرسل ومن اتبعهم. مث إذا طولب بنقل هذا القول عن الرسل مل ميكنه ذلك ومل 
وال ظاهرًا، بل وال ميكنه أن ينقل ذلك ميكن ألحد أن أييت آبية وال حديث يدل على ذلك، ال نصاً 

 عني هلم إبحسان.عن أحد من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم والتاب
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وقد جعلوا ذلك معىن حدوث العامل الذي هو أول مسائل أصول الدين عندهم. فيبقى أصل الدين 
العقل ما يدل عليه. ال يف الذي هو دين الرسل عندهم ليس عندهم ما يعلمون به أن الرسول قاله و 

بل العقل والسمع يدل على خالفه. ومن كان أصل دينه الذي هو عنده دين هللا ورسوله ال يعلم أن 
 الرسول جاء به كان من أضل الناس يف دينه.

الوجه الثاين عشر أهنم ملا اعتقدوا أن هذا هو دين اإلسالم أخذوا حيتجون عليه ابحلجج العقلية 
م اليت هي أعظم احلجج، مبناها على امتناع حوادث ال أول هلا، وهبا أثبتوا وعمدهتاملعروفة هلم، 

حدوث كل موصوف بصفة ومسوا ذلك إثبااتً حلدوث األجسام، فلزمهم على ذلك نفي صفات الرب 
عز وجل، وأنه ليس له علم وال قدرة وال كالم يقوم به، بل كالمه خملوق منفصل عنه، وكذلك رضاه 

لى ذلك أن هللا ال يرى يف اآلخرة، وأنه ليس فوق العرش، إىل غري ذلك من زموا عوغضبه، والت
اللوازم اليت نفوا هبا ما أثبته هللا ورسوله، وكان حقيقة قوهلم تكذيباً ملا جاء به الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم وتسلط أهل العقول على تلك احلجج اليت هلم فبينوا فسادها.
قائلني بقدم العامل ملا علموا حقيقة قوهلم وأدلتهم ونسوا فساده. مث ملا رية الوكان ذلك مما سلط الده

ظنوا أن هذا قول الرسول صلى هللا عليه وسلم واعتقدوا أنه ابطل قالوا أن الرسول مل يبني احلقائق 
مون سواء علمها أو مل يعلمها، وإمنا خاطب اجلمهور مبا خييل هلم ما ينتفعون به. فصار أولئك املتكل

نفاة خمطئني يف السمعيات والعقليات، وصار خطؤهم من أكرب أسباب تسلط الفالسفة، ملا ظن ال



أولئك الفالسفة الدهرية أنه ليس يف هذا املطلوب إال قوالن: قول أولئك املتكلمني وقوهلم. وقد رأوا 
قوهلم  ية علىأن قول أولئك ابطل فجعلوا ذلك حجة يف تصحيح قوهلم، مع أنه ليس للفالسفة الدهر 

بقدم األفالك حجة عقلية أصاًل وكان من أعظم أسباب هذا أهنم مل حيققوا معرفة ما بعث هللا به رسوله 
 صلى هللا عليه وسلم.
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الوجه الثالث عشر إن الغلط يف معىن هذا احلديث هو من عدم املعرفة بنصوص الكتاب والسنة، بل 
ضالل، فإهنم مل يعرفوا إال قولني من النظار وأتباعهم يف احلرية وال املعقول الصريح، فإنه أوقع كثرياً 

قول الدهرية القائلني ابلقدم. وقول اجلهمية القائلني أبنه مل يزل معطاًل عن أن يفعل أو يتكلم بقدرته 
ومشيئته، ورأوا لوازم كل قول تقتضي فساده وتناقضه، فبقوا حائرين مراتبني جاهلني، وهذه حال من 

 سه كما صرح به الرازي وغريه.صى منهم، ومنهم من صرح بذلك عن نفال حي
ومن أعظم أسباب ذلك أهنم نظروا يف حقيقة قول الفالسفة فوجدوا أنه مل يزل املفعول الفاعل على 
فعله، وأن تقدير مفعول الفاعل مع تقدير أنه مل يزل مقارانً له مل يتقدم الفاعل على فعله، وأن تقدير 

مل يتقدم الفاعل عليه بل هو معه أزاًل وأبدًا أمر يناقض  عل مع تقدير أنه مل يزل مقارانً لهمفعول الفا
صريح العقل. وقد استقر يف الفطر أن كون الشيء املفعول خملوقاً يقتضي أنه كان بعد أن مل يكن. 

اخلالئق أهنما ( مجيع 1وهلذا كان ما أخرب هللا به يف كتابه من أنه خلق السموات واألرض مبا يفهم )
ان، وأما تقدير كوهنما مل يزاال معه مع كوهنما خملوقني له فهذا تنكره الفطر، ومل حدثتا بعد أن مل يكو 

 يقله إال شرذمة قليلة من الدهرية كابن سينا وأمثاله.
وأما مجهور الفالسفة الدهرية كأرسطو وأتباعه فال يقولون أن األفالك معلولة لعلة فاعلة كما يقوله 

من قول متأخريهم فلم خيالفوا صريح املعقول يف هذا املقام  ؤالء، بل قوهلم وإن كان أشد فساداً ه
الذي خالفه هؤالء. وإن كانوا خالفوه من جهات أخرى ونظروا يف حقيقة قول أهل الكالم اجلهمية 

شيء  والقدرية ومن اتبعهم فوجدوا أن الفاعل صار فاعاًل بعد أن مل يكن فاعاًل من غري حدوث
العقل يقضي أبنه إذا صار فاعاًل بعد أن مل يكن فاعاًل، فال بد من  أوجب كونه فاعاًل، ورأوا صريح

 ( وأنه ميتنع يف العقل أن يصري ممكناً بعد أن كان2حدوث شيء )
__________ 



 ( قوله مبا يفهم اخل خري كان ال متعلق بقوله أخرب1)
 ( أي أوجب كونه فاعاًل على أصوهلم2)
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ممتنعاً بال حدوث، وأنه ال سبب يوجب حصول وقت حدث وقت احلدوث وأن حدوث جنس 
الوقت ممتنع، فصاروا يظنون إذا مجعوا بني هؤالء أنه يلزم اجلمع بني النقيضني وهو أن يكون الفاعل 

قارن غري م قبل الفعل وأنه ميتنع أن يصري فاعاًل بعد أن مل يكن فيكون الفعل معه فيكون الفعل مقارانً 
أبن كان بعد أن مل يكن حاداثً مسبوقاً ابلعدم، فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل مسبوقاً 

ابلعدم، ووجب على التقدير األول أن يكون فعل الفاعل مسبوقاً ابلعدم، ووجدوا عقوهلم تقصر مبا 
هم ذلك يف احلرية فأوقع يوجب هذا اإلثبات وما يوجب هذا النفي، واجلمع بني النقيض ممتنع،

 والشك.
ومن أسباب ذلك أهنم مل يعرفوا حقيقة السمع والعقل فلم يعرفوا ما دل عليه الكتاب والسنة ومل 

مييزوا يف املعقوالت بني املشتبهات، وذلك أن العقل يفرق بني كون املتكلم متكلماً بشيء بعد شيء 
حاد الفعل والكالم، فيقول كل واحد من وبني آدائماً، وكون الفاعل يفعل شيئاً بعد شيء دائماً، 

أفعاله ال بد أن يكون مسبوقاً ابلفاعل وأن يكون مسبوقاً ابلعدم، وميتنع كون الفعل املعني مع الفاعل 
أزاًل وأبدًا، وأما كون الفاعل مل يزل يفعل فعاًل بعد فعل فهذا من كمال الفاعل، فإذا كان الفاعل حياً، 

فعل واحلركة كما قال ذلك أئمة أهل احلديث كالبخاري والدارمي وغريمها، زمة الوقيل أن احلياة مستل
وأنه مل يزل متكلماً إذا شاء ومبا شاء وحنو ذلك، كما قاله ابن املبارك وأمحد وغريمها من أئمة أهل 

اً كان كونه متكلماً أو فاعاًل من لوازم حياته، وحياته الزمة له، فلم يزل متكلم  -احلديث والسنة 
اًل مع العلم أبن احلي يتكلم يفعل مبشيئته وقدرته، وأن ذلك يوجب وجود كالم بعد كالم وفعل فعا

بعد فعل، فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله وذلك يوجب أن كل ما سواه حمدث خملوق، وال 
لكن ( والذي ليس له قدرة هو عاجز، و 1نقول أنه كان يف وقت من األوقات وال قدرة حىت خلق )

 ول مل يزل هللا عاملاً قادرًا مالكاً، ال شبه له وال كيف.نق
__________ 

 ( أصل العبارة وال قدرة له حىت خلق لنفسه قدرة فقدر1)
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( : فقلنا قد أعظمتم على هللا الفرية حىت زعمتم أنه ال يتكلم فشبهتموه 1]وقال يف موضع آخر )
 تزول من مكان إىل مكان فلما ن األصنام ال تتكلم وال تتحرك والابألصنام اليت تعبد من دون هللا أل

ظهرت عليه احلجة قال إن هللا قد يتكلم ولكن كالمه خملوق، وكذلك بنو آدم كالمهم خملوق فقد 
شبهتم هللا خبلقه حني زعمتم أن كالمه خملوق ففي مذهبكم قد كان يف وقت من األوقات ال يتكلم 

( فتعاىل هللا عن هذه 2هلم كالماً ) نو آدم كانوا ال يتكلمون حىت خلقحىت خلق التكلم. وكذلك ب
الصفة بل أنه مل يزل متكلماً إذا شاء. وال نقول أنه كان ال يعلم حىت خلق علماً فعلم، وال نقول أنه  

 كان وال قدرة له حىت خلق لنفسه قدرة مث ساق كالمه رضي هللا عنه[ .
ء وكل ما سواه خملوق له ه قدمي معه. ال بل هو خالق كل شي( من مفعوالت3فليس مع هللا شيء )

وكل خملوق حمدث كائن بعد أن مل يكن وإن قدر أنه مل يزل خالقاً فعااًل. وإذا قيل أن اخللق صفة  
كمال لقوله تعاىل )أفمن خيلق كمن ال خيلق( أفال أمكن أن تكون خالقيته دائمة وكل خملوق له حمدث 

مال من أن يكون معطاًل غري قادر على هللا شيء قدمي. وهذا أبلغ يف الكمسبوق ابلعدم وليس مع 
الفعل مث يصري قادراً والفعل ممكناً له بال سبب. وأما جعل املفعول املعني مقارانً له أزاًل وأبدًا فهذا يف 

 قول.احلقيقة تعطيل خللقه وفعله، فإن كون الفاعل مقارانً ملفعوله أزاًل وأبدًا خمالف لصريح املع
ن ادعوا أهنم يثبتون دوام الفاعلية فهم يف احلقيقة معطلون للفاعلية، وهي فهؤالء الفالسفة الدهرية وإ

 الصفة اليت هي أظهر صفات الرب تعاىل. وهلذا
__________ 

( الظاهر أن هذه اجلملة مدرجة يف شرح احلديث نقلها صاحب الكواكب أو غريه من املوضع 1)
  عالمتني هكذا ][اآلخر وقد جعلناها بني

 ألصل( بياض يف ا2)
 ( هذا الكالم متصل مبا قبل اجلملة املدرجة3)
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وقع اإلخبار هبا يف أول ما نزل على الرسول صلى هللا عليه وسلم، فإن أوله )اقرأ ابسم ربك الذي 
يعلم( فأطلق  م اإلنسان ما ملخلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم، الذي علم ابلقلم، عل

اخللق مث خص اإلنسان، وأطلق التعليم مث خص التعليم ابلقلم، واخللق يتضمن فعله والتعليم يتضمن 



قوله، فإنه يعلم بتكليمه، وتكليمه ابإلحياء وابلتكلم من وراء حجاب وإبرسال رسول يوحي إبذنه ما 
ه من بعد ما جاءك من العلم( ىل )فمن حاجك فييشاء، قال تعاىل )وعلمك ما مل تكن تعلم( وقال تعا

وقال تعاىل )وال تعجل ابلقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ريب زدين علماً( وقال تعاىل 
 )الرمحن، علم القرآن، خلق اإلنسان، علمه البيان، الشمس والقمر حبسبان( .

ه من اخللق والتعليم إمنا ، فإن ما يثبتونوهؤالء الفالسفة يتضمن قوهلم يف احلقيقة أنه مل خيلق ومل يعلم
يتضمن التعطيل، فإنه على قوهلم مل يزل الفلك مقارانً له أزالً وأبدًا، فامتنع حينئذ أن يكون مفعوالً 

له، فإن الفاعل ال بد أن يتقدم على فعله، وعندهم أنه ال يعلم شيئاً من جزئيات العلم، والتعليم فرع 
لمها غريه، وكل موجود فهو جزئي ال كلي، كذا الكليات إمنا يات ميتنع أن يعالعلم، فمن مل يعلم اجلزئ

وجودها يف األذهان ال يف األعيان، فإذا مل يعلم شيئاً من اجلزئيات مل يعلم شيئاً من املوجودات، 
 فامتنع أن يعلم غريه شيئاً من العلم ابملوجودات املعينة.

من قال يعلم الكليات الثابتة دون املتغرية،  فقوله أقبح. و ومن قال منهم ال يعلم ال كلياً وال جزئياً 
فهو عندهم ال يعلم شيئاً من احلوادث وال يعلمها ألحد من خلقه، كما يقتضي قوهلم أنه مل خيلقها، 
فعلى قوهلم ال خلق وال علم، وهذا حقيقة قول مقدمهم أرسطو، فإنه مل يثبت أن الرب مبدع للعامل 

أنه علة غائية يتحرك الفلك لتشبثه به كتحريك املعشوق بل الذي أثبته  وال جعله علة فاعلة،
 للعاشق، وصرح أبنه ال يعلم األشياء. فعنده ال خلق وال علم. وأول ما أنزل
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هللا على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم )اقرأ ابسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ 
 نسان ما مل يعلم( .وربك األكرم، الذي علم ابلقلم، علم اإل

رابع عشر إن هللا تعاىل أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة اخللق إىل عبادته وحده ال شريك، الوجه ال
وذلك يتضمن معرفته ملا أبدعه من خملوقاته وهي املخلوقات املشهودة املوجودة، من السموات 

منه أبنه خلق أصول هذه واألرض وما بينهما، فأخرب الكتاب الذي مل أيت من عنده كتاب أهدى 
( أن جيتمعوا  1وقات املوجودة املشهودة يف ستة أايم مث استوى على العرش. وشرع أهل اإلميان )املخل

كل أسبوع يوماً يعبدون هللا فيه وحيتفلون بذلك ويكون ذلك آية على األسبوع األول الذي خلق فيه 
لسالم أمساء أايم اء فقد جاء يف لغتهم عليهم االسموات واألرض. وملا مل يعرف األسبوع إال خبرب األنبي

( فاالسم يعرب عما تصوره، فلما كان تصور اليوم والشهر 2األسبوع فإن النفس يتبع النصوص )



واحلول معروفاً ابلعقل تصورت ذلك االسم وعربت عن ذلك، وأما األسبوع فلما مل يكن يف جمرد 
ني عن األنبياء دون معرفته عند أهل السمع املتلقالعقل ما يوجب معرفته فإمنا عرف ابلسمع صارت 

غريهم، وحينئذ فأخربوا الناس خبلق هذا العامل املوجود املشهود وابتداء خلقه وأنه خلقه يف ستة أايم، 
وأما ما خلقه قبل ذلك شيئاً بعد شيء فهذا مبنزلة ما سيخلقه بعد قيام القيامة ودخول أهل اجلنة 

رفته تفصياًل. وهلذا قال عمر بن اخلطاب رضي ا مما ال سبيل للعباد إىل معوأهل النار منازهلما. وهذ
هللا عنه. " قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقاماً فأخربان عن بدء اخللق حىت دخل أهل اجلنة 

دخول منازهلم وأهل النار منازهلم " رواه البخاري. فالنيب صلى هللا عليه وسلم أخربهم ببدء اخللق إىل 
 ما.أهل اجلنة والنار منازهل

__________ 
 ( لعله: ألهل اإلميان1)
( كذا يف األصل وهو غري ظاهر وإمنا املعىن الذي يدل عليه املقام أن التسمية تتبع التصور فاالسم 2)

 يعرب عما تصوره واضعه
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الئق قبل أن خيلق السموات وقوله " بدأ اخللق " مثل قوله يف احلديث اآلخر " قدر هللا مقادير اخل
عروفة املخلوقة بعد خلق العرش واألرض خبمسني ألف سنة " فإن اخلالئق هنا املراد هبا اخلالئق امل

وكونه على املاء. وهلذا كان التقدير للمخلوقات هو التقدير خللق هذا العامل، كما يف حديث القلم: إن 
: اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة. وكذلك يف هللا ملا خلقه قال اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال
قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة احلديث الصحيح " إن هللا قدر مقادير اخلالئق 

وكان عرشه على املاء " وقوله يف احلديث اآلخر الصحيح " كان هللا وال شيء قبله، وكان عرشه على 
لسموات واألرض " يراد به أنه كتب كل ما أراد خلقه من املاء، وكتب يف الذكر كل شيء، مث خلق ا

 -سب ما سيقت له، كما يف قوله )بكل شيء عليم ذلك فإن لفظ كل شيء يعم يف كل موضع حب
 -وأوتيت من كل شيء  -وتدمر كل شيء  -وعلى كل شيء قدير( وقوله )هللا خالق كل شيء 

ني اثنني( وأخربت الرسل بتقدم أمسائه ومن كل شيء خلقنا زوج -وفتحنا عليهم أبواب كل شيء 
 بصريًا. غفوراً رحيماً.( وأمثال ذلك. وصفاته كما يف قوله )وكان هللا عزيزًا حكيماً. مسيعاً 

قال ابن عباس " كان وال يزال " ومل يقيد كون بوقت دون وقت، وميتنع أن حيدث له غريه صفة، بل 



و املستحق لغاية الكمال، وذاته هي املستوجبة ميتنع توقف شيء من لوازمه على غريه سبحانه، فه
غريه، بل نفسه املقدسة، وهو احملمود على ذلك  لذلك. فال يتوقف شيء من كمال ولوازم كماله على

أزاًل وأبدًا، وهو الذي حيمد نفسه ويثين عليها مبا يستحقه. وأما غريه فال حيصي ثناء عليه بل هو 
يد ولد آدم يف احلديث الصحيح " اللهم إين أعوذ برضاك من نفسه كما أثىن على نفسه، كما قال س

بك منك، ال أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ 
 نفسك ".
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مع وصفه  -وإذا قيل مل يكن متكلماً مث تكلم، أو قيل كان الكالم ممتنعاً مث صار ممكناً له، كان هذا 
خلوق الذي ينتقل من النقص إىل  األزل وأنه جتدد له الكمال ومع تشبيهه له ابملله ابلنقص يف

( فامتنع 1ممتنعاً من جهة أن املمتنع ال يصري ممكناً بال سبب، والعدم احملض ال شيء فيه ) -الكمال 
اته أن يكون املمتنع فيه يصري ممكناً بال سبب حادث. وكذلك إذا قيل كالمه كله معىن واحد الزم لذ

يقة تعطياًل للكالم ومجعاً بني املتناقضني إذ هو إثبات ليس له فيه قدرة وال مشيئة، كان هذا يف احلق
ملوجود ال حقيقة له، بل ميتنع أن يكون موجودًا مع أنه ال مدح فيه وال كمال، وكذلك إذا قيل كالمه  

 مشيئة، كان هذا مع ما كله قدمي العني وهو حروف وأصوات قدمية الزمة لذاته ليس فيه قدرة وال
  املعقول ال كمال فيه إذ ال يتكلم مبشيئته وال قدرته وال إذا شاءه.يظهر من تناقضه وفساده يف

أما قول من يقول ليس كالمه إال ما خيلقه يف غريه فهذا تعطيل للكالم من كل وجه وحقيقته أنه ال 
من التناقض والفساد حيث أثبتوا  يتكلم كما قال ذلك قدماء اجلهمية، وهو سلب للصفات إذ فيه

ونفوا لوازمه ما يظهر به أنه من أفسد أقوال العاملني، أبهنم أثبتوا أنه أيمر وينهى وخيرب الكالم املعروف 
ويبشر وينذر وينادي من غري أن يقوم به شيء من ذلك، كما قالوا أنه يريد وحيب ويبغض ويغضب 

 ن خمافة صريح املعقول وصحيح املنقول ما هو مذكورمن غري أن يقوم به شيء من ذلك، ويف هذا م
 يف غري هذا املوضع.

وأما القائلون بقدم هذا العامل فهم أبعد عن املعقول واملنقول من مجيع الطوائف وهلذا أنكروا الكالم 
القائم بذاته والذي خيلقه يف غريه، ومل يكن كالمه عندهم إال ما حيدث يف النفوس من املعقوالت 

دهم، فعاد التكليم إىل جمرد علم املكلم. يالت، وهذا )معىن( تكليمه ملوسى عليه السالم وعنواملتخ
 مث إذا قالوا مع ذلك أنه ال يعلم



__________ 
 ( كذا يف األصل واملعىن املراد أنه ليس فيه شيء من معىن السببية1)
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وهم ليس هلم دليل قط على قدم شيء  اجلزئيات، فال علم وال أعالم، وهذا غاية التعطيل والنقص،
فاعاًل أو مل يزل لفعله مدة أو  من العامل، بل حججهم إمنا تدل على قدم نوع الفعل وأنه مل يزل الفاعل

أنه مل يزل للمادة مادة، وليس يف شيء من أدلتهم ما يدل على قدم الفلك وال قدم شيء من حركاته 
( وخلق الزمان الذي 1ك. والرسل أخربت خبلق األفالك )وال قدم الزمان الذي هو مقدار حركة الفل

بل ذلك، ويف زمان قبل هذا الزمان فإنه هو مقدار حركتها، مع إخبارها أبهنا خلقت من مادة ق
سبحانه أخرب أنه خلق السموات واألرض يف ستة أايم، وسواء قيل أن تلك األايم مبقدار هذه األايم 

قيل أهنا أكرب منها كما قال بعضهم: أن كل يوم قدره ألف سنة، املقدرة بطلوع الشمس وغروهبا أو 
موات واألرض غري هذه األايم وغري الزمان الذي هو فال ريب أن تلك األايم اليت خلقت فيها الس

مقدار حركة هذه األفالك. وتلك األايم مقدرة حبركة أجسام موجودة قبل خلق السموات واألرض 
(2. ) 

__________ 
يف األصل مدار الكوكب وجمراه يف منازله، ويف اصطالح هؤالء الفالسفة الذين يرد ( الفلك 1)

م صلب شفاف كروي وأن االفالك تسعة. سبعة منها للدراري السبعة الشيخ عليهم أن الفلك جس
املعروفة على اصطالحها والثامن جلميع النجوم الثوابت والتاسع خال من الكواكب والنجوم 

قد نقض علم اهليئة اجلديد هذا االصطالح وأثبت بطالنه. وكالم الشيخ ليس ويسمونه االطلس. و 
 لفلك مبعناه األعم وكيفما كان فهو خملوقنصاً يف اثباته وامنا يقول أن ا

( اليوم يف اللغة الوقت الذي حيده ما يقع فيه كأايم العرب يف حروهبا وغريها ومنه قوله تعاىل 2)
احلساب للزمن الذي يقع فيه. فأايم خلق السموات واألرض هي األزمنة  )وذكرهم أبايم هللا( ومنه يوم

 يف زمن اليت خلق هللا كل طور أو مقدار منها
كخلقه ملادة األرض يف يومني وتقدير أقواهتا النباتية واحليوانية يف يومني تتمة أربعة أايم. كما يف سورة 

 ا عز وجلفصلت. وال يعلم تقدير كل يوم منها أبايمنا إال خالقه
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وقد أخرب سبحانه أنه )استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا 
قت من خبار املاء، وهو املاء طائعني( فخلقت من الدخان. وقد جاءت اآلاثر عن السلف أهنا خل

ت واألرض يف ستة أايم وكان عرشه الذي كان العرش عليه، املذكور يف قوله )وهو الذي خلق السموا
على املاء( فقد أخرب أنه خلق السموات واألرض يف مدة ومن مادة ومل يذكر القرآن خلق شيء من ال 

قال )وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئاً(  شيء، بل ذكر أنه خلق املخلوق بعد أن مل يكن شيئاً كما
 مع إخباره أنه خلقه من نطفة.

ري شيء أم هم اخلالقون( فيها قوالن، فاألكثرون على أن املراد أم خلقوا من وقوله )أم خلقوا من غ
غري خالق بل من العدم احملض؟ كما قال تعاىل )وسخر لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعاً منه(  

 عاىل )وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه( وقال تعاىل )وما بكم من نعمة فمن هللا( وقيل: أمكما قال ت
خلقوا من غري مادة، وهذا ضعيف لقوله بعد ذلك )أم هم اخلالقون( فدل ذلك على أن التقسيم أم 

يء أم خلقوا من غري خالق أم هم اخلالقون؟ ولو كان املراد من غري مادة لقال: أم خلقوا من غري ش
دة ليس فيه من ماء معني؟ فدل على أن املراد أان خالقهم ال مادهتم، وألن كوهنم خلقوا من غري ما

تعطيل وجود اخلالق، فلو ظنوا ذلك مل يقدح يف إمياهنم ابخلالق بل دل على جهلهم، وألهنم مل يظنوا 
ئهم وأمهاهتم، وألن ذلك وال يوسوس الشيطان البن آدم بذلك، بل كلهم يعرفون أهنم خلقوا من آاب

إنكار مقصوده تقريرهم أهنم مل اعرتافهم بذلك ال يوجب إمياهنم وال مينع كفرهم. واالستفهام استفهام 
خيلقوا من غري شيء، فإذا أقروا أبن خالقاً خلقهم نفعهم ذلك، وأما إذا أقروا أبهنم خلقوا من مادة مل 

 يغن ذلك عنهم من هللا شيئاً.
ن اإلقرار أبن هللا مل يزل يفعل ما يشاء ويتكلم مبا يشاء هو وصف الكمال الوجه اخلامس عشر أ

 سوى ذلك نقص جيب نفيه عنه، فإن كونه الذي يليق به وما
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مل يكن قادرًا مث صار قادرة على الكالم أو الفعل مع أنه وصف له فإنه يقتضي أنه كان انقصاً عن 
فهو ممتنع يف العقل ابلربهان  صفة القدرة اليت هي من لوازم ذاته واليت هي من أظهر صفات الكمال،

اً مث صار قادرًا فال بد من أمر جعله قادرًا بعد أن مل يكن، فإذا مل يكن اليقيين، فإنه إذا مل يكن قادر 
هناك إال العدم احملض امتنع أن يصري قادرًا بعد أن مل يكن، وكذلك ميتنع أن يصري عاملاً بعد أن مل 



الوا  ن غري عامل وال قادر مث جعله غريه عاملاً قادرًا وكذلك إذا قيكن قبل هذا، خبالف اإلنسان فإنه كا
 كان غري متكلم مث صار متكلماً.

وهذا مما أورده اإلمام أمحد على اجلهمية إذ جعلوه كان غري متكلم مث صار متكلماً. قال: كاإلنسان، 
 ( .1قال: فقد مجعتم بني تشبيه وكفر. وقد حكيت ألفاظه يف غري هذا املوضع )

يزال، كان هذا كالماً متناقضاً ألنه يف وإذا قال القائل: كان يف األزل قادرًا على أن خيلق فيما ال 
 األزل عندهم مل يكن ميكنه أن يفعل، ومن مل ميكنه الفعل يف

__________ 
( قال اإلمام أمحد يف كتاب الرد على الزاندقة واجلهمية الذي نقله اخلالل واعتمده عليه القاضي 1)
لكن كالمه خملوق، قلنا وكذلك بنو بو يعلى وغريه: فلما ظهرت عليه احلجة قال أن هللا قد يتكلم و أ

آدم كالمهم فقد شبهتم هللا خبلقه حىت زعمتم أن كالمه خملوق ففي مذهبكم يف وقت من األوقات ال 
عتم بني كفر يتكلم حىت خلق التكلم وكذلك بنو آدم كانوا وال يتكلمون حىت خلق هلم كالما. فقد مج

أن هللا مل يزل متكلما أزال وال نقول أنه كان ال يتكلم وبني تشبيهه تعاىل هللا عن هذه الصفة، بل نقول 
حىت خلق كالما فتكلم، وال نقول أنه كان ال يعلم حىت خلق علماً فعلم، وال نقول أنه كان وال قدرة 

وال علم له حىت خلق علما فعلم،  حىت خلق لنفسه قدرة. وال نقول قد كان يف وقت من األوقات
نقول أنه قد كان يف وقت من األوقات وال قدرة له حىت خلق قدرة، والذي ال يعلم هو جاهل، وال 

 والذي ليس له قدرة عاجز. ولكن نقول مل يزل هللا عاملا قادراً متكلماً بال مىت وال كيف
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األزل امتنع أن يكون قادرًا يف األزل، فإن اجلمع بني كونه قادرًا وبني كون املقدور ممتنعاً مجع بني 
 فإنه يف حال امتناع الفعل مل يكن قادراً. الضدين،
 كون الفعل ينتقل من كونه ممتنعاً إىل كونه ممكناً بغري سبب موجب حيدد ذلك ممتنع.وأيضاً ي

وأيضاً فما من حال يقدرها العقل إال والفعل فيها ممكن وهو قادر. وإذا قدر قبل ذلك شيئاً شاءه 
ادراً ممكن وليس لقدرته ومتكينه من الفعل أول، فلم يزل ق هللا فاألمر كذلك، فلم يزل قادرًا والفعل

 ميكنه أن يفعل فلم يكن الفعل ممتنعاً عليه قط.
وأيضاً فإهنم يزعمون أنه ميتنع يف األزل واألزل ليس شيئاً حمدودًا يقف عنده العقل بل ما من غاية 

لو فرض وجود مدائن أضعاف  ينتهي إليها تقدير الفعل إال واألزل قبل ذلك بال غاية حمدودة، حىت



 -من اخلردل ما ميلؤها وقدر أنه كلما مضت ألف ألف سنة فنيت خردلة مدائن األرض يف كل مدينة 
فين اخلردل كله واألزل مل ينته، ولو قدر أضعاف ذلك أضعافاً ال ينتهي. فما من وقت يقدر إال 

ذلك ممكناً. وإذا كان ممكناً فما واألزل قبل ذلك. وما من وقت صدر فيه الفعل إال وقد كان قبل 
الفعل ابخللق دون ما قبل ذلك فيما ال يتناهى؟ وأيضاً فاألزل معناه عدم  املوجب لتخصيص حال

األولية، ليس األزل شيئاً حمدودًا، فقولنا مل يزل قادرًا مبنزلة قولنا هو قادر دائماً، وكونه قادرًا وصف 
م كونه زل متكلماً إذا شاء ومل يزل يفعل ما شاء، يقتضي دوادائم ال ابتداء له، فكذلك إذا قيل مل ي

متكلماً وفاعاًل مبشيئته وقدرته، وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي دوام كونه متكلماً وفاعاًل مبشيئته 
وقدرته، وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شيء معه كان من فساد تصوره، فإنه إذا كان خالق كل 

مل يزل خيلق كان  ق مسبوق ابلعدم، فليس معه شيء قدمي بقدمه. وإذا قيلشيء فكل ما سواه خملو 
معناه مل يزل خيلق خملوقاً بعد خملوق، كما ال يزال يف األبد خيلق خملوقاً بعد خملوق، ننفي ما ننفيه من 

 احلوادث
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 من املفعوالت واحلركات شيئاً بعد شيء. وليس يف ذلك إال وصفه بدوام الفعل ال أبن معه مفعوالً 
 بعينه.

 عقل، بل هي من كماله، قال تعاىل )أفمن وإن قدر أنه نوعها مل يزل معه فهذه املعية مل ينفها شرع وال
خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون( واخللق ال يزالون معه، وليس يف كوهنم ال يزالون معه يف املستقبل ما 

يف املاضي حدث بعد أن مل يكن إذ كان كل خملوق فله ينايف كماله، وبني األزل يف املستقبل مع أنه 
هاء. وهذا فرق يف أعيان املخلوقات، وهو فرق صحيح لكن يشتبه ابتداء، وال جنزم أن يكون له انت

على كثري من الناس النوع ابلعني، كما اشتبه ذلك على كثري من الناس يف الكالم فلم يفرقوا بني كون  
زل متكلماً إذا شاء وبني كون الكالم املعني قدمياً، وكذلك مل يفرقوا بني كون كالمه قدمياً مبعىن أنه مل ي

( املعني قدمياً كالفلك حمدث خملوق مسبوق ابلعدم، وكذلك كل ما سواه. وهذا الذي 1املعني ) الفعل
دل عليه الكتاب والسنة واآلاثر وهو الذي تدل عليه املعقوالت الصرحية اخلالصة من الشبه كما قد 

 سطنا الكالم عليها يف غري هذا املوضع، وبينا مطابقة العقل الصريح للنقل الصحيح.ب
ن من غلط أهل الفلسفة والكالم أو غريهم فإمنا هو لغلط فيهما أو يف أحدمها، وإال فالقول وإ

الصدق املعلوم بعقل أو مسع يصدق بعضه بعضاً ال يكذب بعضه بعضاً قال تعاىل )والذي جاء 



به أولئك هم املتقون( بعد قوله: )ومن أظلم ممن افرتى على اله كذابً أو كذب ابحلق  ابلصدق وصدق
ملا جاءه( وإمنا مدح من جاء ابلصدق وصدق ابحلق الذي جاءه. وهذه حال من مل يقبل إال الصدق 

 ومل يرد ما جييئه به غريه من الصدق، بل قبله ومل يعارض بينهما ومل يدفع أحدمها
__________ 

 بياض يف األصل ولعله )قدمياً والشيء املعني(( 1)
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ابآلخر، وحال من كذب على هللا ونسب إليه ابلسمع أو العقل ما ال يصح نسبته إليه أو كذب ابحلق 
ل النار )لو كنا نسمع أو ملا جاءه، فكذب من جاء حبق معلوم من مسع أو عقل، وقال تعاىل عن أه

( فأخرب أنه لو حصل هلم مسع أو عقل ما دخلوا النار، وقال تعاىل نعقل ما كنا يف أصحاب السعري
)أومل يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذن يسمعون هبا إهنا ال تعمى األبصار ولكن 

ا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه تعمى القلوب اليت يف الصدور( وقال تعاىل )سنريهم آايتن
ن القرآن حق، فأخرب أنه سريي عباده اآلايت املشهودة املخلوقة حىت يتبني أن اآلايت احلق( أي أ

 املتلوة املسموعة حق.
ومما يعرف به منشأ غلط هاتني الطائفتني غلطهم يف احلركة واحلدوث ومسمى ذلك، فطائفة كأرسطو 

يكون مبدأ كل حركة عقل أن يكون جنس احلركة والزمان واحلوادث حاداثً وأن وأتباعه قالت: ال ي
وحادث صار فاعاًل لذلك بعد أن مل يكن، وأن يكون الزمان حاداثً بعد أن مل يكن حاداثً، مع أن قبل 
وبعد ال يكون إال يف الزمان، وهذه القضااي كلها إمنا تصدق كلية ال تصدق معينة، مث ظنوا أن احلركة 

مي، فضلوا ضالاًل مبيناً خمالفاً لصحيح املنقول ملعينة وهي حركة الفلك هي القدمية األزلية وزماهنا قدا
املتواتر عن األنبياء صلى هللا عليهم وسلم مع خمالفته لصريح املعقول الذي عليه مجهور العقالء من 

 األولني واآلخرين.
ادث والفعل إال بعد أن مل يكن شيء من ذلك، وطائفة ظنوا أنه ال ميكن أن يكون جنس احلركة واحلو 

أن يكون فاعل اجلميع مل يزل معطاًل مث حدثت احلوادث بال سبب أصاًل وانتقل الفعل  أو أنه جيب
من االمتناع إىل اإلمكان بال سبب، وصار قادرًا بعد أن مل يكن بال سبب، وكان الشيء بعد ما مل 

ريح العقل، وهم يظنون مع ذلك أن هذا قول أهل امللل يكن يف غري زمان، وأمثال ذلك مما خيلف ص
 املسلمني واليهود والنصارى، وليس هذا القول منقواًل عن موسى وال عيسى وال من



(5/195) 

 

حممد صلوات هللا عليهم وسالمه وال عن أحد من أصحاهبم، إمنا هو مما أحدثه بعض أهل البدع 
ل صلى هللا عليهم وانتشر عند اجلهال حبقيقة أقوال الرسل وأصحاهبم، فظنوا أن هذا قول الرس

وصار نسبة هذا القول إىل الرسل وأتباعهم يوجب القدح فيهم إما بعدم املعرفة ابحلق يف هذه  وسلم،
املطالب العالية، وإما بعدم بيان احلق، وكل منهما يوجب عند هؤالء أن يعزلوا الكتاب والسنة وآاثر 

 السلف عن االهتداء.
لم وأصحابه رضي هللا عنهم والتابعون لرسول صلى هللا عليه وسوإمنا ضلوا لعدم علمهم مبا كان عليه ا

هلم إبحسان. فإن هللا تعاىل أرسل رسوله صلى هللا عليه وسلم ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين  
 كله، وكفى ابهلل شهيدًا.

 انتهى

(5/196) 

 

 قاعدة أهل السنة واجلماعة يف رمحة أهل البدع واملعاصي ومشاركتهم يف صالة اجلماعة
 

حيم قال هللا تعاىل وتقدس سالم تقي الدين أمحد ابن تيمية رمحه هللا: بسم هللا الرمحن الر قال شيخ اإل
)اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون، واعتصموا حببل هللا مجيعاً وال 

عمته إخواان، وكنتم على تفرقوا، واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بن
يبني هللا لكم آايته لعلكم هتتدون، ولتكن منكم أمة يدعون شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك 

إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون، وال تكونوا كالذين تفرقوا 
م، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه( قال واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظي

هل السنة، واجلماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة )فأما الذين ابن عباس وغريه: تبيض وجوه أ
اسودت وجوههم أكفرمت بعد إميانكم فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم 

 ففي رمحة هللا هم فيها خالدون( .
م كالب أهل النار يب أمامة الباهلي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف اخلوارج " أهنويف الرتمذي عن أ



" وقرأ هذه اآلية )يوم تبيض وجوه وتسود وجوه( قال اإلمام أمحد: صح احلديث يف اخلوارج من 
عشرة أوجه. وقد خرجها مسلم يف صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها. قال النيب صلى هللا عليه 

م. يقرءون القرآن ال قر أحدكم صالته مع صالهتم. وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءهتوسلم " حي
يقتلون أهل اإلسالم  -ويف رواية  -جياوز حناجرهم، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية 

 ويدعون أهل األواثن ".

(5/198) 

 

خالفهم يف بدعتهم ويستحلون دمه واخلوارج هم أول من كفر املسلمني ابلذنوب. ويكفرون من 
هل السنة واجلماعة وماله. وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم يف بدعتهم. وأ

 يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون هللا ورسوله، فيتبعون احلق، ويرمحون اخللق.
ة أمري املؤمنني علي بن أيب وأول بدعة حدثت يف اإلسالم بدعة اخلوارج والشيعة، حدثتا يف أثناء خالف

هم ابلنار وطلب قتل طالب، فعاقب الطائفتني. أما اخلوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غاليت
عبد هللا بن سبأ فهرب منه، وأمر جبلد من يفضله على أيب بكر وعمر. وروي عنه من وجوه كثرية أنه 

 واه عنه البخاري يف صحيحه.قال: خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر. ور 
 فصل

عون اجلمعة واجلماعة  ومن أصول أهل السنة واجلماعة أهنم يصلون اجلمع واألعياد واجلماعات، ال يد
كما فعل أهل البدع من الرافضة وغريهم، فإن كان اإلمام مستورًا مل يظهر منه بدعة وال فجور صلي 

هم من أئمة املسلمني، ومل يقل أحد من األئمة أنه ال خلفه اجلمعة واجلماعة ابتفاق األئمة األربعة وغري 
ملسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف املسلم جتوز الصالة إال خلف من علم ابطن أمره، بل ما زال ا

املستور، ولكن إذا ظهر من املصلي بدعة أو فجور وأمكن الصالة خلف من يعلم أنه مبتدع أو 
ر أهله العلم يصححون صالة املأموم، وهذا مذهب فاسق مع إمكان الصالة خلف غريه، فأكث

وأما إذا مل ميكن الصالة إال خلف الشافعي وأيب حنيفة، وهو أحد القولني يف مذهب مالك وأمحد. 
املبتدع أو الفاجر كاجلمعة اليت إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك مجعة أخرى فهذه تصلى خلف 

ماعة. وهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة وأمحد بن حنبل املبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة واجل
 وغريهم من أئمة أهل اإلسالم بال خالف عندهم.

(5/199) 



 

وكان بعض الناس إذا كثرت األهواء حيب أن ال يصلي إال خلف من يعفه على سبيل االستحباب،  
 لف من عرف حاله.خكما نقل ذلك عن أمحد أنه ذكر ذلك ملن سأله. ومل يقل أحد أنه ال تصح إىل 

وملا قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إىل داير مصر وكان ملوكها يف ذلك الزمان مظهرين للتشيع، 
أمر أصحابه أن  -وكانوا ابطنية مالحدة، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت ابلداير املصرية 

لسنة قبل صالح الدين ا( مث بعد موته فتحها ملوك 1ال يصلوا إال خلف من يعرفونه ألجل ذلك )
 وظهرت فيها كلمة السنة املخالفة للرافضة، مث صار العلم والسنة يكثر هبا ويظهر.

فالصالة خلف املستور جائزة ابتفاق علماء املسلمني، ومن قال أن الصالة حمرمة أو ابطلة خلف من 
 عليهم يصلون هللاال يعرف حاله فقد خالف إمجاع أهل السنة واجلماعة. وقد كان الصحابة رضوان 

خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد هللا بن مسعود وغريه من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن 
أيب معيط وقد كان يشرب اخلمر وصلى مرة الصبح أربعاً وجلده عثمان بن عفان على ذلك. وكان 

ة والتابعون بعبد هللا بن عمر وغريه من الصحابة يصلون خلف احلجاج بن يوسف. وكان الصحا
 يصلون خلف ابن أيب عبيد وكان متهماً ابإلحلاد وداعياً إىل الضالل.

 فصل
وال جيوز تكفري املسلم بذنب فعله وال خبطأ أخطأ فيه، كاملسائل اليت تنازع فيها أهل القبلة، فإن هللا 

ه ورسله، ال نفرق بتعاىل قال )آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن ابهلل ومالئكته وكت
بني أحد من رسله، وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري( وقد ثبت يف الصحيح أن هللا 

 تعاىل أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنني خطأهم.
__________ 

 ( أي ألجل كون ملوكهم الفاطميني ودعاهتم مالحدة ال شيعة مبتدعة فقط1)

(5/200) 

 

لذين أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بقتاهلم قاتلهم أمري املؤمنني علي ابن أيب واخلوارج املارقون ا
الصحابة والتابعني ومن بعدهم. ومل طالب أحد اخللفاء الراشدين. واتفق على قتاهلم أئمة الدين من 

يكفرهم علي بن أيب طالب وسعد بن أيب وقاص وغريمها من الصحابة، بل جعلوهم مسلمني مع 
 يقاتلهم علي حىت سفكوا الدم احلرام وأغاروا على أموال املسلمني، فقاتلهم لدفع ظلمهم قتاهلم، ومل



 أمواهلم. وبغيهم ال ألهنم كفار. وهلذا مل يسب حرميهم ومل يغنم
وإذا كان هؤالء الذين ثبت ضالهلم ابلنص واإلمجاع مل يكفروا مع أمر هللا ورسوله صلى هللا عليه 

وائف املختلفني الذين اشتبه عليهم احلق يف مسائل غلط فيها من هو أعلم وسلم بقتاهلم، فكيف ابلط
ا، وإن كانت فيها منهم؟ فال حيل إلحدى هذه الطوائف أن تكفر األخرى وال تستحل دمها وماهل

بدعة حمققة، فكيف إذا كانت املكفرة هلا مبتدعة أيضاً؟ وقد تكون بدعة هؤالء أغلظ. والغالب أهنم 
 قائق ما خيتلفون فيه.مجيعاً جهال حب

واألصل أن دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم حمرمة من بعضهم على بعض ال حتل إال إبذن هللا 
عليه وسلم ملا خطبهم يف حجة الوداع " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم  ورسوله. قال النيب صلى هللا

ل صلى هللا عليه وسلم " كل عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا " وقا
املسلم على املسلم حرام: دمه وماله وعرضه " وقال صلى هللا عليه وسلم " من صلى صالتنا 

نا فهو املسلم له ذمة هللا ورسوله " وقال " إذا التقى املسلمان بسيفهما واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحت
ل، فما ابل املقتول؟ قال " أنه أراد قتل صاحبه فالقاتل واملقتول يف النار " قيل اي رسول هللا هذا القات

 " وقال " ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " وقال " إذا قال املسلم ألخيه ال كافر
 فقد ابء هبا أحدمها " وهذه األحاديث كلها يف الصحاح.

 نوإذا كان املسلم متأواًل يف القتال أو التكفري مل يكفر بذلك كما قال عمر ب

(5/201) 

 

( بن أيب بلتعة " اي رسول هللا دعين أضرب عنق هذا املنافق " فقال النيب صلى 1اخلطاب حلاطب )
هل بدر فقال اعملوا ما شئتم هللا عليه وسلم " إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل هللا أطلع على أ

أسيد بن احلضري قال  فقد غفرت لكم؟ " وهذا يف الصحيحني. وفيهما أيضاً: من حديث األفك: أن
لسعد بن عبادة: أنك منافق جتادل عن املنافقني، واختصم الفريقان فأصلح النيب صلى هللا عليه 

فق، ومل يكفر النيب صلى هللا عليه وسلم بينهم. فهؤالء البدريون فيهم من قال آلخر منهم أنك منا
 وسلم ال هذا وال هذا، بل شهد للجميع ابجلنة.

حيحني عن أسامة بن زيد أنه قتل رجاًل بعد ما قال ال إله إال هللا وعظم النيب وكذلك ثبت يف الص
ذلك  صلى هللا عليه وسلم ذلك ملا أخربه وقال " اي أسامة أقتلته بعد ما قال ال إله إال هللا؟ " وكرر

ة وال  عليه حىت قال أسامة: متنيت أين مل أكن أسلمت إال يومئذ. ومع هذا مل يوجب عليه قودًا وال دي



 كفارة، ألنه كان متأواًل ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قاهلا تعوذاً.
فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل اجلمل وصفني وحنوهم وكلهم مسلمون مؤمنون كما قال 

)وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت  تعاىل
ى حىت تفيء إىل أمر هللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما ابلعدل وأقسطوا إن هللا حيب املقسطني( فقد تبغ

ح بينهم ابلعدل. بني هللا تعاىل أهنم مع اقتتاهلم وبغي بعضهم على بعض أخوة مؤمنون وأمر ابإلصال
الكفار، فيقبل  وهلذا كان السلف مع االقتتال يوايل بعضهم بعضاً مواالة الدين ال يعادون كمعاداة

بعضهم شهادة بعض، وأيخذ بعضهم العلم من بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون مبعاملة 
 املسلمني بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتالعن وغري ذلك.

قد ثبت يف الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم سأل ربه " أن ال يهلك أمته بسنة عامة أعطاه و 
 وسأله أن ال يسلط عليهم عدوًا من غريهم فأعطاه ذلك، وسأله أنذلك، 

__________ 
 ( أي يف شأن حاطب1)

(5/202) 

 

ال جيعل أبسهم بينهم فلم يعط ذلك " وأخرب أن هللا ال يسلط عليهم عدوًا من غريهم يغلبهم كلهم 
 حىت يكون بعضهم يقتل بعضاً وبعضهم يسيب بعضاً.

ل قوله )قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاابً من فوقكم( قال " ا نز وثبت يف الصحيحني مل
أعوذ بوجهك " )أو من حتت أرجلكم( قال " أعوذ بوجهك " )أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم أبس 

 بعض( قال " هااتن أهون ".
دينهم  فرقواهذا ما أن هللا أمر ابجلماعة واالئتالف، وهنى عن البدعة واالختالف، وقال )إن الذين 

وكانوا شيعاً لست منهم يف شيء( وقال النيب صلى هللا عليه وسلم " عليكم ابجلماعة فإن يد هللا على 
اجلماعة " وقال " الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد " وقال " الشيطان ذئب اإلنسان كذئب 

 الغنم والذئب إمنا أيخذ القاصية والنائية من الغنم ".
سلم إذا صار يف مدينة من مدائن املسلمني أن يصلي معهم اجلمعة واجلماعة ويوايل ى املفالواجب عل

املؤمنني وال يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضااًل أو غاوايً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإال فال 
قدر  ، وإنيكلف هللا نفساً إال وسعها. وإذا كان قادراً على أن يويل يف إمامة املسلمني األفضل واله



أن مينع من يظهر البدع والفجور منعه. وإن مل يقدر على ذلك فالصالة خلف األعلم بكتاب هللا 
وسنة نبيه األسبق إىل طاعة هللا ورسوله أفضل، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصحيح " يؤم 

نوا سواء فأقدمهم هجرة. إن كاالقوم أقرأم لكتاب هللا. فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم ابلسنة. ف
فإن كان يف اهلجرة سواء فأقدمهم سناً " وإن كان يف هجره ملظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة 
هجره، كما هجر النيب صلى هللا عليه وسلم الثالثة الذين خلفوا حىت اتب هللا عليهم. وأما إذا ويل 

تفويت هذه اجلمعة واجلماعة جهالً  ة كانغريه بغري إذنه وليس يف ترك الصالة خلفه مصلحة شرعي
 وضالاًل وكان قد رد بدعة ببدعة.

(5/203) 

 

حىت أن املصلي اجلمعة خلف الفاجر اختلف الناس يف إعادته الصالة وكرهها أكثرهم، حىت قال 
ألن الصحابة مل يكونوا  أمحد بن حنبل يف رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولني،

الصالة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ومل أيمر هللا تعاىل قط أحدًا إذا صلى كما أمر يعيدون 
حبسب استطاعته أن يعيد الصالة. وهلذا كان صح قويل العلماء أن من صلى حبسب استطاعته أن ال 

صلى حبسب حاله، واحملبوس وذوو  يعيد، حىت املتيمم خلشية الربد، ومن عدم املاء والرتاب إذا
األعذار النادرة واملعتادة واملتصلة واملنقطعة ال جيب على أحد منهم أن يعيد الصالة إذا صلى األوىل 

 حبسب استطاعته.
وقد ثبت يف الصحيح أن الصحابة صلوا بغري ماء وال تيمم ملا فقدت عائشة عقدها ومل أيمرهم النيب 

ك الصالة جهاًل بوجوهبا مل أيمره ة، بل أبلغ من ذلك أن من كان يرت صلى هللا عليه وسلم ابإلعاد
ابلقضاء، فعمرو وعمار ملا أجنبا وعمرو مل يصل وعمار مترغ كما تتمرغ الدابة مل أيمرمها ابلقضاء، 

وأبو ذر ملا كان جينب وال يصلي مل أيمره ابلقضاء، واملستحاضة ملا استحاضت حيضة شديدة منكرة 
ذين أكلوا يف رمضان حىت يتبني ألحدهم احلبل األبيض والصوم مل أيمرها ابلقضاء، وال منعتها الصالة

من احلبل األسود مل أيمرهم ابلقضاء، وكانوا قد غلطوا يف معىن اآلية فظنوا أن قوله تعاىل )حىت يتبني 
" إمنا هو  لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفكر( هو احلبل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم

نهار " ومل أيمرهم ابلقضاء، واملسيء يف صالته مل أيمره إبعادة ما تقدم من سواد الليل وبياض ال
الصلوات، والذين صلوا إىل بيت املقدس مبكة واحلبشة وغريمها بعد أن نسخت ابألمر ابلصالة إىل 

إن كان هؤالء أعذر من الكعبة وصلوا إىل الصخرة حىت بلغهم النسخ مل أيمرهم إبعادة ما صلوا، و 



 سكهم بشرع منسوخ.غريهم لتم
 وقد اختلف العلماء يف خطاب هللا ورسوله هل يثبت حكمه يف حق العبيد
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قبل البالغ؟ على ثالثة أقوال، يف مذهب أمحد وغريه. قيل يثبت وقيل ال يثبت، وقيل يثبت املبتدأ 
ث رسوال( وقوله عذبني حىت نبعدون الناسخ. والصحيح ما دل عليه القرآن يف قوله تعاىل )وما كنا م

)لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل( ويف الصحيحني " ما أحد أحب إليه العذر من هللا من 
 أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ".

 فاملتأول واجلاهل املعذور ليس حكمه حكم املعاند والفاجر بل قد جعل هللا لكل شيء قدراً.
 فصل

ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا، وإن ذلك حق جيزم به املسلمون على شهادة أن أمجع املسلمون 
يقطعون به وال يراتبون، وكل ما علمه املسلم وجزم به فهو يقطع به وإن كان هللا قادرًا على تغيريه، 

قطع بذلك فاملسلم يقطع مبا يراه ويسمعه، ويقطع أبن هللا قادر على ما يشاء، وإذا قال املسلم أن أ
مراده أن هللا ال يقدر على تغيريه، بل من قال أن هللا ال يقدر على مقل إماتة اخللق وإحيائهم  فليس

 من قبورهم وعلى تسيري اجلبال وتبديل األرض غري األرض فإنه يستتاب فإن اتب وإال قتل.
عندهم ومل والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أيب عمرو بن مرزوق هم قوم أحدثوا ذلك من 

هذا الشيخ ينكر هذا، ولكن أصل هذا أهنم كانوا يستثنون يف اإلميان كما نقل ذلك عن السلف  يكن
فيقول أحدهم: أان مؤمن إن شاء هللا، ويستثنون يف أعمال الرب، فيقول أحدهم: صليت إن شاء هللا. 

شك يف  ورسوله، فيومراد السلف من ذلك االستثناء كونه ال يقطع أبنه فعل الواجب كما أمر هللا
قبول هللا لذلك فاستثىن ذلك، أو للشك يف العاقبة، أو يستثين ألن األمور مجيعها إمنا تكون مبشيئة 

 هللا كقوله تعاىل )لتدخلن املسجد احلرام إن شاء هللا(
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 مع أن هللا علم أبهنم يدخلون ال شك يف ذلك، أو لئال يزكي أحدهم نفسه.
يف   يف مثل هذه األمور، مث جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا لفظ القطعوكان أولئك ميتنعون عن القطع 



كل شيء، ورووا يف ذلك أحاديث مكذوبة، وكل من روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أو عن 
أصحابه أو واحد من علماء املسلمني أنه كره لفظ القطع يف األمور اجملزوم هبا فقد كذب عليه. وصار 

ل وضالل من ه إذا أقر هبذه الكلمة فقد أقر أبمر عظيم يف الدين، وهذا جهالواحد من هؤالء يظن أن
هؤالء اجلهال مل يسبقهم إىل هذا أحد من طوائف املسلمني، وال كان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق 
وال أصحابه يف حياته وال خيار أصحابه بعد موته ميتنعون من هذا اللفظ مطلقاً، بل إمنا فعل هذا 

 هلم.طائفة من جها
 توبته وإن اتب ورووا عن النيب صلى كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة ال يقبل هللا

هللا عليه وسلم أنه قال " سب أصحاب ذنب ال يغفر " وهذا احلديث كذب على رسول هللا صلى هللا 
للقرآن ألن هللا عليه وسلم مل يروه أحد من أهل العلم وال هو يف شيء من كتبهم املعتمدة وهو خمالف 

فر ما دون ذلك ملن يشاء( هذا يف حق من مل يتب. وقال تعاىل قال )إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغ
يف حق التائبني )قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا ال يغفر 

سوله صلى هللا عليه وسلم أن كل من الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم( فثبت بكتاب هللا وسنة ر 
 اتب اتب هللا عليه.

م أن من سب الرسول من الكفار احملاربني وقال: هو ساحر أو شاعر أو جمنون أو معلم أو مفرت ومعلو 
واتب اتب هللا عليه. وقد كان طائفة يسبون النيب صلى هللا عليه وسلم من أهل احلرب مث أسلموا 

طلب ى هللا عليه وسلم منهم: منهم أبو سفيان بن احلارث بن عبد املوحسن إسالمهم وقبل النيب صل
بن عم النيب صلى هللا عليه وسلم، وعبد هللا بن سعد بن أيب صرح، وكان قد ارتد وكان يكذب على 
النيب صلى هللا عليه وسلم ويقول: أان كنت أعلمه القرآن، مث اتب وأسلم وابيعه النيب صلى هللا عليه 

 .وسلم على ذلك
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وإذا قيل: سب الصحابة حق آلدمي: قيل: املستحل لسبهم كالرافضي يعتقد ذلك ديناً، كما يعتقد 
 عليهم ويدعو هلم حما هللا الكافر سب النيب صلى هللا عليه وسلم ديناً. فإذا اتب وصار حيبهم ويثين

بل هللا توبته. لكن إن عرف سيئاته ابحلسنات. ومن ظلم إنساانً فقذفه أو اغتابه أو شتمه مث اتب ق
املظلوم مكنه من أخذ حقه، وإن قذفه أو اغتابه ومل يبلغه ففيه قوالن للعلماء، مها روايتان عن أمحد: 

حيسن غليه يف غيبته كما أساء إليه يف غيبته. كما قال أصحهما أنه ال يعلمه أين اغتبتك. وقد قيل بل 



اغتبته. فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غري احلسن البصري: كفارة الغيبة أن تستغفر ملن 
الصحابة واتب فإنه حيسن إليهم ابلدعاء هلم والثناء عليهم بقدر ما أساء إليهم واحلسنات يذهنب 

يسب النيب صلى هللا عليه وسلم ويقول أنه كاذب إذا اتب  السيئات. كما أن الكافر الذي كان
وصار حيبه ويثين عليه ويصلي عليه كانت حسناته  وشهد أن حممدًا رسول هللا الصادق املصدوق

ماحية لسيئاته وهللا تعاىل )يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون( وقد قال تعاىل 
 العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ال إله )حم، تنزيل الكتاب من هللا

 إال هو إليه املصري( .
خر كالم شيخ اإلسالم بن تيمية، قدس هللا روحه الزكية، وأسكننا وإايه مبنه الغرف العلية. وصلى آ

 هللا على حممد وصحبة وسلم.
 ما كتبه شيخ ]يقول حممد رشيد صاحب املنار[ هذه الرسالة من أنفس

 االسالم وأنفعه يف التأليف بني أهل القبلة الذين فرق الشيطان بينهم ابهواء البدع
 عصبيات املذاهب، على كونه أقوى أنصار السنة برهاان، وأبلغ املفندين للبدعو 

 قلما ولساان، ومنهاجه يف الرد على املبتدعة ببيان احلق ابألدلة، وحكم ما خالفه من شرك
 ، مع عدم اجلزم بتكفري شخص معني له شبهة أتويل، فضال عن تكفريوكفر وبدعة

  أفضل اجلزاء على ارشاده ونصحه للمسلمنيفرقة تقيم أركان الدين. فجزاه هللا
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املذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص يف وضع اجلوائح يف املبايعات والضماانت 
 واملؤجرات

 من حتقيقات شيخ اإلسالم ابن تيمية
 قدس هللا سره

الظاهرية بدمشق  ادي والثالثني من كتاب الكواكب الدراري املوجود ابملكتبةمنقول من اجلزء احل
 احملروسة
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بسم هللا الرمحن الرحيم قال شيخنا شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد 
رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال هللا  السالم ابن تيمية احلراين رمحه هللا تعاىل ورضي عنه: احلمد هلل

  عبده ورسله صلى هللا عليه وسلم تسليماً.وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً 
 فصل

يف وضع اجلوائح يف املبايعات والضماانت واملؤاجرات مما متس احلاجة إليه، وذلك داخل يف قاعدة 
 تلف املقصود املعقود عليه قبل التمكن من قبضه.

تكون جتارة عن تراض  يف كتابه )اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل إال أن قال هللا
منكم( وقال تعاىل )وال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريقاً من أموال 

 -إىل قوله  -ضهم ميثاقهم الناس ابإلمث وأنتم تعلمون( وقال تعاىل، فيما ذم به بين إسرائيل )فيما نق
ابلباطل( ومن أكل أموال الناس ابلباطل أخذ أحد  وأخذهم الراب وقد هنوا عنه وأكلهم أموال الناس

العوضني بدون تسليم العوض اآلخر، ألن املقصود ابلعهود والعقود املالية هو التقابض، فكل من 
ىل )واتقوا هللا الذي تساءلون به( أي العاقدين يطلب من اآلخر تسليم ما عقد عليه وهلذا قال تعا

العقود ومقتضاها، ألن كاًل من املتعاقدين أوجب على نفسه تتعاهدون وتتعاقدون، وهذا هو موجب 
ابلعقد ما طلبه اآلخر وسأله منه، فالعقود موجبة للقبوض، والقبوض هي املسؤولة املقصودة املطلوبة، 

  لو أسلم الكافران بعدوهلذا تتم العقود ابلتقابض من الطرفني، حىت
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أو حتاكما إلينا مل نتعرض لذلك النقضاء العقود مبوجباهتا،  التقابض يف العقود اليت يعتقدون صحتها
وهلذا هنى عن بيع الكالئ ابلكالئ، ألنه عقد وإجياب على النفوس بال حصول مقصود ألحد الطرفني 

وعدم قبضه كالدواب  وال هلما. وهلذا حرم هللا امليسر الذي منع بيع الغرر، ومن الغرر ما ميكنه قبضه
 د العقد وهو القبض غري مقدور عليه.الشاردة، ألن مقصو 

وهلذا تنازع العلماء يف بيع الدين على الغري، وفيه عن أمحد روايتان، وإن كان املشهور عند أصحابه 
منعه، وهبذا وقع التعليل يف بيع الثمار قبل بدو صالحها، كما يف الصحيحني عن أنس بن مالك " أن 

الثمار حىت تزهى " قيل: وما تزهى؟ قال حىت " حتمر "  ل هللا صلى هللا عليه وسلم هني عن بيعرسو 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أرأيت إذا منع هللا الثمرة، مب أيخذ أحدكم مال أخيه؟ " ويف 

قال حيمار  لفظ أنه " هنى عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها وعن النخل حىت يزهو؟ قيل: وما يزهو



صلى هللا عليه وسلم " هنى عن بيع الثمر حىت تزهو " فقلت ألنس: ما  ويصفار " ويف لفظ أن النيب
زهوها؟ قال: حتمر وتصفر، أرأيت أن منع هللا الثمر، مب تستحل مال أخيك؟ وهذه ألفاظ البخاري. 

ليه وسلم قال " إن مل وعند مسلم " هنى عن بيع مثر النخل حىت يزهو " وعند أن النيب صلى هللا ع
يستحل أحدكم مال أخيه؟ " قال أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك والدراوردي قول  يثمرها هللا فبم

من حديث النيب صلى هللا عليه وسلم. أدرجاه يه، ويرون أنه غلط.  -أنس: أرأيت إن منع هللا الثمرة 
 وفيما قاله أبو مسعود نظر.

 جيب اتفاق األمم وامللل مني ليس فيه نزاع، وهو من األحكام اليتوهذا األصل متفق عليه بني املسل
فيها يف اجلملة، فإن مبىن ذلك على العدل والقسط الذي تقوم به السماء واألرض، وبه أنزل هللا 

الكتب وأرسل الرسل، كما قال تعاىل )لقد أرسلنا رسلنا ابلبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم 
 ( .الناس ابلقسط
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ايعة واملؤاجرة مبناها على املعادلة واملساواة من اجلانبني، مل يبذل أحدمها ما وذلك أن املعاوضة كاملب
وب. فإذا تلف املقصود ابلعقد بذله، إال ليحصل له ما طلبه. فكل منهما آخذ معط طالب مطل

مثل تلف العني املؤجرة قبل التمكن من قبضها وتلف ما بيع  -املعقود عليه قبل التمكن من قبضه 
مل جيب على املؤخر أو املشرتي أداء األجرة أو  -ن قبل متييزه بذلك وإقباضه وحنو ذلك بكيل أو وز 

 الثمن.
التلف أبمر مساوي بطل العقد ووجب رد الثمن إىل مث إن كان التلف على وجه ال ميكن ضمانه وهو 

هو أن املشرتي إن كان قبض منه، وبرئ منه إن مل يكن قبض، وإن كان على وجه ميكن فيه الضمان و 
يتلفه آدمي ميكن تضمينه فللمشرتي الفسخ ألجل تلفه قبل التمكن من قبضه وله اإلمضاء إلمكان 

تلف للبائع وكان للمشرتي مطالبة البائع ابلثمن إن كان مطالبة املتلف، فإن فسخ كانت مطالبة امل
 ابلبدل الواجب قبضه، وإن مل يفسخ كان عليه الثمن وله مطالبة املتلف، لكن املتلف ال يطالب إال

ابإلتالف، واملشرتي ال يطالب إال ابملسمى الواجب ابلعقد، وهلذا قال الفقهاء من أصحابنا وغريهم: 
هو البائع أو املشرتي أو اثلثاً أو يكون أبمر مساوي، فإن كان هو املشرتي إن املتلف إما أن يكون 

لعقد، وإن كان اثلثاً فاملشرتي فإتالفه كقبضه يستقر به العوض، وإن كان أبمر مساوي انفسخ ا
 ابخليار، وإن كان املتلف هو البائع فأشهر الوجهني أنه كإتالف األجنيب، والثاين أنه كالتلف السمائي.



األصل مستقر يف مجيع املعاوضات إذا تلف املعقود عليه قبل التمكن من القبض تلفاً ال  وهذا
يف العقد اخليار. وكذلك سائر الوجوه اليت يتعذر ضمان فيه انفسخ العقد، وإن كان فيه الضمان كان 

فيها حصول املقصود ابلعقد من غري إايس، مثل أن يغصب املبيع أو املستأجر غاصب، أو يفلس 
لبائع ابلثمن، أو يتعذر فياه ما تستحقه الزوجة من النفقة واملتعة والقسم، أو ما يستحقه الزوج من ا

 املتعة
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ض هذا مبوت أحد الزوجني، ألن ذلك متام العقد وهنايته، وال ابلطالق قبل الدخول وحنوها، وال ينتق
ه حرمة املصاهرة يف غري ألن نفس حصول الصلة بني الزوجني أحد مقصودي العقد. وهلذا ثبتت ب

 الربيبة.
 فصل

مسلم  واألصل يف أن تلف املبيع واملستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد من السنة ما رواه
يف صحيحه عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " لو بعث من أخيك متراً 

، مب أتخذ مال أخيك بغري حق؟ " ويف رواية " أن فأصابته جائحة فال حيل لك أن أتخذ منه شيئاً 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح ".

يه وسلم يف هذا احلديث الصحيح أنه إذا ابع مثرًا فأصابته جائحة فال حيل فقد بني النيب صلى هللا عل
بغري حق؟ " وهذا داللة له أن أيخذ منه شيئاً، مث بني سبب ذلك وعلته فقال " مب أتخذ مال أخيك 

على ما ذكره هللا يف كتابه من حترمي أكل املال ابلباطل وأنه إذا تلف املبيع قبل التمكن من قبضه كان 
ذ شيء من الثمن أخذ ماله بغري حق بل ابلباطل، وقد حرم هللا أكل املال ابلباطل ألنه من الظلم أخ

 احلديث أصل يف هذا الباب.املخالف للقسط الذي تقوم به السماء واألرض. وهذا 
والعلماء وإن تنازعوا يف حكم هذا احلديث كما سنذكره واتفقوا على أن تلف املبيع قبل التمكن من 

يبطل العقد وحيرم أخذ الثمن فلست أعلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم حديثاً صحيحاً  القبض
 لقبض يبطل العقد( غري هذا احلديث.صرحياً يف هذه القاعدة وهي )إن تلف املبيع قبل التمكن من ا

وهذا له نظائر متعددة قد ينص النيب صلى هللا عليه وسلم نصاً يوجب قاعدة وخيفي النص على 
 العلماء حىت يوافقوا غريهم على بعض أحكام تلك القاعدة ويتنازعوا فيما مل بعض
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يبلغهم فيه النص. مثل اتفاقهم على املضاربة ومنازعتهم يف املساقاة واملزارعة ومها اثبتان ابلنص، 
 .واملضارية ليس فيها نص، وإمنا فيها عمل الصحابة رضي هللا عنهم

ث يؤصلون أصاًل ابلنص ويفرعون عليه ال ينازعون يف األصل املنصوص وهلذا كان فقهاء احلدي
ويوافقون فيما ال نص فيه، ويتولد من ذلك ظهور احلكم اجملمع عليه هليبة االتفاق يف القلوب وأنه 

 ليس ألحد خالفه.
ليه. وإن خفي مدركه وتوقف بعض الناس يف احلكم املنصوص. وقد يكون حكمه أقوى من املتفق ع

 بعض العلماء فليس ذلك مبانع من قوته يف نفس األمر حىت يقطع به من ظهر له مدركه.على 
ووضع اجلوائح من هذا الباب، فإهنا اثبتة ابلنص، وابلعمل القدمي الذي مل يعلم فيه خمالف من 

حيح ليس يف العلماء من الصحابة والتابعني، وابلقياس اجللي والقواعد املقررة، بل عند التأمل الص
 الف هذا احلديث على التحقيق.خي

وذلك أن القول به هو مذهب أهل املدينة قدمياً وحديثاً، وعليه العمل عندهم من لدن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم إىل زمن مالك وغريه، وهو مشهور عن علمائهم كالقاسم ابن حممد وحيىي بن 

مام أمحد وأصحابه وأيب عبيد مذهب فقهاء احلديث كاإل سعيد القاضي ومالك وأصحابه، وهو
والشافعي يف قوله القدمي. وأما يف القول اجلديد فإنه علق القول به على ثبوته ألنه مل يعلم صحته، 

فقال رضي هللا عنه: مل يثبت عندي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح، ولو ثبت 
 يل والكثري.بوضعها لوضعتها يف القل مل أعده، ولو كنت قائالً 

فقد أخرب أنه إمنا مل جيزم به ألنه مل يعلم صحته. وعلق القول به على ثبوته، فقال: لو ثبت مل أعده. 
واحلديث اثبت عند أهل احلديث مل يقدح فيه أحد من علماء احلديث بل صححوه ورووه يف 

ول به على أصل مام أمحد. فظهر وجوب القالصحاح والسنن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه واإل
 الشافعي أصاًل.
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وأما أبو حنيفة فإنه ال يتصور اخلالف معه يف هذا األصل على احلقيقة ألن من أصله: أنه ال يفرق 
ال ولو شرط التبقية بعد بني ما قبل بدو الصالح وبعده، ومطلق العقد عنده وجوب القطع يف احل

أن العقد موجب التقابض يف احلال، فال جيوز أتخريه  بدو الصالح مل يصح عنده بناء على ما رآه من



ألنه شرط خيالف مقتضى العقد، فإذا تلف الثمر عنده بعد البيع والتخلية فقد تلف بعد وجوب 
جارة فعنده ال ميلك املنافع فيها قطعه كما لو تلف عند غريه بعد كمال إصالحه، وطرد أصله يف اإل

 جرد العقد وقبض العني وهلذا يفسخها ابملوت وغريه.إال ابلقبض شيئاً فشيئاً ال متلك مب
ومعلوم أن األحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم متواترة يف التفريق بني ما بعد بدو الصالح وقبل 

 عليه وسلم عن بيع الثمار حىت يبدو بدوها كما عليه مجاهري العلماء حيث هنى النيب صلى هللا
من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأيب هريرة فلو كان صالحها، وذلك اثبت يف الصحاح 

 أبو حنيفة ممن يقول ببيع الثمار بعد بدو صالحها مبقاة إىل كمال الصالح ظهر النزاع معه.
يع إذا تلف قبل التمكن من القبض يكون من والذين ينازعون يف وضع اجلوائح ال ينازعون يف أن املب

د الناس يف ذلك قوالً فإنه يقول: إذا تلف قبل القبض كان من ضمان ضمان البائع، بل الشافعي أش
البائع يف كل مبيع ويطرد ذلك يف غري البيع، وأبو حنيفة يقول به يف كل منقول. ومالك وأمحد 

ضه كالعني احلاضرة وما مل ميكن قبضه ملا روى البخاري القائالن بوضع اجلوائج يفرقان بني ما أمكن قب
ي عن سامل عن ابن عمر قال: مضت السنة إن ما أدركته الصقعة حباً جمموعاً فهو من من رواية الزهر 
 مال املشرتي.

وإما النزاع يف أن تلف الثمر قبل كمال صالحه تلف قبل التمكن من القبض أم ال؟ فإهنم يقولون 
يتصل به  ه ألن قبضه حصل ابلتخلية بني املشرتي وبينه، فإن هذا قبض العقار وماهذا تلف بعد قبض

 ابالتفاق، وألن املشرتي جيوز تصرفه فيه
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ابلبيع وغريه، وجواز التصرف يدل على حصول القبض ألن التصرف يف املبيع قبل القبض ال جيوز، 
 فهذا سر قوهلم.

مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد قال:  وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدين هبا، مثل ما رواه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مثار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول هللا صلى  أصيب رجل يف عهد

هللا عليه وسلم " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول هللا صلى 
 لكم إال ذلك " ومثل ما روي يف الصحيحني أن امرأة هللا عليه وسلم لغرمائه " خذوا ما وجدمت وليس

أتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت: إن ابين اشرتى مثرة من فالن فأذهبتها اجلائحة فسأله أن 
 يضع عنه فتأىل أن ال يفعل، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم " أتىل أن ال يفعل خريًا ".



فكثرت ألول فكالم جممل فإنه حكى أن رجاًل اشرتى مثاراً وال داللة يف واحد من احلديثني، أما ا
ديونه فيمكن أن السعر كان رخيصاً فكثر دينه لذلك، وحيتمل أهنا تلفت أو بعضها بعد كمال 

الصالح أو حوزها إىل اجلرين أو إىل البيت أو السوق، وحيتمل أن يكون هذا قبل هنيه أن تباع الثمار 
األصل وذاك هذا كان خمالفاً لكان منسوخاً، ألنه ابق على حكم قبل بدو صالحها. ولو فرض أن 

انقل عنه، وفيه سنة جديدة فلو خولفت لوقع التغيري مرتني، وأما احلديث الثاين فليس فيه إال قول 
النيب صلى هللا عليه وسلم " أتىل أن ال يفعل خريًا " واخلري قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً، ومل 

 لتلف كان بعد كمال الصالح.دم مطالبة اخلصم وحضور البينة أو اإلقرار، ولعل احيكم عليه لع
وقد اعرتض بعضهم على حديث اجلوائح أبنه جممول على بيع الثمر قبل بدو صالحه كما يف حديث 

 أنس. وهذا ابطل لعدة أوجه.
حة " والبيع املطلق أحدها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " إذا بعت من أخيك مثرة فأصابتها جائ

 ح.ال ينصرف إال إىل البيع الصحي
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 والثاين أنه أطلع بيع الثمرة ومل يقل قبل بدو صالحها فأما تقييده ببيعها قبل بدوصالحها فال وجه له.
 ها ال جيب فيه مثن حبال.الثالث أنه قيد ذلك حبال اجلائحة، وبيع الثمر قبل بدو صالح

ضاً لوجب أن يكون الرابع أن املقبوض ابلعقد الفاسد مضمون، فلو كان الثمر على الشجر مقبو 
مضموانً على املشرتي يف العقد الفاسد. وهذا الوجه يوجب أن حيتج حبديث أنس على وضع اجلوائح 

يح ضمن يف الفاسد، وما ال يف البيع الصحيح. كما توضع يف البيع الفاسد، ألن ما ضمن يف الصح
 يضمن يف الصحيح ال يضمن يف الفاسد.

منوع، بل نقول ذلك تلف قبل متام القبض وكماله، بل وقبل وأما قوهلم: إنه تلف بعض القبض فم
التمكن من القبض، ألن البائع عليه متام الرتبية من سقي الثمر، حىت لو ترك ذلك لكان مفرطاً، ولو 

يقدر عليه من التخلية فاملشرتي إمنا عليه أن يقبضه على الوجه املعروف  فرض أن البائع فعل ما
م دون متام التسلم. وذلك أحد طريف القبض. ومل يقدر املشرتي إال على املعتاد. فقد وجد التسلي

ذلك. وإمنا على املشرتي أن يقبض املبيع على الوجه املعروف املعتاد الذي اقتضاه العقد، سواء كان 
 تعقباً للعقد أو مستأخرًا وسواء كان مجلة أو شيئاً فشيئاً.القبض مس

، فليس من شرط القبض أن يستعقب العقد، بل القبض جيب وحنن نطرد هذا األصل يف مجيع العقود



وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظاً وعرفاً، وهلذا جيوز استثناء بعض منفعة املبيع مدة معينة وإن 
صحيح، كما جيوز بيع العني املؤجرة، وجيوز بيع الشجر واستثناء مثره للبائع، أتخر هبا القبض على ال
 لقبض. وجيوز عقد اإلجارة ملدة ال تلي العقد.وإن أتخر معه كمال ا

وسر ذلك أن القبض هو موجب العقد فيجب يف ذلك ما أوجبه العاقدان حيسب قصدمها الذي 
 يليظهر بلفظهما وعرفهما. وهلذا قلنا أن شرطا تعج
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حل حراماً القطع جاز إذا مل يكن فيه فساد حيظره الشرع، فإن املسلمني عند شروطهم إال شرطاً أ
 ح.وحرم حالاًل، وإن أطلقا فالعرف أتخري اجلداد واحلصاد إىل كمال الصال

وأما استدالهلم أبن القبض هو التخلية فالقبض مرجعه إىل عرف الناس، حيث مل يكن له حد يف اللغة 
ف وال يف الشرع. وقبض مثر الشجر ال بد فيه من اخلدمة والتخلية املستمرة إىل كمال الصالح، خبال

 .قبض جمرد األصول، وختلية كل شيء حبسبه، ودليل ذلك املنافع يف العني املؤجرة
وأما استدالهلم جبواز التصرف فيه ابلبيع، فعن أمحد يف هذه املسألة روايتان: )أحدمها( ال جيوز بيعه ما 

الرواية دام مضموانً على البائع ألن بيع ما مل يقبض فال جيوز وعلى هذا مينع احلكم يف األصل )و 
هنا لو تلفت قبل االستيفاء  الثانية( جيوز التصرف، وعلى هذه الرواية فذلك مبنزلة منافع اإلجارة أب

كانت من ضمان املؤجر ابالتفاق، ومع هذا فيجوز التصرف فيها قبل القبض، وذلك ألنه يف 
النتفاء كماله املوضعني حصل اإلقباض املمكن فجاز التصرف ابعتبار التمكن، ومل يدخل يف الضمان 

ا فعندان ال مالزمة بني جواز ومتامه الذي به يقدر املشرتي واملستأجر على االستيفاء، وعلى هذ
التصرف والضمان، بل جيوز التصرف بال ضمان كما هنا، وقد حيصل الضمان بال جواز تصرف كما 

وكما يف الصربة قبل يف املقبوض قبضاً فاسداً، كما لو اشرتى قفيزاً من صربة فقبض الصربة كلها، 
 يعاً وقد ال حيصالن مجيعاً.نقلها على إحدى الروايتني. اختارها اخلرقي. وقد حيصالن مج

ولنا يف جواز إجيار العني املؤجرة أبكثر من أجرهتا روايتان، ملا يف ذلك من ربح ما مل يضمن، ورواية 
مقابلة الزايدة. فالروايتان يف بيع اثلثة: إن زاد فيها عمارة جازت زايدة األجرة فتكون الزايدة يف 

العني املؤجرة، ولو قيل يف الثمار إمنا مينع من الزايدة على الثمن  الثمار املشرتاة نظري الروايتني يف إجيار 
 كرواية املنع يف اإلجارة لتوجه ذلك.

(5/217) 



 

ود ابلعقد، فيكون وهبذا الكالم يظهر املعىن يف املسئلة وإن ذلك تلف قبل التمكن من القبض املقص
التخلية ليست مقصودة لذاهتا مضموانً على البائع كتلف املنافع قبل التمكن من قبضها. وذلك ألن 

وإمنا مقصودها متكن املشرتي من قبض املبيع، والثمر على الشجر ليس مبحرز وال مقبوض، وهلذا ال 
ده وجداده، وهلذا وجب على قطع فيه، وال املقصود ابلعقد كونه على الشجر. وإمنا املقصود حصا

د البيع داخلة فيه وإن كانت معدومة كما البائع ما به يتمكن من جداده وسقيه، واألجزاء احلادثة بع
تدخل املنافع يف اإلجارة وإن كانت معدومة، فكيف يكون املعدوم مقبوضاً قبضاً مستقراً موجباً 

 النتقال الضمان؟
 فصل

اجلائحة هي اآلفات السماوية اليت ال ميكن معها تضمني أحد، وعلى هذا األصل تتفرع املسائل، ف
واملطر واجلليد والصاعقة وحنو ذلك، كما لو تلف هبا غري هذا املبيع. فإن مثل الريح والربد واحلر 

أتلفها آدمي ميكن تضمينه، أو غصبها غاصب، فقال أصحابنا كالقاضي وغريه: هي مبنزل إتالف 
، خيري املشرتي بني اإلمضاء والفسخ كما تقدم، وإن أتلفها من اآلدميني املبيع قبل التمكن من قبضه

مانه كاجليوش اليت تنهبها واللصوص الذين خيربوهنا، فخرجوا فيه وجهني )أحدمها( من ال ميكن ض
ليست جائحة ألهنا من فعل آدمي )والثاين( وهو قياس أصول املذهب أهنا جائحة وهو مذهب مالك  

يف منافع اإلجارة، ألن املأخذ إمنا هو إمكان الضمان، وهلذا لو كان املتلف كما قلنا مثل ذلك 
فار أو أهل احلرب كان ذلك كاآلفة السماوية، واجليوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظلماً جيوش الك

ومل يكن تضمينهم فهم مبنزلة الربد يف املعىن، ولو كانت اجلائحة قد عيبته ومل تتلفه فهو كالعيب 
بل التمكن من القبض، وهو كالعيب القدمي ميلك به الفسخ أو األرض حيث يقول به، وإذا  احلادث ق

 كان ذلك مبنزلة تلف املبيع قبل التمكن من قبضه فال فرق بني قليل اجلائحة
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وكثريها يف أشهر الروايتني، وهي قول الشافعي وأيب عبيدة وغريمها من فقهاء احلديث لعموم احلديث 
 بد من تلف بعض الثمر يف العادة،  )والثانية( أن اجلائحة الثلث فما زاد كقول مالك، ألنه الواملعىن

فيحتاج إىل تقدير اجلائحة فتقدر ابلثلث، كما قدر به الوصية والنذر ومواضع يف اجلراح وغري ذلك، 
قال، الفرق مرجعه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " الثلث، والثلث كثري " وعلى الرواية األوىل ي



كل الطري أو غريه له فهو مشروط يف العقد، واجلائحة ما إىل العادة، فما جرت العادة بسقوطه أو أ
زاد على ذلك، وإذا زادت على العادة وضعت مجيعهاً، وكذلك إذا زادت على الثلث وقلنا بتقديره 

على وجهني، ومها قوالن يف أبهنا توضع مجيعها، وهل الثلث مقدر بثلث القيمة أو ثلث املقدار؟ 
 مذهب مالك.

 فصل
يف مجيع الشجر عند أصحابنا، وهو مذهب مالك. وقد نقل عن أمحد أنه قال:  واجلوائح موضوعة

إمنا اجلوائح يف النخل، وقد أتوله القاضي على أنه أراد إخراج الزرع واخلضر من ذلك، وميكن أنه أراد 
 اخلل وابقي الشجر اثبتة ابلقياس ال ابلنص، فإن شجر أن لفظ اجلوائح الذي جاء به احلديث هو يف

ينة كان النخل. وأما اجلوائح فيما يبتاع من الزرع ففيه وجهان ذكرمها القاضي وغريه )أحدمها( ال املد
جائحة فيها، قال القاضي: وهذا أشبه، ألهنا ال تباع إال بعد تكامل صالحها وأوان جدادها، خبالف 

ي كالم أمحد: ز مبجرد بدو الصالح ومدته تطول. وعلى هذا الوجه محل القاضالثمرة فإن بيعها جائ
وقد سئل عن جوائح الزرع فقال: إمنا اجلوائح يف  -يعين ملا كان ببغداد  -إمنا اجلوائح يف النخل 

النخل. وكذلك مذهب مالك أنه ال جائحة يف الثمرة إذا يبست، والزرع ال جائحة فيه كذلك، ألنه 
والشافعي يف القول اجلديد املعلق ايبساً، وهذا قول من ال يضع اجلوائح يف الثمر كأيب حنيفة إمنا يباع 

(1. ) 
__________ 

 ( أي املعلق على عدم صحة احلديث وقد صح قوجب العمل به على قاعدته1)
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أيب حممد مل والوجه الثاين فيها اجلائحة كالثمرة. وهذا هو الذي قطع به غري واحد من أصحابنا ك
هللا عليه وسلم هنى عن بيع العنب  يذكروا فيه خالفاً ومل يفرقوا بني ذلك وبني الثمرة، ألن النيب صلى

حىت يسود، وبيع احلب حىت يشتد، فبيع هذا بعد اسوداده كبيع هذا بعد اشتداده. ومن حني يشتد 
تكرر محله كالقثاء واخليار  إىل حني يستحصد مدة قد تصيبه فيها جائحة. ومن أصحابنا من قال: ما

ه كثمره يف ذلك لصحة بيع أصوله صغاراً كانت وحنومها من اخلضر والبقول وغريمها فهو كالشجر ومثر 
 أو كباراً مثمرة أو غري مثمرة.

 فصل



هذا إذا تلفت قبل كمال صالحها ووقت جدادها، فإن تركها إىل حني اجلداد فتلفت حينئذ فكذلك 
مالك أهنا تكون من ضمان املشرتي. وللشافعي قوالن، وذلك ألنه مل يبق  عند أصحابنا. ونقل عن

ع شيء من التسليم، واملشرتي مل حيصل منه تفريط ال خاص وال عام فإن أتخريها إىل هذا على البائ
احلني من موجب العقد. فأصحابنا راعوا عدم متكن املشرتي وعدم تفريطه، واملنازع راعى تسليم 

 البائع ومتكينه.
ثة أوجه )أحدها( أن ( نقلها وتكامل بلوغها مث تلفت ففياه ألصحابنا ثال1وأما إن تركها حىت جياوز )

يكون من ضمان البائع أيضاً لعدم كمال قبض املشرتي وهو الذي قطع به القاضي يف اجملرد وابن 
مل يكن له  عقيل وأكثر األصحاب وهو مذهب مالك والشافعي، لكن القاضي يف اجملرد علله مبا إذا

الث وهو عدم اعتبار إمكان عذر دون ما إذا عاقه مرضه أو مانع، وأما غريه فذهبوا إىل الوجه الث
 الرفع واجلد. قال ابن عقيل: هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا وهو

__________ 
 ( بياض ابألصل1)
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املستأجر احلائل وبينها حائل خيصه  كما قال، فإن هذه الثمرة مبنزلة املنفعة يف اإلجارة. ولو حال بني
 نه يسقط أجرة ما ذهب به من املنفعة.مثل مرضه وحنوه مل تسقط عنه األجرة خبالف احلائل العامل فإ

 فصل
هذا إذا اشرتى الثمرة والزرع، فإن اشرتى األصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبري واشرتط الثمر فال 

مها. ولذلك احرتز اخلرقي من هذه الصورة فقال: وإذا جائحة يف ذلك عند أصحابنا ومالك وغري 
سماء رجع هبا على البائع، وذلك ألنه هنا حصل اشرتى الثمرة دون األصل فتلفت جبائحة من ال

القبض الكامل بقبض األصل، وهلذا ال جيب على البائع سقي وال مؤونة أصاًل، فإن املبيع عقار 
 وتبعاً، فإذا جاز بيعه قبل صالحه جاز هنا تبعاً، ولو بيع والعقار قبض ابلتخلية، والثمر دخل ضمناً 

 مقصودًا مل جيز بيعه قبل صالحه.
 لفص

هذا الكالم يف البيع احملض للثمر والزرع، وأما الضمان والقبالة وهو أن يضمن األرض والشجر مجيعاً 
 يه ثالثة أقوال.بعوض واحد ملن يقوم على الشجر واألرض ويكون الثمر والزرع له، فهذا العقد ف



على أن يف أحدها أنه ابطل وهذا القول منصوص عن أمحد، وهو قول أيب حنيفة والشافعي، بناء 
ذلك تبعاً للثمر قبل بدو صالحه )والثاين( جيوز إذا كانت األرض هي املقصودة والشجر اتبع هلا أبن 

طائفة من أصحابنا وغريهم،  يكون شجرًا قلياًل، وهذا قول مالك )والثالث( حواز ذلك مطلقاً، قاله
إال إبدخال الشجر يف  منهم ابن عقيل، وهذا هو الصواب ألن إجارة األرض جائزة وال ميكن ذلك

 العقد فجاز للحاجة تبعاً، وإن كان يف ذلك بيع مثر قبل بدو صالحه
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شجر ويزرع إذا بيع مع األصل، وألن ذلك ليس ببيع للثمر. ألن الضامن هنا هو الذي يسقي ال
ملشرتي للزرع، فال يصح األرض، فهو يف الشجر مبنزلة املستأجر يف األرض، واملبتاع للثمر مبنزلة ا

إحلاق أحدمها ابآلخر، وألن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قبل حديقة أسيد بن احلضري ثالث سنني 
بو زرعة لدمشقي يف اترخيه بعد موته وأخذ القبالة فوىف هبا دينه. رواه حرب الكرماين يف مسائله وأ

ابة على األرض اليت فيها شجر إبسناد صحيح، وألن عمر بن اخلطاب ضرب اخلراج ابتفاق الصح
خنل وعنب وجعل لألرض قسطاً وللشجر قسطاً، وذلك إجارة عند أكثر من ينازعنا يف هذه املسئلة، 

 الفقهية.وهو ضمان ألرض وشجر. وقد بسطت الكالم يف هذه املسئلة يف القواعد 
 املعاملة؟ قيل أنه والغرض هنا مسئلة وضع اجلوائح، فإذا قلنا ال يصح هذا العقد فكيف الطريق يف

يؤجر األرض ويساقي على الشجر )والزرع( منها، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وغريهم، 
يلة وهو وهو قول القاضي أيب يعلى يف كتاب إبطال احليل، واملنصوص عن أمحد إبطال هذه احل

ه إن جعل أحد الصواب، كما قرران يف كتاب إبطال احليل فساد ذلك من وجوه كثرية )منها( أن
العقدين شرطاً يف اآلخر مل يصح، وإن عقدمها عقدين مفردين مل جتز له هذه احملاابة يف مال موليه  

 كالوقف ومال اليتيم وحنومها، وال مال موكله الغائب وحنوه.
أن إعطاء العوض العظيم من الضامن مل يكن ألجل منفعة األرض اليت قد ال ومنها أنه قد علم 

عوض وإمنا هو ألجل الثمرة، وكذلك املالك قد علم أنه مل يشرتط لنفسه من الثمرة تساوي عشر ال
 شيئاً، وهو ال يطالب بذلك القدر النذر الذي ال قيمة له، وإمنا جعل الثمرة مجيعها للضامن.

 العقد إما أن يصح على الوجه املعروف بني الناس وإما أن الويف اجلملة فهذا 
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يصح حبال، لكن الثاين فيه فساد عظيم ال حتتمله الشريعة فتعني األول. وأما هذه احليلة فيعرف 
 بطالهنا أبدىن نظر.

 نا: العقد فاسد فيكون قد اشرتى مثرة قبلفعلى هذا إذا حصلت جائحة يف هذا الضمان، فإن قل
بدو صالحها وقد خلي بينه وبينها وتلفت قبل كمال الصالح أو مل تطلع. وقد تقدم أن النيب صلى 
هللا عليه وسلم إمنا هنى عن بيع الثمر قبل بدو صالحه لقوله " أرأيت أن منع هللا الثمرة " أو قال " 

جائحة منعت كمال حدكم مال أخيه بغري حق؟ " وإذا أصابتها أرأيت إن مل يثمرها هللا، فبم أيخذ أ
صالحها وأفسدهتا فقد منع هللا الثمرة فيجب أن ال أيخذ مال أخيه بغري حق. ومن قال أن الثمرة 

تضمن ابلقبض يف العقد الصحيح فيلزمه أن يقول أهنا تضمن ابلقبض يف العقد الفاسد، فإذا تلفت 
ن جيب أن يضمنوا وض ابلعقد الفاسد مضمون على املشرتي، لكهنا يكون من ضمانه ألن املقب

قيمتها حني تلفت، وقد يكون تلفها يف أوائل ظهورها وقيمتها قليلة، وقد يكون بعد بدو صالحها 
وهذا مما يلزمهم فيه إلزاماً قوايً، وهو أنه إذا اشرتاها بعد بدو صالحها مستحقة التبقية فكثري من 

جلائحة، فيجب أن ال يضمن إال ما لق بعد، فإذا تلفت جبائحة ومل نضع عنه اأجزائها وصفاهتا مل خي
قبضه دون ما مل خيلق بعد ومل يقبضه، فيجب أن ينظر قيمتها حني أصابتها اجلائحة فينسب ذلك إىل 
قيمتها وقت بدو الصالح، فيضمن من الثمن بقدر ذلك، مبنزلة من قبض بعض املبيع وبعض منفعة 

د. فأما أن جيعل األجزاء والصفات ض فإنه يضمن ما قبضه دون ما مل يقبضه بعاإلجارة دون بع
املعدومة اليت مل ختلق بعد من ضمانه وهي مل توجد فهذا خالف أصول اإلسالم، وهو ظلم بني ال وجه 
له، ومن قاله فعليه أن يقول أنه إذا اشرتى الثمرة قبل بدو صالحها وقبض أصلها ومل خيلق منها شيء 

، وهذا خالف النص واإلمجاع، ويلزمه أن يقول أنه منعت الطلع أن يضمن الثمن مجيعه للبائع آلفة
 لو بدا صالحها يف العقد الفاسد
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وتلفت آبفة مساوية أن يضمن مجيع الثمرة كما يضمنها عنده ابلعقد الصحيح، فإن ما ضمن ابلقبض 
ال  بدل. وهذه حجة قويةيف أحدمها ضمن ابلقبض يف اآلخر، إال أنه يضمن هنا ابملسمى وهناك ابل

حميص عنها، فإنه إن جعل ما مل خيلق من األجزاء مقبوضاً لزمه أن يضمن يف العقد الفاسد، وإن جعله 
 غري مقبوض لزمه أن ال يضمن يف العقد الصحيح. واألول ابطل قطعاً خمالف للنص واإلمجاع.



لتناقض، ض فقد سلم من هذا اومن قال من الكوفيني أن املعقود عليه هو ما وجد فقط وهو املقبو 
لكن لزمه خمالفة النصوص املستفيضة، وخمالفة عمل املسلمني قدمياً وحديثاً، وخمالفة األصول 

 املستقرة، وخمالفة العدل الذي به تقوم السماء واألرض، كما هو مقرر يف موضعه.
وضعها يف العقد وهذا كاحلجج القاطعة على وجوب وضع اجلوائح يف العقود الصحيحة والفاسدة، و 

اسد أقوى، وأما إذا جعلنا الضمان صحيحاً فإان نقول بوضع اجلوائح فيه، كما نقوله يف الشراء الف
وأوىل أيضاً، وأما من يصحح هذه احليلة ويرى العقد صحيحاً فقد نقول أنت مساق واملساقاة ليس 

 فيها جائحة فيبين هذا على وضع اجلوائح يف املساقاة.
 فصل

ل: ال نزاع بني األئمة أن منافع اإلجارة إذا تعطلت قبل التمكن من ئح يف اإلجارة فنقو وأما اجلوا
استيفائها سقطت األجرة، مل يتنازعوا يف ذلك كما تنازعوا يف تلف الثمرة املبيعة، ألن الثمرة هناك قد 

ع على أن العني يقولون قبضت ابلتخلية، وأما املنفعة اليت مل توجد فلم تقبض حبال. وهلذا نقل اإلمجا 
ؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت اإلجارة، وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من امل

االنتفاع، إال خالفاً شاذًا حكوه عن أيب ثور. ألن املعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه تلف املبيع بعد 
 القبض جعال لقبض العني قبضاً للمنفعة.
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ضع اجلوائح، لكن يقولون: املعقود عليه هنا املنافع وهي وقد يقال: هو قياس قول من يقول بعدم و 
وإمنا جعل قبض العني قبضاً هلا يف معدومة مل تقبض، وإمنا قبضها ابستيفائها أو التمكن من استيفائها، 

انتقال امللك واالستحقاق، وجواز التصرف. فإذا تلفت العني فقد تلفت قبل التمكن من استيفاء 
 .املنفعة فتبطل اإلجارة

وهذا يلزمهم مثله يف الثمرة ابعتبار ما مل يوجد من أجزائها. واألصول يف الثمرة كالعني يف املنفعة 
اء املقصود ابلعقد موجود يف املوضعني. فأبو ثور طرد القياس الفاسد كما كرد وعدم التمكن من استيف

 اجلمهور القياس الصحيح يف وضع اجلوائح وإبطال اإلجارة.
يف أثناء املدة انفسخت اإلجارة فيما بقى من املدة دون ما مضى. ويف انفساخها يف وإن تلفت العني 

أجرة يسقط نصيبه من األجرة كتلف بعض األعيان املاضي خالف شاذ، وتعطل بعض األعيان املست
 املبيعة، مثل موت بعض الدواب املستأجرة واهندام بعض الدور.



لعني كموت العبد والدابة املستأجرة )والثاين( زوال وتعطل املنفعة يكون بوجهني )أحدمها( تلف ا
اؤها، فهذه إذا مل يبق نفعها أبن حيدث عليها ما مينع كدار اهندمت وأرض للزرع غرقت أو انقطع م

فيها نفع فهي كالتالفة سواء ال فرق بينهما عند أحد من العلماء، وإن زال بعض نفعها املقصود وبقي 
ض بغري ماء ويكون زرعاً انقصاً وكان املاء ينحسر عن األرض اليت بعضه مثل أن ميكنه زرع األر 

 -جارة فإن ذلك كالعيب يف البيع غرقت على وجه مينع بعض الزراعة أو نشوء الزرع، ملك فسخ اإل
ومل تبطل به اإلجارة. ويف إمساكه ابألرش قوالن يف املذهب. وإن تعطل نفعها بعض املدة لزمه من 

 ع به كما قال اخلرقي.األجرة بقدر ما انتف
 فإن جاء أمر غالب حيجر املستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من األجرة
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مبقدار مدة انتفاعه. وإذا بقي من املنفعة ما ليس هو املقصود ابلعقد، مثل أن ينقطع املاء عن األرض 
لك الدار املتهدمة ميكن نصب املستأجرة للزرع وميكن االنتفاع هبا بوضع حطب ونصب خيمة، وكذ

خيمة فيها، واألرض اليت غرقت ميكن صيد السمك منها، فهل تبطل اإلجارة هنا أو يكون هذا  
كالنقص الذي ميلك به الفسخ؟ على وجهني )أحدمها( تبطل، وهو قول أكثر العلماء، كأيب حنيفة 

قصودة ابلعقد كان وجودها ومالك والشافعي يف صورة اهلدم، ألن هذه املنفعة ملا مل تكن هي امل
وعدمها سواء )والثاين( ميلك الفسخ، وهو نص الشافعي يف صورة انقطاع املاء. وقد اختاره القاضي 

 وابن عقيل يف بعض املواضع. واألول اختاره غريمها من األصحاب.
 فصل

د ينقطع املاء إذا تبني هذا فإذا استأجر أرضاً للزرع فقد ينقطع املاء عنها أو تغرق قبل الزرع، وق
عنها أو تغرق أو يصيب الزرع آفة بعد زرعها وقبل وقت احلصاد، فما احلكم يف هذه املسائل؟ 

أن انقطاعه بعد الزرع كانقطاعه قبله، إن  -املنصوص عن أمحد واألصحاب وغريهم يف انقطاع املاء 
أجرة قال أمحد  حصل معه بعض املنفعة وجب من األجرة بقسط ذلك وإن تعطلت املنفعة كلها فال

بن القاسم: سألت أاب عبد هللا: عن رجل اكرتى أرضاً يزرعها وانقطع املاء عنها قبل متام الوقت؟ 
 قال: حيط عنه من األجرة بقدر ما مل ينتفع هبا أو بقدر انقطاع املاء عنها.

، وعلى فصرح أبن انقطاع املاء بعد الزرع يوجب أن حيط عنه من األجرة بقدر ما نقص من املنفعة
 هذا أصحابنا من غري خالف أعلمه.



وذكر القاضي وغريه أنه إذا اكرتى أرضاً للزرع فزرعها مث أصاهبا غرق أو آفة غري الشرب فلم ينبت 
 ( على ذلك1لزمه الكراء وذكر أن أمحد نص )

__________ 
 ( هبامش األصل وجدت خبطه "لعل لفظ أمحد يف نفي ضمان الزرع"1)
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و غرقت يف وقت زرعها فلم ميكنه الزراعة مل تلزمه األجرة لتعذر التسليم وكذلك ذكر صاحب وأهنا ل
ني املفرتقني: يفرق بني انقطاع التفريع مذهب مالك يف الصورتني، فالقاضي يفرق بني الصورتني كالنص

م املستحق  املاء وبني حدوث الغرق وغريه من اآلفات، أبن انقطاع املاء املعتاد مبنزلة عدم التسلي
كموت الدابة واألجرة إمنا تستحق بدوام التسليم املستحق، وأما الغرق وغريه من اآلفات اليت تفسد 

 تلف بعد احلصاد. الزرع فهو إتالف لعني ملك املستأجر فهو كما لو
يف اإلجارة بني انقطاع املاء وحدوث الغرق الذي  -كالشيخ أيب حممد   -وسوى طائفة من أصحابنا 

زرع أو يضر الزرع، إن ذلك إن عطل املنفعة أسقط األجرة وإن أمكن االنتفاع معه على تعب مينع ال
به الفسخ، وإن كان ذلك ال  من القصور، مثل أن يكون الغرق مينع بعض الزراعة أو يسوء الزرع ثبت

ق املؤجر يضر كغرق مباء ينحسر يف قرب من الزمان ال مينع الزرع وال يضره وانقطاع املاء عنها إذا سا
 إليها املاء من مكان آخر أو كان انقطاعه يف زمن ال حيتاج إليه فيه مل يكن له الفسخ.

ىل مسألة غرق الزرع، ومن مسئلة غرق وعلى هذه الطريقة ينقل جواب أمحد من مسئلة انقطاع املاء إ
ادث قبل الزرع الزرع إىل مسئلة انقطاع املاء، ألن املعىن يف اجلميع واحد، وذلك أن غرق الزرع احل

إذا منع من الزرع فاحلادث بعده مينع من نبات الزرع، كما أن انقطاع املاء مينع من نبات الزرع، 
ن االنتفاع إىل حني احلصاد ليس إلقاء البذر هو مجيع واملعقود عليه املقصود ابلعقد هو التمكن م

املاء بعد ذلك أن ال ميلك املعقود عليه ولو كان ذلك وحده هو املعقود عليه لوجب إذا انقطع 
 الفسخ وال يسقط شيء من األجرة ومل يقولوا به وال جيوز
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أن يقال به، ألان نعلم يقيناً أن مقصود املستأجر الذي عقد عليه العقد هو متكنه من االنتفاع برتبة 
و املاء أو اهلواء لت منفعة الرتاب أاألرض وهوائها ومائها ومشسها إىل أن يكمل صالح زرعه، فمىت زا

أو الشمس مل ينبت الزرع ومل يستوف املنفعة املقصودة ابلعقدة، كما لو استأجر دارًا للسكىن 
 فتعذرت السكىن هبا لبعض األسباب، مثل خراب حائط أو انقطاع ماء أو اهندام سقف وحنو ذلك.

صها أو الفسخ وإن مل سقوط األجرة أو نقوال خالف بني األمة إن تعطل املنفعة أبمر مساوي يوجب 
يكن للمستأجر فيه صنع كموت الدابة واهندام الدار وانقطاع ماء السماء، فكذلك حدوث الغرق 

 وغريه من اآلفات املانعة من كمال االنتفاع ابلزرع.
ر يوضح ذلك أن املقصود املعقود عليه ليس هو جمرد فعل املستأجر الذي هو شق األرض وإلقاء البذ

كن من ذلك فقد متكن من املنفعة مجيعها وإن حصل بعده ما يفسد الزرع ومينع حىت يقال إذا مت
االنتفاع به، ألن ذلك منتقض ابنقطاع املاء بعد ذلك، وألن املعقود عليه نفس منفعة األرض، 

وتعب وانتفاعه هبا ليس هو فعله فإن فعله ليس هو منفعة له وال فيه انتفاع له بل هو كلفة عليه 
ه نفعه وماله، وهذا خبالف سكىن الدار وركوب الدابة، فإن نفس السكىن والركوب ونصب يذهب في

 انتفاع وبذلك قد نفعته العني املؤجرة.
وأما شق األرض فتعب ونصب وإلقاء البذر وإخراج مال، وإمنا يفعل ذلك ملا يرجوه من انتفاعه 

حان الذي خلق األزواج كلها مما كما قال تعاىل )سبابلنفع الذي خيلقه هللا يف األرض من اإلنبات،  
تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون( وقال )ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب( 

 وقال )فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقصباً وزيتوانً وخناًل( .
جيب أن  ؤجر واملعقود عليهوليس لقائل أن يقول: أن إنبات األرض ليس مقدوراً للمستأجر وال للم

يكون مقدورًا عليه، ألن هذا خالف إمجاع املسلمني بل وسائر العقالء فإن املعقود عليه املقصود 
 ابإلجارة ال جيب أن يكون من فعل أحد
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املتآجرين، بل جيوز أن جيعل غريمها من حيوان أو مجاد وإن كاان عاجزين عن تلك املنفعة مثل أن 
سكىن ونفس االنتفاع هبا هو مبا خلق ا هو ابختيارها، ومثل أن يؤجره داراً لليؤجره عبداً أو دابة ونفعه

هللا فيها من البقاء على تلك الصورة ليس ذلك من فعل املؤجر، وكذلك جراين املاء من السماء 
 ونبعه من األرض هو داخل يف املعقود عليه وليس هو من مقدور أحدمها.



ن املنفعة اليت فيه كتب أو ثياب أو آلة صناعة أو غري ذلك فإوكذلك إذا آجره منقواًل من سالح أو  
ليست من فعل املؤجر ونظائر ذلك كثرية، فكذلك نفع األرض الذي خيلقه هللا فيها حىت ينبت الزرع 

هو املعقود عليه املقصود  -برتاهبا ومائها وهوائها ومشسها، وإن كان أكثره ال يدخل يف مقدور البشر 
ه كان كما لو تعطل منفعة غريه من هذا املعقود عليه بطل العقد وإن بطل بعضابلعقد فإذا تلف 

 األعيان املؤجرة بل بطالن اإلجارة أو نقص األجرة هنا أوىل منه يف جوائح الثمر.
فإن الذين تنازعوا هناك من أصحاب أيب حنيفة والشافعي حجتهم أن الثمرة تلفت بعد القبض فهو  

القبض  -لى أن املنفعة إمنا تقبض و بعد وقته، وأما هنا فقد اتفق األئمة عكما لو تلفت بعد اجلذاذ أ
شيئاً فشيئاً. وهلذا اتفقوا على أنه إذا تلفت العني أو تعطلت املنفعة أو  -املضمون على املستأجر 

بعضها يف أثناء املدة سقطت األجرة أو بعضها أو ملك الفسخ، وإمنا دخلت الشبهة على من دخلت 
األرض والبذر فيها وظن أن تلف الزرع بعد ذلك ث ظن أن املنفعة املقصودة ابلعقد إاثرة عليه حي

بغرق أو غريه مبنزلة تلف زرع الزارع بعد احلصاد ومبنزلة تلف ثوب له يف الدار املستأجرة. وهذه غفلة 
 بينة ملن تدبر.

حني وشذاذ املتفقهة وهلذا ينكر كل ذي فطرة سليمة ذلك حىت من مل ميارس علم الفقه من الفال
ن أن املعقود عليه هو انتفاع املستأجر منفعة العني املؤجرة ال جمرد تعبه ونفقته وحنوهم فإهنم يعلمو 

 الذي هو طريق إىل االنتفاع فإن ذلك مبنزلة إسراجه وإجلامه
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وإن كان داخاًل فيه،  واقتياده للفرس املستأجرة وذلك طريق إىل االنتفاع ابلركوب ال أنه املعقود عليه
اع ابحلمل على الدابة وهو داخل يف وكذلك شد األمحال وعقد احلبال وحنو ذلك هو طريق إىل االنتف

املعقود عليه بطريق التبع، وإال فاملعقود عليه املقصود هو نفس محل الدابة للحمل والركوب وإن كان 
ا الشق والبذر، وإن كان فعله فهو احلمل نفع الدابة واإلسراج والشد فعل املستأجر فكذلك هن

فع املعقود عليه املقصود ابلعقد وهو نفع األرض مبا داخل يف اإلجارة بطريق التبع ألنه طريق إىل الن
 خيلقه فيها من ماء وهواء ومشس.

فمن ظن أن جمرد فعله هو املعقود عليه فقد غلط غلطاً بيناً ابليقني الذي ال شبهة فيه وسبب غلطه  
احلركة  أمراً حمسوساً حلركته وكون نفع األرض أمرًا معقواًل لعدم حركتها فالذهن ملا أدرككون فعله 

احملسوسة توهم أهنا هي املعقود عليه وهذا غلط منقوض بسائر صور اإلجارة فإن املعقود عليه هو 



ب، ال نفع األعيان املؤجرة سواء كانت جامدة كاألرض والدار والثياب أو متحركة كاألاتسي والدوا
تارة يقرتن به عمل الشخص املستأجر وإمنا عمل الشخص املستأجر طريق إىل استيفاء املنفعة، ف

االستيفاء كالركوب واللبس واترة يتأخر عنه االستيفاء كالبناء والغراس والزرع. فإن املعقود عليه 
لذي هو حق نفسه،  حصول منفعة األرض للبناء والغراس والزرع ال جمرد عمل الباين الغارس الزارع ا

جرة فيما يصل إليه من منفعة كيف يكون حق نفسه هو الذي بذل األجرة يف مقابلته؟ وإمنا يبذل األ
العني املؤجرة ال فيما هو له من عمل نفسه فإن شراء حقه حبقه حمال ومن تصور هذه قطع مبا ذكرانه 

 ومل يبق عنده فيه شبهة إن شاء هللا.
منفعة العني من أول املدة إىل آخرها فأي وقت نقصت فيه هذه املنفعة  وإذا كان املعقود عليه نفس

طاعه أو بزايدته وتغريقه أو حدوث جراد أو برد أو حر أو ثلج وحنو ذلك مما يكون بنقص ما وانق
خارجاً عن العادة ومانعاً من املنفعة املعتادة فإن ذلك مينع املنفعة املستحقة املعقود عليها، فيجب أن 

ملاء لفسخ أو يسقط من األجرة بقدر ما فات من املنفعة كانقطاع املاء وليس بني انقطاع اميلك ا
 وزايدته وسائر املوانع فرق يصلح الفرتاق احلكم.
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 فصل
إذا تبني ذلك فقد تقدم نص أمحد واخلرقي وغريمها على أنه عليه من األجرة بقدر ما حصل له من 

 املنفعة وهذا نوعان.
بعض أجزاء العني املستأجرة فهذا تسقط فيه األجرة  حصول املنفعة يف بعض زمن اإلجارة أوأحدمها 

على قدر ذلك وجيب بقسط ما حصل من املنفعة وتكون األجرة مقسومة على قدر قيمة األمكنة 
واألزمنة فإن كاًل منهما قد يكون متماثاًل وقد يكون خمتلفاً أبن يكون بعض األرض خريًا من بعض 

 صرح بذلك أصحابنا وغريهم.ى بعض فصول السنة أغلى من بعض. وقد وكر 
والثاين نقص املنفعة يف نفس املكان الواحد والزمان الواحد مثل أن يقل ماء السماء عن الوجه املعتاد 

أو حيصل غرق ينقص الزرع وحنو ذلك، فهنا ألصحابنا وجهان )أحدمها( أنه ال ميلك إال الفسخ 
 الفسخ وبني األرش كالبيع، بل هو يف ى املنصوص وقياس املذهب أنه خيري بني)والثاين( وهو مقتض

اإلجارة أوكد، ألنه يف البيع ميكنه الرد واملطالبة ابلثمن وهنا ال ميكنه رد مجيع املنفعة، فإنه ال يردها 
 إال متغرية.



أن تعيب املبيع عند فلو قيل هنا: أنه ليس له إال املطالبة ابألرش كما نقول على إحدى الروايتني: 
لكان ذلك أوجه وأقيس من قول من يقول ليس  -رد ابلعيب القدمي ويوجب األرش املشرتي مينع ال

له إذا تعقب املنفعة إال الرد دون املطالبة ابألرش. فهذا قول ضعيف جدًا بعيد عن أصول الشريعة 
ضي قد يقوله يف اجملرد وقواعد املذهب وخالف ما نص عليه أمحد وأئمة أصحابه، وإن كان القا

ابن عقيل أو غريه، فالقاضي رضي هللا عنه صنف )اجملرد( قدمياً بعد أن صنف )شرح ويتبعه عليه 
 املذهب( وقبل أن حيكم )التعليق واجلامع الكبري(

(5/231) 

 

وهو أيخذ املسائل اليت وضعها الناس وأجابوا فيها على أصوهلم فيجيب فيها مبا نص عليه أمحد 
ع وتتشعب ذهول للمفرع به ومبا تقتضيه أصوله عنده. فرمبا حصل يف بعض املسائل اليت تتفر وأصحا

 يف بعض فروعها عن رعاية األصول والنصوص يف حنو ذلك.
كالربد الشديد والغرق واهلواء املؤذي واجلراد واجلليد والفأر وحنو   -وعلى هذا فإذا حصل من الضرر 

ملعتادة املستحقة ابلعقد، فيصنع يف ذلك كما يصنع يف أرش املبيع ما نقص املنفعة املقصودة ا -ذلك 
املعيب: تنظر قيمة األرض بدون تلك اآلفة وقيمتها مع تلك اآلفة، وينسب النقص إىل القيمة 

الكاملة وحيط من األجرة املسماة بقدر النقص، كأن تكون أجرهتا مع السالمة تساوي ألفاً ومع اآلفة 
ة الثمر فة قد نقصت مخس القيمة فيحط مخس األجرة املسماة، وكذلك يف جائحتساوى مثامنائة، فاآل

ينظر كم نقصته اجلائحة، هل نقصته ثلث قيمته، أو ربعها، أو مخسها؟ حيط عنه من الثمن بقدره. 
 وكذلك لو تغري الثمر وعاب نظر كم نقصه ذلك العيب من قيمته؟ وحط من الثمن بنسبته.

وضع الناس أن جائحة الزرع يف األرض املستأجرة توضع من رب األرض أو يوأما ما قد يتومهه بعض 
فهذا غلط. فإن املشرتي  -من رب األرض بعض الزرع قياساً على جائحة املبيع يف الثمر والزرع 

للثمر والزرع ملك ابلعقد نفس الثمر والزرع. فإذا تلفت قبل التمكن من القبض تلفت من ملك 
احلادث على  فإمنا استحق ابلعقد االنتفاع ابألرض. وأما الزرع نفسه فهو ملكه البائع. وأما املستأجر

 ملكه مل ميلكه بعقد اإلجارة، وإمنا ملك بعقد اإلجارة املنفعة اليت تنبته إىل حني كمال صالحه.
فيجب الفرق بني جائحة الزرع والثمر املشرتى وبني اجلائحة يف منفعة األرض املستأجرة املزروعة. 

ني واجمليحني واملالك هذا مزلة أقدام ومضلة أفهام، غلط فيها خالئق من احلكام واملقوم فإن



واملستأجرين، حىت أن بعضهم يظنون أن جائحة اإلجارة لألرض املزروعة مبنزلة جائحة الزرع املشرتى. 
 وبعض
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 تنقص املنفعة ومل يتلف املتفقهة يظن أن األرض املزروعة إذا حصل هبا آفة منعت من كمال الزرع مل
 شيء منها، وكال األمرين غلط ملن تدبر.

زدراع األرض املستأجرة للغراس والبناء فإن املؤجر ال يضمن قيمة الغراس ونظري األرض املستأجرة لال
والبناء إذا تلف، ولكن لو حصلت آفة منعت كمال املنفعة املستحقة ابلعقد، مثل أن يستويل عدو 

لغراس والبناء أو حتصل آفة من جراد أو آفة تفسد الشجر املغروس، أو حصل ريح مبنع االنتفاع اب
 وحنو ذلك، فهنا نقصت املنفعة املستحقة ابلعقد نظري نقص املنفعة يف األرض املزروعة. يهدم األبنية

وملا كان كثري من الناس يتوهم أن املستأجر توضع عنه اجلائحة يف نفس الزرع والبناء والغراس  
نفى ذلك العلماء، ويشبه أن يكون هذا معىن ما نص عليه أمحد ونقله أصحابنا   -شرتى كامل

إذا استأجر أرضاً فزرعها فتلق الزرع فال  -واللفظ أليب حممد  -وأيب حممد حيث قالوا  كالقاضي
ا شيء على املؤجر، نص عليه أمحد وال نعلم فيه خالفاً. ألن املعقود عليه منافع األرض ومل يتلف إمن

 تلف مال املستأجر فيها فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثياابً فتلفت الثياب فيها.
الكالم يقتضي أن املؤجر ال يضمن شيئاً من زرع املستأجر كما يضمن البائع بزرع املشرتي  فهذا

ولذلك ذكر ذلك يف ابب جوائح األعيان وعلل ذلك أبن التالف إمنا هو عني ملك املستأجر ال 
عة وهذا حسن يف نفي ضمان نفس الزرع، ويظهر ذلك فيما إذا تلف الزرع بعد كماله. وقد بينا املنف

يما تقدم أن نفس املنفعة املعقود عليها تنقص وتتعطل مبا يصيب الزرع من اآلفة فيحط من األجرة ف
 بقدر ما نقص من املنفعة.

املنفعة هنا، لكن ذكره يف كتاب فما نفى فيه الشيخ اخلالف ضمان نفس العني ومل يذكر ضمان نقص 
إمجال ورمبا حققناه يتضح الصواب. وهللا اإلجارة واملوضع موضع اشتباه ويف كالم أكثر العلماء فيها 

 سبحانه وتعاىل أعلم.
 انتهت رسالة اجلوائح
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