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بسم اهلل الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ...أما بعد:
فقد طالعت عىل عجالة تفري ًغا لدورة علمية يف رشح (أصول السنة) لإلمام أمحد
بن حنبل -رمحه اهلل تعاىل -وأسميته:
ِ
السنة)
(املنَّة يف رشح أصول ُّ
ً
مقبوال عنده سبحانه
أسأل اهلل أن يتقبل هذا الدرس ،وأن جيعله ناف ًعا خللقه،
وتعاىل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

د .عبد العزيز بن ريس الريس
@dr_alraies
املرشف العام عىل موقع اإلسالم العتيق
1441 / 2 / 5هـ

1

بن َ ٍ
إلمام َأبو املْ َظ َّف ِر عبد املَْلِ ِ
ك بن َع ِ ٍِّل ِ
اِن:
َْ
ُم َّمد َْاْل َمدَ ِ ُّ
َق َال ا ْل َّش ْيخ ا ِ َ
الش ْيخ َأبو عبد اهلل حييى ا ْبن أيب ْ
َحدثنَا َّ
احلسن بن ا ْل َبنَّا َق َال أخبنَا َوالِدي َأبو َع ِّل
احلسن بن عمر بن ا ْل َبنَّا َق َال :أخبنَا َأبو ْ
ْ
رشان
احل َس ْْي َع ِّل بن َ
ُم َّمد بن عبد اهلل بن َب َ
ُم َّمد ْ
احلسن بن عبد الوهاب
املْعدل َق َالَ :أنا ع ْث َمن بن َأ ْْحد بن السمك َق َالَ :ثنَا َأبو َ
َأبو النب قِ َر َاءة َع َل ْي ِه من كِتَابه ِيف شهر ربيع اْلول من سنة َث ََّلث َوتِ ْسعْي َو ِما َئت ْ ِ
َْي
ُم َّمد بن س َل ْي َمن املْنْقري ا ْل َب ْ ِ
ي بتنيس َق َالَ :حدثنِي
 293هـ َق َالَ :ثنَا َأبو َج ْع َفر َ
ْص ّ
َعبدوس بن ملك ا ْل َع َّطار َق َالَ :س ِمعت َأ َبا عبد اهلل َأ ْْحد بن َحنْ َبل َر ِِض اهلل َعنه َيقول:

َان َع َل ْي ِه َأ ْص َحاب َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم
السنة عندنَا الت ََّم ُّسك بِ َم ك َ
أصول ُّ
والقتداء هبم...
---------------------------------------------السنة) لإلمام أمحد -رمحه اهلل تعاىل ،-وممن
هذه الرسالة هي رسالة( :أصول ُّ
أخرجها الاللكائي -رمحه اهلل تعاىل .-وهي رسالة خمترصة ،لكنها مجعت مسائل
مهمة تتعلق بالتوحيد.
السنة لا إطالقات ،وخيتلف إطالقها باختالف الفن
السنة) ُّ
وقول املصنف( :أصول ُّ
الذي ُأطلقت فيه ،وهي كالتايل:
السنة عند علامء التوحيد واالعتقاد ،وتُطلق عندهم
 اإلطَّلق اْلول :إطالق ُّالسنة فيام ُيقابل البدعة .وقد استُعمل هذا االستعامل يف االستعامل الرشعي
ُّ
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كام أخرج اخلمسة إال النسائي من حديث العرباض بن سارية  -ريض اهلل
عنه  -أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :فإ َّن ُه م ْن يع ْش منْك ُْم ب ْعدي
فسريى ْ
الراشدين،
اختال ًفا كث ًريا ،فعل ْيك ُْم ب ُسنَّتي و ُسنَّة ْ ُ
اخللفاء املْ ْهد ِّيني َّ
َت َّسكُوا هبا وع ُّضوا عل ْيها بالنَّواجذ ،وإ َّياك ُْم و ُحمْدثات ْاألُ ُمور ،فإ َّن ك َُّل ُحمْدث ٍة
بدْ عة ،وك َُّل بدْ ع ٍة ضاللة».
السنة عندهم
السنة عند علامء احلديث ،وتُطلق ُّ
 اإلطَّلق الثاِن :إطالق ُّبمعنى فعل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -وقوله وإقراره وصفته اخللقية
خللقية .فهم يريدون هبا كل ما يتعلق بالنبي  -صىل اهلل عليه وسلم -
وا ُ
ويدخل يف ذلك سريته  -صىل اهلل عليه وسلم .-
السنة عندهم فيام ُيقابل
السنة عند الفقهاء ،وتُطلق ُّ
 اإلطَّلق الثالث :إطالق ُّقسام من أقسام األحكام التكليفية ،فهي قسيم الواجب
الواجب ،فيجعلوهنا ً
واملحرم واملكروه واملباح.
السنة عندهم من حيث اجلملة :ما ُيثاب فاعلها وال ُيعاقب تاركها.
ومعنى ُّ
فاالستياك ُسنَّة ،والسنن الرواتب ُسنَّة ،من فعلها ُأثيب ومن تركها مل يأثم.
السنة
السنة عند علامء أصول الفقه ،ف ُيطلقون ُّ
 اإلطَّلق الرابع :إطالق ُّباعتبارها ً
قسيام للقرآن؛ ألن األدلة
دليال من األدلة الرشعية ،فيجعلوهنا
ً
السنة واإلمجاع والقياس وقول الصحايب وال ُعرف
الرشعية هي :القرآن و ُّ
واالستصحاب واالستصالح ...إلخ.
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السنة عندنَا) هو إطالق
والذي ُيريده املصنف  -رمحه اهلل تعاىل  -يف قوله( :أصول ُّ
السنة عند علامء التوحيد والعقيدة؛ لذلك
السنة فيام ُيقابل البدعة ،أي إطالق ُّ
ُّ
سيذكر  -رمحه اهلل تعاىل  -أن من ترك خصلة من هذه األصول فإنه يكون مبتد ًعا.
السنة وليس عند اإلمام أمحد -رمحه اهلل
السنة عندنَا) أي عند أهل ُّ
وقوله( :أصول ُّ
السنة ،فهو إذن يكتب يف اعتقاد أهل
تعاىل  -باعتباره عاملًا ،وإنام عند مجيع أهل ُّ
السنة واجلامعة .ونستفيد من هذا فوائد أذكر منها فائدتني:
ُّ
السنة.
 الفائدة اْلول :أن األصل فيام يذكره أنه جممع عليه؛ ألنه اعتقاد أهل ُّالسنة فقد أمجعوا عليه ،فاملخالف لم ليس من أهل
وكل ما اعتقده أهل ُّ
السنة.
ُّ
وهذه هي طريقة من يكتب يف االعتقاد ،فإن األصل فيام حيكيه أنه اعتقاد
السنة املجمع عليه ،أي املسائل املجمع عليها ،كام ذكر أبو عثامن
أهل ُّ
الصابوين يف كتابه( :عقيدة السلف أصحاب احلديث) ،وأبو بكر اإلسامعييل
يف كتابه :يف االعتقاد ،إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل -يف
(العقيدة الواسطية)؛ ألنه قال..." :أما بعد ،فهذا اعتقاد الفرقة الناجية
السنة واجلامعة".
املنصورة إىل قيام الساعة أهل ُّ
 الفائدة الثانية :أن ما يذكره اإلمام أمحد  -رمحه اهلل تعاىل  -يف هذه العقيدةالسنة مجي ًعا .وإنام اإلمام
فهو ليس
اختيارا له ُينسب إليه ،بل ُينسب إىل أهل ُّ
ً
السنة ،لكنه  -رمحه اهلل تعاىل  -ملا ابتُيل باملحنة املعروفة
أمحد إمام من أئمة ُّ
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ٍ
كفري ُخمالف
بقول
وهي أن السلطان املأمون ثم املعتصم ألزموا الناس
ٍّ
السنة وهو أن القرآن خملوق ،فوقف اإلمام أمحد  -رمحه اهلل
العتقاد أهل ُّ
تعاىل -وقفته العظيمة ،فارتفع شأنه وعال ذكره.
فأصبح االعتقاد ُينسب لإلمام أمحد  -رمحه اهلل تعاىل  -ال ألنه ُمبتدئه ،وال
ٍ
بيشء فيه ،وإنام ألنه اشتهر بنُرصته ،لذا أكَّد ابن تيمية يف كتابه:
ألنه انفرد
(بيان تلبيس اجلهمية) وكام يف (جمموع الفتاوى) وغريمها ،أن اإلمام أمحد مل
ٍ
ٍ
بيشء جديد مل ُيقبل منه ،وإنام هذا اعتقاد السلف،
بيشء جديد ،ولو أتى
يأت
السنة  -رمحه اهلل تعاىل.-
ونُسب إىل أمحد؛ ألنه قام قومته يف نرصة ُّ
حتى إن أبا احلسن األشعري ملا كتب كتابه( :اإلبانة) قال :أنا عىل ما عليه
اإلمام الكامل ،...ثم ذكر اإلمام أمحد  -رمحه اهلل تعاىل-؛ ألنه اشتهر هبذا.
وكذلك أبو جعفر الطربي ،ففي كتابه يف االعتقاد( :التبصري) ملا ذكر مسألة
اللفظ قال :مل أر كال ًما فيها لكن اعتمدت فيها عىل كالم اإلمام أمحد؛ ملكانته
السنة .وذلك ألنه نرصها ال أنه ابتدأ شي ًئا جديدً ا ،فهو اعتقاد مالك
يف ُّ
والشافعي واعتقاد التابعني والصحابة ،وهو االعتقاد الذي جاء يف الكتاب
السنة.
و ُّ
• تنبيه :اشتهر عند العلامء وعند الناس أن يقولوا( :فالن حنبيل) ،وهذا القول
حيتمل أحد أمرين :إما أنه من املذهب احلنبيل الذي هو قسيم املذهب
فقهي.
الشافعي واملالكي واحلنفي ،أي هو نسبة إىل مذهب
ٍّ
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واالحتامل الثاينُ :يراد باحلنبيل أي السلفي ،أي أنه سني متمسك باعتقاد
السلف .وسبب تسمية احلنابلة هبذا ما تقدم ذكره وهو أن اإلمام أمحد اشتهر
السنة ،حتى إهنا نُسبت إليه وإىل مذهبه  -رمحه اهلل تعاىل.-
بنرصة ُّ
ومما ذكر ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل -يف أكثر من موضع أن أصحاب أمحد
أحسن الناس عقيد ًة لتأ ُّثرهم بإمامهم ،وإن كان يوجد فيهم من خالف
االعتقاد السلفي ،لكنهم أحسن من غريهم يف اجلملة.
ثم سد ابن تيمية أسامء مجلة منهم ،فيذكر اعتقاده ،فيقول :فالن اعتقاده
السنة ،إىل آخر كالمه -رمحه اهلل تعاىل .-فإن أصحاب أمحد
سلفي وعىل ُّ
السنة ،لذا هم أقل الناس بدع ًة
كثريا بام اشتهر به اإلمام أمحد من نرصة ُّ
تأ َّثروا ً
بالنظر إىل بقية أصحاب املذاهب األربعة.
وقد اشتهر احلنابلة بعدائهم الشديد لألشاعرة ،وحصلت بينهم حمن ،وحصلت
بينهم أمور؛ ألهنم عىل االعتقاد الذي جدده إمامهم اإلمام أمحد ،وهذا االعتقاد هو
وخيالفه االعتقاد األشعري.
االعتقاد السلفيُ ،
وأذكر مقدمات قبل إَتام الكالم عىل هذا املتن:
املقدمة اْلول:
ينبغي أن نعلم أن أهل احلق فرقة واحدة ،أخرج البخاري ومسلم من حديث املغرية
بن شعبة ومعاوية بن أيب سفيان  -ريض اهلل عنهم  .-وأخرجه مسلم من حديث
6

جابر بن عبد اهلل ،وجابر بن سمرة ،وثوبان ،وسعد بن أيب وقاص وغريهم -ريض
اهلل عنهم -أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال« :ال تز ُال طائفة م ْن ُأ َّمتي ظاهرين
عىل ْ
ُض ُه ْم م ْن خذل ُ ْم ،حتَّى ي ْأِت أ ْم ُر اهلل و ُه ْم كذلك».
احل ِّق ،ال ي ُ ُّ
متمسكة باحلق ،قال ابن تيمية يف كتابه( :اقتضاء الرصاط املستقيم):
فستبقى طائفة
ِّ
وهذا احلديث حديث متواتر.
السنة ،وهم التابعون بإحسان للسلف املاضني ،كام قال تعاىل:
فهذه الطائفة هم أهل ُّ
وهم بإحس ٍ
هلل
ان َّريض ا َُّ
الساب ُقون ْاأل َّو ُلون من املُْهاجرين و ْاألنصار وا َّلذين اتَّب ُع ُ
ْ
﴿و َّ
عنْهم ور ُضوا عنْه وأعدَّ لم جن ٍ
َتتها ْاأل ْهن ُار خالدين فيها أبدً ا َٰذلك ا ْلف ْو ُز
َتري ْ
َّات ْ
ُ
ُْ
ُ ْ
يم﴾ [التوبة.]100 :
ا ْلعظ ُ
وثبت عند اإلمام أمحد وأيب داود من حديث معاوية بن أيب سفيان  -ريض اهلل عنهام
 أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال« :وإ َّن ُأمتي ست ْفرت ُق عىل ثال ٍث وس ْبعني
َّ
ف ْرق ًةُ ،ك ُّلها يف النَّار ،إ َّال واحد ًة وهيْ :
اجلامع ُة» .فإذن أهل احلق فرقة واحدة.
وأخرج الرتمذي من حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -أن النبي  -صىل اهلل عليه
وسلم  -قال« :تف َّرقت الي ُهو ُد عىل إ ْحدى وس ْبعني أ ْو ا ْثنت ْني وس ْبعني ف ْرق ًة،
والنَّصارى م ْثل ذلك ،وت ْفرت ُق ُأمتي عىل ثال ٍ
ث وس ْبعني ف ْرق ًة».
َّ
واألحاديث يف بيان افرتاق األمة كثرية ،فستفرتق األمة وستبقى طائفة واحدة عىل
احلق  -أسأل اهلل أن جيعلني وإياكم منهم يا رب العاملني  .-وهم الطائفة املنصورة
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والفرقة الناجية ،وهم السلفيون ،وهم األثريون ،وهم أهل احلديث ...إىل غري
السنة
ذلك من األلفاظ املرتادفة التي تدل عىل أهنم ممن بقوا
متمسكني بالكتاب و ُّ
ِّ
عىل فهم سلف هذه األمة.
ومن املهم لطالب العلم أن يعرف أمارات وعالمات هذه الفرقة ،وأن يعرف متى
خترج الطائفة والفرد من الفرقة الناجية إىل عموم اثنتني وسبعني فرقة .وقد سبق
وفصلت ذلك يف رشح جواب البن تيمية عن حديث االفرتاق وهو بموقع اإلسالم
َّ
أيضا يف حمارضة أخرى .فمن املهم لطالب العلم أن يفهم هذا
وفصلته ً
العتيقَّ ،
لكثرة الفتن يف هذا الزمان وكثرة املُل ِّبسني.
وأريد أن ُأشري إىل أمور:
 اْلمر اْلول :سبب خروج الفرد أو اجلامعة من الفرقة الناجية أو الطائفةالبدع ،ال املعايص
السنة إىل عموم الفرق وأهل البدع هو
ُ
املنصورة وأهل ُّ
مخار ،وهو ٍ
زان؛ ألن املعايص
الشهوانية .فقد يكون الرجل سلف ًيا أثر ًيا وهو َّ
السنة هي البدع .فقد يكون
السنة ،وإنام التي ُخترج من ُّ
الشهوانية ال ُخترج من ُّ
شم ًرا ثوبه وصاحب قيام ليل ويكون مبتد ًعا وال يكون
الرجل ملتح ًيا و ُم ِّ
سن ًيا أثر ًيا.
ومن األدلة عىل ذلك حديث العرباض بن سارية  -ريض اهلل عنه  -قال -
صىل اهلل عليه وسلم« :-فإ َّن ُه م ْن يع ْش منْك ُْم ب ْعدي فسريى ْ
اختال ًفا كث ًريا،
الراشدينَ ،ت َّسكُوا هبا وع ُّضوا عل ْيها
فعل ْيك ُْم ب ُسنَّتي و ُسنَّة ْ ُ
اخللفاء املْ ْهد ِّيني َّ
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بالنَّواجذ ،وإ َّياك ُْم و ُحمْدثات ْاألُ ُمور ،فإ َّن ك َُّل ُحمْدث ٍة بدْ عة ،وك َُّل بدْ ع ٍة
ضاللة» .أخرجه اخلمسة إال النسائي.
السنة وهي البدعة ،فإذن
فإذن ذكر النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -ما ُيقابل ُّ
السنة واجلامعة إىل الفرق الضالة هي البدع،
سبب خروج الرجل من أهل ُّ
وهذا مهم للغاية .وسيأِت الكالم عىل البدع -إن شاء اهلل تعاىل.-
 اْلمر الثاِن :ليس كل من وقع يف بدعة يكون مبتد ًعا ،وإنام خيرج الرجل منالسنة إىل البدعة بضوابط رشعية .وقبل ذكر هذه الضوابط ينبغي أن ُيعلم
ُّ
أن املسائل املُختلف فيها نوعان:
 oالنوع اْلول :مسائل يسوغ اخلالف فيها ،وتسمى باملسائل
االجتهادية ،كاختالف العلامء يف جلسة االسرتاحة ،واختالف
العلامء يف صفة رفع اليدين ،واختالف العلامء يف بعض نواقض
الوضوء ،وكثري من املسائل الفقهية .فاملصيب له أجران واملُخطئ له
أجر واحد .وال ُيشدد بعضنا عىل بعض يف مثل هذه املسائل؛ ألهنا
مسائل اجتهادية.
 oالنوع الثاِن :مسائل ال يسوغ اخلالف فيها ،وهي التي خالفت إمجا ًعا،
السنة يف باب
وتسمى باملسائل اخلالفية ،كمثل من خالف أهل ُّ
االعتقاد ،فقولهُ :خمالف لإلمجاع ،وخالفه ال ُيعترب به؛ ألن هذا من
املسائل التي ال يسوغ اخلالف فيها.
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وقد ذكر هذا التقسيم مجع من أهل العلم ،منهم من ب َّينه بوضوح ومنهم من
أشار إليه .وممن أشار لذلك أبو املظفر السمعاين يف كتابه( :القواطع)،
وضحه َّ
وجاله ابن تيمية يف كتابه( :بيان
والنووي يف رشحه عىل مسلم .وممن َّ
الدليل يف بطالن التحليل) ،وابن القيم يف (أعالم املوقعني) ،وابن مفلح يف
كتابه( :اآلداب الرشعية) ،وأئمة الدعوة النجدية يف رشح (كتاب التوحيد)
عند باب( :من أطاع العلامء واألمراء يف َتليل ما حرم اهلل وَتريم ما أحل
اهلل فقد اختذهم أربا ًبا من دون اهلل).
فإذا ُعرف هذا ،فالتبديع إنام يكون يف املسائل التي ال يسوغ اخلالف فيها،
أي التي خالفت إمجا ًعا ،فإن التبديع ال يكون يف املسائل التي يسوغ اخلالف
فيها.
وخيرج من الفرقة
وهذه املسائل التي ال يسوغ اخلالف فيها ُيضلل هبا الرجل ُ
الناجية إىل عموم الفرق الضالة إذا وقع يف أحد أمرين:
السنة يف ٍ
كيل ،ومعنى األمر الكيل:
 oاْلمر اْلول :أن ُخيالف أهل ُّ
أمر ٍّ
أي قاعدة َتتها أفراد وجزئيات ،فلو قال قائل :أنا ال ُأثبت الصفات
مطل ًقا ،فهذا أمر كيل ،أو قال قائل :ال ُأثبت الصفات الفعلية ،فهذا
أمر كيل لكنه أقل من أن يقول :ال ُأثبت شي ًئا من الصفات.
السنة يف ٍ
كيل .ولو
ولو قال قائل :ال أنكر املنكر ،فقد خالف أهل ُّ
أمر ٍّ
وحي ِّذر من طلب العلم ،فهذا أمر كيل ،وعىل هذا
قال :ال تطلبوا العلم ُ
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السنة يف أمثال هذا فإنه يكون مبتد ًعا؛
فقس .فكل من خالف أهل ُّ
السنة يف ٍ
كيل.
ألنه خالف أهل ُّ
أمر ٍّ
وقد ق َّعد هذا الشاطبي  -رمحه اهلل تعاىل  -يف كتابه( :االعتصام)،
ويدل عليه صنيع أهل العلم  -رمحهم اهلل تعاىل .-
السنة يف ٍ
جزئي لكن برشط أن يكون
أمر
ٍّ
 oاْلمر الثاِن :أن ُخيالف أهل ُّ
السنة وأهل البدعة ،فقد
هذا اجلزئي مما اشتهر اخلالف فيه بني أهل ُّ
السنة وأهل البدعة يف الصحابة ،فلو أن
اشتهر اخلالف بني أهل ُّ
سب صحاب ًيا واحدً ا فإن هذا أمر جزئي ُيبدَّ ع به ،ولو أن ً
ً
رجال
رجال َّ
َّأول صفة االستواء فإن هذا أمر جزئي ُيبدَّ ع به ،وهذا والذي قبله
السنة وأهل
وإن كانا جزئيني إال أنه اشتهر اخلالف فيهام بني أهل ُّ
البدعة ،وقد أشار لذا املعنى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل
 كام يف املجلد األخري من (جمموع الفتاوى).السنة يف ٍ
السنة
أمر جزئي مل يشتهر اخلالف فيه بني أهل ُّ
• تنبيه :من خالف أهل ُّ
حيا َّأول صفة العجب ،وأنكر
وأهل البدع فإنه ال ُيبدَّ ع ،وذلك أن القايض رش ً
قراءة﴿ :ب ْل عج ْب ُت﴾ [الصافات ،]12 :قال ابن تيمية :ومع ذلك هو إمام
من األئمة باالتفاق.
فإذن ُرشيح  -رمحه اهلل تعاىل -خالف يف ٍ
أمر جزئي وخالف فيه اإلمجاع.
وتقدم أن البحث كله يف مسائل تُعد خمالفة لإلمجاع ،لكن هذا األمر وإن كان
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السنة وأهل
ُخمال ًفا لإلمجاع إال أنه أمر جزئي مل يشتهر اخلالف فيه بني أهل ُّ
البدعة.
ومثل ذلك اإلمام ابن خزيمة  -رمحه اهلل تعاىل  -فقد قال يف حديث خلق
اهلل آدم عىل صورته :ليس املراد صورة اهلل وإنام صورة الضارب .وهذه
السنة يف أمر جزئي ،لذا مل ُيبدِّ عه أهل العلم ،بل عدُّ وه إمام
خمالفة ألهل ُّ
األئمة  -رمحه اهلل تعاىل .-
السنة يف أحد أمرين :إما يف ٍ
كيل
فاخلالصةُ :يبدَّ ع الرجل إذا خالف أهل ُّ
أمر ٍّ
أو ٍ
السنة وأهل البدعة.
أمر
جزئي اشتهر اخلالف فيه بني أهل ُّ
ٍّ
 اْلمر الثالث فيم يتعلق بحديث الفرتاق :أن من خرج من الفرقة الناجيةإىل الثنتني والسبعني فرقة فإنه يكون مبتد ًعا ،ومن خرج من الثنتني والسبعني
كافرا.
فرقة فإنه يكون ً
إذن حديث« :وإ َّن ُأ َّمتي ست ْفرت ُق عىل ثنْت ْني وس ْبعني ف ْرق ًةُ ،ك ُّلها يف النَّار ،إ َّال
واحد ًة وهيْ :
اجلامع ُة» فكل هؤالء مسلمون ،وكلهم ضالون إال فرقة
التفرق يف إطار أهل اإلسالم وقد استدل اخلطايب يف كتابه:
واحدة ،فإذن هذا ُّ
(معامل السنن) باحلديث املتقدم« :تف َّرقت الي ُهو ُد عىل إ ْحدى وس ْبعني أ ْو
ا ْثنتني وسبعني فرق ًة ،والنَّصارى م ْثل ذلك ،وت ْفرت ُق ُأمتي عىل ثال ٍ
ث وس ْبعني
ْ
َّ
ْ
ْ
ف ْرق ًة» ،فقوله« :تف َّرقت الي ُهو ُد عىل إ ْحدى وس ْبعني أ ْو ا ْثنت ْني وس ْبعني ف ْرق ًة،
والنَّصارى م ْثل ذلك» فكلهم هيود وكلهم نصارى ،ثم قال« :وت ْفرت ُق ُأ َّمتي
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عىل ثال ٍ
ث وس ْبعني ف ْرق ًة» إذن كلهم مسلمون لكن الناجني منهم فرقة
واحدة والبقية أهل بدع.
املقدمة الثانية:
من األسس املهمة يف فهم االعتقاد أننا مطالبون بإسناد الفهم كام أننا مطالبون
بإسناد النص ،وهذا من أهم ما ينبغي أن يعرفه وأن ُيدركه كل سنِّي سلفي ،سواء
كان عاملًا أو طالب عل ٍم أو عام ًيا.
وذلك أنه ال يصح أن نستدل بحديث حتى يكون ُمسندً ا إىل من قبلنا بإسناد
السنة ،بل نكون
فهام جديدً ا للكتاب و ُّ
صحيح ،فكذلك الفهم ال يصح أن نعتمد ً
السنة متَّبعني ملن سبق ،فنحتاج إىل إسناد ٍ
نص وإسناد فهم.
يف فهم الكتاب و ُّ
السنة بفهم السلف الصالح.
وبعبارة أخرى ُيقال :البد أن ُيفهم الكتاب و ُّ
السنة ،قال سبحانه﴿ :ومن
وفهم السلف هو صامم األمان وسبيل حفظ معتقد أهل ُّ
الر ُسول من ب ْعد ما تب َّني ل ُه ْالُد َٰى ويتَّب ْع غ ْري سبيل املُْ ْؤمنني نُو ِّله ما تو َّ َٰىل
ُيشاقق َّ
ون ُْصله جهنَّم وساء ْت مص ًريا﴾ [النساء ،]115 :فجعل الوعيد عىل من خالف
سبيل املؤمنني ،فدل عىل وجوب اتِّباع سبيل املؤمنني.
وهم
الساب ُقون ْاأل َّو ُلون من املُْهاجرين و ْاألنصار وا َّلذين اتَّب ُع ُ
وقال سبحانه﴿ :و َّ
ان ريض اهللَُّ عنْهم ور ُضوا عنْه وأعدَّ لم جن ٍ
ٍ
َتتها ْاأل ْهن ُار خالدين
َتري ْ
َّات ْ
ُ
ُْ
ُ ْ
بإ ْحس َّ
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وهم
يم﴾ [التوبة ،]100 :الحظ قوله﴿ :وا َّلذين اتَّب ُع ُ
فيها أبدً ا َٰذلك ا ْلف ْو ُز ا ْلعظ ُ
بإحس ٍ
ان﴾ ،فإذن البد من فهم السلف.
ْ
ومن األدلة قوله سبحانه﴿ :فإ ْن آمنُوا بم ْثل ما آمنتُم به فقد ْاهتدوا﴾ [البقرة:
 ،]137قال ابن القيم يف كتابه( :أعالم املوقعني) :مفهوم املخالفة :إن مل يؤمنوا كام
آمنتم فقد ض ُّلوا.
َّاس،
روى اآلجري عن األوزاعي أنه قال" :عل ْيك بآثار م ْن سلف ،وإ ْن رفضك الن ُ
الرجال ،وإ ْن ز ْخر ُفوا لك با ْلق ْول".
وإ َّياك وآراء ِّ
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
 ...أصحاب َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم والقتداء هبم َوترك ا ْلبدع ،وكل بِد َعة
َف ِه َي َض ََّل َلة.
---------------------------------------------قوله( :والقتداء هبم) هذا هو الذي تقدم ذكره وهو فهم السلف ،فالبد أن نعرف
نتمسك بطريقتهم وأن نلزم غرزهم  -رمحهم اهلل رمحة واسعة
ما عليه السلف وأن َّ
.وقد صدَّ ر اإلمام أمحد هذا املتن العقدي هبذا األمر املهم ،وهو أن ُيفهم الكتاب
السنة (الت ََّم ُّسك
السنة عندنَا) أي عند أهل ُّ
السنة بام عليه السلف ،لذا قال( :أصول ُّ
و ُّ
َان َع َل ْي ِه َأ ْص َحاب َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم والقتداء هبم).
بِ َم ك َ
وأن ِّبه إىل أمور:
خاصا باألمور العقدية ،بل عام
 اْلمر اْلول :أن اشرتاط فهم السلف ليس ًيف الدين كله ،سواء كان االعتقاد أو التوحيد أو الفقه أو أصول الفقه أو غري
ذلك من مسائل الدين؛ لعموم األدلة املتقدمة فإهنا مل َتعل فهم السلف
خاصا باالعتقاد ،بل هو رشط يف فهم الدين كله.
ً
 اْلمر الثاِن :إذا ُعلم أن فهم السلف ُح َّجة نُدرك أن مذهب الظاهرية يف الفقهمذهب بدعي؛ ألن مذهب الظاهرية الذي رأسه داود الظاهري ثم نرصه
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وانترص له ابن حزم قائم عىل ُأسس ،منها أهنم ال يرون فهم السلف ،لذا
تكلم العلامء عىل مذهب داود الظاهري فقه ًيا وعقد ًيا ،لكن الكالم الفقهي
من جهة أنه ال يرى مذهب السلف ُح َّجة.
قال الشاطبي يف موضعني من كتابه( :االعتصام) :وال زال العلامء من بعد
مائتي سنة ُيبدِّ عون الظاهرية .وبدَّ عهم ابن العريب ،وأشار إىل تبديعهم ابن
رجب يف كتابه( :فضل علم السلف عىل اخللف) ،ويف رشحه عىل البخاري.
ومذهب الظاهرية يف الفقه ُمبتدع؛ ألنه قائم عىل ُأسس وأصول خمالفة ألهل
السنة ،ومن أمهها أهنم ال يرون فهم السلف.
ُّ
السني السلفي أن يرتك
قولهَ ( :وترك ا ْلبدع ،وكل بِد َعة َف ِه َي َض ََّل َلة) جيب عىل ُّ
البدعة وصاحبها ،وقد جاءت الرشيعة بذم البدعة وذم أهلها ،فيجب احلذر من
االثنني.
واألدلة يف ذم البدعة فهي كثرية ،منها قوله تعاىل﴿ :أ ْم ل ُ ْم ُرشكا ُء رش ُعوا لُم ِّمن
الدِّ ين ما مل ْ ي ْأذن به اهللَُّ﴾ [الشورى ،]21 :استدل هبذه اآلية اإلمام أمحد وغريه من
أهل احلديث عىل ذم البدع ،كام َّبني هذا ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -يف كتابه:
(القواعد النورانية) .واستدل هبذا ابن جرير يف تفسريه ،وابن رجب يف رشحه عىل
األربعني ،وغريهم من أهل العلم.
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ومن األدلة ما أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة  -ريض اهلل عنها  -أن
النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :م ْن أ ْحدث يف أ ْمرنا هذا ما ل ْيس منْ ُه ف ُهو رد»،
وأخرج مسلم عن جابر بن عبد اهلل  -ريض اهلل عنهام  -أن النبي -صىل اهلل عليه
وسلم -قال« :وك ُُّل بدْ ع ٍة ضاللة».
ومن األدلة ما تقدم من حديث العرباض بن سارية  -ريض اهلل عنه  -أن النبي -
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :وإ َّياك ُْم و ُحمْدثات ْاألُ ُمور ،فإ َّن ك َُّل ُحمْدث ٍة بدْ عة ،وك َُّل
بدْ ع ٍة ضاللة»  ...إىل غري ذلك من األدلة.
لذا الرشيعة جاءت هبجر البدعة وهجر أهلها وعدم اجللوس معهم ،أما األدلة عىل
ذم أهل البدع فكثرية ،منها قوله تعاىلَّ ﴿ :ال َتدُ ق ْو ًما ُي ْؤمنُون باهللَّ وا ْلي ْوم ْاآلخر
ُيوا ُّدون م ْن حا َّد اهللَّ ور ُسول ُه ول ْو كانُوا آباء ُه ْم أ ْو أ ْبناء ُه ْم أ ْو إ ْخواهنُ ْم أ ْو عشري ُهت ْم
وح منْه ۚ ويدْ خ ُلهم جن ٍ
ۚ ُأ َٰ
َتري من
َّات ْ
ُ
ولئك كتب يف ُق ُلوهب ُم ْاإليامن وأ َّيد ُهم ب ُر ٍ ِّ ُ
ُ ْ
َتتها ْاأل ْهن ُار خالدين فيها ۚ ريض اهللَُّ عن ُْه ْم ور ُضوا عنْ ُه ۚ ُأ َٰ
ولئك ح ْز ُب اهللَّ ۚ أال
ْ
إ َّن ح ْزب اهللَّ ُه ُم املُْ ْفل ُحون﴾ [املجادلة.]22 :
وحمادة اهلل ورسوله إما أن تكون ُحمادة كلية وهي يف حق الكفار ،أو ُحمادة جزئية
ُ
وممن يدخل فيها أهل البدع ،وقد استدل هبذا مجع من املفرسين عىل ذم أهل البدع،
كالبغوي وغريه.
هلل ُيكْف ُر
ومن األدلة قوله تعاىل﴿ :وقدْ ن َّزل عل ْيك ُْم يف ا ْلكتاب أ ْن إذا سم ْعت ُْم آيات ا َّ
ُوضوا يف حد ٍ
يث غ ْريه ۚ إ َّنك ُْم إ ًذا ِّم ْث ُل ُه ْم ۚ
هبا و ُي ْست ْهز ُأ هبا فال ت ْق ُعدُ وا مع ُه ْم حت ََّٰى خي ُ
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إ َّن اهللَّ جام ُع املُْنافقني وا ْلكافرين يف جهنَّم مجي ًعا﴾ [النساء .]140 :هذا عام يف
الكفار ويف أهل البدع ،ويف كل من خيوض يف كتاب اهلل بغري حق.
ومن األدلة ما أخرج البخاري ومسلم عن عائشة  -ريض اهلل عنها  -أن النبي -
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :فإذا رأ ْيت ا َّلذين يتَّب ُعون ما تشابه منْ ُه ف ُأولئك ا َّلذين
وه ْم» وهذا من األدلة عىل وجوب هجر أهل
احذ ُر ُ
احذ ُر ُ
وه ْم» .قال« :ف ْ
س َّمى اهللَُّ ف ْ
البدع.
أما كالم السلف فهو كثري يف هجر أهل البدع ويف ذمهم ،بل إهنم  -رمحهم اهلل تعاىل
 ذموا من ُجيالس املبتدع ،وجعلوا جمالسته ًدليال عىل أنه مبتدع مثله .قيل لإلمام
أمحد كام يف (طبقات أيب يعىل للحنابلة) :إن فالنًا ُجيالس فالنًا من أهل البدع هل
ُيلحق به؟ قال :أو أعلمتموه؟ قالوا :نعم ،قال :فأحلقوه به.
وثبت عن ابن مسعود  -ريض اهلل عنه  -أنه قال" :املرء بخدنه" .وقال ابن املبارك
واألوزاعي كام يف (اإلبانة الصغرى)" :م ْن سرت عنَّا بدْ عت ُه مل ْ ُختْف عل ْينا ُأ ْلف ُت ُه"،
وروى ابن بطة يف (اإلبانة الكربى) عن حممد بن عبيد اهلل الغاليب قال" :يتكات ُم أ ْه ُل
ٍ
الص ْحبة" ،إىل غري ذلك من اآلثار الكثرية يف ذم
َشء إ َّال التَّآ ُلف و ُّ
ْاأل ْهواء ك َُّل ْ
جمالسة أهل البدع ،فإذن جيب هجرهم وَترم جمالستهم.
• تنبيه :إذا قيل :كيف ُهيجر أهل البدع وقد ثبت يف الصحيحني من حديث
أيب أيوب األنصاري  -ريض اهلل عنه  -أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -
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قال« :ال حي ُّل ملُسل ٍم أ ْن هيجر أخاه فوق ثال ٍ
ث ،ي ْلتقيان :في ُصدُّ هذا وي ُصدُّ
ُ ْ
ْ ُ
ْ
السالم»؟
هذا ،وخ ْ ُري ُمها ا َّلذي ي ْبد ُأ ب َّ
فرس
فيقال :إنه ال يصح أن ُيؤخذ دليل وتُرتك األدلة األخرى ،بل األدلة ُي ِّ
بعضا .فالذي قال :هذا احلديث هجر كعب بن مالك -ريض اهلل
بعضها ً
عنه -وصاحبيه مخسني يو ًما كام يف البخاري ،والنبي -صىل اهلل عليه وسلم-
شهرا.
هجر أزواجه ً
وثبت عن عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -أن رضب صبيغ بن عسل
التميمي وكان سيدً ا يف قومه ،وأمر الناس أن هيجروه ،فهجروه ،وصحح
إسناده احلافظ يف كتابه( :اإلصابة).
بعضا ،فيقال :الجر الذي هنت عنه
فإذن البد أن الرشيعة ُيفرس بعضها ً
الرشيعة فوق ثالث هو الجر ألمر دنيوي ،فإن مثل هذا حمرم .كام َّبني هذا
وبني هذا النووي يف رشحه عىل مسلم .أما الجر ملصلحة
املالكية واحلنابلةَّ ،
ً
داخال يف ذلك؛ ملا تقدم ذكره من األدلة.
دينية كهجر أهل البدع فليس
السنة جممعون عىل أنه ال
قوله( :وكل بِد َعة َف ِه َي َض ََّل َلة) ف ُيستفاد من هذا أن أهل ُّ
يوجد يف الدين بدعة حسنة؛ ألن األصل فيام ُحيكى يف كتب االعتقاد أنه ُجممع عليه.
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ويدل لذا حديث جابر  -ريض اهلل عنه -الذي أخرجه مسلم« :وك ُُّل بدْ ع ٍة
ضاللة» ،وروى البيهقي يف كتابه( :املدخل) عن ابن عمر  -ريض اهلل عنهام  -أنه
ٍ
َّاس حسن ًة".
قال" :ك ُُّل بدْ عة ضاللة ،وإ ْن رآها الن ُ
وقد حكى ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -ثم الشاطبي يف كتابه( :االعتصام) إمجاع
الصحابة والتابعني عىل أن كل بدعة ضاللة ،أي ال يوجد يف الدين بدعة حسنة.
وما جاء عن عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -كام يف البخاري يف الذين كانوا
يصلون الرتاويح مجاعة ،فقال" :ن ْعمت ا ْلبدْ ع ُة هذه" .فاملراد هبذا االستعامل
اللغوي ال االستعامل الرشعي .وذلك أن أصل االجتامع عىل صالة الرتاويح قد
فعله النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-فرتكها خشية أن تُفرض ،وبعد وفاته  -صىل
اهلل عليه وسلم  -انقطع هذا السبب.
وكان وقت والية أيب بكر الصديق  -ريض اهلل عنه  -وقتًا ً
قليال فلم يتمكَّن من فعل
كثري من األمور ،ومنها إرجاع صالة الرتاويح مجاع ًة ،بخالف والية عمر بن
اخلطاب  -ريض اهلل عنه -فكانت طويلة ،فأرجع صالة الرتاويح ،وقد ذكر هذا
املعنى الشاطبي  -رمحه اهلل تعاىل  -يف كتابه( :االعتصام).
وهكذا ما جاء عن الصحابة يف وصف ٍ
أمر مرشوع بأنه بدعة ف ُيحمل عىل البدعة
اللغوية ،كام َّبني هذا ابن رجب يف ٍ
أصل
أثر عن ابن عمر  -ريض اهلل عنهام ،-وقد َّ
هذا يف قول عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -ابن تيمية يف كتابه( :االقتضاء)،
والشاطبي يف كتابه( :االعتصام).
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فإذن ال يوجد يف الدين بدعة حسنة ،بل كل البدع ضاللة.
• فائدة :كل البدع ُحم َّرمة ،وهذا بإمجاع أهل العلم ،حكى اإلمجاع ابن تيمية.
وقد قال  -رمحه اهلل تعاىل  -كام يف (جمموع الفتاوى) :واملعايص الشبهاتية -
إثام من املعايص الشهوانية باإلمجاع.
أي البدع -أشد ً
فإذن كل البدع حمرمة وال يوجد يف الدين بدعة مكروهة ،وقد ُوجد كالم
عرب بالكراهة ،لكن ذكر يف موضع أن ما
للشاطبي يف كتابه( :االعتصام) أنه َّ
ذكره من الكراهة يريد هبا كراهة التحريم ال كراهة التنزيه.
وما ذكره بعض املتأخرين من أن يف الدين بدعة مكروهة ال حمرمة فهو خطأ،
خمالف للنصوص من جهة ،ومن جهة أخرى خمالف لإلمجاع كام تقدم بيانه.
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
اء وتَرك امل ِ ِ
ِ
واجلدَ ِ
ِ
أصحا ِ
َوترك ْ
ال
راء
ومات واجللوس َم َع ْ
ب ْاْلَ ْه َو َ ْ
اْلص َ
اْلصوم ِ
ات ِيف الدّ ينَ ،والسنة ِعنْدَ نَا آ َثار رس ِ
َو ْ
ول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم،-
َ
ُّ
َ
ِ
ِ
السنة قِ َياس َو َل ترضب َْلا
السنة تفرس ا ْلق ْرآن َوهي َد َلئل ا ْلق ْرآنَ ،و َل ْي َس ِيف ُّ
و ُّ

ول و َل ْاْلَهو ِ
اء؛ إِن ََّم ه َو اإلتباع َوترك ْاْلوى.
ْ َ
ْاْلَ ْم َثال َو َل تدْ رك با ْلعق ِ َ

---------------------------------------------قولهَ ( :وترك ْ
ومات )...سيأِت ويتكلم عن اخلصومات فيام سيأِت .ومراده
اْلص َ
برتك اخلصومات أي يف الدين ،كام قال تعاىل﴿ :ما ُجياد ُل يف آيات اهللَّ إ َّال ا َّلذين
ح
الشك والتكذيب ،كام
كف ُروا﴾ [غافر ،]4 :واملراد باجلدال هنا :اجلدال عىل وجه
ذكر هذا ابن جرير الطربي  -رمحه اهلل تعاىل -يف تفسريه ،والبغوي ،وابن اجلوزي
يف تفسريه( :زاد املسري) ،وابن كثري.
وقولهَ ( :وترك ْ
ومات) حيتمل أحد أمرين ،إما أنه يريد اخلصومات يف الدين
اْلص َ
كام تقدم بيانه ،أو ترك خماصمة ومناظرة أهل البدع ،فإن أراد به ترك مناظرة وجمادلة
السنة جممعون عىل
السنة .وينبغي أن ُيعلم أن أهل ُّ
أهل البدع فهذا أصل عند أهل ُّ
حرمة مناظرة وخماصمة أهل البدع ،وأن أهل البدع ال ُيناظرون ،بل ُهيجرون ،وقد
السنة مجاعة كالاللكائي ،واآلجري،
حكى اإلمجاع كثريون ،وقرره من معتقد أهل ُّ
وغريهم.
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وقد ُينتقل عن هذا األصل  -وهو مناظرة أهل البدع  -ملصلحة راجحة ،كام ذكر
اآلجري أنه ُيستثنى ما أمر به اإلمام ،أي كام أمر عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
ابن عباس -ريض اهلل عنه -أن ُيناظر اخلوارج ،وثبت عنه ذلك عند اإلمام أمحد.
ومناظرات ابن تيمية كثرية ألهل البدع ،وذلك أن املصلحة تقتيض هذا يف زمن ابن
السنة غريبة للغاية ،ال يقوم به إال ن َُّزع من
تيمية؛ ألهنم كانوا ظاهرين ،وكانت ُّ
الناس ،فكان ُيناظرهم؛ ليكرسهم يف أرضهم وعند أقوامهم  -رمحه اهلل تعاىل ،-
فإذن األصل عدمه و ُينتقل عنه ملصلحة راجحة.
نصوا
السنة يف مناظرة أهل البدع ،والعلامء قد َّ
وقد حصل تساهل من بعض أهل ُّ
عىل خطأ ذلك ،كام ذكر هذا الاللكائي واآلجري ،ومن ذلك كالم أمحد هذا.
أما املناظرات يف الفقهيات فهي جائزة باإلمجاع ،كام َّبني هذا ابن عبد الرب يف كتابه:
(جامع بيان العلم وفضله) وقد فعله الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -ومن بعدهم،
لكن ُيرتك هذا إذا ترتَّبت عليه مفسدة أكرب ،أو أن حيتف به ما هو حمرم كأن يكون
عىل وجه حب العلو يف األرض أو احتقار اآلخرين وغري ذلك.
فإذن املناظرات يف املسائل الفقهية جائز باإلمجاع ،وإنام املذموم املناظرات يف
االعتقاد ويف البدع.
اْلصوم ِ
قوله( :وتَرك امل ِ ِ
واجلدَ ِ
راء ِ
ال َو ْ
ات ِيف الدّ ين) هذا ُيؤكِّد أنه يريد باخلصومات
َ
َ ْ
أوال برتك املناظرات مع أهل البدع ،وأن قوله( :وتَرك امل ِ ِ
واجلدَ ِ
راء ِ
التي ذكرها ً
ال
َ ْ
اْلصوم ِ
َو ْ
ات ِيف الدّ ين) هو املراد هنا.
َ
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ِ
ِ
السنة تفرس ا ْلق ْرآن
السنة عنْدَ نَا آ َثار َرسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم ،-و ُّ
قولهَ ( :و ُّ
ِ
ِ
السنة عند
السنة هنا ما ُيقابل القرآن ،أي إطالق ُّ
َوهي َد َلئل ا ْلق ْرآن) يريد ب ُّ
تج بالقرآن،
السنة حجة ف ُيحتج باحلديث النبوي كام ُحي ُّ
فرييد أن ُي ِّبني أن ُّ
األصولينيُ ،
ويتَّضح هذا بام ييل:
 اْلمر اْلول :أن اهلل أمر بطاعة النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف نحو منأربعني موض ًعا ،ذكر هذا ابن تيمية كام يف (جمموع الفتاوى) .وقال اإلمام
نحوا من كالم اإلمام أمحد أبو بكر
أمحد :يف بضعة وثالثني موض ًعا ،وذكر ً
اآلجري يف كتابه( :الرشيعة).
فمقتىض طاعة القرآن أن ُيطاع النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-وطاعة النبي
السنة.
صىل اهلل عليه وسلم  -إنام تكون باتباع ُّالسنة ُم َّنزلة كام أن القرآن ُم َّنزل ،فهي وحي ،كام قال سبحانه:
 اْلمر الثاِن :أن ُّ﴿وأنز ْلنا إل ْيك ِّ
الذكْر لتُب ِّني للنَّاس ما ن ُِّزل إل ْيه ْم﴾ [النحل ،]44 :قال اإلمام
السنة ُم َّنزلة كام أن القرآن ُم َّنزل .وذكر مثل هذا ابن تيمية كام يف
الشافعي :و ُّ
(جمموع الفتاوى) .وهي وحي كام قال تعاىل﴿ :إ ْن ُهو إ َّال و ْحي ُيوح َٰى﴾
[النجم.]4 :
 اْلمر الثالث :أن اهلل حفظ القرآن وحفظ كل ما به ُيفهم القرآن ،ومن ذلكنص عىل هذا اإلمام الشافعي ،بل قال الشافعي :وكذلك لغة
السنة ،كام َّ
ُّ
العرب حمفوظة؛ ألن هبا ُيفهم القرآن ،وقوله تعاىل﴿ :إنَّا ن ْح ُن ن َّز ْلنا ِّ
الذكْر
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السنة ،ألن هبا ُيفهم القرآن،
وإنَّا ل ُه حلاف ُظون﴾ [احلجر ]9 :داخل يف ذلك ُّ
وإال من أين نعلم أن الظهر أربع ركعات وأن العرص أربع ركعات ،ومن أين
نعلم أنه ُيشرتط يف الزكاة أن تبلغ النصاب ،وأن ُيشرتط فيها ُميض احلول
السنة.
السنة ،فمقتىض حفظ القرآن أن َُتفظ ُّ
وغري ذلك ،فال نعلم هذا إال ب ُّ
ثم ينبغي أن ُيعلم أن األحاديث النبوية قسامن:
عرفه علامء املصطلح :بأنه ما رواه مجع عن مجع
 القسم اْلول :املتواتر ،وقد َّمن أول السند إىل منتهاه وكان مستندهم احلس ،بحيث ال يتواطؤون
ويتوافقون عىل الكذب.
رصح هبذا
واملتواتر هبذا املعنى وما ُيقاربه ال ُوجود له يف األحاديث النبويةَّ .
ابن حبان يف مقدمته ،بل وذكر هذا ابن النجار يف (رشح الكوكب) وهو عامل
فقيه وأصويل .وأشار لذا ابن الصالح  -رمحه اهلل تعاىل  ،-نقل كالمه ابن
حجر يف (النزهة) وقال :إال أن ُيدَّ عى يف حديث« :م ْن كذب ع َّيل ُمتع ِّمدً ا،
ف ْليتب َّو ْأ م ْقعد ُه من النَّار» حتى هذا احلديث عىل نقل ابن حجر مشكوك يف
متواترا.
كونه
ً
عرفه علامء املصطلح ال مثال له ،وإنام هو تعريف
لذا التواتر باملعنى الذي َّ
السنة يف كتب أصول الفقه ،ثم سى من
أحدثه املتكلمون ملا تكلموا عن ُّ
كتب أصول الفقه إىل كتب مصطلح احلديث ،فشاع وانترش.
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فإن قيل :إذن ال يوجد متواتر؟
يقال :بىل يوجد متواتر ،لكن ليس هبذه الرشوط التي ذكرها املتأخرون
واملتكلمون ،وإنام املتواتر لغ ًة :أي املتكاثر ،قال ابن تيمية :وقد تكثر طرق
احلديث ف ُيفيد التواتر ،وقد تكثر وال يفيد التواتر ،وقد يرويه عدد أقل ف ُيفيد
التواتر ،ويرويه عدد أكثر وال ُيفيد التواتر .قال :وذلك باختالف حال الرواة
قليال من اللحم ال كالذي يأكل ً
أنفسهم ،كام أن الذي يأكل ً
قليال من غريه،
فيحصل باللحم من ِّ
الشبع ما ال حيصل لغريه.
السنة النبوية عىل
 القسم الثاِن :اآلحاد ،وكل ما ليسمتواترا فهو آحاد .و ُّ
ً
نص عىل هذا ابن
تعريف التواتر عند علامء املتكلمني تكون كلها آحا ًداَّ ،
حبان ،لكن ُيقال :فيها اآلحاد وفيها املتواتر ،لكن ليس التواتر عىل تعريف
املتكلمني الذي تقدم ذكره.
أمورا:
واآلحاد ُيفيد ً
 oاْلمر اْلول :يفيد غلبة الظن ،وهذا عند مجاهري أهل العلم وهو الذي
اختاره ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  ،-ذكره يف كتابه( :مقدمة يف أصول
السنة)،
التفسري) ،ويف (دفع االعرتاضات املرصية) ،ويف (منهاج ُّ
لكن إذا احت َّفت باآلحاد القرائن أفاد العلم ،ومن القرائن أن ُخيرجه
صاحبا الصحيح ،وقد ذكر اإلمجاع عىل هذا أبو إسحاق
اإلسفراييني .وذكر ابن تيمية يف (مقدمة أصول التفسري) ورد
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االعرتاضات املرصية :أن اآلحاد إذا احت َّفت به القرائن أفاد العلم؛
عىل هذا مجهور علامء املذاهب األربعة.
 oاْلمر الثاِن :أن اآلحاد ُح َّجة يف الفقهيات والعمل باإلمجاع ،حكى
اإلمجاع ابن عبد الرب يف كتابه( :التمهيد)،وابن القاص نقله عنه
اخلطيب يف كتابه :الفقيه واملتفقه ،وهو الذي قرره اخلطيب؛ ألنه مل
يذكر اخلالف إال عن أهل البدع ،وابن تيمية يف كتابه (دفع
االعرتاضات املرصية).
 oاْلمر الثالث :أن خرب اآلحاد ُح َّجة يف العقيدة باإلمجاع ،ومل ُخيالف يف
ذلك إال أهل البدع واملتكلمون ،ذكر هذا ابن عبد الرب يف كتابه:
(التمهيد) ،وابن تيمية يف (دفع االعرتاضات املرصية) ،وابن القيم
كام يف (خمترص الصواعق).
فإذن خرب اآلحاد ُح َّجة يف الفقهيات و ُح َّجة يف العقديات ،ومن مل ير
خرب اآلحاد ُح َّجة يف العقيدة فهو خمطئ وخمالف لإلمجاع.
ثم قولم متناقض كام َّبني هذا ابن القيم كام يف (خمترص الصواعق)،
ووجه التناقض :أنه إذا قيل :نُثبت صفة هلل بخرب اآلحاد ،قال
املتكلمون :ال نقبل ،وإذا قيل لم :ملاذا؟ قالوا :ألنه اعتقاد ،واالعتقاد
ال ُيقبل فيه خرب اآلحاد.
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فيقال :إن كل مسألة فقهية فهي ُمتضمنة ألمر عقديً ،
فمثال :صالة
راتبة الفجر هي سنة عملية وال يصليها اإلنسان إال ويعتقد أهنا سنة،
فقهي إال وفيه اعتقاد.
عميل
فعيل
ٍّ
ٍّ
فإذن ما من أمر ٍّ
فإذن من مل يقبل خرب اآلحاد يف باب العقائد فيلزمه َّأال يقبله يف باب
الفقه.
ومن األدلة عىل قبول خرب اآلحاد أن اهلل تعاىل يقول﴿ :يا أ ُّهيا ا َّلذين
آمنُوا إن جاءك ُْم فاسق بنبإٍ فتب َّينُوا﴾ [احلجرات ،]6 :مفهوم املخالفة:
إن جاء العدل فاقبلوا وال تتب َّينوا ،سواء كان واحدً ا أو أكثر.
ِ
ِ
السنة يف
السنة تفرس ا ْلق ْرآن َوهي َد َلئل ا ْلق ْرآن) كأنه -واهلل أعلم -ذكر ُّ
قوله( :و ُّ
كثريا ،وهم قليلو
هذا املوضع ر ًدا عىل أهل الرأي ،فأهل الرأي كانوا ُيعملون الرأي ً
السنة قد شدَّ دوا عليهم وبدعوهم؛
البضاعة يف باب اآلثار واألحاديث ،وأئمة ُّ
السنة بآرائهم .
كثريا من ُّ
ألهنم ردوا ً
السنة قاضية عىل ا ْلكتاب ،ول ْيس
وأخرج ابن شاهني عن حييى بن كثري أنه قالُّ " :
السنة" ،وملا سمع هذا اإلمام أمحد  -رمحه اهلل تعاىل مل يستحب
ا ْلكت ُ
اب قاض ًيا عىل ُّ
ُفرس القرآن.
السنة ت ِّ
السنة قاضية عىل ا ْلكتاب" ،وإنامُّ :
هذه الكلمة بأن يقالُّ " :
ُفرس القرآن أوضح ،وذلك أن
وكال العبارتني صحيحة إال أن القول بأن ال ُّسنة ت ِّ
السنة من حيث األصل بيان؛ لقوله تعاىل﴿ :وأنز ْلنا إل ْيك ِّ
الذكْر لتُب ِّني للنَّاس ما ن ُِّزل
ُّ
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السنة ناسخ ًة للقرآن عىل أصح القولني،
إل ْيه ْم﴾ [النحل ،]44 :فعىل هذا ال تكون ُّ
وإنام تُب ِّينه ُ
وختصصه وتُق ِّيده ،فهي ال تنسخ القرآن؛ ألهنا من حيث األصل بيان
للقرآن.
وهذا قول الشافعي وأحد القولني والروايتني عن اإلمام أمحد ،وهو اختيار ابن
تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  ،-بل قال ابن تيمية :وليس لنسخ السنة للقرآن مثال عميل،
السنة ال تنسخ القرآن؛ ألهنا ال خترج عن كوهنا بيانًا
ثم َّبني  -رمحه اهلل تعاىل  -أن ُّ
للقرآن.
السنة قِ َياس) املراد القياس الباطل ،فإن القياس إذا كان فاسدً ا فإنه
قولهَ ( :و َل ْي َس ِيف ُّ
تج به .وينبغي أن ُيعلم أن السلف كانوا ُيشددون يف القياس و ُيب ِّينون أن اخلطأ
ال ُحي ُّ
كثريا ما يكون يف القياس ،قال اإلمام أمحد :أكثر ما ُخيطئ الفقيه يف التأويل
ً
واالجتهاد .االجتهاد هو القياس.
وذلك أن القياس مز َّلة قدم ،لذا قال اإلمام أمحد :سألت الشافعي عن القياس،
فقال :هو كامليتة ال ُيصار له إال عند الُضورة.
السنة بالقياس،
فلذا األصل َّأال ُيلتجأ للقياس حتى ُيضطر إليه ،فال يصح أن تُرد ُّ
أو أنه أراد بالسنة يف هذا ما يقابل البدعة ومثل هذه ال يدخلها القياس وإنام الواجب
التسليم.

29

قالَ ( :و َل ترضب َْلا ْاْلَ ْم َثال) أي االعرتاضات ،ومن الكتب النفيسة يف هذا كتاب
ابن قتيبة (تأويل خمتلف احلديث) فإنه صدَّ ر الكتاب ببيان منزلة أهل احلديث،
وأهنم أكثر الناس ح ًظا بالنبي  -صىل اهلل عليه وسلم – واتِّباعه .ثم ذكر أن هناك
أقوا ًما من أهل البدع عارضوا أشياء من األحاديث بعقولم ،فأخذ يعدُّ هم ويعدح
طوائفهم ،ويذكر الشبه التي ُحياولون أن يردوا هبا احلديث بعقولم ،ثم ُجييب عىل
هذه اإلشكاالت والشبه  -رمحه اهلل تعاىل .-
ومن العجيب أن من األشياء التي ذكرها ور َّدها ما ال يزال أهل البدع وأهل الرأي
يتوارثون إيرادها إىل يومنا هذا ،وصدق من قال :إن لكل قو ٍم وار ًثا.
ول و َل ْاْلَهو ِ
اء؛ إِن ََّم ه َو اإلتباع َوترك ْاْلوى) الواجب َتاه
ْ َ
قولهَ ( :و َل تدْ رك با ْلعق ِ َ
السنة أن نتبعها وال نُعارضها بأهوائنا.
ُّ
وبعد هذا سيبدأ  -رمحه اهلل تعاىل  -يف مسائل االعتقاد.
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
ِ
ِ
السنة َّ
هلها
خص َلة مل
يقبلها ويؤمن َهبا مل يكن من َأ َ
َ
الَّل ِز َمة ا َّلتي من ترك من َْها ْ
َومن ُّ
قدر َخريه ورشه والتصديق باْلحاديث فِ ِ
اإليمن بِا ْل ِ
يه َو ْ ِ
اإل َيمن َهبا َل ي َقال :مل َو َل
ِْ َ
َكيفَ إِن ََّم ه َو الت َّْص ِديق َو ْ ِ
اإل َيمن َهباَ ،ومن مل يعرف َت ْف ِسري َ
احل ِديث ويبلغه عقله فقد

اإليمن بِ ِه والتَّسلِيم له .مثل ح ِديث الص ِ
ِ
ِ
ادق املصدوق،
َّ
َ
َ ْ
كفي َذلك َوأحكم َله َف َع َليه ْ ِ َ
ِ
كلهاَ ،وإِن نأت َعن اْلسمع
َومثل َما ك َ
الرؤْ َية َ
َان مثله ِيف ا ْلقدر َومثل َأ َحاديث ُّ
ِ
ِ
واستوحش ِمن َْها املستمع َوإِن ََّم َع َل ْي ِه ْ ِ
ريها
اإل َيمن َهبا َو َأن َل يرد من َْها حرفا َواحد َو َغ َ
من ْاْلَح ِ
اديث املأثورات َعن ال ِّث َقات.
َ
ُياصم أحدا َو َل يناظره َو َل ي َت َع َّلم ِْ
َو َأن َل َ
اجلدَ ال َفإِن ا ْلك َََّلم ِيف ا ْلقدر والرؤية
أصاب بِك َََّل ِم ِه
السنَن َمكْروه ومنهي َعنه َل يكون َصاحبه َوإِن َ
َوا ْلق ْرآن َو َغ َ
ريها من ّ

السنة َحتَّى يدع ِْ
اجلدَ ال ويؤمن باآلثار.
السنة من أهل ُّ
ُّ
---------------------------------------------السنة َّ
السنة االعتقاد الذي ُيقابل البدعة ،وتأ َّمل قوله:
الَّل ِز َمة) املراد ب ُّ
قولهَ ( :ومن ُّ
ِ
ِ
هلها) إذن من ترك من
خص َلة مل
يقبلها ويؤمن َهبا مل يكن من َأ َ
َ
(ا َّلتي من ترك من َْها ْ
هذه اخلصال شي ًئا فهو مبتدع ،وهذا كقول القائل :من ترك ً
السنة
أصال من أصول ُّ
السنة
فإنه ُيبدَّ ع ،ويرجع هذا األصل وهذه اخلصلة إىل ما تقدم ذكره من خمالفة أهل ُّ
السنة وأهل البدعة.
كيل أو
جزئي اشتهر اخلالف فيه بني أهل ُّ
ٍّ
يف أمر ٍّ
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اإليمن بِا ْل ِ
قدر َخريه ورشه) بدأ -رمحه اهلل تعاىل  -بالقدر ،والقدر أحد
قولهَ ِ ْ ( :
أصول اإليامن الستة ،وقد جعلها ستة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف (ثالثة
األصول) وغريها .أما ابن القيم فقد جعلها مخسة يف كتابه( :مفتاح دار السعادة)،
وهو ما روى مسلم من حديث جربيل املشهور من رواية ابن عمر عن عمر بن
ربين عن ْاإليامن،
السالم :-فأ ْخ ْ
اخلطاب -ريض اهلل عنهام :-قال جربيل -عل ْيه َّ
قال« :أ ْن ت ُْؤمن باهلل ،ومالئكته ،و ُكتُبه ،و ُر ُسله ،وا ْلي ْوم ْاآلخر ،وت ُْؤمن با ْلقدر خ ْريه
رشه».
و ِّ
وينبغي أن تُعلم أمور مهمة تتعلق بالقدر:
 اْلمر اْلول :أنواع التقديرات ،والتقديرات أنواع: oالنوع اْلول :التقدير العام ،ودليله ما أخرج مسلم من حديث عبد
اهلل بن عمرو بن العاص أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال:
«كتب اهللُ مقادير ْ
الساموات و ْاأل ْرض بخ ْمسني
اخلالئق ق ْبل أ ْن ْ
خي ُلق َّ
أ ْلف سن ٍة».
 oالنوع الثاِن :التقدير يف ظهر آدم ،قال تعاىل﴿ :وإ ْذ أخذ ر ُّبك م ْن بني
آدم م ْن ُظ ُهوره ْم ُذ ِّر َّيت ُه ْم وأ ْشهد ُه ْم عىل أ ْن ُفسه ْم أل ْس ُت بر ِّبك ُْم قا ُلوا
بىل﴾ [األعراف.]172 :
لذا يف حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -يف الصحيح قال« :أمل آخذ
فحاجه هبذا التقدير.
عليك العهد وأنت يف ظهر آدم؟»،
ح
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ثم يف اآلية قولم﴿ :قا ُلوا بىل﴾ ،القول باملقال ال باحلال ،أي حقيق ًة
نطق كل واحد من بني آدم وقال :بىل ،وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك
إسحاق بن راهويه ،وابن األنباري .وخالف بعضهم وقال :إن
قولم( :بىل) باحلال ال باملقال ،والصواب أنه باملقال لإلمجاع املتقدم،
وهو ظاهر النص ملا قال﴿ :قا ُلوا بىل﴾.
 oالنوع الثالث :التقدير العمري ،ويدل عليه ما أخرج البخاري
ومسلم من حديث ابن مسعود  -ريض اهلل عنه  -أن النبي  -صىل
ب عم ُل ُه ،وأج ُل ُه ،ور ْز ُق ُه ،وشقي أ ْو
اهلل عليه وسلم  -قال« :ف ُيكْت ُ
سعيد».
 oالنوع الرابع :التقدير السنوي ،وهو يف ليلة القدر عىل أصح القولني،
قال تعاىل﴿ :فيها ُي ْفر ُق ك ُُّل أ ْم ٍر حكي ٍم أ ْم ًرا ِّم ْن عندنا﴾ [الدخان-4 :
.]5
 oالتقدير اْلامس :التقدير اليومي ،قال سبحانه﴿ :ك َُّل ي ْو ٍم ُهو يف
ش ْأ ٍن﴾ [الرمحن.]29 :
ذكر هذه التقديرات اخلمسة ابن القيم يف كتابه( :شفاء العليل).
يتغري ما يف أيدي
يتغري ،وإنام الذي َّ
• تنبيه :ما كتبه اهلل يف اللوح املحفوظ ال َّ
املالئكة ،ومن باب التقريب :قد يكتب اهلل يف اللوح املحفوظ أن عمر فالن
كان سيكون أربعني سنة ،لكنه سيصل رمحه فيكون عمره مخسني سنة.
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وما يف أيدي املالئكة ُيكتب أن عمر فالن أربعون سنة ،فإذا وصل رمحه
أمرهم اهلل أن يمحوا األربعني وأن تكون مخسني سنة ،وهذا هو قوله تعاىل:
﴿ي ْم ُحو اهللَُّ ما يشا ُء و ُي ْثب ُت ۚ وعند ُه ُأ ُّم ا ْلكتاب﴾ [الرعد ،]39 :قوله:
﴿ي ْم ُحو اهللَُّ ما يشا ُء و ُي ْثب ُت﴾ هذا فيام يف أيدي املالئكة ،وقوله﴿ :وعند ُه ُأ ُّم
يتغري.
ا ْلكتاب﴾ هذا ما يف اللوح املحفوظ وهو ال َّ
وهذا قول ابن عباس  -ريض اهلل عنهام  -ومجاعة من السلف ،وهو قول ابن
جرير الطربي ،وابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل .-
لذا ما ثبت يف البخاري من حديث أيب هريرة ،وأنس  -ريض اهلل عنهام:-
س ُه أ ْن ُي ْبسط ل ُه يف ر ْزقه ،أ ْو ُينْسأ ل ُه يف أثره ،ف ْليص ْل رمح ُه» ،الزيادة يف
«م ْن َّ
العمر زيادة حقيقية؛ ألنه ُيمحى ما يف أيدي املالئكة و ُيزاد يف العمر عىل ما
تقدم بيانه.
 املسألة الثانية :مراتب القدر أربعة ،ومعنى مراتب القدر أي أنه ال يقع َشءكرب أو صغر إال ويمر بأربع مراحل ،وتسمى باملراتب وهي:
 oاملرتبة اْلول :مرتبة العلم ،وأدلة العلم كثرية منها قوله تعاىل﴿ :ي ْعل ُم
يش ٍء ِّم ْن ع ْلمه إ َّال بام شاء﴾
ما ب ْني أ ْيدهي ْم وما خ ْلف ُه ْم ۚ وال ُحيي ُطون ب ْ
[البقرة ،]255 :وقوله﴿ :وعند ُه مفات ُح ا ْلغ ْيب ال ي ْعل ُمها إ َّال ُهو﴾
[األنعام ،]59 :وقوله﴿ :عامل ُ ا ْلغ ْيب فال ُي ْظه ُر ع َٰىل غ ْيبه أحدً ا﴾
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[اجلن ،]26 :وقوله﴿ :ول ْو ُر ُّدوا لعا ُدوا ملا ُهنُوا عنْ ُه وإ َّهنُ ْم لكاذ ُبون﴾
[األنعام ]28 :أي اليشء الذي مل يكن لو كان كيف سيكون.
 oاملرتبة الثانية :مرتبة الكتابة ،قال تعاىل﴿ :ما أصاب من ُّمصيب ٍة يف
ْاأل ْرض وال يف أن ُفسك ُْم إ َّال يف كت ٍ
اب ِّمن ق ْبل أن ن َّْربأها ۚ إ َّن َٰذلك عىل
اهللَّ يسري﴾ [احلديد ،]22 :فقد كُتب كل َشء ،وتقدم يف حديث عبد
اهلل بن عمرو  -ريض اهلل عنهام  ،-ويف لفظ قال« :كتب اهللُ مقادير
ْ
الساموات و ْاأل ْرض بخ ْمسني أ ْلف سن ٍة».
اخلالئق ق ْبل أ ْن ْ
خي ُلق َّ
 oاملرتبة الثالثة :املشيئة ،قال تعاىل﴿ :وما تشا ُءون إ َّال أن يشاء اهللَُّ ر ُّب
ا ْلعاملني﴾ [التكوير ،]29 :فتكون املرتبة الرابعة مبارشة وهي:
َش ٍء فقدَّ ر ُه
 oاملرتبة الرابعة :اخللق ،قال اهلل تعاىل﴿ :وخلق ك َُّل ْ
َش ٍء خل ْقنا ُه بقد ٍر﴾ [القمر:
ت ْقد ًيرا﴾ [الفرقان ،]2 :وقال﴿ :إنَّا ك َُّل ْ
ٍ
َش ٍء وكيل﴾
َشء ۚ و ُهو ع َٰىل ك ُِّل ْ
 ،]49وقال﴿ :اهللَُّ خال ُق ك ُِّل ْ
[الزمر.]62 :
قال ابن القيم يف كتابه( :شفاء العليل) ملا ذكر هذه املراتب األربع :وقد أمجع
عليها األنبياء واملرسلون.
السنة يؤمنون هبذه املراتب األربع كلها.
وأهل ُّ
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 املسألة الثالثة :إرادة اهلل نوعان :إرادة كونية وإرادة رشعية ،وهذا مبحثمهم للغاية ،ومعنى اإلرادة الرشعية :أن كل ما ُحيبه اهلل فهو إرادة رشعية،
ف ُيحب اهلل أن نصيل ،وأن نذكره ،وأن ُيسلم الكافرون  ...فهذه إرادة رشعية.
ومن أدلة اإلرادة الرشعية قوله تعاىلُ ﴿ :يريدُ اهللَُّ بك ُُم ا ْل ُي ْرس وال ُيريدُ بك ُُم
ا ْل ُع ْرس﴾ [البقرة ،]185 :وقوله تعاىل﴿ :فمن ُيرد اهللَُّ أن ْهيدي ُه ي ْرش ْح صدْ ر ُه
جيع ْل صدْ ر ُه ض ِّي ًقا حر ًجا كأنَّام ي َّص َّعدُ يف
ل ْإل ْسالم ۚ ومن ُير ْد أن ُيض َّل ُه ْ
السامء﴾ [األنعام.]125 :
َّ
أما اإلرادة الكونية :فكل ما وقع فقد أراده اهلل كونًا ،وقد ُحيبه وقد ال ُحيبه،
فقد يزين ٍ
زان وهذا ال ُحيبه اهلل؛ لكنه وقع ،وقد ُيرشك رجل وهذا ال ُحيبه اهلل؛
لكنه وقع.
ومن أدلة اإلرادة الكونية قوله تعاىل﴿ :وما تشا ُءون إ َّال أن يشاء اهللَُّ ر ُّب
فرياد
السنة ُ
ا ْلعاملني﴾ [التكوير ،]29 :فإن املشيئة إذا ُأطلقت يف الكتاب و ُّ
السنة) وكام يف
هبا اإلرادة الكونية ،ذكر هذا ابن تيمية يف كتابه( :منهاج ُّ
(جمموع الفتاوى) ،وابن القيم يف كتابه( :شفاء العليل).
فإذا ُفهم هذا؛ فالعالقة بني اإلرادة الكونية والرشعية هي عالقة عموم
وخصوص وجهي ،فكل واحدة أعم من األخرى من وجه .فاإلرادة
الكونية تعم يف صورة فتكون اإلرادة كونية ال رشعية ،وكذلك تكون اإلرادة
رشعية ال كونية ،ويف صور َتتمعان.
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فكفر الكافر كأيب جهل وأيب لب ال ُحيبه اهلل ،فإذن ليست إرادة رشعية لكنها
وقعت فتكون إرادة كونية.
وإسالم أيب بكر وعمر  -ريض اهلل عنهام ُ -حيبه اهلل ،وقد وقع ،فإذن هذه
إرادة رشعية وكونية ،فاجتمعت اإلرادتان.
وإرادة إسالم أيب جهل وأيب لب ،مل تقع فليست إرادة كونية ،لكن ُحيبه اهلل
فتكون إرادة رشعية ،ففي مثل هذا تكون اإلرادة الرشعية أعم من الكونية.
وقد ذكر أن العالقة بني اإلرادة الكونية والرشعية عالقة عموم وخصوص
السنة) وكام يف (جمموع الفتاوى) ،وابن
وجهي ابن تيمية يف كتابه(:منهاج ُّ
القيم يف كتابه( :شفاء العليل) ،والراس يف تعليقاته عىل (الواسطية).
فإذا تب َّينت أنواع اإلرادة والعالقة بينهام ،فقد ذكر بعضهم أن هناك نو ًعا
راب ًعا من اإلرادة وهو ما مل يكن رشع ًيا وال كون ًيا ،مثل كُفر أيب بكر الصديق
 ريض اهلل عنه  ،-فإنه مل يقع فال يكون كون ًيا ،وال ُحيبه اهلل فال يكون رشع ًيا.فيقال :هذا ال يصح ،وهو خطأ كبري؛ ألن البحث ليس يف اإلرادة بالتقسيم
العقيل وإنام البحث يف إرادة اهلل سبحانه املذكورة يف األدلة الرشعية ،فقد َّبني
سبحانه أنه ُيريد هداية الناس سواء وقعت أم مل تقع هذه الداية ،فجعلناها
وبني سبحانه األشياء التي وقعت ولو مل يكن ُحم ًبا لا أنه أرادها كونًا،
قسامَّ ،
ً
السنة.
فالقسمة الرابعة هذه ليست من تقسيم اإلرادة املوجودة يف الكتاب و ُّ
37

وينبغي أن ُيعلم أن اإلرادة الرشعية ُمرادة لذاهتا ،أما اإلرادة الكونية ُمرادة
لغريها ،فخلق إبليس ُمراد كونًا ال رش ًعا ،لكن ال لذاته وإنام لغريه .ومن
احلكم العظيمة يف خلق إبليس ما ذكره ابن القيم يف كتابه( :مدارج
السالكني) أن بعض الناس يعيص اهلل ثم يكون حاله بعد التوبة أحسن من
حاله ُ
قبل.
السنة) ملا تكلم عن اإلرادة الكونية ،قال:
لذا قال ابن تيمية يف كتابه( :منهاج ُّ
كالدواء الكريه؛ ُيراد لنفعه و ُيكره لطعمه.
وإذا ُفهم هذا ُفهم حديث عيل بن أيب طالب  -ريض اهلل عنه  -الذي أخرجه
الرش ل ْيس إل ْيك» ،فيوجد يف خلق
مسلم ،قال  -صىل اهلل عليه وسلم « :-و َّ ُّ
الرش ليس يف فعلك وإنام يف
اهلل من فيهم رش كإبليس وغريه ،وإنام املرادُّ :
مفعوالتك.
فالرش
رشا؛ ألنه ُخلق حلكم،
ُّ
فخلق إبليس  -أي نفس الفعل واخللق -ليس ً
يف مفعوالته سبحانه ال يف فعله نفسه ،ذكر هذا ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل -
وابن القيم.
كصنع وإجياد السجن؛ ل ُيسجن فيه املستحقون للسجن ،فصنع السجن خري،
وإن كان الذي ُسجن َّ
تعذب وفارق أهله ،لكن اخلري من سجنه ملصلحة
أخرى ال لذاته وإنام َشء آخر؛ لكي يعم األمن بني الناس وغري ذلك.
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قدر َخريه ورشه والتصديق باْلحاديث فِ ِ
اإليمن بِا ْل ِ
يه َو ْ ِ
اإل َيمن َهبا َل ي َقال :مل
قولهَ ِ ْ ( :
َو َل َكيفَ إِن ََّم ه َو الت َّْص ِديق َو ْ ِ
اإل َيمن َهبا) ينبغي أن ُيعلم أن القدر ال ُيعرتض عليه
س اهلل.
بلم وال بكيف ،لذا جاء عن السلف أهنم قالوا :القدر ُّ
ولقائل أن يقول :قد حكم اهلل عىل فالن بالكفر فامت ودخل النار ،وحكم عىل فالن
ظلام؟
باإلسالم فامت ودخل اجلنة ،أليس هذا ً
فيقال :ينبغي أن تعلم قاعدة مهمة ،وهي أن هناك فر ًقا بني ترك الفضل وترك
ظلام وترك العدل ظلم ،ذكر هذه القاعدة ابن تيمية كام
العدل ،فرتك الفضل ليس ً
يف (جمموع الفتاوى) ،وابن القيم يف كتابه( :شفاء العليل).
فلو استأجرت أجريين عىل أن يعمال ساعة ولكل واحد منهام مخسون ً
رياال ،فعمل
رياال ،وعمل الثاين ساعة فأعطيته ستني ً
األول ساعة فأعطيته مخسني ً
رياال،
فعاملت األول بالعدل وعاملت الثاين بالفضل ،فال ُيقال :ظلمت األول؛ ألن ترك
ظلام ،أما لو أعطيته أربعني ري ًاال لظلمته؛ ألنك تركت العدل .وهذه
الفضل ليس ً
قاعدة نفسية للغاية.
فإن قيل :ملاذا حكم اهلل عىل هذا بالكفر فدخل النار ،وعىل ذاك باإلسالم فدخل
اجلنة؟
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يقال :قط ًعا أن اهلل حكيم عليم﴿ ،أل ْيس اهللَُّ بأ ْحكم ْ
احلاكمني﴾ [التني ،]8 :وعدم
علمنا بتفاصيل احلكمة ال يدل عىل أن فعله ليس حلكمة ،فعدم علمنا باليشء ال
يدل عىل عدمه.
فلو ُقدر أن مج ًعا من األطباء الثقات حكموا عىل رجل مريض بأنه البد أن ُيبقر
بطنه ،فقال املريض :ال تبقروا بطني حتى ترشحوا يل األمر وتفهموين فرشحوا له
ومل يفهم ،فقالوا :إذا مل نبقر بطنك ستموت أو تُصاب بكذا وكذا.
فكل عاقل يقول :بام أهنم ثقات فس ِّلم األمر لم ،وعدم فهمك ال يدل عىل أن
كالمهم خطأ.
وهذا يف البرش ،فكيف برب البرش وهو اهلل الذي ال إله إال هو؟
فعدم علمنا بتفاصيل احلكمة ال يدل عىل عدم وجود احلكمة ،فقط ًعا أنه ملا حكم
عىل هذا بالنار فهو مستحق ،وحكمه عىل اآلخر باجلنة فهو مستحق لا ،ألجل هذا
س اهلل ،والتفاصيل ال نعلمها.
قال السلف :القدر ُّ
وإذا ُفهم مثل هذا ُفهم القدر .والبحث يف القدر سهل للغاية ،لكن أن تُعطي كل
ٍ
َشء قدره ،فليس لنا قدرة ملعرفة التفاصيل ،وعدم علمنا بالتفاصيل ليس نف ًيا
لوجود احلكمة ،لذا قالَ ( :ل ي َقال مل َو َل َكيفَ إِن ََّم ه َو الت َّْص ِديق َو ْ ِ
اإل َيمن َهبا).
وقولهَ ( :و ْ ِ
اإل َيمن َهبا)؛ لقوله  -صىل اهلل عليه وسلم « :-وت ُْؤمن با ْلقدر خ ْريه
رشه».
و ِّ
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احل ِديث ويبلغه عقله فقد كفي َذلِك وأحكم َله َفع َل ِ
قولهَ ( :ومن مل يعرف َت ْف ِسري َ
يه
َ
َ
ِ
ِ
ِْ
السنة فال
اإل َيمن بِه َوالت َّْسليم َله) وهذه قاعدة؛ كل من مل يعرف شي ًئا من القرآن و ُّ
ير ُّده ،فعدم العلم به ال يدل عىل أنه خطأ .وهذا ظاهر يف تعاملنا مع البرش ،فكيف
مع رب البرش الذي ُأمرنا بالتسليم ملا يف كتابه وسنة النبي -صىل اهلل عليه وسلم-
!؟
قوله( :مثل ح ِديث الص ِ
ادق املصدوق) وهو حديث ابن مسعود  -ريض اهلل عنه -
َّ
َ
جيم ُع يف ب ْطن ُأ ِّمه أ ْربعني ي ْو ًما أ ْو أ ْربعني ل ْيل ًةُ ،ث َّم
يف الصحيحني« :أ َّن خ ْلق أحدك ُْم ُ ْ
يك ُ
ُون علق ًة م ْثله  »...احلديث .ففيه تقدير األمور ،فمن مل ُيؤمن بالقدر ُيشكل عليه
هذا احلديث ،لكن الواجب التسليم.
ومن أشهر الطوائف التي ض َّلت يف باب القدر:
 الطائفة اْلول :القدرية ومنهم املعتزلة ،وهؤالء آمنوا بإرادة واحدة وهياإلرادة الرشعية.
 الطائفة الثانية :اجلربية ومنهم األشعرية واجلهمية ،وهؤالء آمنوا بإرادةواحدة وهي الكونية.
السنة فآمنوا باإلرادتني ،وسبب اخلالف بني القدرية واجلربية أنه تعارض
أما أهل ُّ
يف ذهنهم أن اهلل ال يرىض الكفر وال املعايص والذنوب ثم تقع من عباده ،فكيف
تقع وهو ال حيبها وال يرضاها؟
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وأقرب هذا بمثال وأصله من كالم ابن أيب العز احلنفي يف رشح (الطحاوية) وابن
القيم كام يف (خمترص الصواعق):
اجتمع رجالن فرأيا ً
رجال يزين ،فقاال :كيف يزين واهلل ال حيب الزنا وال يرضاه؟
فهام متفقان عىل أن اهلل ال ُحيبه وال يريده ومتفقان أنه وقع كام هو واقع أمامهم .فهل
ُيمكن أن ُيقال :إن كالم اهلل متناقض؟ هذا ال يمكن ،فإذن ما اجلواب عىل هذا
اإلشكال؟
قال األول :أنا أؤمن باإلرادة الرشعية فحسب دون اإلرادة الكونية ،فأؤمن أن اهلل
يريد َّأال يزين رش ًعا ،لكنه كونًا قد يقع إلزا ًما عىل اهلل .فنتيجة هذا قالوا :إن اهلل مل
خيلق أفعال العباد ،وإنام هم خلقوا فعل أنفسهم ،وهؤالء هم القدرية ومنهم
املعتزلة.
وقال الثاين  :من الصعب أن أقول إن اهلل مل خيلق أفعال العباد ،واهلل يقول﴿ :اهللَُّ
َش ٍء ﴾ [الزمر ،]62 :فأقول إن اهلل ال يريد الزنا وال حيبه وقد قدَّ ره.
خال ُق ك ُِّل ْ
فقال األول :كالمك فيه تعارض.
فقال الثاين :حتى لو كان فيه تعارض ،فاهلل ال ُيسأل عن أفعاله ،وأفعال اهلل ليس لا
حكمة وال تُعلل ،فجعل أفعال اهلل عب ًثا وال حكمة لا  -والعياذ باهلل  -حتى خيرج
من التناقض .فآمن بإرادة واحدة وهي اإلرادة الكونية.
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السنة ونقول :إن اإلرادة
السنة فقالوا :نحن آمنا بكل ما جاء يف الكتاب و ُّ
أما أهل ُّ
إرادتان ،كونية ورشعية ،والرشعية ُمرادة لذاهتا والكونية مرادة لغريها ،واهلل
سبحانه ال ُحيب الزنا وال يريده رش ًعا ،لكن قد يقع كونًا ،ووقوعه كونًا إرادة كونية،
وعدم حمبته له إرادة رشعية.
السنة من هذا التناقض بخالف أولئك.
فبهذا خرج أهل ُّ
فلام قالت القدرية :نحن نؤمن باإلرادة الرشعية دون الكونية ترتَّب عىل هذا أشياء
كثرية منها :قولم إن اهلل مل خيلق أفعال العباد ،وأن العبد يفعل ما يفعل إلزا ًما عىل
اهلل  -والعياذ باهلل -؛ ألن اهلل مل خيلق أفعال العباد بزعمهم.
ثم ترتَّب عىل هذا أهنم قالوا يف التحسني والتقبيح العقيل :إنه عقيل ال رشعي ،أي
يكفي العقل أن هيدي ملا ُحيبه اهلل ،وال نحتاج إىل الرشع ،ويرتتَّب عىل قولم :أنه
جيب عىل اهلل فعل األصلح.
أما املقابل لم وهم اجلربية الذين آمنوا باإلرادة الكونية ال الرشعية فقالوا :إن أفعال
اهلل ال حكمة لا ،ومل يؤمنوا باألسباب ،فقالوا :احلطب َترتق عند النار ال بالنار؛
ألن العباد عندهم جمبورون ليس عندهم إرادة ،فال يقولون :إن النار حرقت
احلطب.
وترتب عىل قولم :أن أفعال اهلل ليس لا حكمة ،بل فعله عبث  -والعياذ باهلل.-
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وترتب عىل قولم :أن قالوا :ال يوجد َتسني وال تقبيح عقيل ،وقال ابن القيم :فهم
فرقون بني العذرة والطيب.
ال ُي ِّ
إىل غري ذلك من األشياء الكثرية التي ترتبت عىل قولم.
وأختم الكالم يف القدر بذكر مسألتني:
السنة واجلامعة أنه ُحيتج بالقدر
 املسألة اْلول :من القواعد املقررة عند أهل ُّعند املصائب ال املعائب ،بمعنى أنه إذا فعلت األسباب يف َتصيل أمر ثم مل
ُيقدَّ ر فريجع إىل قضاء اهلل وقدره ،فيحتج بالقدر عند املصائب ،أما لو أن
إنسانًا سق أو زنا أو مل ُيذاكر يف اختبارهم فلم ينجح فال يصح أن ُيرجع
املعايب إىل القدر ،وإنام ُحيتج بالقدر عىل املصائب ال عىل املعايب.
قال اهلل عز وجل﴿ :ا َّلذين إذا أصابت ُْهم ُّمصيبة قا ُلوا إنَّا هللَّ وإ َّنا إل ْيه راج ُعون
ولئك عل ْيه ْم صلوات ِّمن َّر ِّهب ْم ور ْمحة ۚ و ُأ َٰ
ُ .أ َٰ
ولئك ُه ُم املُْ ْهتدُ ون﴾ [البقرة:
 ،]156وأخرج مسلم من حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -أن النبي -
استع ْن باهلل وال
احر ْ
صىل اهلل عليه وسلم  -قالْ « :
ص عىل ما ينْف ُعك ،و ْ
َشء ،فال ت ُق ْل ل ْو أ ِّين فع ْل ُت كان كذا وكذا ،ولك ْن ُق ْل
ت ْعج ْز ،وإ ْن أصابك ْ
قد ُر اهلل وما شاء فعل».
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ف ُيحتج بالقدر عىل املصائب ال عىل املعايب ،واالحتجاج بالقدر عىل املعايب
هو فعل املرشكني ،كام قال تعاىل﴿ :سي ُق ُ
ول ا َّلذين أ ْرشكُوا ل ْو شاء اهللَُّ ما
اؤنا﴾ [األنعام.]148 :
أ ْرشكْنا وال آب ُ
السنة)
كثريا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه( :منهاج ُّ
وقد قرر هذا ً
و(التدمرية) وكام يف (جمموع الفتاوى) وغريها من كتبه .وذكر ذلك ابن
القيم يف كتابه( :شفاء العليل) و(مدارج السالكني) وغريها.
فإن قيل :ماذا ُيقال :فيام أخرج البخاري ومسلم عن أيب هريرة  -ريض اهلل
عنه  -أن موسى -عليه السالم -التقى آدم -عليه السالم ،-فقال :أنت آدم
أبو البرش خلقك اهلل بيده  ...إىل أن قال :خ َّيبتنا وأخرجتنا من اجلنة.
فقال آدم -عليه السالم :-أنت موسى الذي اصطفاك اهلل بكالمه  ...إىل أن
عيل؟
قال :أتلومني عىل أمر قد قدره اهلل َّ
فهذا احلديث إذا نُظر إىل ظاهره ُظ َّن أنه احتجاج بالقدر عىل املعايب ،وهو
ليس كذلك .قال ابن تيمية ثم ابن القيم :وإنام هذا احتجاج بالقدر عىل
احتجاجا بالقدر عىل فعل املعصية؛
املصائب وهو اخلروج من اجلنة ،وليس
ً
ألن آدم قد تاب ،ومن تاب من الذنب كمن ال ذنب له .قال تعاىل عنه﴿ :قاال
محنا لنكُون َّن من ْ
اخلاسين﴾ [األعراف:
ر َّبنا ظل ْمنا أن ُفسنا وإن َّمل ْ ت ْغف ْر لنا وت ْر ْ
 ،]23فهو قد تاب وقبل اهلل توبته ،فالبحث ليس يف ذنبه وإنام يف اخلروج من
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اجلنة ،فاحتج بالقدر عىل املصائب ،وهو مصيبة اخلروج من اجلنة ال عىل فعل
املعصية وهو أكله من الشجرة.
 املسألة الثانية :جاءت أحاديث مثل« :وال ي ُر ُّد ا ْلقدر إ َّال الدُّ عا ُء» وجاء منحديث الرباء  -ريض اهلل عنه  -وغريه ،وصححها العالمة األلباين ،ومن
العلامء من ُينازع يف صحتها ،واألمر يف هذا سهل.
ف ُيشكل هذا احلديث يف ظاهره ،فكأن الدعاء يتعارض مع ما قدَّ ره اهلل.
فيقال :ليس كذلك ،بل الدعاء سبب ،كام أن الرجل إذا تزوج فإن الزواج
سبب للولد ،فكذلك الدعاء سبب حلصول املراد.
فكأن اهلل قدَّ ر أن فالنًا سيدعو ثم يكون له كذا وكذا ،وهذا يف اللوح
املحفوظ ،أما ما يف أيدي املالئكة فقد يكون قد قدَّ ر له حادث ،لكن يف اللوح
املحفوظ -كام تقدم -يقال من باب التقريب :كان س ُيقدر عليه حادث
مروري ،ثم كان سيموت فيه لوال أنه دعاين فاستجبت له فرصفت عنه هذا
األمر ،أما ما يف أيدي املالئكة مكتوب أنه س ُيصاب بحادث سيارة فيموت،
فلام دعا أمر اهلل املالئكة أن َتحوا ما يف أيدهيا ويبقى ما يف اللوح املحفوظ،
﴿ي ْم ُحو اهللَُّ ما يشا ُء و ُي ْثب ُت ۚ وعند ُه ُأ ُّم ا ْلكتاب﴾ [الرعد.]39 :
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ِ
كلها) أي أن املؤمنني يرون
قولهَ ( :ومثل َما ك َ
الرؤْ َية َ
َان مثله ِيف ا ْلقدر َومثل َأ َحاديث ُّ
رهبم ،وهذا أمر عقدي َّ
السنة واإلمجاع وخالف فيه أهل البدع،
دل عليه الكتاب و ُّ
أما أدلته من القرآن فهي كثرية:
 الدليل اْلول :قال اهلل عز وجلُ ﴿ :و ُجوه ي ْومئ ٍذ نَّارضة إ َٰىل ر ِّهبا ناظرة﴾[القيامةُ ﴿ ،]23-22 :و ُجوه ي ْومئ ٍذ نَّارضة﴾ أي حسنة﴿ ،إ َٰىل ر ِّهبا ناظرة﴾
والنظر إذا عُدِّ ي بـ (إىل) أفاد الرؤية البرصية.
احل ْسن َٰى وزيادة﴾ [يونس،]26 :
 الدليل الثاِن :قوله تعاىلِّ ﴿ :ل َّلذين أ ْحسنُوا ْ ُفرس ذلك النبي -صىل اهلل عليه وسلم -بام أخرج مسلم من حديث صهيب
َّ
الرومي -ريض اهلل عنه -قال« :ي ُق ُ
ول اهللُ تبارك وتعاىل :تُريدُ ون ش ْي ًئا
أزيدُ ك ُْم؟ في ُقو ُلون :أمل ْ تُب ِّي ْض ُو ُجوهنا؟ أمل ْ تُدْ خ ْلنا ْ
اجلنَّة ،وتُن ِّجنا من النَّار؟
ف ْ
ب إل ْيه ْم من النَّظر إىل ر ِّهب ْم ع َّز
قال :فيكْش ُ
احلجاب ،فام ُأ ْع ُطوا ش ْي ًئا أح َّ
احل ْسن َٰى وزيادة﴾ [يونس.»]26 :
وج َّلُ ،ث َّم تال هذه ْاآليةِّ ﴿ :ل َّلذين أ ْحسنُوا ْ ُ
 الدليل الثالث :قوله تعاىل﴿ :ك َّال إ َّهنُ ْم عن َّر ِّهب ْم ي ْومئ ٍذ ملَّ ْح ُجو ُبون﴾[املطففني ،]15 :قال اإلمام مالك والشافعي وأمحد وغريهم :حجب اهلل
الكفار َّ
فدل عىل أن املؤمنني يرونه سبحانه.
السنة النبوية فتقدم احلديث األول وهو
إىل غري ذلك من األدلة يف كتاب اهلل ،أما ُّ
حديث صهيب الرومي  -ريض اهلل عنه  ،-واحلديث الثاين حديث جرير بن عبد
اهلل -ريض اهلل عنه -قالُ :كنَّا عنْد النَّب ِّي ص َّىل اهللُ عل ْيه وس َّلم ،فنظر إىل القمر ل ْيل ًة -
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ي ْعني البدْ ر  -فقال« :إ َّنك ُْم سرت ْون ر َّبك ُْم ،كام تر ْون هذا القمر ،ال تُضا ُّمون يف
ُر ْؤيته »...احلديث .إىل غري ذلك من األحاديث.
السنة فقد حكاه كثريون ،وكل من كتب يف االعتقاد وذكره َّ
دل عىل
أما إمجاع أهل ُّ
السنة كام فعل اإلمام أمحد .وكل من كتب يف االعتقاد يذكر
أنه جممع عليه عند أهل ُّ
نص عىل اإلمجاع ابن بطة ،وابن جرير ،ومجاعة من أهل العلم.
الرؤية ،وممن َّ
رصحت بأنه ال ُيرى
والذين خالفوا يف الرؤية من حيث اجلملة طائفتان :طائفة َّ
ُرصح لكن مقتىض قولا :أنه ال ُيرى ،وهم
كاجلهمية واملعتزلة ،وطائفة ثانية مل ت ِّ
رصح
األشاعرة ،فقالواُ :يرى إىل غري جهة .ومقتىض هذا القول :أنه ال ُيرى .وقد َّ
هبذا الالزم واملقتىض الرازي ،وهو من أئمة األشاعرة .وهذه هي طريقة األشاعرة،
حيا وإنام يأتون بكالم جممل ،وإذا دققت يف قولم رجعت إىل قول
ال ُخيالفون رص ً
املعتزلة أو اجلهمية أو كليهام.
قولهَ ( :وإِن نأت َعن اْلسمع واستوحش ِمن َْها املستمع) أي استقبحته واستعظمته
األسامع.
ُياصم أحدا َو َل يناظره َو َل ي َت َع َّلم ِْ
قولهَ ( :و َأن َل َ
اجلدَ ال َفإِن ا ْلك َََّلم ِيف ا ْلقدر والرؤية
السنَن َمكْروه ومنهي َعنه ،)...تقدم أن املناظرة يف باب العقائد
َوا ْلق ْرآن َو َغ َ
ريها من ّ
حمرمة.
وأذكر بعض املسائل التي تتعلق بالرؤية التي قد ُيغفل عنها:
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كام وكي ًفا ،ذكر هذا ابن تيمية
 املسألة اْلول :املؤمنون يتفاضلون يف رؤية اهلل ً رمحه اهلل تعاىل  -كام يف (جمموع الفتاوى) و(بيان تلبيس اجلهمية).فكام :أي كلام كان أكثر إيامنًا يراه أكثر ،فقد يراه كل يوم ،وقد يراه يف األسبوع
ً
مرتني ،كام ثبت عن ابن مسعود  -ريض اهلل عنه  -عند ابن بطة ،أنه ملا أتى
إىل اجلمعة وكان ال ُيسبق فسبقه ثالثة ،فقال :وما رابع أربعة ببعيد ،ثم قال:
إن الناس يرون اهلل ويدنون منه يف اجلنة بحسب تبكريهم يف اجلمعة.
أما من جهة الكيف :فكلام كان اإلنسان أكثر إيامنًا يرى اهلل يف صورة أحسن،
كام وكي ًفا.
فهم يتفاضلون يف رؤية اهلل سبحانه وتعاىل ً
 املسألة الثانية :جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري  -ريض اهلل عنه  -أنه يومالقيامة يأِت اهلل سبحانه يف غري الصورة التي كانوا يعرفوهنا ،فذهب بعض
التغري يف اهلل سبحانه ،بينام ذهب أبو عاصم النبيل
أهل العلم املتأخرين إىل أن ُّ
التغري يف أعني العباد ،وقول هؤالء أصوب؛ ألهنم أعىل ما
والدارمي إىل أن ُّ
يف الباب وهم السلف ونحن مأمورون باتباع السلف.
 املسالة الثالثة :أمجع أهل السنة عىل أن اهلل قد ُيرى يف املنام ،لكن ال ُيرى عىلصورته احلقيقية ،وإنام ُيرى عىل أمثال وأشباه كبقية الرؤى .وكلام كان
اإليامن أكمل كانت الرؤية أحسن ،وإال ال ُيمكن ألحد أن يرى اهلل عىل
الصورة احلقيقية يف املنام؛ ملا أخرج مسلم أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم-
قال« :واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى َتوتوا».
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فالرؤية املنامية بالقلب بأن يرى صورة ،فيقال :هذه ليست صورة هذا،
وهذا جممع عليه عند أهل السنة ومل خيالف فيه إال املعتزلة كام ُيستفاد من
كالم القايض عياض وظاهر كالم ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل .-وهذه
الصورة ليست صورة اهلل احلقيقية ،وكلام كانت الصورة أحسن دل عىل أن
إيامنه أكمل.
 املسألة الرابعة :جاء يف بعض األحاديث كحديث معاذ ،وابن عباس -ريضاهلل عنهم  -قوله -صىل اهلل عليه وسلم« :-رأيت ريب الليلة يف أحسن
صورة» ،وبعض ألفاظه« :رأيته يف صورة شاب جعد أمرد» ،وصحح
احلديث اإلمام أمحد ،وأبو زرعة ،والدارمي ،والطرباين ،والبن تيمية بحث
صحته يف كتابه( :بيان تلبيس اجلهمية).
مطول يف بيان َّ
َّ
وهذا احلديث قد أشكل عىل كثريين ،وممن أشكل عليهم ابن قتيبة -رمحه
اهلل تعاىل -يف كتابه( :تأويل خمتلف احلديث) ،وقد حقق الكالم فيه ابن تيمية
وبني -رمحه اهلل تعاىل -أن هذا احلديث ليس من أحاديث
َتقي ًقا بدي ًعا َّ
الصفات؛ ألنه رؤيا منام ،فقال  -صىل اهلل عليه وسلم « :-رأيت ريب الليلة
 ،»...ويف املنام كلام كان إيامنك أكمل فقد ترى اهلل يف صورة أحسن لكنها
وضح
عرب حتى ُي ِّ
ليست هي صورة؛ألن الرؤى أمثال ورموز ،لذا َتتاج إىل ُم ِّ
هذه الرموز.
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فإذن هذا احلديث صحيح اإلسناد وليس من أحاديث الصفات؛ ألنه رؤيا
ماسة ،واآلن بعض الرافضة
منام ،وهذا أمر ينبغي أن ُيضبط ،واحلاجة إليه َّ
واألشاعرة يريدون أن ُيشنِّعوا عىل أهل السنة بأمثال هذه األحاديث؛ لظنهم
أهنا من أحاديث الصفات وهي ليست كذلك ،وإنام هي رؤيا منام.
• تنبيه :ما تقدم ذكره من رؤية اهلل يف املنام ال يتناىف مع أن رؤيا األنبياء وحي،
وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك ابن القيم يف كتابه( :مدارج السالكني) ،وع َّلق
البخاري عن بعض التابعني أن رؤيا األنبياء وحي ،وهذا ال إشكال فيه ،فهو
رموزا حقيقة ال أهنا من َتثيل وتالعب الشياطني ،وإنام
وحي بمعنى أنه رأى
ً
حقيقة.
فيوسف -عليه السالم -رأى الشمس والقمر والكواكب تسجد له ،وإنام
كانت ً
دليال عىل األم واألب ،فال يلزم من أن رؤية األنبياء وحي أن يرى
رموزا وال يتالعب هبا الشياطني وإنام رؤى
الصورة كام هي ،بل قد يرى
ً
حقيقية.
 املسألة اْلامسة :ذكر بعض أهل العلم أن بني الصحابة نزا ًعا يف رؤية النبي صىل اهلل عليه وسلم  -لربه ملا ُعرج به إىل السامء السابعة ،فقال ابن عباس:رأى ربه .وقال مجع من الصحابة :مل ير ربه ،كعائشة -ريض اهلل عنها-
وغريها.
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ويف صحيح مسلم عن أيب ذر  -ريض اهلل عنه  -قال :سألت النبي -صىل
اهلل عليه وسلم -فقال« :نُور أنَّى أرا ُه» .أي مل ير ربه.
فذكر بعضهم أن للصحابة قولني يف هذا ،والذي حققه الدارمي يف رده عىل
اجلهمية ،وارتىض كالمه ابن تيمية كام يف (جمموع الفتاوى) و(بيان تلبيس
اجلهمية) ،وابن القيم يف كتابه( :اجتامع اجليوش اإلسالمية) ،وابن أيب العز
احلنفي يف رشح (الطحاوية)؛ أنه ليس بني الصحابة خالف ،وأن من أثبت
الرؤية أراد رؤية الفؤاد ،ومن نفاها أراد رؤية العني ،فقوله« :نُور أنَّى أرا ُه»
أي بعينه ،وقول ابن عباس :رأى ربه .أي بفؤاده ،ومل يصح عن ابن عباس
أنه قال :رأى ربه بعينيه ،وإنام ما جاء عنه أنه قال :رأى ربه ،ومرة :رأى ربه
بفؤاده .فبهذا ال يكون بني الصحابة خالف.
 املسألة السادسة :أمجع العلامء أنه مل ير أحد ربه إال اخلالف يف النبي  -صىلاهلل عليه وسلم  -كام تقدم ،والصواب أنه مل ير ربه .وقد حكى اإلمجاع عىل
أنه مل ير أحد ربه اإلمام أمحد وابن تيمية وغريهم من أهل العلم.
ِِ
السنة َحتَّى يدع ِْ
اجلدَ ال
قولهَ ( :ل يكون َصاحبه َوإِن َ
السنة من أهل ُّ
أصاب بِك َََّلمه ُّ
ويؤمن باآلثارهذا يفيدنا قاعدة؛ وهي أن الرجل قد يكون سن ًيا سلف ًيا يف باب
االعتقاد ،لكن يقع يف بدعة تستوجب التبديع كأن تكون كلية أو جزئية اشتهر
اخلالف فيها بني أهل السنة وأهل البدعة فيكون مبتد ًعا.
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غالب ،فلو أن ً
غالبة ،كام أن الفسق َّ
فنستفيد أن البدعة َّ
قوا ًما
صوا ًما بالنهار ِّ
رجال َّ
بالليل؛ لكنه يرشب اخلمر ،فإنه يكون فاس ًقا؛ ألن الفسق َّ
غالب.
ولو أن ً
رجال آمن باالعتقاد السلفي كله لكن َّأول الصفات فحسب ،أو مل ُيثبت
الرؤية ،أو يرى السيف واخلروج ،فإنه يكون مبتد ًعا؛ ألن البدعة َّ
غالبة كام أن
الفسق َّ
غالب.
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
َوا ْلق ْرآن ك َََّلم اهلل َو َل ْي َس بمخلوق َو َل يضعف َأن َيقول َل ْي َس بمخلوقَ ،فإِن ك َََّلم اهلل
ث فِ ِ
ِ
ِ
َشء خملوقَ ،وإِ َّياك َومنَا َظ َر َة َمن َأ ْحدَ َ
يه َومن َق َال
َل ْي َس ببائن منْه َو َل ْي َس منْه َ ْ
ظ و َغريه ،ومن وقف فِ ِ
ِ
خملوق َأو َل ْي َس بِ َمخْ ل ٍ
يه َف َق َالَ :ل َأ ْد ِري َ ْ
وق َوإِن ََّم ه َو ك َََّلم
َ
بِال َّل ْف َ
اهلل َف َه َذا َصاحب بِد َعة ،مثل من َق َال :ه َو َ ْ
خملوق َوإِن ََّم ه َو ك َََّلم اهلل َل ْي َس بمخلوق.
---------------------------------------------قولهَ ( :وا ْلق ْرآن ك َََّلم اهلل َو َل ْي َس بمخلوق َو َل يضعف َأن َيقول َل ْي َس بمخلوق)
فبعض الناس إذا ُسئل :هل كالم اهلل خملوق؟ فيضعف ويقول :ال أقول ليس
خملو ًقا ،...بل جيب أن جيزم وأن يقول :إن كالم اهلل غري خملوق.
ً
منفصال عنه سبحانه ألنه صفته.
قولهَ ( :فإِن ك َََّلم اهلل َل ْي َس ببائن ِمنْه) أي ليس
قوله( :ومن وقف فِ ِ
خملوق َأو َل ْي َس بِ َمخْ ل ٍ
يه َف َق َالَ :ل َأ ْد ِري َ ْ
وق َوإِن ََّم ه َو ك َََّلم اهلل
َ
َف َه َذا َصاحب بِد َعة ،مثل من َق َال :ه َو َ ْ
خملوق َوإِن ََّم ه َو ك َََّلم اهلل َل ْي َس بمخلوق) وهذا
تأصيل مهم للغاية ،فام جاء اجلزم به وجب اجلزم به ،ومن َّ
شك يف املجزوم دل عىل
عدم إيامنه باملجزوم به أو عدم يقينه .فتقول :جيب أن يقول القائل :كالم اهلل غري
خملوق باعتقاد جازم ،لكن لو قيل له :هل كالم اهلل خملوق أو غري خملوق؟ قال :ال
أقول خملوق وال غري خملوق .فهذا يدل عىل أنه مل جيزم به ،والواجب هو اجلزم به.
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لذا يقول اإلمام أمحد -رمحه اهلل تعاىل( :-ومن وقف فِ ِ
يه َف َق َالَ :ل َأ ْد ِري َ ْ
خملوق َأو
َ
َل ْي َس بِ َمخْ ل ٍ
وق َوإِن ََّم ه َو ك َََّلم اهلل َف َه َذا َصاحب بِد َعة) .فالبد أن َتزم بأنه غري
خملوق؛ ألن األدلة جاءت بأنه غري خملوق.
يه ومن َق َال بِال َّل ْف ِ
ثم أشار إىل مسألة بقوله( :وإِياك ومنَا َظر َة من َأحدَ َ ِ ِ
ظ َو َغريه)،
ثف َ
َ َ ْ
َ َّ َ
وينبغي أن ُيعلم أنه ملا ظهر القول بأن القرآن خملوق وأظهره املأمون؛ وتبعه من تبعه
وابتُيل أئمة اإلسالم هبذا ،ووقف اإلمام أمحد وقفته ،واشتهر قول املعتزلة :بأن
القرآن خملوق ،فقابلهم أهل السنة وأكثروا الكالم عىل هذه املسألة للغاية.
فهذه قاعدة عند أهل السنة؛ إذا انترش ُمنكر انترش إنكاره ،سواء كان عقد ًيا أو
يستقر املنكر ،بل مما ذكر ابن تيمية يف أوائل (اجلواب الصحيح)
شهوان ًيا ،حتى ال
ح
ويف مواضع كام يف (جمموع الفتاوى) ،أن اهلل إذا أراد أن ُيظهر احلق أظهر الباطل
حتى يظهر احلق ،فقبل بعثة النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -اشتدَّ ت اجلاهلية ،ثم
أظهر اهلل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم. -
فمن حكمة اهلل أنه ُيظهر الباطل ال لذاته وإنام إلظهار احلق ،لذا جيب أن يقوم أهل
السنة قومتهم يف إظهار احلق ،ولوال فتنة املعتصم واملأمون قبله ما أصبح معتقد أهل
السنة يف كالم اهلل ُمس َّل ًام هبذه القوة ،فإنام نشط أهل السنة ببيان األدلة ملا وقعت هذه
الفتنة.
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رصح كاملعتزلة وغريهم وقال :كالم اهلل خملوق ،وهذا
فاملخالفون أصناف ،صنف َّ
مبتدع ضال .وصنف قال :ال أقول خملوق وال غري خملوق ،وإنام أتوقف ،وهذا
مبتدع؛ ألنه البد أن جيزم ،وهؤالء يسمون بالواقفة.
وصنف ثالث ال يريد أن يقول :إن كالم اهلل غري خملوق ،لكن أراد أن يأِت بطريقة
فيها تعمية وتدليس ،كام قال اإلمام أمحد يف أوائل رده عىل الزنادقة واجلهمية:
"يعمدون إىل املتشابه من الكالم" ،فقال هذا الصنف الثالث( :لفظي بالقرآن
خملوق) ،فلام قالوا هذا القول ضللهم اإلمام أمحد.
وسبب تضليل اإلمام أمحد لم؛ ألن قول القائل( :لفظي) مصدر ،كقوله( :خلقي)،
فقول القائل( :هذا خلق اهلل) اخللقُ :يطلق عىل الفعل نفسه و ُيطلق عىل اليشء
املخلوق ،فتقول يف الساموات :هي خلق اهلل ،فهي مصدر ُيراد به املفعول ،فاخللق
هنا ُيراد به املخلوق ،وفعل اهلل للخلق كذلك يقال عنه( :خلق اهلل) فهو مصدر ُيراد
به الفعل.
فاملصدر مثل لفظ (خلق) ُيطلق و ُيراد به الفعل ،و ُيطلق و ُيراد به املفعول ،فنطق
بعضهم هبذا اللفظ املجمل ،فقال( :لفظي بالقرآن خملوق) ،فأراد أن ُيعمي ،فهو
يريد أن امللفوظ  -أي القرآن  -خملوق ،لكن تلفظ بلفظ فيه تعمية ،فقد يظن من ال
يدري أنه يريد نفس التل حفظ ،فأطلق املصدر وأراد به املفعول ،ويريد أن ُيعمي عىل
الناس بأنه يريد الفعل ال املفعول.
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فلام خرجت طائفة وقالت بمثل هذا وجاءت باأللفاظ املجملة بدَّ عهم اإلمام أمحد،
وكان أول من ظهر بذلك حسني الكرابييس الشافعي ،قال قوام السنة :فبدَّ عه أمحد
فتوارد أئمة السنة عىل تبديعه.
وحسني الكرابييس هو فقيه شافعي كبري ،حتى قال حممد بن عبد اهلل الصرييف
خياطب املتعلمني ملذهب الشافعي :اعتربوا هبذين حسني الكرابييس وأيب ثور
فاحلسني يف حفظه وعلمه وأبو ثور ال يعرشه يف علمه فتكلم فيه أمحد بن حنبل يف
باب اللفظ فسقط وأثنى عىل أيب ثور يف مالزمته للسنة فارتفع.
فكثري ممن رفعهم اهلل ليس بكثرة العلم ،وإن كان العلم له دور كبري ،وإنام ارتفعوا
وجياهد يف
بالسنة ،فمن أراد رفعة عند اهلل قبل خلقه
فليتمسك بالسنة وبعلمُ ،
َّ
نرصهتا وبياهنا ونرشها ،وكلام كان الرجل أعلم وأكثر دفا ًعا عن السنة رفعه اهلل،
قال تعاىل﴿ :ورف ْعنا لك ذكْرك﴾ [التني ،]4 :رفع ذكر النبي -صىل اهلل عليه
وسلم -وكل من رفع ذكر النبي -صىل اهلل عليه وسلم-
تبني هذا فيجب اجلزم بأن القرآن كالم اهلل غري خملوق .وينبغي أن ُيعلم أن
فإذا َّ
القرآن من كالم اهلل ،وكالم اهلل أكثر من القرآن لكن منه القرآن ،فكل دليل عىل أن
كالم اهلل غري خملوق فهو دليل عىل أن القرآن غري خملوق ،فمن األدلة عىل أن كالم
اهلل غري خملوق ما ييل:
 الدليل اْلول :قال سبحانه﴿ :أال ل ُه ْاخل ْل ُق و ْاأل ْم ُر﴾ [األعراف ،]54 :فغاير
وفرست ذلك اآلية
بني اخللق واألمر ،واألصل يف العطف املغايرةَّ ،
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األخرى﴿ :إنَّام أ ْم ُر ُه إذا أراد ش ْي ًئا أن ي ُقول ل ُه كُن فيك ُ
ُون﴾ [يس ،]82 :إذن
املخلوقات إنام تكون باألمرَّ ،
فدل عىل أن األمر غري خملوق.
 الدليل الثاِن :قال سبحانه﴿ :ول ْو أنَّام يف ْاأل ْرض من شجر ٍة أ ْقالم وا ْلب ْح ُري ُمدُّ ُه من ب ْعده س ْبع ُة أ ْب ُح ٍر َّما نفد ْت كلام ُت اهللَّ ۚ إ َّن اهللَّ عزيز حكيم﴾
[لقامن ،]27 :وجه الداللة :أن كالم اهلل ال ينفد ،أي ال ينتهي ،والذي ال
ينتهي هو صفة من صفاته سبحانه.
 الدليل الثالث :أخرج مسلم من حديث خولة بنت حكيم  -ريض اهلل عنها-أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال« :من نزل ً
منزال فقال :أعوذ بكلامت
اهلل التامات من رش ما خلق مل يُضه َشء حتى يرَتل من منزله ذلك» ،فال
َشء ُيعيذ من مجيع الرشور إال اهلل وصفاته سبحانه ،وقد استدل هبذا الدليل
اإلمام أمحد ،وابن عيينة ،وغريهم من أهل العلم.
 الدليل الرابع :أن الكالم صفة ،وهو صفة ملن تكلم به ،فكالمك صفتك،وكالم صاحبك صفة له ،وكالم اهلل صفة له ،ألن الكالم ال يقوم بنفسه وإنام
يقوم بمن تكلم به.
إذن هذه أدلة من الكتاب والسنة واملعنى عىل أن كالم اهلل غري خملوق ،أما اإلمجاع
فكل من كتب يف االعتقاد ذكر هذا ،وضللوا وبدَّ عوا بل وك َّفروا من خالف يف هذا
إذا مل يكن عنده تأويل.
أما الدليل عىل أن القرآن غري خملوق؛ فمن األدلة:
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 الدليل اْلول :كل دليل يدل عىل أن كالم اهلل غري خملوق فهو يدل عىل أنالقرآن غري خملوق ،ألن القرآن من كالم اهلل عز وجل ،قال اهلل تعاىل﴿ :وإ ْن
استجارك فأج ْر ُه حت ََّٰى ي ْسمع كالم اهللَّ﴾ [التوبة،]6 :
أحد ِّمن املُْ ْرشكني ْ
وقال تعاىل﴿ :أفت ْطم ُعون أن ُي ْؤمنُوا لك ُْم وقدْ كان فريق ِّمن ُْه ْم ي ْسم ُعون كالم
اهللَّ﴾ [البقرة.]75 :
الر ْمح ُن ع َّلم ال ُق ْرآن خلق ْاإلنْسان﴾
 الدليل الثاِن :قال اهلل عز وجلَّ ﴿ :[الرمحن ،]2-1 :فجعل القرآن ُمع َّل ًام وجعل اإلنسان خملو ًقا.
 الدليل الثالث :قال اهلل تعاىل﴿ :إنَّني أنا اهللَُّ ال إ َٰله إ َّال أنا فا ْع ُبدْ ين﴾ [طه: ،]14ذكر اإلمام البخاري يف كتابه( :خلق أفعال العباد) أن سليامن بن داود
الاشمي قال :لو كان القرآن خملو ًقا لكان فيه الدعوة إىل عبادة غري اهلل،
والقرآن قائم عىل التوحيد.
إىل غري ذلك من األدلة الكثرية عىل أن القرآن غري خملوق.
وإذا قال قائل :ملاذا هذه املعركة يف كالم اهلل؟ وملاذا فيها التكفري؟
هذا ألسباب منها:
 السبب اْلول :أنه يلزم من ذلك أنه ليس صفة هلل ،ف ُينسب هلل النقص وهوأنه ال يتكلم ،وهذا نقص يف حق اهلل عز وجل.
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 السبب الثاِن :يلزم من هذا أن ُجيعل املخلوقات متعلقة باهلل ،فيقال يف قولهاستجارك فأج ْر ُه حت ََّٰى ي ْسمع كالم اهللَّ﴾
تعاىل﴿ :وإ ْن أحد ِّمن املُْ ْرشكني ْ
[التوبة ]6 :هذا خملوق تع َّلق باهلل ،وهذا كفر.
 السبب الثالث :يلزم من ذلك تكذيب القرآن والسنة الذي دل عىل أن كالماهلل غري خملوق ،كام تقدمت األدلة.
 السبب الرابع :أراد أهل البدع أن يبدؤوا بكالم اهلل ،ثم ي َّطرد البحث يف بقيةالصفات فينفوهنا ،لذلك املعتزلة ال يؤمنون بصفات اهلل ال بكالمه وال
بغريه ،فإذا استطاعوا أن ُيدللوا عىل أن كالم اهلل ُينسب إليه وهو خملوق،
فجميع صفاته كذلك ،فإذن ليس له صفات ،وما ليس له صفات هو
املعدوم.
لذا قال مجع من السلف :اجلهمية يريدون أن يقولوا ليس يف السامء َشء.
وبعد أن ُعرف هذا أذكر مسائل تتعلق بكالم اهلل:
 املسألة اْلول :يقال :لفظي ونفيس .وإذا ُأطلق الكالم فاألصل أن ُحيملعىل اللفظي والنفيس ،وال ينرصف إىل أحدمها إال بدليل.
أخرج البخاري من حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه -أن النبي -صىل اهلل
عليه وسلم  -قال« :إن اهلل َتاوز عن أمتي ما حدَّ ثت به أنفسها ،ما مل تعمل
أو تتكلم» ،فقوله« :ما حدَّ ثت به أنفسها» هذا الكالم النفيس ،وقوله« :ما مل
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تعمل أو تتكلم» هذا كالم لفظي ونفيس؛ ألن األصل يف الكالم أنه لفظي
ونفيس إال بدليل.
وأخرج البخاري من حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن النبي -صىل اهلل
عليه وسلم -قال يف احلديث القديس« :فإن ذكرين يف ن ْفسه ،ذك ْر ُت ُه يف نفيس،
ْ
وإن ذكرين يف مأل ،ذكر ُت ُه يف مأل خ ْ ٍري من ُْه ْم» ،قوله« :فإن ذكرين يف ن ْفسه،
مأل ،ذكر ُته يف ٍ
وإن ذكرين يف ٍ
ذك ْر ُت ُه يف نفيس» هذا كالم نفيس ،وقولهْ « :
مأل
ُ

خ ْ ٍري من ُْه ْم» هذا كالم لفظي ونفيس.
وخالف أبو سعيد بن كالب وأبو احلسن األشعري ،وأتباعهم وهم
األشعرية والكالبية ،فقالوا :ال يوجد كالم لفظي بل الكالم نفيس ،حتى
كالمنا نحن البرش نفيس.
وقد أ َّلف السجزي  -رمحه اهلل تعاىل  -رسالة عظيمة بعنوان( :الرد عىل من
أنكر احلرف والصوت) ،ولا عنوان آخر( :رسالة ألهل زبيد) ،فكل
الرسالة يف تقرير أن الكالم لفظي وال يصح أن يقال :نفيس فحسب ،بل هو
لفظي ونفيس.
وقال السجزي :وقد ابتدع أبو سعيد بن كالب وتبعه أبو احلسن األشعري
بدعة مل يسبقهم إليها أحد من العاملني وقالوا :إن الكالم نفيس ال لفظي.
وذكر مثل كالمه ابن تيمية يف كتابه( :التسعينية).
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ومن األدلة عليهم قال اهلل عز وجل﴿ :ك ُرب ْت كلم ًة خت ُْر ُج م ْن أ ْفواهه ْم﴾
[الكهف ،]5 :فدل عىل أن الكالم هو ما ُيتكلم به فهو لفظي وال يقال :إنه
نفيس وليس لفظ ًيا.
ومن األدلة :كل دليل يدل عىل أن لكالم اهلل صو ًتا أو حر ًفا فهو رد عليهم؛
ألن احلرف والصوت إنام يكون للفظي .ومن األدلة عىل أن لكالم اهلل
صوتًا :كل آية أو حديث فيها إثبات النداء ،فإن النداء ال يكون إال بصوت،
الشجرة وأ ُقل َّلكُام إ َّن َّ
امها ر ُّ ُهبام أمل ْ أ ْهنكُام عن ت ْلكُام َّ
قال تعاىل﴿ :وناد ُ
الش ْيطان
لكُام عدُ و ُّمبني﴾ [األعراف ،]22 :كام قرر هذا أئمة اللغة.
ومن األدلة ما روى الشيخان واللفظ للبخاري من حديث أيب سعيد
اخلدري  -ريض اهلل عنه  -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال:
ول :لبيك وسعديك ،فينادي بصو ٍ
«ي ُق ُ
ت إ َّن اهللَّ ي ْأ ُم ُرك أ ْن
ْ
ُ
ْ ْ
ول اهللَُّ :يا آد ُم ،في ُق ُ َّ ْ
ُختْرج م ْن ُذ ِّر َّيتك ب ْع ًثا إىل النَّار» ،فأثبت لفظ الصوت.
أما احلرف فقد ثبت يف سنن سعيد بن منصور :أن النبي  -صىل اهلل عليه
وسلم  -قال« :احلرف يف كتاب اهلل بحسنة ،واحلسنة بعرش أمثالا» ،فإذن
يكون صوت ًيا وحرف ًيا ،وهذا كله رد عىل الكالبية واألشعرية.
 املسألة الثانية :حصل خالف بني اإلمام البخاري واإلمام حممد بن حييىالذهيل يف مسألة اللفظ ،وجيب أن ُيعرف حقيقة اخلالف ثم أي األقوال
أرجح.
62

فصل وأقول :لفظي بالقرآن املسموع ليس خملو ًقا ،لكن
قال البخاري :أنا ُأ ِّ
حركات اللسان والشفتني خملوقة ،فامللفوظ ليس خملو ًقا ،لكن التل ُّفظ نفسه
وهو الفعل خملوق.
فقال :كذلك إذا كتب الرجل آية من كتاب اهلل ،فاآلية غري خملوقة ،لكن احلرب
واملداد خملوق.
رصح هبذا التفصيل ،أما اإلمام الذهيل -
وتفصيل البخاري صحيح ،وقد َّ
رمحه اهلل تعاىل  -وهو من أئمة السنة ،ومن تالميذ اإلمام أمحد ،فقد حفظ
عن أمحد أنه شدد عىل الكرابييس وأمثاله ملا قال :لفظي بالقرآن خملوق.
فصل.
فالذهيل
استمر عىل التشديد ،والبخاري َّ
َّ
فصل؟ أو قول اإلمام أمحد ملا ترك
فأهيام الصواب؟ قول البخاري ملا ح
التفصيل وشدَّ د؟
ا
أول :اإلمام أمحد  -رمحه اهلل تعاىل  -ال ُخيالف يف هذا التفصيل ،وقد ثبت
يتذرع أهل
عنه أنه َّفرق بينهام ،لكن كان ُيشدد يف إغالق هذا الباب حتى ال َّ
البدع يف زمانه هبذا التفصيل.
ثان ايا :فعل اإلمام أمحد يف زمانه هو الصواب ،وفعل اإلمام البخاري يف زمانه
هو الصواب ،وذلك أن اإلمام أمحد يف زمانه مل يوجد من يظن أن املداد غري
خملوق ،والعلامء متقرر عندهم أن املداد خملوق ،لكن بعد موت أمحد  -رمحه
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اهلل تعاىل -وجد من بعض أصحابه من ظ حن أن معنى كالمه أنه حتى املداد
غري خملوق ،وأن حركات اللسان والشفتني غري خملوقة ،فاحتاج البخاري
إىل التفصيل.
فصل البخاري ،وملا مل ُحيتج إىل التفصيل مل
لذلك ملا احتيج إىل التفصيل َّ
فصل أمحد ،فكل منهم مذهبه يف زمانه هو األصوب.
ُي ِّ
هذا خملص ما قرره ابن القيم كام يف (خمترص الصواعق).
 املسألة الثالثة :إن حقيقة قول األشاعرة عدم إثبات الكالم ،بل الزم قولمأن القرآن ليس كالم اهلل ،وقد اعرتف هبذا الالزم الباجوري يف رشح
(اجلوهرة) يف االعتقاد عند األشعرية ،لذلك قال الرازي :والزم قولنا يف
كالم اهلل أن اهلل ال يتكلم .وصدق الرازي.
وهذا كالرؤية ملا قالواُ :يرى إىل غري جهة .ومعنى هذا أن اهلل ال ُيرى ،لذا قال
الرازي :والزم قولنا يف الرؤية أن اهلل ال ُيرى.
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
اإليمن بِالرؤْ ي ِة يوم ا ْل ِقيامة كَم ر ِوي عن النَّبِي صىل اهلل ع َلي ِه وسلم من ْاْلَح ِ
اديث
َ
َ ْ َ
َ َ
ُّ َ َ ْ
َ َ َ
َو ْ ِ َ
الص َحاحَ ،و َأن النَّبِي قد رأى ربه َفإِنَّه مأثور َعن َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم
ِّ
ص ِ
حيح َر َواه َقتَا َدة َعن ِعك ِْر َمة َعن ا ْبن َع َّباس  -رِض اهلل عنهم َ -و َر َواه احلاكم بن
َ
مه َران َعن ا ْبن
إبان َعن ِعك ِْر َمة َعن ا ْبن َع َّباس َو َر َواه َع ِّل بن زيد َعن يوسف بن ْ
عباس -رِض اهلل عنهمِ َْ -
اء َعن النَّبِي صىل اهلل َع َل ْي ِه
َ َّ
واحلديث عندنَا عىل َظاهره ك ََم َج َ
يه بِدعة و َلكِن نؤمن بِ ِه كَم جاء عىل َظاهره و َل نناظر فِ ِ
وسلم وا ْلك َََّلم فِ ِ
يه أحدا ا.
َ
َ َ
َ
َ
َ َ َ
---------------------------------------------هذه األحاديث كلها فيها أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -رأى ربه ،وهي من
األدلة عىل إثبات الرؤية.
وقوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم دنا فتد َّىل  .فكان قاب ق ْوس ْني أ ْو أ ْدنى  .فأ ْوح َٰى إ َٰىل ع ْبده ما
أ ْوح َٰى﴾ [النجم ،]10-8 :ملا ُأسي بالنبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -إىل السامء
الدنيا رأى ربه بفؤاده ومل يره بعينه ،وهو الذي قال« :نُور أنَّى أرا ُه».
أما قوله سبحانهُ ﴿ :ث َّم دنا فتد َّىل  .فكان قاب ق ْوس ْني أ ْو أ ْدنى﴾ هذا ُيراد به جربيل
ٍ
عليه السالم -وليس اهلل سبحانه ،لذا قال اهلل ُاستو َٰى﴾ [النجم:
قبلُ ﴿ :ذو م َّرة ف ْ
 ]6وهو جربيل -عليه السالم ،-وثبت أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -رأى
جربيل عىل صورته مرتني.
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وجاء يف الصحيحني واللفظ للبخاري من حديث أنس بن مالك قال :دنا للجبار
رب العزة وكان قاب قوسني أو أدنى .لكن هذه الزيادة ضعيفة ،انفرد هبا رشيك بن
عبد اهلل النخعي القايض ،وهو ضعيف يف حفظه ،فلذلك كالمها ُيراد به دنو جربيل
عليه السالم.-أما قوله« :نُور أنَّى أرا ُه» فهو ملا ُأسي به  -صىل اهلل عليه وسلم .-
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
ِ
َو ْ ِ
اء (يوزن ال َع ْبد َي ْوم ا ْل ِق َي َامة َف ََّل يزن جنَاح بعوضة)
اإل َيمن بامليزان َي ْوم ا ْلق َي َامة ك ََم َج َ
اء ِيف ْاْلَثرَ ،و ْ ِ
اإل َيمن بِ ِه والتصديق بِ ِه واإلعراض َعن من
وتوزن َأعمل ا ْلعباد ك ََم َج َ
َر َّد َذلِك َوترك جمادلتهَ ،و َأن اهلل َت َع َال يكلم ا ْلعباد َي ْوم ا ْل ِق َي َامة َل ْي َس َبينهم َو َبينه ترمجان.
---------------------------------------------اإليامن بامليزان من اإليامن باليوم اآلخر ،ومن اإليامن بالغيب ،وقد ذكر السفاريني
أن األحاديث يف امليزان متواترة ،وقد صدق  -رمحه اهلل تعاىل -
وآمن بامليزان أهل السنة واألشعرية ،بل حتى املعتزلة مل ُجيمعوا عىل إنكار امليزان،
وإنام أنكره البغداديون منهم ،أما البرصيون فأقروا به .وقد ذكر هذا ابن تيمية يف
كتابه( :درء تعارض العقل والنقل).
وقد َّ
دل عىل امليزان الكتاب والسنة واإلمجاع.
أما الكتاب :فقوله تعاىل﴿ :فمن ي ْعم ْل م ْثقال ذ َّر ٍة خ ْ ًريا ير ُه ومن ي ْعم ْل م ْثقال ذ َّر ٍة
رشا ير ُه﴾ [الزلزلة ،]8-7 :وقال تعاىل﴿ :ونض ُع املْوازين ا ْلق ْسط لي ْوم ا ْلقيامة﴾
ًّ
[األنبياء ،]47 :وقال تعاىل﴿ :فمن ث ُقل ْت موازينُ ُه﴾ [املؤمنون.]102 :
اء (يوزن ال َع ْبد
أما السنة :فاألحاديث كثرية ،وقد ذكر منها املصنف قوله( :ك ََم َج َ
َي ْوم ا ْل ِق َي َامة َف ََّل يزن جنَاح بعوضة)) ،أخرج احلديث البخاري ومسلم من رواية أيب
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هريرة  -ريض اهلل عنه ،-وعند أمحد عن ابن مسعود  -ريض اهلل عنه  -أن النبي -
صىل اهلل عليه وسلم -قال عن ساق ابن مسعود  -ريض اهلل عنه« :-ما ت ْضحكُون؟
لر ْج ُل ع ْبد اهلل أ ْثق ُل يف املْيزان ي ْوم ا ْلقيامة م ْن ُأ ُح ٍد».
أما اإلمجاع :فقد توارد أهل السنة عىل تقرير امليزان يف كتب االعتقاد ،وقد تقدم أن
األصل فيام ُيذكر يف كتب االعتقاد أنه جممع عليه .وممن ذكره اإلمام أمحد ،وابن
تيمية ،وابن بطة ،واآلجري ،وغريهم من أئمة السنة -رمحهم اهلل تعاىل.-
ويتعلق بامليزان مسائل منها:
 املسألة اْلول :صفة امليزان ،للميزان ك َّفتان ولسان ،والعمدة عىل ذلكوأقره.
اإلمجاع ،حكى اإلمجاع الزجاج ،نقله عنه ابن حجر يف (فتح الباري) َّ
وحكاه أبو منصور حممد بن أمحد ،يف رسالة خمترصة عظيمة يف االعتقاد،
نقلها عنه قوام السنة يف كتابه( :احلجة يف بيان املحجة).
 املسألة الثانية :تنازع العلامء فيام ُيوزن ،هل هو جسم اإلنسان؟ أم عمله؟ أوالسجالت؟ ...إىل غري ذلك من األقوال.
وأصح األقوال  -واهلل أعلم  -وهو الذي دلت عليه األدلة أن الذي ُيوزن
هو عمله ،ألن اهلل تعاىل قال﴿ :فمن ي ْعم ْل م ْثقال ذ َّر ٍة خ ْ ًريا ير ُه ومن ي ْعم ْل
ٍ
رشا ير ُه﴾ [الزلزلة ،]8-7 :فأكثر األدلة عىل ذكر األعامل
م ْثقال ذ َّرة ًّ
واحلسنات والسيئات ،وهذا هو قول اإلمام أمحد يف هذه الرسالة فإنه ملا ذكر
ما يوزن ذكر األعامل ومل يذكر غريها ،وهو ظاهر تبويب اإلمام البخاري.
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وذهب ابن عبد الرب والقرطبي ومجاعة إىل أن الذي ُيوزن هو السجالت؛
حلديث صاحب البطاقة الذي أخرجه أمحد وغريهم من حديث عبد اهلل بن
عمرو  -ريض اهلل عنهام  -أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :فتُوض ُع
ٍ
السج َّال ُت ،وث ُقلت ا ْلبطاق ُة».
السج َّال ُت يف ك َّفة» ،قال« :فطاشت ِّ
ِّ
فيقال :ال تعارض بني السجالت واألعامل؛ ألن السجالت تُوضع فيها
األعامل ،فاملراد ليس السجل نفسه وإنام املراد األعامل التي يف السجل ،فال
تعارض بني القولني كام قال شيخنا العالمة ابن باز -رمحه اهلل تعاىل .-لذا
ورجح ذلك
رجح ابن باز -رمحه اهلل تعاىل -أن األعامل هي التي تُوزنَّ ،
َّ
شيخنا ابن عثيمني يف رشحه عىل (السفارينية).
ني ي ْوم
السم ُ
يم َّ
الر ُج ُل العظ ُ
وبقية األقوال ترجع إىل هذا ،فحديث« :إ َّن ُه لي ْأِت َّ
القيامة ،ال يز ُن عنْد اهللَّ جناح ب ُعوض ٍة» ،فهذا ُيراد به بيان أن مثل هذا مل
ُيلتفت إليه ،ال املراد أن الناس ُيوزنون بأجسامهم ،ومثل هذا ساق ابن
مسعود  -ريض اهلل عنه  -ملا ضحك الصحابة من د َّقتها ،ذكر النبي  -صىل
اهلل عليه وسلم  -أهنا توزن عند اهلل بجبل أحد ،وليس املراد ذاهتا وإنام بيان
أن د َّقة هذا ال ينقصه وأن كرب ذاك ال يزيد ،وإنام العربة باألعامل.
 املسألة الثالثة :املشهور عند أهل العلم أنه ليس يوم القيامة إال ميزان واحدجلميع اخللق ،وليس لكل أمة ميزان .وذهب إىل هذا ابن عطية ،وابن حجر،
ومجاعة من أهل العلم ،وهو ظاهر األدلة.
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 املسألة الرابعة :ترتيب األعامل يوم القيامة كالتايل:ا
أول :احلساب؛ حلديث ابن عمر  -ريض اهلل عنهام  -يف الصحيحني قال -
رت ُه،
صىل اهلل عليه وسلم« :-إ َّن اهللَّ ُيدْ ين املُ ْؤمن ،فيض ُع عل ْيه كنف ُه وي ْس ُ ُ
ف ذنْب كذا؟ في ُق ُ
في ُق ُ
ول :نع ْم أ ْي ر ِّب ،حتَّى إذا
ف ذنْب كذا ،أت ْعر ُ
ول :أت ْعر ُ
رت ُهتا عل ْيك يف الدُّ نْيا ،وأنا
ق َّرر ُه ب ُذنُوبه ،ورأى يف ن ْفسه أ َّن ُه هلك ،قال :س ْ
أ ْغف ُرها لك الي ْوم فيعطى كتاب حسناته».
ثان ايا :تطاير الصحف؛ حلديث ابن عمر  -ريض اهلل عنهام  -املتقدم.
ثال اثا :امليزان.
راب اعا :احلوض.
خامسا :الرصاط.
ا
سادسا :القنطرة.
ا
ثم بعد ذلك اجلنة  -نسأل اهلل الكريم من فضله  ،-أو يسقط يف النار عند
الرصاط والعياذ باهلل.
وذكر األعامل هبذا الرتتيب يدل عليه ما تقدم من حديث ابن عمر -ريض
اهلل عنهام  -يف احلساب وتطاير الصحف .أما امليزان فقد ذكر السفاريني
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وغريه أنه من حيث املعنى :احلساب يف تقدير األعامل وبيان ما لك وما
عليك ،أما امليزان يف إظهار ذلك ،فإظهاره يكون بامليزان.
أما احلوض فإن الناس بعد ذلك يأتون إىل احلوض ومنهم من ُيرد إذا كان
ليس ً
أهال ،ف ُيسحب إىل النار ،ومنهم من يرشب من احلوض.
أما الرصاط فواضح أنه بعد مجيع ما سبق؛ ألن من ُيرد أو من يرشب من
احلوض يأتون عىل الرصاط ،واملرور عىل الرصاط بحسب العمل ،منهم من
يمر كالربق ومنهم كاجلواد ...إلخ ،نسأل اهلل الكريم برمحته وفضله
سبحانه.
قولهَ ( :و َأن اهلل َت َع َال يكلم ا ْلعباد َي ْوم ا ْل ِق َي َامة َل ْي َس َبينهم َو َبينه ترمجان) تقدم الكالم
عن كالم اهلل ،لكن كأن املصنف  -رمحه اهلل تعاىل  -أورد هذا هنا إشارة إىل أن هذا
التكليم تكليم احلساب ،وأنه مما يكون يوم القيامة -واهلل أعلم.-
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
َو ْ ِ
اإل َيمن باحلوض َو َأن َلرسول اهلل حوضا َي ْوم ا ْل ِق َي َامة يرد َع َل ْي ِه أمتهَ ،ع ْرض َه ِم ْثل طولِ ِه
ِ
ِ
الس َمء عىل َما صحت بِ ِه ْاْلَخْ َبار من غري َوجه.
َمس َرية َش ْه ٍر .آن َيته كعدد نجوم َّ
---------------------------------------------األخبار يف احلوض متواترة عن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-كام َّبني هذا
ابن رجب ،وابن أيب العز احلنفي ،ومجاعة من أهل العلم.
كثريا من هذه األحاديث ،من حديث أنس ،وعبد اهلل
وقد َّ
خرج البخاري ومسلم ً
بن عمرو ،وعن غريهم من الصحابة  -ريض اهلل عنهم .-
وكل ما ذكر املصنف من صفات احلوض قد أخرجه البخاري ومسلم ،لكنه قال:
ِ
الس َمء) يف صحيح مسلم من حديث أيب ذر  -ريض اهلل عنه -
(آن َيته كعدد نجوم َّ
السامء وكواكبها».
قال :قال  -صىل اهلل عليه وسلم « :-آلني ُت ُه أكْث ُر م ْن عدد ن ُُجوم َّ
قال النووي :األحاديث التي فيها (كعدد نجوم السامء) من باب التقريب ،وحديث
أيب ذر فيه زيادة علم ،ف ُيعمل بام فيه زيادة علم.
ثم يف حديث أيب ذر  -ريض اهلل عنه -يف مسلم قال  -صىل اهلل عليه وسلم:-
«ع ْر ُض ُه م ْث ُل ُطوله» ،ويف صحيح مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل
عنهام -قال« :وزوايا ُه سواء» .فهذا فيه إشارة إىل أنه مربع ،ومن املعارصين من ذكر
أن احلوض دائري ،لكن مقتىض األدلة أنه مربع.
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
اإل َيمن َو ْ ِ
اإل َيمن بِ َع َذاب ا ْل َق ْب َو َأن َه ِذه ْاْلمة تفتن ِيف قبورها ،وتسأل َعن ْ ِ
ِْ
اإل ْس ََّلم
وجل َوكَيف َأ َرا َد َو ْ ِ
اء اهلل ع َّز ّ
َومن ربه َومن نبيه ويأتيه منكر َونَكِري ك َ
اإل َيمن بِ ِه
َيف َش َ
والتصديق بِ ِه.
---------------------------------------------عذاب القرب قد َّ
دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع ،ومن أدلة الكتاب قوله تعاىل:
﴿سنُع ِّذ ُ ُهبم َّم َّرت ْني ُث َّم ُير ُّدون إ َٰىل عذ ٍ
اب عظي ٍم﴾ [التوبة ،]101 :وهذا فيه العذاب
يف احلياة الدنيا هذا العذاب األول ،والعذاب الثاين يف الربزخ .وقد ذهب إىل هذا
وأيضا استدل هبذا ابن رجب يف كتابه( :أهوال
قتادة والربيع بن أنس ،ومجاعةً ،
القبور).
الساع ُة أ ْدخ ُلوا آل
وقال تعاىل﴿ :الن َُّار ُي ْعر ُضون عل ْيها ُغدُ ًّوا وعش ًّيا ۚ وي ْوم ت ُقو ُم َّ
ف ْرع ْون أشدَّ ا ْلعذاب﴾ [غافر ،]46 :هذه النار التي كانوا ُيعرضون عليها هي يف
الربزخ ،ثم يوم القيامة يعذبون أشد العذاب ،فدل عىل أهنم كانوا ُي َّ
عذبون يف
قبورهم .وقد ذكر أبو مظفر السمعاين أن أكثر العلامء عىل هذا ،وأن اآلية دليل عىل
عذاب القرب.
أما األحاديث يف السنة فهي متواترة للغاية ،منها حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه
 يف الصحيحني أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال« :إذا تش َّهد أحدُ ك ُْم ف ْلي ْستع ْذ73

باهلل م ْن أ ْرب ٍع ي ُق ُ
الله َّم إ ِّين أ ُعو ُذ بك م ْن عذاب جهنَّم ،وم ْن عذاب ا ْلق ْرب ،وم ْن
ولُ :
رش فتْنة املْسيح الدَّ َّجال».
فتْنة املْ ْحيا واملْامت ،وم ْن ِّ
وسألت عائشة  -ريض اهلل عنها  -النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أحق عذاب القرب؟
اب ا ْلق ْرب حق» .أخرجه البخاري وغريه.
قال« :نع ْم ،عذ ُ
مر
ومنه حديث ابن عباس  -ريض اهلل عنها  -أن النبي -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
بقربين فقال« :إ َّهنُام ل ُيع َّذبان ،وما ُيع َّذبان يف كبري» ويف رواية قال« :بىل»« ،أ َّما أحدُ ُمها
رت من الب ْول ،وأ َّما اآلخ ُر فكان ي ْميش بالنَّميمة».
فكان ال ي ْست ُ
فاألدلة يف ذلك كثرية متواترة من السنة.
كثريا ،ومنها
أما إمجاع أهل السنة فهو أشهر من أن ُيذكر وقد قرروه يف كتب العقائد ً
هذا الكتاب.
ثم إذا قال العلامء( :عذاب القرب) يريدون به العذاب بعد املوت ،فلو ُقدِّ ر أن امليت
كان مصلو ًبا ،أو مات غري ًقا ،فهذا يدخل يف عذاب القرب ،فعذاب القرب يف أمثال
هؤالء وغريهم ممن مل ُيقرب يكون بعد املوت ،وال يلزم أن ُيدفن حتى ُي َّ
عذب عذاب
القرب .وقد ذكر هذا ابن القيم  -رمحه اهلل تعاىل -يف كتابه( :الروح).
وقد ذكر العالمة األلباين وغريه أن األحاديث يف عذاب القرب متواترة ،لذلك عذاب
القرب قد دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع ،وإنام الذي أنكره هم املعتزلة.
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واألصل يف عذاب القرب عند أهل السنة أنه يكون عىل الروح والبدن ،وقد حيصل
خالف ذلك بأن ُي َّ
عذب عىل الروح وحده ،أما البدن وحده ففيه قوالن ألهل السنة،
فاألصل أنه عىل كليهام الروح والبدن ،لكن قد حيصل وأن ت َّ
عذب الروح وحدها؛
ألن الروح تنفصل ولا أحوال .وقد تنازع أهل السنة يف حصول العذاب عىل البدن
وحده.
ِ
اإل َيمن َو ْ ِ
قوله( :وتسأل َعن ْ ِ
اء
اإل ْس ََّلم َومن ربه َومن نبيه ويأتيه منكر َونَكري َكيفَ َش َ
وجل َوكَيف َأ َرا َد َو ْ ِ
ّ
اإل َيمن بِ ِه والتصديق بِ ِه) الفتنة يف القرب املراد هبا سؤال
اهلل ع َّز
امللكني ُمنكر ونكري ،أما سؤال امللكني وأن اسمهام ُمنكر ونكري ،فقد ثبت يف ذلك
حديث عند الرتمذي عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  ،-وذكر هذا أئمة السنة يف كتب
االعتقاد ،كاإلمام أمحد يف هذا الكتاب ،وكالرازيني -أيب زرعة الرازي ،وأيب حاتم
الرازي -يف كتاهبم يف االعتقاد ،وذكره غريهم من أئمة السنة يف كتب االعتقاد.
فهو ثابت ال شك فيه ،وإنام أنكره املعتزلة وأمثالم ،أما أهل السنة فال شك أهنم
يؤمنون هبذا وأن اسم امللكني ُمنكر ونكري.
ثم ُيسأل يف القرب وأطول وأشمل حديث يف هذا حديث الرباء بن عازب -ريض اهلل
عنه  -الذي أخرجه أمحد وغريه ،وقد جاء مرفو ًعا وموقو ًفا ،وهذا احلديث فيه أسئلة
القرب الثالث( :من ربك؟) و(ما دينك؟) و(من نبيك؟).
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وينبغي أن ُيعلم ما ييل:
 اْلمر اْلول :أن املشهور أن األسئلة ثالثة أسئلة ،وما زاد عىل هذه الثالثفاجلواب عليه بأحد أمرين :إما أن ُيقال :إنه لبعض الناس دون بعض ،أو
أنه ال يصح ،واجلواب الثاين أقوى .وقد أجاب هبذين اجلوابني السيوطي يف
كتابه( :رشح الصدور) .
 اْلمر الثاِن :أن كل مسلم ُجييب عىل مسائل القرب ولو كان فاس ًقا ،فالقسمةثنائية ،إما َّأال ُجييب؛ ألنه كافر أو ُجييب؛ ألنه مسلم ،لكن ذكر القرطبي أهنم
يتفاوتون يف اإلجابة عىل حسب إيامهنم ،إال أن كل مسلم البد أن ُجييب،
فنسأل اهلل حسن اخلاَتة.
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
َو ْ ِ
اإل َيمن بشفاعة النَّبِي صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم وبقوم ُيرجون من النَّار َب ْعدَ َما احرتقوا
فحم َفي ْؤ َمر هبم إِ َل هنر عىل َباب ْ
اء ْاْلَثر ك َ
اء
اء اهلل وكم َش َ
َيف َش َ
اجلنَّة ك ََم َج َ
وصاروا ا
إِن ََّم ه َو ْ ِ
اإل َيمن بِ ِه والتصديق بِ ِه.
---------------------------------------------ينبغي أن ُيعلم أنه يف يوم القيامة يشفع النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-ويشفع
النبيون واملؤمنون .أخرج مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :في ُق ُ
ول اهللُ ع َّز وج َّل :شفعت املْالئك ُة ،وشفع
الرامحني ،في ْقب ُض ق ْبض ًة من النَّار ،ف ُي ْخر ُج
النَّب ُّيون ،وشفع املُْ ْؤمنُون ،ومل ْ ي ْبق إ َّال أ ْرح ُم َّ
منْها ق ْو ًما مل ْ ي ْعم ُلوا خ ْ ًريا ق ُّط».
فإذن الشفاعة ليست خاصة بالنبي  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-فمن الشفاعات ما
هي عامة ومن الشفاعات ما هي خاصة.
مُضة ،فإذا أراد اهلل أن يغفر
ومعنى الشفاعة:
ُّ
التوسط للغري يف جلب منفعة أو دفع َّ
لفالن أو أن ُخيرج فالنًا من النار ،ال ُخيرجه مبارشة بل جيعل نب ًيا أو مؤمنًا أو ملكًا
يشفع له ،ثم ُخيرجه.
فإن قيل :ملاذا ال ُخيرجه مبارشة؟
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فيقال :إلظهار منزلة هذا الشافع ،وقد َّبني هذا ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل -وقال:
ل ُيكرم اهلل الشافع.
رئيسا من رؤساء الدنيا قال :ال أقبل حاجتكم إال
قرب هذا بمثال :لو أن ملكًا أو ً
و ُأ ِّ
إظهارا ملنزلته.
أن يشفع لكم فالن .فإن يف هذا
ً
وأدلة الشفاعة ثبتت بالكتاب وبالسنة ،بل األحاديث يف السنة متواترة كام ذكر هذا
ابن أيب عاصم وغريه .أما األدلة من كتاب اهلل عز وجل قوله تعاىل﴿ :وكم ِّمن َّمل ٍك
ىض﴾
يف َّ
الساموات ال ُت ْغني شفاعت ُُه ْم ش ْي ًئا إ َّال من ب ْعد أن ي ْأذن اهللَُّ ملن يشا ُء وي ْر َٰ
[النجم .]26 :وقد مجع هذا الدليل بني رشطي الشفاعة :اإلذن والرضا .قوله:
ىض﴾ هذا
﴿إ َّال من ب ْعد أن ي ْأذن اهللَُّ﴾ هذا رشط اإلذن ،وقوله﴿ :ملن يشا ُء وي ْر َٰ
رشط الرىض.
أما السنة النبوية فقد تقدم يف حديث أيب سعيد ،وأخرج البخاري من حديث
وأيضا يف األحاديث أن الناس ُخيرجون من
عمران ،ومسلم من حديث أنس.
ً
قبورهم ُمح ًام ،كام أشار له املصنف -رمحه اهلل تعاىل.-
فإذن قد َّ
دل عىل الشفاعة الكتاب والسنة املتواترة وإمجاع أهل السنة ،بل ينبغي أن
ُيعلم أن الشفاعات أنواع ،ومنها الشفاعة العظمى ،وهذه الشفاعة مل ُينكرها أهل
البدع من األشاعرة واملعتزلة ،وهي شفاعة النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -للناس
يف املوقف حتى ُحياسبوا.
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والشفاعة التي أنكرها املعتزلة وأمثالم هي إخراج أهل التوحيد من النار ،فهذه
الشفاعة قد أنكرها املعتزلة وغريهم ،لكن َّبني شيخ اإلسالم ابن تيمية أن
األحاديث يف ذلك متواترة ،وقال ابن حجر :األحاديث يف ذلك مقطوع هبا ،وتقدم
ذكر بعضها ،كقوله  -صىل اهلل عليه وسلم ...« :-ف ُي ْخر ُج منْها ق ْو ًما مل ْ ي ْعم ُلوا خ ْ ًريا
ق ُّط».
تبْي هذا أن ِّبه عىل مسألة تتعلق بالشفاعة :وهي أن الشفاعة العظمى منزلة عظيمة
إذا َّ
معنوية لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم ،-لذا قال عز وجل﴿ :عس َٰى أن ي ْبعثك
ر ُّبك مقا ًما َّحم ْ ُمو ًدا﴾ [اإلساء ،]79 :وهي الشفاعة العظمى.
وهذه الشفاعة ال تكون إال بعد أن يقعد النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -عىل العرش،
فإذا قعد عىل العرش شفعً ،
فأوال يأِت لربه عز وجل فيحمده و ُيثني عليه ،ويفتح
اهلل عليه من املحامد فيحمد اهلل هبا ،فيقال له :ارفع رأسك ،وسل تُعط ،واشفع
تُش َّفع .فيقعد مع اهلل عىل العرش ثم يشفع.
وقعود النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -مع ربه عىل العرش ثبت عن جماهد يف تفسري
قوله تعاىل﴿ :عس َٰى أن ي ْبعثك ر ُّبك مقا ًما َّحم ْ ُمو ًدا﴾ [اإلساء ،]79 :وتفسري التابعي
حجة ،السيام جماهد -رمحه اهلل تعاىل -الذي عرض القرآن عىل ابن عباس  -ريض
اهلل عنهام  -ثالث مرات ُيوقفه عند كل آية ،كام ثبت عند ابن جرير الطربي.
وقد أمجع أهل السنة عىل أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -يقعد عىل العرش ثم
يشفع ،وحكى اإلمجاعات اخلالل يف كتابه يف السنة عن مجاعة من أئمة السنة ،بل
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مجع من أئمة السنة كاإلمام أمحد وابنه عبد اهلل؛ بدَّ عوا من مل ُيؤمن هبذا ،وقد ُأ ِّلفت
يف ذلك كتب ألهل السنة .وأشار لبعض كالم السلف ابن القيم يف كتابه( :بدائع
الفوائد) ،وتقدم أن اخلالل بسط الكالم يف هذا.
فشفاعة النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -بأن يقعد عىل العرش ثم يشفع اجتمع له
فيها أمران:
 اْلمر اْلول :العلو املكاين ،فهو أعىل مكان برشي؛ ألنه فوق العرش. اْلمر الثاِن :العلو املعنوي ،وذلك أنه انفرد بأن شفع بالشفاعة العظمى بعدأن تراجع عنها األنبياء واملرسلون.
فإن قيل :قد ثبت يف البخاري من حديث ابن عمر وأنس أن النبي  -صىل اهلل عليه
فرس املقام املحمود بأنه الشفاعة؟
وسلم َّ -
يقال :كام قال ابن جرير والعالمة حممد بن إبراهيم :أنه ال تعارض بينهام؛ ألنه يقعد
عىل العرش ثم يشفع ،فإذن ال تعارض بينهام.
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َو ْ ِ
اءت
اإل َيمن َأن املَْسيح الدَّ َّجال َخارج َمكْتوب َبْي َع ْينَ ْيه كَافرَ ،و ْاْلَ َحاديث ا َّلتي َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فِ ِ
يه َو ْ ِ
الس ََّلم َي ْن ِزل َف َي ْقتله بِ َباب لد.
يسى ا ْبن َم ْر َيم َع َل ْيه َّ
اإل َيمن بِ َأن َذلك كَائنَ .و َأن ع َ
---------------------------------------------األحاديث يف نزول عيسى بن مريم -عليه السالم -كثرية ،منها ما أخرج البخاري
ومسلم من حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه -أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -
الصليب،
الساع ُة حتَّى ينْزل فيك ُْم ا ْب ُن م ْريم حك ًام ُم ْقس ًطا ،فيكْرس َّ
قال« :ال ت ُقو ُم َّ
وي ْقتُل اخلنْزير ،ويضع اجل ْزية ،ويفيض امل ُال ،حتَّى ال ي ْقبل ُه أحد».
ومن األحاديث :حديث أنس  -ريض اهلل عنه  -يف الصحيحني أن النبي  -صىل اهلل
عليه وسلم -قال« :وإ َّن ب ْني ع ْين ْيه م ْكتُوب كافر» .وغري ذلك من األحاديث يف نزول
عيسى -عليه السالم.-
بل دل عىل نزوله الكتاب والسنة واإلمجاع ،ومن األدلة يف الكتاب قوله تعاىل﴿ :وإن
ِّم ْن أ ْهل ا ْلكتاب إ َّال ل ُي ْؤمن َّن به ق ْبل م ْوته ۚ وي ْوم ا ْلقيامة يك ُ
ُون عل ْيه ْم شهيدً ا﴾
وفرسه أبو هريرة -ريض اهلل عنه -بنزول عيسى -عليه السالم-
[النساءَّ ،]159 :
أخرجه البخاري ومسلم.
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فإذن َّ
دل عىل هذا الكتاب والسنة وآثار الصحابة وإمجاع أهل السنة عىل أن عيسى
 عليه السالم  -ينزل .وممن ذكر اإلمجاع اإلمام أمحد بأن ذكره يف هذا الكتابأيضا ذكره غريه من أئمة السنة.
العقدي ،و ً
انتهى املصنف  -رمحه اهلل تعاىل  -من الكالم عىل ما يتعلق باإليامن باليوم اآلخر،
وينبغي أن تُعلم قواعد تتعلق باإليامن باليوم اآلخر:
مال آمنا به ً
 القاعدة اْلول :ما جاء من أخبار اليوم اآلخر ُجم ًجممال ،وما جاء
فص ًال .ذكر هذه القاعدة املروزي يف كتابه( :تعظيم قدر
فص ًال آمنا به ُم َّ
ُم َّ
الصالة) ،وأشار لا ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل -يف أكثر من موضع كام يف
(جمموع الفتاوى) ،ويف (نقض االعرتاضات املرصية عىل الفتوى احلموية)،
وغريها من كتبه -رمحه اهلل تعاىل-
 القاعدة الثانية :املجاز ال يدخل يف األمور الغيبية ،وذلك أن املجاز مبني عىلأركان أربعة:
 oالركن اْلول :وهو احلقيقة ويسمى بالوضع األول.
 oالركن الثاِن :وهو املجاز واملسمى بالوضع الثاين.
 oالركن الثالث :العالقة بني الوضع األول والثاين.
 oالركن الرابع :القرينة التي َتنع محل الكالم عىل الوضع األول،
وتستوجب محله عىل الوضع الثاين.
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وهذه القرينة ال يمكن أن توجد يف األمور الغيبية؛ ألهنا مبنية عىل معرفة ُكنْه
الوضع األول ،بحيث تقول :إن كُنهه وصفته كذا ،فال يمكن أن ُحيمل عىل
هذا املعنى فالبد أن ُحيمل عىل معنًى آخر .واألمور الغيبية ال نعرف ُكنْهها
وال صفتها لذلك ال يدخلها املجاز .ومن هاهنا -واهلل أعلم -قال ابن عبد
الرب يف املجلد السابع من كتابه( :التمهيد) :وأسامء اهلل عىل احلقيقة ال عىل
املجاز باإلمجاع .وذلك أن أسامء اهلل غيبية ،واألمور الغيبية ال يدخلها املجاز.
 القاعدة الثالثة :األمور الغيبية ال يصح أن تُعارض بالعقل ،وذلك ألن العقلغاية ما ُيدرك ما ُيشاهده ،واألمور الغيبية مل نُشاهدها ومل نعرف ُكنْهها،
لذلك ال يصح أن تُعارض بالعقل.
والقاعدة الرشعية يف هذا الباب :أن الرشيعة مل تأت بام ُخيالف العقول ،لكن
كثريا
أتت بام َتار فيه العقول ،وفرق بني األمرين .وقد ق َّعد هذه القاعدة ً
شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل ،-وكتب جملدات يف ذلك ،وهو
وأيضا ذكر هذه القاعدة ابن القيم -
كتابه( :درء تعارض العقل والنقل)ً .
رمحه اهلل تعاىل  -يف أكثر من موضع.
وأخبار املعاد واليوم اآلخر مما ال ُيعارض العقل ،لكن العقل حيتار فيه،
وفرق بني األمرين.
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
َو ْ ِ
اء ِيف َْ
أحسنهم
اْل َب (أكمل املْؤمن ِ َ
ْي إِ َيمناا ْ
اإل َيمن َقول َوعمل ِيزيد َوينْقص ،ك ََم َج َ
ِ
َ ِ
الص ََّلة)
َشء تَركه ك ْفر إِ َّل َّ
الص ََّل َة َف َقد َك َف َر) َ
(و َم ْن َت َر َك َّ
خل اقا) َ
(و َل ْي َس م َن ْاْل ْع َمل َ ْ
َركها َفه َو كَافِر َوقد َأ َح َّل اهلل َق ْت َله.
من ت َ
---------------------------------------------بدأ املصنف  -رمحه اهلل تعاىل  -يذكر ما يتعلق بمبحث اإليامن ،وينبغي أن ُيعلم أن
أهل السنة يؤمنون بأن إيامن العبد يكون :بالقول ،وبالعمل ،وباالعتقاد ،وأنه يزيد
بالطاعة وينقص باملعصية.
نصا واستنبا ًطا من قوله تعاىل﴿ :و ما ُأم ُروا إ َّال
وهذه األمور اخلمسة مستفادة ً
الزكاة ۚ و َٰذلك دي ُن
الصالة و ُي ْؤتُوا َّ
يموا َّ
لي ْع ُبدُ وا اهللَّ ُخمْلصني ل ُه الدِّ ين ُحنفاء و ُيق ُ
ا ْلق ِّيمة﴾ [البينة.]5 :
فإن يف هذه اآلية اجلمع بني العمل والقول واالعتقاد ،ففيها الفعل وهو إقام الصالة،
والصالة فيها أقوال واعتقاد ،ومثلها الزكاة ،ثم قالُ ﴿ :حنفاء ﴾ وهذا اعتقاد،
وقوله﴿ :خمُ ْلصني ل ُه الدِّ ين﴾ وهذا اعتقاد ،وسمى اجلميع دينًا فقال﴿ :و َٰذلك دي ُن
ا ْلق ِّيمة﴾ .وقد استدل هبذه اآلية اإلمام الشافعي -رمحه اهلل تعاىل.-
ومن األدلة ما أخرج الشيخان واللفظ ملسلم من حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه
 أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قالْ « :اإليام ُن ب ْضع وس ْب ُعون  -أ ْو ب ْضع وستُّون84

 ُش ْعب ًة ،فأ ْفض ُلها ق ْو ُل ال إله إ َّال اهللُ ،وأ ْدناها إماط ُة ْاألذى عن ال َّطريق ،و ْاحليا ُء
ُش ْعبة من ْاإليامن».
أيضا أشار إىل الزيادة
وهذا احلديث أبلغ يف الداللة عىل هذه اخلمس ،فإنه ً
والنقصان ،فإن فيه أن اإليامن قول ،وهو قوله« :فأ ْفض ُلها ق ْو ُل ال إله إ َّال اهللُ» ،وفيه
أن العمل من اإليامن وهو قوله« :وأ ْدناها إماط ُة ْاألذى عن ال َّطريق» ،وفيه أن
االعتقاد من اإليامن وهو قوله« :و ْ
يتجزأ؛
احليا ُء ُش ْعبة من ْاإليامن» ،وفيه أن اإليامن َّ
وَتزؤ
ألنه جعله ُشع ًبا بقولهْ « :اإليام ُن ب ْضع وس ْب ُعون  -أ ْو ب ْضع وستُّون ُ -ش ْعب ًة»ُّ .
اإليامن يدل عىل أنه يزيد وينقص.
وقد ذكر السعدي  -رمحه اهلل تعاىل  -يف بعض رسائله أن هذا احلديث شامل لذه
املعاين ،وصدق  -رمحه اهلل تعاىل .-
وقال اهلل عز وجل﴿ :لي ْزدا ُدوا إيامنًا َّمع إيامهن ْم ﴾ [الفتح ،]4 :وقال سبحانه﴿ :إنَّام
وهب ْم وإذا تُلي ْت عل ْيه ْم آيا ُت ُه زاد ْ ُهت ْم إيامنًا وع َٰىل
املُْ ْؤمنُون ا َّلذين إذا ُذكر اهللَُّ وجل ْت ُق ُل ُ ُ
ر ِّهب ْم يتو َّك ُلون﴾ [األنفال ،]2 :فدل عىل أن اإليامن يزيد.
فإن قيل :ما الدليل عىل النُّقصان؟
صحيحا ،فدل عىل أن اإليامن يصح
صحيحا ،ثم ملا زاد كان
فيقال :ملا كان زائدً ا كان
ً
ً
حال النقصان قبل الزيادة ويصح حال الزيادة ،فإذن هو يزيد وينقص.
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قسم باعتبار آخر إىل :قول اللسان وقول القلب ،وعمل القلب وعمل
واإليامن ُي َّ
قسم هبذا االعتبار إىل أقسام أربعة.
اجلوارح .ف ُي َّ
وقول اللسان :هو الذكر والتسبيح ...إلخ.
وقول القلب :هو أصل التصديق.
وعمل القلب :هو اخلوف والرجاء وكامل التصديق ...إلخ.
وأما عمل اجلوارح :فهو واضح ،كالصالة والزكاة ...إلخ.
قال العالمة ابن سعدي يف تعليقاته عىل (العقيدة الواسطية) :واجبنا َتاه األخبار
التصديق ،فإذا أخرب اهلل بيشء فواجبنا أن نُصدقه ،وهذا يسمى قول القلب،
وواجبنا َتاه الطلب ،بأن يأمرنا اهلل أن نخافه وأن نرجوه ونتوكل عليه ...إلخ ،فام
كان واجبنا َتاه الطلب فهو عمل القلب.
وزاد شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (العقيدة الواسطية) يف تقسيم اإليامن وقال :قول
اللسان وعمل اللسان .فمعنى قول اللسان :أي قول :ال إله إال اهلل الذي يدخل به
املرء يف اإلسالم ،ومعنى عمل اللسان :ما زاد عىل ذلك .ذكر هذا العالمة حممد بن
إبراهيم يف تعليقاته عىل (الواسطية) ،والشيخ حافظ احلكمي -رمحه اهلل تعاىل -يف
كتابه( :معارج القبول).
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وأهل السنة يقولون :من مل ينطق بقول اللسان مع قدرته فهو كافر بإمجاع املسلمني،
قاله ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل .-
ويقول أهل السنة :من مل يوجد يف قلبه قول القلب فهو كافر بإمجاع أهل السنة،
وكذلك يقولون :من مل يكن يف قلبه عمل القلب فهو كافر بإمجاع أهل السنة ،حكاه
ابن تيمية كام يف (جمموع الفتاوى) ،وابن القيم يف كتابه( :عدة الصابرين)
و(الصالة).
قسم ،وختتلف أعامل اجلوارح بالنظر إىل جنسها وفردها ،ثم
أما عمل اجلوارح ف ُي َّ
أفرادها خيتلف حكمها.
وعند أهل السنة أن اإليامن كام يكون بالقول والعمل واالعتقاد كذلك يكون الكفر
بالقول والعمل واالعتقاد ،وعىل هذا إمجاع أهل السنة ،حكاه إسحاق بن راهويه
وغريه من أهل السنة.
فسب الدين كفر قويل ،وقتل النبي أو إهانة املصحف كفر عميل ،واعتقاد أن أحدً ا
يعلم الغيب مع اهلل هذا كفر عقدي.
وأن ِّبه عىل مسائل:
يتجزأ ،لذا هو يزيد وينقص،
 املسألة اْلول :أهل السنة ُيقررون أن اإليامن َّأما املخالفون ألهل السنة وهم املعتزلة واخلوارج واملرجئة بأصنافهم كلها،
يتجزأ ،لذا يقولون :يذهب كله أو يبقى
ف ُيقررون أن اإليامن جزء واحد ال َّ
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كله ،فقالت اخلوارج :يكفر بالكبرية ،وقالت املرجئة :ال يُض مع اإليامن
ذنب.
وهم طوائف يف هذا ،فمن اخلوارج من ُيك ِّفر حتى بالصغرية ،ذكر هذا أبو
عبيد القاسم بن سالم.
وطوائف املخالفني ما بني اخلوارج واملرجئة ،فاخلوارج يقولون :إن اإليامن
قول وعمل واعتقاد ،لكن ال يزيد وال ينقص ،ذكر هذا أبو عبيد القاسم بن
سالم يف كتابه( :اإليامن) ،وذكره احلافظ ابن حجر يف (فتح الباري).
واملعتزلة كاخلوارج لكنهم ابتدعوا املنزلة بني املنزلتني يف أحكام الدنيا ،وإال
هم يف اآلخرة كاخلوارج .ومثلهم األباضية فهم كاخلوارج ،لكنهم ابتدعوا
كفر النعمة ،وإال هم يف اآلخرة كاخلوارج.
و ُيقابل اخلوارج املرجئة ،واملرجئة بجميع طوائفها ُيقررون أن أعامل
اجلوارح ليست من اإليامن ،فال يوجد مرجئي يقول :إن أعامل اجلوارح من
اإليامن ،ثم هم عىل طوائف:
طائفة تقول :اإليامن هو الكلمة فحسب ،وهؤالء هم الكرامية.
وطائفة تقول :اإليامن هو املعرفة ،وهؤالء هم اجلهمية ،وهذا أحد القولني
عند األشاعرة.
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وطائفة تقول :اإليامن هو التصديق ،وهذا القول املشهور عند األشاعرة.
وطائفة تقول :اإليامن هو القول واالعتقاد ،وهذا قول مرجئة الفقهاء.
وإذا قال املرجئي :إن أعامل اجلوارح ليست من اإليامن ،فإذن ال تُوصف
بالكفر وال تُوصف باملعصية وال تُوصف بالطاعة.
 املسألة الثانية :ينبغي أن ُيعلم أن السلف إذا قالوا( :املرجئة تقول )...فهمإنام يريدون مرجئة الفقهاء وال يريدون اجلهمية ،لذلك حرب الكرماين يف
كتابه( :السنة) يقول" :قالت اجلهمية واملرجئة" .وقد ذكر هذا ابن تيمية كام
يف املجلد السابع من (جمموع الفتاوى) ،أن السلف إذا أطلقوا املرجئة
فرييدون مرجئة الفقهاء الذين يقولون :اإليامن هو القول واالعتقاد.
وهذا مهم للغاية يف فهم كالم السلف .فقول إبراهيم النخعي فيام رواه ابن
سعد :واهلل إين ألبغض املرجئة أكثر من بغيض لليهود والنصارى .يريد
مرجئة الفقهاء.
ثم إن النزاع مع مرجئة الفقهاء حقيقي ال لفظي ،وذلك أهنم خالفوا
النصوص التي وصفت من وقع يف الكبرية بأن إيامنه ناقص ،وبأنه فاسق،
إىل غري ذلك .فخالفوا أمثال هذه النصوص ،فاخلالف حقيقي ال لفظي.
لكن أفاد ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -شي ًئا دقي ًقا للغاية َّ
قل من ينتبه إليه،
وهو أن مرجئة الفقهاء ال ُخيالفون أهل السنة يف أحكام اآلخرة ،فإنه يقولون
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فيمن زنى :هذا الزاين يف أحكام الدنيا كامل اإليامن ،أما يف اآلخرة فهو
ُيعاقب بحسب ذنبه.
أما السني فيقول :هذا الزاين يف أحكام الدنيا فاسق ومستحق للوعيد و ُيذم،
وال ُيقال :إيامنه كامل ،أما يف أحكام اآلخرة فكذلك هو مستحق للعقاب.
فإذن الفرق بني أهل السنة واملرجئة يف أحكام الدنيا ،فاملرجئة يقولون عن
العايص كامل اإليامن ،والسني يقول ناقص اإليامن أو فاسق بحسب فعله،
أما يف أحكام اآلخرة فال فرق بينهام ،وهذا واضح يف كالم جرى مع سامل
األفطس وغريه ،وقد تكلم هبذا مجاعة منهم وب َّينوا أهنم يف اآلخرة ال
ُينازعون.
لذا قال ابن تيمية :واملرجئة يف اآلخرة ال خيتلفون مع أهل السنة ،وإنام
عرب يف بعض املواضع بأن اخلالف مع
خيتلفون معهم يف أحكام الدنيا .لذا َّ
املرجئة لفظي أو شبيه باللفظي ،وبعبارات فيها إشكال.
كثريا ألمرين:
ثم َّبني ابن تيمية أن السلف شدَّ دوا عىل املرجئة ً
 oاْلمر اْلول :أهنم خالفوا النصوص الرشعية التي وصفت من وقع
يف الفسق بأنه فاسق ،وال ُيقال :بأنه كامل اإليامن.
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وهي ِّونون املعايص عىل الناس.
 oاْلمر الثاِن :أهنم يفتحون باب الرش ُ
رتون بأهل
وألن الذي ابتُيل باإلرجاء أناس من الفقهاء والناس يغ ُّ
رتون بغريهم.
العلم أكثر مما يغ ُّ
وال شك أن مرجئة الفقهاء مبتدعة ،وكالم أئمة السنة يف تبديعهم كثري .فقد
نقل حرب الكرماين عن اإلمام أمحد وغريه من أئمة السنة أهنم بدَّ عوا مرجئة
الفقهاء ،بل قال ابن تيمية :واشتدَّ نكري أئمة السنة عىل مرجئة الفقهاء
وبدَّ عوهم لكني ال أعلم من ك َّفرهم.
ومن قرأ كتاب (السنة) لعبد اهلل بن اإلمام أمحد رأى أن أئمة السنة ُيبدِّ عوهنم
و ُيشددون عليهم.
صالحا وفسا ًدا،
 املسألة الثالثة :ينبغي أن نعتقد أن الباطن والظاهر متالزمانً
وقد أمجع عىل هذا أئمة السنة ،ومل ُخيالف يف ذلك إال اجلهمية واملرجئة .فإذا
صلح الباطن صلح الظاهر ،وإذا فسد الظاهر فهو دليل عىل فساد الباطن،
صالحا وفسا ًدا ما مل يمنع من ذلك مانع يف
فإن الظاهر والباطن متالزمان
ً
الظاهر.
قرر هذا ابن تيمية يف مواضع كثرية .ومن أدلة ذلك ما أخرج الشيخان
وقد َّ
عن النعامن بن بشري  -ريض اهلل عنه  -أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -
اجلسد ُم ْضغ ًة ،إذا صلح ْت ،صلح ْ
قال« :أال وإ َّن يف ْ
اجلسدُ ُك ُّل ُه ،وإذا
فسد ْت ،فسد ْ
ب».
اجلسدُ ُك ُّل ُه ،أال وهي ا ْلق ْل ُ
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كرها
فإذن الظاهر والباطن ال ينفكَّان
صالحا وفسا ًدا إال ملانع ،كأن يكون ُم ً
ً
مريضا ...إلخ.
أو ً
ظاهرا ،وال ُيقال:
ظاهرا كفر باطنًا ،ومن كفر باطنًا كفر
فعىل هذا من كفر
ً
ً
ظاهرا ومل يكفر باطنًا إال ملانع كام تقدم .فالظاهر والباطن متالزمان كام
ك فر
ً
تقدم ،وهذا ال ينبغي أن خيتلف فيه أحد من أئمة السنة وال أهل السنة ،لكن
لسنا مأمورين عند تكفري أحد أن نسأل عن باطنه؛ ألن الظاهر والباطن
متالزمان ،بل متى ما وقع يف كفر يف الظاهر وَتققت فيه الرشوط وانتفت
ظاهرا وباطنًا ،مع اعتقاد أن الظاهر والباطن متالزمان
عنه املوانع فإنه يكفر
ً
صالحا وفسا ًدا.
ً
لذا مما ُيستنكر أن يقال :ال ُيك َّفر أحد حتى ُيبحث عن باطنه.
ظاهرا وباطنًا بعد توافر
ظاهرا فهو كافر
بل يقال :متى ما وقع يف الكفر
ً
ً
الرشوط وانتفاء املوانع.
والكالم عىل مسائل اإليامن يطول وينبغي ألهل السنة أن ُيدققوا يف مسائله
غلوا وال جفا ًء .وقد كتب ابن تيمية (اإليامن
حتى ال تزل هبم القدم ال ً
ومجع كام يف املجلد السابع من (جمموع
األوسط) وهو رشح حديث جربيلُ ،
الفتاوى) كالم كثري .وله كتاب اسمه( :اإليامن الكبري) ،وقد خلص شيخ
اإلسالم حممد بن عبد الوهاب كتاب اإليامن البن تيمية يف خملص لطيف قد
ُطبع.
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أحسنهم خل اقا) هذا احلديث أخرجه أمحد وأبو داود من
قوله( :أكمل املْؤمن ِ َ
ْي إِ َيمناا ْ
حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه .-
الص ََّل َة َف َقد َك َف َر) هذا حديث بريدة  -ريض اهلل عنه  -وأخرج
وقولهَ ( :و َم ْن ت ََر َك َّ
أمحد وأبو داود وغريهم ،قال النبي  -صىل اهلل عليه وسلم « :-العهد الذي بيننا
وبينهم الصالة ،فمن تركها فقد كفر».
ِ
َ ِ
الص ََّلة) أخرجه الرتمذي من حديث
َشء تَركه ك ْفر إِ َّل َّ
وقولهَ ( :و َل ْي َس م َن ْاْل ْع َمل َ ْ
عبد اهلل بن شقيق العقييل  -رمحه اهلل تعاىل -قال" :ما كان أصحاب النبي -صىل اهلل
عليه وسلم -يرون شي ًئا من األعامل تركه كفر إال الصالة".
ليبني أن اإليامن يتفاضل.
فإيراد املصنف( :أكمل املْؤمن ِ َ
ْي إِ َيمناا ْ
أحسنهم خل اقا)؛ ِّ
الص ََّل َة َف َقد َك َف َر) وكذلك قول عبد اهلل بن شقيق العقييل املراد به
وقولهَ ( :و َم ْن ت ََر َك َّ
 واهلل أعلم  -أنه إذا ُوصف العمل بأنه كفر ،فمقتىض هذا أن ُيوصف بأنه إيامنويف هذا رد عىل املرجئة ،لذلك قال أبو داود السجستاين ملا عقد با ًبا يف الرد عىل
املرجئة :ذكر أمثال هذه األحاديث يف كفر تارك الصالة؛ ل ُي ِّبني أنه كام ُيوصف العمل
بأنه كفر فكذلك مقتضاه يف املقابل أن ُيوصف بأنه إيامن وهذا خالف قول املرجئة.
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
ِ
الصدَّ يق ث َّم ع َمر بن ْ
ثم ع ْث َمن بن َع َّفان
َوخري َهذه ْاْلمة َب ْعدَ َنبِ َّي َها َأبو َب ْك ٍر ِّ
اْلطاب َّ
نقدم َهؤ َل ِء ال َّث ََّل َثة ك ََم قدمهم َأ ْص َحاب َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم ،مل َ ْ
ُيتَلِفوا
ِ
ثم بعد َهؤ َل ِء ال َّث ََّل َثة َأ ْص َحاب الشورى َْ
اْل ْم َسةَ :ع ِّل بن أيب َطالب َو َط ْل َحة
ِيف َذلكَّ .
كلهم إِ َمامَ ،ون َْذ َهب ِيف َذلِك
َوال ُّز َب ْري وعبد الرْحن بن َع ْوف َوسعد كلهم للخَّلفة َو ْ
إِ َل َح ِديث ا ْبن عمر -رِض اهلل عنهم" :-كنَّا نعد َو َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم
ثم نسكت".
ثم ع ْث َمن َّ
ثم عمر َّ
َح ّي َو َأ ْص َحابه متوافرون َأبو بكر َّ
ثم من بعد َأ ْص َحاب الشورى أهل بدر من املْ َه ِ
ثم أهل بدر من ْاْلَن َْصار من
اجرين َّ
َّ
ِ
ِ
فأو ال.
َأ ْص َحاب َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْيه َوسلم عىل قدر ْاْل ْج َرة والسابقة َأ َّو ال َّ
ثم أفضل النَّاس بعد َهؤ َل ِء َأ ْص َحاب َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم ا ْلقرن ا َّل ِذي
َّ
بعث فيهم ،وكل من َصحبه سنة َأو شهرا َأو َي ْو اما َأو َسا َعة َو َرآه َفه َو من َأ ْص َحابه،
الص ْح َبة عىل قدر َما َصحبه َوكَانَت سابقته َم َعه َوسمع ِمنْه َونظر إِ َل ْي ِه نظر ،فأدناهم
َله ُّ
َان َهؤ َل ِء ا َّلذين
ص ْح َبة أفضل من ا ْلقرن ا َّل ِذي مل يروه َو َلو لقوا اهلل بِ َج ِمي ِع ْاْلَ ْع َمل؛ ك َ
صحبوا النَّبِي صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم ورأوه وسمعوا ِمنْه أفضل؛ لصحبتهم من التَّابِعْي
ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة و َلو ِ
عملوا كل َأعمل َْ
اْل ْري.
َ

----------------------------------------------
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أفضل الصحابة :أبو بكر ثم عمر ،وهذا ال نزاع فيه بني أهل السنة ،وعىل الصحيح:
ثم عثامن ثم عيل ،أي عىل ترتيبهم يف اخلالفة ،وهذا هو املشهور عن أئمة السنة ،بل
حكى اإلمام أمحد ،وأيوب السختياين ،والدارقطني ،إمجاع املهاجرين واألنصار عىل
ذلك.
وكأن اإلمام أمحد  -رمحه اهلل تعاىل  -يرى أن األمر يقف عند عثامن ،لكن الصواب
واملشهور وهي الرواية الثانية عن اإلمام أمحد أنه ُير َّبع بعيل بن أيب طالب  -ريض اهلل
عنه  ،-وكام قال أيوب واإلمام أمحد والدارقطني" :من قدَّ م عل ًّيا عىل عثامن فقد
أزرى باملهاجرين واألنصار".
ثم بعد َهؤ َل ِء ال َّث ََّل َثة َأ ْص َحاب الشورى َْ
اْل ْم َسةَ :ع ِّل بن أيب َطالب َو َط ْل َحة
قولهَّ ،( :
كلهم إِ َمامَ ،ون َْذ َهب ِيف َذلِك
َوال ُّز َب ْري وعبد الرْحن بن َع ْوف َوسعد كلهم للخَّلفة َو ْ
إِ َل َح ِديث ا ْبن عمر -رِض اهلل عنهم" :-كنَّا نعد َو َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم
ثم نسكت") يف البخاري قال:
ثم ع ْث َمن َّ
ثم عمر َّ
َح ّي َو َأ ْص َحابه متوافرون َأبو بكر َّ
" ُكنَّا نُخ ِّ ُري ب ْني النَّاس يف زمن النَّب ِّي ص َّىل اهللُ عل ْيه وس َّلم فنُخ ِّ ُري أبا بك ٍْرُ ،ث َّم ُعمر ْبن
اخل َّطابُ ،ث َّم ُع ْثامن ْبن ع َّفان ريض اهللَُّ عن ُْه ْم" ،وهذه الرواية ال ختتلف  -واهلل أعلم
تفسريا باملعنى ملا قالَ ( :و َرسول اهلل صىل اهلل
 مع رواية البخاري؛ ألهنا قد تكونً
ُفضل.
َع َل ْي ِه َوسلم َح ّي) .وقولهُ " :كنَّا نُخ ِّ ُري" أي ن ِّ
ودليل تقديم عثامن عىل عيل ملا قال " :أبا بك ٍْرُ ،ث َّم ُعمر ْبن اخل َّطابُ ،ث َّم ُع ْثامن ْبن
ع َّفان ريض اهللَُّ عن ُْه ْم" ،فدل عىل أن عثامن أفضل من عيل ،وعيل -ريض اهلل عنه-
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أفضل من البقية ،بدليل أنه ملا حصل كام يف البخاري أن عبد الرمحن بن عوف أراد
أن ُيفاضل بني عثامن وعيل ،فلم يأت أحد و ُيقدم عل ًيا عىل عثامن ،فال شك أن عثامن
منافسا لعثامن
أفضل ،لكن دل عىل فضل عيل  -ريض اهلل عنه  -بحيث أهنم جعلوه
ً
 ريض اهلل عنه ،-ثم ملا تويف توىل اخلالفة بعده  -ريض اهلل عنه ،-فقال ابن تيمية:وتفضيلهم يف الفضل كرتتيبهم يف اخلالفة.
ثم من بعد َأ ْص َحاب الشورى أهل بدر من املْ َه ِ
ثم أهل بدر من ْاْلَن َْصار
اجرين َّ
قولهَّ ( :
ِ
ِ
فأو ال)
من َأ ْص َحاب َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْيه َوسلم عىل قدر ْاْل ْج َرة والسابقة َأ َّو ال َّ
الساب ُقون ْاأل َّو ُلون من
أما تقديم املهاجرين عىل األنصار بداللة قوله تعاىل﴿ :و َّ
وهم بإحس ٍ
ان َّريض اهللَُّ عن ُْه ْم ور ُضوا عنْ ُه وأعدَّ ل ُ ْم
املُْهاجرين و ْاألنصار وا َّلذين اتَّب ُع ُ
ْ
جن ٍ
يم﴾ [التوبة،]100 :
َتري ْ
َّات ْ
َتتها ْاأل ْهن ُار خالدين فيها أبدً ا َٰذلك ا ْلف ْو ُز ا ْلعظ ُ
وذلك أن اهلل قدَّ م املهاجرين عىل األنصار.
وينبغي أن ُيعرف ضابط الصحايب ،فالصحايب رش ًعا :هو من لقي النبي -صىل اهلل
عليه وسلم  -مؤمنًا به ومات عىل ذلك .والدليل عىل هذا ما أخرج مسلم من
حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم ...« -ود ْد ُت أنَّا
قدْ رأ ْينا إ ْخواننا» قا ُلوا :أول ْسنا إ ْخوانك؟ يا ر ُسول اهلل قال« :أ ْنت ُْم أ ْصحايب وإ ْخوانُنا
ا َّلذين مل ْ ي ْأتُوا ب ْعدُ ».
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فجعل القسمة ثنائية ،جعل املؤمنني به عىل قسمني ،قسم لقيه وقسم مل يلقه ،فالذي
لقيه هم الصحابة ،والذي مل يلقه هم من بعد الصحابةَّ ،
فدل عىل أن الصحايب من
لقي النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -مؤمنًا به.
وينبغي أن ُيعلم أن للصحبة إطالقات ثالثة ،وهذا مهم للغاية:
 اإلطَّلق اْلول :اإلطالق الرشعي ،وهو من لقي النبي  -صىل اهلل عليهوسلم  -مؤمنًا به ولو ساعة ،ولو حلظة ،كام سيأِت يف كالم اإلمام أمحد -
رمحه اهلل تعاىل.-
 اإلطَّلق الثاِن :اإلطالق اللغوي ،وهو ُمطلق املصاحبة ،قال اهلل عز وجل:الصاحب ب ْ
اجلنب﴾ [النساء ،]36 :وقال تعاىل﴿ :وما صاح ُبكُم
﴿و َّ
بمجن ٍ
ُون﴾ [التكوير.]22 :
ْ
 اإلطَّلق الثالث :اإلطالق ال ُعريف ،وذلك أن من كان َّأقل صحب ًة تُنفى
الصحبة عنه بالنظر إىل األكثر صحب ًة ،ف ُيقال :إن أبا هريرة  -ريض اهلل عنه-
ليس صحاب ًيا بالنسبة إىل أيب بكر  -ريض اهلل عنه  ،-واملراد أن أبا بكر أكثر
صحبة.
لذا يف قصة السبعني أل ًفا يف الصحيحني أخذ الصحابة يبحثون يف هؤالء
السبعني أل ًفا قالوا" :فلع َّل ُه ُم ا َّلذين صح ُبوا ر ُسول اهلل ص َّىل اهللُ عل ْيه
الصحبة ،فأرادوا االستعامل ال ُعريف.
وس َّلم "...أي أهنم أرادوا الذين أكثروا ُّ
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وقد ذكر هذه االستعامالت الثالثة ابن تيمية يف (منهاج السنة) وكام يف (جمموع
مفر ًقا ،ورتَّبه العالئي يف كتابه( :منيف الرتبة).
الفتاوى)؛ لكنه ذكره َّ
ومعرفة هذه األقسام الثالثة مفيدة؛ ألن من املسترشقني والشيعة من يريد أن يطعن
يف مسلمة الفتح ،ويريد أن يقول :إهنم ليسوا صحابة فيأِت بمثل هذا احلديث:
"فلع َّل ُه ُم ا َّلذين صح ُبوا ر ُسول اهلل ص َّىل اهللُ عل ْيه وس َّلم ،"...فيقال :هنا نفى عنهم
الصحبة باملعنى العريف ال الصحبة باملعنى الرشعي ،وفرق بينهام.
وجنسا ،وعىل هذا إمجاع
ثم إن الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -أفضل هذه األمة فر ًدا
ً
السلف األولني .فقد حصل نزاع بعد ذلك ،لكن السلف األولني عىل هذا ،وقد
حكى إمجاع السلف ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل.-
ويؤيد هذا األدلة ،فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد اخلدري -
ريض اهلل عنه -أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال« :ال ت ُس ُّبوا أ ْصحايب ،فإ َّن
أحدك ُْم ل ْو أنْفق م ْثل ُأ ُح ٍد ذه ًبا ما بلغ ُمدَّ أحده ْم وال نصيف ُه» .فدل عىل أن للصحبة
عظيام ال ُيعادلا غريها.
أجرا ً
ً
ص" أفضل من اإلمام
فعىل هذا :األعرايب الذي قال" :واهللَّ ال أزيدُ عىل هذا وال أ ْن ُق ُ
مالك ،والشافعي وأمحد وعمر بن عبد العزيز؛ ألنه صحايب.
فإن قيل :إنه ال يقوم الليل؟ ألنه ال يزيد عىل الفرائض؟
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يقال :التفاضل بام يف القلوب ،لذا قد يوجد عند من بعد الصحايب أعامل ال توجد
عند الصحايب ،لكن الصحايب أفضل .وملا قيل البن املبارك :أهيام أفضل؟ معاوية أم
عمر بن عبد العزيز؟ قال :لغبار يف أنف معاوية مع رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
وسلم  -خري من عمر بن عبد العزيز .وصدق -رمحه اهلل تعاىل.-
وإن كان عمر بن عبد العزيز أكثر زهدً ا ،فكونه أكثر ً
عمال ال يلزم أن يكون أفضل،
وأؤكد أنه قد يوجد عند من بعد الصحايب عمل ال يوجد عند الصحايب ،لكن
الصحايب أفضل.
ومن هاهنا قال سفيان الثوري ،والشافعي وغريمها :اخلليفة اخلامس هو عمر بن
عبد العزيز .ومل يذكروا معاوية .ورأيت بعض املعارصين يستنكر هذا ،وال يصح
أن ُيستنكر هذا ،بل كالم الثوري والشافعي صحيح  -رمحهام اهلل تعاىل.-
وذلك أن عمر بن عبد العزيز جعلها خالفة بخالف معاوية  -ريض اهلل عنه -فقد
كان ملكًا ،فهذا العمل عند عمر بن عبد العزيز ليس عند معاوية ومع ذلك فإن
معاوية أفضل ،ومعاوية أفضل ملوك اإلسالم باإلمجاع ،حكاه ابن تيمية كام يف
(جمموع الفتاوى).
ووجه ذلك أن ُيعرف الفرق بني امللك واخلالفة ،ذكر ابن تيمية يف املجلد األخري
من (جمموع الفتاوى) يف رسالة اخلالفة :أنه إذا اجتمع امللك واخلالفة ف ُيحمل
اخلليفة عىل من توىل أمر املسلمني ومل يستفد من ذلك بيشء يف املباحات ً
فضال عن
املحرمات ،وإنام استعمله يف القيام بدين اهلل ،بالواجبات وترك املحرمات وفعل
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املستحبات وترك املكروهات ،أما امللك فهو الذي يستعمله يف املباحات ،فإن
آثام ولكن أقل
استعمل يف املحرمات فهو آثم ،أما إذا استعمله يف املباحات فليس ً
منزلة من اخلليفة.
ومعاوية  -ريض اهلل عنه  -استعمل احلكم يف املباحات فصار ملكًا ومل يكن خليفة،
بخالف عمر بن عبد العزيز.
ومعاوية  -ريض اهلل عنه  -حمنة ،الكالم فيه كالم يف بقية الصحابة ،ومن قدح يف
قوا ًما
معاوية فهو مبتدع ضال ولو كان حاف ًظا للكتب العرشة ،والقراءات العرشَّ ،
بالليل صوا ًما بالنهار ،وداعية إىل اهلل ً
وهنارا .فمن انتقص صحاب ًيا واحدً ا فهو
ليال
ً
مبتدع ضال.
قال أبو توبة احللبي فيام رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق" :معاوية سرت ألصحاب
النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -فإذا كشف الرجل السرت اجرتأ عىل ما وراءه".
وصدق  -رمحه اهلل تعاىل  ،-فمعاوية  -ريض اهلل عنه  -حمنة.
كثريا ممن تكلم يف معاوية قد ابتُيل يف دينه أو دنياه ،أسأل اهلل أن ُيعافينا
وقد تأملت ً
وإياكم ،فهو خال املؤمنني ،وهو فقيه ،وفضائله عظيمة  -ريض اهلل عنه وعن أبيه
وأمه .-
قوله( :وكل من َصحبه سنة َأو شهرا َأو َي ْو اما َأو َسا َعة َو َرآه َفه َو من َأ ْص َحابهَ ،له
الص ْح َبة عىل قدر َما َصحبه) هذه الصحبة باملعنى العريف .وتأمل قوله( :وكل من
ُّ
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َصحبه سنة َأو شهرا َأو َي ْو اما َأو َسا َعة) ليس املراد بالساعة يف استعامل األولني ما
ُيعادل ستني دقيقة ،بل املراد الزمن ولو كان ً
قليال.
وذكر اإلمام أمحد  -رمحه اهلل تعاىل  -إلطالق الصحبة هبذا املعنى هنا يدل عىل أن
أهل السنة جممعون عىل هذا ،ويدل عليه عموم األدلة ،فكل من صحب النبي -
صىل اهلل عليه وسلم  -فهو صحايب.
وقولهَ ( :و َرآه َفه َو من َأ ْص َحابه) كصغار الصحابة ،مثل طارق بن شهاب ،فله رؤية
فهو صحايب  -ريض اهلل عنه .-
• فائدة :يقول علامء احلديث :مراسيل الصحابة مقبولة .وهذا حق ،وأهل
احلديث األوائل والعلامء متواردون عىل هذا ،لكن ال يدخل يف كالمه صغار
الصحابة كطارق بن شهاب وأمثاله ،كام ذكر هذا ابن حجر يف مقدمة
(اإلصابة) ،وذكره يف (النكت عىل مقدمة ابن الصالح) .فرواية طارق بن
شهاب مرسلة وال تصح ،فصغار الصحابة الذين لم جمرد الرؤية ال يدخل
يف كالم العلامء ملا قالوا :مراسيل الصحابة صحيحة.
قوله( :فأدناهم ص ْح َبة أفضل من ا ْلقرن ا َّل ِذي مل يروه َو َلو لقوا اهلل بِ َج ِمي ِع ْاْلَ ْع َمل)
وهذا كالم عظيم ،أدناهم صحبة كاألعرايب الذي قال" :واهللَّ ال أزيدُ عىل هذا وال
ص" ً
مثال ،وإن كان ال يصلح اجلزم بأنه أدناهم صحبة ،لكن ال شك أنه أقل من
أ ْن ُق ُ
أيب بكر وعمر وهؤالء الصحابة  -ريض اهلل عنهم  ،-فأدنى الصحابة ُصحبة أفضل
من القرن الذين مل يروه.
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وقولهَ ( :و َلو لقوا اهلل بِ َج ِمي ِع ْاْلَ ْع َمل) لو جاء من جاء بعدهم وقد مجع مجيع األعامل
افرتاضا  -فال َشء بالنسبة لذاك األعرايبً ،
فضال عن الصحابة الذين جاهدوا
ً
ً
فضال عن العرشة أو
مع النبي -صىل اهلل عليه وسلم -و ُعرفوا بالقيام بالدين،
اخللفاء الراشدين  -ريض اهلل عنهم .-
• مسألة :أمجع أهل السنة عىل أن الصحابة عدول ،وقد حكى اإلمجاع اخلطيب
البغدادي ،وابن عبد الرب ،والنووي وابن حجر وابن تيمية ،وغريهم من
أهل السنة ،فهم متواردون عىل أن الصحابة عدول وهم جممعون عىل هذا؛
ألن اهلل عدَّ لم ،كام قال تعاىلُ ﴿ :حم َّمد ر ُس ُ
ول اهللَّ وا َّلذين مع ُه أشدَّ ا ُء عىل
ا ْل ُك َّفار ُرمحا ُء ب ْين ُه ْم﴾ [الفتح.]29 :
وقال النبي -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ت ُس ُّبوا أ ْصحايب ،فإ َّن أحدك ُْم ل ْو أنْفق
م ْثل ُأ ُح ٍد ذه ًبا ما بلغ ُمدَّ أحده ْم وال نصيف ُه».
لكن ينبغي أن ُيعرف معنى العدالة عند الصحابة ،وهذا مبحث دقيق ،ويف
ظني من مل يضبط هذا ابتُيل بالشبهات التي ُيرددها املسترشقون وأذناهبم
الذين يسمون بالدعاة وغريهم.
ليعلم أن معنى العدالة عند غري الصحابة :هو الذي ال يفعل كبرية ،وإذا
فعلها تاب؛ ألن العدالة تنايف الفسق ،أما الصحابة فلهم معنى يف العدالة
خيتلف عن غريهم ،كام أهنم خيتلفون عن غريهم يف أعاملم بأن تُضاعف
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أعاملم ،وخيتلفون عن غريهم يف منزلتهم؛ فكذلك معنى العدالة عند
الصحابة خيتلف عن غريهم.
فال ُيبحث يف حالم؛ ألن اهلل قد عدَّ لم ،ذكر هذا املرداوي يف كتابه؛
(التحبري) ،وذكر ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -عنهم أهنم ال يتعمدون
الكذب  -ريض اهلل عنهم  ،-وكال ًما نحو هذا.
فإذن معنى العدالة عند الصحابة :أنه ال ُيبحث يف عدالتهم؛ ألن اهلل عدَّ لم،
بخالف من بعدهم ،فإن عدالته ترتفع بفعل الكبرية ،وهذا أمر دقيق ينبغي
أن ُيتف َّطن إليه.
والدليل عىل هذا أنه كام أن لم مز َّية يف أعاملم ويف منزلتهم فكذلك لم مزية
يف عدالتهم ،وقد عدَّ لم اهلل وهو سبحانه يعلم أنه سيقع منهم ما يقع -ريض
اهلل عنهم.-
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
ب والفاجر َومن ويل ْ
تمع النَّاس
والسمع َوال َّطا َعة لألئمة وأمري املْؤمن ِ َ
اج َ
اْل ََّل َفة َو ْ
ْي ا ْل َّ
ع َلي ِه ورضوا بِ ِه ومن ويل ع َلي ِهم بِالسي ِ
ْي.
ف َحتَّى َصار خَ لي َفة َوس ِّم َي َأ ِم َري املْؤمن ِ َ
َ
َّ ْ
َ ْ
َ ْ ََ
ِ
اْلمري إِ َل َي ْوم ا ْل ِق َي َامة ا ْلب والفاجر َل ي ْرتكَ ،وقِ ْس َمة ا ْل َف ْيء َوإِ َق َامة
والغزو َماض َم َع
احلدود إِ َل ْاْلَئِ َّمة َم ٍ
ْ
اض َل ْي َس ْلحد َأن يطعن َع َل ْي ِهم َو َل ينازعهم.
َان َأو َف ِ
اج ارا
فعها إِ َل ْي ِهم َأ ْجزَأت َعنه ابرا ك َ
الصد َقات إِ َل ْي ِهم َجائِزَة نَافِ َذة ،من َد َ
َودفع َّ
وله َجائِزَة َباقِ َية ت ََّامة َر ْك َعت ْ ِ
َو َص ََّلة ْ
اجلم َعة َخلفه َوخلف من َّ
َْي من أعادمها َفه َو م ْبتَدع
ت ِ
للسنة َل ْي َس َله من فضل ْ
َارك لآلثار َ
الص ََّلة خلف ْاْلَئِ َّمة
َشء إِذا مل ير َّ
خمالف ّ
اجلم َعة َ ْ
السنة بِ َأن ي َص ِِّل َم َعهم َر ْك َعت ْ ِ
َْي َويدين بِ َأ َّهنَا ت ََّامة َل يكن
من كَانوا برهم وفاجرهمَ ،ف ُّ
ِيف صدرك من َذلِك َشك.

ِ
اجتَمعوا َع َل ْي ِه وأقروا باْلَّلفة
َومن خرج عىل إِ َمام من َأئ َّمة املْسلمْي َوقد كَان الناس ْ
اْل ِ
شق َه َذا َْ
ارج َعصا املْسلمْي َوخَ الف ْاآل َثار
الر َضا َأو با ْل َغ َل َبة ،فقد ّ
ي َوجه ك َ
بِ َأ ّ
َان بِ ِّ
ات ميتَة ج ِ
اْل ِ
ات َْ
اهلِ َّية.
ارج َع َل ْي ِه َم َ
َعن َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم َفإِن َم َ
َ
الس ْل َطان َو َل ْ
اْلروج َع َل ْي ِه ْلحد من النَّاس َفمن فعل َذلِك َفه َو م ْبتَدع
َو َل حيل قتال ُّ
السنة َوال َّط ِريق ،وقتال ال ُّلصوص واْلوارج َج ِائز إِذا عرضوا للرجل ِيف
عىل غري ُّ
نَفسه َو َماله َفله َأن ي َقاتل َعن نَفسه َو َماله َويدْ َفع َعن َْها بِكل َما يقدر َو َل ْي َس َله إِذا فارقوه
َأو ت ََركوه َأن يطلبهمَ ،و َل يتبع آ َثارهم َل ْي َس ْلحد إِ َّل ا ِ
إل َمام َأو و َلة املْسلمْي إِن ََّم َله
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ات عىل َيدَ ْي ِه
جه ِد ِه َأن َل يقتل أحدا اَ ،فإِن َم َ
َأن يدْ فع َعن نَفسه ِيف م َقامه َذلِك َو َين ِْوي بِ ْ
ك َْ
ِيف َدفعه َعن نَفسه ِيف املعركة ،فأبعد اهلل املَْ ْقتول َوإِن قتِ َل َه َذا ِيف تِ ْل َ
احلال َوه َو يدْ فع
الش َهادة كَم جاء ِيف ْاْلَح ِ
اديث َو َمجِيع ْاآل َثار ِيف َه َذا إِن ََّم َأمر
َ
َعن نَفسه َو َماله َر َج ْوت َله َّ َ َ َ َ
حيا َوإِن َأخذه
بقتاله َومل يؤمر بقتْله َو َل ا ِّت َباعهَ ،و َل ُيهز َع َل ْي ِه إِن رصع َأو ك َ
َان جر ا

َأ ِس اريا َف َل ْي َس َله َأن ي ْقتله َو َل يقيم َع َل ْي ِه َْ
احلدَ ،و َلكِن يرفع أمره إِ َل من َّ
وله اهلل َفحكم
فِ ِ
يه.
----------------------------------------------

قوله( :والسمع وال َّطاعة لألئمة وأمري املْؤمن ِ
ب والفاجر َومن ويل ْ
ْ
تمع
ل
ا
ْي
َ
اج َ
اْل ََّل َفة َو ْ
َ
َ
َّ
النَّاس َع َل ْي ِه َو َرضوا بِ ِه) ينبغي أن ُيعلم أن لفظ (اخلالفة) ُيطلق بمعنى احلكم،
و ُيطلق بام ُيقابل امللك ،فإذا ُذكرت اخلالفة مع امللك فالفرق بينهام هو ما تقدم ذكره،
أما إذا ُأطلقت اخلالفة وحدها فهي تشمل أي حكم ووالية ،وهذا مفاد كالم شيخ
اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل.-
ويدل لذلك ما يف الصحيحني من حديث جابر بن سمرة  -ريض اهلل عنه  -أن النبي
الساع ُة ،أ ْو يكُون
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال يز ُال الدِّ ي ُن قائ ًام حتَّى ت ُقوم َّعل ْيك ُُم ا ْثنا عرش خليف ًةُ ،ك ُّل ُه ْم م ْن ُقر ْي ٍ
ش».
فسمى مجيع الذين تولوا األمر بعد النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -خلفاء ،مع أن
معاوية -ريض اهلل عنه -ملك وليس خليفة ،فاخلالفة إذا ُأطلقت شملت اجلميع.

105

وتويل احلكم عند أهل السنة يكون بطريقني:
 الطريق اْلول :االختيار ،وله حاالن: oاحلال اْلول :أن جيعل احلاكم السابق احلكم ملن بعده.
 oاحلال الثانية :أن خيتاره أهل احلل والعقد .أخرج البخاري عن ابن
عمر -ريض اهلل عنهام -أنه قيل لعمرِّ :
ول ً
رجال بعدك؟ قال" :إ ْن
است ْخلف م ْن ُهو خ ْري منِّي أ ُبو بك ٍْر ،وإ ْن أت ُْر ْك فقدْ ترك
أ ْست ْخل ْ
ف فقد ْ
م ْن ُهو خ ْري منِّي ،ر ُس ُ
ول اهللَّ ص َّىل اهللُ عل ْيه وس َّلم" .قال ابن عمر -
ريض اهلل عنهام" :-فعر ْف ُت أ َّن ُه حني ذكر ر ُسول اهلل ص َّىل اهللُ عل ْيه
وس َّلم غري مست ْخل ٍ
ف" أي أنه لن ُيويل أحدً ا بعده.
ُْ ُ ْ
فبهذين األمرين يكون احلكم يف حال االختيار ،ودليل اختيار أهل احلل
والعقد ما فعل عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -فإنه جعل األمر يف ستة،
ثم هؤالء الستة أخذوا يسألون الناس ،ومل جيعل األمر عا ًما.
وكال هذين األمرين جممع عليهام ،حكاه مجع كبري ،كالنووي ،والعراقي يف
(طرح التثريب) ،وغريهم من أهل العلم.
 الطريق الثاِن :االضطرار ،وهو أن يأخذ احلاكم احلكم بالغلبة والقوة ،إماحاكام
بقوة السيف أو بغري ذلك .واحلاكم إذا أخذ احلكم بالغلبة أصبح
ً
كالذي قبله ال فرق بينهام ،وعىل هذا إمجاع أهل السنة .وقد ذكره اإلمام أمحد
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هنا بقوله( :ومن ويل ع َلي ِهم بِالسي ِ
ْي).
ف َحتَّى َصار خَ لي َفة َوس ِّم َي َأ ِم َري املْؤمن ِ َ
َ
َّ ْ
َ ْ
حاكام.
فإن من أخذه بالسيف فإنه يكون
ً
توىل باالختيار ،فإذا َّ
وال فرق بينهام سواء توىل بالسيف أو َّ
توىل وثبت له احلكم فال
فرق بينهام .فكل ما ُيذكر من رشوط اخلليفة هذا عند االختيار وهي الطريق األوىل،
عدال َّ
كأن يكون ً
وأال يكون فاس ًقا ،وأن يكون قرش ًيا ...إلخ ،أما عند االضطرار
والغلبة تسقط مجيع الرشوط بام أنه مسلم.
والدليل عىل هذا إمجاع أهل السنة ،فقد حكى اإلمجاع كثريون عىل أن من توىل
بالغلبة فهو كمن أخذ احلكم باالختيار ،حكاه اإلمام أمحد يف هذه العقيدة وكرره،
وحكاه عيل بن املديني يف عقيدته التي رواها الاللكائي ،وحكى اإلمجاع ابن بطال،
وابن حجر ،وابن أيب زيد القريواين ،واملزين ،ومجع من أئمة السنة يف كتب االعتقاد
تواردوا عىل حكاية اإلمجاع يف هذا.
بل قال اإلمام أمحد كام سيأِت :وال ُخيالف يف ذلك إال أهل البدع .فمن مل يرض حكم
احلاكم إذا أخذه بالغلبة فهو مبتدع ضال كام سيأِت بحثه -إن شاء اهلل تعاىل.-
والدليل عىل هذا عموم األدلة ،فإن األدلة مل تُفرق بني من أخذه باالختيار أو
الر ُسول و ُأويل
باالضطرار ،قال اهلل تعاىل﴿ :يا أ ُّهيا ا َّلذين آمنُوا أطي ُعوا اهللَّ وأطي ُعوا َّ
ْاأل ْمر منك ُْم﴾ [النساء ،]59 :فليس هناك فرق بني االختيار واالضطرار.
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ومن األدلة ما أخرج مسلم من حديث عوف بن مالك  -ريض اهلل عنه  -قال :قال
صىل اهلل عليه وسلم« :-أال م ْن ويل عل ْيه و ٍال ،فرآ ُه ي ْأِت ش ْي ًئا م ْن م ْعصية اهلل،
ف ْليكْر ْه ما ي ْأِت م ْن م ْعصية اهلل ،وال ينْزع َّن يدً ا م ْن طاع ٍة» .فقال  -صىل اهلل عليه
وسلم « :-أال م ْن ويل عل ْيه و ٍ
ال» فلم ُي ِّبني بأي طريقة َّ
توىل.
• تنبيه :ما شاع يف هذا الزمن من تويل احلكم بأصوات األكثرية أو ما ُيسمى
بالديمقراطية ،فهذا كله خمالف للرشع؛ ألن الرشع يكون باالختيار،
والرشيعة إذا أرادت أن ت ِّ
ُرشح أحدً ا تنظر إىل أهل احلل والعقد ال لعموم
الناس ،وأهل احلل والعقد كام ذكر فقهاء املذاهب األربعة :هم الوجهاء
والرؤساء ومن بيدهم األمر ولم مكانة.
فال يكون ذلك للدمهاء ولكثرة األصوات ،وإنام ألهل احلل والعقد
فحسب .وال جيوز مثل الرتشيح بالدمهاء وغريه ،لكن لو ُقدِّ ر أن ً
رجال َّ
توىل
احلكم بغلبة األصوات وبالديمقراطية وثبت له احلكم فإنه ُيعتقد يف األعناق
له بيعة؛ ألنه أخذه بالغلبة ،ال غلبة السيف ولكن غلبة الكثرة.
وينبغي أن ُيعلم أن هناك فر ًقا بني أخذ أصوات أهل احلل والعقد وبني أخذ
أصوات الدمهاء وعامة الناس ،فإن الثاين خمالف للرشع.
وملا كانت منزلة السمع والطاعة رفيعة ملا فيها من مصلحة الدنيا والدين للناس
وألن املخالفني فيه كثريون كاخلوارج ،بل أول خالف حصل يف األمة يف هذه
املسائل ملا كان األمر كذلك ،أكثر أئمة السنة ذكر هذه املسألة ،وكرروها يف كتب
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العقائد وغريها ،وكلامت أئمة السنة يف هذا الباب كثرية .بل لو تأملتم األحاديث
النبوية لوجدتم العجب العجاب يف داللتها ،وكأنه مل تبق شبهة إال وأجابت عليها
األدلة.
وأذكر بعض هذه األدلة حتى ُيعرف أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -مل ُيكثر هذا
األمر عب ًثا ،بل أكثره حلكمة ،وال يزال اخلالف إىل اليوم يف مثل هذه املسائل ،فمن
اخلالف مع مجاعة اإلخوان املسلمني ودعاة الثورات واملظاهرات يف أمثال هذه
املسائل.
أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود  -ريض اهلل عنه  -أن النبي -صىل
اهلل عليه وسلم -قال« :ستك ُ
ُون أثرة و ُأ ُمور ُتنْك ُروهنا» قا ُلوا :يا ر ُسول اهللَّ فام ت ْأ ُم ُرنا؟
هلل ا َّلذي لك ُْم».
قال« :تُؤ ُّدون احل َّق ا َّلذي عل ْيك ُْم ،وت ْسأ ُلون ا َّ
وأخرج مسلم من حديث حذيفة بن اليامن  -ريض اهلل عنه  -أن النبي  -صىل اهلل
اسم ْع
عليه وسلم  -قال« :ت ْسم ُع وتُط ُ
يع ل ْألمري ،وإ ْن ُرضب ظ ْه ُرك ،و ُأخذ مالك ،ف ْ
تصور؟ وإن رضب ظهرك وأخذ مالك.
وأط ْع»َّ .
وأخرج مسلم من حديث عوف بن مالك  -ريض اهلل عنه  -أن النبي -صىل اهلل
عليه وسلم -قال« :أال م ْن ويل عل ْيه و ٍ
ال ،فرآ ُه ي ْأِت ش ْي ًئا م ْن م ْعصية اهلل ،ف ْليكْر ْه ما
ي ْأِت م ْن م ْعصية اهلل ،وال ينْزع َّن يدً ا م ْن طاع ٍة».
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وأخرج البخاري عن ابن عمر  -ريض اهلل عنهام  -أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم-
ب وكره ،إ َّال أ ْن ُي ْؤمر بم ْعصي ٍة ،فإ ْن
الس ْم ُع وال َّطاع ُة فيام أح َّ
قال« :عىل املْ ْرء املُْ ْسلم َّ
ُأمر بم ْعصي ٍة ،فال س ْمع وال طاعة».
وأخرج مسلم عن ابن عمر  -ريض اهلل عنهام  -أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم-
قال« :م ْن خلع يدً ا م ْن طاع ٍة ،لقي اهلل ي ْوم ا ْلقيامة ال ُح َّجة ل ُه ،وم ْن مات ول ْيس يف
ُعنُقه ب ْيعة ،مات ميت ًة جاهل َّي ًة».
وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس  -ريض اهلل عنهام  -أن النبي -صىل اهلل
رب عل ْيه فإ َّن ُه م ْن فارق
عليه وسلم -قال« :م ْن رأى م ْن أمريه ش ْي ًئا يكْر ُه ُه ف ْلي ْص ْ
ربا فامت ،إ َّال مات ميت ًة جاهل َّي ًة».
اجلامعة ش ْ ً
إىل غري ذلك من األدلة الكثرية يف تقرير هذا األصل العظيم؛ ألن الفتنة فيه عظيمة،
واملصلحة يف القيام به مصلحة كبرية .ومن ال يزال شاكًّا يف هذا فلينظر للواقع وإىل
الدول التي حصل فيها مظاهرات وثورات ،ماذا استفادت؟ مل تستفد إال الرش،
أسأل اهلل أن يعم مجيع بالد املسلمني باألمن واألمان وطاعة ربنا الرمحن سبحانه
وتعاىل.
والعجيب أن يزعم إنسان خمالف يف هذا بأنه سلفي ،أو سني ،وعىل معتقد أهل
السنة واجلامعة ،فتقول له :أنت ما بني أمرين ،إما جاهل أو كاذب ،فإما أن تكون
ً
جاهال وال تعرف معتقد أهل السنة يف السمع والطاعة يف غري معصية اهلل كام قررته
كتب العقائد ،أو أن تكون كاذبا وتعرف هذا األمر وترص عىل أن ختالف أهل السنة،
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ً
جاهال فتُعلم ،فإن رجعت إىل معتقد أهل
فإن كنت كاذ ًبا فلست منهم ،وإن كنت
السنة فأنت منهم وإال لست منهم.
حتى رأيت ورأى غريي أيام ما يسمى بالربيع العريب كيف فاحت رائحة معارضة
نصوص السمع والطاعة ،حتى أذكر أن خطي ًبا ملا أورد حديث حذيفة« :ت ْسم ُع
اسم ْع وأط ْع» خرج رجل من
وتُط ُ
يع ل ْألمري ،وإ ْن ُرضب ظ ْه ُرك ،و ُأخذ ما ُلك ،ف ْ
خطبة اجلمعة!
وقد كلمت أحدهم فقال يل :دع هذا احلديث لك!
انظروا كيف ملا هاجت الفتن وتربوا عىل أصول إخوانية خارجية ثورية خالفوا هذه
األصول أيام األزمات ،لذا ينبغي للسني السلفي أن يضبط نفسه.
ومما يدخل به الشيطان عىل بعض الناس بوجود املنكرات ،واملنكرات تُؤمل ،وجيب
إنكارها بالطرق الرشعية ،لكن ال َُتيز اخلروج بحال ،فقد تقدم يف األدلة أن هناك
حكا ًما ظلمة فسقة ومع ذلك تأمرك الرشيعة بالسمع والطاعة لم ،لذا ال جيوز
ألحد أن خيرج عىل السلطان أو أن يغتاهبم وليعلم أن الكالم فيهم هو طريق
للخروج عليه باسم إنكار املنكرات.
ثبت عند ابن أيب شيبة عن عبد اهلل بن عكيم  -ريض اهلل عنه  -أنه قال" :ال أعني
عىل قتل خليفة بعد عثامن أبدًًا" ،قال :فقيل له :أعنت عىل دمه؟ قال" :إين أعد ذكر
مساوئه عونا عىل دمه".
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لذلك النار العظيمة من مستصغر الرشر ،فاحذروا يا أهل السنة!! وال يستخ َّفنكم
الذين ال يوقنون ،واهلل لو رأيتم ما رأيتم من املنكرات فاثبتوا يا عباد اهلل ،وعضوا
عىل السنة بالنواجذ ،وقوموا بعقيدتكم بالدعوة إىل السمع والطاعة يف غري معصية
اهلل.
ربد القلب ملن رأى منكرات يف دولة التوحيد السعودية أن يتذكر أن عندها
ثم مما ُي ِّ
جوهرة عظيمة وهي جوهرة التوحيد ،التي ال يوجد مثلها منذ قرون ،فلو خرج
درس يف مدارسها ومساجدها
ابن تيمية ورأى هذا التوحيد الذي ُسجن من أجله ُي َّ
لن يصدق -رمحه اهلل تعاىل.-
فجوهرة التوحيد جوهرة عظيمة ،فلذلك من عرف التوحيد وأح َّبه عرف عظيم
هذه اجلوهرة .وواهلل لوال اهلل ثم آل سعود ملا انترش هذا التوحيد هذا االنتشار
منترشا يف املدارس
الكبري ،فقد م َّن اهلل عليهم بنُرصهتم للتوحيد فأصبح شائ ًعا
ً
وغريها .فال يوجد -وهلل احلمد -يف دولة التوحيد دروس للصوفية وال لألشاعرة،
هذا كله شايع يف بالد العامل اإلسالمي ،لكن ال يوجد يف دولة التوحيد.
وال يوجد فيها قرب ُيعبد ،وهذا من نعمة اهلل عىل والة هذه الدولة أسأل اهلل أن يعزهم
بالتوحيد والسنة وأن يوفقهم وعلامء هذه الدولة للتعاون عىل الرب والتقوى ،وأن
يعم هذا يف بالد املسلمني وهو أرحم الرامحني.
ِ
اْلمري إِ َل َي ْوم ا ْل ِق َي َامة ا ْلب والفاجر) أخرج البخاري ومسلم
قوله( :والغزو َماض َم َع
من حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه -أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال« :إنَّام
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ْاإلما ُم ُجنَّةُ ،يقات ُل م ْن ورائه ،و ُيتَّقى به» .فهذا خرب بمعنى الطلب ،فال جهاد وال
غزو إال مع اإلمام.
لذا إذا أمر بالغزو ُيغزى ،وإذا هنى عن الغزو ُينتهى عن الغزو ،واخلوارج واملتأثرون
هبم إذا غزا اإلمام مل يغزوا ،وإذا صىل اإلمام مل يصلوا خلفه ،أما أهل السنة يرون
الصالة خلفه ،بل أمجع العلامء أن إمام املسلمني أوىل باإلمامة من غريه ،حكاه ابن
قدامة .ويدخل يف عموم حديث أيب مسعود البدري -ريض اهلل عنه« :-وال ي ُؤ َّم َّن
الر ُجل يف ُس ْلطانه».
الر ُج ُل َّ
َّ
ثم ذهب اإلمام مالك واإلمام أمحد إىل أنه ال ُجياهد حتى جهاد الدفع إال بإذن
اإلمام ،قالوا :إال إذا مل يتم َّكن التواصل معه وانقطع السبيل معه .ويدل عليه حديث
أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -املتقدم« :إنَّام ْاإلما ُم ُجنَّةُ ،يقات ُل م ْن ورائه ،و ُيتَّقى به»،
والدليل الثاين قاعدة( :ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب).
فلو تُرك األمر فوىض وكلام أراد مجاعة أن يقيموا اجلهاد ،أقاموا اجلهاد ألصبح األمر
فوىض.
احلدود إِ َل ْاْلَئِ َّمة َم ٍ
قولهَ ( :وقِ ْس َمة ا ْل َف ْيء َوإِ َق َامة ْ
اض َل ْي َس ْلحد َأن يطعن َع َل ْي ِهم
َو َل ينازعهم)
واملراد بالفيء ما يؤخذ من الكافر احلريب بال قتال ،أما الغنيمة فبقتال.
وقسم الفيء وإقامة احلدود هي لألئمة ،وعىل هذا املذاهب األربعة .فال يقيم
زعام أنه
احلدود إال والة األمر ،وإال لو ُترك األمر فوىض ألقام هذا احلد عىل ذاك ً
يستحق احلد ،وأصبح األمر فوىض ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
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قولهَ ( :ل ْي َس ْلحد َأن يطعن َع َل ْي ِهم َو َل ينازعهم) هذا حق ،بل ذكر شيخنا ابن
عثيمني أن الطعن يف العلامء ووالة األمر غيبة أعظم من غيبة عامة الناس ،ملا يرتتب
عىل ذلك من املفاسد.
وكان أئمة السنة يدعون ويأمرون الناس بالدعاء لوالة األمر ،لذا ُذكر ذلك يف كتب
العقائد ،وممن ذكره املزين يف كتابه :يف السنة ،والصابوين يف (عقيدة السلف
أصحاب احلديث) ،والطحاوي ،فلذلك ينبغي الدعاء لويل األمر يف السجود
أجورا يوم القيامة تُضاعف عمرك
ومواضع اإلجابة .فقد يستجيب اهلل فتأتيك
ً
مرات بدعوة ،ال تعلم ما جعل اهلل فيها من خري.
قال الفضيل بن عياض كام روى أبو نعيم بإسناد صحيح :لو كانت يل دعوة جلعلتها
يف السلطان .فقيل :مل يا أبا عيل؟ فقال :إذا صلح صلح الناس ،وصدق.
وقال ابن تيمية :وحسنات السلطان كاجلبال .فإذا أمر السلطان بأمر واحد فكم
سيكون لك من اخلري بنا ًء عىل هذا األمر الذي استجاب اهلل فيه دعاءك.
فلذلك ادعوا اهلل يف سجودكم ويف صالتكم هبدايتهم وبصالحهم وأن يزيدهم تقى
وهدى وأن جيعلهم رمحة عىل اخللق ،وأن يعز اهلل هبم التوحيد والسنة .وما ُيدريك
قد توافق ساعة إجابة فيحصل لك من األجور ما ال يعلمه إال اهلل.
قال ابن تيمية :وقد قال أمحد وغريه :لو كانت يل دعوة مستجابة جلعلتها يف
السلطان .قال الربهباري يف (رشح السنة) :إذا رأيت الرجل يدعو عىل السلطان
فاعلم أنه صاحب هوى ،وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة
إن شاء اهلل.
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إذن اهلل اهلل بالدعاء لم ،وقد سمعت بعضهم يمتنع من الدعاء لم ،وهذا يدل عىل
مرضا ومل ُحيقق السنة كامل التحقيق ،وإال ملا امتنع من الدعاء لم.
أن يف قلبه ً
َان َأو
فعها إِ َل ْي ِهم َأ ْجزَأت َعنه ابرا ك َ
الصد َقات إِ َل ْي ِهم َجائِزَة نَافِ َذة ،من َد َ
قولهَ ( :ودفع َّ
َف ِ
اج ارا)
وكان ابن عمر  -ريض اهلل عنهام  -يدفعها لم ويصيل خلفهم -ريض اهلل عنه ،-بل
حصل يف وقته -ريض اهلل عنه -يف مكة أيام احلج إذا صىل اخلوارج يو ًما صىل
خلفهم ،وإذا صىل ابن الزبري يو ًما صىل خلفه؛ ألنه يو ًما يتوىل احلكم اخلوارج ويو ًما
ابن الزبري وذلك باتفاق بينهم .
وله َجائِزَة َباقِ َية ت ََّامة َر ْك َعت ْ ِ
قولهَ ( :و َص ََّلة ْ
اجلم َعة خَ لفه َوخلف من َّ
َْي من أعادمها
َفه َو م ْبتَدع ت ِ
َارك لآلثار َ
للسنة)
خمالف ّ
الذي يقول :إذا صليت خلف اإلمام ُأعيد الصالة فهو مبتدع ،فام بالك بالذي
يتكلم فيه ويقول :ال سمع وال طاعة له ؟
الص ََّلة خلف ْاْلَئِ َّمة من كَانوا برهم وفاجرهم) الحظ قوله( :برهم
قوله( :إِذا مل ير َّ
وفاجرهم) فالذي يرتك الصالة خلفهم مبتدع ،فام بالك من يتكلم فيهم؟
ات ميتَة ج ِ
اْل ِ
ات َْ
اهلِ َّية) قال ابن حجر :ليس معناه أنه كافر،
ارج َع َل ْي ِه َم َ
قولهَ ( :فإِن َم َ
َ
وإنام هذا من نصوص الوعيد ،أي أنه مات عىل حالة إثم شابه فيها أهل اجلاهلية،
فإهنم يف اجلاهلية ما كانوا يرضون أن يكون عليهم حاكم ،ومل يكن لكفار قريش
حاكم ،فيكون شاهبهم يف هذا األمر.
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الس ْل َطان َو َل ْ
اْلروج َع َل ْي ِه ْلحد من النَّاس َفمن فعل َذلِك َفه َو
قولهَ ( :و َل حيل قتال ُّ
السنة َوال َّط ِريق) فإذن من خرج عىل السلطان فهو مبتدع ضال ،لو
م ْبتَدع عىل غري ُّ
قوا ًما داعية إىل اهلل ...إلخ .فكل من خرج عىل السلطان فهو مبتدع
صوا ًما َّ
كان َّ
ضال ،بنص اإلمام أمحد فيام ينقله عن أئمة السنة .وذكر مثله عيل بن املديني يف
عقيدته ،ثم هو ذكر هذا يف احلاكم الذي أخذها بالرىض أو بالغلبة ،وحكمهام
واحد.
قوله( :وقتال ال ُّلصوص واْلوارج َجائِز) املراد باللصوص الرساق ونحوهم.
واخلوارج مجع خارجي :وهو كل من ك َّفر بتكفري غري سائغ ولو بذنب واحد فهو
خارجي .ذكر هذا بوضوح ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -كام يف (جمموع الفتاوى)،
وذكر نحوه ابن قدامة يف (املغنى) ،والنووي يف كتابه( :الروضة) ،والزركيش
احلنبيل.
فإذن كل من ك َّفر بتأويل غري سائغ بأمر غري ُمك ِّفر فهو خارجي .وال ُيشرتط يف
اخلارجي أن يتبنَّى عقيدة أن مجيع الكبائر كفر ،أو مجيع الذنوب كفر ،وإنام هذا هو
رشط اخلارجي.
وعىل أصح القولني ُيقتل اخلارجي ولو مل خيرج؛ لعموم حديث أيب سعيد -ريض
اهلل عنه -يف الصحيحني أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لئ ْن أ ْدر ْكت ُُه ْم
أل ْقتُلنَّهم قتْل ع ٍ
اد» .واستدل هبذا ابن قدامة ثم ابن تيمية ،ويدل لذا ما ثبت عن
ُ ْ
عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -قال لصبيغ بن عسل" :لو رأيتك حملو ًقا لُضبت
عنقك" ،مع أنه مل خيرج.
116

بل ذكر ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -أن مجهور السلف عىل قتل املبتدع ،فأي مبتدع
ُيقتل ،وهذا عند مجهور السلف.
قوله( :إِذا فارقوه َأو ت ََركوه َأن يطلبهمَ ،و َل يتبع آ َثارهم َل ْي َس ْلحد إِ َّل ا ِ
إل َمام َأو
و َلة املْسلمْي) ويل أمر املسلمني هو الذي ُيتابع اخلوارج وليس هذا لعامة الناس
أن ُيتابعوا اخلوارج واللصوص .إذا عرضوا لك فقاتلهم؛ ملا ثبت يف الصحيحني
من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -ريض اهلل عنهام  -أن النبي  -صىل اهلل
عليه وسلم  -قال« :م ْن ُقتل ُدون ماله ف ُهو شهيد» .وَتاول أن تتقي القتل وأن
تدفعه بام هو أسهل ،لكن إذا مل يبق إال القتل ف ُيقتل.
أما إذا هرب اللص أو اخلارجي فال ُيتبع ،وإنام ُيتابعه ويل أمر املسلمني ونائبه.
ك َْ
قولهَ ( :وإِن قتِ َل َه َذا ِيف تِ ْل َ
احلال َوه َو يدْ فع َعن نَفسه َو َماله َر َج ْوت َله َّ
الش َها َدة)
إذا ُقتل املُدافع فهو شهيد كام قال  -صىل اهلل عليه وسلم « :-م ْن ُقتل ُدون ماله ف ُهو
شهيد» ،ومن باب أوىل العرض والنفس.
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قال -رمحه اهلل تعاىل:-
َو َل ْ
نشهد عىل أهل ا ْلق ْب َلة بِ َع َمل يعمله بجنة َو َل نَار نرجو للصالح ونخاف َع َل ْي ِه،
ِ
ْحة اهلل.
ونخاف عىل املِْسء املذنب َون َْرجو َله َر ْ َ
َومن َل ِقي اهلل بذنب ُيب َله به النَّار تَائِ ابا غري م ٍ
ْص َع َل ْي ِه َفإِن اهلل َيتوب َع َل ْي ِه َويقبل
التَّوبة عن عباده ويعفو عن السيئَات ،من ِ
لقيه َوقد أقيم َع َل ْي ِه حد َذلِك َّ
الذنب ِيف
ََْ َ
َْ َ
َّ ِّ
اْلب عن رسول اهلل صىل اهلل ع َلي ِه وسلم ،ومن ِ
لقيه
َ
َ ْ َ
اء ِيف َْ َ َ َ
الدُّ ْن َيا َفه َو َك َّف َارته ،ك ََم َج َ
ِ
اء َّ
ْصا غري تائب من ُّ
عذبه
تو َ
الذنوب ا َّلتي ْاس ْ
جب َهبا ا ْلعقو َبة َفأمره إِ َل اهلل إِن َش َ
م ا
اء غفر َلهَ ،ومن ِلقيه وهو كَافِر عذبه َومل يغْفر َله.
َوإِن َش َ
الرجم حق عىل من زنا َوقد أحصن إِذا ا ْعرتف َأو َق َامت َع َل ْي ِه َب ِّينتهَ .وقد رجم
َو َّ
َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم َوقد رمجت ْاْلَئِ َّمة الراشدون.
ْتقص أحدا من َأ ْص َحاب َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم َأو بغضه بِ َحدَ ث ِمنْه
َومن ان َ
ِ
سليم.
َأو ذكر مساوئه ك َ
َان مبتدعا َحتَّى يرتحم َع َل ْي ِهم َمجي اعا َويكون قلبه َْلم ا
والنفاق ه َو ا ْلك ْفر َأن يكفر بِاهللَّ ويعبد َغريه َوي ْظهر ْ ِ
اإل ْس ََّلم ِيف ا ْل َع ََّلنِ َية مثل املْنَافِقْي
ا َّلذين كَانوا عىل عهد َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم.
وقوله -صىل اهلل عليه وسلمَ ( :-ث ََّلث من كن فِ ِ
يه َفه َو منَافِق) هذا عىل ال َّت ْغلِيظ
(ل ترجعوا ِ
اءت َو َل نفرسهاَ .و َقوله َ
بعدي ك َّف اارا ضَّلل ْ
يرضب
نروهيا ك ََم َج َ
َب ْعضكم ِر َقاب بعض) َومثل (إِذا التقى املسلمن بسيفهم فالقاتل واملقتول ِيف النَّار).
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ومثل (سباب املْسلم فسوق وقتاله كفر) .ومثل (من َق َال ِْلَ ِخ ِ
يه َيا كَافِر فقد َباء َهبا
َ
َ
َأحدمها) .ومثل (كفر بِاهللَّ تبؤ من نسب وإِن دق) .ونَحو ه ِذه ْاْلَح ِ
اديث ِِمَّا قد َص َّح
َ
َ ْ َ
َ
َ َ
ِ
ريها َو َل نتكلم فِ َيها َو َل نجادل فِ َيها َو َل نفرس
َوحفظ َفإنَّا نسلم َله َوإِن مل نعلم َت ْفس َ
ِ
ِ
اءت َل نردها إِ َّل بِ َأ َحق ِمن َْها.
َهذه ْاْلَ َحاديث إِ َّل مثل َما َج َ
َو ْ
اء َعن َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم:
اجلنَّة َوالنَّار خملوقتان قد خلقتا ك ََم َج َ
اجلنَّة َف َر َأ ْيت قْصا َو َر َأ ْيت ا ْلك َْو َثر واطلعت ِيف ْ
(دخلت ْ
هلها َك َذا،
اجلنَّة َف َر َأ ْيت َأكثر َأ َ
واطلعت ِيف النَّار َف َر َأ ْيت ك ََذا َوك ََذا).
آن و َأح ِ
اديث َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم
َفمن زعم َأ َّهن َم مل ختلقا َفه َو مكذب بِا ْلق ْر ِ َ َ
َو َل َأ ْحسبه يؤمن بِ ْ
اجلن َِّة َوالنَّار.
ِ
الستِ ْغ َفار
َومن َم َ
ات من أهل ا ْلق ْب َلة موحدا ا ي َص ِِّل َع َل ْيه ويستغفر َله َو َل حيجب َعنه ْ
َان َأو َكبِريا أمره إِ َل اهلل َت َع َال.
الص ََّلة َع َل ْي ِه لذنب أذنبه َص ِغريا ك َ
َو َل ْترتك َّ
الرسا َلة َو َْ
ُم َّمد َوآله َوسلم ت َْسلِ ايم
احل ْمد هلل َوحده وصلواته عىل َ
آخر َ
---------------------------------------------قولهَ ( :و َل ْ
نشهد عىل أهل ا ْلق ْب َلة بِ َع َمل يعمله بجنة َو َل نَار نرجو للصالح ونخاف
ِ
ِ
ْحة اهلل) هذا هو املشهور عن أهل
َع َل ْيه ،ونخاف عىل املِْسء املذنب َون َْرجو َله َر ْ َ
السنة ،ففي املسألة أقوال ثالثة عند أهل السنة لكن هذا هو املشهور وهو أنه ال
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ملعني بجنة وال نار ،إال من شهد له اهلل سبحانه أو نبيه -صىل اهلل عليه وسلم-
ُحيكم َّ
حلا نرجو له اخلري ومن كان مسي ًئا نخاف عليه.
 ،وإنام من كان صا ً
ويف املسألة قول ٍ
ثان :أن من اشتهر باخلري ف ُيشهد له ،وهذا قول أيب ثور ومجاعة،
لكن فيه نظر.
والقول الثالث :أنه ال ُيشهد ملعني البتة بجنة وال نار إال األنبياء واملرسلني ،وهذا
قول ابن احلنفية ومجاعة ،وعيل بن املديني ،وحصلت مناظرة بني أمحد وعيل بن
املديني يف هذه املسألة ،ذكرها اخلالل يف كتابه( :السنة) ،وفلج اإلمام أمحد عيل بن
املديني.
والصواب هو القول األول وهو املشهور عن أهل السنة.
قوله( :من ِ
لقيه َوقد أقيم َع َل ْي ِه حد َذلِك َّ
اء ِيف
الذنب ِيف الدُّ ْن َيا َفه َو َك َّف َارته ،ك ََم َج َ
َْ
اْل َب َعن َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم) أخرجه البخاري ومسلم من حديث
عبادة بن الصامت  -ريض اهلل عنه  -أن من ُأقيمت عليه احلدود فهي كفارة له.
وأن ِّبه عىل أمر وهو ضابط الفاسق ،فالفاسق هو كل من وقع يف كبرية ،ذكر هذا
السفاريني يف منظومته ،وذكره غريه .وبعضهم يظن أن الفاسق البد أن يكون
قوا ًما بالليل وصاحب كبرية
صوا ًما بالنهار َّ
أنفسا ،قد يكون َّ
صاحب خمدرات وقتل ً
فهو فاسق.
ومثل الكبرية اإلرصار عىل الصغرية ،ثبت عن ابن عباس عند البيهقي يف (شعب
اإليامن) ،وابن جرير يف تفسريه ،وابن أيب حاتم يف تفسريه أنه قال" :ال كبرية مع
االستغفار ،وال صغرية مع اإلرصار" .فاإلرصار عىل الصغرية جيعلها كبرية.
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الرجم حق عىل من زنا َوقد أحصن إِذا ا ْعرتف َأو َق َامت َع َل ْي ِه َب ِّينتهَ .وقد
قولهَ ( :و َّ
رجم َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم َوقد رمجت ْاْلَئِ َّمة الراشدون) فقد رجم النبي
ماعزا والغامدية .وسبب ذكر املصنف -رمحه اهلل تعاىل -
صىل اهلل عليه وسلمً -لذا أن اخلوارج أنكروا حد الرجم ،فتوارد أهل السنة عىل ذكر مثل هذا وحكاية
اإلمجاع عليه ،حكى اإلمجاع ابن املنذر وغريه من أئمة السنة.
ْتقص أحدا من َأ ْص َحاب َرسول اهلل صىل اهلل َع َل ْي ِه َوسلم َأو بغضه
قولهَ ( :ومن ان َ
َان مبتدعا َحتَّى يرتحم َع َل ْي ِهم َمجِي اعا َويكون قلبه َْلم
بِ َحدَ ث ِمنْه َأو ذكر مساوئه ك َ
سليم) إذن هذه قاعدة؛ كل من انتقص ولو صحاب ًيا واحدً ا فهو مبتدع ضال ،سواء
ا
كان أبا هريرة أو معاوية أو أبا بكر أو عمر ،أو غريهم من الصحابة -ريض اهلل
عنهم .-فلو كان من كان املنتقص بام أنه انتقص صحاب ًيا واحدً ا فهو مبتدع ضال،
سواء كان داعية أو عاملًا فهو مبتدع ضال.
وأن ِّبه إىل مسألة دقيقة :فرق بني أن ُيذكر أمر عن الصحايب عىل وجه االنتقاص فهذا
ال جيوز ويكون به الرجل مبتد ًعا ً
ضاال ،وبني أن ُيذكر أمر عن الصحايب ال
النتقاصه ،وإنام ألمر آخر ،كام ُيذكر أحكام ال ُبغاة ً
مثال ف ُيذكر معاوية أو غريه كام
فعل الشافعي ،فهذا ال يدخل يف االنتقاص ،وإنام هذا من باب اإلخبار الستنباط
حكم رشعي أو غري ذلك.
وملا عاب حييى بن معني عىل الشافعي هذا األمر أنكر عليه أمحد ،وقال :ال يسع
الشافعي إال هذا ،ثم قال أمحد :يا حييى دع عنك هذا األمر فإن هذا األمر ما ال
َتسنه .أي أمر الفقه ليس عندك وإنام عند الشافعي.
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قوله( :والنفاق ه َو ا ْلك ْفر) النفاق نوعان ،أكرب وأصغر ،األكرب كقوله تعاىل﴿ :إ َّن
املُْنافقني يف الدَّ ْرك ْاأل ْسفل من النَّار ولن َتد ل ُ ْم نص ًريا﴾ [النساء ،]145 :أما
األصغر فدل عليه حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه -يف الصحيحني« :آي ُة املُنافق
ثالث :إذا حدَّ ث كذب ،وإذا وعد أ ْخلف ،وإذا ْاؤ َُتن خان».
وضابط النفاق األكرب واألصغر :اختالف الرس والعالنية ،كام قاله احلسن البرصي
فيام رواه الفريايب يف كتابه( :املنافق).
فإن كان اختال ًفا عقد ًيا فهو أكرب ،وإن كان اختال ًفا عمل ًيا فهو أصغر ،ذكر هذا ابن
تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -كام يف (جمموع الفتاوى) ،وابن رجب يف رشح األربعني.
قوله( :وقوله -صىل اهلل عليه وسلمَ ( :-ث ََّلث من كن فِ ِ
يه َفه َو منَافِق) هذا عىل
ِ
اءت َو َل نفرسها) طريقة اإلمام أمحد وسفيان الثوري ومجاعة
ال َّتغْليظ نروهيا ك ََم َج َ
أن نصوص الوعيد ال ُيفرسوهنا حتى ال ُيتساهل فيها ،ومثل هذا ينبغي أن ُيفرس
لطالب العلم لكن ال ُيفرس لعامة الناس ،فهو من النفاق األصغر ألن فيه اختالف
الظاهر والباطن عمل ًيا ال عقد ًيا ،وسيذكر األمثلة عىل هذا.
ِ
ِ ِ ِ
مها)) هذا كفر أصغر ألمرين:
قولهَ ( :ومثل (من َق َال ْلَخيه َيا كَافر فقد َباء َهبا َأحد َ
 اْلمر اْلول :أن اخلوارج وهم اخلوارج أمجع الصحابة عىل أهنم مسلمونكفارا ،مع أهنم كفروا عثامن وعل ًيا ،حكى اإلمجاع ابن تيمية يف كتابه:
وليسوا ً
(منهاج السنة) وكام يف (جمموع الفتاوى).
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 اْلمر الثاِن :قال ابن تيمية :قوله« :من قال ألخيه يا كافر» ،أثبت فيه األخوة،كفرا أصغر ،فمن ك َّفر بغري حق
وال تثبت األخوة مع الكفر إال أن يكون ً
رجع عليه الكفر األصغر ال الكفر األكرب.
آن و َأح ِ
اديث َرسول اهلل صىل اهلل
قولهَ ( :فمن زعم َأ َّهن َم مل ختلقا َفه َو مكذب بِا ْلق ْر ِ َ َ
َع َل ْي ِه َوسلم َو َل َأ ْحسبه يؤمن بِ ْ
اجلن َِّة َوالنَّار) فإذن من اعتقاد أهل السنة أن اجلنة
والنار خملوقتان اآلن كام جاء يف هذه األحاديث.
ات من أهل ا ْلق ْب َلة موحدا ا ي َص ِِّل َع َل ْي ِه ويستغفر َله َو َل حيجب َعنه
قولهَ ( :ومن َم َ
ِ
َان َأو َكبِريا أمره إِ َل اهلل
الص ََّلة َع َل ْي ِه؛ لذنب أذنبه َص ِغريا ك َ
الست ْغ َفار َو َل ْترتك َّ
ْ
رتحم عليه باإلمجاع ،حكى اإلمجاع النووي يف
َت َع َال) .وعىل النقيض الكافر ال ُي َّ
كتابه( :األذكار) .والدليل قوله تعاىل﴿ :ما كان للنَّب ِّي وا َّلذين آمنُوا أن ي ْست ْغف ُروا
اب ْ
اجلحيم﴾ [التوبة:
ل ْل ُم ْرشكني ول ْو كانُوا ُأويل ُق ْرب َٰى من ب ْعد ما تب َّني ل ُ ْم أ َّهنُ ْم أ ْصح ُ
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أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن ُحيينا مجي ًعا عىل التوحيد والسنة وأن يميتنا عىل ذلك،
خريا.
وأن يتقبل منا وأن يغفر لإلمام أمحد ،وجزاكم اهلل ً
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