
 أ صول مسائل العقيدة 

 عند السلف وعند املبتدعة

 سعود بن عبد العزيز اخللف

 

 هـ1421-هـ1420الطبعة: 

 2عدد ال جزاء: 

 موافق للمطبوع وهو مذيل ابحلوايشترقمي الكتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جملدل ال ولا

 سامت وقواعد مهنج السلف يف العقيدة

 

 مدخل

... 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ا ن امحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ونس هتديه ونعوذ ابهلل من رشور أ نفس نا وس يآ ت أ عاملنا من هيده 

د أ ن محمدا هللا فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل، وأ شهد أ ن ال ا هل ا ال هللا وحده ال رشيك هل وأ شه

 عبده ورسوهل صىل هللا عليه وعىل أ هل وحصبه وسمل وبعد:

فا ن عقيدة السلف تمتزي عن غريها من العقائد اخملالفة لها ابنامتهئا يف دقيق املسائل وجليلها ا ىل الويح اذلي 

 تختلف فاها ال يآ تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وتمتزي بآ هنا جتمع املسلمني وال تفرقهم كام أ هنا ال

ال هواء وال يتنازعها أ حصاب ال راء ل نه ال جمال للعقل وال للهوى خملالفهتا لمتزيها ابلتسلمي ملدلول النصوص 

 ٌّ والوقوف عند حدودها، مفا أ دركه وفهمه املسمل محد هللا عليه وما مل يدركه يلك علمه ا ىل عامله ويقول }ُكل

 ِمْن ِعْنِد َرب ِنَا{ .

 -هنج السلف يف العقيدة:سامت وقواعد م

 قبل الرشوع يف بيان السامت والقواعد ملهنج السلف يف العقيدة نبني املراد مبفردات العنوان:

 السامت: مجع مسة ويه العالمة املمزية، واملراد هنا عالمات وممزيات.

 .1جزئيات والقواعد: مجع قاعدة ويه من البناء أ ساسه، ويه أ يضا الضابط أ و ال مر اللكي ينطبق عىل

__________ 
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 .1واملهنج: هو الطريق الواحض

 .2والسلف: مجع سالف وهو ُك من تقدمك من أ ابئك وذوي قرابتك يف السن أ و الفضل

حسان ومن تبعهم من أ مئة ادلين  واملراد هنا ابلسلف أ حصاب النيب صىل هللا عليه وسمل مث التابعني هلم اب 

 .3الهدى خبالف من ريم ببدعة من اخلوارج والروافض أ و اجلهمية أ و املعزتةل وحنومه وأ عالم

 .4والعقيدة: من عقد قلبه عىل اليشء ولزمه



واملراد ابلعقيدة يف الاصطالح: يه ال مور اليت جيب عىل املسمل اعتقادها بقلبه مما يتعلق ابهلل عز وجل 

 ثل مسائل اال ميان واخلالفة وحنوها.وأ راكن اال ميان ال خرى ومسائل تلحق بذكل م 

أ ما قواعد السلف وسامت مهنجهم يف تقرير مسائل العقيدة فميكن اس تخالصها من الكم ال مئة املتقدمني. 

قال ال جري رمحه هللا يف كتابه الرشيعة: "ابب احلث عىل المتسك بكتاب هللا تعاىل وس نة رسوهل صىل 

عهنم وترك البدع وترك النظر واجلدال فامي خيالف فيه الكتاب هللا عليه وسمل وس نة أ حصابه ريض هللا 

 .6وحنوه قال ابن بطة يف اال ابنة 5والس نة وقول الصحابة ريض هللا عهنم"

__________ 
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وقال ش يخ اال سالم ابن تميية رمحه هللا: "مث من طريقة أ هل الس نة وامجلاعة اتباع أ اثر الرسول صىل هللا 

عليه وسمل ابطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقني ال ولني من املهاجرين وال نصار واتباع وصية رسول هللا 

سنيت وس نة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا هبا صىل هللا عليه وسمل حيث قال: "عليمك ب 

ايمك وحمداثت ال مور فا ن ُك بدعة ضالةل"  ويعلمون أ ن أ صدق الالكم الكم  1وعضوا علاها ابلنواجذ وا 

هللا، وخري الهدي هدي محمد صىل هللا عليه وسمل، ويؤثرون الكم هللا عىل غريه من الكم أ صناف الناس، 

 .2د صىل هللا عليه وسمل عىل هدي ُك أ حد"ويقدمون هدي محم

فهذه ال صول ظاهرة واحضة يف ُك كتاب من كتب عقيدة السلف، وبعضهم ينص علاها مث يفصل يف 

مفردات مسائل عقيدة السلف والبعض يبدأ  يذكر مفردات العقيدة لكن وفق القواعد املتفق علاها بيهنم 

 ويه:

 املسائل وتفريعاهتا.الاعامتد عىل الكتاب والس نة يف أ صول  1

حسان. 2  اتباع سلف ال مة من الصحابة والتابعني ومن تبعهم اب 

 عدم عرض يشء من ذكل عىل ال راء وال هواء. 3



 احلذر من البدع وأ هلها.

منا يعمتدون يف سائر ال مور ادلينية عىل  وس نذكر هذه القواعد بآ دلهتا حىت يتبني أ ن السلف رمحهم هللا ا 

س نة رسوهل صىل هللا عليه وسمل، وهو احلق اذلي ال تشوبه شائبة،وهو ما جيب عىل كتاب هللا تعاىل و 

 ُك مسمل الزتامه وطرح ما سواه.

__________ 
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 .وتفريعاهتا القاعدة ال وىل: الاعامتد عىل الكتاب والس نة يف أ صول املسائل

هذه القاعدة تعين أ نه جيب عىل املسمل أ ن يربط عقيدته وسائر أ مور دينه بالكم هللا عز وجل والكم 

رسوهل صىل هللا عليه وسمل. فيكون مصدره يف ُك ذكل القرأ ن والس نة ل هنام مصدر ادلين، مفا اكن فاهام 

كام أ ن العقيدة جلها أ مور غيبية ال  فهو ادلين وما ليس فاهام فهو ليس من ادلين عظم شآ نه أ و حقر،

ىل خرب من ال ينطق عن  دراكها، فوجب الرجوع يف ذكل ا ىل خرب العلمي احلكمي وا  يس تقل العقل مبعرفهتا وا 

 الهوى ا ن هو ا ال ويح يوىح، والوقوف عند ذكل وعدم جتاوزه ا ىل غريه.

ينَ  ِ لَْيَك َوَما ُأْنزَِل ِمْن قَْبِِلَ  وقد أ مر هللا عز وجل ابلزتام كتابه فقال عز من قائل: }َواذلذ
ِ
لْؤِمنلوَن ِبَما ُأْنزَِل ا ي

وَن{ ]البقرة  ْفِلحل ل الْمل ْم َوُأولَئَِك مهل ِ دًى ِمْن َرهب ِ ْ يلوِقنلوَن، أُولَئَِك عىََل هل [ . وقال تعاىل: 5, 4َواِبْل ِخَرِة مهل

ْ ِبِه َومَ  ََلذ َهَذا الْقلْرأ نل ِلُنِْذَرمكل ِ
 [ .19ْن بَلََغ{ ]ال نعام}َوأُويِحَ ا

اِلحَ  يَن يَْعَمللوَن الصذ ِ ْؤِمننَِي اذلذ ل الْمل ذيِت يِهَ َأْقَومل َويلبرَش ِ نذ َهَذا الْقلْرأ َن هَيِْدي لِل
ِ
اِت أَنذ لَهلْم َأْجراً وقال تعاىل: }ا

ْ ِمْن َرب ِ 9َكِبرياً{ ]اال رساء لَْيمكل ِ
وا َما ُأْنزَِل ا ذِبعل وَن{ [ وقال تعاىل: }ات وِنِه أَْوِلَياَء قَِلياًل َما تََذكذرل وا ِمْن دل ذِبعل ْ َوال تَت مكل

َ اَكَن عَِلاميً 3]ال عراف نذ اَّللذ
ِ
نَاِفِقنَي ا َ َوال تلِطعِ الََْكِفرِيَن َوالْمل ذِق اَّللذ َا النذيِبه ات ذِبْع [ . وقال تعاىل: }اَي َأهيه  َحِكاميً، َوات

لَْيَك ِمنْ 
ِ
َ اَكَن ِبَما تَْعَمللوَن َخِبرياً{ ]ال حزاب  َما يلوىَح ا نذ اَّللذ

ِ
 [ وغريها كثري.2-1َرب َِك ا

بِ  ْ وِِن ُيل ذِبعل َ فَات بهوَن اَّللذ ِ ْ ُتل ْن كلْنُتل
ِ
ل أ ما ال دةل املوجبة لاللزتام ابلس نة فكثرية، مهنا قول هللا عز وجل: }قلْل ا ْبمكل

ْ وَ  لوبمَكل ن ْ ذل ل َويَْغِفْر لمَكل ل غَفلوٌر َرِحمٌي{ ]أ ل معراناَّللذ َاِلفلوَن َعْن َأْمرِِه أَْن 31اَّللذ يَن خيل ِ [ ، وقوهل تعاىل: }فَلَْيْحَذِر اذلذ

ِ 63تلِصيهَبلْم ِفْتنٌَة أَْو يلِصيهَبلْم عََذاٌب َأِلمٌي{ ]النور َتِجيبلوا َّلِلذ يَن أ َمنلوا اس ْ ِ َا اذلذ  [ ، وقال تعاىل: }اَي َأهيه
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ْ{ ]ال نفالَوِللرذ  ِييمكل ْ ْ ِلَما ُيل َذا َدعَامكل
ِ
وِل ا لوَك ِفميَا ََشََر 24سل َّك ِ لْؤِمنلوَن َحىتذ ُيل [ ، وقال تعاىل: }فاَل َوَرب َِك ال ي

وا تَْسِلاميً{ ]النساء لَسل ِمل ا قََضيَْت َوي وا يِف َأنْفلِسهِْم َحَرجًا ِممذ دل ذ ال جَيِ ا أ اتمك الرسول ، وقال تعاىل: }وم65بَيهَْنلْم مثل

نٌَة ِلَمْن اَكَن 7خفذوه وما هنامك عنه فانهتوا{ ]احلرش ِ ُأْسَوةٌ َحس َ وِل اَّللذ ْ يِف َرسل [ ، وقال تعاىل: }لَقَْد اَكَن لمَكل

َ َكِثرياً{ ]ال حزاب َ َوالَْيْوَم اْل ِخَر َوَذَكَر اَّللذ و اَّللذ  [ .21يَْرجل

  فكثرية مهنا:أ ما ال حاديث عن النيب صىل هللا عليه وسمل

حديث أ يب هريرة ريض هللا عنه أ نه مسع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول: "ما هنيتمك عنه فاجتنبوه 

منا أ هِل من اكن قبلمك كرثة مسائلهم واختالفهم عىل أ نبياهئم"   .1وما أ مرتمك به فافعلوا منه ما اس تطعُت فا 

صىل هللا عليه وسمل موعظة ذرفت مهنا العيون وحديث العرابض بن سارية قال: "وعظنا رسول هللا 

لينا" قال: "قد  ووجلت مهنا القلوب، قلنا: اي رسول هللا ك هنا موعظة مودع فآ وصنا "ويف رواية: مفا تعهد ا 

تركتمك عىل البيضاء ليلها كهنارها وال يزيغ عهنا بعدي ا ال هاكل " ويف رواية: "أ وصيمك بتقوى هللا والطاعة 

ن اكن نه من يعش منمك بعدي سريى اختالفا كثريا فعليمك بسنيت وس نة اخللفاء  والسمع وا  عبدا حبش ي ا، فا 

ايمك وحمداثت ال مور فا ن ُك حمدثة بدعة وُك بدعة ضالةل"   .2الراشدين املهديني عضوا علاها ابلنواجذ، وا 

مد هللا مبا هو وحديث جابر بن عبد هللا أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اكن يقول يف خطبته: "حن

أ ههل"، مث يقول: "من هيد هللا فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، أ صدق احلديث كتاب هللا عز 

 وجل، وأ حسن الهدي هدي محمد صىل هللا عليه وسمل، ورش

__________ 
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 .1ال مور حمداثهتا، وُك حمدثة بدعة وُك بدعة ضالةل وُك ضالةل يف النار" 

 وهنا ُيسن التنبيه عىل أ مرين:

 أ حدهام: أ ن الكتاب والس نة حواي أ صول ادلين وفروعه.

مة يلزتمون يف مسائل الفقه لكها ابلنصوص الرشعية وجيعلون أ دةل ال حَكم الكتاب من املعلوم أ ن علامء ال  

ذا أ توا عىل ابب  مث الس نة مث اال جامع مث القياس. ولكن اذلين وقعوا يف الالكم املذموم أ و البدع وال هواء ا 

تس تقل الاعتقاد أ عرضوا عن الكتاب والس نة، مع أ ن مسائل الاعتقاد من الغيب اذلي ال ميكن أ ن 



العقول مبعرفهتا، كام أ ننا جند أ ن هللا عز وجل قد علمنا فيه بآ خبار ال ولني بل ذكر لنا فيه ما يتعلق ببعض 

َجِر  ليلواًت َوِمَن الشذ ِذي ِمَن الِْجَباِل ب ِ ىَل النذْحِل أَِن اتخذ
ِ
هَك ا احلرشات اكلنحل يف قوهل عز وجل: }َوأَْوىَح َرب

ذ  وَن، مثل ا يَْعرِشل لهل  َوِممذ ْخَتِلٌف َألَْوان اٌب مل وهِنَا رَشَ جل ِمْن بلطل رل للاًل خَيْ بلَل َرب ِِك ذل ذَمَراِت فَاْسللِِك س ل ِي ِمْن ُكل ِ الث لكل

 [ .69, 68ِفيِه ِشَفاٌء لِلنذاِس{ ]النحل

مه كام ذكر المنل والطري وادلواب، بل ذكر جل وعال دقائق مما يتعلق ابال نسان من انحية خلقه يف بطن أ  

وتكوينه. فكيف ميكن مع هذا أ ن ال يعرف القرأ ن به جل وعال من انحية صفاته وأ سامئه ومن انحية أ فعاهل، 

ٍء{ ]ال نعام  ْطنَا يِف الِْكتَاِب ِمْن يَشْ  [ .38هذا ال ميكن أ ن يكون مع قوهل عز وجل: }َما فَرذ

عال وحقوقه وجزائه للمطيعني مع أ ن الويح مل يزنل والرسل مل ترسل ا ال لتعريف اخللق برهبم جل و 

اَواٍت َوِمَن اْلَْرِض ِمثْلَهلنذ يََتزَنذلل اْلَْمرل بَيهَْنل  ْبَع مَسَ ي َخلََق س َ ِ ل اذلذ وا أَنذ والعاصني قال عزمن قائل: }اَّللذ نذ ِلتَْعلَمل

ٍء عِ  َ قَْد أََحَاَط بلِكل ِ يَشْ ٍء قَِديٌر َوأَنذ اَّللذ َ عىََل ُكل ِ يَشْ [ ،بل أ ول أ ية من القرأ ن نزلت 12لاْمً{ ]الطالقاَّللذ

ي َخلََق  ِ  تضمنت التعريف ابهلل عز وجل قال تعاىل: }اْقَرْأ اِبْْسِ َرب َِك اذلذ

__________ 

 .867ومسمل حديث رمق  1/170ال جري يف الرشيعة  1

(1/7) 

 

 ِ ، اذلذ هَك اْلَْكَرمل نَْساَن ِمْن عَلٍَق، اْقَرْأ َوَرب { ]العلقَخلََق اْل ِ نَْساَن َما لَْم يَْعمَلْ َ اْل ِ ، عمَلذ َ اِبلْقمََلِ  [ .5-1ي عمَلذ

وكذكل رسوهل صىل هللا عليه وسمل الميكن أ ن يكون علمنا أ داب قضاء احلاجة وأ داب ال ُك والرشب 

خوانه وأ ههل مث يغفل املعلومات املعرفة لنا بربنا جل وعال  من انحية وامجلاع وعالقة اال نسان بوادليه وا 

صفاته وأ سامئه وأ فعاهل. ا ن من يدعي هذا أ و يظنه فقد طعن يف الرسول صىل هللا عليه وسمل ونس به ا ىل 

 التقصري يف أ مه واجباته اليت ال ميكن أ ن تعرف ا ال عن طريقه عليه الصالة والسالم وحاشاه من ذكل.

ين أ ن يكون الرساج املنري اذلي أ خرج قال ش يخ اال سالم ابن تميية رمحه هللا: "مفن احملال يف العقل وادل

هللا به الناس من الظلامت ا ىل النور،وأ نزل معه الكتاب ابحلق ليحمك بني الناس فامي اختلفوا فيه، وأ مر 

الناس أ ن يردوا ما تنازعوا فيه من أ مر ديهنم ا ىل ما بعث به من الكتاب واحلّكة ... مفحال مع هذا وغريه 

ابهلل، والعمل به ملتبسا مشتهبا، ومل ميزي بني ما جيب هلل من ال سامء احلس ىن  أ ن يكون قد ترك ابب اال ميان

والصفات العليا وما جيوز عليه وما ميتنع عليه، فا ن معرفة هذا أ صل ادلين وأ ساس الهداية وأ فضل وأ وجب 

ل ما اكتسبته القلوب، وحصلته النفوس وأ دركته العقول. فكيف يكون ذكل الكتاب وذكل الرسول وأ فض

خلق هللا بعد النبيني مل ُيّكوا هذا الباب اعتقادا وقوال ... وحمال مع تعلميهم ُك يشء هلم فيه منفعة يف 



ن دقت  –ادلين  أ ن يرتك تعلميهم ما يقولونه بآ لسنهتم ويعتقدونه يف قلوهبم يف رهبم ومعبودمه رب  –وا 

ليه غاية املطالب، بل هذا خالصة العاملني اذلي معرفته غاية املعارف،وعبادته أ رشف املقاصد والوص ول ا 

لهية، فكيف يتومه من يف قلبه أ دىن مسكة من ا ميان وحّكة أ ن ال يكون  ادلعوة النبوية وزبدة الرساةل اال 

 .1بيان هذا الباب قد وقع من الرسول عىل غاية الامتم "

__________ 

 .7-5/6الفتاوى:  1
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 ضها ببعض.اثناهام: عدم معارضة القرأ ن والس نة بع 

القرأ ن الكرمي ويح هللا والكمه جل وعال، وهو أ نزل عىل نبينا محمد صىل هللا عليه وسمل هداية للناس 

ونورا فال ميكن أ ن يكون فيه ما هو متعارض أ و متناقض، فهو تزنيل احلكمي العلمي، قال عز وجل: }َأفاَل 

وَن الْقلْرأ َن َولَْو اَكَن ِمْن ِعْنِد غرَْيِ  ذرل وا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثرياً{ ]النساء يَتََدب ِ لََوَجدل  .82اَّللذ

مفن أ درك ما فيه من املعاِن محد هللا عىل ذكل ومن مل يس تطع فهم يشء منه فليهتم نظره وليقف حيث فهم 

ْمَع وَ  نذ السذ
ِ
ه وعمل وال يتلكف ما ال عمل هل به. قال تعاىل: }َوال تَْقفل َما لَيَْس كَلَ ِبِه ِعمْلٌ ا الَْبََصَ َوالْفلَؤاَد ُكل

واًل{ ]اال رساء  [ .36ُأولَئَِك اَكَن َعْنهل َمْسؤل

ذا اكن القرأ ن وحيا من عند هللا فكذكل الس نة من ويح هللا عز وجل، قال جل وعال: }َوَما يَْنِطقل َعِن  وا 

الذ َويْحٌ يلوىَح{ ]النجم
ِ
َو ا ْن هل

ِ
اقض فا ن الس نة تفرس القرأ ن [ . فال تعارض بيهنام وال تن4, 3الْهََوى، ا

ْم{ ]النحل لاَْهِ
ِ
َِل ا َ لِلنذاِس َما نلز  ْكَر ِلتلَبني ِ ِ لَْيَك اذل 

ِ
 [ .44وترشحه كام قال جل وعال: }َوَأْنَزلْنَا ا

ومن زمع أ ن بني الس نة والقرأ ن تعارضًا فقد ضل وأ خطآ ، من زمع أ نه يآ خذ ابلقرأ ن دون الس نة فقد ضل 

ال مام أ محد عن املقدام بن معد يكرب عن النيب صىل هللا عليه وسمل أ نه قال: "أ ال ضالال مبينا. وقد روى ا

ا ِن أ وتيت الكتاب ومثهل معه أ ال ا ِن أ وتيت القرأ ن ومثهل معه، أ ال يوشك رجل ينثين ش بعاان عىل أ ريكته 

 .1يقول عليمك ابلقرأ ن مفا وجدمت فيه من حالل فآ حلوه وما وجدمت فيه من حرام حفرموه" 

ى ال جري عن معران بن احلصني ريض هللا عنه أ نه قال لرجل: "ا نك امرؤ أ محق أ جتد يف كتاب هللا ورو 

تعاىل الظهر أ ربعا ال جتهر هبا يف القراءة"، مث عدد عليه الصالة والزاكة مث قال: "أ جتد هذا يف كتاب هللا 

 تعاىل مفرسا؟ ا ن كتاب هللا أ حمك

__________ 

 .4/131رواه أ محد  1
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ن الس نة تفرس ذكل"  .1ذكل وا 

وروي عن سعيد بن جبري رمحه هللا أ نه حدث عن النيب صىل هللا عليه وسمل حديثًا فقال رجل: ا ن هللا 

تعاىل قال يف كتابه كذا وكذا فقال: "أ ال أ راك تعارض حديث رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بكتاب هللا 

 .2بكتاب هللا تعاىل" تعاىل، رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ عمل 

__________ 

 .1/178ال جري يف الرشيعة  1
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حسان  .القاعدة الثانية: اتباع سلف ال مة من الصحابة والتابعني واذلين اتبعومه اب 

دةل أ يضا عىل وجوب واملراد هبم العلامء وال مئة اذلين سلكوا هنج الصحابة ومل يبتدعوا يف ديهنم. فقد دلت ال  

ذَبعلومهلْ  يَن ات ِ هَاِجرِيَن َواْلَنَْصاِر َواذلذ للوَن ِمَن الْمل اِبقلوَن اْلَوذ ْحَساٍن الزتام طريقهتم وهنجهم. قال تعاىل: }َوالسذ
ِ
 اِب

هَتَا اْلَهْنَارل خَ  ذاٍت جَتْرِي َُتْ وا َعْنهل َوَأعَدذ لَهلْم َجن ل َعهْنلْم َوَرضل { َريِضَ اَّللذ يَن ِفاهَا َأبَداً َذكِلَ الَْفْوزل الَْعِظميل ادِلِ

 [ .100]التوبة

ل  ْؤِمننَِي ن ذِبْع غرَْيَ َسِبيِل الْمل َ هَلل الْهلَدى َويَت وَل ِمْن بَْعِد َما تََبنيذ سل لَشاِقِق الرذ لْصهِلِ وقال تعاىل: }َوَمْن ي ِ َما تََوىلذ َون َوهل ِ

َ َوَساَءْت َمِصرياً{ ]  [ .115النساءََجََّنذ

فهذه ال ايت فاها ادلالةل الواحضة عىل اقتفاء أ ثر الصحابة ا ذ مه أ عدل هذه ال مة وأ فضلها وأ علمها بدين هللا، 

 مث من سِل هنجهم من أ مئة اال سالم وأ عالم الهدى.

أ ما ال حاديث ادلاةل عىل سلوك مهنجهم فكثرية، مفن ذكل حديث العرابض السابق وجاء فيه: "عليمك 

 وس نة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي". فقد أ خرب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف هذا بسنيت

احلديث بوقوع الاختالف، وأ مر عند الاختالف بلزوم مهنج خلفائه الراشدين. وال شك أ ن اخللفاء 

هللا علاهم لورود  الراشدين مه أ فضل ال مة بعد نباها عليه السالم. مث يدخل فاهم غريمه من الصحابة رضوان

ْؤِمننَِي{ ]النساء ذِبْع غرَْيَ َسِبيِل الْمل [ ، 115اال شارة عىل لزوم مهنجهم وطريقهتم معوما يف ال ايت السابقة }َويَت

ْحَساٍن{ ]التوبة
ِ
ْ اِب ذَبعلومهل يَن ات ِ هَاِجرِيَن َواْلَنَْصاِر َواذلذ للوَن ِمَن الْمل اِبقلوَن اْلَوذ  [ .100}َوالسذ



كل حديث افرتاق ال مة، وجاء فيه من رواية عبد هللا بن معرو عن النيب صىل هللا عليه وسمل: وكذ

 "ليآ تني عىل أ ميت ما أ ىت عىل بين ا رسائيل: تفرق بنو ا رسائيل عىل اثنني

(1/11) 

 

هذه وس بعني مةل، وس تفرتق أ ميت عىل ثالث وس بعني تزيد علاهم لكها يف النار ا ال مةل واحدة"، فقالوا: من 

املةل الواحدة؟ قال: "ما أ ان علاها وأ حصايب"، ويف رواية "ما أ ان عليه اليوم وأ حصايب" ويف رواية" امجلاعة 

 .1"ويف رواية "ا ال السواد ال عظم" 

فهذا النص يدل عىل أ ن اخملرج عند الاختالف هو يف لزوم مهنج الصحابة أ و امجلاعة وال شك أ ن الصحابة 

 مه رأ س امجلاعة.

مد هللا ظاهر، ا ذ أ ن القرأ ن والس نة قد تعرضا يف أ خر زمن الصحابة ريض هللا عهنم بعدمه لفهوم وهذا حب

كثرية وبعض تِل الفهوم اكن انبعا من الهوى، أ و التآ ثر ابل فَكر الواردة من الاهود والنصارى والوثنيني من 

من الناس أ ىت من فهم مدلول الفالسفة وحنومه. فالقرأ ن موجود والس نة موجودة، لكن اال شَكل عند كثري 

النصوص مفثال: أ ايت الصفات وأ حاديهثا موجودة، فدخلت عىل املسلمني فهوم خارجية وهو اعتقاد أ ن هللا 

ال يوصف بصفة ثبوتية، أ و أ ن التزنيه يعين نفي مجيع الصفات عن هللا عز وجل. فهنا أ ايت فهمت بفهوم 

ثبات يشء من خمتلفة متباينة، فنظران يف فهم الصحابة فوجدان  أ ن الصحابة ريض هللا عهنم مل خيتلفوا يف ا 

حسان، ورصحوا عنه وأ ابنوه ودانوا هللا به  الصفات الواردة يف القرأ ن والس نة، فالزتم ذكل التابعون هلم اب 

منا هو عىل مهنج الفالسفة  يف مقابل اذلين جاءوا بالكم يف هذا الباب خارج عن مهنج الصحابة وطريقهتم وا 

 د والنصارى وغريمه.والاهو 

حسان.  وهكذا سائر املسائل العقدية اليت ابتدعها أ هل البدع، وخالفوا فاها مهنج الصحابة والتابعني هلم اب 

خفالفوا بذكل أ مر هللا عز وجل وأ مر رسوهل صىل هللا عليه وسمل يف لزوم مهنج الصحابة وطريقهتم عند 

 الاختالف.

 حابة رضوان هللا علاهم عن العديد من العلامء وال مئة ومن ذكل:كام قد جاء احلض عىل الزتام مهنج الص

__________ 

 ويه خمرجة يف السنن عند الرتمذي وأ يب داود وغريمه. 1/127أ خرَجا ال جري يف الرشيعة  1
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ما روي عن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه قال: "من اكن مستنا فليسنت مبن قد مات، فا ن احلي ال 

ن عليه الفتنة، أ ولئك أ حصاب محمد صىل هللا عليه وسمل أ بر هذه ال مة قلواب وأ معقها علام وأ قلها تلكفا، تؤم

قامة دينه فاعرفوا هلم حقهم وفضلهم فقد اكنوا عىل الهدى املس تقمي".  1قوم اختارمه هللا لصحبة نبيه وا 

 2تبتدعوا فقد كفيُت". وقال ريض هللا عنه هو أ و حذيفة أ يضا: "اي معرش القراء اتبعوا وال

ذا ذكر عنده الزائغون يف ادلين قال، قال معر بن عبد  وقال معر بن عبد العزيز كام روى ماكل عنه بآ نه ا 

العزيز: "سن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ووالة ال مر من بعده سننا، ال خذ هبا اتباع لكتاب هللا، 

، ليس ل حد من اخللق تغيريها وال تبديلها وال النظر يف واس تكامل لطاعة هللا تعاىل وقوة عىل دين هللا

يشء خالفها، من اهتدى هبا فهو املهتدي، ومن استنَص هبا فهو منصور، ومن تركها واتبع غري سبيل 

 املؤمنني واله هللا ما توىل، وأ صاله َجَّن وساءت مصريا ".

ميينا وال شامال، وعليمك بس نة نبيمك صىل هللا  وقال أ بو العالية: "عليمك ابلَصاط املس تقمي وال ُترفوا الَصاط

ايمك وهذه ال هواء اليت تلقي بني الناس العداوة". قال  عليه وسمل واذلي علاها أ حصابه ... " مث قال: "وا 

 .3احلسن البَصي ملا بلغه: "صدق ونصح"

__________ 

 ن احلسن البَصي.وروي حنوه أ يضًا ع 2/97انظر: جامع بيان العمل وفضهل البن عبد الرب  1
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 القاعدة الثالثة: عدم عرض يشء من ذكل عىل ال راء وال هواء

ما جاء عن هللا عز وجل أ و عن رسوهل صىل هللا عليه وسمل فهو حق ال شك فيه، والواجب فيه اال ميان 

 وهذا هو معىن شهادة أ ن ال ا هل ا ال هللا وشهادة أ ن محمدا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل. فال والتسلمي

يقوم اال ميان الصحيح الصادق ا ال ابلتسلمي للشارع والانقياد هل يف ال مور العقائدية العلمية وال مور العملية، 

لوكَ  َّك ِ لْؤِمنلوَن َحىتذ ُيل ا قََضيَْت  قال تعاىل: }فاَل َوَرب َِك ال ي وا يِف َأنْفلِسهِْم َحَرجًا ِممذ دل ذ ال جَيِ ِفميَا ََشََر بَيهَْنلْم مثل

وا تَْسِلاميً{ ]النساء لَسل ِمل ْ َعْن 65َوي َق ِبمكل بلَل فَتََفرذ وا الس ه ذِبعل وهل َوال تَت ذِبعل َتِقاميً فَات س ْ اِطي مل [ ، وقال: }َوأَنذ َهَذا رِصَ

{ ]ال نعام  .[ 153َسِبيهِلِ

وروى ال جري وغريه عن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قرأ  هذه ال ية: 

ْ َعْن َسِبيهِلِ{ خفط خطا فقال َق ِبمكل بلَل فَتََفرذ وا الس ه ذِبعل وهل َوال تَت ذِبعل َتِقاميً فَات س ْ اِطي مل : "هذا }َوأَنذ َهَذا رِصَ



ليه" الَصاط"، مث خط حوهل خططا فق  .1ال: "وهذه الس بل مفا مهنا من سبيل ا ال وعليه ش يطان يدعو ا 

ايمك وحمداثت ال مور فا ن ُك  وحديث العرابض بن سارية السابق وهو قوهل صىل هللا عليه وسمل: "وا 

. وكذكل حديث جابر وفيه "ورش ال مور حمداثهتا وُك بدعة ضالةل وُك 2حمدثة بدعة وُك بدعة ضالةل" 

 3ر".ضالةل يف النا

 وروى ال جري عن معر ريض هللا عنه قال: "القرأ ن الكم هللا فال تَصفوه

__________ 

 .1/435املس ند  1
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. 2. ويف رواية أ خرى قال: "ا ن هذا القرأ ن الكم هللا فال أ عرفن ما عطفمتوه عىل أ هوائمك" 1عىل أ رائمك" 

نه حس  ن.وقال حمققه: ا 

نه ال رأ ي ل حد مع س نة س هنا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل"   .3وقال معر بن عبد العزيز رمحه هللا: "ا 

ليك؟ فا ِن أ حب أ ن أ خذ برأ يك  وقال رجل ال براهمي بن يزيد النخعي: "اي أ اب معران أ ي هذه ال هواء أ جعب ا 

ا يه ا ال زينة الش يطان، وما ال مر وأ قتدي بك"، قال: "ما جعل هللا يف يشء مهنا مثقال ذرة من خري وم

 .4ا ال ال مر ال ول" 

ن زخرفوا كل  ايك وأ راء الرجال وا  ن رفضك الناس وا  وقال ال وزاعي رمحه هللا: "عليك بآ اثر من سلف وا 

 .5القول" 

فهذه النصوص وغريها كثري فيه دالةل واحضة عىل عدم عرض القرأ ن أ و الس نة عىل يشء من ال هواء 

منا الواجب التسلمي واال ميان. عىل هذا درج ال مئة، فآ نت ال ترى مسآ ةل يف العقائد ا ال ويرجعوهنا  وال راء، وا 

 ا ىل أ صولها من الكتاب والس نة والكم الصحابة وال مئة.

والواقع أ ن مجهور املسلمني يرجعون ا ىل ذكل يف الفقه، ويمتزي السلف برجوعهم ا ىل ذكل يف العقائد 

 ، ولكن أ هل البدع يفرقون بيهنام وذكل دلخول ال هواء علاهم يف ابب العقائد.وال حَكم ال يفرقون بني ذكل

__________ 
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 القاعدة الرابعة: احلذر من البدع وأ هلها

 ع عىل غري مثال سابق.البدعة يف اللغة: يه اليشء اخملرت 

ويه يف الرشع كام عرفها بعض العلامء: طريقة يف ادلين خمرتعة تضايه الرشعية يقصد ابلسلوك علاها املبالغة 

 .1يف التعبد هلل تعاىل 

والبدع قد حذران هللا عز وجل مهنا وحذران مهنارسوهل صىل هللا عليه وسمل، مفن ال ايت يف ذكل قوهل 

نذ اذلذِ 
ِ
ٍء{ ]ال نعامتعاىل: }ا َيعًا لَْسَت ِمهْنلْم يِف يَشْ لوا ش ِ قلوا ِديهَنلْم َواَكن ِ 159يَن فَرذ وا حِبَْبِل اَّللذ [ . وقال: }َواْعَتِصمل

قلوا{ ... ا ىل قوهل  يعًا َوال تََفرذ ل الَْبي ِنَ  –مَجِ قلوا َواْختَلَفلوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءمهل يَن تََفرذ ِ لوا اَكذلذ اتل َوأُولَئَِك لَهلْم }َوال تَكلون

 
ِ
ْ بَْعَد ا هلْم َأَكَفْرمتل وهل جل يَن اْسَودذْت ول ِ ا اذلذ وٌه فَآَمذ جل وٌه َوتَْسَوده ول جل وقلوا الَْعَذاَب عََذاٌب َعِظمٌي، يَْوَم تَبْيَضه ول ْ فَذل ميَاِنمكل

وَن{ ]أ ل معران ْ تَْكفلرل بلَل [ . وقوهل: }َوأَنذ َهَذا رِصَ 106 - 103ِبَما كلْنُتل وا الس ه ذِبعل وهل َوال تَت ذِبعل َتِقاميً فَات س ْ اِطي مل

ْ تَتذقلوَن{ ]ال نعام ْ ِبِه لََعلذمكل امكل ْ َوصذ ْ َعْن َسِبيهِلِ َذلمِكل َق ِبمكل  [ .153فَتََفرذ

ومن ال حاديث ادلاةل عىل ُترمي البدع احلديث املشهور حديث عائشة ريض هللا عنه قالت: قال رسول 

، وكذكل حديث عبد هللا بن 2هللا عليه وسمل: "من أ حدث يف أ مران هذا ما ليس منه فهو رد"  هللا صىل

َتِقاميً{  س ْ اِطي مل وحديث  3مسعود يف تفسري النيب صىل هللا عليه وسمل لقول هللا تعاىل: }َوأَنذ َهَذا رِصَ

 العرابض بن سارية، وحديث جابر بن عبد

__________ 

 .1/37الاعتصام  1

 .5/355جه البخاري، كتاب الصلح، ابب ا ذا اصطلحوا عىل صلح جور فالصلح مردود أ خر  2

 13س بق تخرجيه ص  3

(1/16) 

 

 1هللا وفيه: "ورش ال مور حمداثهتا وُك حمدثة بدعة وُك بدعة ضالةل". 

 كام كرث عن ال مئة من علامء السلف التحذير من البدع، مفن ذكل:



هللا عنه أ نه قال ملا رأ ى جامعة يف املسجد متحلقني وبني أ يدهيم  ما روي عن عبد هللا بن مسعود ريض

حىص ورجل يقول: هللوا مائة فاهللون، ويقول: س بحوا مائة فيس بحون، فقال هلم ريض هللا عنه: 

نمك لعىل مةل يه أ هدى من مةل محمد صىل هللا عليه وسمل أ و مفتتحوا ابب ضالةل".  2"واذلي نفيس بيده ا 

ن من البدع الاعتَكف يف وعن ابن عباس ريض  هللا عنه أ نه قال: "أ بغض ال مور ا ىل هللا تعاىل البدع، وا 

 3املساجد اليت يف ادلور.

وروي عن حذيفة أ نه قال: "اتقوا هللا اي معرش القراء وخذوا طريق من اكن قبلمك، فلعمري لنئ اتبعمتوه 

 4للُت ضالاًل بعيداً".فقد س بقُت س بقًا بعيداً، ولنئ تركمتوه ميينًا وشاماًل لقد ض

وعن معر بن عبد العزيز أ نه اكن يقول: "أ وصيك بتقوى هللا والاقتصاد يف أ مره واتباع س نة نبيه صىل هللا 

 5عليه وسمل وترك ما أ حدث احملدثون بعدما جرت به سنته"

من من املعاِن ومن نظر يف البدع عمل أ هنا من أ قبح ال عامل وأ فسدها وأ شدها خطراً عىل دين املرء، ملا تتض

 الفاسدة اليت مهنا:

أ ن هللا تعاىل قد أ مكل ادلين وأ مت النعمة، مفن ابتدع بدعة فقد زمع أ ن هللا تعاىل مل يّكل ادلين وانه  - 1

 انقص وأ نه ُيتاج ا ىل بدعة املبتدع لتّكيهل

 قال اال مام ماكل رمحه هللا: "من ابتدع يف اال سالم بدعة يراها حس نة فقد

ْ ِدينمَكلْ  زمع أ ن محمداً   صىل هللا عليه وسمل خان الرساةل، ل ن هللا يقول }الَْيْوَم َأمْكَلْتل لمَكل

__________ 

 .6س بق تخرجيه ص 1

 . ابب كراهية أ خذ الرأ ي.1/68سنن ادلاريم  2

 ، ابب الاعتَكف يف املسجد.4/316سنن الباهقي  3

 .2/97جامع بيان العمل وفضهل البن عبد الرب  4

 .1/174الرشيعة  5

(1/17) 

 

ل اْل ِْسالَم ِدينًا{ ]املائدة ْ ِنْعَميِت َوَرِضيتل لمَكل  .1[ 3َوَأتَْمْمتل عَلَْيمكل

أ ن املبتدع مس تدرك عىل الشارع ببدعته، فك نه يرى أ ن مثة طرق أ خرى موصةل للحق مل يذكرها  - 2

 الشارع.

نفيس بيده ا نمك عىل مةل يه أ هدى قال ابن مسعود ريض هللا عنه ملن اكنوا متحلقني يس بحون: "واذلي 



 2من مةل محمد صىل هللا عليه وسمل أ و مفتتحوا ابب ضالةل".

منا س هنا من قد عرف ما يف خالفها من اخلطآ   قال معر بن عبد العزيز: "فعليك بلزوم الس نة فا ن الس نة ا 

 3والزلل وامحلق".

ةل املرشع، وذكل بترشيعه رشيعة مل أ ن الترشيع حق هللا تعاىل وحده، واملبتدع قد أ نزل نفسه مزن - 3

اَكءل  َ يرشعها هللا تعاىل وال رسوهل صىل هللا عليه وسمل، ويف هذا تش به ابملرشكني قال تعاىل: }أَْم لَهلْم رشل

نذ 
ِ
َمةل الَْفْصِل لَقلِِضَ بَيهَْنلْم َوا ل َولَْوال لَكِ يِن َما لَْم يَآَْذْن ِبِه اَّللذ ِ وا لَهلْم ِمَن ادل  عل اِلِمنَي لَهلْم عََذاٌب أَِلمٌي{ رَشَ الظذ

 [ .21]الشورى 

كام أ ن من مهنج السلف البعد عن أ هل البدع واحلذر مهنم وعدم جمالس هتم وجمادلهتم. يدل عىل ذكل ما 

 روى ال جري بس نده عن ابن عباس ريض هللا عنه قال:

 .4"ال جتالس أ هل ال هواء فا ن جمالس هتم ممرضة للقلوب"

رمحه هللا قال: "ال جتالسوا أ هل ال هواء وال جتادلومه فا نين ال أ من أ ن يغمسومك يف  5وعن أ يب قالبة 

 .6ضاللهتم أ و يلبسوا عليمك بعض ما لبس علاهم"

 فتجنب أ هل البدع واحلذر مهنم مهنج سلفي ملا هلم من اخلطورة عىل أ غىل ما

__________ 

بن حبيب عن ابن املاجشون عن ماكل وانظر: وعزاها ا ىل ا 2/18، 1/49نقلها الشاطيب يف الاعتصام  1

ثبات العقيدة ص   .99مهنج اال مام ماكل يف ا 

 .16س بق تخرجيه ص  2

 .1/444الرشيعة لل جري  3

 .2/438، وابن بطة يف اال ابنة 1/196الرشيعة  4

ء س نة أ بو قالبة، عبد هللا بن زيد بن معرو أ و عامر، البَصي، ثقة فاضل. مات ابلشام هاراًب من القضا 5

 .1/417أ ربع ومائة وقيل بعدها. انظر: التقريب 

 .1/34رشح أ صول اعتقاد أ هل الس نة لاللَكيئ  6
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 ميلكه املسمل وهو دينه، كام أ ن فيه تصغريا لشآ هنم وُتقريا هلم وهذا فيه مصاحل مهنا:

 لعلهم يرتدعون عام مه فيه من غواية وضالةل. - 1



 ون حاهلم فيحذروهنم ويتجنبوهنم.يعرفهم الناس اذلين جيهل - 2

 يف احلذر مهنم وعدم جمادلهتم ُتجمي لبدعهتم وعدم ا ظهارها وانتشارها. - 3

(1/19) 

 

 مهنج املبتدعة يف العقيدة

 أ وال: املتلكمون

... 

 مهنج املبتدعة يف العقيدة

املهنج اذلي اعمتدوه يف تقرير املبتدعة خالفوا السلف واحنرفوا عهنم يف العقيدة وما ذكل ا ال خملالفهتم هلم يف 

 العقيدة.

وميكن تلخيص مهنج املبتدعة معوما يف أ صل واحد وهو: تقدمي ال راء وال هواء والكشف وحنو ذكل عىل 

 النقل والرشع يف تقرير مسائل العقيدة. بيان ذكل:

ة رسوهل صىل هللا أ ن املبتدعة بسبب اختالف مشارهبم ومقاصدمه وملا مل يآ تلفوا عىل كتاب هللا تعاىل وس ن

عليه وسمل صاروا أ قوالا ش ىت متفرقة قد جيمعها بعض ال صول كام جيمع املتلكمني بعض ال صول ولكهنم 

 يتفرقون كثريا عند التفريعات.

وهكذا سائر املبتدعة من اخلوارج والرافضة والصوفية ل ن ال صول اليت يلتقون علاها تصطدم دامئا ابملقاصد 

وينقسمون بسبب ذكل انقسامات داخلية وانشطارات متعددة جتعل الفرقة الواحدة لها وال هواء، فيتفرقون 

 مسم  واحد كبري لكنه يضم ُتت مسامه فرقًا كثرية متناحرة خمتلفة.

 وس نذكر مهنج بعض اخملالفني ونبني بطالنه.

 أ وال: املتلكمون

العقلية ومهنجهم يف ذكل هو: تقدمي  املتلكمون مه اذلين يقررون مسائل العقيدة أ و بعضها عن طريق ال دةل

 العقل عىل النقل.

فتقدمي العقل عىل النقل مسة ومهنج واحض ظاهر دلى الفالسفة واملتلكمني، سواء اكنوا َجمية أ و معزتةل أ و 

أ شعرية أ و ماتريدية، فلك هؤالء يف أ بواب ضالهلم واحنرافهم عن احلق قدموا العقل عىل النقل بل كثري 

 ا مَكنية الوصول ا ىل احلق ا ال عن طريق العقل. مهنم ال يعترب

(1/20) 

 



: "ادلالةل 88ومن ال مثةل عىل ذكل قول القايض عبد اجلبار املعزتَل يف كتابه "رشح ال صول امخلسة" ص 

 أ ربعة: جحة العقل والكتاب والس نة واال جامع، ومعرفة هللا ال تنال ا ال حبجة العقل".

ال شاعرة: "ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الصانع ونبوة النيب محمد صىل  وقال ال جيي يف املواقف وهو من

هللا عليه وسمل فهذا ال يثبت ا ال ابلعقل ... مث قال: ادلالئل النقلية هل تفيد اليقني؟ قيل ال. مث قال بعد أ ن 

ا ذ لو وجد لقدم ذكر أ ن ادلليل النقيل أ ي الرشعي يفيد الظن قال: ال بد من العمل بعدم املعارض العقيل، 

 .1عىل ادلليل النقيل قطعا"

نه ا ذا ورد ادلليل السمعي خمالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا: "  .2وقال اجلويين ال شعري: "ا 

ذا قامت عىل ثبوت يشء مث وجدان أ دةل نقلية  وقال الرازي وهو أ شعري: "اعمل أ ن ادلالئل القطعية العقلية ا 

ما أ ن يقال يشعر ظاهرها خبالف ذكل ... يقط ع مبقتىض ادلالئل العقلية القاطعة بآ ن هذه ادلالئل النقلية ا 

 .3ا هنا غري حصيحة أ و يقال ا هنا حصيحة ا ال أ ن املراد مهنا غري ظواهرها" 

فهذا شآ ن أ هل البدع من املتلكمني والفالسفة تقدمي العقل عىل النقل واعتبار العقل ال صل والرشع فرع 

 يقميون للنقل والرشع وزان. هل، لهذا عند التعارض ال

 دليلهم:

منا  املتلكمون معومًا قدموا العقل عىل النقل بدون أ ن يكون هلم أ دىن دليل رشعي أ و حىت دليل عقيل ا 

 قعدوا قاعدة فقالوا: ا ن العقل هو أ صل الرشع

__________ 

 .40129املواقف ص:  1

 .360-359اال رشاد، ص:  2

 .210أ ساس التقديس ص: 3
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لهذا ال يس تدل ابلفرع عىل ال صل. ويف هذا يقول عبد اجلبار املعزتَل يف تعليهل الاس تدالل ابلعقل دون ف 

الرشع يف معرفة هللا: "ا ن معرفة هللا تعاىل ال تنال ا ال حبجة العقل فل ن ما عداها فرع عىل معرفة هللا 

ه، كنا مس تدلني بفرع اليشء عىل أ صهل تعاىل بتوحيده وعدهل، فلو اس تدللنا بيشء مهنا عىل هللا واحلال هذ

 1وذكل ال جيوز". 

وكذكل قال الرازي بعد أ ن أ ومه نفسه أ نه يوجد تعارض بني العقل والنقل جفعل للخروج من هذا اال شَكل 

أ ن يعتقد أ ن النص الرشعي غري حصيح أ و يعتقد أ ن معناه غري حصيح وعلل ذكل بآ ن العقل هو اذلي دلنا 



اَل ال ميكن أ ن نقدم الرشع عىل العقل، ل ن الرشع عنده صار بذكل فرعًا والعقل عىل حصة الرشع فبالت

 2أ صاًل".

 الرد علاهم:

مقدم عىل الرشع  3ال شك أ ن املتلكمني قد اضطربت أ فهاهمم وفسد حسهم ادليين، حىت زمعوا أ ن العقل 

والرشع فرع. وفساد بدون أ ن يكون هلم أ دىن دليل رشعي أ و عقيل حصيح سوى ادلعوى بآ ن العقل أ صل 

 هذه ادلعاوي وبطالهنا ظاهر من أ وجه عدة:

 الرد علاهم يف دعوامه أ ن العقل أ صل والرشع فرع: –أ واًل 

نسآ ل املتلكمني: ما هو العقل اذلي جيعلونه مقدمًا عىل الرشع؛ هل هو عقل الفالسفة اليواننيني  - 1

 الوثنيني أ م عقول اجلهمية، أ م عقول املعزتةل أ م عقول

__________ 

 .88رشح ال صول امخلسة ص 1

 .220انظر ما س بق ص وانظر أ ساس التقديس ص 2

ا ن مراد املتلكمني ب "العقل" هو ال دةل العقلية اليت زمعوا أ هنم يثبتون هبا وجود هللا تعاىل، ويه أ دةل  3

كامً مفا خالفها فهو فاسدة مآ خوذة من الفالسفة س يآ يت ذكرها وبيان فسادها، وتِل ال دةل جعلوها أ صاًل وحا

مردود سواء من القرأ ن أ و الس نة، وما وافقها فهو املقبول، مع اختالفهم واضطراهبم فاها ويف لوازهما حىت 

 صاروا خمتلفني ا ىل َجمي ومعزتَل وأ شعري.

(1/22) 

 

أ نه ال شاعرة؟ فهؤالء مجيعا يدعون العقل ومه خمتلفون.فآ ي عقل من تِل العقول يزمع هؤالء املتلكمون 

 مقدم عىل الرشع.

والواقع أ هنم يقدمون عقل اليواننيني الوثنيني املرشكني عىل الكم هللا تعاىل والكم رسوهل صىل هللا عليه 

 وسمل. فآ ي فساد يف ادلين أ عظم من هذا وأ ي احنراف أ كرب من هذا نعوذ ابهلل من اخلذالن.

العقلية كام يتومه املتلكمون، ل ن معرفة هللا واال قرار ا ن معرفة هللا تعاىل واال ميان به ليس منوطًا ابل دةل  - 2

به قد جعهل هللا يف فطر بين أ دم، كام أ ن جل اذلين أ منوا من بين أ دم ا ن مل يكن لكهم قد اهتدوا ا ىل 

اال ميان بدون أ ن يعرفوا تِل ال دةل، كام أ ن الهداية يه من هللا تعاىل فليست منوطة ابلعقل أ و ابل دةل 

يه نور من هللا يقذفه يف قلب من شاء من عباده. فعىل هذا تكون دعوى املتلكمني ا ن العقلية، بل 

 ال دةل العقلية يه اليت اس تدلوا هبا عىل هللا تعاىل اكذبة خاطئة.



ا ذا اكن العقل دل املتلكمني عىل حصة الرشع وصدق الرسول صىل هللا عليه وسمل، فا ن الواجب  - 3

ينقادوا لالكمه، ل نه أ مرمه بذكل، ومه قد أ قروا هلل ابل لوهية وللرسول عليه علاهم هنا أ ن يسلموا للشارع و 

الصالة والسالم ابلرساةل. فيلزهمم بناء عىل ذكل أ ن ال يقدموا عىل الكم هللا تعاىل والكم رسوهل صىل هللا 

نسااًن اكن عليه وسمل رأ اًي وال هوى وال قول أ حد من الناس، ل ن هللا أ مرمه بذكل. وهذا مثل ما لو أ   ن ا 

يف حصراء فتاه عن الطريق وهو يريد اذلهاب ا ىل منطقة معينة، فمل هيتد للطريق فوجد رجاًل عرف من 

لاها، فطلب منه أ ن يرشده الطريق.  حاهل والكمه أ نه خبري ابلطريق املوصةل ا ىل البدلة اليت يريد اذلهاب ا 

ليه؟ ا   نه ا ن فعل ذكل فهذا دليل عىل أ نه مل يقر للرجل فهل يليق بعد ذكل أ ن يعرتض عليه ويآ ىب أ ن ينقاد ا 

 بآ نه خبري ابلطريق، ويف ذكل طعن يف حّكه عىل الشخص من قبل بآ نه خبري ابلطريق. فكذكل من مل

(1/23) 

 

ميانه  يسمل هلل ولرسوهل بعد أ ن اس تدل عىل حصة وصدق الشارع، فا ن ذكل قدح يف دالةل العقل وقدح يف ا 

 انحص. ويقينه بآ ن الشارع صادق

 الرد علاهم ابدعاء التعارض بني العقل والنقل: –اثنيًا 

املتلكمون يزمعون وجود تعارض بني العقل والنقل يف املسائل اليت خالفوا فاها احلق، وهذه دعوى غري 

حصيحة بنفسها، وال وجود لها ا ال يف عقوهلم املريضة، أ ما الواقع فا ن العقل الصحيح ال يعارض النقل 

 دلليل عىل ذكل أ مور:الصحيح. وا

 أ ن اذلي خلق العقل هو اذلي أ نزل الرشع فكيف ميكن أ ن يكون بيهنام تعارض. -أ  

أ ن هللا تعاىل يف القرأ ن الكرمي قد دعا يف مواطن عديدة ا ىل اس تخدام العقل والنظر من خالهل ا ىل  -ب 

وَن الْقلْرأ َن أَْم عىََل قلللوٍب أ ايته وبيناته ليصل اال نسان ا ىل اال ميان ابهلل ورسهل قال جل وعال: }َأفَ  ذرل ال يَتََدب

وا َما ِبَصاحِ 24َأْقَفاللهَا{ ]محمد ذ تَتََفكذرل ِ َمثىَْن َوفلَراَدى مثل وا َّلِلذ ْ ِبَواِحَدٍة أَْن تَقلومل مكل ذَما َأِعظل ن
ِ
ْ [ وقال تعاىل: }قلْل ا ِبمكل

 َ ْ بنَْيَ ي الذ نَِذيٌر لمَكل
ِ
َو ا ْن هل

ِ
ذٍة ا  [ .46َدْي عََذاٍب َشِديٍد{ ]س بآ  ِمْن ِجن

أ ن هللا عز وجل قد أ ابن يف مواطن عدة من كتابه أ ن سبب هالك من هِل من أ هل النار أ هنم مل  -ج 

يس تخدموا عقوهلم الاس تخدام الصحيح قال تعاىل: }َوقَاللوا لَْو كلنذا نَْسَمعل أَْو نَْعِقلل َما كلنذا يِف أحَْصَاِب 

ِعرِي{ ]املِل ٌ 10السذ َ َكثِرياً ِمَن الِْجن ِ َواْل ِنِْس لَهلْم قلللوٌب ال يَْفقَهلوَن هِبَا َولَهلْم َأعنْيل  ال [ وقال: }َولَقَْد َذَرْأاَن ِلَجهََّنذ

ل الْغَاِفللو ْ أََضله أُولَئَِك مهل وَن هِبَا أُولَئَِك اَكْلَنَْعاِم بَْل مهل وَن هِبَا َولَهلْم أ َذاٌن ال يَْسَمعل [ . 179َن{ ]ال عرافيلْبَِصل

 فلهذا ال ميكن أ ن يكون بني العقل الصحيح والنقل الصحيح تعارض حبال من ال حوال.
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 الرد علاهم يف تقدمي العقل عىل النقل يف حال التعارض: –اثلثًا 

 ا ن تقدمي العقل عىل النقل يف حال التعارض احنراف عن دين هللا وفساد وهو ابطل من عدة وجوه:

أ ن هللا تعاىل أ مران ابتباع كتابه وس نة نبيه ومل يآ مران ابتباع العقل كام مل جيعل اتباع الكتاب والس نة  - 1

مرشوطا مبوافقة العقل وقبوهل لل مر، مفن قدم العقل عىل الرشع أ و قيد قبوهل للرشع مبوافقة العقل فقد 

 افرتى عىل هللا عز وجل وقيد الكم هللا وأ مره بقيد من عند نفسه.

بطال الرشع، وذكل أ ن العقول متفاوتة متباينة، وأ حصاهبا أ كرث  - 2 أ ن تقدمي العقل عىل النقل يؤدي ا ىل ا 

الناس اختالفا، فيؤدي ذكل ا ىل أ ن ُك صاحب مذهب منحرف وهدف س ئي يدعي أ ن الرشع خمالف 

 لعقهل فيبطل الرشع وتندرس معامله.

ذا وافقه  - 3 بليس حيث رد ال مر مبا يرى أ نه جحة أ ن من زمع أ نه ال يقبل الرشع ا ال ا  العقل فيه ش به من ا 

عقلية، فقد أ مره هللا تعاىل ابلسجود، فاحتج عىل ذكل بآ نه خري من املسجود هل ل نه خلق من انر وأ دم 

بعاد من رمحة هللا.  خلق من طني فعارض ال مر بعقهل فاس تحق اللعن واال 

والاستسالم للرشع، أ ما معارضته ابلش به العقلية وعرضه ا ن اال ميان ال يثبت يف القلب ا ال ابلتسلمي  – 4

علاها فا ن ذكل مورث للشك واحلرية، وهذا أ مر معلوم جمرب، وقد رصح به كبار أ مئة الالكم، حيث أ كدوا 

أ هنم قد أ وقعوا أ نفسهم يف احلرية والشك، اذلي نسآ ل هللا العافية ال خمرج منه، وذكل ل هنم قد هدموا 

 قيدهتم ابلش به العقلية واملناجه الفلسفية.يقيهنم، وخلخلوا ع 
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 ويف هذا يقول محمد بن معر الرازي يف كتابه اذلي صنفه: "أ قسام الذلات":

قدام العقول عقال ... وغاية سع  العاملني ضالل  هناية ا 

 وأ رواحنا يف وحشة من جسومنا ... وحاصل دنياان أ ذى ووابل

 سوى أ ن مجعنا فيه قيل وقالوا ومل نس تفد من حبثنا طول معران ...

وقال: لقد تآ ملت الطرق الالكمية واملناجه الفلسفية، مفا رأ يهتا تشفي عليال وال تروي غليال، ورأ يت أ قرب 

{ ، وأ قر  ي ِبل مل الطذ لَْيِه يَْصَعدل اللَْكِ ِ
تََوى{ ، }ا مْحَنل عىََل الَْعْرِش اس ْ أ  الطرق طريقة القرأ ن، أ قرأ  يف اال ثبات: }الرذ

وَن ِبِه ِعلاْمً{ . مث قال: "ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل يف يطل ِ ٌء{ ، }َوال ُيل  النفي: }لَيَْس مَكِثهِْلِ يَشْ

 .1معرفيت"

 وقال أ بو عبد هللا محمد بن عبد الكرمي الشهرس تاِن يف كتابه "هناية ال قدام يف عمل الالكم"



 ملعامللقد طفت يف تِل املعاهد لكها ... وسريت طريف بني تِل ا

 2فمل أ ر ا ال واضعا كف حائر عىل ... ذقن أ و قارعا سن اندم "

وقال مشس ادلين اخلرس وشايه وقد دخل عليه بعض الفضالء يوما فقال: "ما تعتقد؟ قال: "ما يعتقده 

املسلمون" فقال مشس ادلين: "وأ نت منرشح الصدر ذلكل مستيقن به؟ فقال الرجل: نعم. فقال مشس 

 عىل هذه النعمة، لكين وهللا ما أ دري ما أ عتقد، وهللا ما أ دري ما أ عتقد، وهللا ما ادلين: "اشكر هللا

 3أ دري ما أ عتقد، وبىك حىت اخضل حليته".

 فهذا فيه كفاية ومقنع ملن أ راد هللا هدايته.

__________ 
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 الصوفية. –اثنيًا 

الصوفية من الفرق البدعية اليت تتفاوت بدع منتحلاها، مفهنم من بدعته يف ال وراد وال ذاكر، وقد يتعدون 

ذكل ا ىل الغلو يف املشاخي ومن يسمون ال ولياء، وقد يرفعوهنم ا ىل مقام الربوبية وال لوهية والعياذ ابهلل، وقد 

 حللول أ و وحدة الوجود.يزيدون عىل ذكل مبا هو أ شد كفراً من ادعاء ا

وقد اختلف أ رابب هذه النحةل يف تعريفها اختالفات كثرية متفاوتة. واذلي يظهر َل أ ن الصوفية مجعت 

أ وضاعًا وأ حوااًل متباينة يصعب معها ا دراَجا لكها ُتت تعريف واحد بصفات متقاربة، ل هنا حنةل تضم يف 

نامتء حصيح ا ىل اال سالم مع البد عة، وفاهم من هو أ شد كفراً من الاهود والنصارى، ولكهم أ تباعها من هلم ا 

ُتت هذا املسم  وهو التصوف. لهذا أ رى أ ن يذكر تعريفًا يشمل ذكل لكه بآ ن نقول: ا ن التصوف 

ليه فيه حىت  "مذهب أ وهل البدعة يف الزهد والرايضات النفس ية وال وراد وال ذاكر، مث غال املنتس بون ا 

 ودعاوى احللول ووحدة الوجود. صار غايته دلهيم املَكشفات

 مهنج الصوفية يف الاس تدالل ملسائل العقيدة:

منا مصدرمه فامي  الصوفية عىل الضد من املتلكمني، أ ولئك قدموا العقل، وهؤالء ال يقميون للعقل وزاًن، وا 

 مل.ابتدعوه تقدميهم ملا يسمونه الكشف وحنوه عىل الكم هللا تعاىل والكم رسوهل صىل هللا عليه وس

ليه من ال مور ادلينية أ و حىت ادلنيوية  ومرادمه ابلكشف: اال طالع عىل مايغيب عن علمهم أ و ماُيتاجون ا 



 1عيااًن أ و سامعًا من قبل النيب صىل هللا عليه وسمل أ و اخلرض أ و الهواتف أ و املالئكة وحنو ذكل.

__________ 
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ادلعاوى اليت يدعوهنا نآ ت وشطت هبم عن الكتاب والس نة، حيث ال يقميون ال للكتاب وال للس نة فهذه 

 وزاًن يف مقابل تِل ادلعاوى الفارغة.

 قال داود الكبري بن ماخال: "ال تقنع قط بسمعت ورويت بل شهدت ورأ يت".

لهام". ذا قرنت بعلوم اال   وقال أ بو احلسن الشاذَل: "علوم النظر أ وهام ا 

براهمي ادلسويق: "ومقصودي مجليع أ والدي أ ن يكونوا ذائقني ال واصفني، وأ ن يآ خذوا العلوم من و  قال ا 

منا تلكموا عام ذاقوا"  1معادهنا الرابنية، ال من الصدور والطروس، فا ن القوم ا 

ء انكشف هلم ومن هذا اجلنس الكم الغزاَل يف اال حياء عن علوم ال نبياء وال ولياء فيقول:"فال نبياء وال وليا

ال مر وفاض عىل صدورمه النور ال ابلتعمل وادلراسة والكتابة للكتب، بل ابلزهد يف ادلنيا والتربي من 

 2عالئقها وتفريغ القلب من شواغلها واال قبال بكنه اهلمة عىل هللا تعاىل ".

 الرد عىل الصوفية

 الصوفية يس تدلون عىل دعاوهيم اخملالفة للرشع مبا يسمونه ابلكشف.

وقد س بق أ ن بينا أ ن مرادمه ابلكشف هو دعوامه أ هنم يستندون عىل ما يؤيدون به دعاوهيم اخملالفة للرشع 

 مبا يبلغهم عن النيب صىل هللا عليه وسمل شفاها يقظة أ و مناما أ و اخلرض وحنو ذكل.

 وس نبني بطالن دعوامه فامي يزمعون يف النقاط التالية:

__________ 
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 أ وال: دعوامه رؤية النيب صىل هللا عليه وسمل يقظة.

دعوى رؤية النيب صىل هللا عليه وسمل يقظة دعوى مش هترة عند الصوفية حيث يزمع كثري مهنم الاجامتع 

حىت ا هنم يف يقظهتم يشاهدون به صىل هللا عليه وسمل يقظة، مفن ذكل قول الغزاَل عن أ رابب ال حوال: "



 املالئكة وأ رواح ال نبياء ويسمعون مهنم أ صواات يقبسون مهنا فوائد".

وقال محمد العريب التجاِن: "رؤيته صىل هللا عليه وسمل بعني الرأ س يف عامل احلس وما يتبعها من ال خذ عنه 

 نقال....." وسؤاهل عام يعرض ومشاورته يف ال مر وحنو ذكل ُك ذكل ممكن عقال اثبت

وقال الشعراِن: "مسعت عليا اخلواص يقول: ال يّكل العبد يف مقام العرفان حىت جيمتع برسول هللا صىل 

 هللا عليه وسمل.."

وقال ادلابغ: "اذلي هو أ فضل وأ عز من دخول اجلنة فهو رؤية س يد الوجود صىل هللا عليه وسمل يف 

 .1اليقظة فهىي أ فضل من اجلنة"

ذكره عيل حرازم عن ش يخه أ محد التجاِن أ نه قال: "أ خربِن س يد الوجود صىل هللا عليه ومن ذكل أ يضا ما 

وسمل يقظة ال مناما، قال َل: أ نت من ال منني وُك من رأ ك من ال منني ا ن مات عىل اال ميان وُك من 

ليك خبدمة أ و غريها وُك من أ طعمك يدخلون اجلنة بال حساب وال عقاب" مث أ جاز هل ورده  أ حسن ا 

 .وغري ذكل.2مضن هل أ ن من أ خذ ذكل الورد الزتمه وأ حب التجاِن ومل يس به ومل يبغضه أ نه يف عليني. و 

 ويدل عىل بطالن دعوامه رؤية النيب صىل هللا عليه وسمل يقظة بعد موته ما ييل:

__________ 
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تلوَن{ ]الزمر - 1 لْم َمي ِ هنذ
ِ
ذَك َمي ٌِت َوا ن

ِ
وٌل 30أ ن ذكل يتعارض مع قول هللا تعاىل: }ا الذ َرسل

ِ
ٌد ا َحمذ [ وقوهل: }َوَما مل

ْ َوَمْن يَْنَقِلْب عىََل  ْ عىََل َأْعقَابمِكل ْن َماَت أَْو قلتَِل انَْقلَْبُتل
ِ
لل َأفَا سل َ َشيْئًا قَْد َخلَْت ِمْن قَْبهِلِ الره ذ اَّللذ َعِقبَْيِه فَلَْن يرَضل

اِكرِيَن{ ]أ ل معران ل الشذ َيْجزِي اَّللذ [ ، كام يتعارض مع ا جامع الصحابة عىل موته عليه الصالة 144َوس َ

والسالم وخاصة بعد خطبة أ يب بكر ريض هللا عنه املشهورة: "من اكن يعبد محمدا فا ن محمداً قد مات 

 .1 يح ال ميوت"ومن اكن يعبد هللا فا ن هللا

أ هنا تتعارض مع ال حاديث اليت تثبت بعثه عليه الصالة والسالم يوم القيامة ويه قوهل: "أ ان س يد ودل  - 2

مفن ادع  أ نه يراه يقظة فقد ادع   2أ دم يوم القيامة وأ ول من ينشق عنه القرب وأ ول شافع وأ ول مشفع".

 أ نه بعث قبل يوم القيامة.

 نه عليه الصالة والسالم ُييا ويبعث من قربه مرات عديدة.أ ن ذكل يؤدي ا ىل أ   - 3

 ، فهو احتجاج ابطل لعدة أ وجه:3أ ما الاحتجاج حبديث "ال نبياء أ حياء يف قبورمه يصلون" 



أ ن هذه حياة برزخية ال يعرف كهنها وال كيفيهتا فدعوى أ هنم يلقونه وجيمتعون به جيعل ذكل من جنس  -أ  

 احلياة العادية وذكل ابطل.

أ ن الوارد يف احلديث أ نه قال: يف قبورمه فقيدها بذكل، فاحلياة الربزخية تتقيد بذكل فدعوى أ هنم  -ب 

 أ حياء بآ جسادمه خارج قبورمه خالف ما دل عليه ادلليل.

__________ 
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أ ن هذه احلياة من جنس احلياة اليت ذكرها هللا عز وجل للشهداء وال أ حد يقول أ ن الشهيد يلقاه  -ج 

 .الناس جبسده خارجا عن قربه بناءاً عىل احلياة اليت خص هبا

أ نه مل يؤثر عن أ حد من الصحابة ريض هللا عنه الالتقاء ابلنيب صىل هللا عليه وسمل بعد موته مع شدة  -د 

حاجهتم ذلكل بسبب ما وقع بني بعضهم من الاختالف ومه أ حصابه وأ نصاره وأ صهاره عليه الصالة 

 والسالم.

وذكل مثل: "أ ان أ كرم عىل ريب أ ن اس تدالل الصوفية بآ حاديث غري حصيحة يف هذا مردود غري مقبول،  - 4

أ و رواية "ا ن هللا ال  1يرتكين يف قربي بعد ثالث" حديث غري حصيح قال عنه ابن جحر: "ال أ صل هل".

وكذكل سائر  2يرتك نبيا يف قربه أ كرث من نصف يوم" قال ابن عبد الهادي: "حديث منكر غري حصيح"

  رصح بذكل العديد من ال مئة فال تقوم هبا جحة.الرواايت من هذا اجلنس لكها أ حاديث غري حصيحة كام

 اثنيا: رؤية النيب صىل هللا عليه وسمل مناما.

رؤية النيب صىل هللا عليه وسمل مناما أ مر مش هتر عند الصوفية وهو مما يلصقون به كثريا من دعاوهيم 

وحدة الوجود بآ وحض وافرتاءاهتم، ومن ذكل دعوى ابن عريب يف مقدمة كتابه "فصوص احلمك" اذلي مضنه 

صورها قال: "فا ِن رأ يت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف مبرشة أ ريهتا يف العرش ال خر من حمرم س نة 

وس امتئة مبحروسة دمشق وبيده صىل هللا عليه وسمل كتاب فقال َل: هذا كتاب  3س بع وعرشون 

عة هلل ولرسوهل ول وَل ال مرمنا، فصوص احلمك خذه واخرج به ا ىل الناس ينتفعون به، فقلت السمع والطا

 حفققت



__________ 
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براز هذا الكتاب كام حده َل رسول هللا صىل هللا عليه  ال منية وأ خلصت النية وجردت القصد واهلمة ا ىل ا 

 .1دة وال نقصان"وسمل من غري زاي

قامة ادلليل عىل حصة دعوى من ادلعاوى فيصححوهنا ابلرؤى املنامية وهذا  وكثريا ما يعجز الصوفية عن ا 

كثري جدا دلهيم، مفن ذكل ما ذكر الصيادي أ حد كبار الرفاعية يف الاس تدالل عىل حصة املودل أ نه قال: 

قراءة املودل اذلي يصنع من أ جهل فقال هل: "من "رأ ى أ حد الصاحلني النيب صىل هللا عليه وسمل فسآ هل عن 

 .2فرح بنا فرحنا به"

ذا أ رادوا تعظمي أ حد أ و بقعة زمعوا ذكل أ يضا مفن ذكل ما ورد عن الش يخ محمد البجيل أ نه قال:  وكذكل ا 

"رأ يت النيب صىل هللا عليه وسمل يف املنام فقلت: اي رسول هللا أ ي العمل أ فضل؟ قال: "وقوفك بني 

 .3 هللا كحلب شاة أ و اس تواء بيضة خري كل من أ ن تعبد هللا حىت تتقطع ا راب ا راب" يدي وَل

ومن ذكل أ ن أ حد مشاخي الرفاعية رأ ى يف املنام خياما عظمية عىل الطريق فسآ ل ملن هذه اخليام فقالوا: 

ليه وسمل عليه وقال: اي رسول هللا ا ىل أ ين هذ ه الرحةل هذه لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل فدخل ا 

لزايرة أ محد بن أ يب احلسن الرفاعي"، مث ذكر أ يضا أ ن الكعبة أ يضا  4املباركة. فقال: "ا ىل قرية أ م عبيدة 

جاءت تزور قرب الرفاعي فقام الرجل من نومه وهب ينادي يف الناس وُيهثم عىل املبادرة ا ىل املسري ا ىل 

 .5ئرون" قرية الرفاعي حيث الرسول صىل هللا عليه وسمل والكعبة زا

فهذه ادلعاوى وغريها كثري مما هو ديدن الصوفية يدل عىل أ هنم اتخذوا دعاوى املنامات وس يةل للترشيع أ و 

 ا ابحة ما حرم هللا عز وجل.

__________ 
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 بيان بطالن دعاوى الصوفية يف املنامات

رؤية النيب صىل هللا عليه وسمل قد ورد فاها أ حاديث حصيحة مهنا ما رواه البخاري عن أ يب هريرة ريض 

وال يمتثل الش يطان هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "من رأ ِن يف املنام فسرياِن يف اليقظة 

يب" قال ابن سريين: "ا ذ رأ ه يف صورته". وعند مسمل زايدة: "أ و فك منا رأ ِن يف اليقظة". وعن أ يب سعيد 

اخلدري ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "من رأ ِن فقد رأ ى احلق فا ن الش يطان ال 

 .1يتكونين" 

املبرشات اليت ذكر الرسول صىل هللا عليه وسمل كام يف  فرؤية النيب صىل هللا عليه وسمل يه من مضن

البخاري عن أ يب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "مل يبق من النبوة ا ال 

 .2املبرشات، قالوا: وما املبرشات؟ قال: الرؤاي الصاحلة" 

مما رشعه أ و يهناه عن رش مما هنى  عنه فرؤيته صىل هللا عليه وسمل عىل حاةل ترس املسمل أ و يآ مره خبري 

فهذا حق جيب اتباعه اتباعا للرشع. ويكون الرؤاي املنامية دعوة خاصة أ و بشارة خاصة. أ ما دعاوى 

 الصوفية يف الرؤاي واملنامات اخملالفة للرشع فا هنا ابطةل مردودة عىل أ حصاهبا لعدة أ مور:

ثبت هبا أ مر رشعي فمل يرد يف الكتاب وال يف الس نة أ ن الرؤى واملنامات ليست جحة رشعية ميكن أ ن ي  1

منا يه تبشري وتنبيه، قال املعلمي يف "التنكيل": "اتفق أ هل العمل عىل أ ن الرؤاي ال تصلح  اعتبارها جحة وا 

ذا وافقت جحة رشعية"  منا يه تبشري وتنبيه وتصلح لالس تئناس هبا ا   .3للحجة وا 

ه وسمل خبالف رشعه اذلي رشع، مفن ادع  أ نه رأ ى رؤاي فاها ال ميكن أ ن يآ مر النيب صىل هللا علي 2

ما أ ن يكون اكذاب أ و خمطئا يف دعواه أ ن  خالف رشع النيب صىل هللا عليه وسمل ا 

__________ 
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 والسالم. من رأ ه هو النيب عليه الصالة

أ ن النامئ ليس يف حاةل من ميكن تثبته من القول اذلي يقال هل فبا لتاَل ال ميكن أ ن يعترب قوهل يف مقابل  3

الرشع الثابت ومساوي هل، قال النووي رمحه هللا: "حاةل النوم ليست حاةل ضبط وُتقيق ملا يسمعه الرايئ 

ن يكون مستيقظا ال مغفال وال س ئي احلفظ وال وقد اتفقوا عىل أ ن من رشط من تقبل روايته وشهادته أ  

 .1كثري اخلطآ  وال خمتل الضبط، والنامئ ليس هبذه الصفة فمل تقبل روايته الختالل ضبطه" 

ثبات أ ذاكر وأ وراد وأ مور متعلقة ابلرشع ابملنامات والرؤى فيه طعن يف الرشع بوصفه ابلنقص وأ نه  4 ا 

 ة ابلرؤى.احتاج ا ىل التّكيل بتِل ادلعاوى املرتبط

أ ن جل الرؤى واملنامات املتضمنة دلعاوى خمالفة للرشع يه من ابب تفصيل أ وراد الطرق أ و مشاخيهم،  5

وهذا لكه يظهر أ ن للنفوس من وراء ذكل حظوظا ومقاصد خاصة برفعة الرايئ لنفسه أ و رفعة ش يخه أ و 

بطال ورد  ادلعاوى املتضمنة ذل  كل.طريقته أ و ما ا ىل ذكل، وهذا اكف يف ا 

 رؤية اخلرض عند الصوفية ودعاوهيم يف ذكل:

يدعي كثري من الصوفية وغريمه أ ن اخلرض يح، وأ نه يلق  بعض الناس من مشاخيهم فيس تفيدون منه فوائد 

رشعية جلها فامي يزمعون من جنس ما يعزونه ا ىل قول النيب صىل هللا عليه وسمل هلم يقظة بعد موته أ و 

 منامًا.

ذكر عبد اخلالق الغجدواِن النقشبندي: أ ن اخلرض لقنه الوقوف العددي، وعلمه اذلكر  ومن تِل ادلعاوي ما

 اخلفي، وهو أ نه أ مره أ ن ينغمس يف املاء ويذكر

__________ 
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الفتح القومي واجلذبة هللا بقلبه ال ا هل ا ال هللا محمد رسول هللا ففعل كام أ مر وداوم عليه حفصل هل من 

 القيومية".

وذكر أ بو العباس املريس: بآ نه اكتسب من اخلرض معرفة أ رواح املؤمنني ابلغيب هل يه معذبة أ و منعمة؟! 

. 

هـ 1364ومهنم من يروي عن اخلرض عن النيب صىل هللا عليه وسمل، مفن ذكل ماروى ال يويب املتوىف س نة

ذا رأ يت الرجل جلوجًا معجبًا برأ يه فقد بس نده عن اخلرض قال، قال رسول هللا ص ىل هللا عليه وسمل: "ا 

 متت خسارته".



 وهذا لكه مبين عىل ثالثة أ ش ياء: أ ن اخلرض يح، وأ نه يتصل ابلناس، وأ ن من اتصل هبم هو اخلرض.

أ ما أ ن اخلرض يح فمل يدل دليل حصيح عىل حياته عن النيب صىل هللا عليه وسمل. هكذا قال ابن جحر 

 .1ثري وغريمه وابن ك 

كام أ ن مايروى من ال خبار وال اثر يف لقائه لبعض الصحابة أ و ال خيار فهىي أ اثر ضعيفة وواهية وال يسمل 

 واحد مهنا من الطعن.

قال ابن املنادي: "ومجيع ال خبار يف ذكر اخلرض واهية الصدور وال جعاز، مث قال: وأ كرث املغفلني مغرور بآ ن 

{ .اخلرض ابق والتخليد ال يك دْلَ  2ون لبرش. قال عز وجل: }َوَما َجَعلْنَا ِلبرََشٍ ِمْن قَْبِِلَ الْخل

 ودعوى حياة اخلرض منقوضة مبا ييل:

وَن{ ]ال نبياء - 1 ْن ِمتذ فَهلمل الَْخادِلل
ِ
دْلَ َأفَا [ . وكذكل قوهل 34قوهل تعاىل: }َوَما َجَعلْنَا ِلبرََشٍ ِمْن قَْبِِلَ الْخل

 كام يف حديث ابن معر وجابر ريض هللا -صىل هللا عليه وسمل 

__________ 

، وقد أ طال عنه يف اال صابة. واذلي يظهر توقف ابن جحر 6/434، فتح الباري 1/308البداية والهناية  1

 .4/100فيه 
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، وقوهل عليه 1عىل ظهر ال رض أ حد".عهنام: "أ رأ يتمك ليلتمك هذه فا ن رأ س مائة س نة مهنا ال يبق  ممن هو 

ولو احتج حمتج بآ ن هذا  2السالم: "اللهم ا ن هتِل هذه العصابة من أ هل اال سالم ال تعبد يف ال رض".

بليس وادلجال وكذكل عيىس بن مرمي، فا ن الرد عليه بآ ن يقال هؤالء خصصهم النص  العموم خمصوص اب 

 عصوم عليه الصالة والسالم.الصحيح، أ ما اخلرض فمل يرد فيه نص حصيح عن امل

ْ رَ  - 2 ذ َجاَءمكل ْ ِمْن ِكتَاٍب َوِحّْكٍَة مثل ل ِميثَاَق النذِبي ِنَي لََما أ تَيْتلمكل ْذ أََخَذ اَّللذ
ِ
ٌق ِلَما أ ن هللا تعاىل قال: }َوا ِ َصد  وٌل مل سل

ْ َوأََخْذمتلْ  ذهل قَاَل َأَأْقَرْرمتل ن ل ذ ِبِه َولََتْنَصل ْ لَتلْؤِمننل ْ ِمَن  َمَعمكل وا َوَأاَن َمَعمكل رْصِي قَاللوا َأْقَرْراَن قَاَل فَاْشهَدل
ِ
ْ ا عىََل َذِلمكل

اِهِديَن{ ]أ ل معرن [ .قال ابن عباس ريض هللا عنه: "مابعث هللا نبيًا ا ال أ خذ هللا عليه امليثاق لنئ 81الشذ

ي.ومل يثبت أ نه لقي النيب بعث محمد صىل هللا عليه وسمل وهو يح ليؤمنن به ولينَصنه". أ خرجه البخار 

ليه كام س بق ذكره عن العديد من علامء احلديث.  صىل هللا عليه وسمل وال جاء ا 

ا ن اخلرض اختلف يف امسه ا ىل ما يقرب من ثالثة عرش قوال، ويف اْس أ بيه كذكل، واختلفوا هل هو  - 3

نسان وهل هو نيب أ م وَل وهل هو يح خمدل أ م أ نه مات، كام اختلف الصوفية فيه هل هو  مِل أ م ا 



خشص حقيقي أ م مثال يمتثل هلم أ م أ نه مقام، مبعىن أ ن أ حد الناس يرتقي يف الوالية حىت يبلغ هذا املقام 

 فيصبح يظهر للناس عىل أ نه اخلرض.

نسااًن مفا  - 4 منا يظهر للبعض وال يظهر للبعض، فلو اكن ا  ا ن رؤية اخلرض ليست متحققة للك أ حد، وا 

اس، وجعل رؤيته خاصة مبن ادع  ذكل أ و ادعي هل ذكل؟! فهذا يدل عىل أ ن مايرتاءى اذلي جحبه عن الن

منا هو ش يطان كذب علاهم يف هذا وادع  ما ادع  تالعبًا واحتيااًل. وهذا لكه يدل عىل  للناس يف هذا ا 

__________ 
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 أ ن اخلرض ليس حيًا، وادعاء ذكل ليس مبنيًا عىل يشء اثبت يف الرشع، بل يف الرشع مايرده ويبطهل.

كام أ ان لو سلمنا جداًل حبياته، فا ن ُك دعوى يدعاها الصوفية فيه، أ و أ هنا أ خذت عنه مما خيالف الرشع 

 دعيه، ولو اكن اخلرض مبا ييل:مردود عىل م

أ ن هللا تعاىل ورسوهل صىل هللا عليه وسمل مل يآ مرا ابلرجوع ا ىل اخلرض أ و غريه سوى الكمه جل  - 1

جامع املسلمني.  وعال، وس نة نبيه عليه السالم، وس نة خلفائه الراشدين وا 

خيالف الرشع. حىت املس يح  والجند يف يشء من الرشع الرجوع ا ىل الكم اخلرض والاس تفادة منه بيشء مما

ابحة الشارع هل  منا حرهما اب  منا ذكر ذكل النيب صىل هللا عليه وسمل، وك نه ا  عليه السالم حني منع اجلزية ا 

 ذكل.

نه س يكون فرداً من أ فراد أ مة محمد صىل هللا عليه وسمل، واليسعه اخلروج عن رشيعة  - 2 أ نه لواكن حيًا فا 

الذ النيب عليه السالم، لعموم رسا
ِ
ةل النيب صىل هللا عليه وسمل للجن واال نس. قال تعاىل: }َوَما أَْرَسلْنَاَك ا

ذًة لِلنذاِس بَِشرياً َونَِذيراً{ ]س بآ   [ .وقوهل صىل هللا عليه وسمل: "لو اكن موىس حيًا ما وسعه ا ال 28اَكف

 1اتباعي". 

منا كام روي عهنم أ هنم تراءى هلم خشص،  فا ما قال هلم أ نه اخلرض، أ و وقع يف خدلمه كام أ ن من ادع  حياته ا 

 أ نه اخلرض.

__________ 

، وابن أ يب عامص يف الس نة خمتَصاً، وقال ال لباِن يف التعليق عليه: 3/387أ خرجه أ محد يف مس نده  1

 .1/27حديث حسن. انظر الس نة 



(1/37) 

 

ثبات أ نه اخلرض. فادعاء خشص أ نه اخلرض ال  يثبت ذكل مع املوانع املذكورة وُك ذكل ال يصلح مستنداً ال 

سابقًا، وما وقع يف اخلدل والظن ال يعدو أ ن يكون حدسًا وظنًا، وذكل ال ميكن أ ن يعارض به ال مور 

 1املتيقنة واملعاِن الرشعية العامة.

__________ 

، 6/434/، فتح الباري 1،وابن اجلوزي يف كتابه املوضوعات 1/308ينظر يف ذكل لكه: البداية والهناية  1

 .251والزهر النرض يف نبآ  اخلرض مضن مجموعة الرسائل املنريية، اال صابة، مصادر التلقي عند الصوفية ص
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 اثلثًا: الرافضة

الرافضة من الش يعة اذلين يغلون يف حب عيل وأ ل بيته، ويقدموهنم عىل سائر الصحابة ويعتقدون اال مامة 

ماما من أ والد عيل،ويطعن  ون يف الصحابة، بل يكفروهنم.يف اثين عرش ا 

والرافضة كام هو معلوم فرقة من رش أ هل البدع وأ سفههم مقااًل، فال عقل هلم يعمتدون عليه وال رشع، 

حيث يزمعون اال مامة ال ثىن عرش رجال من أ ل البيت مل يتول مهنم اال مامة فعال ا ال عيل ريض هللا عنه 

كام يزمعون عصمة أ ولئك ال مئة، وأ هنم مرشعون يوىح  واحلسن مدة س تة أ شهر، مث تركها وتنازل عهنا،

لاهم، ا ىل غري ذكل من ترهاهتم وأ اكذيهبم.  ا 

كام يطعنون يف القرأ ن الكرمي ويردون الس نة لكها، ويبغضون أ حصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

توحيد ال لوهية مرشكون  وزوجاته وسائر أ مئة ادلين، وهلم بدع ومقاالت ال تَكد تلتقي مع املسلمني. ومه يف

 1يعبدون القبور ويدعون أ حصاهبا ويس تغيثون هبم ويطوفون بقبورمه. 

 2ومه يف الصفات والقدر مثل املعزتةل ينفون الصفات وينفون القدر.

 مهنج الرافضة يف الاس تدالل

م اذلي الرافضة أ حصاب هوى فقد ادعوا دعاوى ليس لها أ صل يف الكتاب أ و الس نة، وبنوا علاها مذههب

يعود يف أ صهل ا ىل دعوى اال مامة وتكفري الصحابة، فاخرتعوا ذلكل ال اكذيب الطويةل العريضة يدمعون فاها 

 دعوامه.

 ومعدة مذههبم عىل الرواايت املكذوبة املنسوبة ا ىل عيل ريض هللا عنه وأ ل

__________ 
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مامهتم، وحىت ُييطوا تِل الرواايت ابلتعظمي والقبول واال جالل ادعوا عصمة أ مئهتم  البيت اذلين يزمعون ا 

 وأ ولياهئم.

قامة احلدود  قال املفيد من علامء الروافض املتقدمني: "ا ن ال مئة القامئني مقام ال نبياء يف تنفيذ ال حَكم وا 

ا ال ما قدمت ذكر  –رشائع وتآ ديب ال انم معصومون كعصمة ال نبياء وأ هنم ال جيوز مهنم صغرية وحفظ ال 

 .1جوازه عىل ال نبياء وأ نه ال جيوز مهنم سهو يف يشء يف ادلين وال ينسون شيئا من ال حَكم"

مام مفرت  ض من هللا وقال محمد املهدي احلسني: "وأ قل ما جيب اعتقاده يف اال مام وأ حواهل وصفاته أ نه ا 

 طاعته وجحيته وأ نه جامع لصفات اال مامة وأ نه أ فضل اخللق ا مياان".

ويقول الزجناِن يف كتابه "عقائد اال مامية اال ثىن عرشية": "ونعتقد أ ن اال مام اكلنيب جيب أ ن يكون معصوما 

ب أ ن من مجيع الرذائل والفواحش ما ظهر مهنا وما بطن من سن الطفوةل ا ىل املوت معدا وسهوا كام جي

يكون معصوما من السهو واخلطآ  والنس يان ل ن ال مئة حفظة الرشع والقوامون عليه حاهلم يف ذكل حال 

النيب صىل هللا عليه وسمل وادلليل اذلي اقتضاان أ ن نعتقد بعصمة ال نبياء هو نفسه يقتضينا أ ن نعتقد 

 .2بعصمة ال مئة بال فرق"

 نقض دعوى الروافض يف عصمة أ مئهتم:

يس تقون داينهتم ممن يزمعون عصمهتم من ال مئة اال ثىن عرش دلهيم، وهذه دعوى منقوضة بآ دةل  الروافض

 عديدة:

أ ن هللا تعاىل ورسوهل صىل هللا عليه وسمل مل يآ مرا ا ال ابلرجوع ا ىل الكتاب والس نة، فليس فيه نص  - 1

 حصيح ابلرجوع ا ىل ال مئة االثىن عرش.

__________ 
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مامة اال ثىن عرش ُتتاج ا ىل أ دةل رصُية ال ثباهتا، وليس يف ذكل أ دةل يف هذا  - 2 أ ن دعوى اال مامة وا 

 م.سوى دعاوى ال دليل علاهم، أ و رواايت مكذوبة عىل النيب صىل هللا عليه وسمل أ و عىل أ مئهت

أ ن دعوى عصمهتم منقوضة برواايت عديدة وأ حوال كثرية مما ورد عن عيل ريض هللا عنه واحلسن  - 3

واحلسني، يكفي مهنا متين عيل ريض هللا عنه املوت ملا رأ ى الناس تتقاتل يوم امجلل، وقال البنه احلسن: 

مامًا حقًا فكيف "اي ليت أ ابك مات قبل عرشين عامًا. وقد تنازل احلسن عن اخلالفة ملعاوية ، فلو اكن ا 

ما  ما أ ن يكون تنازهل حقًا فتنتقض دعوى اال مامة، وا  يتنازل، وليس جيشه وقهتا بآ قل من جيش معاوية، فا 

 أ ن يكون تنازهل ابطاًل فتنتقض دعوى العصمة.

ما أ ن يرتك يعود من حيث  واحلسني بن عيل ملا أ حاطت به جيوش ال مويني طلب مهنم أ حد أ مور ثالثة: ا 

ما أ ن يرتكوه يذهب ا ىل خ رج، أ و يذهب ا ىل ثغر من ثغور املسلمني يقاتل حىت يقِض هللا فيه ما شاء، وا 

 يزيد حىت يضع يده يف يده ويرى فيه رأ يه، فآ بوا عليه ذكل فقاتل حىت قتل ريض هللا عنه.

يف اخلروج؟ فطلب فلك هذه ال مور ليس فاها ما يشري ا ىل اال مامة أ و الاس مترار يف طلهبا، فا ن اكن حمقًا 

ن اكن خمطئًا يف اخلروج فذكل يتناىف مع دعوى ال حقية ابال مامة.  اال قاةل يكون خطآً يتناىف مع العصمة،وا 

أ ن أ مئهتم املزعومني مل يتحقق هبم ال خري وال رش،وال حاجة دلعوى العصمة فاهم، ال هنم مل يتول مهنم -4

وفنت منذ توليه ا ىل قتهل ريض هللا عنه. سوى عيل ريض هللا عنه ملدة مخس س نوات،لكها حروب 

واحلسن توىل ملدة س تة شهور فقط، أ ما البقية فمل يتول أ حد مهنم شيئًا من الوالية، ال اال مامة العظم  وال 

ما دوهنا وال حىت اال مامة يف ادلين، حبيث اكن مرجعًا للمسلمني يف الفتوى والعمل، بل العديد مهنم ال 

ربوز فيه،فبالتاَل دعاوى العصمة اليت يدعاها الرافضة ل مئهتم حىت يقميوا للناس يعرف بيشء من العمل وال

 ادلين واملةل دعاوى ال وجود لها يف الواقع وال قمية لها.
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أ ن ما يدعون من اال مامة والعصمة لل مئة متحقق ابلنيب صىل هللا عليه وسمل وذكل اكف لل مة، وليس  -5

غري الرسول صىل هللا عليه وسمل وسالمة كتاب هللا وس نة نبيه صىل هللا  لل مة حاجة يف عصمة أ حد

لاها.  عليه وسمل، فدعوى العصمة للك أ حد بعد ذكل ال حاجة ا 

وهبذا لكه يتبني بطالن دعاوى أ هل الباطل بتقدمي أ راهئم وأ هواهئم عىل الكم هللا تعاىل والكم رسوهل صىل 

اعتداء وافرتاء عىل هللا ورسوهل، وهو اذلي أ ورث أ حصاب تِل  هللا عليه وسمل، وأ ن هذا التقدمي جمرد

 املقاالت ذكل الاحنراف والبعد عن دين هللا جل وعال.

(1/42) 



 

 مهنج السلف يف اال ميان

 مهنج السلف

... 

 مهنج السلف يف اال ميان

ت ا ىل س بق بيان أ ن السلف ينطلقون يف عقيدهتم من الرشع يؤصلون ويفرعون عليه، فليس هلم التفا

 غريه.

ومن املسائل اليت س تكون مضن البيان يف هذه ادلروس مسائل يف اال ميان مهنا مسآ ةل تعريف اال ميان 

 وحقيقته، وزايدته ونقصانه وتفاوت أ ههل فيه:

 أ وال: تعريف اال ميان وحقيقته:

دد حقيقته أ و اال ميان هو مسم  ديين رشعي ورد تكراره كثريا يف القرأ ن سواء من انحية اْس املصدر مما ُي

 من انحية أ ههل اذلين يطلق علاهم فيحدد حّكهم ومآ هلم.

والسلف نظروا هذا اْس اال ميان فوجدوا أ ن اْس اال ميان أ طلق عىل أ مور عديدة يف الرشع،بل ا هنم رأ وا من 

خالل اس تخدام الشارع لهذا الاْس أ نه أ دخل مضنه مجيع أ عامل ادلين التعبدية سواء ما اكن مهنا متعلق 

لقلب أ و اللسان أ و اجلوارح ال فرق يف ذكل، فلهذا قالوا ا ن اْس اال ميان يشمل مجيع الطاعات الباطنة اب

ميان.  والظاهرة الواجبة واملندوبة،وأ ن ُك طاعة مما أ مر هللا عز وجل به فهىي ا 

ال بنية، قال ابن عبد الرب يف "المتهيد": "أ مجع أ هل احلديث والفقه عىل أ ن اال ميان قول ومعل وال معل ا  

ميان، ا ال ما ذكر عن أ يب حنيفة  واال ميان عندمه يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية، والطاعات لكها عندمه ا 

مياان".  1وأ حصابه فا هنم ذهبوا ا ىل أ ن الطاعات ال تسم  ا 

__________ 
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 1طنة والظاهرة".وقال القايض أ بو يعىل: "وأ ما حده يف الرشع فهو مجيع الطاعات البا

ميان بقوهلم: اال ميان قول واعتقاد ومعل. فاملراد ابلقول قول  وهذا هو ما عرب عنه السلف يف تعريفهم لال 

اللسان وأ عامل اللسان وما يقوم به من الطاعات من ذكر هللا تعاىل وقراءة القرأ ن وادلعوة ا ىل هللا وحنوه. 

 عز وجل ورسوهل فامي أ خرب واليقني بذكل ويدخل فيه واملراد ابالعتقاد ما يقوم ابلقلب من تصديق هللا



أ عامل القلوب من احلب واخلوف والرجاء وسائر أ نواع الطاعات املتعلقة ابلقلب. والعمل يراد به أ عامل 

اجلوارح اليت يتعلق هبا ال عامل ادلينية اكلصالة والزاكة واحلج وحنو ذكل. وقد يراد ابلعمل معل القلب 

 اعات املتعلقة ابلقلب، ومعل اجلوارح واملقصود هبا ال عامل املتعلقة ابجلوارح.فيشمل مجيع الط

 وال دةل عىل ما قرره السلف كثرية مهنا:

ْ{ ]البقرة ميَانمَكل
ِ
ل ِليلِضيَع ا [ واملراد ابال ميان هنا هو الصالة ا ىل بيت املقدس، ل ن 143قوهل تعاىل: }َوَما اَكَن اَّللذ

حولت القبةل ا ىل الكعبة اكن هناك أ انس من الصحابة ماتوا قبل ُتويلها فمل يدروا سبب نزول ال ية أ نه ملا 

 2ما يقولوا فاهم فآ نزل هللا عز وجل هذه ال ية.

ذ لَْم يَْراَتبلوا َوَجاَهدل  وهِلِ مثل ِ َوَرسل يَن أ َمنلوا اِبَّللذ ِ ْؤِمنلوَن اذلذ ذَما الْمل ن
ِ
اِلهِْم وا ِبآَْموَ ومن ال دةل أ يضا قوهل تعاىل: }ا

اِدقلوَن{ ].احلجرات ل الصذ ِ أُولَئَِك مهل  [15َوَأنْفلِسهِْم يِف َسِبيِل اَّللذ

__________ 
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ِ
لْم َوا ل َوِجلَْت قلللوهبل ِكَر اَّللذ َذا ذل

ِ
يَن ا ِ ْؤِمنلوَن اذلذ ذَما الْمل ن

ِ
ْم وقال تعاىل: }ا ِ ميَااًن َوعىََل َرهب ِ

ِ
ْم أ اَيتلهل َزاَدهْتلْم ا َذا تلِلَيْت عَلاَْهِ

ْؤِمنلوَن َحق ًا{ ].ال   ل الْمل لْنِفقلوَن، أُولَئَِك مهل ْ ي ا َرَزْقنَامهل الَة َوِممذ لِقميلوَن الصذ يَن ي ِ لوَن، اذلذ  [ .3, 2نفاليَتََولكذ

 ِ ْؤِمنلوَن، اذلذ ْ وقال تعاىل: }قَْد َأفْلََح الْمل يَن مهل ِ وَن، َواذلذ ْعرِضل ذْغِو مل ْ َعِن الل يَن مهل ِ وَن، َواذلذ ْم َخاِشعل ْ يِف َصالهِتِ يَن مهل

اَكِة فَاِعللوَن{ ]املؤمنون  [4 - 1لِلزذ

 أ ما ال دةل من الس نة فهىي كثرية جدا مهنا:

بضع وس تون أ و بضع حديث أ يب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل أ نه قال: "اال ميان 

ماطة ال ذى عن الطريق واحلياء شعبة من اال ميان".  1وس بعون شعبة فآ عالها قول ال ا هل ا ال هللا وأ دانها ا 

وحديث وفد عبد القيس وجاء فيه قوهل صىل هللا عليه وسمل: "أ مرمك ابال ميان ابهلل وحده، قال: هل تدرون 

قام ما اال ميان ابهلل وحده؟ قالوا: هللا ورسوهل أ عمل . قال: شهادة أ ن ال ا هل ا ال هللا وأ ن محمدا رسول هللا وا 

يتاء الزاكة وصوم رمضان وأ ن تؤدوا مخسا من املغَّن".  2الصالة وا 

مياان أ حس هنم خلقا".  3وحديث أ يب هريرة أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "أ مكل املؤمنني ا 

ع اال ميان، اال نصاف من نفسك وبذل وقال عامر بن ايرس ريض هللا عنه: "ثالث من مجعهن فقد مج

نفاق من اال قتار".  4السالم للعامل واال 



__________ 
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 اثنيا: زايدة اال ميان ونقصانه

 أ مجع السلف عىل أ ن اال ميان يزيد وينقص، يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية واس تدلوا ذلكل بآ دةل كثرية مهنا:

ْم أ   َذا تلِلَيْت عَلاَْهِ
ِ
لْم َوا ل َوِجلَْت قلللوهبل ِكَر اَّللذ َذا ذل

ِ
يَن ا ِ ْؤِمنلوَن اذلذ ذَما الْمل ن

ِ
ْم قوهل تعاىل: }ا ِ ميَااًن َوعىََل َرهب ِ

ِ
اَيتلهل َزاَدهْتلْم ا

لوَن{ ].ال نفال  [2يَتََولكذ

يَن  ِ ا اذلذ ميَااًن فَآَمذ
ِ
ْ َزاَدتْهل َهِذِه ا وَرةٌ فَِمهْنلْم َمْن يَقلولل َأيهمكل َذا َما ُأنْزِلَْت سل

ِ
ْ وقوهل تعاىل: }َوا ميَااًن َومهل

ِ
أ َمنلوا فََزاَدهْتلْم ا

وَن{ تَبْرِشل  [124].التوبة يَس ْ

ميَااًن{ ].الفتح
ِ
وا ا َدادل ْؤِمننَِي ِلزَيْ ِكينََة يِف قلللوِب الْمل ي َأنَْزَل السذ ِ َو اذلذ  4وقوهل تعاىل: }هل

ميَااًن{ ].املدثر
ِ
يَن أ َمنلوا ا ِ يَن أُوتلوا اْلِكتَاَب َويَْزَداَد اذلذ ِ  [31وقوهل تعاىل: }ِليَْستَْيِقَن اذلذ

ن أ نس اجلهين عن أ بيه أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "من أ عط  هلل ومنع ومن الس نة حديث معاذ ب

ميانه".  1هلل وأ حب هلل وأ بغض هلل وأ نكح هلل فقد اس تّكل ا 

وحديث ابن معر ريض هللا عهنام عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال عن النساء: "وما رأ يت من انقصات 

سول هللا وما نقصان العقل وادلين؟ قال: "أ ما نقصان عقل ودين أ غلب ذلي لب منكن"، قالت: اي ر 

العقل فشهادة امرأ تني تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، ومتكث اللياَل ما تصىل، وتفطر يف رمضان، 

 2فهذا نقصان ادلين".

__________ 
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وحديث أ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه عن النيب عليه الصالة والسالم قال: "من رأ ى منمك منكرا 

 1فليغريه بيده فا ن مل يس تطع فبلسانه فا ن مل يس تطع فبقلبه وذكل أ ضعف اال ميان".

 ومن ال اثر عن الصحابة يف هذا يشء كثري مهنا:

عن معري بن حبيب اخلطمي ريض هللا عنه قال: "اال ميان يزيد وينقص، قيل هل: وما زايدته وما  ما روي

ذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذكل نقصانه". ذا ذكران هللا ومحدانه وس بحناه فتِل زايدته وا   2نقصانه؟ قال: ا 

يقول: "مق بنا نزداد وعن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه أ نه اكن يآ خذ بيد الرجل والرجلني من أ حصابه ف 

مياان". وروى حنوه عن معاذ بن جبل وعبد هللا بن رواحة.  3ا 

مياان ويقينا وفقها".  وعن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه أ نه اكن يقول يف دعائه: "اللهم زدِن ا 

فقه العبد وعن أ يب ادلرداء ريض هللا عنه أ نه قال: "ا ن من فقه العبد أ ن يتعاهد ا ميانه وما نقص منه، ومن 

 أ ن يعمل أ يزداد هو أ م يننتقص، وأ ن من فقه الرجل أ ن يعمل نزغات الش يطان أ ىن تآ تيه".

والرواايت يف هذا كثرية عن سائر ال مئة من ُك طبقة، قال أ بو زرعة وأ بو حامت الرازاين رمحهام هللا تعاىل: 

مذههبم اال ميان قول ومعل يزيد وينقص "أ دركنا العلامء يف مجيع ال مصار جحازا وعراقا وشاما ومينا فَكن من 

" ...4 

__________ 
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ينقص وأ ن زايدته ابلطاعة ونقصه ابملعصية وتقع فهذه النصوص وغريها كثري تدل عىل أ ن اال ميان يزيد و 

 الزايدة والنقصان عىل ما يف القلب واجلوارح.

فاال ميان املتعلق ابلقلب من اليقني واحلب والتعظمي واخلوف من هللا عز وجل وكذكل سائر ال عامل القلبية 

ئر ال عامل لكام زادت زاد تزداد وتنقص. وكذكل اال ميان املتعلق ابجلوارح من الصالة والزاكة واحلج وسا

ن نقصت نقص اال ميان.  اال ميان وا 

ميانه اذلي يف قلبه من حب هللا واليقني بلقائه وتعظميه  ن ارتكب املسمل شيئا من احملرمات نقص ا  وا 

ميان القليب وكذكل الزايدة  ميانه ابرتَكبه ما حرم هللا عز وجل عليه، والنقص لال  واخلوف منه كام أ نه نقص ا 



ميان القلب يبعث اجلوارح عىل العمل.يشء طردي  ميان القلب، وا   مبعىن أ ن الطاعة تزيد يف ا 

ميان القلب والقلب يضعف معل اجلوارح، وهذا يشء يدركه اال نسان املسمل  وكذكل املعصية تضعف ا 

نه يشعر بقوة الرغبة فامي عند هللا واحلب هل وانرش  نه ا ذا أ طاع هللا تعاىل فا  اح الصدر املنتبه ل اثر أ عامهل، فا 

ميانه ويقينه  نه يشعر بضعف ا  ذا أ خل بواجب أ و عىص هللا عز وجل فا  لالزدايد من الطاعات وكذكل ا 

وضعف رغبته فامي عند هللا تعاىل، كام يؤثر ذكل أ يضا عىل انبعاثه للطاعات فال جيد نفسه مقبال علاها راغبا 

ذا مل فاها بسبب معصيته، كام أ نه سيشعر بضعف يف مقاومة املفاسد وا ملعايص وقد يقع فاها مرة بعد مرة ا 

يتداركه هللا برمحته وهدايته. وهذا مصداق ما روي عن عبد هللا مسعود ريض هللا عنه قال: "ا ن الرجل 

ليذنب اذلنب فينكت يف قلبه نكتة سوداء مث يذنب اذلنب فتنكت أ خرى حىت يصري لون قلبه لون الشاة 

رابح رمحه هللا تعاىل قال: "ليس ا ميان من أ طاع هللا اك ميان من ،وما روي عن عطاء بن أ يب 1الربداء".

 2عىص هللا".

__________ 

، وقال ال لباِن حصيح 6الربداء لون بني السواد والغربة. وأ خرج ال ثر ابن أ يب شيبة يف اال ميان ص:  1

 6اال س ناد.

 3/956رشح أ صول اعتقاد أ هل الس نة  2
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ميان املؤمنني  متفاوت. اثلثًا: أ ن ا 

مبا س بق ذكره من ال دةل يتبني أ ن اال ميان شعب وأ جزاء وأ نه يزداد ابلطاعة وينقص ابملعصية فبالتاَل أ ههل 

فيه متفاوتون، مهنم من هو يف أ عىل املقامات تصديقا ويقينا ومعال وهؤالء مه ال نبياء علاهم السالم، مه 

مياان وخش ية وتق  ومعال، قال صىل هللا مث من  1عليه وسمل: "ا ن أ تقامك وأ علممك ابهلل أ ان". أ عىل بين أ دم ا 

 بعد النبيني علاهم السالم يآ يت الصديقون مث ال مثل فال مثل من ال مة.

ومن ال دةل ادلاةل عىل تفاوت املؤمنني يف اال ميان ما روى البخاري عن أ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه 

أ ان انمئ رأ يت الناس يعرضون عيل وعلاهم مقص مهنا ما يبلغ  قال، قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: "بينا

الثدي ومهنا ما دون ذكل وعرض عيل معر بن اخلطاب وعليه مقيص جيره، قالوا: مفا أ ولت ذكل اي رسول 

 2هللا؟ قال: ادلين".

مياان أ حس هن م وعن عائشة ريض هللا عنه قالت: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: "أ مكل املؤمنني ا 

 3خلقا".



مياان ا ىل مشاشه".  4وعن معرو بن رشحبيل عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "ا ن عامر ملئ ا 

وقال ابن أ يب مليكة: "أ دركت ثالثني من أ حصاب الرسول صىل هللا عليه وسمل لكهم خياف النفاق عىل 

نه عىل ا ميان جربيل وميَكئيل".  5نفسه ما مهنم أ حد يقول ا 

__________ 

 .1/89ح البخاري مع الفتح حصي 1

 1/74حصيح البخاري  2

 ، وحصحه ال لباِن.8ابن أ يب شيبة يف اال ميان، ص: 3

مشاشه يه رأ س العظام اكملرفقني والكفني والكتفني، واحلديث أ خرجه ابن أ يب شيبة يف اال ميان وحصحه  4

 31ال لباِن ص: 

 1/87البخاري  5
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 قال: "ا ن اال ميان فرائض ورشائع وحدود وسنن مفن اس تّكلها اس تّكل وعن معر بن عبد العزيز رمحه هللا

ن أ ان مت قبل ذكل  اال ميان، ومن مل يس تّكلها مل يس تّكل اال ميان فا ن أ عش فسآ بيهنا لمك حىت تعملوا هبا، وا 

 1مفا أ ان عىل حصبتمك حبريص".

مياهنم، سواء  فامي وقر يف قلوهبم أ و مبا يقومون فهذه النصوص تبني أ ن أ هل اال ميان والتقوى متفاوتون يف ا 

 به من أ عامل اال ميان.

كام أ ن اال ميان ينقص دلى أ هل املعايص، حىت ما يبق  منه ا ال مثل حبة خردل كام ورد يف حديث أ يب 

سعيد اخلدري ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "يدخل أ هل اجلنة اجلنة وأ هل النار 

ميان فيخرجون مهنا قد اسودوا النار مث يقول هللا تع اىل أ خرجوا من اكن يف قلبه مثقال حبة خردل من ا 

فينبتون كام تنبت احلبة يف محيل الس يل أ مل تر أ هنا تخرج  -شك ماكل –فيلقون يف هنر احلياة أ و احلياء 

 2صفراء ملتوية".

هذه عىل ا ميان مرمي بنت  وروى ابن أ يب عامص عن مميون بن همران أ نه رأ ى جارية تغين فقال: "من زمع أ ن

 3معران فقد كذب".

وقال سفيان بن عيينة عن اال ميان: "قول ومعل وقال: يزيد ما شاء هللا وينقص حىت ال يبق  منه مثل 

هذه، وأ شار بيده مث قال بعد أ ن ذكر خصال اال ميان وادلين: مفن ترك خةل من خلل اال ميان جاحدا اكن هبا 

هتاوان أ دبناه، واكن هبا عندان انقصا، هكذا الس نة أ بلغها عين من سآ كل من عندان اكفرا ومن تركها كسال و 



 4الناس".

__________ 

 45، ابن أ يب شيبة ص: 1/66البخاري  1

 1/74البخاري  2

 70اال ميان البن أ يب عامص  3
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 ال اثر املرتتبة عىل مهنج السلف يف اال ميان ومثراته

ام الكتاب والس نة يوصل املسمل ا ىل بر السالمة وشاطئ ال مان يف مجيع شؤونه،ل ن اخلري منوط ا ن الزت 

 هبام والرش ابال عراض عهنام وابتغاء الهدى يف غريهام.

ن اللزتام السلف ابلكتاب والس نة مثرات وأ اثر عظمية دنيوية وأ خروية وسنشري يف جعاةل خمتَصة ا ىل أ اثر  وا 

 اال ميان ويه:ومثرات مهنج السلف يف 

 الالزتام ابلتحديدات الرشعية يف املسآ ةل. - 1

من أ اثر مهنج السلف يف اال ميان هو الارتباط بالكم هللا عز وجل والكم رسوهل صىل هللا عليه وسمل يف 

هذه املسآ ةل العظمية. وهذا هل أ مهية كربى من انحية تعظمي الكم هللا تعاىل والكم رسوهل صىل هللا عليه 

تغاء الهدى مهنام، كام أ ن يف الوقوف عىل مراد الشارع يف املسآ ةل عصمة من الوقوع يف مناقضة وسمل واب 

الكم هللا تعاىل والكم رسوهل صىل هللا عليه وسمل يف ال مور املرتتبة عىل املسميات الرشعية يف العقائد 

من تدبر الكم هللا وال حَكم. وأ يضا فا ن الوقوف عىل مراد الشارع يف ذكل فيه أ جر عظمي ل ن ذكل 

 والتفقه يف دين هللا اذلي ُأمر به املسمل.

 فتح ابب التنافس يف ارتقاء درجات اال ميان للوصول ا ىل أ عىل اجلنان. - 2

ا ن اعتقاد السلف أ ن اال ميان قول ومعل يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية يفتح الباب واسعا للتنافس احملمود 

قباال عىل اخلري والطاعة وابلتاَل بني أ هل اال ميان ل نه لكام ازداد  مياان ازداد ا  مياان ولكام ازداد ا  طاعة لكام ازداد ا 

ازداد رفعة وقراب من خالقه جل وعال وهذا ما وصف هللا عز وجل به عباده الصاحلني، قال جل وعال: 

لْم أَ  يةَلَ أهَيه مل الَْوس ِ ِ ِىَل َرهب ِ
يَن يَْدعلوَن يَبْتَغلوَن ا ِ { ]اال رساء}ُأولَئَِك اذلذ وَن َرمْحَتَهل َوخَيَافلوَن عََذابَهل [ 57ْقَربل َويَْرجل

يَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدانَ  ِ ذ أَْوَرثْنَا الِْكتَاَب اذلذ  وقال: }مثل
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ِ َذكِلَ  ْذِن اَّللذ
ِ
ْقتَِصٌد َوِمهْنلْم َساِبٌق اِبلَْخرْيَاِت اِب { ]فاطرفَِمهْنلْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه َوِمهْنلْم مل َو الَْفْضلل الَْكِبريل  [ .22 هل

 تزنيل الناس منازهلم وعدم التسوية بني املؤمنني والفجار. - 3

ا ن من ال اثر املرتتبة عىل قول السلف يف اال ميان عدم املساواة بني الناس يف اال ميان، فال يساوى العبد 

ن العدل اذلي ُيبه هللا عز وجل، أ ما املساواة الصاحل التقي ابلعبد الفاجر الفاسق. فعدم املساواة بيهنام م

ي ِئَاِت أَْن  وا السذ يَن اْجرَتَحل ِ بيهنام فهو من الظمل اذلي نفاه هللا تعاىل عن نفسه، قال جل وعال: }أَْم َحِسَب اذلذ

لْم َسا ْ َوَمَماهتل اِلَحاِت َسَواًء َمْحَيامهل للوا الصذ يَن أ َمنلوا َومَعِ ِ َعلَهلْم اَكذلذ لوَن{ ]اجلاثيةجَنْ [ وقال جل وعال: 21َء َما َُيّْكل

تذِقنَي اَكلْفلجذ  َعلل الْمل ْفِسِديَن يِف اْلَْرِض أَْم جَنْ اِلَحاِت اَكلْمل يَن أ َمنلوا َومَعِللوا الصذ ِ َعلل اذلذ  [28اِر{ ]ص}أَْم جَنْ

عد به املؤمنون.عدم فتح ابب المتين والرجاء الَكذب للعصاة بظهنم أ هنم أ هل اال ميان ادلا - 4  خلون فامي ول

طالق ا هنم مؤمنون، ل ن وصف اال ميان اْس مدح رتب هللا عز وجل  ا ن العصاة ال يصح أ ن يقال عهنم اب 

هِتَا اْلَهْنَارل َخادِلِ  ذاٍت جَتْرِي ِمْن َُتْ ْؤِمنَاِت َجن ْؤِمننَِي َوالْمل ل الْمل  يَن ِفاهَا{عليه دخول اجلنة.قال تعاىل: }َوعََد اَّللذ

ل 72]التوبة امكل لرْشَ ْم ب ْ بنَْيَ َأيِْدهِيْم َوِبآَيَْماهِنِ مهل لورل ْؤِمنَاِت يَْسَع  ن ْؤِمننَِي َوالْمل  الَْيْوَم َجنذاٌت [ وقال تعاىل: }يَْوَم تََرى الْمل

{ ]احلديد َو الَْفْوزل الَْعِظميل يَن ِفاهَا َذكِلَ هل هِتَا اْلَهْنَارل َخادِلِ العصاة ليسوا من أ هل هذا الوعد [ و 12جَتْرِي ِمْن َُتْ

 بل مه ُتت املشيئة.

منا يقال عن العايص  طالق وا  والسلف مينعون أ ن يوصف العصاة ابال ميان املطلق فال يقال عهنم مؤمنون اب 

ميانه فاسق بكبريته أ ومؤمن عاص. وذكل حىت ال يظن يف نفسه أ و يغرر به الش يطان أ نه من أ هل  مؤمن اب 

رب ا ىل الوعيد بسبب عصيانه واحنرافه، وهذا هل دور كبري يف تنبيه العايص وتخويفه الوعد مع أ ن حقيقته أ ق

 لعهل يقلع عن ذنبه ويثوب ا ىل رشده ويس تقمي عىل أ مر ربه.
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ثبات أ صل اال ميان للعصاة وتصحيح ا سالهمم وعدم تكفريمه. - 5  ا 

 السلف يف العصاة هلم ا ميان ومه مسلمون، وفسقهم ال ينايف ا سالهمم، وقول

اال ميان يثبت هلم ذكل، وذكل أ مر همم جدا حىت يندرجوا يف عداد املسلمني وتصح أ يضا عباداهتم وقرابهتم 

اليت أ توا هبا عىل وجه حصيح ل ن فسقهم بناء عىل قول السلف مل خيرَجم من اال ميان وال يصح أ ن ُيمك 

 علاهم ابلكفر بسببه.

 م من رمحة هللا عز وجل لوجود أ صل اال ميان معهم.فتح ابب الرجاء للعصاة وعدم تقنيطه - 6

من أ اثر مذهب السلف أ نه يفتح ابب الرجاء يف رمحة هللا تعاىل للعصاة،وأ نه ال يقنطهم من رمحة هللا عز 



وجل، وهذا هل دور كبري يف أ ن الفاسق يشعر بآ نه غري مطرود وأ ن حباهل ممدودة وأ ن س بل جناته متيرسة 

أ غالل هواه وينتشل نفسه من أ رس ش يطانه فيسِل سبيل الصاحلني، ويدرج عىل وما عليه ا ال أ ن ُيطم 

 خط  املؤمنني ليكون من عباد هللا املتقني الفاحلني.
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 مناجه اخملالفني يف اال ميان

 اواًل: املرجئة

... 

 مناجه اخملالفني يف اال ميان

 ما يتعلق بلك فرقة مهنا:خالف السلف يف اال ميان فرقتان: املرجئة والوعيدية. وس نبني 

 أ وال: املرجئة

 املرجئة: وصف أ طلق عىل ُك من أ خر العمل عن اال ميان ومل يدخهل يف مسامه.

 ولكمة املرجئة مش تقة من اال رجاء وهو عىل معنيني:

 املعىن ال ول: اال رجاء مبعىن التآ خري.

 املعىن الثاِن: اال رجاء مبعىن ا عطاء الرجاء.

رجئة بالك املعنيني، ل هنم أ خروا العمل عن اال ميان، كام أ هنم يعطون الرجاء ويصدق هذا الوصف عىل امل

للفاسق، ويف هذا ال خري يتفق من مل يكن غاليا مهنم مع السلف اذلين يقولون ا ن الفاسق ُتت املشيئة كام 

 س نبني.

 واملرجئة فرق عديدة ينقسم قوهلم يف اال ميان ا ىل قسمني:

 اال ميان وتعريفه وهل العمل داخل يف مسامه أ م ال؟ القسم ال ول: قوهلم يف مسم 

 القسم الثاِن: قوهلم يف وجوب العمل.

 وس نذكر موقفهم من ُك قسم فامي ييل:
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 أ وال: قول املرجئة يف مسم  اال ميان وتعريفه:

 املرجئة معوما أ خرجوا العمل عن مسم  اال ميان وهلم يف تعريف اال ميان أ قوال يه:

أ تباع اجلهم بن صفوان اذلي اكن يزمع أ ن اال ميان هو معرفة القلب، وأ نه ال يتبعض وال  اجلهمية: - 1



 1يتفاضل فيه أ ههل.

نه ال يزيد وال ينقص  - 2 ال شاعرة واملاتريدية: قالوا ا ن اال ميان هو التصديق القليب،ومهنم من قال ا 

 2اكلباقالِن واجلويين والرازي وعليه أ كرث املاتريدية.

ال: ا ن التصديق القليب يقبل الزايدة والنقصان من حيث القوة والضعف لوضوح ال دةل ومهنم من ق

 3والرباهني عليه وقال هبذا ال جيي والغزاَل.

أ بو حنيفة وأ حصابه: قالوا اال ميان هو اال قرار ابللسان والتصديق ابجلنان وهو اليزيد وال ينقص. ووافقهم  - 3

 4يف هذا بعض املاتريدية.

 5ية: قالوا ا ن اال ميان هو اال قرار ابللسان دون القلب. الكرام  - 4

 فهذه ال قوال املشهورة يف اال ميان وزايدته ونقصانه.

جفميع هذه الطوائف أ خرجت العمل من مسم  اال ميان،فبالتاَل أ نكروا زايدة اال ميان ونقصانه، ومن قال 

منا نظر ا ىل أ ن تصديق القلب يقوى ويضعف بق ن ابلزايدة والنقصان فا  وة ال دةل ووضوح الرباهني،وهذا وا 

 اكن وَجا يف الزايدة

__________ 
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ايدة والنقصان يف الكهمم تقع والنقصان يف اال ميان ا ال أ نه ليس هو املقصود فقط يف الكم السلف بل الز

 عىل ما يف القلب واجلوارح.

 أ دةل املرجئة عىل ا خراج العمل عن مسم  اال ميان.

جيمع املرجئة القول بعدم دخول ال عامل يف اال ميان، لهذا أ دلهتم منصبة عىل ما يدل عىل أ ن اال ميان يف القلب 

 دون اجلوارح ومن أ مه أ دلهتم:



ْؤِمٍن لَنَا{ ]يوسف أ ن اال ميان يف اللغة هو - 1 [ أ ي 19التصديق، واس تدلوا بقوهل تعاىل: }َوَما َأنَْت ِبمل

مبصدق لنا، وما دام اال ميان يف اللغة التصديق فهو كذكل يف الرشع. وهذا أ مه أ دلهتم، وهو معدهتم يف عدم 

 1دخول العمل يف اال ميان.

الذ أ ن هللا فرق بني اال ميان والعمل الصاحل يف أ ايت كثرية مث - 2
ِ
، ا رْسٍ نَْساَن لَِفي خل نذ اْل ِ

ِ
، ا ل: }َوالَْعَْصِ

اِلَحاِت{ ]العَص للوا الصذ يَن أ َمنلوا َومَعِ ِ  2[ وقالوا: العطف يقتِض املغايرة.2, 1اذلذ

يَن  - 3 ِ َا اذلذ أ ن هللا خاطب املؤمنني ابْس اال ميان قبل أ ن يوجب علاهم اال عامل يف مثل قوهل تعاىل: }اَي َأهيه

ْ{ ]البقرةأ َمنل  يَن ِمْن قَْبِلمكل ِ َيامل مََكَ كلتَِب عىََل اذلذ ِ ل الص   [ .183وا كلتَِب عَلَْيمكل

 الرد عىل اس تدالالت املرجئة:

 الرد عىل اس تدالل املرجئة ابللغة: - 1

 ا ن الاس تدالل ابللغة غري حصيح لعدة أ س باب:

 أ ن لفظ التصديق ليس مرادفا للفظ اال ميان ملا ييل: -أ  

__________ 
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مثل "أ منا ابهلل"، أ ما أ ن لفظ اال ميان يتعدى ابلالم مثل "مبؤمن لنا" و"أ من هل لوط" ويتعدى ابلباء  - 1

منا يتعدى بنفسه مثل "صدقه" أ و ابلباء مثل "صدق به".  لفظ التصديق فال يتعدى ابلالم ا ال اندرا وا 

نه يقابهل لفظ  - 2 أ ن لفظ اال ميان يقابهل لفظ الكفر فيقال "أ من به وكفر به" خبالف لفظ التصديق فا 

 التكذيب فيقال "صدقه وكذبه".

يس تعمل ا ال يف اخلرب عن غائب، فيقال "أ من ابهلل وأ من ابملالئكة"، وذكل ملا يف  أ ن لفظ اال ميان ال - 3

لفظ اال ميان من االئامتن. أ ما التصديق فيس تعمل يف اخلرب عن الغائب واملشاهد فيقال ملن قال: هللا موجود 

 أ و السامء فوقنا: صدق.

منا ورد أ يضا يف العمل  -ب  وذكل يف قول النيب صىل هللا عليه أ ن لفظ التصديق ليس خاصا ابلقلب وا 

وسمل: "ا ن هللا كتب عىل ابن أ دم حظه من الزان أ درك ذكل ال حماةل: فزان العني النظر وزان اللسان 

 .1املنطق والنفس متىن وتش هتىي والفرج يصدق ذكل ويكذبه" 



قلب وصدقته وقال احلسن البَصي رمحه هللا: "ليس اال ميان ابلتحيل وال ابلمتين ولكن ما وقر يف ال

 2ال عامل".

 فقد أ طلق لفظ التصديق عىل العمل يف الك الروايتني.

__________ 
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ا ن الاس تدالل ابللغة هنا غري حصيح، ل ن اخلالف بني املرجئة والسلف ليس يف معىن اال ميان  -ج 

منا اخلالف يف معناه الرشعي ومن املعلوم أ ن الشارع هل اصطالحات يف ال لفاظ خاصة به مثل  اللغوي، وا 

خدهما اس تخداما لفظ الصالة والزاكة واحلج لها معان يف اللغة، ولكن الشارع أ ضاف علاها قيودا واس ت

خاصا، فا ذا أ طلقت يف الكم الشارع فال يراد هبا ا ال املعىن الرشعي، فكذكل لفظ اال ميان ا ذا اكن معناه يف 

اللغة التصديق، فال يلزم أ ن يكون هو معناه يف الرشع، بل ا ان وجدان الشارع قد أ ضاف ا ىل التصديق 

مياان فيكون الشارع أ راد بلفظ اال ميان معىن خاص به كام أ راد بلفظ الصالة  ال عامل وال قوال،ومس  اللك ا 

 1معىن خاص.

 الرد عىل اس تدالهلم بآ ن اال عامل الصاحلة عطفت عىل اال ميان يف أ ايت عديدة والعطف يقتِض املغايرة. - 2

اجلواب عن هذا ما ذكره ش يخ اال سالم ابن تميية يف ذكل وغريه حيث قال: ا ن عطف اليشء عىل اليشء 

 رة بني املعطوف واملعطوف عليه، مع اشرتاك بيهنام يف احلمك اذلي ذكر هلام يف سائر الالكم".يقتِض املغاي

 مث ذكر أ ن املغايرة عىل مراتب:

أ ن يكون املعطوف واملعطوف عليه متباينني ليس أ حدهام هو ال خر وال جزأ ه مثل قوهل تعاىل: }َخلََق  - 1

َماَواِت َواْلَْرَض{ ]ال نعام يَل{ ]أ ل معران[ و }وَ 1السذ  [ وهو الغالب.3َأنَْزَل التذْوَراَة َواْل ِجْنِ

هِل{ ]النساء - 2 سل ِ َوَمالئَِكِتِه َوكلتلِبِه َورل [ فا ن من 136أ ن يكون بيهنام لزوم كقوهل تعاىل: }َوَمْن يَْكفلْر اِبَّللذ

 كفر ابهلل فقد كفر هبذا لكه فاملعطوف الزم للمعطوف عليه.

__________ 
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ي َخلََق  - 3 ِ ِح اْْسَ َرب َِك اْلَعىَْل، اذلذ ب ِ عطف اليشء عىل اليشء الختالف الصفتني كقوهل تعاىل }س َ

َر فَهََدى{ ]ال عىل ي قَدذ ِ [ فعطف "اذلي قدر فهدى" عىل "اذلي خلق فسوى" وهو 3 – 1فََسوذى، َواذلذ

منا عطف  ه الختالف الصفتني.واحد وهو هللا عز وجل، وا 

ْسَط { ]البقرة - 4 الِة الْول لََواِت َوالصذ وا عىََل الصذ [ 238عطف بعض اليشء عليه كقوهل تعاىل: }َحاِفظل

وحل ِفاهَا{ ]القدر [ والروح هو جربيل 4فالصالة الوسط  بعض الصلوات. وقوهل تعاىل: }تزََنذلل الَْمالئَِكةل َوالره

منا ذكر ابلتخصيص لالعتناء به والتنبيه عىل قدره وعطف العمل الصاحل عىل اال ميان  وهو من املالئكة،وا 

منا عطفه عىل اال ميان وهو جزء منه للتنبيه عليه والعناية به.  1من هذا اجلنس ا 

 الرد عىل اس تدالهلم بآ ن هللا خاطب املؤمنني ابْس اال ميان قبل أ ن يفرض علاهم ال عامل. - 3

طب املؤمنني ابْس اال ميان، اذلي اكن واجبا علاهم وأ منوا به من قبل ل ن واجلواب عن ذكل: أ ن هللا خا

فرائض اال سالم ورشائعه نزلت مفرقة فآ ول ما أ وجب عىل عباده الشهادتني فآ منوا هبا وأ قروا فزادمه 

بل، الرشائع ال خرى الصالة مث الصيام والزاكة ولكام نزلت رشيعة خاطهبم ابْس اال ميان اذلي اكنوا عليه من ق 

منا خاطهبم هللا  مياهنم السابق فا  ل هنم لو مل يؤمنوا مبا نزل من الرشائع متآ خرا اكحلج وحنوه لكفروا ومل ينفعهم ا 

 2ابْس اال ميان السابقة عىل نزول الفريضة.

__________ 
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 اثنيا: قول املرجئة يف وجوب العمل.

 العمل واملراد به الطاعات الواجبة واملندوبة،ويدخل هنا الانهتاء عن احملرمات واحملظورات.

 واملرجئة يف هذا عىل قولني:

اجب ويدعون أ ن املؤمن همام ترتكب من املعايص أ و غالة املرجئة: ومه اذلين يزمعون أ ن العمل غري و  - 1

نه ال يرض مع اال ميان ذنب كام ال ينفع مع الكفر طاعة وعزي  أ خل ابلواجبات فالنجاة متحققة هل ويقولون: ا 

 1هذا القول ا ىل اليونس ية والعبيدية.

اجب وأ ن العايص غري الغالة من املرجئة: ومه من عدا من ذكر من املرجئة فا هنم يرون أ ن العمل و  - 2

ن شاء غفر هل . وهذا القول مهنم خفف اخلالف بيهنم وبني 2ُتت املشيئة يوم القيامة فا ن شاء هللا عذبه وا 



 السلف وجعل اخلالف يف مسم  اال ميان فقط.

أ ما املرجئة اذلين أ نكروا وجوب العمل، فهذا قول ال يعرف ل حد هل شهرة يف العمل وال قدم راخسة يف 

م مناقض دلعوة النيب صىل هللا عليه وسمل وَجاده والترشيع اال ساليم عىل العموم، فلسقوطه ادلين، وقوهل

ليه من ش به وتصورات يه بعيدة ُك البعد عن حقيقة ادلين  وفساده نعرض عن ذكر ما يستندون ا 

 واال سالم.

__________ 
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 أ دةل غالة املرجئة:

، وذكل مثل حديث أ يب هريرة أ ن 1قد يس تدل غالة املرجئة ابل حاديث اليت يسماها العلامء أ حاديث الوعد 

 يلق  هللا هبام عبد غري شاك النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "أ شهد أ ن ال ا هل ا ال هللا وأ ِن رسول هللا ال

 2فاهام ا ال دخل اجلنة".

وحديث عامثن بن عفان ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل أ نه قال: "من مات وهو يعمل أ ن ال 

 3ا هل ا ال هللا دخل اجلنة".

ا هل ا ال وحديث عتبان بن ماكل ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "ال يشهد أ حد أ ن ال 

 4هللا وأ ِن رسول هللا فيدخل النار أ و تطعمه". 

 الرد عىل الغالة من املرجئة:

ال حاديث اليت ذكرت يف أ دةل غالة املرجئة يقابلها أ حاديث كثرية وردت يف دخول أ انس من أ هل التوحيد 

يض هللا ،وحديث معقل بن يسار ر5النار، كام يف حديث حذيفة ريض هللا عنه "ال يدخل اجلنة منام" 

عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "ما من عبد يسرتعيه هللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش 

 6لرعيته ا ال حرم هللا عليه اجلنة". 

وحديث أ يب أ مامة ريض هللا عنه أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: "من اقتطع حق امرىء مسمل 

 وغري ذكل من ال حاديث. 7بميينه فقد أ وجب هللا هل النار". 

__________ 
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وأ هل البدع يمتزيون ابل خذ ببعض النصوص، ويرتكون البعض ال خر. فقد أ خذ املرجئة بآ حاديث الوعد، 

 وتركوا أ حاديث الوعيد. واخلوارج واملعزتةل أ خذوا بآ حاديث الوعيد وتركوا أ حاديث الوعد.

جبميع النصوص ما أ مكن امجلع بيهنا، فلهذا صار مذههبم بناًء عىل  ومهنج أ هل الس نة وما ميزيمه أ هنم يآ خذون

هذه النصوص مجيعها، أ ن من مات من أ هل اال سالم وهو عىل يشء من اذلنوب فهو ُتت املشيئة ا ن 

ن شاء عذبه،ويرجون للمحسن وخيافون عىل امليسء.  شاء غفر هل وا 

لاه  ا املرجئة ا ىل عدة أ جوبة، مهنا:واختلف جواهبم رمحهم هللا يف الرواايت اليت يستند ا 

أ ن هذه الفضيةل يف تِل ال حاديث يه ملن قالها عند الندم والتوية، ومات عىل ذكل، وهبذا قال  - 1

 1البخاري. 

أ ن املراد بدخول اجلنة يف هذه أ ل حاديث هو دخولها بعد جمازاته مبا يس تحق من العقوبة ا ن مل يغفر  - 2

 2هللا هل. 

ن ُترمي دخول النار، أ ي عدم دخول النار اليت أ عدت للَكفرين اليت من دخلها ال خيرج أ ن املراد م - 3

 مهنا، خبالف النار اليت يدخلها عصاة املوحدين ممن شاء هللا عقابه.

أ ن ال ا هل ا ال هللا سبب دلخول اجلنة والنجاة من النار ومقتىض ذلكل، ولكن املقتىض ال يعمل معهل ا ال  - 4

وانتفاء موانعه، وقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات رشط من رشوطه أ و لوجود مانع،  ابس تجامع رشوطه

وهبذا قال احلسن للفرزدق وهو يدفن امرأ ته: ما أ عددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أ ن ال ا هل ا ال هللا منذ 

 س بعني س نة. قال احلسن: نعم العدة، ولكن ال ا هل ا ال هللا

__________ 
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رشوطًا، فا ايك وقذف احملصنات. وقيل للحسن: ا ن انسًا يقولون: من قال ال ا هل ا ال هللا دخل اجلنة، فقال: 

 من قال ال ا هل ا ال هللا فآ دى حقها وفرضها دخل اجلنة.

ملن سآ هل: أ ليس مفتاح اجلنة ال ا هل ا ال هللا؟ قال: بىل، ولكن ما من مفتاح ا ال وهل قال وهب من منبه 

ال مل يفتح كل.  أ س نان، فا ن أ تيت مبفتاح هل أ س نان فتح كل، وا 

وهذا ظاهر الكم القايض عياض، وما رحجه النووي وش يخ اال سالم ابن تميية وابن القمي وابن رجب وابن 

ه البد مع ال ا هل ا ال هللا من معل الصاحلات وجتنب الس يآ ت، اذلي هو جحر، وكثري من ال مئة، وهو أ ن

 1ُتقيق ملعناها ومقتضاها، ودليل عىل الصدق فاها. 

 أ اثر قول املرجئة يف مسم  اال ميان:

 ا ن قول املرجئة اذلين أ خرجوا العمل عن مسم  اال ميان هل أ اثر ولوازم فاسدة من أ مهها:

 الكم رسوهل صىل هللا عليه وسمل يف ُتديد اال ميان ووصفه.خمالفة الكم هللا عز وجل و  - 1

املرجئة زمعوا أ ن اال ميان هو التصديق فقط أ و التصديق مع القول عىل قول بعضهم، وهذا أ خذ ببعض 

الكتاب وترك للبعض ال خر ا ذ هو أ خذ للنصوص اليت ذكرت أ ن اال ميان هو ما يف القلوب، مثل قوهل 

مل اْل ِميَاَن{ ]اجملادةلتعاىل: }أُولَئَِك َكتََب  [ أ و ال ايت اليت تضمنت ذكر قول اللسان وذكل يف 22يِف قلللوهِبِ

 مثل قوهل

__________ 

نتصار يف الرد عىل املعزتةل 1/219انظر ال اثر السابقة وأ قوال العلامء يف رشح النووي عىل مسمل  1 ، اال 

، تيسري العزيز 147-3/137ادلين اخلالص ، 1/343، معارج القبول 1/226، فتح الباري 3/757القدرية 

 .91-87امحليد 
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صىل هللا عليه وسمل: "أ مرت أ ن أ قاتل الناس حىت يقولوا ال ا هل ا ال هللا مفن قال ال ا هل ا ال هللا فقد عصم 

وتركوا النصوص اليت جتعل اال عامل من مضن اال ميان مثل  1مين ماهل ونفسه ا ال حبقه وحسابه عىل هللا" 

وا ِبآَْمَواِلهِمْ قو لوا َوَجاَهدل ذ لَْم يَْراَتب وهِلِ مثل ِ َوَرسل يَن أ َمنلوا اِبَّللذ ِ ْؤِمنلوَن اذلذ ذَما الْمل ن
ِ
{  هل تعاىل: }ا ِ َوَأنْفلِسهِْم يِف َسِبيِل اَّللذ



[ ، وقوهل صىل هللا عليه وسمل: "اال ميان بضع وس بعون شعبة فآ عالها قول ال ا هل ا ال هللا 15]احلجرات

ماطة ال ذى عن الطريق واحلياء شعبة من اال ميان" و  ، وحنوه من ال حاديث اليت أ دخلت العمل 2أ دانها ا 

 يف اال ميان.

كام خالفوا الكم الشارع يف وصف اال ميان بآ نه يزيد وينقص حيث وردت أ ايت وأ حاديث عديدة يف وصف 

يد وال ينقص وليس هلم يف ذكل مستند اال ميان بآ نه يزيد وينقص خفالفها املرجئة فزمعوا أ ن اال ميان ال يز 

 رشعي.

 زمعهم أ ن الفاسق مؤمن اكمل اال ميان ومهنم من يدخل النار يوم القيامة. -2

ن ارتكب من املعايص ما ارتكب  املرجئة زمعوا أ ن الفاسق ملا أ ىت ابلتصديق فهو مؤمن اكمل اال ميان، وا 

هنم من يدخل النار كام ثبت ابل حاديث، وهذا وعندمه كام س بق أ ن العصاة يوم القيامة ُتت املشيئة، وم

يلزم منه أ ن يدخل العصاة أ و بعضهم النار مع أ هنم مؤمنون اكملوا اال ميان، وهذا خالف ما وعد هللا به 

هِتَا اْلَهْنَا ذاٍت جَتْرِي ِمْن َُتْ ْؤِمنَاِت َجن ْؤِمننَِي َوالْمل ل الْمل يَن ِفاهَا{ املؤمنني يف مثل قوهل عز وجل: }َوعََد اَّللذ رل َخادِلِ

 [ .72]التوبة

__________ 

 من حديث معر ريض هللا عنه. 1/150, 124، ومسمل يف اال ميان رمق 1399البخاري يف الزاكة رمق  1

 .1/46، ومسمل يف اال ميان 1/68البخاري يف اال ميان  2
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 وصفهم الفساق بصفة املدح والثناء ويه اال ميان. - 3

أ ن الفاسق مؤمن اكمل اال ميان ووصف اال ميان وصف مدح وثناء رتب هللا عليه اجلنة وهو املرجئة زمعوا 

مثل بر وتقي وصاحل، مع أ ن الفساق ليسوا كذكل بل ورد يف الرشع ذهمم لتلبسهم ابل عامل احملرمة،فكيف 

 يس تقمي أ ن يكون ممدوحا عىل َجة الكامل والامتم وهو يف نفس الوقت مذموم.

 ني أ فسق الناس وأ تق  الناس يف اال ميان.مساواهتم ب - 4

املرجئة جعلوا اال ميان شيئا واحدا أ و من ش يئني ال يتفاوت أ ههل فيه، فبالتاَل من أ نفق ساعاته وحياته لكها 

يف معايص هللا عز وجل، والوقوع فامي حرمه هللا، وهو مقر هلل ابلربوببة وال لوهية ومصدق للنيب صىل هللا 

ةل مثل جربيل وميَكئيل وسائر ال نبياء علاهم السالم يف اال ميان. والشك أ ن املساواة عليه وسمل يف الرسا

 بني أ فسق الناس وأ تق  الناس يف اال ميان قول ابطل.

 هتاوهنم بآ عظم ال صول ادلينية وهو توحيد ال لوهية. - 5



يد ما هل عالقة ابلعمل ملا زمع املرجئة أ ن العمل ليس داخال يف أ صل اال ميان أ خرجوا يف الكهمم عن التوح 

وهو توحيد ال لوهية فرتامه يف تعريفهم وذكرمه للتوحيد ال يذكرون سوى الربوبية وال سامء والصفات لتعلقهام 

 ابالعتقاد وهيملون ذكر توحيد ال لوهية ويبدو أ ن هذا من أ اثر تعريفهم لال ميان.

ظم املطالب الرشيعة مع ذكل أ مههل املرجئة وتوحيد ال لوهية هو الغاية اليت من أ جلها خلق اال نسان وهو أ ع

 وكف  هبذا أ ثرا فاسدا لقوهلم يف اال ميان أ نه التصديق دون العمل.
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 اثنيًا: الوعيدية

نفاذ الوعيد يف أ هل اال ميان واال سالم،ومل ير ل هل الفسق يف الرمحة نصيب  املراد ابلوعيدية: مه من قطع اب 

 وال رجاء.

 عزتةل واخلوارج.واملراد هبم هنا: امل

 وس نذكر قول اخلوارج واملعزتةل يف تعريف اال ميان يف زايدته ونقصانه.

 أ واًل: قول اخلوارج واملعزتةل يف اال ميان:

 1اخلوارج واملعزتةل قالوا: ا ن اال ميان هو مجيع الطاعات الواجبة وهو ال يزيد وال ينقص.

ت، فقد خرج من اال سالم ودخل يف الكفر عند ومن أ خل بيشء من الواجبات أ و ارتكب شيئًا من املهنيا

 اخلوارج، أ ما املعزتةل فعندمه أ نه خرج من اال سالم ومل يدخل يف الكفر فهو يف مزنةل بني املزنلتني

 الفرق بني قول اخلوارج واملعزتةل وقول السلف:

دخال ال عامل يف مسم  اال ميان  ا ال أ هنم خالفوا السلف اخلوارج واملعزتةل وافقوا السلف يف تعريف اال ميان اب 

بآ ن جعلوا ال عامل رشطًا يف حصة اال ميان، مفن أ خل بيشء من الواجبات أ و ارتكب شيئًا من املهنيات عند 

 اخلوارج خرج من اال ميان ودخل يف الكفر، وعند املعزتةل هو يف مزنةل بني املزنلتني ال مؤمن وال اكفر.

__________ 

، 139، رشح ال صول امخلسة ص1/168، مقاالت اال سالميني 249انظر أ صول ادلين للبغدادي ص 1

 .101.وانظر أ يضًا قول اخلوارج يف اال ميان ل يب عبيد ص397مسائل اال ميان ص
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أ ما عند السلف فا ن ال عامل من اال ميان، مفن أ خل بش من الواجبات أ و ارتكب شيئًا من املهنيات نقص 

ميانه عن القدر الواجب، وعرض نفسه  للعقوبة ومل يس تحق اْس اال ميان املطلق ا ال أ نه ال خيرج من اال ميان ا 



 ا ال ابرتَكب معل كفري أ و ترك الصالة عىل قول كثري من العلامء.

 أ دةل اخلوارج واملعزتةل:

اخلوارج واملعزتةل خالفوا السلف يف مسم  وحمك من أ خل بيشء من الواجبات، أ و ارتكب شيئًا من 

رج اكفراً، وحّكوا عليه به، أ ما املعزتةل فقد أ خرجوه من اال ميان ومل يدخلوه يف الكفر. احملرمات، فسامه اخلوا

 وقد اس تدل ُك مهنم بآ دةل.

 أ واًل: أ دةل اخلوارج واملعزتةل.

اس تدل اخلوارج عىل قوهلم بتكفري مرتكب الكبرية ابل دةل اليت ورد فاها ا طالق الكفر عىل مرتكب بعض 

وَن{ ]املائدة املعايص مثل قول هللا عز  ل الََْكِفرل ل فَآُولَئَِك مهل ْ ِبَما َأْنَزَل اَّللذ [ . ومثل 44وجل: }َوَمْن لَْم َُيْمكل

أ و قوهل صىل هللا عليه وسمل: "ليس من  1قوهل صىل هللا عليه وسمل: "أ ميا عبد أ بق من مواليه فقد كفر".

 .2رجل ادع  لغري أ بيه وهو يعلمه ا ال كفر" 

لنصوص اليت تسلب اال ميان عن العايص وتصفه ابلفسق، مثل قول النيب صىل هللا عليه واس تدل املعزتةل اب

 ، أ و حديث "ال ا ميان3وسمل: "ال يزِن الزاِن حني يزِن وهو مؤمن.." 

__________ 

ذا أ بق العبد فهو كفر.57ح  37خمتَص حصيح مسمل ص 1  , ابب ا 

 ., ابب من قال ل خيه اكفر50ح  34خمتَص حصيح مسمل ص 2

 , ابب ال يزِن الزاِن حني يزِن وهو مؤمن.31خمتَص حصيح مسمل ص 3
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 وحنو ذكل من ال حاديث. 2، أ و حديث "وهللا ال يؤمن اذلي ال يآ من جاره بوائقه" 1ملن ال أ مانة هل" 

 الرد عىل الوعيدية:

 الرد عىل اخلوارج واملعزتةل يكون من وَجني:

 وص اليت اس تدل هبا ُك من اخلوارج واملعزتةل.الوجه ال ول: يف بيان معىن النص

 أ واًل: أ دةل اخلوارج:

 ال دةل اليت اس تدل هبا اخلوارج وفاها وصف عامل بعض ال عامل ابلكفر للعلامء فاها عدة أ جوبة، مهنا:

أ ن املقصود بذكل املس تحل للفعل املذكور، ل ن املس تحل ذلكل مكذب لنص القرأ ن أ و الس نة يف  - 1

 ل املهنىي عنه، فيكون بذكل اكفراً.ُترمي الفع

 3أ ن املراد أ ن ذكل الفعل مؤد ا ىل الكفر، ل نه كام قيل: املعايص بريد الكفر. - 2



 أ ن املراد به كفر النعمة وكفر اال حسان. - 3

 4أ ن املراد التغليظ، وليس الكفر ابهلل. - 4

 فر خارجأ ن ذكل الفعل من أ خالق الكفار وأ عامهلم، وال يعين أ ن صاحبه اك - 5

__________ 

 .440-3/438أ خرجه أ محد يف مس نده  1

 ، ابب ا مث من ال يآ من جاره بوائقه.10/457أ خرجه البخاري  2

 .2/50رشح النووي عىل مسمل  3

 .1/419ُتفة ال حوذي  4
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 1من اال سالم.

منا هو كفر دون كفر. 6  أ ن املراد ليس الكفر ال كرب، وا 

ن الشارع ورد عنه تقس مي بعض هذه التسميات ا ىل قسمني، وذكل مثل قوهل ومما يدل عىل حصة هذا، أ  

عليه الصالة والسالم: "ا ن أ خوف ما أ خاف عليمك الرشك ال صغر..". فدل هذا عىل أ ن الرشك رشاكن 

 أ كرب وأ صغر.

يَن أ َمنلوا َولَمْ  ِ وا  وكذكل ما ورد من حديث عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه قال: "ملا نزلت }اذلذ يَلِْبسل

مْلٍ{ ]ال نعام ميَاهَنلْم ِبظل ِ
[ شق ذكل عىل املسلمني فقالوا: اي رسول هللا أ ينا ال يظمل نفسه؟ قال: ليس 82ا

مْلٌ  َك لَظل ْ نذ الرش ِ
ِ
ِ ا لرْشِْك اِبَّللذ ليَنذ ال ت منا هو الرشك،أ مل تسمعوا ما قال لقامن البنه وهو يعظه }اَي ب ذكل، ا 

 2[ 13َعِظمٌي{ ]لقامن

 فهذا دليل عىل أ ن الظمل ظلامن، ظمل دون ظمل، وهو ظمل العبد لنفسه ابذلنوب، وظمل عظمي وهو الرشك.

ومن هذا قوهل عليه الصالة والسالم من حديث ابن معر ريض هللا عهنام: "أ ربع من كن فيه اكن منافقًا 

ذا أ   ذا حدث خالصًا،ومن اكنت فيه خصةل مهنن اكنت فيه خصةل من النفاق حىت يدعها، ا  ئمتن خان، وا 

ذا خامص جفر".  ذا عاهد غدر، وا   3كذب، وا 

__________ 

هبذا قال البخاري رمحه هللا، حيث بوب يف الصحيح: ابب املعايص من أ مر اجلاهلية وال يكفر صاحهبا  1

 .96. وهو قول أ يب عبيد القاْس بن سالم يف كتابه اال ميان ص1/84ابرتَكهبا ا ال ابلرشك. انظر فتح الباري 



 .6/537أ خرجه البخاري يف كتاب ال نبياء. انظر حصيح البخاري مع الفتح  2

 1/89أ خرجه البخاري يف كتاب اال ميان. انظره مع الفتح  3
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فهذا دليل عىل أ ن النفاق منه ما يكون أ كرب، وهو النفاق يف اال ميان بآ ن يظهر اال ميان ويبطن الكفر، ومنه 

 ون فيه من أ خالق املنافقني.ما هو دون ذكل، وهو أ ن يك

ومن هذا الباب لفظ الكفر، فقد أ طلق النيب صىل هللا عليه وسمل لفظ الكفر عىل بعض ال عامل، وفرسه 

بغري الكفر ابهلل، وذكل يف قوهل عليه الصالة والسالم فامي روى ابن عباس ريض هللا عهنام عن النيب صىل 

أ كرث أ هلها النساء يكفرن قيل: أ يكفرن ابهلل؟ قال: يكفرن  هللا عليه وسمل أ نه قال: "أ ريت النار فا ذا

العشري، ويكفرن اال حسان لو أ حسنت ا ىل ا حداهن ادلهر، مث رأ ت منك شيئًا قالت: ما رأ يت منك خرياً 

ومما يدل عىل هذا املعىن ماروى ابن جرير بس نده عن ابن عباس ريض هللا عنه يف تفسري قوهل  1قط" 

وَن{ ]املائدةتعاىل: }َوَمْن لَْم  ل الََْكِفرل ل فَآُولَئَِك مهل ْ ِبَما َأنَْزَل اَّللذ [ قال: يه به كفر، وليس كفراً ابهلل 44َُيْمكل

ومالئكته وكتبه ورسهل. وروي عنه أ نه قال: من حجد ما أ نزل هللا فقد كفر، ومن أ قر به ومل ُيمك فهو ظامل 

 فاسق.

فسق دون فسق، وظمل دون ظمل. ومثهل قال طاووس، وروي عن عطاء أ نه قال يف ال ية كفر دون كفر، 

 2وهو ما رحجه ابن جرير.

ليه صنيع النووي يف تبويبه لصحيح مسمل، وكذكل ش يخ اال سالم ابن تميية وما رحجه شارح  وهو ما يشري ا 

 .وهللا أ عمل.3الطحاوية،وهو أ رحج ال قوال يف جواب ال حاديث اليت وصفت بعض اذلنوب ابلكفر 

__________ 

 .1/83أ خرجه البخاري يف اال ميان. انظره مع الفتح  1

 .358 - 1/355تفسري ابن جرير  2

 .444، رشح الطحاوية ص7/524، مجموع الفتاوى 2/57رشح النووي عىل مسمل  3

(1/70) 

 

 اثنيًا: أ دةل املعزتةل.

املراد بنفي اال ميان أ نه مل ال دةل اليت اس تدل هبا املعزتةل وفاها نفي اال ميان عن مرتكيب بعض ال عامل، فليس 

منا هو نفي لكامهل الواجب اذلي يعرض اتركه للعقوبة، فقوهل: "ال ا ميان ملن ال  يبق معه يشء من اال ميان، وا 



أ مانة هل" يعين أ نه فاقد للجزء املهم من اال ميان اذلي بفقده يصبح صاحبه ك نه خال منه، وهو مثل صانع 

فيقال هل: ما صنعت شيئًا، أ و مثل طالب العمل يذهب ليتعمل العمل مث مل يصنع معاًل ل حد،ا ال أ نه مل ُيس نه 

نه مل يتعمل شيئًا، وال يعين ذكل نفي الصفة وال نفي العمل  ُيسن التعمل جفاء علمه قلياًل ضعيفا فيقال عنه ا 

منا يعين نفي حقيقته، ونفي اليشء اذلي به يس تحق أ ن يوصف به.  بتااًت، وا 

ذا و  خالصه، اذلي لو اكن موجوداً فكذكل اال ميان ا  منا ينفي عنه حقيقته وا  قع صاحبه يف تِل اذلنوب، ا 

 وهللا أ عمل. 1عنده لعصمه وأ بعده عن تِل املوبقات واحملرمات.

 الوجه الثاِن: وهو يف بيان أ ن املعايص ال تزيل اال ميان وال توجب كفر فاعلها:

 وا ذلكل بعدة أ دةل:أ مجع أ هل الس نة عىل أ ن املعايص ال توجب الكفر واس تدل

أ نه لو اكن كفراً خمرجًا من املةل لَكنوا بذكل مرتدين،ووجب قطع نَكهحم وتوارهثم، ولوجب قتلهم  - 1

 لردهتم. وهذا لكه مل يقع من النيب صىل هللا عليه وسمل، ومل ُيمك هللا بذكل

__________ 

، رشح 377ان للقايض أ يب يعىل ص، مسائل اال مي98 - 90انظر اال ميان ل يب عبيد القاْس بن سالم ص 1

 12/61، فتح الباري 2/41مسمل للنووي 

(1/71) 

 

فنجد أ ن هللا حد احلدود يف الزاِن البكر اجلدل، ويف الثيب الرمج، ويف شارب امخلر اجلدل، ويف السارق 

ا ال من اكن  القطع. والنيب صىل هللا عليه وسمل نفذ هذه احلدود فمين ارتكب شيئًا من املهنيات، ومل يقتل

حده القتل، وكذكل فعل أ حصابه رضوان هللا علاهم. فهذا دليل واحض عىل أ نه ال خيرج من اال سالم وال 

 يكفر.

ْؤِمننَِي 2 ْن َطائَِفتَاِن ِمَن الْمل
ِ
أ ن هللا جل وعال قد أ ثبت اال ميان لبعض العصاة يف مثل قوهل عز وجل: }َوا

 
ِ
وا بَيهَْنلَما فَا { اْقتََتللوا فَآَْصِلحل ِ ىَل َأْمِر اَّللذ

ِ
ذيِت تَْبِغي َحىتذ تَِفيَء ا َا عىََل اْلُْخَرى فَقَاتِللوا ال ْحَدامهل

ِ
ْن بَغَْت ا

 [ .9]احلجرات

فوصفهم ابال ميان يف حال القتال، وهذا يدل عىل أ هنم ال خيرجون بذكل من ادلين. وكذكل قال صىل هللا 

عنه: "ا ن ابين هذا س يد ولعل هللا أ ن يصلح به بني عليه وسمل يف الكمه عن احلسن بن عيل ريض هللا 

 1فئتني عظميتني من املسلمني".

 فوصفهم ابال سالم مع وقوع القتال بيهنم، مما يدل عىل عدم خروَجم من اال سالم.

3 َ َك ِبِه َوي َ ال يَْغِفرل أَْن يلرْشَ نذ اَّللذ
ِ
ْغِفرل َما أ هنم يف ال خرة ُتت املشيئة داخلون ُتت معوم قوهل عز وجل: }ا



{ ]النساء وَن َذكِلَ ِلَمْن يََشاءل  [ .48دل

كام ثبت يف أ حاديث كثرية خروج أ انس كثري من العصاة من النار، كام أ ن أ حاديث الشفاعة تدل عىل أ نه 

ال خيدل يف النار ا ال الكفار، فلو اكن مرتكبو الكبائر كفاراً كفراً أ كرب لَكنوا من اخلادلين يف النار، ويف هذا 

 ية ومقنع ملن هداه هللا.كفا

 وقبل أ ن خنُت الالكم يف هذه املسآ ةل نشري ا ىل أ مر همم اشرتك فيه سائر اخملالفني للسلف يف اال ميان وهو:

 أ هنم زمعوا أ ن اال ميان ُك ال يتجزأ  ا ذا ذهب بعضه ذهب لكه.

__________ 
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اال ميان يشء واحد وهو التصديق أ و القول والتصديق أ و القول، وهذا عندمه يشء واحد فاملرجئة زمعوا أ ن 

 ال يتجزأ ، فلو زال بعضه لزال لكه، فلو زال بعض اال ميان وهو التصديق لصار شَكً وذكل كفر.

من وكذكل قال املعزتةل واخلوارج أ ن اال ميان ُك ال يتجزأ  فهو قول واعتقاد ومعل، ولو زال جزء منه سواء 

منا يسم  كفراً، كام هو عند اخلوارج،أ و  ميااًن، وا  القول أ و الاعتقاد أ و العمل زال املسم  لكه فال يسم  ا 

 مزنةل بني املزنلتني كام هو عند املعزتةل.

واحلق خالف قوهلم مجيعا، فا ن اال ميان مركب من ثالثة أ ش ياء، وهو القول والاعتقاد والعمل، وزوال جزء 

ما مل يكن يف ذكل اجلزء هو ال صل اذلي يبىن عليه ادلين لكه. وذكل مثل الشجرة فا هنا  منه ال يزيل مسامه

مكونة من جذور وساق وأ غصان أ وراق فلو زال جزء من ال غصان أ و ال وراق فا هنا تبق  عىل امسها وال 

 يزول عهنا الاْس بزوال اجلزء، ولكهنا توصف ابلنقص.

منا تفقد كاملها، وكذكل سائر املركبات من املكيالت وامل وزوانت لو زال مهنا جزء فا هنا ال تفقد مسامها، وا 

منا يزيل عنه وصف الكامل فقط   . وهللا أ عمل.1فكذكل اال ميان زوال جزء منه ال يزيل مسامه، وا 

__________ 
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 احل يف التوحيدمهنج السلف الص

 اوال: توحيد الربوبية



... 

 مهنج السلف الصاحل يف التوحيد

 التوحيد: مصدر وحد يوحد توحيدا فهو موحد، والواحد وال حديدور معناه عىل الانفراد.

ورشعًا: هو اعتقاد أ ن هللا تعاىل واحد يف ذاته وواحد يف ريوبيته وواحد يف صفاته ال مثيل هل وواحد يف 

 ادته ال رشيك هل.أ لوهيته وعب

فهذا التعريف تضمن اعتقاد وحدانية هللا عز وجل من مجيع الوجوه فهو واحد يف ذاته ال ودل هل وال وادل، 

وليس ثالثة كام يدعي النصارى، تعاىل هللا عن ذكل كام يبطل دعوى من زمع وحدة الوجود، وأ ن هللا هو 

وهلم علوا كبريا. وهو س بحانه واحد يف ربوبيته ال هذا الكون من حولنا متوزع يف ذراته تعاىل هللا عن ق

 معاون هل وال ظهري وال مساند وال معني ال يف اخللق وال يف التدبري.

 وهو س بحانه واحد يف صفاته ال مثيل هل يف يشء من صفاته فهو ليس مكثهل يشء وهو السميع البصري.

 ، ا ذ ال معبود حبق سواه.كام يتضمن التعريف وجوب ا خالص العبادة هل وحده ال رشيك هل

 أ نواع التوحيد الثالثة:

يَصح السلف رمحهم هللا بآ ن الواجب عىل العباد ا خالص التوحيد هلل تعاىل، والتوحيد عندمه ثالثة 

 أ نواع، يه:

 أ وال: توحيد الربوبية.

 ئص الربوبية.هو توحيد هللا بآ فعاهل مثل اخللق والرزق واال حياء واال ماتة والتدبري وحنوها مما هو من خصا
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وهذا النوع من التوحيد، وهو اال قرار بربوبية هللا مجةل وأ نه اخلالق والرازق ليس فيه كبري خالف بني بين 

َماَواِت َواْلَْرَض  قرار املرشكني بذكل. قال تعاىل: }َولنَِئْ َسآَلهَْتلْم َمْن َخلََق السذ البرش، فقد ذكر هللا تعاىل ا 

مْ  لْؤفَكلوَن{ ]العنكبوت َوخَسذَر الشذ ل فَآىَنذ ي َل ِمَن 61َس َوالَْقَمَر لََيقلوللنذ اَّللذ [ وقوهل تعاىل: }َولنَِئْ َسآَلهَْتلْم َمْن نَزذ

مهلْ  ِ بَْل أَْكرَثل ل قلِل الَْحْمدل َّلِلذ َماِء َماًء فَآَْحيَا ِبِه اْلَْرَض ِمْن بَْعِد َمْوهِتَا لََيقلوللنذ اَّللذ [ 63يَْعِقللوَن{ ]العنكبوتال  السذ

وَن، قلْل َمنْ  ِ قلْل َأفاَل تََذكذرل َيقلوللوَن َّلِلذ وَن، س َ ْ تَْعلَمل ْن كلْنُتل
ِ
َماَواِت  وقال }قلْل ِلَمِن اْلَْرضل َوَمْن ِفاهَا ا َربه السذ

ِ قلْل َأفاَل تَتذقلوَن، َيقلوللوَن َّلِلذ ْبعِ َوَربه الَْعْرِش الَْعِظمِي، س َ ريل َوال  الس ذ ِ َو جيل ٍء َوهل قلْل َمْن ِبَيِدِه َملَكلوتل ُكل ِ يَشْ

وَن{ ]املؤمنون لْسَحرل ِ قلْل فَآىَنذ ت َيقلوللوَن َّلِلذ وَن، س َ ْ تَْعلَمل ْن كلْنُتل
ِ
َارل عَلَْيِه ا ْن 89 – 84جيل [ وقال تعاىل: }َأمذ

مَ  ْ ِمَن السذ َماَواِت َواْلَْرَض َوَأنَْزَل لمَكل ْ أَْن تلْنِبتلوا ََشََرَها َخلََق السذ اِء َماًء فَآَنَْبتْنَا ِبِه َحَدائَِق َذاَت هَبَْجٍة َما اَكَن لمَكل

 َ ْن َجَعَل اْلَْرَض قََراراً َوَجَعَل ِخاللَهَا َأهْنَاراً َوَجَعَل ل ْ قَْوٌم يَْعِدللونَآَمذ ِ بَْل مهل هَلٌ َمَع اَّللذ
ِ
هَا َرَوايِسَ َوَجَعَل بنَْيَ َأا



وَن{ ]المنلالْ  ْ ال يَْعلَمل مهل ِ بَْل َأْكرَثل هَلٌ َمَع اَّللذ
ِ
 [ .64 – 60َبْحَريِْن َحاِجزاً َأا

فهذه ال ايت وغريها كثري تقرر أ ن املرشكني اذلين قاتلهم النيب صىل هللا عليه وسمل اكنوا يقرون بربوبية هللا 

 تعاىل ولكهنم يكفرون ابل لوهية.

العنكبوت: "ولنئ سآ لت اي محمد هؤالء املرشكني ابهلل من خلق السموات قال ابن جرير يف تفسريه ل ية 

وال رض فسواهن ... ليقولن اذلي خلق ذكل وفعهل هللا فآ ىن يؤفكون يقول جل ثناؤه، فآ ىن يَصفون معن 

 1صنع ذكل فيعدلون عن ا خالص العبادة هل".

الذ وروى ابن جرير بس نده عن ابن عباس ريض هللا عنه يف تفسري قوهل ت
ِ
ِ ا ْ اِبَّللذ مهل لْؤِمنل َأْكرَثل عاىل: }َوَما ي

رْشِكلوَن{ ]يوسف ْ مل مياهنم ا ذا قيل106َومهل  [ قال: "من ا 

__________ 

 21/11تفسري ابن جرير الطربي  1

(1/75) 

 

 هلم من خلق السامء ومن خلق ال رض ومن خلق اجلبال؟ قالوا هللا ومه مرشكون.

تادة وعطاء وابن زيد، ونذكر رواية ابن زيد ملا فاها من التفصيل حيث وروى حنوه عن عكرمة وجماهد وق 

جاء فاها أ نه قال: "ليس أ حد يعبد مع هللا غريه ا ال وهو مؤمن ابهلل يعرف أ ن هللا ربه وأ ن هللا خالقه 

براهمي "أ فرأ يُت ما كنُت تعبدون أ نُت وأ ابؤمك ال قدمون فا هنم  عدو َل ورازقه وهو يرشك به أ ال ترى كيف قال ا 

ا ال رب العاملني" قد عرف أ هنم يعبدون رب العاملني مع ما يعبدون قال فليس أ حد يرشك به ا ال وهو مؤمن 

به، أ ال ترى كيف اكنت العرب تليب لبيك اللهم لبيك، ال رشيك كل ا ال رشيك هو كل متلكه وما مِل، 

 املرشكون اكنوا يقولون هذا".

وما يقر أ كرث هؤالء اذلين وصف عز وجل صفهتم.....ابهلل أ نه خالقه وقال ابن جرير مفرسا لل ية السابقة: "

ورازقه وخالق ُك يشء ا ال ومه به مرشكون يف عبادهتم ال واثن وال صنام واتخاذمه من دونه أ راباب وزمعهم 

 1أ ن هل ودلا تعاىل هللا عام يقولون"

َذا َرِكبلوا يِف الْفلِْلِ 
ِ
َذا  كام روى ابن جرير يف قوهل تعاىل: }فَا

ِ
ِ ا ىَل الرَْب 

ِ
ْ ا ا جَنذامهل يَن فَلَمذ ِ ْخِلِصنَي هَلل ادل  َ مل ا اَّللذ َدَعول

ْ يلرْشِكلوَن{ ]العنكبوت  2[ عن قتادة أ نه قال:"فاخللق لكهم يقرون هلل أ نه رهبم، مث يرشكون بعد ذكل".65مهل

يرشكون يف العبادة وال لوهية فهذه النصوص تثبت أ ن املرشكني اكنوا يقرون ابلربوبية هلل عز وجل ولكهنم 

لَهًا 
ِ
وهذا ما اكنوا أ نكروه عىل النيب صىل هللا عليه وسمل كام ذكر هللا عز وجل يف قوهل: }َأَجَعَل اْل ِلهََة ا

َاٌب{ ]ص ٌء جعل نذ َهَذا ليََشْ
ِ
 [ وهو اذلي استنكره أ يضا املرشكون قبل مرشيك مكة، كام5َواِحداً ا



__________ 
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اَن فَآْتِ  َ َوْحَدهل َونََذَر َما اَكَن يَْعبلدل أ اَبؤل ْن ذكر هللا تعاىل عن قوم هود أ هنم قالوا هل }َأِجئَْتنَا ِلنَْعبلَد اَّللذ
ِ
اَن ا نَا ِبَما تَِعدل

اِدِقني{ ]ال عراف  [ .70كلْنَت ِمَن الصذ

من نظر ا ىل النصوص الرشعية،أ درك أ ن أ هل اجلاهلية اكنوا يعرفون هللا وهذا أ مر معلوم ظاهر للك 

 ويقرون هل ابلربوبية يقرون هل بآ مور أ كرث من اخللق والرزق كام قال زهري بن أ يب سلم :

 فال تكمتن هللا ما يف نفوسمك ... ليخف  وهمام تكُت هللا يعمل

 1ينتقميؤخر فيوضع يف كتاب فيدخر ... ليوم احلساب أ و يعجل ف 

 وكام قال عنرتة:

 2اي عبل أ ىن من املنية همرب ... ا ن اكن ريب يف السامء قضاها

بل اكنوا يعبدونه بآ نواع من العبادة اكحلج وادلعاء والاس تغاثة به يف حال الشدائد ا ال أ هنم اكنوا يرشكون 

 ِ وِنِه أَْوِلَياَء َما معه أ لههتم ويزمعون أ هنا تقرهبم ا ىل هللا وتشفع هلم عنده، قال جل وعال }َواذلذ وا ِمْن دل َذل يَن اتخذ

تَِلفلوَن  ْ ِفيِه خَيْ ل بَيهَْنلْم يِف َما مهل َ َُيْمكل نذ اَّللذ
ِ
لْفَ  ا ِ زل ىَل اَّللذ

ِ
لواَن ا ِب الذ ِليلقَر 

ِ
ْ ا مهل َو اَكِذٌب نَْعبلدل َ ال هَيِْدي َمْن هل نذ اَّللذ

ِ
ا

 [ .3َكفذاٌر{ ]الزمر

 أ دةل توحيد الربوبية:

 ا ن ال دةل عىل توحيد الربوبية ظاهرة واحضة وكثرية عديدة، نذكر مهنا:

 أ واًل: دليل الفطرة:

 3الفطرة لغة: يه اخللقة. 

واملراد بدليل الفطرة أ ن هللا تعاىل خلق العباد مفطورين عىل اال قرار به، واعتقاد أ نه خالقهم ورهبم. وهذا 

 الطربي هو املروي عن كثري من السلف، فقد روى ابن جرير

__________ 
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بس نده أ ن معر ريض هللا عنه مر مبعاذ بن جبل فقال: "ما قوام هذا ال مة؟ قال معاذ: ثالث وهن 

ذيِت فََطَر النذاَس  ِ ال [ ، والصالة: ويه املةل، 30عَلاَْهَا{ ]الروم املنجيات: اال خالص، وهو الفطرة }ِفْطَرَت اَّللذ

 والطاعة: ويه العصمة، فقال معر: صدقت.

وقد دل عىل ذكل أ دةل  2وهو قول أ كرث السلف. 1وروى عن جماهد أ نه قال: فطرة هللا اال سالم ". 

 عديدة، مهنا:

 ِ ر  هلوِرمِهْ ذل هَك ِمْن بيَِن أ َدَم ِمْن ظل ْذ أََخَذ َرب
ِ
ْ قَاللوا بىََل قوهل تعاىل: }َوا ْ عىََل َأنْفلِسهِْم َألَْستل ِبَرب مِكل ذهَتلْم َوَأْشهََدمهل ي

انذ كلنذا َعْن َهَذا غَاِفِلنَي{ ]ال عراف
ِ
 [ .172َشهِْداَن أَْن تَقلوللوا يَْوَم الِْقيَاَمِة ا

ظهر أ دم بنعامن  وأ خرج اال مام أ محد عن ابن عباس ريض هللا عهنام مرفوعا قال: "ا ن هللا أ خذ امليثاق من

فآ خرج من صلبه ُك ذرية ذرأ ها فنرثمه بني يديه اكذلر مث لكمهم قبال قال: "أ لست  -يعين عرفه–

 3بربمك"قالوا: بىل شهدان أ ن تقولوا يوم القيامة ا ان كنا عن هذا غافلني".

ىل الفطرة وكذكل حديث أ يب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "ُك مولود يودل ع

 4فآ بواه هيودانه أ و ينَصانه أ و ميجسانه مكثل الهبمية تنتج الهبمية هل ترى فاها جدعاء".

وحديث عياض بن حامر اجملاشعي ريض هللا عنه أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال ذات يوم يف 

ِن خطبته: "أ ال ا ن ريب أ مرِن أ ن أ علممك ما َجلُت مما علمين يويم هذا: ُك مال حنل  ته عبداً حالل، وا 

هنم أ تهتم الش ياطني فاجتالهتم عن ديهنم وحرمت علاهم ما أ حللت هلم وأ مرهتم  خلقت عبادي حنفاء لكهم، وا 

 أ ن يرشكوا يب ما مل أ نزل به

__________ 
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 احلديث. 1سلطاان ... " 

تغري فطرمه تِل مبا فهذه ال دةل تدل عىل أ ن اخللق مفطورون عىل اال قرار ابخلالق وأ نه رهبم وخالقهم وأ هنم ت 

ليه أ ابؤمه من الاهودية والنَصانية وغريهام.  ُيرفهم ا 

 اثنيًا: دليل ال ايت

 املراد بدليل ال ايت، يه العالمات ادلاةل عىل ربوبية هللا تعاىل، ويه كثرية:

ليه بنظره وفكره من خملوقات هللا، اكلسامء - 1  ال ايت الكونية: ويه مجيع ما ُييط ابال نسان ويصل ا 

وال رض والشجر واجلبال وادلواب والبحار واال نسان ففي ُك ذكل أ ايت ابهرات واحضات عىل ربوبية هللا 

 تعاىل.

َماَواِت َواْلَْرِض َواْخِتالِف  نذ يِف َخلِْق السذ
ِ
وقد لفت هللا تعاىل نظر اال نسان ا ىل ذكل. قال عز من قائل }ا

َاِر َل ايٍت ِلُوَِل اْلَ  ذْيِل َوالهنذ ْ َأفاَل 190لَْباِب{ ]أ ل معرانالل وِقننَِي، َويِف َأنْفلِسمكل [ ، و }َويِف اْلَْرِض أ اَيٌت لِلْمل

وَن{ ]اذلارايت  .20تلْبَِصل

وملا سآ ل فرعون موىس عليه السالم عن رب العاملني، أ جابه موىس عليه السالم مبا يقطع جحته ويفضح 

وِقننَِي،  كذبه. قال تعاىل: }قَاَل ِفْرَعْونل َوَما َربه  ْ مل ْن كلْنُتل
ِ
َماَواِت َواْلَْرِض َوَما بَيهَْنلَما ا الَْعالَِمنَي، قَاَل َربه السذ

ي أُ  ِ ل اذلذ ولمَكل نذ َرسل
ِ
لنَِي، قَاَل ا ل اْلَوذ ْ َوَربه أ اَبئمِكل همكل وَن، قَاَل َرب َتِمعل ْ لََمْجنلوٌن، قَاَل ِلَمْن َحْوهَلل أاَل تَس ْ لَْيمكل

ِ
ْرِسَل ا

ْ تَْعِقللوَن{ ]الشعراء  ْن كلْنُتل
ِ
ِق َوالَْمْغرِِب َوَما بَيهَْنلَما ا  [ .26 – 23قَاَل َربه الَْمرْشِ

مام املالحدة وأ خرس ته وأ ظهرت خزيه وجفوره.  فهذه أ ايت ظاهرة أ مجلت ا 

نسان ال ُتتاج ا ىل كبري عناء يف ا دراك أ ن لها موجداً أ وجدها هل ُك  صفات وال ايت الكونية ظاهرة للك ا 

 الكامل واجلالل، وقد حدد هللا تعاىل وحَص ال وجه

__________ 
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َماوَ  ل الَْخاِلقلوَن، أَْم َخلَقلوا السذ ٍء أَْم مهل ِلقلوا ِمْن غرَْيِ يَشْ  اِت املمكنة يف ا جياد اخللق وذكل يف قوهل تعاىل: }أَْم خل

 [ .35َواْلَْرَض بَْل ال يلوِقنلوَن{ ]الطور 

ما أ ن تكون ال ش ياء خملوقة هكذا صدفة بدون موجد  فال خيرج ال مر عن واحد من هذه الثالثة، ا 

ما أ ن يكون اال نسان أ وجد نفسه وأ وجد غريه، وهذا ابطل يعلمه  وخالق، وذكل ابطل ببدهية العقول، وا 

نسان من نفسه ويتيقنه. فا ذا مل يكن واحداً من هذين فال يبق  ا ال ال مر الثالث، وهو أ ن لها خالقًا  ُك ا 



 وهو هللا تعاىل اذلي أ وجدها ودبرها وهو املتَصف وحده فاها.

 ال ايت اليت أ ظهرها هللا تعاىل عىل أ يدي أ نبيائه. - 2

ربوبية هللا ال ايت واملعجزات اليت أ جراها هللا تعاىل عىل أ يدي أ نبيائه، يه دالئل عظمية داةل عىل 

ليه أ قواهمم من التوحيد وقد سامها هللا تعاىل أ ايت.قال تعاىل:  وأ لوهيته،وصدق أ نبيائه تعاىل فامي دعوا ا 

ْ ِمْن أ يٍَة بَي ِنٍَة{ ]البقرة  رْسائيَل مَكْ أ تَيْنَامهل
ِ
وىَس تِْسَع أ اَيٍت بَي ِنَاٍت 211}َسْل بيَِن ا [ .وقال تعاىل: }َولَقَْد أ تَيْنَا مل

وراً، قَاَل لَقَْد عَِلْمَت فَاسْ  وىَس َمْسحل نهَك اَي مل ِن ِ َلَظل
ِ
ْ فَقَاَل هَلل ِفْرَعْونل ا ْذ َجاَءمهل

ِ
رْسائيَل ا

ِ
َما َأنَْزَل آَْل بيَِن ا

نهَك اَي ِفْرَعْونل َمثْبلوراً{ ]اال رساء  ِن ِ َلَظل
ِ
َماَواِت َواْلَْرِض بََصائَِر َوا الذ َربه السذ

ِ
الِء ا  [ .102 – 101َهؤل

قال ابن القمي رمحه هللا: "وهذه الطريق من أ قوى الطرق وأ حصها وأ دلها عىل الصانع وصفاته وأ فعاهل، 

وارتباط أ دةل هذه الطريق مبدلوالهتا أ قوى من ارتباط ال دةل العقلية الَصُية مبدلوالهتا، فا هنا مجعت بني 

 1ا هللا أ ايت بينات". دالةل احلس والعقل، وداللهتا رضورية بنفسها، ولهذا يسماه

__________ 
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 ال ايت املتلوة. - 3

املراد ابل ايت املتلوة الكم هللا املزنل عىل أ نبيائه، ومن أ عظم ذكل القرأ ن الكرمي، فهو أ ية مس تقةل اكفية من 

َو مجيع الوجوه يف ادلالةل عىل اخلالق تبارك وتعاىل أ رصح دالةل وأ وحض  ها وأ صدقها وأ مكلها. قال تعاىل: }بَْل هل

وَن، َوقَاللوا لَْوال أُ  اِلمل الذ الظذ
ِ
َحدل ِبآ ايِتنَا ا يَن أُوتلوا الِْعمْلَ َوَما جَيْ ِ وِر اذلذ دل نْزَِل عَلَْيِه أ اَيٌت ِمْن َرب ِِه أ اَيٌت بَي ِنَاٌت يِف صل

ذَما َأانَ  ن
ِ
ِ َوا ذَما اْل ايتل ِعْنَد اَّللذ ن

ِ
نذ يِف َذكِلَ قلْل ا

ِ
ْم ا لْتىَل عَلاَْهِ ِبنٌي، أََولَْم يَْكِفهِْم َأانذ َأْنَزلْنَا عَلَْيَك الِْكتَاَب ي  نَِذيٌر مل

لْؤِمنلوَن{ ]العنكبوت   [ .51 – 49لََرمْحًَة َوِذْكَرى ِلقَْوٍم ي

ثبات وجود اخلالق تبارك وتعاىل وربوبيته وأ لوهيته من خالل النص عىل ذكل فهو متوفر يف  مفن رام ا 

ثبات ذكل من خالل ا جعاز النص املزنل فذكل متوفر، فيكون من جنس أ ايت ال نبياء  القرأ ن، ومن رام ا 

احملسوسة، بل هو أ عظمها. وقد قال عليه الصالة والسالم: "ما من نيب ا ال وأ ويت من ال ايت ما أ من عىل 

 1القيامة".مثهل البرش وأ وتيت روحًا فآ رجو أ ن أ كون أ كرثمه اتبعًا يوم 

نسان يس تطيع أ ن جيد يف القرأ ن ادلالةل عىل أ ن القرأ ن تزنيل من حكمي  ومن هذه الناحية ال خرية فا ن ُك ا 

محيد،فالعامل ابلتارخي أ و اجلغرافيا أ و ال حياء أ و الطب أ و الفِل أ و غري ذكل من العلوم لو نظروا يف القرأ ن 

هِِيْم  لوجدوا فيه ال ايت البينات اليت ترشدمه ا ىل أ نه حق نزل ابحلق،ويدعوا ا ىل احلق، كام قال تعاىل: }َسُنل



ذهل عىََل  ذهل الَْحقه أََولَْم يَْكِف ِبَرب َِك َأن َ لَهلْم َأن ٍء َشهِيٌد{ ]فصلت  أ اَيِتنَا يِف اْل فَاِق َويِف َأنْفلِسهِْم َحىتذ يََتبنَيذ ُكل ِ يَشْ

53. ] 

__________ 
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ول مهية هذا النوع من التوحيد ا ذ يرتبط به الغاية اليت من أ جلها خلق اال نسان ويه عبادة هللا عز وجل 

جعهل هللا س بحانه مس تقرا يف الفطر،وجعل اال قرار به بني بين البرش عاما كام جعل دالئهل من أ وحض 

 حىت تقوم احلجة عىل اال نسان بآ مكل صورها وأ وحض مباناها. وهذا من عظمي لطف هللا ادلالئل والرباهني

خبلقه ورمحته هبم، ا ذ علق جناهتم وفالهحم عىل مطلب دليهل مس تقر يف فطرمه ودالئهل غري ذكل من أ وحض 

 ادلالئل والرباهني بل يه يف ُك يشء، كام قيل:

 1ويف ُك يشء هل أ ية ... تدل عىل أ نه واحد

وذلا جند أ ن هللا عز وجل قد اس تدل يف القرأ ن الكرمي بآ ايت ربوبيته عىل أ لوهيته واس تحقاقه للعبادة دون 

 ما سواه،وهذا ظاهر يف ال ايت السابقة من سورة يونس والمنل والعنكبوت والروم وغريها.

__________ 

وأ ما أ بو الفرج فقد نس به ، 7/138اختلف يف نسبته، فنس به الصفدي ا ىل أ يب فراس. انظر: الوفيات  1
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 النوع الثاِن: توحيد ال لوهية

فراد هللا عز وجل ابلعبادة ال رشيك هل، وهذا النوع من التوحيد  وهو: توحيد هللا بآ فعال العباد، أ و هو: ا 

وِن{ هو اذلي خلق هللا عز وجل اال نسان من أ جهل، قال جل وعال }َومَ  الذ ِلَيْعبلدل
ِ
ا َخلَْقتل الِْجنذ َواْل ِنَْس ا

ليه وتقريره. قال جل 56]اذلارايت [ قال ابن عباس: "ا ال ليوحدون" وهو اذلي بعثت الرسل يف ادلعوة ا 

اغلوَت{ ]النحل َ َواْجتَِنبلوا الطذ وا اَّللذ واًل أَِن اْعبلدل ٍة َرسل [ وقال تعاىل: }َوَما 36وعال }َولَقَْد بََعثْنَا يِف ُكل ِ ُأمذ

وِن{ ]ال نبياء الذ َأاَن فَاْعبلدل
ِ
هَلَ ا
ِ
ذهل ال ا لَْيِه أَن

ِ
لويِح ا الذ ن

ِ
وٍل ا  [ .25َأْرَسلْنَا ِمْن قَْبِِلَ ِمْن َرسل

وهو اذلي وقعت اخلصومة فيه بني الرسل علاهم السالم وأ قواهمم، قال جل وعال عن نوح عليه السالم: 

وا}َولَقَْد أَْرَسلْنَا  ىَل قَْوِمِه فَقَاَل اَي قَْوِم اْعبلدل
ِ
لوحًا ا  ن
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{ ]املؤمنون هل هَلٍ غرَْيل
ِ
ْ ِمْن ا َ َما لمَكل [ . وهكذا قال هود وصاحل ولوط وشعيب وهكذا سائر ال نبياء علاهم 23اَّللذ

 السالم ا ىل أ خرمه نبينا محمد صىل هللا عليه وسمل.

ْ وهو أ ول أ مر يف القرأ ن الكرمي. قال ج ي َخلَقمَكل ِ ل اذلذ ذمكل وا َرب َا النذاسل اْعبلدل ال وعال يف سورة البقرة: }اَي َأهيه

ْ تَتذقلوَن{ ].البقرة ْ لََعلذمكل يَن ِمْن قَْبِلمكل ِ  [21َواذلذ

نَكره دماء الكفار كام قال عليه الصالة والسالم: "أ مرت أ ن أ قاتل الناس حىت  وهو اذلي أ ابح هللا بسبب ا 

 1ا هل ا ال هللا مفن قال ال ا هل ا ال هللا فقد عصم مين ماهل ونفسه ا ال حبقه وحسابه عىل هللا"  يقولوا ال

وأ مهية هذا النوع من التوحيد وخطورته تتضح وضوحا بينا خبطورة الوقوع يف ضده وهو الرشك يف العبادة 

ال هناية هل يف انر املوجب لغضب الرب وانتقامه وعذابه الرسمدي اذلي -نسآ ل هللا العافية  -حيث هو

ل عَلَْيِه الَْجنذَة َوَمآْ  َم اَّللذ ِ فَقَْد َحرذ ذهل َمْن يلرْشِْك اِبَّللذ ن
ِ
َواهل َجَّن ملن مات عىل ذكل ومل يتب. قال جل وعال: }ا

اِلِمنَي ِمْن أَنَْصاٍر{ . ]املائدة  [72النذارل َوَما لِلظذ

 ا ذ معناها ال معبود حبق ا ال هللا عز وجل.وهذا النوع من التوحيد هو معىن ال ا هل ا ال هللا 

 وهو توحيد العبادة اذلي يعين ا خالص العبادة هلل عز وجل وحده ال رشيك هل.

 .2والعبادة يف اللغة: الطاعة مع اخلضوع،ومنه طريق معبد ا ذا اكن مذلال بكرثة الوطء

__________ 
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والعبادة يف الرشع: اْس جامع للك ما ُيبه هللا ويرضاه من ال قوال وال عامل الظاهرة والباطنة. أ و يه عبارة 

 عام جيمع كامل احملبة واخلضوع واخلوف.

اجلوارح. مفن رصف شيئا مهنا لغري هللا ويف هذا يدخل مجيع أ نواع الطاعات الباطنة ابلقلب والظاهرة عىل 

عز وجل فقد أ رشك. ومن أ مه أ نواع العبادة الصالة والزاكة والصيام واحلج وادلعاء واخلوف والرجاء والتوُك 

 والنذر والاس تغاثة والاس تعانة.

 رشطا قبول العبادة:

لني: أ حدهام: ا خالص ادلين لقبول العبادة رشطان: قال ش يخ اال سالم ابن تميية: "وال بد يف عبادته من أ ص



 .1هلل. والثاِن موافقة أ مر هللا اذلي بعث به رسهل" 

 واملراد ابال خالص: أ ن يكون العمل مرادا به وجه هللا عز وجل.

 أ ما موافقة أ مره اذلي بعث به رسهل: فهو أ ن ال يعبد هللا ا ال مبا رشع".

ه  ْ َأي ْ أَْحَسنل مَعَاًل{ ]هودقال الفضيل بن عياض يف قوهل عز وجل: }ِلَيْبللَومكل  [7مكل

قال: "أ خلصه وأ صوبه"، قيل اي أ اب عيل: "ما أ خلصه وأ صوبه؟ " قال: "ا ن العمل ا ذا اكن خالصا ومل يكن 

ذا اكن صوااب ومل يكن خالصا مل يقبل  صوااب مل يقبل، وا 

__________ 
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 1عز وجل والصواب ا ذا اكن عىل الس نة". حىت يكون خالصا صوااب، واخلالص ا ذا اكن هلل 

فهذان الرشطان هام معىن شهادة أ ن ال ا هل ا ال هللا وشهادة أ ن محمدا رسول هللا. ول مهيهتام نبني شيئًا مما 

 يتعلق هبام:

 -أ واًل: اال خالص:

 2اال خالص يف اللغة: تنقية اليشء مما يشوبه،وُك يشء خالص فهو منقىمن الشوائب.

بادة: هو أ ن يقصد هبا وجه هللا عز وجل، فال يرشك معه غريه، ال رشاكً أ كرب وال واال خالص يف الع 

 أ صغر، اكلرايء وحنوه.

 وال دةل الرشعية عىل هذا الرشط كثرية، مهنا:

يَن{ ]البينة  ِ ْخِلِصنَي هَلل ادل  َ مل وا اَّللذ الذ ِلَيْعبلدل
ِ
وا ا َ مل 5قوهل تعاىل: }َوَما ُأِمرل يَن{ [ . }فَاْعبلِد اَّللذ ِ ْخِلصًا هَلل ادل 

يَن{ ]الزمر2]الزمر ِ ْخِلصًا هَلل ادل  َ مل ِن ِ ُأِمْرتل أَْن َأْعبلَد اَّللذ
ِ
ْخِلصًا هَلل ِدييِن{ 11[ ، }قلْل ا َ َأْعبلدل مل [ ، }قلِل اَّللذ

ْخِلِصنَي هَلل ادل ِ 14, 11, 2]الزمر وهل مل ْ ِعْنَد ُكل ِ َمْسِجٍد َواْدعل وَهمكل جل [ ، وقال 9يَن{ ]ال عراف[ }َوَأِقميلوا ول

وَن{ ]غافر يَن َولَْو َكرَِه الََْكِفرل ِ ْخِلِصنَي هَلل ادل  َ مل َو فَاْدعلوهل 14}فَاْدعلوا اَّللذ الذ هل
ِ
هَلَ ا
ِ
َو الَْحيه ال ا [ ، وقال }هل

يَن{ ]غافر ِ ْخِلِصنَي هَلل ادل   [ .65مل

أ نه قال: "أ سعد الناس بشفاعيت يوم  وعن أ يب هريرة ريض هللا عنه عن النيب عليه الصالة والسالم

 3القيامة، من قال: ال ا هل ا ال هللا خالصًا من قلبه أ و من نفسه".

 وضد اال خالص الرشك.

__________ 
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 والرشك نوعان: أ كرب وأ صغر.

من العبادة لغري هللا تعاىل من َشر أ و جحر أ و مِل أ و نيب أ و أ ي اكئنا من أ ما ال كرب: فهو رصف يشء 

اكن، مفن دعا غري هللا أ و اس تغاث به أ و رجاه أ و ذحب أ و نذر هل أ و جسد هل أ و رصف شيئًا من العبادة لغري 

 هللا فقد أ رشك الرشك ال كرب اذلي ال يغفره هللا.

يَن تَْدعلوَن ِمْن دل  ِ وا َما قال تعاىل: }َواذلذ عل ْ َولَْو مَسِ عَاَءمكل وا دل ْ ال يَْسَمعل ْن تَْدعلومهل
ِ
وِنِه َما يَْمِلكلوَن ِمْن ِقْطِمرٍي، ا

ئلَك ِمثْلل َخِبرٍي{ ].فاطر لنَب ِ ْ َوال ي ِكمكل وَن ِبرِشْ ْ َويَْوَم الِْقيَاَمِة يَْكفلرل لوا لمَكل َتَجاب  [14, 13اس ْ

نه ال ميِل شيئًا، حىت ما يكون عىل نواة المتر من فدل الكم هللا عز وجل هنا عىل أ ن ُك من دع ا غريه فا 

 }ْ ِكمكل وَن برِِشْ القرشة الرقيقة، كام دل أ يضًا عىل أ ن ذكل ادلعاء رشك، وذكل يف قوهل: }َويَْوَم الِْقيَاَمِة يَْكفلرل

َ 14]فاطر ِ َمْن ال ي وِن اَّللذ ْن يَْدعلو ِمْن دل ْ [ .وقال جل وعال: }َوَمْن أََضله ِممذ ىَل يَْوِم الِْقيَاَمِة َومهل
ِ
َتِجيبل هَلل ا س ْ

ْم اَكِفرِيَن{ ]ال حقاف لوا ِبِعَباَدهِتِ لوا لَهلْم أَعَْداًء َواَكن رِشَ النذاسل اَكن َذا حل
ِ
ْم غَاِفللوَن، َوا عَاهِئِ  [ .6, 5َعْن دل

 جفعل هللا تعاىل دعاء غريه عبادة للمدعو، وجعل ذكل كفراً.

للعمل من أ صهل، كام أ نه يفسد اال ميان وال يقبل هللا معه رصفًا وال عدال. قال تعاىل: والرشك ال كرب حمبط 

َ َولََتكلونَنذ ِمَن الْخَ  ْكَت لََيْحَبَطنذ مَعَِلل يَن ِمْن قَْبِِلَ لنَِئْ أرَْشَ ِ ىَل اذلذ
ِ
لَْيَك َوا

ِ
[ ، 65ارِسِيَن{ ]الزمر}َولَقَْد أُويِحَ ا

ِ هَيِْدي ِبِه َمْن يََشاءل ِمْن ِعَباِدِه  وقال جل وعال بعد ذكره للعديد َدى اَّللذ من ال نبياء علاهم السالم }َذكِلَ هل

لوا يَْعَمللوَن{ ]ال نعام كلوا لََحِبطَ َعهْنلْم َما اَكن  [ .88َولَْو أرَْشَ

َ ال يَْغِفرل أَْن يلرْشَ  نذ اَّللذ
ِ
وَن وهو اذلنب اذلي ال يغفره هللا ملن مات عليه.قال جل وعال: }ا َك ِبِه َويَْغِفرل َما دل

ِ فَقَْد َضلذ َضالاًل بَِعيداً{ ]النساء لرْشِْك اِبَّللذ  [ .116َذكِلَ ِلَمْن يََشاءل َوَمْن ي
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ل عَلَْيِه الَْجنذَة َومَ  َم اَّللذ ِ فَقَْد َحرذ ذهل َمْن يلرْشِْك اِبَّللذ ن
ِ
آَْواهل النذارل َوَما وصاحبه خمدل يف النار أ بد ال ابد. قال تعاىل: }ا

اِلِمنَي ِمْن َأنَْصاٍر{ ]املائدة  [ .72لِلظذ

 أ ما ال صغر، مفنه الرايء: وهو أ ن يعمل العمل مما يقصد به وجه هللا عز وجل يقصد به رايء الناس.



هَلٌ َواحِ 
ِ
ْ ا لَهلمكل

ِ
ذَما ا ََلذ َأن ِ

ْ يلوىَح ا ذَما َأاَن برََشٌ ِمثْللمكل ن
ِ
وا ِلقَاَء َرب ِِه فَلَْيْعَمْل مَعَاًل قال تعاىل: }قلْل ا ٌد فََمْن اَكَن يَْرجل

 [ .110َصاِلحًا َوال يلرْشِْك ِبِعَباَدِة َرب ِِه أََحداً{ ]الكهف

فقوهل تعاىل: }َوال يلرْشِْك ِبِعَباَدِة َرب ِِه أََحداً{ فرسها ابن عباس وسعيد بن جبري وغريمه بآ ن املقصود هبا 

 1الرايء. 

يرة ريض هللا عنه قال، قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "قال هللا تبارك وتعاىل أ ان أ غىن وعن أ يب هر 

 2الرشاكء عن الرشك من معل معاًل أ رشك فيه معي غريي تركته ورشكه".

وعن محمود بن لبيد ريض هللا عنه أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: "ا ن أ خوف ما أ خاف عليمك 

قالوا: وما الرشك ال صغر اي رسول هللا؟ قال: "الرايء، يقول هللا عز وجل هلم يوم الرشك ال صغر". 

 3القيامة ا ذا جزي الناس بآ عامهلم اذهبوا ا ىل اذلين كنُت تراءون يف ادلنيا فانظروا هل جتدون عندمه جزاء".

ذا  دخل عىل العبد والرايء ُيبط من العمل بقدره، فا ذا دخل عىل العمل من أ وهل أ حبطه وأ بطل أ جره وا 

 أ ثناء العمل نقص من ال جر حبس به.

ذا اكن الرايء يف اال ميان فهو النفاق ال كرب اخملرج من املةل.  4وا 

__________ 
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 اثنيًا: املتابعة.

متابعة النيب صىل هللا عليه وسمل، فال يعبد هللا تعاىل ا ال مبا رشع رسوهل صىل هللا  واملقصود هبا: جتريد

منا أ رسل رسهل ليعبد س بحانه مبا رشع عىل أ لس نة  عليه وسمل ل ن ذكل يه العبادة اليت ُيهبا هللا تعاىل، فا 

الذ ِليلَطا
ِ
وٍل ا { ]النساءرسهل علاهم السالم. قال تعاىل: }َوَما أَْرَسلْنَا ِمْن َرسل ِ ْذِن اَّللذ

ِ
 [ .64َع اِب

ذا اكنت وفق رشعه  ونبينا محمد صىل هللا عليه وسمل هو حظنا من ال نبياء، فال تصح عبادة املسمل ا ال ا 

ْ ذل  ل َويَْغِفْر لمَكل ل اَّللذ ِبْبمكل ْ وِِن ُيل ذِبعل َ فَات بهوَن اَّللذ ِ ْ ُتل ْن كلْنُتل
ِ
ل صىل هللا عليه وسمل. قال تعاىل: }قلْل ا ل غَفلوٌر ن ْ َواَّللذ وبمَكل

 [ .31َرِحمٌي{ ]أ ل معران 

ْ َعْنهل فَانهَْتلوا{ ]احلرش وهل َوَما هَنَامكل ذل ولل فَخل سل ل الرذ [ ا ىل غري ذكل من ال دةل ادلاةل 7وقال جل وعال: }َوَما أ اَتمكل



تقرير  عىل وجوب الزتام الس نة وُترمي البدعة، وقد س بق ذكرها عند احلديث عىل مهنج السلف يف

 العقيدة.
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 النوع الثالث: توحيد ال سامء والصفات.

وهو اعتقاد أ ن هللا تعاىل هل ال سامء احلس ىن، وهل الصفات العىل الَكمةل،اليت ليس فاها نقص بوجه من 

الوجوه، وال مياثهل فاها أ حد من خلقه، وال مياثل فاها س بحانه أ حداً من خلقه. وس يآ يت مزيد بيان ذلكل يف 

 فقرة مس تقةل.

 العالقة بني أ نواع التوحيد الثالثة:

أ نواع التوحيد الثالثة اليت س بق ذكرها بيهنا عالقة تضمن والزتام، فتوحيد الربوبية مس تلزم لتوحيد 

نه يلزمه أ ن يقر بتوحيد ال لوهية.  ال لوهية، مبعىن أ ن من أ قر بتوحيد الربوبية فا 
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الربوبية، مبعىن أ ن من عبد هللا فا ن ذكل متضمن ال قراره بآ ن هللا ربه وتوحيد ال لوهية متضمن لتوحيد 

 وخالقه ورازقه.

وتوحيد ال لوهية والربوبية متضمن لتوحيد ال سامء والصفات، فا ن اال هل املعبود والرب اخلالق البد أ ن يكون 

 هل الصفات العىل الَكمةل ادلاةل عىل اس تحقاقه للربوبية وال لوهية.

ن هللا هل ال سامء احلس ىن والصفات العىل، فيلزم من ذكل أ ن يعتقد أ نه الرب،وأ ن ال يعبد ا ال ومن اعتقد أ  

 هو س بحانه وتعاىل.فبني أ نواع التوحيد عالقة الزتام وتضمن.

ومن العلامء من يقول: ا ن توحيد ال سامء والصفات شامل لتوحيد الربوبية وال لوهية، من انحية أ ن اال قرار 

 1يتضمن اال قرار بآ ن هللا هو الرب واال هل، وذكل توحيد الربوبية وال لوهية.بآ سامئه وصفاته 

 جواب من أ نكر تقس مي التوحيد ا ىل ثالثة أ قسام:

من الناس من ينكر تقس مي التوحيد ا ىل ثالثة أ قسام، ويزمع أ ن هذا التقس مي اصطالح حدث بعد القرون 

 واجلواب عن ذكل من وجوه:الثالثة، وأ ن أ ول من اخرتعه ش يخ اال سالم ابن تميية. 

أ ن هذا التقس مي ل نواع التوحيد مس تفاد من النصوص الرشعية،فلك نوع من أ نواعه هل ممزياته  - 1

ثبات اخللق والس يادة والتدبري،  ن اكن بيهنام ترابط من وجه أ خر، فتوحيد الربوبية تعلقه اب  وخصائصه، وا 

ثبات ال سامء والصفات وتوحيد ال لوهية تعلقه بعبادة الرب جل وعال، وتوحي د ال سامء والصفات تعلقه اب 



 هلل عز وجل.

__________ 

. وقد جعل ال نواع الثالثة 1/255، معارج القبول 1/41، رشح الطحاوية 9/344انظر: درء التعارض  1

، معتقد أ هل الس نة وامجلاعة يف توحيد ال سامء والصفات 421متالزمة، وانظر: الكواشف اجللية ص

 جعال توحيد أ لسامء والصفات شاماًل لتوحيد الربوبية وال لوهية.، حيث 47ص
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كام أ ن اعتقاد الربوبية ال يتحقق للعبد به النجاة، وال ادلخول يف اال سالم، أ ما توحيد ال لوهية فهو اذلي 

امء والصفات يتحقق به للعبد النجاة، ويدخل به اال سالم،وهذا ال يكون ا ال مع اال ميان ابلربوبية. أ ما ال س

نه  نه ال خيرج من اال سالم أ ما الربوبية وال لوهية فلو َجلها فا  فتتعلق ابلعمل واال ثبات،فلو َجل شيئًا مهنا، فا 

 ال يكون مسلامً، فا ن ذكل ينقض ا سالمه.

أ ن هذا التقس مي هو من جنس تقس اميت العلامء ال خرى املتعلقة ابل مور الرشعية، مثل تقس مي العلامء  - 2

الرشعي ا ىل: واجب ومندوب، أ و تقس ميهم النوايح الرشعية ا ىل حمرم ومكروه. أ و قوهلم ا ن اال ميان ال مر 

 قول واعتقاد ومعل، أ و تقس ميهم الصفات ا ىل ذاتية وفعلية.

منا اس تنبطها العلامء من خالل  فسائر هذه التقس اميت وغريها كثري مل ترد يف الكم الشارع منصوصًا علاها، وا 

منا يرد عليه ويبطل ا ذا اكن الاس تقراء غري حصيح أ و غري اكمل، ك ن اس تقراء الكم  الشارع. والتقس مي ا 

يقول: ا ن اال ميان هو الاعتقاد فقط أ و القول فقط، أ و يقول ا ن املطلوب من العباد هو توحيد الربوبية 

احد من حيث وال سامء والصفات فقط، أ و يقول: ا ن ال وامر الرشعية لكها أ راكن أ و واجبات يف مس توى و 

ذا اكن الاصطالح حصيحًا فال يعاب من قال به، ل ن ذكل من تدبر الكم  الطلب أ و حنو ذكل. أ ما ا 

 الشارع والاس تنباط منه حىت يعمل عن الشارع مراده.
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،خالفًا دلعوى من أ نكر ذكل، فقد 1أ ن هذا التقس مي قد ثبت عن كثري من السلف املتقدم ذكرمه  - 3

نَكرمه لل لوهية، ومثهل ورد  س بق النقل عن ثباهتم ال قرار املرشكني ابلربوبية وا  ابن عباس وتالميذه يف ا 

 عن ابن جرير الطربي.

هـ أ ابن يف مقدمة 321كام أ ورد العديد من السلف ذكل يف كتهبم، فهذا اال مام الطحاوي املتوىف س نة 

منا يذكر عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة عىل مذهب فقهاء املةل، أ يب حنيفة وتلميذيه أ يب يوسف  عقيدته أ نه ا 



ومحمد بن احلسن، وقال: "نقول يف توحيد هللا معتقدين بتوفيق هللا أ ن هللا واحد ال رشيك هل واليشء مثهل 

 واليشء يعجزه وال ا هل غريه".

ئه فقوهل "واحد ال رشيك هل" شامل ل نواع التوحيد الثالثة، مث فصلها بقوهل: "اليشء مثهل"، وهذا يف أ سام

وصفاته.وقوهل "واليشء يعجزه" هذا يف قدرته ومقدوراته، وهو من توحيد الربوبية، وقوهل" وال ا هل غريه 

 "هذا يف توحيد ال لوهية، فال ا هل غريه يعين معبوداً يس تحق العبادة

عىل هـ يقول يف كتابه اال ابنة: "ا ن أ صل اال ميان ابهلل اذلي جيب 387وهذا ابن بطة العكربي املتوىف س نة 

ثبات اال ميان به ثالثة أ ش ياء:  اخللق اعتقاده يف ا 

 أ حدها: أ ن يعتقد العبد رابنيته ليكون بذكل مباينًا ملذهب أ هل التعطيل اذلين ال يثبتون صانعًا.

والثاِن: أ ن يعتقد وحدانيته ليكون مباينًا بذكل مذاهب أ هل الرشك اذلين أ قروا ابلصانع وأ رشكوا معه يف 

 ثالث: أ ن يعتقده موصوفًا ابلصفات اليت ال جيوز ا ال أ ن يكون موصوفًا هبا".العبادة غريه. وال 

هـ يف كتابه "كتاب التوحيد ومعرفة أ سامء هللا عز وجل 395وممن أ ثبت ذكل أ يضا ابن منده املتويف س نة 

 وصفاته عىل االتفاق والتفرد"، فعقد فيه أ بوااًب يف توحيد
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خلق العرش، وتقدير املقادير، وخلق السموات وال رض، وغري ذكل مما هو الربوبية، مثل: بدء اخللق، و 

دليل عىل توحيد الربوبية. مث ذكر أ بوااًب متعلقة بتوحيد ال لوهية، مثل: ادلعاء واذلكر واْس هللا ال عظم، 

 1وهو لفظ اجلالةل، مث ذكر أ بوااًب متعلقة بتوحيد ال سامء والصفات،وغريمه كثري.

ر التقس مي بشلك واحض يف الكم ش يخ اال سالم ابن تميية، مث من جاء بعده من تالميذه أ ن سبب ظهو  - 4

وغريمه، وخاصة الالكم يف توحيد ال لوهية يعود ا ىل ظهور اخللل يف ال مة والاحنراف يف هذا النوع من 

ىل هللا عليه التوحيد متآ خراً، فقد صار كثري من املتآ خرين من املسلمني جيهلون الغاية من دعوة الرسول ص

وسمل، أ ال ويه دعوة الناس ا ىل عبادة هللا تعاىل وحده ال رشيك هل، كام َجلوا ما يناقض هذه ادلعوة أ و 

ليه، بسبب عوامل كثرية مهنا:  يقدح فاها من الرشك وال س باب املوصةل ا 

ة، ومعىن ال ا هل ا ال ا عراض املتلكمني من ال شاعرة واملاتريدية فضاًل عن اجلهمية واملعزتةل عن توحيد العباد

لاها بآ هنا يف أ صول ادلين أ و قواعد العقائد،أ و ما جيب عىل املسمل  هللا، فمل يذكروها يف كتهبم اليت رمزوا ا 

اعتقاده مجةل وتفصيال، فصار عند املسلمني عدم ا حساس وانتباه لهذا ال صل ال صيل، فانترش الرشك ومع 

منا هو أ ن وطم أ كرث البالد اال سالمية، ومه يظنون أ ن  الرشك اذلي حاربه الرسول صىل هللا عليه وسمل ا 

يصنع متثااًل عىل شلك من ال شَكل فيصيل هل ويسجد، ومل يشعروا أ ن دعاء غري هللا واال س تغاثة به أ و 



النذر واذلحب عند القبور أ و الطواف حولها، سواء اكنت قبور أ نبياء أ و من يسمون أ ولياء؛ أ ن ُك ذكل 

املةل، وما ذكل ا ال جلهلهم بتوحيد ال لوهية وبدعوة النيب صىل هللا عليه وسمل وما قاتل  رشك أ كرب خمرج من

 عليه املرشكني.

__________ 

من أ راد الاسزتادة فلريجع ا ىل الكتاب القمي يف هذا، كتاب أ خينا عبدا لرزاق بن عبدا حملسن العباد  1

 د أ جاد فيه وأ فاد جزاه هللا خريا."القول السديد يف الرد عىل من أ نكر تقس مي التوحيد" فق
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فلام ظهرت هذه البدع يف وقت ش يخ اال سالم ابن تميية بذل طاقته رمحه هللا وَجده يف نصح املسلمني 

وُتذيرمه من خطورة ما عليه كثري من املسلمني من الاحنراف والضالل بوقوعهم يف الرشك ومه ال 

يد ال لوهية، وأ ابن عن تقس مي التوحيد ا ىل ثالثة أ نواع،وأ ن تِل يشعرون، فظهر يف الكمه ادلعوة ا ىل توح 

ال نواع الثالثة مطلوبة من العبد ال يغين واحد مهنا عن ال خر، كام أ ان نقول ا ن هللا موصوف بصفة السمع 

 والبَص والقدرة واحلياة وحنو ذكل. واملطلوب من العبد اال ميان بلك ذكل أ نه من صفات هللا تعاىل، كذكل

توحيد املطلوب من العباد أ ن يؤمنوا به هو أ ن هللا تبارك وتعاىل هل ال سامء احلس ىن والصفات العىل،وأ ن ال 

 ال رب غريه، وأ ن ال يعبد ا ال هو، فال يرشك معه يف العبادة غريه.

منا هو متبع ملن س بق من العلامء ال مبتدع يف تقس مي التوحيد.  وهو يف تقس ميه رمحه هللا ا 

أ ن دأ ب السلف رمحهم هللا أ نه لكام ظهرت بدعة من البدع تلكم فاها ونصح لل مة فاها من ونشري هنا ا ىل 

عارصها من العلامء وال مئة، ويكون من تقدم مهنم عىل تِل البدعة فمل تظهر يف زمانه ال يوجد هل الكم فاها، 

م رسوهل صىل هللا مع أ ن احلق الواحض والراد عىل ُك بدعة موجود مضن الرشع يف الكم هللا تعاىل والك

منا يس تنبطه من الرشع أ ههل.  عليه وسمل، وا 

منا  فلو نظران يف بدعة نفي الصفات فا ان ال جند أ حداً من الصحابة تلكم فاها، وذكل ل هنا مل تظهر يف زماهنم،وا 

فاها،  ظهرت يف زمن التابعني فكرث الكم التابعني فاها خبالف بدعة اخلوارج فا ان جند للصحابة الكمًا كثرياً 

وذكل ل هنم أ دركوها. وكذكل بدعة نفي القدر أ دركها صغار الصحابة فظهرت يف الكهمم،وأ ابنوا عن بطالهنا 

 وردوا عىل دعاهتا.
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منا تظهر يف الكم العلامء اذلين أ دركوها فيجهتدون يف دعوة اخللق ا ىل احلق نصحًا هلل  وهكذا سائر البدع ا 

 ال أ هنم مبتدعون يف ذكل.ولرسوهل ولكتابه وللمسلمني 

براز توحيد ال لوهية اذلي وقع عند املتآ خرين من املسلمني اخللل  كذكل ال مر ابلنس بة لتقس مي التوحيد وا 

يف فهمه وتطبيقه، فظهر يف الكم من أ درك ذكل،كش يخ اال سالم ابن تميية ومن جاء بعده رمحه هللا من 

 عىل هنج القرأ ن والس نة وسلف ال مة.تالميذه، وغريمه من العلامء ادلاعني ا ىل هللا 
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 مناجه اخملالفني للسلف يف التوحيد

 الفالسفة -أ واًل: 

 الفالسفة: مه اذلين ينظرون ا ىل طبائع ال ش ياء بفكرمه ملعرفة عللها وأ س باهبا اخلفية وراء ظواهرها.

منا راحوا يبحثون فامي والفالسفة مل يتوقفوا يف النظر والتفكر فامي هو ظاهر أ مام أ عيهنم من اخمل لوقات، وا 

 1وراء ذكل وهو اخلالق جل وعال، ويسمون ذكل ما وراء الطبيعة أ و يسمونه اال لهيات. 

وقبل أ ن نبني ما يف الكم الفالسفة يف التوحيد من اخللل واخلطل نشري ا ىل أ ن الفالسفة دخلوا يف هذا 

الكهمم هو يف أ مر ال سبيل ا ىل التحقق منه ابلعقول  العمل بعقوهلم احملدودة ونظرمه القارص، وقد أ دركوا أ ن

منا يه حماوالت لن يصلوا مهنا ا ىل نتيجة حامسة أ بداً، فتبق  هكذا حماوالت بال نتاجئ لهذا قالوا:  اجملردة، وا 

 2"ا ن عامل ما بعد الطبيعة عامل درج يف غري عشه ببحثه عن يشء فوق احلقائق، فا ذا هو شاعر". 

فا ذا هو شاعر" أ ي يعرب عن خياالته وأ حاسيس نفسه ابلعبارات املمنقة اليت ال تعمتد عىل ومرادمه بقوهلم "

 عرض احلقائق عىل ما يه عليه.

 مدار املهنج الفلسفي يف التوحيد:

ا ن الفالسفة املتقدمني وخاصة من اكن هلم دور يف املتآ خرين من فالسفة الاهود والنصارى واملسلمني ومه 

 اكنوا قبل املس يح عليه السالم يف حدود فالسفة اليوانن ممن

__________ 

 .24،25مبادئ الفلسفة ص 1

 .26املرجع السابق ص 2
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مخسامئة عام نظروا ا ىل ال لوهية والربوبية نظرمه ا ىل سائر ما ُييط هبم من اخمللوقات فَكنوا عىل قولني يف 

ثبات وجوده: ثبات اخلالق وا   -ا 

 ومه املنكرون لوجود اخلالق تبارك وتعاىل. ومه فرقتان: –القول ال ول: املالحدة 

الفرد، ومه جامعة من الفالسفة يعتقدون أ ن الكون تكون من جواهر  1ال وىل: ادلهريون. القائلون ابجلوهر

مفردة، أ ي ذرات صغرية اكنت موجودة تتحرك يف الفضاء، مث بسبب احلركة الوقتية تتجمع فتحدث مظاهر 

 2عىل هذا املذهب دميقريطس وهريقليطس وأ بيقور فامي يبدو. احلياة والوجود. و 

ومه اذلين يزمعون بآ ن هللا تعاىل عام يقولون هو هذا الكون لكه، وليس هل ذات قامئ  –الثانية: الوجوديون 

 4وس بينوزا" الاهودي. 3بنفسه، بل هو حال يف ُك يشء. وعىل هذا املذهب الرواقية ومهنم "زينون 

ثبات وجود هللا عز وجل وجوداً ممتزياً عن سائر خملوقاته، ا ال أ ن  وهذا املذهب من جنس سابقه يف عدم ا 

من يسمون ابملالحدة أ نكروا وجوده مجةل وتفصيال، أ ما هؤالء فقد زمعوا أ ن هذا الكون هو وجوده وهو 

 .-تعاىل هللا عام يقول الظاملون علواً كبريا  –ذاته، ومل ميزيوه عن يشء من اخمللوقات 

__________ 

، فكرة اجلوهر 4/153اجلوهر لكمة ليست عربية أ ل صل، بل معربة من الفارس ية. انظر: اللسان  1

. ومعىن اجلوهر هو عني اليشء، ومهنم من يقول: هو احلامل لل عراض اخملتفي خلف الظواهر، أ و 26ص

 .53القامئ بنفسه، ا ىل غري ذكل. انظر فكرة اجلوهر ص

 .164مبادئ الفلسفة ص 2

 .1/539موسوعة الفلسفة  3

 .240املوسوعة الفلسفية ص 4
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ومه القائلون بوجود موجود أ عىل يسمونه اال هل. ومه كثري من الفالسفة مهنم:  - 1القول الثاِن: املؤلهة 

سقراط وأ فالطون وأ رسطو وأ فلوطني وغريمه من الفالسفة املتقدمني واملتآ خرين، ا ال أ هنم خيتلفون يف 

عن هذا اال هل ابلنس بة لصفاته وأ فعاهل ا ىل أ قوال تعود يف مجلهتا ا ىل ادعاء أ ن هللا تبارك وتعاىل عقل الكهمم 

 أ وحد ال يتغري وال يتحرك، وهو حمرك لل ش ياء كتحريك املعشوق لعاشقه، وهو عةل وجود ال ش ياء.

مث ا ن هللا تبارك وتعاىل يف لل ش ياء أ زلية غري خملوقة،  3والصورة 2وقالوا يف ا جياد هذا الكون: ا ن املادة

زمعهم أ وجد ما يسمونه النفس اللكية، مث النفس اللكية صنعت نفوس الكواكب وجعلهتا أ لهة مثلها، مث ا ن 

 4هذه النفوس تعاونت مع هللا تعاىل يف صنع بقية العامل وتدبريه. 



ن وأ رسطو وأ فلوطني فهذا القول مما يعزى ا ىل أ كرب الفالسفة وأ عظمهم عند أ تباعهم كسقراط وأ فالطو

وغريمه. وهو قول يف غاية السقوط والاحنراف، وال يقاربه يف الاحنراف والسخف ا ال قول املالحدة اذلين 

 ينكرون وجود اخلالق جل وعال ويتضح بطالنه من وجوه:

ىل، أ ن الكهمم عن اخلالق تبارك وتعاىل لكه من ابب الظن والتخمني، ل هنم مل يروا الباري تبارك وتعا - 1

 ومل يروا شباهًا هل، ومل يشهدوا خلق الساموات

__________ 

ليه ترتيب املوجودات ال خرى  1 ال يعين قولنا: "املؤلهة" سوى أ هنم يثبتون وجود موجود أ عىل قد يعزون ا 

ليه التَصف يف املوجودات وتدبري شؤوهنا.  أ و ا جياده منه أ لهة أ خرى، أ و يعزون ا 

عطائه هيئة حمددة.املادة: املراد هبا عندمه  2  جرم اليشء وجسمه قبل تصويره وا 

 الصورة: املراد هبا الهيئة والشلك اذلي يكون عليه اليشء. 3

، ويف الكم أ فالطون يف موسوعة الفلسفة 1/579انظر هذا يف الكم سقراط يف موسوعة الفلسفة 4

 .38، ويف الكم أ رسطو يف املوسوعة الفلسفية ص1/104
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خلق أ نفسهم، كام مل يآ خذوا قوهلم هذا عن خمرب صادق، فبالتاَل ال يعدو أ ن يكون ظنًا وال رض وال 

 وتخمينا.

ثبات يشء ليس هو بيشء.  - 2 ا ن ما ذكروه يف وصفهم هلل تبارك وتعاىل الكم فاسد ال يعدو أ ن يكون ا 

 وذكل يتضح من وجوه:

فكرة أ و يشء معقول ويعقل ويعقل. وهذا  قوهلم ا ن هللا تعاىل عقل، وذكل يعين أ ن هللا فكر أ و –أ واًل 

منا املفهوم منه أ نه ال ذات هل جل وعال، وُك  ثبات معىن بدون ذات، وهو أ مر ال يعقل وال يفهم، ا  لكه ا 

ماال ذات هل يف احلقيقة ال وجود هل أ و ال وجود هل بنفسه، بل يكون قامئًا يف غريه، أ و صادراً عن غريه، 

 معاِن تقوم بغريها وال تقوم بنفسها.مثل ال فَكر والالكم، فهذه 

منا مرادمه بذكل نفي صفاته، وهذا تعطيل هل ونفي لوجوده، ل ن ُك  –اثنيًا  قوهلم بآ نه واحد أ و أ وحد ا 

 موجود البد أ ن يوصف ابلصفات، فا ذا نفيت عنه الصفات فذكل نفي لوجوده.

نه ال يتغري معناه نفي لفعهل وتشبيه هل ابملعد –اثلثًا  وم أ و امجلاد، فا ن اذلي ال يتغري هو اذلي ال قوهلم ا 

يفعل، ل ن الفعل يلزم منه التغري، مبعىن أ نه يريد ويآ مر ويهنى  ا ىل غري ذكل. أ ما ا ذا اكن ال يتغري مفعىن ذكل 

 أ نه جامد أ و معدوم وحاشاه تعاىل من ذكل.



نه ال يتحرك فيه نفي حلياته، ل ن فرق مابني احلي وامليت  –رابعًا  احلركة، فاليشء اذلي ال يتحرك قوهلم ا 

 هو امليت.

نه حمرك لغريه بدون أ ن يتحرك الكم غري حصيح، وال ميكن وجوده مع دعاوهيم السابقة  –خامسًا  قوهلم ا 

نه حمرك لغريه وهو ال ذات وال  اليت تضمنت نفي ذاته ونفي فعهل ونفي حياته، فكيف ميكن أ ن يقال عنه ا 

اال نسان يف هذا لبان هل وظهر أ هنم ينفون وجوده فاملعدوم اكمسه ال  صفات وال فعل وال حياة. ولو دقق

 ميكن أ ن يوجد شيئًا وال أ ن يؤثر يف يشء.
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فلك هذه ادلعاوى اليت ذكرها الفالسفة يف هللا تبارك وتعاىل دعاوى فاسدة معلوم فسادها ببداهة العقول، 

يف نفسه أ دىن نظرة أ درك أ ن خالقه البد أ ن يكون ذا فا ن أ ي عاقل نظر يف اخمللوقات احمليطة به أ و نظر 

نه ال ميكن أ ن يوجد هذا اخللق  صفات عظمية وجالل وكامل من مجيع الوجوه، ل نه ما مل يكن كذكل فا 

ذا مل يكن موصوفًا بصفات الكامل من السمع  وهذا الكون، فا ذا مل يكن هل ذات فكيف يوجد ماهل ذوات، وا 

ال رادة وغريها فكيف يوجد املوصوفني هبذه الصفات، وما مل يكن فاعاًل خمتاراً كيف والبَص والعمل واحلّكة وا

يوجد الفاعلني اخملتارين، وما مل يكن حيًا كيف يوجد احلياة، ففاقد اليشء ال يعطيه، فال ميكن جلاهل أ ن 

الناس ا ىل الطريق، يعمل الناس القرأ ن أ و الرشع أ و ادلين ل نه فاقد للعمل، وغري البصري ال ميكن أ ن يرشد 

وامليت ال ميكن أ ن يفعل وال ُيي املوىت وال يبعث احلياة يف املوجودات ففاقد اليشء ال يعطيه. ولكن 

لاها بعقول قد  منا نظروا ا  هؤالء الفالسفة مل ينظروا ا ىل اخمللوقات ليس تدلوا هبا عىل اخلالق بعني حصيحة، وا 

منا تدل عىل ا فالسهم من النظر لوثهتا الوثنية واال حلاد فآ مثرت هذه املقوال ت اليت ا ن دلت عىل يشء فا 

ليه أ قل الناس حظا من العمل. فهذه اخمللوقات احملّكة الصنع  الصحيح والرأ ي السديد اذلي يتوصل ا 

والعظمية يف خلقها وهيئهتا والعظمية يف دورها ومعلها تدل عىل حكمي علمي بصري خبري، البد أ ن يكون 

 امل أ ال وهو هللا جل وعال.موصوفًا بلك صفات الك

 أ ما قوهلم يف ا جياد اخمللوقات مفتضمن للفساد من وجوه عديدة:

ا ن قوهلم ا ن املادة والصورة أ زليتان وغري خملوقتني قول فاسد، ل نه يلزم منه وجود املادة والصورة  –أ واًل 

جد حىت ينهتىي ال مر ا ىل من غري يشء، وهذا معلوم الفساد ببداهة العقول، فا ن ُك موجود البد هل من مو 

ال لزم التسلسل ا ىل ما الهناية.  املوجد ال ول واخلالق تبارك وتعاىل، وا 
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قوهلم بآ نه أ وجد النفس اللكية مث أ وجد نفوس الكواكب ال خرى، ُك هذا رضب من الظن  –اثنيًا 

واكب. ودعاوى أ ن لها تَصفًا يف والتخمني، كام أ نه مبين عىل ما أ لفوه يف جممتعاهتم من الوثنية وعبادة الك

الكون ابال جياد واخللق والتَصف، فصاغوا من ُك ذكل تِل ادلعاوى اليت ظاهرها أ هنا مبنية عىل النظر 

 والعقل ويه مبنية عىل الوثنية اجلاهةل السخيفة.

جياده له ذا الكون وقبل أ ن نهنىي الالكم عن قول الفالسفة ودعاوهيم يف صفات هللا تبارك وتعاىل وفعهل وا 

 البد أ ن نشري ا ىل أ مر همم، وهو:

أ ن الفالسفة قد يكونوا أ جادوا بعض اال جادة يف الالكم عن بعض اخمللوقات أ و ال مور املعنوية املتعلقة 

ابلس ياسة أ و الرتبية وحنو ذكل، والكهمم هذا همام بلغوا فيه من حسن القول واال جادة ال يلزم أ ن يكونوا 

وراء طاقة اال نسان وقدرته، سواء فامي يتعلق ابهلل عز وجل، أ و اخمللوقات غري أ هاًل ل ن يتلكموا فامي 

الظاهرة للعيان، فا ن ذكل غيب عن اال نسان، وعقل اال نسان وقدراته متعلقة مبا يراه أ و يرى شباهًا هل 

 فيقيس عليه.

اخل ُتت طاقهتم فبالتاَل حديهثم عن هللا جل وعال وحديهثم عن تكوين الكون ومادته وأ صهل لكه غري د

وقدرهتم، والكهمم فيه ال يعدو أ ن يكون كالكم املتطفل عىل عمل ال ُيس نه. ومه يف هذا مثل طبيب من 

ليه بناًء عىل حذقه يف الطب فيسآ هل عن مسآ ةل رشعية  أ همر الناس يف الطب مثاًل هل يليق أ ن يذهب ا 

 أ ن هذا ال يليق وال يصح.أ و مسآ ةل متعلقة ابلس ياسة أ و مسآ ةل متعلقة ابلهندسة، فال شك 

ومن رام أ ن يآ خذ من الطبيب جواب مسآ ةل رشعية دقيقة أ و مسآ ةل متعلقة ابلهندسة أ و احملاس بة فهو 

خمطئ. فكذكل من رام أ ن جيد عند هؤالء الفالسفة عمل ما يتعلق ابهلل عز وجل فقد أ خطآ  الطريق وأ خطآ  

 الهدف.
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نه من رمحة هللا عز وجل ملا اك نت وسائل البرش ا ىل معرفته املعرفة الصحيحة مسدودة ا ال من خالل مث ا 

الويح أ نزل هللا يف ذكل كتبه وأ رسل رسهل لتعلمي الناس وتعريفهم به، وهذا من أ عظم الرمحة وأ عظم املنة 

من هللا عز وجل عىل خلقه، ل نه بذكل هيئي من شاء هللا مهنم ا ىل رمحته العظم  ورضوانه ال كرب يف 

 عدن.جنات 
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 املتلكمون -اثنيا: 

املتلكمون ملا عزلوا الرشع الرشيف عن أ ن يكون مصدرمه يف توحيد هللا عز وجل، وجعلوا مصدرمه يف 

ذكل العقل أ و املسائل العقلية املقررة يف عمل الالكم املس توردة من فالسفة اليوانن الوثنيني، ضلوا يف هذا 

 الباب ضالاًل بعيدا.

لهىي، وحنو ذكل مفن يقرأ  ال  كتب املوسومة بآ هنا أ صول ادلين أ و قواعد العقائد أ و املطالب العالية من العمل اال 

 من كتب املتلكمني يرى أ هنا تقرر نوعني من التوحيد فقط، وهام:

توحيد الربوبية وال سامء والصفات، أ ما توحيد ال لوهية فهتمهل متام اال هامل، فال يذكرونه مجةل وتفصيال، مع 

م يف تقريرمه لتوحيد الربوبية وال سامء والصفات أ خطآ وا أ خطاًء بليغة، أ مثرت هلم الاحنراف اذلي مه عليه أ هن

 يف تِل العقائد. وهذا مهنج عام سلكه سائر املتلكمني من املعزتةل وال شاعرة واملاتريدية.

 مفن أ قواهلم يف بيان املراد ابلتوحيد وما يدخل فيه من ال نواع:

هـ يقول عن التوحيد يف اصطالح املتلكمني: "هو العمل 415بار اهلمذاِن املعزتَل، املتوىف س نةقول عبد اجل 

ثبااًت عىل احلد اذلي يس تحقه واال قرار  بآ ن هللا تعاىل واحد ال يشاركه غريه فامي يس تحق من الصفات نفيًا وا 

 1به".

ذا أ حاط العاقل حبدث 478وقال اجلويين ال شعري املتوىف س نة العامل واستبان أ ن هل صانعًا، فيتعني هـ: "وا 

عليه بعد ذكل النظر يف ثالثة أ صول ُيتوي أ حدها عىل ذكر ما جيب هلل تعاىل من الصفات، والثاِن 

يش متل عىل ذكر ما يس تحيل عليه، والثالث ينطوي عىل ذكر ما جيوز من أ حَكمه، وتنَصم بذكر هذه 

 2ال صول قواعد العقائد". 

__________ 
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هـ بعد أ ن ذكر أ ن هللا مزي عصابة الس نة بآ نوار اليقني ... حىت 505وقال الغزاَل وهو أ شعري تويف س نة

عوا بني نتاجئ اعتصموا من مقتضيات العقول ابحلبل املتني، ومن سري ال ولني وعقائدمه ابملهنج املبني، جفم

العقول وقضااي الرشع املنقول، وُتققوا أ ن النطق مبا تعبدوا به من قول ال ا هل ا ال هللا محمد رسول هللا ليس 

ثبات ذات  هل طائل وال حمصول، ا ن مل يتحقق اال حاطة مبا تدور عليه هذه الشهادة عىل ا جيازها تتضمن ا 

ثبات صدق الر  ثبات أ فعاهل وا  ثبات صفاته وا  سول صىل هللا عليه وسمل، وعلموا أ ن بناء اال ميان عىل اال هل وا 



 1هذه ال راكن ويه أ ربعة".

ثبات  ثبات، أ واًل: ربوبية هللا تعاىل، واثنيًا: ا  فيظهر من هذه النصوص أ ن التوحيد دلى املتلكمني يتعلق اب 

 أ سامئه وصفاته.

متامًا، فال ذكر هل يف كتهبم. وس نبني  أ ما توحيد ال لوهية فمل يذكروه وال بلكمة واحدة، وأ غفلوا احلديث عنه

 موقفهم منه، بعد أ ن نبني الكهمم وموقفهم من توحيد الربوبية.

 أ واًل: توحيد الربوبية.

توحيد الربوبية دلى املتلكمني هو الغاية من أ نواع التوحيد عندمه، وقد أ َجدوا أ نفسهم وكدوا أ ذهاهنم يف 

قرار هذا النوع تقريره ابلعبارات املطوةل واملقدمات املنط  قية والفلسفية والنتاجئ، حىت توصلوا يف الهناية ا ىل ا 

 من التوحيد.

 واملالحظ يف الكهمم يف هذا النوع من التوحيد أ هنم يقررونه من انحيتني:

ثبات خلقه لهذا العامل. ثبات وجود هللا تعاىل، والناحية الثانية: ا   الناحية ال وىل: ا 

__________ 

 .144غزاَل صقواعد العقائد لل 1
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ثبات وجود هللا عز وجل.  قوهلم يف ا 

ثبات وجود هللا تعاىل، ابعتبار  املتلكمون معومًا من املعزتةل وال شعرية بدأ وا كتهبم يف العقيدة والتوحيد اب 

أ ن أ ول ما جيب عىل اال نسان قبل أ ن يدخل يف هذا ادلين أ ن يعرف هللا عز وجل، وقبل أ ن يعرفه فعليه 

ثباته  واال قرار بوجوده. ا 

ثبات ذكل  ثبات الربوبية الاس تدالل حبدوث العامل. وسلكوا يف ا  وقد جعلوا معدهتم يف الاس تدالل ال 

ضافة  مسلَكً وعراً ومهنجًا عرسا، ال يتناسب مع خطورة املسآ ةل وأ مهيهتا أ ال ويه وجود هللا عز وجل، وا 

ر يف معرفة هللا تعاىل، وهذه املعرفة مبنية عىل ا ىل ذكل فا ن املتلكمني جعلوا أ ول واجب عىل امللكف النظ

ثبات حدوث العامل، فا ذا اكن حاداًث فالبد هل من حمدث، وهو هللا تعاىل.  ا 

 وال ثبات ذكل سلكوا طرقًا مهنا:

 الطريقة ال وىل: الاس تدالل حبدوث ال جسام أ و اجلواهر أ و ال عراض، وال ثبات ذكل مقدمات:

ثبات ال جسام أ و اجلو  ثبات اس تحاةل تعري أ ولها: ا  ثبات حدوهثا، واثلهثا: ا  اهر أ و ال عراض، واثناها: ا 

ثبات اس تحاةل حوادث الأ ول لها، خامسها: أ ن اجلواهر ال  اجلواهر أ و ال جسام عن ال عراض، ورابعها: ا 



تس بق احلوادث، سادسها: أ ن ما ال يس بق احلادث فهو حادث. وُك حادث البد هل من حمدث، وهذا 

 .2واجلويين 1 عز وجل. وقد قال هبذه الطريقة عبد اجلبار املعزتَل احملدث هو هللا

__________ 
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ثبات عدم خلو اجلواهر 40-39اال رشاد ص 2 ثبات أ ل عراض، وا  . واس تدل حبدوث اجلواهر من انحية ا 

 عهنا.
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وب. ومعىن هذه الطريقة أ ن املوجودات منقسمة ا ىل الطريقة ال خرى: الاس تدالل عليه ابال مَكن والوج

ما ممكن الوجود ذلاته. ما واجب الوجود ذلاته، وا   قسمني، ا 

 وهذا ادلليل مبين عىل مقدمات:

 أ ولها: أ ن املمكن ال يرتحج أ حد طرفيه عىل ال خر ا ال ملرحج.

 اثناها: بيان أ ن هذه احلاجة حاصةل يف حال احلدوث أ و يف حال البقاء.

 ا: أ ن ذكل املرحج جيب أ ن يكون موجوداً.اثلهث

 رابعها: أ نه جيب أ ن يكون موجوداً حال حصول ال ثر.

 ابطل.1خامسها: أ ن ادلور 

 ابطل. 2سادسها: أ ن التسلسل 

مث عند متام الالكم يف تقرير هذه املقدمات الست ُيصل اجلزم بآ نه البد من الاعرتاف بوجود موجود 

ذا تب ني أ ن هذا العامل احملسوس ميتنع أ ن يكون واجب الوجود ذلاته، فعند ذكل واجب الوجود ذلاته. مث ا 

 نعمل أ ن هذا العامل احملسوس ُيتاج يف وجوده ا ىل وجود موجود واجب الوجود ذلاته، وهو هللا تعاىل.

ثبات وجو 3وقد قال هبذه الطريقة الرازي  د . وهااتن الطريقتان هام من أ مه الطرق عند هؤالء املتلكمني يف ا 

 هللا تعاىل.

__________ 

ادلور هو توقف اليشء عىل ما يتوقف عليه، مثل: ال يوجد هذا ا ال مع هذا، ويسم  ادلور املعي أ و  1

اال قرتاِن، وقد يراد به أ نه ال يوجد هذا ا ال بعد هذا، وال هذا ا ال بعد هذا وهو ادلور البعدي. انظر درء 

 .140، التعريفات ص3/143التعارض 

أ مور غري متناهية، وهو عىل أ نواع تسلسل يف ال اثر والرشوط، والتسلسل يف الفاعلني  هو ترتيب 1



 .80، التعريفات ص3/144والعلل الفاعةل، وال خريان ممتنعان. انظر درء التعارض 

لهىي  2  .73-1/72املطالب العالية من العمل اال 
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 -جل:الرد عىل املتلكمني يف مسلكهم ال ثبات وجود هللا عز و 

ا ن املسِل اذلي سلكه املتلكمون ال ثبات وجود هللا عز وجل الشك مسِل ابطل، بل حمرم. وادلليل 

 عىل بطالنه وُترميه ما ييل:

، اذلين مه أ تباع 1ا ن وجود هللا عز وجل يثبته جل بين أ دم، ومل ينكره ا ال طائفة قليةل من املالحدة -أ واًل 

مام املالحدة ومن أ خذ بقوهل وق وهلم من السابقني والالحقني، وهؤالء ال يشلكون ا ال نس بة قليةل فرعون ا 

من مجموع بين أ دم، أ ما الغالبية العظم  من بين أ دم من أ حصاب ال داين اكلاهود والنصارى والهنود ومرشيك 

 العرب فضاًل عن املسلمني فيثبتون وجود هللا عز وجل.

منا حجد ذكل كام أ ن هللا حىك عن فرعون أ نه اكن يف قرارة نفسه م قراً بوجود هللا عز وجل وربوبيته، وا 

وا هِبَا َوا ِبنٌي، َوَجَحدل ًة قَاللوا َهَذا ِِسٌْر مل ْبَِصَ ا َجاَءهْتلْم أ اَيتلنَا مل ْستَْيَقنهَْتَا تكرباً وعلواً. قال هللا عز وجل: }فَلَمذ

ْر َكْيَف اَكَن عَاِقبَةل الْ  اً فَانْظل لاْمً َوعلللو  هلْم ظل ْفِسِديَن{ ]المنلَأنْفلسل  [ .14, 13مل

َماَواِت َواْلَْرِض بََصائَِر وَ  الذ َربه السذ
ِ
الِء ا ِن ِ وقال موىس عليه السالم لفرعون: }قَاَل لَقَْد عَِلْمَت َما َأنَْزَل َهؤل

ِ
ا

نهَك اَي ِفْرَعْونل َمثْبلوراً{ ]اال رساء ِل الطرائق اليت [ . فا ذا اكن ال مر كذكل فهل يسوغ الاش تغال بت102َلَظل

رغام أ نوف املالحدة؟! .  يزمع املتلكمون أ هنم يريدون أ ن يثبتوا هبا وجود هللا عز وجل وا 

ا ن أ عظم ادلعاة ا ىل هللا عز وجل وأ شدمه نصحًا للخلق مه ال نبياء علاهم السالم، وقد جادهلم أ قواهمم  -اثنيًا 

منا فآ قاموا احلجة علاهم بآ وحض عبارة وأ بني مقال، وما رأ ينا مه دعوا الناس ا ىل اال قرار بوجود هللا عز وجل، وا 

لاهم ال نبياء ودعومه اكنوا يقرون بوجود  دعومه ا ىل عبادة هللا عز وجل وحده، مما يدل عىل أ ن من جاء ا 

__________ 

ذكر الشهرس تاِن أ ن املالحدة قةل ورشذمة من طوائف جمهولني. انظر: الشهرس تاِن يف هناية الاقدام يف  3

 .9، وال مدي يف غاية املرام ص128الالكم ص  عمل
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منا انزعوا يف عبادة هللا وحده الرشيك هل. فا ذا اكن أ نبياء  اخلالق، بل يقرون أ هنم مربوبون هل وخملوقون، وا 

هللا عز وجل مل يدعوا الناس ا ىل اال قرار بوجود هللا عز وجل مفعىن ذكل أ ن وجود هللا عز وجل أ مر 



 ف فيه.مسمل ال خال

هَك ِمْن  -اثلثًا  ْذ أََخَذ َرب
ِ
ا ن اال قرار بوجود هللا عز وجل أ مر فطري فطر هللا عليه الناس. قال عز وجل: }َوا

ْ قَاللوا بىََل َشهِْداَن{ ] ْ عىََل َأنْفلِسهِْم َألَْستل ِبَرب ِمكل ذهَتلْم َوَأْشهََدمهل ِي ر  هلوِرمِهْ ذل ل ا ن [ . ب172ال عراف بيَِن أ َدَم ِمْن ظل

املرشكني اكنوا يقرون بربوبية هللا فضاًل عن وجوده، كام قال هللا عز وجل عن املرشكني: }َولنَِئْ َسآَلهَْتلْم َمْن 

{ ]لقامن  ل َماَواِت َواْلَْرَض لََيقلوللنذ اَّللذ  [25َخلََق السذ

تعاب النفس يف أ مر قد فطر عليه بنو أ دم.  فعىل ذكل فال حاجة ا ىل ا 

من أ نبياء هللا علاهم السالم من واجه امللحدين وأ قام علاهم احلجة، ا ال أ هنم مل يس تدلوا بتِل ا ن  -رابعًا 

ي  ِ ىَل اذلذ
ِ
براهمي عليه السالم فامي حىك هللا لنا يف قوهل: }َألَْم تََر ا ال دةل اليت اس تدل هبا املتلكمون، فهذا ا 

ل الْ  بَْراِهمَي يِف َرب ِِه أَْن أ اَتهل اَّللذ
ِ
ِِْي َويلِميتل قَاَل َأاَن أُْحِِي َوُأِميتل قَاَل َحاجذ ا ي ُيل ِ َ اذلذ بَْراِهميل َريب ِ

ِ
ْذ قَاَل ا

ِ
ِْلَ ا مل

ل  ي َكَفَر َواَّللذ ِ َِت اذلذ ِق فَآِْت هِبَا ِمَن الَْمْغرِِب فهَبل ْمِس ِمَن الَْمرْشِ َ يَآيِْت اِبلشذ نذ اَّللذ
ِ
بَْراِهميل فَا

ِ
 ال هَيِْدي الْقَْوَم ا

 [ .258اِلِمنَي{ ]البقرةالظذ 

ماهمم فرعون حني أ نكر وجود رب العاملني، ورد  وهذا نيب هللا موىس عليه السالم واجه زعمي املالحدة وا 

َماَواِت َواْلَْرِض َوَما بَيْ  نْ عليه وأ حفمه كام قال هللا تعاىل: }قَاَل ِفْرَعْونل َوَما َربه الَْعالَِمنَي، قَاَل َربه السذ
ِ
 هَنلَما ا

نذ 
ِ
لنَِي، قَاَل ا ل اْلَوذ ْ َوَربه أ اَبئمِكل همكل وَن، قَاَل َرب َتِمعل وِقننَِي، قَاَل ِلَمْن َحْوهَلل أاَل تَس ْ ْ مل ي أُْرِسَل كلْنُتل ِ ل اذلذ ولمَكل َرسل

ْ تَْعقِ  ْن كلْنُتل
ِ
ِق َوالَْمْغرِِب َوَما بَيهَْنلَما ا ْ لََمْجنلوٌن، قَاَل َربه الَْمرْشِ لَْيمكل

ِ
 للوَن، قَاَل لنَِئِ ا
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وِننَي{ ]الشعراء لَهًا غرَْيِي َلَْجَعلَنذَك ِمَن الَْمْسجل
ِ
َْذَت ا [ فمل يس تطع فرعون أ ن يدفع ادلليل 29 – 23اتخذ

 وُتري يف اال جابة، حىت اضطر ا ىل ا خفاء خزيه وفضيحته ابلهتديد ابلسجن.

براهمي وم وىس علاهام السالم اكن اكفيًا بدليل أ ن الطغاة مل فال شك أ ن ادلليل اذلي اس تخدمه ُك من ا 

 يس تطيعوا أ ن يردوه.

ا ان نعمل قطعًا ويقينا أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل مل يدع الناس ا ىل الاس تدالل عىل وجود هللا  -خامسًا 

عز وجل بدليل حدوث ال جسام أ و دليل اال مَكن، بل وال أ ثر عن أ حد من الصحابة حرف واحد يف 

 وهذا فيه واحد من أ مرين:ذكل. 

ما أ نه دليل ابطل غري حصيح. -  ا 

 أ و أ نه دليل ضعيف ال يوصل ا ىل الغاية منه ابدلرجة والرسعة املطلوبة. -

ثباهتا وتعريفها  -سادسًا  ا ن ال جسام واجلواهر وال عراض وكذكل اال مَكن مصطلحات فلسفية خمتلف يف ا 



 يشء فا منا يدل عىل أ ن ال صل اذلي أ راد املتلكمون أ ن ، وهذا ا ن دل عىل1وُتديدها ا ىل أ قوال عديدة 

جيعلوه دلياًل عىل وجود هللا عز وجل خمتلف فيه، فكيف يس تدل بيشء خمتلف فيه عىل يشء املقصود 

ثباته الوصول ا ىل اليقني.  من ا 

__________ 

 .37-35ىل ص، واملعمتد يف أ صول ادلين للقايض أ يب يع57-2/5انظر يف ذكل مقاالت اال سالميني  1
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ال ثبات حدوث العامل مقدمات  -واليت س بق ذكرها-ا ن لتِل املقدمات اليت اس تدل هبا املتلكمون،  –سابعًا 

ثبات حدوث  طويةل خمتلف فاها، فقد عارضها معارضون وأ نكرها منكرون، فقد ذكر الرازي يف "ال ربعني" ا 

ابن تميية يف "درء التعارض"، مث ذكر معارضات أ يب العامل وذكر هل ست جحج، وذكرها عنه ش يخ اال سالم 

الثناء ال رموي يف كتابه "لباب ال ربعني" علاها فاس تغرقت أ كرث من مخسني صفحة يف كتابه "درء 

. وبعد أ ن ذكر 2، مث ذكر احلجج ال خرى والاعرتاضات علاها فاس تغرقت قرابة الثالثني صفحة 1التعارض" 

عضهم يف بعض يف اس تدالهلم بتِل املقدمات عىل حدوث ال جسام قال: " ش يخ اال سالم قدح املتلكمني ب 

منا املقصود القدح يف هذه املساكل اليت يسموهنا براهني عقلية، ويعارضون هبا نصوص الكتاب  ... وا 

جامع السلف، مث ا ن نفس حذاقهم قدحوا فاها".  3والس نة وا 

لهىي" كام س بق ذكر ذكل أ ما الاس تدالل ابال مَكن فقد ذكره الرازي يف كتابه "ا ملطالب العالية من العمل اال 

ا ال أ نه حني أ راد تقرير ذكل ادلليل ذكر الاعرتاضات والش به حول ادلليل، واس تغرق ذكل حواَل مائة 

 .4صفحة يف كتابه املذكور 

ثبات وجود هللا عز وجل هبذا العرس الشديد، وهل ميكن أ ن  فهل من املقبول عقاًل أ و رشعًا أ ن يكون ا 

 ُيصل القطع واليقني بوجود هللا تعاىل مبثل تِل احلجج الضعيفة؟

الشك أ ن املعمتد عىل مثل تِل احلجج لن جيد يف قلبه سوى احلرية والشك وتخلخل اليقني، ويه احلاةل 

لاها كثري من أ هل الالكم،فظهرت حرسة  اليت وصل ا 

__________ 

 .399-2/344درء التعارض بني العقل والنقل  1

 .30-3/3التعارض درء  2

 .3/31درء التعارض  3

 .175-1/74انظر املطالب العالية  4
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جرت عىل أ لسنهتم لفوات ما فوتوا من برد اليقني، ورسوخ الاعتقاد، اس تعاضوا عنه بقيل وقال، كام هو 

 ظاهر يف الكم الرازي:

قدام العقول عقال ... وغاية سعي العاملني ضالل  هناية ا 

 وحشة من جسومنا ... وحاصل دنياان أ ذى ووابل وأ رواحنا يف

 ومل نس تفد من حبثنا طول معران ... سوى أ ن مجعنا فيه قيل وقال

وكذكل قول أ يب املعاَل اجلويين: "اي أ حصابنا ال تش تغلوا ابلالكم فلو عرفت أ نه يبلغ يب ا ىل ما بلغ ما 

اال سالم وعلوهمم ودخلت يف اذلي  اش تغلت به". وقال عند موته: "لقد خضت البحر اخلضم وخليت أ هل

هنوِن عنه، وال ن فا ن مل يتداركين ريب برمحته، فالويل البن اجلويين، وهاأ نذا أ موت عىل عقيدة أ يم. أ و 

 1قال: عىل عقيدة جعائز نيسابور". 

ويظهر لنا من ذكل لكه عظمي نصح أ مئة اال سالم حني هنوا عن الالكم وحذروا منه، فهذا أ بو يوسف رمحه 

. وقال الشافعي رمحه هللا: "حّكي يف أ هل الالكم أ ن 2 يقول: "من طلب العمل ابلالكم تزندق" هللا

يرضبوا ابجلريد والنعال ويطاف هبم يف ال سواق، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والس نة وأ قبل عىل 

 .3الالكم" 

. 5يف الالكم ا ال ويف قلبه دغل"  . وقال: "ال يَكد أ حد نظر4وقال اال مام أ محد: "ال يفلح صاحب الالكم" 

 وغريمه كثري.

__________ 
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ا ن الاس تدالل حبدوث ال جسام وحدوث ال عراض وحنوها من ال دةل يه أ دةل حمرمة، ل ن –اثمنًا 

املتلكمني ملا اس تدلوا هبا جعلوها قواعد مطردة ليست خاصة ابخمللوق، بل معموها فآ دخلوا فاها اخلالق 



جياده من الع دم جعلوه من وجه أ خر دلياًل عىل وجود اخلالق واخمللوق، مفا جعلوه دلياًل حلدوث اخمللوق وا 

جياده لهذا الكون، وقطعوا بآ ن ما ثبت به اخللق واحلدوث ال يصح أ ن يوصف به اخلالق بوجه من  وا 

الوجوه، فآ دامه هذا ا ىل ا نَكر أ مور مقطوع هبا رشعًا ونصوصها وأ دلهتا من أ وحض ال دةل والرباهني، ومع ذكل 

مل هلم الاس تدالل بتِل الرباهني عىل وجود هللا عز وجل، وخلقه لهذا فقد أ نكروها وردوها حىت يس

 العامل.

ثباهتا يدل عىل احلدوث واجلسمية، وأ نكر ال شاعرة واملاتريدية  فقد أ نكر املعزتةل سائر الصفات بدعوى أ ن ا 

الصفات  الصفات اذلاتية مثل الوجه واليد والعلو وغريها بدعوى أ ن ذكل يدل عىل اجلسمية، ونفوا أ يضاً 

الفعلية مثل الاس تواء والزنول واجمليء واال تيان والالكم حبرف وصوت بدعوى أ ن ذكل يدل عىل 

ثبات وجود هللا.  احلدوث، وليس هلم جحة عىل نفي ذكل ا ال هذه املساكل اليت اس تدلوا هبا عىل ا 

ذ أ وصل القائلني به ا ىل تعطيل الباري جل وعال، وا   بطال النصوص فهذا يدل عىل أ نه مسِل حمرم ا 

 الرشعية أ و ردها وعدم قبولها. وكف  هبذا دلياًل عىل التحرمي.
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ثبات الوحدانية يف الربوبية  :مهنج املتلكمني يف ا 

ثبات وجود هللا عز وجل جيدر أ ن نذكر دليلهم عىل وحدانية اخلالق.  بعد أ ن ذكران موقف املتلكمني من ا 
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 دليل الامتنع:

أ ثبتوا وحدانية اخلالق جل وعال مبا يسمونه دليل الامتنع، وهو أ نه ال ميكن وجود خالقني، وذكل املتلكمون 

ل ان لو فرضنا وجود خالقني، مث أ راد أ حدهام ُتريك يشء وأ راد ال خر تسكينه، فا ن ال مر ال خيرج عن 

ما أ ن يُت ما أ رادا مجيعا، وهذا مس تحيل، ل ن الضدين ال  ما أ ن ال يُت واحد من ثالثة أ مور: ا  جيمتعان، وا 

مرادهام، وهذا دليل عىل جعزهام، أ و يُت مراد أ حدهام وميتنع مراد ال خر، فيكون من مت مراده هو اال هل، 

لهًا. لهًا ل نه عاجز، والعاجز ال يصلح أ ن يكون ا   وال خر ليس ا 

ل لََفَسَداَت{ . وزمعوا أ ن هللا عز وجل أ شار اىل هذا ادلليل وذكل يف قوهل تعاىل: }لَْو اَكَن فِ  الذ اَّللذ
ِ
اِهَما أ ِلهٌَة ا

 [22].ال نبياء

ثبات وجود اخلالق حيث أ هنا قد  وهذا ادلليل اذلي اس تدل به املتلكمون هو من جنس أ دلهتم السابقة يف ا 

قامة احلجة عليه مس تقر يف  توصل للمراد ولكن بعرس وصعوبة، مع أ ن ما اس تدلوا هل وأ تعبوا أ نفسهم يف ا 



دم، كام أ نه من املعلوم أ نه مل يقل أ حد أ نه رب العاملني وأ نه موجد لهذا الكون وخالقه سوى هللا فطر بين أ  

عز وجل، وقد قامت ال دةل يف ال نفس وال فاق، وكذكل ال ايت املزنةل يف الكتب، وعىل أ لس نة أ نبياء هللا 

 يتفق مع ذكل. عىل صدق ذكل، بل ال يوجد ما يعارض ذكل معارضة حصيحة، بل ال يوجد ا ال ما

فا ذا مل يكن هناك معارض أ صاًل يف هذا، فال حاجة ال قامة ادلليل. ومن املعلوم أ ن من ادع  أ نه رب وهو 

فرعون، فدعواه تِل خاصة بقومه ومن أ ظهر ادلعوى بيهنم، وليست عامة، ومل يقل أ نه رب العاملني أ و 

ل اْلَعىَْل{ ]النازعاتخالق هذا الكون أ و موجده، مع أ ن دعواه السابقة بقوهل: }َأانَ  همكل [ دعوى ظاهر 24 َرب

 للك عاقل بطالهنا.

منا  نه مل يدع أ حد أ نه الرب ال عىل، وال خالق السموات وال رض وال خالق الناس، وا  أ ما من عدا فرعون فا 

 قد يرد ذكل عىل أ لس نة الناس اعتقاداً يف بعض من
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للمس يح عليه السالم بقوهلم: "ا ن ال ب خلق السموات  يعبدونه، كام يدعي النصارى شيئًا من ذكل

وال رض بواسطة الابن اذلي عندمه هو املس يح". فهذه دعوى يدعاها النصارى بدون أ ن يكون املس يح 

 عليه السالم ادعاها لنفسه، وال وردت عىل لسانه عليه السالم.

هو هللا عز وجل، وال معارض هل فبان بذكل لكه أ ن رب العاملني وخالق السموات وال رض والكون لكه 

قامة للحجة  قامة احلجة عىل أ ن اخلالق واحد ال اثِن هل هو ا  يف هذا، وال حىت ابلباطل من بين أ دم. فا 

 وادلليل يف يشء غري خمتلف فيه وال معارض فيه.

ية يف نفي كام أ ن ال ية اليت زمعوا أ هنا شاهد دلليل الامتنع اذلي ذكروه ليست رصُية فامي قالوا، ل ن ال  

 ال لوهية عن غري هللا عز وجل.

ومعىن ال ية كام ذكر ابن جرير رمحه هللا: لو اكن يف السموات وال رض أ لهة تعبد مع هللا حقيقة لفسدت 

السموات وال رض، وعدم فسادهام واتساق خلقهام ونظاهمام دليل عىل أ نه ال يوجد فاهام معبود حبق ا ال هو 

 1س بحانه وتعاىل.

هَلٍ ِبَما َخلََق ويوحض معنا
ِ
ه ا َهَب ُكل ذاً ذَلَ

ِ
هَلٍ ا
ِ
ل ِمْن َودَلٍ َوَما اَكَن َمَعهل ِمْن ا ََذ اَّللذ  ها قول هللا عز وجل: }َما اتخذ

ِ مَعذا يَِصفلوَن{ ]املؤمنون ْبَحاَن اَّللذ هلْم عىََل بَْعٍض س ل  [91َولََعال بَْعضل

ا هل خلق وعبيد، وذلهب ُك ا هل معبود بعبيده وخلقه، وذكل يعين أ نه لو اكن يوجد أ لهة مع هللا لَكن للك 

والجهتد ُك معبود أ ن يعلو عىل غريه، وملا مل ُيصل يشء من ذكل دل ذكل عىل أ نه ال يوجد أ لهة مع هللا 

 2عز وجل.



ولو اكن ما اس تدل به املتلكمون متفقًا مع ال ية لوجب أ ن تكون ال ية واردة يف نفي الربوبية، وذكل بآ ن 

 لو اكن فاهام أ رابب". وملا مل يقل هللا تعاىل ذكل،يقول: "

__________ 

 حيث نص عىل أ ن املنفي يف ال ية أ لوهية غري هللا عزو جل. 17/13انظر تفسري ابن جرير الطربي  1

 .3/167انظر تفسري ابن كثري  2
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ثباهتا تبني أ نه يدلل عىل نفي ال لوهية عن غريه س بحانه. واذلي يدخل مضن ذكل نف ي الربوبية عن غريه وا 

 لنفسه س بحانه وتعاىل.

 موقف املتلكمني من توحيد ال لوهية:

ذا حبثت يف كتب املتلكمني عن التوحيد س تقف عىل ثالثة أ نواع من التوحيد:  ا 

أ ولها: توحيد اذلات، واثناها: توحيد الصفات، واثلهثا: توحيد ال فعال، أ و اعتقاد أ ن هللا واحد يف ذاته 

 يف صفاته وواحد يف أ فعاهل وس تجد ال دةل عىل ذكل. وقد س بق النقل عن املتلكمني يف ذكل. وواحد

ومما يؤسف هل أ ن كتهبم اليت زمعوا أ هنا قواعد العقائد واال رشاد ا ىل قواطع ال دةل وأ صول ادلين، ا ىل غري 

بادة،وهو التوحيد اذلي ذكل من املسميات ال يوجد فاها وال لكمة واحدة عن توحيد ال لوهية أ و توحيد الع 

شغل احلزي ال كرب من أ دةل أ ايت القرأ ن الكرمي، حيث أ قام هللا عليه احلجة تلو احلجة،واس تدل بتوحيد 

منا هو دليل رصحي لتوحيد ال لوهية،أ ما الربوبية  الربوبية عليه،وُك دليل أ قامه بشآ ن التوحيد يف القرأ ن ا 

 0نا أ و تكون مس تدال هبا عىل توحيد ال لوهية وال سامء والصفات فا هنا قد تكون عرضا أ و مض 

كام أ ن دعوة ال نبياء وجداهلم ل قواهمم اكن منصبا عىل هذا النوع من التوحيد، اذلي خلق الناس من أ جهل 

واحنرف الناس عنه وأ خلوا به، وهو التوحيد املتعلق ابلعمل وهو العبادة اليت تتضح هبا عبودية اال نسان 

أ مر يف القرأ ن الكرمي حيث أ مر بتوحيد العبادة مس تدال عليه بتوحيد الربوبية لربه عز وجل وهو أ ول 

ْ تَ  ْ لََعلذمكل يَن ِمْن قَْبِلمكل ِ ْ َواذلذ ي َخلَقمَكل ِ ل اذلذ ذمكل وا َرب َا النذاسل اْعبلدل  [21تذقلوَن{ ]البقرةوذكل يف قوهل عز وجل: }اَي َأهيه
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َك نَْعبلدل وهو ظاهر يف سورة الفاُتة اليت ايذ
ِ
 يكررها املسمل ُك يوم س بع عرشة مرة، وذكل يف قوهل تعاىل: }ا

{ ]الفاُتة تَِعنيل َك نَس ْ ايذ
ِ
 [ .5َوا

فكيف غفل املتلكمون عن هذا ال صل ال صيل واملنار املنيف يف الرشع الرشيف؟! هذا أ مر ُيار هل 



ني أ هنم حامة العقيدة وانرصوها ومقميوا املسمل وينذهل هل ويدهش أ شد ادلهش، مع دعوى هؤالء املتلكم

احلجة عىل أ عداهئا وخمالفاها، فا ذا هبم هيملون الغاية اليت من أ جلها خلق اال نسان،وال مر اذلي نزلت الكتب 

خالصه هلل وحده ال رشيك هل، وهو  ليه وا  وأ رسلت الرسل وقام سوق اجلهاد من أ جل الالزتام به وادلعوة ا 

 ورسهل من أ وهلم ا ىل أ خرمه، ويستبدل به املتلكمون الالكم عن أ صول مل يكن اذلي اكن ديدن أ نبياء هللا

فاها كبري خالف، مع أ هنم يف نفس الوقت سلكوا يف تقريرها مساكل صعبة وعرة عرسة، ومه يف ذكل كام 

قيل: "حلم مجل غث عىل رأ س جبل وعر، ال سهل فريتق  والمسني فينتقل". فتِل املساكل عىل قةل 

لاها صعبة عرسة، مل توصل ا ىل املراد ا ال بآ راتل من الضالالت والاحنرافات ادلينية.احلاجة   ا 

فعىل هذا نقول: ا ن املتلكمني مل يعرفوا توحيد ال لوهية ومل يعرجوا عليه يف قليل وال كثري، وحيامن أ شاروا 

 خالل بيان ما ييل: ا ىل يشء من ذكل فا هنم أ خطآ وا يف تِل اال شارات عىل ندرهتا وقلهتا. ويتضح ذكل من

 -أ واًل: معىن اال هل:

 اال هل يف اللغة: هو املعبود.

وهللا: اْس عمل عىل اال هل املعبود حبق، أ صهل ا هل، دخلت عليه أ ل، فصار اال هل، مث حذفت مهزته وأ دمغ 

 1الالمان فصار "هللا".

 .هذا ما ذكره أ هل اللغة يف معىن اال هل، وأ صل لكمة هللا عند من يرى أ هنا مش تقة

__________ 

 .25املعجم الوس يط ص 1
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 ا ال أ ن املتلكمني خالفوا ذكل لهوى يف نفوسهم، فزمعوا أ ن اال هل هو القادر عىل الاخرتاع.

قال الشهرس تاِن: "ا ن أ خص وصف اال هل هو القدرة عىل الاخرتاع فال يشاركه فيه غريه، ومن أ ثبت فيه 

لهني".   1رشكة فقد أ ثبت ا 

نه مش تق من  –يعين ال شاعرة  –: "واختلف أ حصابنا وقال البغدادي يف معىن اال هل، مفهنم من قال: ا 

لهية ويه قدرته عىل اخرتاع ال عيان. وهو اختيار أ يب احلسن ال شعري.  2اال 

فهذا ما أ وردوه يف معىن أ ال هل، حيث فرسوا معىن اال هل مبا يدل عليه معىن الرب، وتركوا ما دلت عليه اللغة 

  هو املعبود والرب هو اخلالق.من أ ن اال هل

 -اثنيًا: معىن "ال ا هل ا ال هللا":

"ال ا هل ا ال هللا" لكمة التوحيد ورأ س اال سالم،ومع ذكل ال جيد الناظر للمتلكمني فاها الكم وال بيان ا ال 



 الزنر اليسري، وقد أ خطآ وا يف هذا الزنر اليسري.

عىل ا جيازها تتضمن  –ال ا هل ا ال هللا محمداً رسول هللا  يعين –فآ بو حامد الغزاَل يقول: "أ ن لكميت الشهادة 

ثبات صدق الرسول صىل هللا عليه وسمل"  ثبات أ فعاهل وا  ثبات صفاته وا  ثبات ذات اال هل، وا   3ا 

 وفرس الس نويس الشهادة بآ حد معنيني:

يف الوجود ا ال  أ حدهام: أ ن املراد ابال هل املعبود احلق، وعىل هذا يكون معىن الشهادة: ال مس تحق للعبودية

 الفرد اذلي هو خالق العامل جل وعال.

__________ 

 .91هناية ال قدام يف عمل الالكم ص 1
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ليه ُك ما عداه، وعىل هذا  ن شئت قلت يف معىن "اال هل" هو املس تغين عن ُك ما سواه، واملفتقر ا  وا 

ليه ُك ما عداه ا ال هللا تعاىل.يكون معىن "ال ا هل ا    ال هللا" ال مس تغين عن ُك ما سواه ومفتقر ا 

وهو أ ظهر من املعىن ال ول وأ قرب منه، وهو أ صل هل، ل نه ال يس تحق أ ن يعبد أ ي يذل هل ُك يشء ا ال 

ليه ُك ما عداه، فظهر أ ن العبارة الثانية أ حسن من ال وىل  1.من اكن مس تغنيًا عن ُك ما سواه مفتقراً ا 

ن اكن أ حسن يف القول ال ول بآ ن "ال ا هل ا ال هللا" ال  هبذا فرس الس نويس لكمة "ال ا هل ا ال هللا" وهو وا 

نه أ خطآ  يف تفسري معىن هللا بآ نه خالق العامل.  مس تحق للعبودية ا ال هللا، فا 

عام سواه ا ال كام أ خطآ  يف القول اذلي رحجه وحس نه وهو أ ن "ال ا هل ا ال هللا" تعين ال مس تغين يف الوجود 

هللا، وهذا معىن الربوبية اذلي اكن يقر به املرشكون، فلو اكن هذا معىن ال ا هل ا ال هللا ملا أ نكرها املرشكون، 

ليه.  وال رضوا بآ ن تسفك دماؤمه وتس ىب نساؤمه يف الوقت اذلي اكنوا يقرون مبا طلب مهنم ودعوا ا 

ول اليت بنوا علاها أ قواهلم يف العقيدة، والشك أ ن هذا من اخللل يف فهم نصوص الرشع وسوء ال ص

فآ عرضوا عن املعىن الرشعي يف تفسري اال هل، وتفسري ال ا هل ا ال هللا حىت يس تقمي هلم ادلعاوى اليت ادعوها 

ثبات ربوبيته، بدعوى أ هنم رشحوا مبا قالوا أ صل ادلين ورأ س  ثبات وجود هللا تعاىل وا  وجادلوا عهنا من ا 

 حيد.اال سالم وهو شهادة التو 

__________ 
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 موقف املتلكمني من الرشك:

كام س بق أ ن ذكران أ ن موقف املتلكمني من توحيد ال لوهية هو اال هامل واال عراض، فذكل موقفهم من 

للرشك يف ال لوهية بدعاء غري هللا أ و الاس تغاثة به أ و الطواف ابلقبور الرشك أ يضًا، فال جتد يف كتهبم ذكراً 

أ و اللجوء ل حصاهبا واذلحب أ و النذر عندها، ا ىل غري ذكل من أ نواع الرشك اليت حذر هللا مهنا، وحذر 

لاها، فَكن يف ذكل وقاية وحامية للمسلمني من  الرسول صىل هللا عليه وسمل مهنا ومن الطرق املوصةل ا 

وقوع يف هذا الاحنراف، ا ىل أ ن جاء املتلكمون فآ مهلوا بيان توحيد ال لوهية، كام أ مهلوا التحذير من ضده ال

وهو الرشك، جفهل املسلمون توحيد ال لوهية ووقعوا يف ضده وهو الرشك، حىت صار دلى كثري من 

حبون لها، ومه يظنون أ ن املسلمني يف بدلاهنم قبوراً أ واثاًن يعكفون عندها، ويدعون عندها وينذرون ويذ

 ذكل قربة ا ىل هللا عز وجل، وأ ن هؤالء املوىت واسطة رشعية ووس يةل مقبوةل عند هللا عز وجل.

وما ذكل ا ال ال عراض املتلكمني عن بيان الرشك والتحذير منه. مما جعل املسلمني جيهلونه فيقعون فيه، ظنًا 

منا هو يف اعتق اد أ ن خالقًا مع هللا أ وجد هذا الكون كام أ وعز ا ىل مهنم أ ن ذكل ليس رشاكً، وأ ن الرشك ا 

ثبات الوحدانية يف اذلات، والوحدانية يف ال فعال.  ذكل املتلكمون برتكزيمه عىل ا 

أ ما الوحدانية يف العبادة فقد أ مهلوها، ومل يذكروها، فصار املسمل يظن أ ن ال رشك فاها، مع أ ن الرشك اذلي 

منا اكن يف هذا النوع، وهو بلية بين أ دم ومصيبهتم اليت حذرمه مهنا رسل هللا  حذر منه هللا عز وجل ا 

 علاهم الصالة والسالم.
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 اجملدل الثاِن

 وجل مهنج السلف يف صفات هللا عز

 

 

... 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

من  ا ن امحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ونس هتديه ونعوذ ابهلل من رشور أ نفس نا ومن سيئات أ عاملنا

هيده هللا فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل، وأ شهد أ ن ال ا هل ا ال هللا ال رشيك هل وأ شهد أ ن نبينا محمد 



 عبده ورسوهل صىل هللا عليه وسمل وعىل أ هل وحصبه أ مجعني. أ ما بعد:

وال هوًى فقد س بق أ ن ذكران مهنج السلف يف العقيدة وارتَكزمه عىل الكتاب والس نة ال يقدمون علاهام رأ اًي 

منا التسلمي واال ميان والاقرار مع الفهم  وال كشفًا, وال يسوموهنام ابلتحريف والتالعب عسفًا وخسفًا، وا 

 والالزتام والتعقل.

 مهنج السلف يف صفات هللا عز وجل:

د السلف رمحهم هللا الزتموا مبا أ لزهمم هللا عز وجل به وأ لزهمم به رسوهل صىل هللا عليه وسمل, من الاعامت

عىل كتابه وس نة نبيه صىل هللا عليه وسمل يف سائر شؤوهنم ومما الزتموا به يف ذكل ما يتعلق بصفات هللا 

 عز وجل.

مام أ محد و"خلق أ فعال العباد" للبخاري,  مفن نظر يف كتهبم املصنفة يف هذا مثل: كتاب "الس نة" لال 

اللَكيئ, و"الس نة" البن أ يب عامص و"الرشيعة" لل جري, و"رشح أ صول اعتقاد أ هل الس نة وامجلاعة" ل

النبيل، و"الس نة" للطربي، و"الزنول" و"الصفات" و"الرؤية" لدلارقطين، و"الرد عىل اجلهمية" البن 

منده، و"الرد عىل اجلهمية" و"الرد عىل برش املرييس" لدلاريم، و"عقيدة أ حصاب احلديث" للصابوِن، 

ي ال صهباِن، وغريها كثري، يرى الناظر فاها أ ن السلف رمحهم و"احلجة يف بيان احملجة" ل يب ا سامعيل التمي

 هللا أ ثبتوا ُك ما ورد يف كتاب
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هللا عز وجل من صفاته وما ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب صىل هللا عليه وسمل، كام ثبت عهنم 

 الكثري من الرواايت اليت ُتدد موقفهم ومهنجهم يف صفات هللا عز وجل.

ا روي عن اال مام أ محد أ نه قال: "يضحك هللا وال نعمل كيف ذكل ا ال بتصديق الرسول" وقال: من ذكل م

 "املش هبة تقول بَص كبَصي ويد كيدي وقدم كقديم، ومن قال ذكل فقد ش به هللا خبلقه".

وقال نعمي بن حامد: "من ش به هللا خبلقه فقد كفر، ومن أ نكر ما وصف هللا به نفسه فقد كفر، وليس فامي 

 1وصف هللا به نفسه وال رسوهل تشبيه" 

 وعن ال وزاعي أ نه قال: "س ئل مكحول والزهري عن تفسري ال حاديث فقاال: أ مروها عىل ما جاءت".

وقال الوليد بن مسمل: "سآ لت ال وزاعي ومالَك وسفيان وليثا عن هذه ال حاديث اليت فاها الصفة فقالوا: 

 أ مروها بال كيف".

ال: "قدم علينا رشيك بواسط فقلنا هل: ا ن عندان قومًا ينكرون هذه ال حاديث، وعن عباد بن العوام ق

منا جاءان هبذه ال حاديث من جاءان ابلس نة عن  الصفات، وأ ن هللا يزنل ا ىل سامء ادلنيا، فقال رشيك: ا 



منا عرفنا هللا هبذه ال حاديث".  رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، الصالة والزاكة واحلج، وا 

لسفيان بن عيينة: هذه ال حاديث اليت تروى يف الصفات فقال: "حق عىل ما مسعناها ممن نثق به وقيل 

 .2ونرضاه منرها كام جاءت بال كيف" 

يشهدون هلل ابلوحدانية  -حفظ هللا أ حياءمه ورمح مواتمه  -وقال الصابوِن يف عقيدته: "أ حصاب احلديث 

ن رهبم عز وجل بصفاته اليت نطق هبا وحيه وتزنيهل أ و شهد وللرسول صىل هللا عليه وسمل ابلرساةل ويعرفو

هل هبا رسوهل صىل هللا عليه وسمل عىل ما وردت ال خبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون هل 

 جل جالهل ما أ ثبت

__________ 

 .66رشح الطحاوية ص  1
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نفسه يف كتابه وعىل لسان رسوهل صىل هللا عليه وسمل وال يعتقدون تشباهًا لصفاته بصفات خلقه ... " ل 

1. 

ثباهتا  جراؤها عىل ظواهرها ونفي الكيفية  -يقصد الصفات  -وقال اخلطايب: "ا ن مذهب السلف ا  وا 

 خفرجوا يف ذكل ا ىل رضب من والتشبيه عهنا، وقد نفاها قوم فآ بطلوا ما أ ثبته هللا، وحققها قوم من املثبتني

منا القصد يف سلوك الطريقة املس تقمية بني ال مرين، ودين هللا بني الغاَل فيه واجلايف  التشبيه والتكييف وا 

 .2عنه" 

ثبات الصفات ثالث قواعد يه:  مفن هنا ميكن لنا أ ن حندد أ ن للسلف رمحهم هللا يف ا 

ثبااًت".القاعدة ال وىل: "اال ميان بلك ما ورد يف الكتا  ب والس نة من صفات هللا تعاىل نفيًا وا 

 القاعدة الثانية: "نفي املمثاةل بني اخلالق واخمللوق يف الصفات".

 .3القاعدة الثالثة: "قطع الطمع عن ا دراك كيفية اتصاف الباري جل وعال ابلصفات" 

جياز ما يتعلق بلك قاعدة من القواعد السابقة بذكر أ دلهتا وما يتعل ق هبا من املعاِن الواجب وس نذكر اب 

 الزتاهما فاها.

__________ 

 .1/106عقيدة أ حصاب احلديث مضن اجملموعة املنريية  1
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، وعقيدة أ حصاب احلديث للصابوِن 97-1/94انظر هذه القواعد الثالث يف احلجة يف بيان احملجة  3

بطال التآ وي1/106-107 ، 11، ذم التآ ويل البن قدامة ص 1/43الت ل خبار الصفات للقايض أ يب يعىل ،ا 

، معتقد أ هل الس نة 6،44، مهنج ودراسات ل ايت الصفات للش نقيطي ص 4الرساةل التدمرية ص 

 .95وامجلاعة للمتميي ص 
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 القاعدة ال وىل

ثبااًت. اال ميان بلك ما ورد يف الكتاب والس نة من صفات هللا عز وجل نفياً   وا 

قد دلت ال دةل الكثرية املوجبة لاللزتام وال خذ بلك ما ورد يف الكتاب والس نة يف هذا الباب وغريه من 

 أ بواب التوحيد وادلين ومن هذه ال دةل العامة:

ْ َعْنهل فَانهَْتلوا{ ]احلرش وهل َوَما هَنَامكل ذل ولل فَخل سل ل الرذ وا َما ُأْنزَِل [ ،وقوهل عز و 7قوهل تعاىل: }َوَما أ اَتمكل ذِبعل جل: }ات

وَن{ ]ال عراف وِنِه أَْوِلَياَء قَِلياًل َما تََذكذرل وا ِمْن دل ذِبعل ْ َوال تَت ْ ِمْن َرب ِمكل لَْيمكل ِ
[ ، وقال عز وجل: }َوَهَذا ِكتَاٌب 3ا

ْ تلْرمَحلوَن{ ]ال نعام ذقلوا لََعلذمكل وهل َوات ذِبعل بَاَرٌك فَات ِ [ ، 155َأنَْزلْنَاهل مل ىَل اَّللذ
ِ
دهوهل ا ٍء فَرل ْ يِف يَشْ ْن تَنَاَزْعُتل

ِ
وقال تعاىل: }فَا

ِ َوالَْيْوِم اْل ِخِر َذكِلَ َخرْيٌ َوَأْحَسنل تَآِْوياًل{ ]النساء ْ تلْؤِمنلوَن اِبَّللذ ْن كلْنُتل
ِ
وِل ا سل  [ .59َوالرذ

ًا وغريه من أ بواب ادلين معومًا ومما يؤكد وجوب الالزتام مبا ورد يف الكتاب والس نة يف هذا الباب خصوص

 عدة أ مور:

أ ن هللا عز وجل غيب عنا فمل نره ومل نر شباهًا هل س بحانه وتعاىل وال مماثل فبالتاَل سبيل معرفته  - 1

س بحانه املعرفة الصحيحة التامة مسدودة ا ال من طريق الويح، حفاجتنا للويح يف هذا الباب من أ عظم 

يف الوصول ا ىل العمل التام الصحيح يف هذا الباب ظاهر واحض, ويكفي أ ن احلاجات، وقصور عقل اال نسان 

يف هذا فيجد كيف ضلوا يف هذا الباب وأ توا بالكم  1ينظر اال نسان ويطلع عىل يشء من أ قوال الفالسفة

وَن ِبِه ِعلاْمً{ ]طه يطل ِ  [ .110هو غاية يف السفه والتناقض, وصدق هللا القائل: }َوال ُيل

رب عن هللا عز وجل أ صدق من هللا عز وجل وال أ عمل وأ حمك. قال جل وعال: }َوَمْن أَْصَدقل أ نه ال خي - 2

ِ ِقياًل{ ]النساء ِ َحِديثًا{ ]النساء122ِمَن اَّللذ  [ .87[ , }َوَمْن أَْصَدقل ِمَن اَّللذ

__________ 

 س بق أ ن ذكران قوهلم ومن ذكل زمعهم أ ن هللا عقل أ وحد ال يتغري وال يتحرك. 1
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كام وال خيرب عن هللا عز وجل أ صدق من رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اذلي ال ينطق عن الهوى ا ن 

هو ا ال ويح يوىح، وقد أ ويت صىل هللا عليه وسمل جوامع اللكم كام قال صىل هللا عليه وسمل: "وأ وتيت 

ته صىل هللا عليه وسمل وال أ دل , فال ميكن ابلتاَل أ ن يعرب أ حد من الناس أ حص من عبار 1جوامع اللكم" 

 عىل املراد بآ مكل وجه وأ قرب طريق.

أ ن دالةل ال لفاظ الرشعية عىل املعاِن دالةل قطعية ل ن هللا عز وجل قد أ قام احلجة هبا عىل العباد،  - 3

 َ َل الْفلْرقَاَن عىََل َعْبِدِه ِلَيكلوَن لِلَْعالَِمنَي ن ي نَزذ ِ [ ، وقال س بحانه 1ِذيراً{ ]الفرقانقال جل وعال: }تََباَرَك اذلذ

ِل{ ]النساء سل ٌة بَْعَد الره جذ ِ حل نِْذرِيَن ِلئاَلذ يَكلوَن لِلنذاِس عىََل اَّللذ ِيَن َومل برَش ِ اًل مل سل [ ، وقال أ يضًا: }َوَهَذا 165}رل

ي بنَْيَ يََديِْه َوِلتلْنِذَر أُمذ  ِ قل اذلذ َصد ِ بَاَرٌك مل  [ .92الْقلَرى َوَمْن َحْولَهَا{ ]ال نعام ِكتَاٌب َأنَْزلْنَاهل مل

فهذه النصوص, وغريها كثري فيه دالةل واحضة عىل أ ن نصوص القرأ ن والس نة قطعية ادلالةل ل هنا لو مل تكن 

كذكل ملا قامت هبا احلجة عىل الناس ولو اكنت نصوص الويح ال تفيد العمل واليقني وغري قطعية ادلالةل كام 

ن هذا الوصف غري متحقق فاها, واكنت احلجة غري قامئة عىل اخللق, وحاشا الكم هللا يزمع املتلكمون, لَك

 عز وجل والكم رسوهل صىل هللا عليه وسمل عن التناقض والبطالن.

أ ن اال ميان ابلصفات وفق ما ورد ابلكتاب والس نة هو من لوازم اال قرار ابلشهادتني، مفن أ قر هلل  - 4

للنيب صىل هللا عليه وسمل ابلرساةل لزمه التسلمي لالكم هللا وخربه وخرب رسوهل ابل لوهية والربوبية، وأ قر 

ال اكن واقعًا فامي حذر هللا عز وجل من الوقوع فيه  صىل هللا عليه وسمل عن صفاته جل وعال وأ فعاهل، وا 

لوَك ِفميَا ََشَرَ  َّك ِ لْؤِمنلوَن َحىتذ ُيل وا يِف َأنْفلِسهِْم َحَرجًا  وذكل يف قوهل عز وجل: }فاَل َوَرب َِك ال ي دل ذ ال جَيِ بَيهَْنلْم مثل

وا تَْسِلاميً{ ]النساء لَسل ِمل ا قََضيَْت َوي ل َأْمراً 65ِممذ وهلل ل َوَرسل َذا قىََض اَّللذ
ِ
ْؤِمنٍَة ا ْؤِمٍن َوال مل [ ، وقوهل: }َوَما اَكَن ِلمل

ةل ِمْن َأْمِرمِهْ َوَمْن يَعْ  ِبينًا{ ]ال حزابأَْن يَكلوَن لَهلمل الِْخرَيَ وهَلل فَقَْد َضلذ َضالاًل مل َ َوَرسل  [ .36ِص اَّللذ

__________ 

 عن أ يب هريرة ريض هللا عنه. 1/372أ خرجه مسمل يف املساجد ومواضع الصالة  1
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أ ن الالزتام مبدلول ال ايت والنصوص الرشعية ال يتوقف عىل موافقة العقل, فا ن هللا عز وجل قد أ مر  - 5

راً جازمًا غري مرشوط مبوافقة العقل مفن ادع  موافقة العقل فقد افرتى عىل هللا عز وجل وفرذغ النصوص أ م

من معاناها وأ بطل داللهتا وقيدها بقيد من عنده، وهذا حال املتلكمني اذلين زمعوا أ ن دالةل النصوص عىل 

ذا وافقت العقل.  الصفات ال تقبل ا ال ا 

وأ ما ما … ما ورد السمع به ينظر فا ن اكن العقل جموزاً هل وجب التصديق به ويف هذا يقول الغزاَل: "وُك



 .1قىض العقل ابس تحالته فيجب تآ ويل ما ورد السمع به "

سادسًا: المتسك يف أ صول العقائد …: ويقول الس نويس يف رشح أ م الرباهني: "وأ صول الكفر س تة, مث قال

 .2الرباهني العقلية والقواطع الرشعية "مبجرد ظواهر الكتاب والس نة من غري عرضها عىل 

فال شك أ ن هذه ادلعاوى ابطةل ظاملة فاها افرتاء عىل هللا, وتقييد لالكمه بغري ما مل يرشعه هللا ومل يقهل, 

بطال ملعىن ودالةل النصوص الرشعية مما يفقدها قميهتا ادلينية, وجيعلها لكامت جوفاء ال معىن ُتهتا، وال  وا 

 ابهلل. حول وال قوة ا ال

 قواعد متعلقة ابلصفات وفق القاعدة ال وىل:

ثبات مجيع ما ثبت يف الكتاب والس نة من صفات هللا عز وجل سواء ما اكن مثبت أ و منفي عن  - 1 ا 

 هللا عز وجل وُك ذكل صفات كامل ال نقص فاها بوجه من الوجوه.

عمل والالكم والسمع والبَص والقدرة والصفات املثبتة هلل عز وجل كثرية مهنا الوجه واليدان والعلو وال

 واال رادة والرىض والغضب والرمحة وغري ذكل.

وهللا عز وجل موصوف هبا عىل صفة الكامل اذلي ال يلحقه فاها نقص بوجه من الوجوه ل نه س بحانه 

ِ مَعذ  ْبَحاَن اَّللذ ا الَكمل من ُك وجه وقد دلت ال ايت الكثرية عىل ذكل مفن ذكل قوهل عز وجل: }س ل

 [ اليت تدل عىل تزنيه هللا159يَِصفلوَن{ ]الصافات

__________ 

 .132، الاقتصاد يف الاعتقاد ص 138-2/137املس تصف  للغزاَل  1

 .502رشح أ م الرباهني الكربى للس نويس ص  2
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{ ]البقرة َو الَْعيِله الَْعِظميل امل العلو هل [ فهذا يف ك255عز وجل عن ُك نقص وعيب، وقوهل عز وجل: }َوهل

ٍء عَِلمٌي{ ]البقرة ل بلِكل ِ يَشْ ٍء بَِصرٌي{ ]املِل282س بحانه، }َواَّللذ ذهل بلِكل ِ يَشْ ن
ِ
[ وهذا 19[ وهذا يف كامل العمل، }ا

ٍء قَِديٌر{ ]البقرة ل عىََل ُكل ِ يَشْ يَن 284يف كامل البَص }َواَّللذ ِ [ ويكفي يف ادلالةل عىل ذكل قوهل عز وجل: }لذِلذ

َو الَْعزِيزل الَْحِكميل{ ]النحلال يل  ِ الَْمثَلل اْلَعىَْل َوهل ْوِء َوَّلِلذ  [ .60ْؤِمنلوَن اِبْل ِخَرِة َمثَلل السذ

كام ينف  عن هللا عز وجل ُك ما نفاه عن نفسه س بحانه أ و نفاه عنه رسوهل صىل هللا عليه وسمل مثل قوهل 

ْعِجَزهل ِمْن  ل ِليل َماَواِت َوال يِف اْلَْرِض{ ]فاطرعز وجل: }َوَما اَكَن اَّللذ ٍء يِف السذ نٌَة َوال 44يَشْ هل س ِ ذل [ ، }ال تَآْخل

ََذ َصاِحبًَة َوال َودَلاً{ ]اجلن255نَْوٌم{ ]البقرة [ وحنو 4[ ، }َولَْم يَكلْن هَلل كلفلواً أََحٌد{ ]اال خالص3[ ، }َما اتخذ

خر عىل الكامل فنفي العجز دليل عىل كامل ذكل. وُك صفة منفية عن هللا عز وجل فهىي دليل من وجه أ  



القدرة ونفي الس نة والنوم دليل عىل كامل احلياة والقيومية ونفي الصاحبة والودل دليل عىل كامل الغىن وكامل 

 الوحدانية ونفي املَكئف واملامثل دليل عىل وحدانيته يف الصفات س بحانه.

طالق ومن الصفات الثابتة يف القرأ ن ما يكون كاماًل يف  طالق وال تنف  اب  حال دون حال فال تنسب هلل اب 

منا تثبت يف احلال اذلي تكون كاماًل كام يف الكيد واملكر واخلداع والاس هتزاء، فهذه الصفات مل يثبهتا هللا  وا 

عز وجل لنفسه ا ال يف مقابل فعل أ عدائه فيكون معاملهتم جبنس فعلهم من الكامل يف الانتقام مهنم 

ل َخرْيل الَْماِكرِيَن{ ]أ ل معرانوعقوبهتم وذكل  ل َواَّللذ وا َوَمَكَر اَّللذ نذ 54يف مثل قوهل عز وجل: }َوَمَكرل
ِ
[ ، }ا

هلْم{ ]النساء َو َخاِدعل َ َوهل َاِدعلوَن اَّللذ نَاِفِقنَي خيل وَن َكْيداً، َوَأِكيدل َكْيداً{ ]الطارق142الْمل لْم يَِكيدل هنذ
ِ
[ 16, 15[ ، }ا

. 

ث 2 باته وال نفيه يف الكتاب والس نة فال جيوز ا طالق القول به ل نه من ابب القول عىل هللا بال _ ما مل يرد ا 

َ الَْفَواِحَش َما َظهََر ِمهْنَا َوَما بََطَن َواْل ِمْثَ وَ  َم َريب ِ ذَما َحرذ ن
ِ
الَْبْغَي ِبَغرْيِ عمل وقد حرم ذكل كام يف قوهل تعاىل: }قلْل ا

ِ َوأَْن تلرْشِكلوا  الَْحق 
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وَن{ ]ال عراف ِ َما ال تَْعلَمل لَْطااًن َوأَْن تَقلوللوا عىََل اَّللذ ِ َما لَْم يلزَن ِْل ِبِه سل منا الواجب يف مثل ذكل 33اِبَّللذ [ .وا 

التوقف ومعرفة املعىن املراد فا ن أ راد به معىن حقًا قبل وغري اللفظ ا ىل ما يتفق مع الرشع حىت يؤمن 

ن أ ريد معىن ابطل رد لفظه ومعناه وهذا مثل ما ينفيه املتلكمون من اجلهة واملَكن واجلسم  اللبس وا 

ن  وحنوها، فا ن أ ريد ابجلهة واملَكن َجة السفل أ و مَكن ُيوي هللا عز وجل فهذا معىن ابطل مردود، وا 

أ ريد ابجلهة العلو أ و املَكن فوق العرش فهذا معىن اثبت هلل عز وجل ولكن يغري اللفظ ا ىل العلو 

والاس تواء عىل العرش ليؤمن اللبس، وكذكل اجلسم ا ن قصد به جسم مركب من ال عضاء فهذا معىن 

ن أ ريد به اذلات املوصوفة ابلصفات فهذا حق اثبت هلل عز وجل ابل دةل فيثبت املعىن وينف   ابطل وا 

 .1اللفظ حىت يؤمن اللبس

ق بني صفات هللا عز وجل فيثبت مهنا أ ن القول يف بعض الصفات اكلقول يف البعض ال خر، فال يفر  - 3

يشء وينف  مهنا يشء كام هو احلال ابلنس بة للمتلكمني يثبتون ما يتفق مع قواعدمه املبتدعة وينفون ما 

ثبات الصفات الواردة يف الكتاب والس نة بآ مجعها ومن أ ثبت شيئًا ونف  شيئًا أ خر فقد  عداها، بل الواجب ا 

 خر واحلجة قامئة عليه فامي أ ثبت عىل ما نف .أ من ببعض الكتاب وكفر ابلبعض ال  

أ ن الواجب يف نصوص القرأ ن والس نة خاصة يف الصفات ا جراؤها عىل ظاهرها الالئق ابهلل عز وجل  - 4

 وعدم ُتريف معناها مبا مينع وصفه هبا س بحانه ل نه ال جمال للرأ ي فاها.



ابلويح، والويح من هذا قد أ ىت بآ مكل العمل وقد س بق أ ن بينا أ ن هللا غيب عنا مفعرفته س بحانه متوسطة 

صفاته وأ فعاهل اليشء الكثري جداً مما مل ُيوجنا ا ىل قول أ حد وأ مته فقد ورد فيه من التعريف ابهلل من انحية 

بعد قوهل س بحانه وقول رسوهل صىل هللا عليه وسمل، وهذا الويح جاء للتعلمي والبيان واال ميان ومن صفاته 

ليه من ديننا قال جل  الالزمة هل الوضوح والظهور فليس فيه أ لغاز وال تعمية ا ىل ما حنن حنتاج ا 

__________ 

 .30، القواعد املثىل ص 42-3/41مجموع الفتاوى  1
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ْن َحِكمٍي َخِبرٍي{ ]هود لَْت ِمْن دَلل ِ ذ فلص  لَْت 1وعال: }الر ِكتَاٌب أُْحِّكَْت أ اَيتلهل مثل ِ [ ، وقال تعاىل: }ِكتَاٌب فلص 

وَن{ ]فصلت لاَْهِْم{ [ ، وقال جل وعال: }َوأَ 3أ اَيتلهل قلْرأ اًن َعَرِبي ًا ِلقَْوٍم يَْعلَمل
ِ
َِل ا َ لِلنذاِس َما نلز  ْكَر ِلتلَبني ِ ِ لَْيَك اذل 

ِ
نَْزلْنَا ا

 [ .44]النحل

فعىل هذا ُك صفة هلل عز وجل يف القرأ ن أ و الس نة تثبت هلل س بحانه عىل ظاهر النص الالئق ابهلل وال 

 ُيرف معناها أ و تفهم خطآ  مث ُترف كام هو حال أ هل الضالةل من املتلكمني.

(2/9) 

 

 القاعدة الثانية:

 نفي املامثةل بني اخلالق واخمللوق يف الصفات.

مما جيب اعتقاده يف هذا أ ن هللا تبارك وتعاىل موصوف ابلصفات عىل صفة تليق جبالهل وعظمته وأ ن 

اخمللوق موصوف ابلصفات عىل صفة تليق بضعفه وجعزه وحاجته فال متاثل صفات اخلالق صفات اخمللوق 

 جل ال مياثهل س بحانه يشء يف صفاته.بل ا ن هللا عز و 

{ ]الشورى ِميعل الَْبِصريل َو السذ ٌء َوهل [ ، 11وقد دلت ال دةل عىل ذكل ويه قوهل عز وجل: }لَيَْس مَكِثهِْلِ يَشْ

ي ًا{ ]مرمي4وقوهل عز وجل: }َولَْم يَكلْن هَلل كلفلواً أََحٌد{ ]اال خالص [ ، 65[ , وقوهل عز وجل: }َهْل تَْعمَلل هَلل مَسِ

ِ اْلَْمثَاَل{ ]النحل لوا َّلِلذ  [ .74وقوهل تعاىل: }فاَل ترَْضِب

فهذه ال دةل داةل عىل أ ن هللا س بحانه ال مياثهل وال يشاهبه وال يكون مساواًي هل حبال من ال حوال أ حد من 

 خلقه وهذه يه وحدانيته س بحانه يف الصفات فال مياثهل فاها أ حد.

 قول فاها يف نقاط:ول مهية هذه القاعدة نفصل ال

أ ن القول يف الصفات اكلقول يف اذلات, وذكل أ ن ذات هللا تعاىل ال مياثلها ذات من ذوات اخمللوقني,  -1



 فكذكل صفاته جل وعال ال متاثل صفات اخمللوقني.

 أ ن ُك موصوف بصفة فصفاته تالمئ ذاته. -2

نالمئ ذاته, فادلواب والطري  وذكل أ ن املوجودات لكها موصوفة ابلصفات, ولكن ُك موصوف صفاته

والشجر واال نسان توصف لكها بآ ن لها ذااًت وحياة ومسعًا وبَصا, ولكن ُك مهنا صفاته تختلف عن ال خر مبا 

 يتناسب مع ذاته, فا ذا اكنت صفات اخمللوقني غري مامتثةل ومتباينة ومتفاوتة, فا ذاً صفات اخلالق أ وىل أ ن
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 صفات اخمللوق وال تامتثل، وأ ن صفاته جل وعال تليق بذاته العلية.تتباين فامي بيهنا وبني 

 أ ن الامتثل يف ال سامء ال يلزم منه الامتثل يف املسميات. - 3

وذكل أ ن هللا تعاىل قد وصف نفسه بصفات وصف هبا اخمللوقني وجعلها من صفاهتم, مثل السمع والبَص 

لامتثل يف ال سامء الامتثل يف املسميات. وهذا ظاهر يدل والعمل واحلمل وحنو ذكل, ولكن ال يلزم من هذا ا

عليه أ ن يف اجلنة عساًل ومخراً ولبنًا وماًء, ويف ادلنيا مثل ذكل، ولكن مخر ادلنيا وعسلها ولبهنا وماءها 

خيتلف عن مخر ال خرة ولبهنا وعسلها وماهئا, بل قال ابن عباس: "ليس يف ادلنيا يشء مما يف اجلنة ا ال 

 . فا ذاً اكن هذا يف اخمللوقات فال شك أ ن عدم الامتثل بني اخلالق واخمللوق أ عظم وأ كرب.1" ال سامء

أ ن ُك موصوفني بصفة بيهنام قدر مشرتك من الصفة،مفثاًل اال نسان موصوف ابلبَص والمنةل والفيل  - 4

 موصوف ابلبَص, فبيهنام قدر مشرتك من أ جهل وصف ُك مهنم ابلبَص.

فاهلل تبارك وتعاىل موصوف ابلقدرة واال نسان موصوف ابلقدرة فهناك قدر مشرتك من وهلل املثل ال عىل 

ال ملا حص اتصافه به, ا ال أ ن قدرة اخلالق تليق بكامهل وجالهل وعظمته,  أ جهل حص وصف اال نسان بذكل, وا 

منا  واخمللوق قدرته وسائر صفاته تليق به, وليس يف هذا يشء من المتثيل أ و التشبيه, ل ن الامتثل والتشابه ا 

يصح لو اكن هناك متاثل وتشابه يف مقدارالصفة وهيئهتا, فا ذا مل يكن هناك تشابه يف هذا, فالقدر املشرتك 

 اذلي من أ جهل حص الوصف ابلصفة

منا يفيد فقط حصة الوصف ابلصفة.  ال يلزم منه تشابه وال متاثل, ا 

__________ 

تََشاهِبًا{ ]البقرةيف تفسري  392-1/391ذكره ابن جرير الطربي  1 [ , وانظر: 25قول هللا تعاىل: }َوُأتلوا ِبِه مل

 .1/38ادلر املنثور 
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 أ ن الغلو يف نفي التشبيه تعطيل. - 5

مما جيب أ ن ُيذر يف هذا الباب ما عليه أ هل التعطيل من الفالسفة واملتلكمني، اذلين غلوا يف نفي 

ثبات الصفات  هلل تعاىل ويه موجودة يف اال نسان أ ن ذكل تشبيه, والشك أ ن التشبيه, حىت اعتربوا أ ن ا 

هذا من أ بطل الباطل, ومن الاعتداء والغلو املمقوت, وبناًء عليه عطلوا النصوص وأ بطلوا داللهتا, وزمعوا 

 أ ن هللا تعاىل ال يوصف ابلصفات عىل تفاوت مهنم يف ذكل.

ط, فال غلو يف اال ثبات يوصل ا ىل المتثيل مع أ ن احلق أ ن الواجب الرشعي يف ذكل هو القصد والتوس

ثبات بال متثيل وتزنيه بال تعطيل. منا ا   والتشبيه, وال غلو يف التزنيه يوصل ا ىل التعطيل والتحريف, وا 
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 القاعدة الثالثة:

 قطع الطمع عن ا دراك كيفية اتصاف الباري جل وعال ابلصفات

أ هنم يثبتوهنا ويؤمنون هبا ومه يف نفس الوقت جيهلون  مما يؤمن به السلف يف ابب صفات هللا عز وجل

 كيف يتصف الباري هبا.

وذكل ل ن هللا عز وجل قد أ خربان ابلصفات ولكنه جل وعال مل خيربان ابلكيفية كام أ خربان جل وعال بآ نه 

وَن ِبِه ِعلاْمً{ ]طه يطل ِ جل وعال: }ال  [ وقال110س بحانه ال ميكن أ ن ُياط به علام فقال جل وعال: }َوال ُيل

{ ]ال نعام ذِطيفل الَْخِبريل َو الل لْدِركل اْلَبَْصاَر َوهل َو ي  [ .103تلْدرِكلهل اْلَبَْصارل َوهل

مفن هنا كرث الكم السلف يف أ ن الواجب عىل املسمل أ ن يؤمن بصفات هللا عز وجل بال كيف كام س بق 

 رمحه هللا أ نه قال: "الاس تواء معلوم أ ن ذكران ذكل عن العديد مهنم وكام هو مشهور عن اال مام ماكل

 1والكيف جمهول والسؤال عنه بدعة".

فذهبت هذه املقوةل أ صال من  2وعن ش يخه ربيعة أ نه قال: "الاس تواء غري جمهول والكيف غري معقول".

أ صول أ هل الس نة ويه أ ن الاس تواء معلوم معىًن ل ن الاس تواء يف اللغة العلو والارتفاع، أ ما كيفية 

اء اخلالق عىل العرش فهىي جمهوةل وال نعقل كيف يكون ذكل، واال ميان ابالس تواء واجب رشعا لورود اس تو 

 النصوص العديدة به.

 ونزيد هذه القاعدة املهمة توضيحا مبا ييل:

_ أ ن العقل قارص عن ا دراك ومعرفة كيفية صفات هللا عز وجل وذكل أ ن العقل ال ميكن أ ن يتخيل وال 1

رأ ه أ و رأ ى شباها هل، وهللا عز وجل غيب عنا فمل نره ومل نر شباها هل فال ميكن أ ن أ ن يتصور ا ال ما 

 نكيف صفاته كام أ نه جل وعال مل خيربان بذكل فبالتاَل ال سبيل لنا ا ىل معرفة ذكل يف هذه احلياة ادلنيا.



__________ 
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ثباهتا. ل ن هللا عز وجل  - 2 أ ن عدم العمل بكيفية الصفات ال ينفي الصفات وال يقدح يف اال ميان هبا وا 

أ خربان ابلصفة ومل خيربان ابلكيفية وطلب منا اال ميان هبا وال تنايف يف ذكل ل ن هناك أ ش ياء عديدة نؤمن هبا 

فيهتا، مهنا الروح اليت يف اال نسان فا ن اال نسان عاجز عن معرفة كهنها من خملوقات هللا وحنن ال نعرف كي 

وحل  وحِ قلِل الره وحقيقهتا مع أ ن اال نسان ُيس هبا ويشعر هبا وقد أ خربان هللا هبا يف قوهل: }يَْسآَلونََك َعِن الره

الذ قَِلياًل{ ]اال رساء
ِ
ْ ِمَن الِْعمْلِ ا [ فآ خربان عن الروح ومل يعطنا عن كيفيهتا علام فنحن 85ِمْن َأْمِر َريب ِ َوَما أُوِتيُتل

مياننا هبا. فكذكل وهلل املثل ال عىل صفات هللا عز وجل  نؤمن هبا بدون أ ن نعرف كيفيهتا وهذا ال يقدح يف ا 

مياننا هبا.  جفهلنا بكيفيهتا ال ينفاها وال يقدح يف ا 

كل أ ن هللا أ خربان عن صفاته ومل خيربان عن أ ن من تلكم يف الكيفية فقد افرتى عىل هللا عز وجل. وذ - 3

كيفيهتا فبالتاَل من كي ف صفات هللا فقد افرتى عىل هللا عز وجل وقفا ما ليس هل به عمل، قال جل وعال: 

و ه أُولَئَِك اَكَن َعْنهل َمْسؤل ْمَع َوالَْبََصَ َوالْفلَؤاَد ُكل نذ السذ
ِ
 [ .36اًل{ ]اال رساء}َوال تَْقفل َما لَيَْس كَلَ ِبِه ِعمْلٌ ا

 أ ن من زمع أ ن السلف فوضوا عمل املعىن فقد أ خطآ  علاهم. - 4

ثباات اتما وفوضوا عمل الكيفية وهنوا عن الالكم  من النصوص السابقة يتبني لنا أ ن السلف أ ثبتوا الصفات ا 

م وافرتى يف الكيفية مفن زمع أ هنم مفوضة يف الصفات مبعىن أ هنم فوضوا عمل معىن الصفة فقد كذب علاه

علاهم كام هو دعوى كثري من أ هل الالكم من املعزتةل وال شاعرة اذلين ينس بون ا ىل السلف تفويض معىن 

الصفات مبعىن أ ن تكون ال ية واحلديث الواردة يف ذكر صفة من الصفات من الالكم اذلي ال يعرفون معناه 

ابق والكتب املصنفة يف ذكل ظاهرة بل يفوضون علمه ا ىل هللا عز وجل, وهذا خطآ  علاهم والكهمم الس

منا هو يف الكيفية وليس املعىن.  ادلالةل عىل أ ن التفويض ا 
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 مناجه اخملالفني للسلف يف الصفات

 أ وال: املمثةل

... 



 مناجه اخملالفني للسلف يف الصفات

 خالف السلف يف الصفات فرقتان: املمثةل واملعطةل.

 :وس نفرد احلديث عن ُك واحدة مهنام

 أ وال: املمثةل

املمثةل مه ُك من قاس صفات هللا عز وجل بصفات خلقه عز وجل بآ ن جعل ذات هللا عز وجل أ و 

 صفاته مثل صفات اخمللوقني أ و نص عىل التشبيه بآ ن يقول بَص كبَصي ومسع كسمعي وحنو ذكل.

: "املش هبة تقول بَص هذا هو مراد السلف يف ا طالق هذا الوصف وهو المتثيل. قال اال مام أ محد رمحه هللا

 .1كبَصي، ويد كيدي، وقدم كقديم، ومن قال ذكل فقد ش به هللا خبلقه" 

وقال نعمي بن حامد اخلزاعي رمحه هللا: "من ش به هللا بيشء من خلقه فقد كفر، ومن أ نكر ما وصف هللا 

 .2به نفسه فقد كفر، وليس فامي وصف هللا به نفسه وال رسوهل تشبيه" 

راهويه: "من وصف هللا، فش به صفاته بصفات أ حد من خلق هللا فهو اكفر ابهلل وقال ا ِساق بن 

العظمي".وقال: "عالمة َجم وأ حصابه: دعوامه عىل أ هل الس نة وامجلاعة ما أ هلموا به من الكذب أ هنم مش هبة 

 ل.، فعىل هذا يكون مراد السلف ابملمثةل واملش هبة مه من نص عىل التشبيه والمتثي3بل مه املعطةل" 

منا يعزى ل انس من غالة  وهذا ال يعرف مذهب ملشهورين بعمل وداينة، وليس عليه فرقة معلومة، وا 

لاهم ذكل:  الش يعة أ و من املغمورين اجملهولني، وممن يعزى ا 

__________ 

بطال التآ ويالت / 1  .45ا 

 .936، رشح أ صول اعتقاد أ هل الس نة لاللَكيئ ص116العلو لذلهيب ص 2
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ليه أ نه قال: ا ن هللا جسم ذو أ بعاض، وهل مقدار هو  هشام بن احلمك وهو من الرافضة اال مامية: فيعزى ا 

 س بعة أ ش بار بآ ش بار نفسه.

ليه القول: بآ ن هللا تبارك وتعاىل جسم عىل  صورة وهشام بن سامل اجلواليقي وهو من الرافضة ويعزى ا 

 .1اال نسان أ عاله جموف وأ سفهل مصمت

منا  كام يعزى التشبيه والمتثيل ا ىل الكرامية أ تباع محمد بن كرام السجس تاِن. وال يتضح يف قوهل التشبيه، وا 

ليه القول: بآ ن  يظهر فامي نقل عنه من ال قوال خطآ  ال يصل ا ىل حد التشبيه والمتثيل. ومن ذكل أ نه نسب ا 



منا املمتنع أ ن يشابه اخمللوقات فامي جيب وجيوز وميتنع.هللا جسم اكل جسام   وليس ذكل ممتنعا دامئا، وا 

ليه وصف هللا عز وجل ابلصفات الفعلية اليت تتعلق هبا املشيئة واال رادة ا ال أ نه يزمع أ ن هللا  كام يعزى ا 

 .2تلكاميوصف هبا بعد أ ن مل يكن موصوفا هبا ويف هذا يقولون: ا ن هللا تلكم بعد أ ن مل يكن م 

 هؤالء مه املمثةل عىل العموم يف عرف السلف ومه من أ طلقوا وصف التشبيه ونصوا عليه.

وهذا خالف مراد املعطةل من هذا الوصف: فا ن املعطةل من اجلهمية واملعزتةل وال شعرية واملاتريدية 

ثبات ما ينكرونه من الصفات.  يطلقون هذا الوصف عىل ُك من خالفهم يف ا 

، 3فون ُك من أ ثبت شيئا من الصفات أ و أ ثبت الرؤية أ و مل يقل خبلق القرأ ن أ نه مش به فاملعزتةل يص

فيدخل يف ذكل السلف اذلين يثبتون سائر الصفات، كام يدخل فيه أ يضا ال شعرية اذلين يثبتون بعض 

 الصفات.

__________ 

 .1/105، امللل والنحل 227الفرق بني الفرق، ص 1
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حيث وصف أ اب احلسن ال شعري بآ نه وحق وغري مبال ابال سالم  183انظر رشح ال صول امخلسة ص 3

واملسلمني ل نه أ ثبت بعض الصفات وهو العمل والقدرة واال رادة، وانظر كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه 
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ن هذا الوصف عىل ُك من أ ثبت شيئا من الصفات اذلاتية اليت ينكروهنا أ ما ال شعرية واملاتريدية فيطلقو

مثل الوجه واليد والقدم. وكذكل الصفات الفعلية اليت ينكروهنا أ يضا مجةل وتفصيال وذكل مثل العلو 

تيان والغضب والرىض وحنو ذكل، ويزمعون أ ن من وصف هللا بيشء من ذكل فقد جسم  والاس تواء واال 

 .1ه ووصفه بصفات احلدوث والنقصهللا ومثهل وش هب

وال شك أ ن ُك ذكل من الضالل والاحنراف: ل ن هللا عز وجل قد أ ثبت لنفسه الصفات وأ ثبهتا هل 

ِميعل  َو السذ ٌء َوهل رسوهل صىل هللا عليه وسمل, ونف  هللا عن نفسه المتثيل يف مثل قوهل: }لَيَْس مَكِثهِْلِ يَشْ

{ ]الشورى نه ا ذا رصح بنفي المتثيل والتشبيه بني صفات  [ فعمل أ ن11الَْبِصريل منا وافق القرأ ن مث ا  املثبت ا 

اخلالق وصفات اخمللوق. فبآ ي وجه يطلق عليه أ نه مش به أ و ممثل وهو ينفيه ويرده ويبطهل، كام نفاه هللا 

م وأ بطهل. ال شك أ ن ذكل من الكذب عىل مثبتة الصفات من السلف ومن وافقهم ومن الاعتداء والظمل هل

منا هو من التشنيع علاهم ابلباطل واملعطةل أ حق هبذا التشنيع  بوصفهم هبذه الصفات الشنيعة، وهذا ا 



 والوصف كام قال

أ بو حامت الرازي رمحه هللا: "وعالمة أ هل البدع الوقيعة يف أ هل ال ثر، وعالمة الزاندقة تسميهتم أ هل 

بطال ال ثر وعالمة اجلهمية تسميهت م أ هل الس نة مش هبة" مث قال: "وال يلحق أ هل الس نة حشوية يريدون ا 

 .2الس نة ا ال اْس واحد ويس تحيل أ ن جتمعهم هذه ال سامء" 

 مهنج املمثةل:

يتضح من مهنج املمثةل عىل العموم أ هنم يرون أ ن ما ورد عن هللا عز وجل أ و عن رسوهل صىل هللا عليه 

منا هو عىل ظاهرها اذل ي يعرف عن اخمللوقات. فاعتربوا الصفات وسمل من النصوص ادلاةل عىل الصفات ا 

 من جنس صفات اخمللوقني فقالوا

__________ 

 .58انظر اال رشاد للجويين ص 1
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ثبات الصفات ونفي المتثيل، فال يسع  ابلمتثيل. وبطالن هذا ظاهر واحض فا ن هللا عز وجل قد نص عىل ا 

كام أ ن اخمللوق صفاته انقصة فتشبيه اخلالق تبارك وتعاىل ابخمللوق هو تنقص للخالق  املسمل غري ذكل.

 وطعن فيه س بحانه وتعاىل عام يصفون.
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 :اثنيا املعطةل

املعطةل مه ُك من ينفي عن هللا عز وجل صفاته لكها أ و بعضها فهم معطةل حبسب ما ينفون من صفات 

 هللا عز وجل.

همية والفالسفة واملعزتةل وال شعرية واملاتريدية ومن أ خذ بقوهلم مثل الرافضة والزيدية وهذا يصدق عىل اجل 

ما  واال ابضية، ل ن ُك فرقة من هؤالء عطلوا صفات هللا عز وجل وأ بطلوا دالةل النصوص عىل الصفات ا 

 مطلقًا أ و أ ثبتوا بعضًا وأ نكروا بعضًا كام س يآ يت:

  نشري ا ىل أ ن مهنجهم العام اذلي الزتموه يف صفات هللا عز وجل.وقبل أ ن ندخل يف تفصيل أ قوال املعطةل

وهو: اعتقادمه أ ن هللا تبارك وتعاىل ليس هل صفة يف حقيقة ال مر, أ و اعتقاد بعضهم عدم اتصافه ببعض 

الصفات, ويه اليت اليثبتوهنا, مث مه بناء عىل ذكل نفوا املعاِن الصحيحة لنصوص الصفات لكها, عند من 



 1 الصفات, أ و بعضها عند من ينفي بعض الصفات.ينفي ُك

مبعىن أ ن املعطةل اعمتدوا نفي صفات هللا عز وجل لكها أ و بعضها مث جاءوا عىل نصوص الصفات الواردة يف 

 الرشع فآ بطلوا داللهتا عىل الصفات.

 املعطةل أ صناف:

 الصنف ال ول:غالة املعطةل.

 املعزتةل.ومه: نفاة الصفات، ومه الفالسفة واجلهمية و 

 أ ما الفالسفة فهم عىل قولني:

 الفارايب وابن سينا وحنومه: - 1

__________ 
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 1هؤالء ينفون صفات هللا عز وجل وال يثبتون ا ال وجوداً مطلقًا خال عن ُك وصف

ذا وصف بوصف من الصفات فا هنا ال تدل عىل املعاِن اليت جرت العادة أ هنا تدل علاها  يقول الفارايب: "وا 

منا يه صفات جمازية ال يدرك كهنها ا ال ابلمتثيل وليس هو شيئًا من ال ش ياء بعده"   .2وا 

نه ال جنس هل وال ماهية  وال كيفية وال مكية وال أ ين، وهو  3ومثهل ابن سينا يقول عن هللا عز وجل: "ا 

جياب املضافات لكها ا    .4ليه وليس هو شيئًا من ال ش ياء بعده"يوصف بسلب املشاهبات عنه واب 

ومن الفالسفة أ يضًا: الباطنية اكال سامعيلية والقرامطة، اذلين ينفون سائر الصفات ا ال أ هنم يزيدون عن  - 2

الفالسفة ال خرين فساداً بزمعهم نفي النقيضني عن هللا عز وجل فيقولون: ال نقول موجود وال ليس 

 .5قادر وال عاجز، وال موصوف وال ليس مبوصوف موجود، وال عامل وال جاهل، وال

أ ما اجلهمية فاملنقول عهنم نفي صفات هللا عز وجل, جفهم يرى أ ن هللا تعاىل: ال جيوز أ ن يوصف بصفة 

نه يشء ل ن اليشء هو اخمللوق اذلي هل مثل. وهو ينفي سائر أ سامء 6علاها خلقه .كام يقول: ا ن هللا ال يقال ا 

 ا ال اخلالق هللا عز وجل وال يثبت

__________ 

من املعلوم أ ن الوجود املطلق اخلاَل عن ُك وصف هو وجود ذهين مبعىن أ نه موجود فقط يف اخليال  1

 وال وجود هل يف احلقيقة واخلارج مبعىن أ نه ال ذات هل ميكن أ ن يطلق علاها أ هنا موجودة.

 .209انظر اترخي الفلسفة اال سالمية ص  2



  جواب ما هو؟ ومبعىن أ خر يقصد هبا اذلات.املاهية هو ما يقال يف 3

 .1/368الشفا البن سينا  4

، راحة العقل للكرماِن اال سامعييل ص 45الَكفية مضن ثالث رسائل ا سامعيلية لعارف اثمر ص  5

 .128،هناية اال قدام للشهرس تاِن ص 131،147

 .73امللل والنحل للشهرس تاِن ص  6

(2/20) 

 

ال يوصف ابلقدرة ا ال جمازاً ل نه اكن جرباًي يعتقد أ ن اال نسان ال قدرة هل عىل  والقادر ل ن اخمللوق عنده

 .1احلقيقة 

أ ما املعزتةل فيثبتون ال سامء هلل عز وجل كام أ هنم يثبتون هلل عز وجل اذلات وينفون عنه سائر الصفات 

 فيقولون ا ن هللا يسم  عاملًا ال بعمل وقادراً ال بقدرة ومسيعًا ال بسمع.

 هذا ا جامعهم ويصفونه عز وجل بصفات السلوب فيقولون ليس جبسم وال صورة وال خشص وال وعىل

 .2جوهر وال يتحرك وليس بذي َجات وال ُييط به مَكن وهو يشء ال اكل ش ياء

فهذه الفرق الثالث يه أ مه فرق غالة املعطةل اذلين ينكرون وصف الباري تبارك وتعاىل ابلصفات،ومهنم 

ا يدعونه من وصفه عز وجل ابلوجود املطلق،اذلي هو الوجود اذلهين فقط, وهؤالء مه من ينفي اذلات مب

 الفالسفة واجلهمية، ومهنم من يثبت اذلات وينفي الصفات ومه املعزتةل.

 وغالهبم عىل قولني فامي ينس بونه ا ىل هللا عز وجل وهام:

ز وال طويل وال جسم وليس هل السلب: وهو نفي ضد الصفة عنه مثل قوهلم: ليس جباهل وال عاج - 1

 مَكن وحنوها، وهذا هو اذلي عليه جل الفالسفة وجل املعزتةل.

منا عىل اعتبار أ ن هللا عةل وجوده  - 2 اال ضافة: مبعىن أ ن ما يضاف ا ىل هللا ليس عىل اعتبار أ نه صفة وا 

دلك فال يعين أ نه ، وهو مثل قوكل هذا و3وسبب وجوده مثل أ ن يقال ا ن هللا عةل العامل أ ي سبب جوده 

منا يعين أ نك سبب  صفة كل وا 

__________ 

 .527-2/526، مهناج الس نة النبوية 1/259مقاالت اال سالميني  1

.وانظر املعزتةل 201-182،196،200، رشح ال صول امخلسة ص 1/235انظر مقاالت اال سالميني  2

 .84وأ صوهلم امخلسة ص 

 .127هناية اال قدام للشهرس تاِن ص  3
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ذا قيل: عمل هللا فيعين, أ ن هللا سبب وجود العمل وليس مبعىن أ ن هللا  وجوده، ومن هذا الباب عندمه ا 

 موصوف ابلعمل، وهذا القول مما يقول به بعض الفالسفة.

 الصنف الثاِن: ال شاعرة واملاتريدية.

ث يثبتون س بع صفات اذلين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض ال خر ومه: ال شاعرة واملاتريدية: حي

 .1يه العمل والقدرة واحلياة واال رادة والسمع والبَص والالكم النفيس

ويسموهنا الصفات العقلية نس بة ا ىل مصدر ثبوهتا وهو العقل عندمه أ ما بقية الصفات ويه الصفات اخلربية 

ما: التآ ويل أ و التفويض، وس نبني املراد هبام يف  والصفات الفعلية فينفوهنا عن هللا عز وجل ويوجبون فاها ا 

 الفقرات التالية:

__________ 

، الاقتصاد من الاعتقاد للغزاَل ص 105-77، اال رشاد للجويين ص 15-10انظر اللمع لل شعري ص  1

، رشح 131-105، رشح جوهرة التوحيد ص 181، هناية اال قدام يف عمل الالكم للشهرس تاِن ص 85-88

 .22-16أ م الرباهني عىل الس نوس ية ص 

(2/22) 

 

 .مسِل املعطةل يف نصوص الصفات

ا ن ُك من نظر يف القرأ ن الكرمي أ و الس نة النبوية جيد أ هنام يزخران ابلنصوص ادلاةل عىل الصفات مما ال 

 يدع للمسمل عذراً يف اال عراض عهنا أ و جتاهلها وذكل من كرثهتا ووضوهحا.

نصوص يف هذا الباب ومل ُيفلوا هبا ل ن ولكن الش يطان قد متكن من أ هل الالكم حىت أ عرضوا عن ال 

بدعة التعطيل اليت متكنت من نفوسهم جعلهتم يظنون أ ن هللا تبارك وتعاىل ال يصح أ ن يوصف 

،بل اعتقدوا احنراف بل كفر من وصف هللا عز وجل ابلصفات اليت ينكروهنا مع ورودها يف 1ابلصفات

 القرأ ن والس نة.

 جسامً متحزياً خمتصًا جبهة هل ُيمك بكفره أ م ال؟ للعلامء فيه قوالن: يقول الرازي: ا ن من يثبت كونه تعاىل

 أ حدهام أ نه اكفر وهو ال ظهر, هذا ل ن

__________ 

 .6الفتوى امحلوية ص  1



(2/22) 

 

نه خملوق حمدث, وهل ا هل أ حدثه وخلقه.  1مذهبنا أ ن ُك يشء يكون خمتصًا جبهة وحزي فا 

ثبات ال صفات ومعرفة هللا عز وجل وقد س بق ذكر قول عبد جلبار املعزتَل: وصار العقل هو مصدرمه يف ا 

، وقول الغزاَل: "وُك ما ورد السمع به ينظر فا ن اكن العقل 2"ا ن معرفة هللا ال تنال ا ال حبجة العقل "

 وغريهام. 3وأ ما ما قىض العقل ابس تحالته فيجب تآ ويل السمع به "… جموزاً هل وجب التصديق به

 طالن دعوى التعارض بني العقل الصحيح والنقل الصحيح دعوى تقدمي العقل عىل النقل.كام س بق بيان ب

ول ن مقصد املعطةل معومًا من الفالسفة واجلهمية واملعزتةل وال شعرية واملاتريدية ابلرباهني العقلية يه 

ًء علاها أ ن هللا عز التخيالت العقلية والتصورات اذلهنية اليت وضعها فالسفة اليوانن الوثنيني وزمعوا بنا

وجل ال يصح أ ن يوصف بصفة ثبوتية،صار معتقد املتلكمني أ ن هللا عز وجل ال يوصف ابلصفات، أ و 

يوصف ببعض الصفات وينف  عنه البعض ال خر ا ال أ ن املآ خذ يف ذكل واحد وهو العقل غري املؤسس عىل 

 الرشع.

ذا ت  عارضت مع أ دلهتم ونتاجئهم مسلَكن هام:وبناًء عليه صار هلم يف نصوص الرشع الكتاب والس نة ا 

 رد النص وعدم قبوهل. - 2رد املعىن وذكل ابلتآ ويل أ و التفويض.  - 1

__________ 

 .257أ ساس التقديس ص  1

وقد س بق ذكر قول الس نويس ا ن أ صول الكفر س تة وذكر مهنا: المتسك يف أ صول العقائد بظواهر الكتاب 

 .502العقلية والقواطع الرشعية. رشح أ م الرباهني الكربى ص  والس نة من غري عرضها عىل الرباهني

فهذا الالكم ال شك مل يصدر ا ال لتغلغل البدعة يف نفوسهم، واعتقادمه أ ن هللا ال يصح أ ن يوصف 

ابلصفات، فبناء عليه أ ن من أ ثبت الصفات فهو جمسم ومن جسم كفر, وحنو ذكل من الهذاين اذلي مل 

ذا تعلقت ابلقلوب قلبت موازين النظر يدل عليه دليل ال رشعي و ال حىت عقيل حصيح, ولكن الش به ا 

 ومنعته من رؤية احلق مع وضوحه وظهوره.

 .88رشح ال صول امخلسة ص  2

 .138-2/137، املس تصف  132الاقتصاد يف الاعتقاد ص  3

(2/23) 

 



ذا قامت عىل ثبوت يشء مث وجدان أ دةل نقلية يشعر ظاهرها  قال الرازي: "اعمل أ ن ادلالئل القطعية العقلية ا 

 خبالف ذكل:

ما أ ن يقال ا هنا غري حصيحة، أ و يقال ا هنا حصيحة ا ال أ ن املراد مهنا غري ظواهرها؛ مث ا ن جوزان التآ ويل  ا 

ن مل جنوز التآ ويل فوضنا العمل هبا ا ىل هللا تعاىل  اش تغلنا عىل سبيل التربع بذكر التآ ويالت عىل التفصيل، وا 

يضاح ذلكل.، وس يآ يت زاي1"  دة ا 

فهذا هو موقف معوم الفالسفة املنتس بني لال سالم واملتلكمني من َجمية ومعزتةل وأ شعرية وماتريدية من 

نصوص الصفات، فا ن اكنت من القرأ ن الكرمي مما ال يس تطيعون الطعن يف ثبوته أ ولوه وغريوا معناه ليتفق 

آ ويل، وفوضوا عمل املعىن ا ىل هللا مع القطع بعدم مع مقصدمه وهو نفي داللته عىل الصفة،أ و توقفوا عن الت

 دالةل النص عىل الصفة.

ن اكنت الصفات واردة يف يشء من ال حاديث النبوية زمعوا كذاًب وزوراً أ هنا مردودة بدعوى أ ن أ حاديث  وا 

 ال حاد ال يؤخذ هبا يف العقائد أ و أ ن العقائد ال تثبت بآ حاديث ال حاد.

ما التآ ويل أ و التفويض وبيان ذكل فامي ييل:املسِل ال ول: رد املعىن  : يرد املعطةل معىن النص بطريقتني: ا 

 أ واًل: التآ ويل.

 التآ ويل يف اللغة يرتدد بني معنيني: ال ول: مرجع اليشء ومصريه وعاقبته، الثاِن: التفسري والبيان.

 .2ل مرجوح لعةلوأ ضاف املتآ خرون معىن أ خر وهو: رصف اللفظ عن معناه الظاهر ا ىل معىن حممت

__________ 

 .221-220أ ساس التقديس ص  1

 .1/10،خمتَص الصواعق 15/437، هتذيب اللغة لل زهري 1/160انظر معجم مقاييس اللغة  2
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أ ما يف القرأ ن والس نة واس تخدام السلف فمل يرد لفظ التآ ويل ا ال عىل املعنيني ال ولني وذكل مثل قوهل عز 

رل  { ]ال عرافوجل: }َهْل يَْنظل ل الذ تَآِْويهَلل يَْوَم يَآيِْت تَآِْويهلل
ِ
[ واملراد بتآ ويهل هنا ظهور حقيقته وذكل يوم 53وَن ا

يآ تاهم اجلزاء يوم القيامة، ومن ذكل قوهل صىل هللا عليه وسمل البن عباس: "اللهم فقهه يف ادلين وعلمه 

 فعمل التآ ويل هو عمل التفسري. 1التآ ويل" 

ن جرير يف تفسريه: "القول يف تآ ويل ال ية ... " ومراده تفسري ال ية وبيان معىن أ لفاظها ومن ذكل قول اب

 .2وأ حَكهما 

فهذان املعنيان هام الاس تخدام الصحيح للكمة التآ ويل ولكهنا صارت يف عرف املتآ خرين خاصة ابملعىن 



 تعود يف الغالب ملعىن رشعي؛ ال خري وهو ُتريف املعىن من معناه ا ىل معىن غري ظاهر لعةل وهذه العةل ال

منا تعود ا ىل رأ ي وهوى، وهذا حقيقته ُتريف كام يقول ش يخ اال سالم: "فتآ ويل هؤالء املتآ خرين عند  وا 

، وقال ابن القمي: "والتآ ويل اذلي خيالف ما دلت النصوص، وما جاءت به الس نة 3ال مئة ُتريف ابطل "

 .4هو التآ ويل الفاسد" 

 اسد دلى املتلكمني:أ مثةل من التآ ويل الف

 من ال مثةل اليت اس تخدم املتلكمون التآ ويل فاها: تآ ويل ال ايت املتضمنة للصفات.

فاملعزتةل يؤولون سائر الصفات ومينعون اتصاف هللا عز وجل بصف ثبوتية، ويقولون ا ن اتصاف هللا عز 

ثبات اجلسمية هل وما ا ىل ثبات أ لهة معه وا  ذكل من ادلعاوى فلك  وجل بصفة من الصفات يؤدي ا ىل ا 

 صفة من الصفات يؤولوهنا حىت ال

__________ 

 .335-328-314-1/266املس ند  1

، جناية التآ ويل 34/35، اال مام ابن تميية وقضية التآ ويل ص 1/14انظر درء تعرض العقل والنقل  2

 .12-1الفاسد، محمد أ محد لوح ص 

 .13/296مجموع الفتاوى  3

 .1/187الصواعق املرسةل  4

(2/25) 

 

يقعون يف التشبيه أ و حنو ذكل، فيقولون ا ن املراد ابل ايت ادلاةل عىل الصفات مثل الاس تواء هو 

الاستيالء،والرمحة يه ا رادة الثواب،واليد القدرة، والعمل اال دراك والسمع والبَص هو اال دراك وهكذا سائر 

 الصفات.

نفس الطريقة اليت اس تخدهما به املعزتةل ا ال أ هنم أ كرث أ ما ال شاعرة واملاتريدية فاس تخدموا التآ ويل أ يضًا ب 

ثبااًت للصفات من املعزتةل, ا ال أ ن ما خيالف قواعدمه فا هنم يؤولونه مثل قوهلم يف الاس تواء الاستيالء،  ا 

رادة العقاب، والوجه اذلات، وحنو ذكل من التآ ويالت اليت  واليد القدرة، والرمحة ا رادة الثواب، والغضب ا 

 ل صل تآ ويالت املعزتةل نفسها.يه يف ا

 بيان بطالن التآ ويل عند املتلكمني:

املتلكمون معومًا تصوروا يف أ نفسهم تصوراً ابلنس بة هلل عز وجل مث بناًء عليه أ رادوا تطبيق هذا التصور 

عىل الكم هللا عز وجل والكم رسوهل صىل هللا عليه وسمل اذلي ال يشك عاقل أ نه ال ينطبق عىل تصور 



منا مه يف واِد والرشع يف واد أ خر، فآ رادوا أ ن جيمعوا بني الرثى والرثاي ويطبقوا املت لكمني وأ راهئم وا 

تصوراهتم عىل الرشع بتآ ويالهتم الفاسدة، وقد هنى  السلف رمحهم هللا عن تآ ويل نصوص الصفات بل قد 

ثباهتا من غري تآ ويل وُتريف ومن ذكل قول الرتمذي رمحه هللا يف الكمه عن حديث: "من  أ مجعوا عىل ا 

تصدق بعدل مترة من كسب طيب وال يصعد ا ىل هللا ا ال الطيب فا ن هللا يتقبلها بميينه مث يرباها لصاحبه كام 

قال: "وقد قال غري واحد من أ هل العمل يف هذا احلديث وما  1يريب أ حدمك فلوه حىت تكون مثل اجلبل" 

رك وتعاىل يف ُك ليةل ا ىل السامء ادلنيا، قالوا: نثبت يش به هذا من الرواايت يف الصفات ونزول الرب تبا

الرواايت يف هذا ونؤمن هبا وال يتومه وال يقال كيف، هكذا روي عن ماكل وسفيان بن عيينة وعن ابن 

املبارك أ هنم قالوا يف هذه ال حاديث: أ مروها بال كيف، وهكذا قول أ هل العمل من أ هل الس نة وامجلاعة، 

 ت هذهوأ ما اجلهمية فآ نكر 

__________ 

لَْيِه{  1
ِ
وحل ا جل الَْمالئَِكةل َوالره  .13/415أ خرجه البخاري يف كتاب التوحيد ابب قوهل تعاىل: }تَْعرل

(2/26) 

 

الرواايت وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر هللا عز وجل يف غري موضع من كتابه اليد والسمع والبَص فتآ ولت 

ا فرس أ هل العمل وقالوا: ا ن هللا مل خيلق أ دم بيده، وقالوا: ا ن اجلهمية هذه ال ايت ففرسوها عىل غري م

ذا قال: يد كيد أ و مثل يد، أ و  منا يكون التشبيه ا  براهمي راهويه: ا  معىن اليد هاهنا القوة، وقال ا ِساق بن ا 

ذا قال كام قال هللا تعاىل : يد مسع كسمع أ و مثل مسع، فا ذا قال مسع كسمع أ و مثل مسع فهذا التشبيه، وأ ما ا 

ومسع وبَص وال يقول كيف وال يقول مثل مسع ال كسمع فهذا ال يكون تشباها وهو كام قال هللا تعاىل يف 

{ ]الشورى ِميعل الَْبِصريل َو السذ ٌء َوهل  .1[ 11كتابه: }لَيَْس مَكِثهِْلِ يَشْ

 تعاىل يف القرأ ن مفا ذكره وقال اال مام أ بو حنيفة رمحه هللا يف الفقه ال كرب: "وهل يد ووجه ونفس كام ذكره هللا

هللا تعاىل يف القرأ ن من الوجه واليد والنفس فهو هل صفات بال كيف وال يقال ا ن يده قدرته أ و نعمته ل ن 

بطال الصفة،وهو قول أ هل القدر والاعزتال, ولكن يده صفته بال كيف وغضبه ورضاه صفتان من  فيه ا 

 .2صفاته تعاىل بال كيف" 

م التآ ويل ابن عبد الرب رمحه هللا حيث قال: "أ هل الس نة مجمعون عىل اال قرار ونقل اال جامع عىل عد

 .3ابلصفات الواردة لكها يف القرأ ن والس نة واال ميان هبا ومحلها عىل احلقيقة ال عىل اجملاز "

 فهذا دليل عىل بطالن التآ ويل وضالل املؤوةل وخمالفهتم ملهنج السلف.

 لوازم كثرية ابطةل تتضح للك من تآ مل تآ ويل هؤالء املعطةل.كام أ ن للتآ ويل اذلي هو التحريف 



 ومن هذه اللوازم:

__________ 

 .3/41سنن الرتمذي  1

وقد نقل عن خفر اال سالم وعن الرسخيس ما يوافق  34-33الفقه ال كرب مع رشحه ملال عيل القاري ص  2

 ذكل أ يضًا.

 .7/145المتهيد  3

(2/27) 

 

ا كتايب هداية بل ضالل عىل زمعهم وذكل أ هنم زمعوا أ ن مجيع ما فاها من أ ن القرأ ن والس نة ليس - 1

الصفات ليس عىل ظاهره مما يؤدي ا ىل احنراف اخللق لعدم ا دراك كثري من الناس للتآ ويل اذلي يَصف 

 الالكم عن ظاهره، حىت أ ىت املتلكمون فبينوا هلم أ وجه التآ ويل اليت تبطل دالةل اللفظ الظاهر.

ن قوهلم ابلتآ ويل جعز هللا تبارك وتعاىل ورسوهل صىل هللا عليه وسمل عن التعبري الصحيح حيث يلزم م - 2

 تلكم مبا ظاهره خالف احلق.

وذكل أ ن أ ايت وأ حاديث الصفات ال تَكد ُتَص كرثة وعىل زمع املتلكمني أ هنا ليست عىل ظاهرها، فَكن 

ما دليل عىل العجز ال وىل عدم تركها بدون بيان، وتركها هكذا بدون بيان و  ُتذير من ال خذ بظواهرها ا 

عن التعبري الصحيح أ و عدم الرغبة يف الهداية والكهام منتف عن هللا عز وجل ورسوهل صىل هللا عليه 

 وسمل.

أ ن دعوى أ ن نصوص الصفات ظاهرها ابطل, وأ ن احلق هو يف تآ ويالت املتلكمني وتخرصاهتم مؤد ا ىل  - 3

 هذا أ سمل هلم من أ ن يكون الويح مضاًل هلم ومبعداً هلم عن احلق. أ ن ترك الناس بدون ويح يف

ما َجلوا تِل التآ ويالت أ و  - 4 يلزم من دعوامه يف التآ ويل أ ن يكون الصحابة وأ هل القرون الفاضةل ا 

 كمتوها وذكل أ نه مل يرد عن أ حد مهنم تِل التآ ويالت اليت زمعها املتلكمون.

ما أ هنم َجلوا تِل  التآ ويالت ومل يعلموها والزم هذا أ ن يكونوا اعتقدوا بظاهر تِل الصفات ويلزم من هذا ا 

ما أ هنم علموا هبا ولكهنم كمتوها ومل يبينوها لل مة فيكونوا بذكل قد خانوا ال مة  فاعتقدوا يف هللا الباطل، وا 

، وُك ذكل ال شك وكمتوا علامً ُيرم علاهم كامتنه خاصة أ نه يتعلق ابلتعريف ابهلل عز وجل وصفاته وأ فعاهل

 منتف عن خري ال مة وأ مئهتا وأ فضل قرون أ هل اال سالم.

أ ن املتآ ول من هؤالء املتلكمني ال ميكنه أ ن يبني الفرق بني ما يسوغ تآ ويهل وما ال يسوغ تآ ويهل من  - 5

 ال ايت وال حاديث.
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مني من املعزتةل وال شعرية وذكل أ ن التآ ويل مبين عىل قواعد عقلية خمالفة للرشع، وللك من املتلك

واملاتريدية فضاًل عن الفالسفة رأ هيم ومهنجهم، فاختلفوا بناء عىل ذكل فامي يؤولونه وُيرفونه, فآ ول املعزتةل 

الصفات لكها وأ ول ال شعرية واملاتريدية بعضها وأ ول الفالسفة والباطنية الصفات وال فعال وحىت املعاد 

 تطيع أ حد مهنم أ ن يبني الفرق بني ما يسوغ تآ ويهل وما ال يسوغ تآ ويهل.وأ سامء املالئكة فبالتاَل ال يس  

أ ن املؤول ال ميكنه الرد عىل منكري البعث وال عىل منكري الربوبية من املالحدة الباطنية وذكل ل ن  - 6

أ ايت وأ حاديث الصفات اليت تسلط علاها املتلكم الضال ابلتحريف اذلي يسميه تآ وياًل أ كرث وأ ظهر من 

منا ا ىل نظر عقيل يعود ا ىل  أ ايت البعث وأ ايت الربوبية ,كام أ ن املتلكم ال يرجع يف تآ ويهل ا ىل دليل رشعي ا 

مرشيك اليوانن الوثنيني، فبالتاَل ال يس تطيع أ ن يقمي احلجة عىل منكري البعث ومنكري الربوبية اذلين 

 يرجعون يف دعاوهيم ا ىل القوم نفسهم.

منا رجعوا ا ىل قوانني الصابئة واملرشكني أ ن املتلكمني مل يرجعو  - 7 ا فامي اختلف فيه ا ىل الكتاب والس نة وا 

من الفالسفة الوثنيني وجعلوا القرأ ن والس نة وراءمه ظهراًي وزمعوا أ هنم يريدون أ ن يوفقوا بني العقل 

لَْيَك َوَما ُأنْزَِل ِمْن قَْبِِلَ 
ِ
ىَل والقرأ ن وصدق فاهم قول هللا عز وجل: }ِبَما ُأنْزَِل ا

ِ
وَن أَْن يَتََحامَكلوا ا  يلرِيدل

َذا ِقيَل لَهل 
ِ
ذهلْم َضالاًل بَِعيداً، َوا ْيَطانل أَْن يلِضل وا ِبِه َويلرِيدل الش ذ وا أَْن يَْكفلرل اغلوِت َوقَْد ُأِمرل ىَل َما َأنَْزَل الطذ

ِ
ْم تََعالَْوا ا

ده  نَاِفِقنَي يَصل وِل َرَأيَْت الْمل سل ىَل الرذ
ِ
ل َوا ذ اَّللذ َمْت أَيِْدهِيْم مثل ِصيَبٌة ِبَما قَدذ َذا أََصابهَْتلْم مل

ِ
وداً، فََكْيَف ا دل وَن َعْنَك صل

ْحَسااًن َوتَْوِفيقًا{ ]النساء
ِ
الذ ا
ِ
ْن أََرْداَن ا

ِ
ِ ا ِلفلوَن اِبَّللذ وَك َُيْ  [62 - 60َجاءل

س أ و التزنيه يلزم منه الزم مثهل يف أ ن التآ ويل اذلي يزمعه املتلكمون للصفات مراعاة ملا يسمونه التقدي - 8

منا أ ولوا الصفات اليت يلزم مهنا عندمه اجلسمية أ و حنو ذكل,  الضالةل أ و رمبا أ كرث منه،وذكل أ ن املتلكمني ا 

 ا ال أ نه يلزهمم من

(2/29) 

 

هو ال داخل الباطل فامي أ ولوا أ شد وأ عظم مما فروا منه, فصفة العلو مثاًل نفوها فراراً من التجس مي, وقالوا: 

العامل وال خارجه, فا ذا هبم ينفون وجود هللا عز وجل ل ن ُك ما مل يكن داخل العامل وال خارجه فال وجود 

هل أ و يلزهمم أ ن يقولوا هو يف ُك مَكن, فيلزم ذلكل عدم تزنهيه عن مَكن من ال ماكن القبيحة واملس تقذرة, 

فيس, فا ن الزم ذكل وصفة س بحانه ابخلرس اذلي هو وكذكل نفاهم للالكم, وزمع ال شاعرة أ نه الالكم الن

صفة نقص أ ما الالكم فهو صفة كامل،والشك أ ن هذا جزاء من ترك الكتاب والس نة بآ ن يبتىل بضد ما 



 .1قصد،,وماذا بعد احلق ا ال الضالل

__________ 

 .39-30، وجناية التآ ويل الفاسد ص 129-1/10، وخمتَص الصواعق 15-8انظر الفتوى امحلوية ص  1
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 اثنيا: التفويض:

يقصد به: اعتقاد عدم حصة دالةل ظاهر النص عىل الصفة وتفويض عمل معىن النص ا ىل هللا عز وجل. مثال 

منا هللا تبارك  ذكل:اليد والوجه والقدم وحنوها من الصفات فهىي أ لفاظ ليس لها معىن معلوم عندمه، وا 

ثبات صفة اليد أ و الوجه أ و القدم، وتعاىل هو اذلي يعمل مراده مهنا، مع احل ذر من اعتقاد أ هنا تتضمن ا 

 ويضيفون أ يضًا أ ن هذا هو مذهب السلف.

ليه اجلويين يف كتابه "العقيدة النظامية" وأ وجبه , مع أ نه يف كتابه "اال رشاد ا ىل قواطع 1وهذا اذلي رجع ا 

 .2ال دةل" يوجب تآ ويل الصفات حذراً من اللبس ووقوع الش هبات يف ادلين

ليه مع العوام،فزيجروا عن تعمل معاِن الصفات ويفهموا فقط أ ن  والغزاَل جعل التفويض هو اذلي يصار ا 

، وزمع أ ن هذا املوقف من العوام هو مذهب السلف وأ هنم اكنوا ال يطلعون العوام 3هللا ليس مكثهل يشء

 .4ا جلام العوام عن عمل الالكم"عىل عمل معاِن الصفات مع أ هنم اكنوا يعلمون ذكل, وبىن عىل ذكل كتابه "

__________ 

 .32العقيدة النظامية يف ال راكن اال سالمية ص  1

 .60اال رشاد ا ىل قواطع ال دةل ص  2

 .36انظر الاقتصاد يف الاعتقاد ص  3

 .84، 54انظر ا جلام العوام عن عمل الالكم ص  4

(2/31) 

 

ثبات صفة ال يثبتوهنا، فعىل املسمل أ ، يعتقد عدم  أ ما املتآ خرون من ال شاعرة فصاروا ا ىل أ ن ُك نص فيه ا 

ما أ ن يفوض ا ىل هللا عز وجل عمل املعىن  ما أ ن يؤول وا   .1ثبوهتا أ واًل, مث بعد ذكل ا 

 الرد علاهم يف دعوى التفويض.

ال شاعرة واملاتريدية اذلين يدعون التفويض وينس بون ذكل ا ىل السلف مجعوا بني جتهيل السلف والكذب 

 ام أ هنم متناقضون يف هذه ادلعوى وهذا يتبني مما ييل:علاهم ك



ا ن ادعاء أ ن السلف اكن مذههبم تفويض املعىن جتهيل هلم وذم, ل ن معىن ذكل أ هنم اكنوا اكل عامج  - 1

منا يقرؤون أ ايت القرأ ن وال يدرون ماذا تعين, وهذا خالف  وال ميني اذلين ال يفهمون معاِن الصفات, وا 

هود, فا ن الثابت أ ن الصحابة رضوان هللا علاهم تعلموا لفظ القرأ ن وتفسريه ونقلوه ا ىل من احلق الظاهر املش 

بعدمه. قال عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه: "واذلي ال ا هل ا ال غريه ما نزلت أ ية من كتاب هللا ا ال وأ ان 

 اي ل تيته".أ عمل فمين نزلت وأ ين نزلت, ولو أ عمل أ حداً أ عمل بكتاب هللا مين تناهل املطا

ذا تعمل عرش أ ايت مل جياوزهن حىت يعرف معاناهن  وعنه ريض هللا عنه أ يضًا أ نه قال: "اكن الرجل منا ا 

 والعمل هبن".

وعن جماهد قال: "عرضت املصحف عىل ابن عباس ثالث عرضات من فاُتته ا ىل خامتته أ وقفه عند ُك 

 .2أ ية وأ سآ هل عهنا "

__________ 

ما غري حصيحة فرتد 221للرازي ص  انظر: أ ساس التقديس 1 ، حيث جعل النصوص املعارضة للعقل ا 

ما يفوض علمها ا ىل هللا عز وجل,  ما حصيحة فيقطع بآ ن ظاهرها غري مراد مث تؤول عىل سبيل التربع، وا  وا 

 ، وجاء فاها: وُك نص أ ومه التشباها أ وهل أ و فوض ورم تزنهيا154-153وانظر رشح جوهرة التوحيد ص 

 .5-1/4ذه الرواايت الثالث ابن كثري يف مقدمة تفسريه ذكر ه 2
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فهذه النصوص تدل عىل أ ن الصحابة رضوان هللا علاهم ما اكنوا أ ميني َجالء ال ابلنس بة لنصوص القرأ ن وال 

 ابلنس بة ل ايت الصفات ومن ادع  أ هنم جيهلون معاِن النصوص فقد افرتى علاهم.

مفوضة للمعىن كذب علاهم أ يضًا ل ن ُك من اطلع عىل النصوص عهنم أ درك  ا ن ادعاء أ ن السلف اكنوا - 2

أ هنم اثبتوا معاِن الصفات عىل الوجه الالئق ابهلل عز وجل ومن ذكل ما رواه مسمل عن عائشة ريض هللا 

 .1عهنا أ هنا قالت يف أ مر اال فك: "لشآ ِن اكن أ حقر يف نفيس من أ ن يتلكم هللا عز وجل يفذ بآ مر يتىل "

 .2وكذكل قولها ريض هللا عهنا اذلي رواه البخاري: "امحلد هلل اذلي وسع مسعه ال صوات" 

وكذكل قول زينب بنت حجش ريض هللا عهنا تفخر عىل أ زواج النيب صىل هللا عليه وسمل ال خرايت: 

 .3"زوجكن أ هاليكن وزوجين هللا من فوق س بع ساموات" 

عائشة ريض هللا عهنا ويه يف املوت: "كنت أ حب نساء  وقول ابن عباس ريض هللا عنه ملا دخل عىل

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ا ىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ومل يكن رسول هللا صىل هللا عليه 

 .4وسمل ُيب ا ال طيبًا وأ نزل هللا براءتك من فوق س بع ساموات" 



مام أ هل الشام: "كنا والتابعون متوافرون  نقول: ا ن هللا عىل عرشه ونؤمن مبا وردت به وقال ال وزاعي ا 

 .5الس نة من صفاته "

وقال اال مام الشافعي رمحه هللا: "الس نة اليت أ ان علاها ورأ يت أ حصابنا أ هل احلديث اذلين رأ يهتم علاها 

 فآ حلف عهنم مثل سفيان الثوري وماكل وغريهام

__________ 

 .4/2135أ خرجه مسمل  1

 .13/384د أ خرجه البخاري يف التوحي 2

 .13/415أ خرجه البخاري يف التوحيد  3

 .275، الرد عىل اجلهمية لدلاريم ص 1/276املس ند  4

 .1/181تذكرة احلفاظ لذلهيب حصيح الرواية  5
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اال قرار بشهادة أ ن ال ا هل ا ال هللا وأ ن محمداً رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وأ ن هللا عىل عرشه يف سامئه 

 .1ه كيف يشاء وأ ن هللا يزنل ا ىل سامء ادلنيا كيف يشاء" يقرب من خلق

فهذا غيض من فيض يف ادلالةل عىل أ ن السلف اكنوا يثبتون معىن الصفة ويفوضون يف الكيفية وهذا ظاهر 

 حبمد هللا.

3 -  
ِ
ل ا ن املفوضة يس تدلون لقوهلم ابلوقف عىل لفظ اجلالةل يف قوهل تعاىل: }َوَما يَْعمَلل تَآِْويهَلل ا الذ اَّللذ

ٌّ ِمْن ِعْنِد َرب ِنَا{ ]أ ل معران ذا ِبِه ُكل اخِسلوَن يِف الِْعمْلِ يَقلوللوَن أ َمن [ .ويزمعون أ ن الصفات من املتشابه, 7َوالرذ

 ويف ذكل خطآ  من أ ربعة أ وجه:

 أ واًل: أ ن نس بة التفويض ا ىل الرشع خطآ  ظاهر ملا س بق بيانه.

 .2شابه وهذا مل يقل به أ حد من السلفاثنيًا: ادعاهئم أ ن الصفات من املت 

اثلثًا: أ هنم جيعلون التفويض أ حد املوقفني من النصوص،واملوقف ال خر واذلي عليه جلهم هو التآ ويل، 

 فكيف ادعوا ا س ناد العمل ا ىل هللا يف هذا مث يؤولون.

م القول ابملعىن الظاهر، رابعًا: أ هنم مينعون ا طالق الصفة الواردة يف ال ية وهذا معىن متعلق ابل ية وهو عد

فادعاء أ ن هذا تفويض وتوقف يف معىن ال ية تناقض،ل هنم حددوا املراد ا جاماًل ا ال أ هنم مل ُيددوه تعيينًا 

 مبعىن أ هنم نفوا املراد مث مل ُيددوا املراد، وهذا تناقض.

ه مهنا، فهم مل ُيددوا أ ي ولو نظران يف موقف العلامء من فواحت السور ممن مل يفرسها قالوا هللا أ عمل مبراد



مفهوم لها ال ا جامَل وال تفصييل فهذا هو التفويض الصحيح للمعىن أ ما املتلكمون فدعوى التفويض عندمه 

 متناقضة يف نفس الصفة ملا ذكران.

ا ن ادعاء تفويض عمل معىن الصفة ا ىل هللا عز وجل فيه تفريغ لهذه ال لفاظ الواردة يف القرأ ن والس نة  - 4

بطال دلاللهتا عىل املعاِن،ويف هذاعن معا  ناها الظاهرة وا 

__________ 

 .1/283، طبقات احلنابةل 13/41عون املعبود  1

ما أ نه املنسوخ أ و ما تشاهبت معانيه  3/172انظر: تفسري ابن جرير  2 فقد ذكر أ ن ال قوال يف املتشابه ا 

أ لفاظه, أ و ما اس تآ ثر هللا بعلمه من وقت واختلفت أ لفاظه أ و ما تشاهبت فيه املعاِن يف القصص واختلفت 

 نزول عيىس وطلوع الشمس من مغرهبا ومهنم من قال املقطع من أ وائل السور.
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من الطعن يف القرأ ن والس نة ما فيه, ل ن معناه أ ن هللا عز وجل خاطبنا بالكم ال معىن هل عندان،وال فائدة 

زمعهم مرض لنا يف ديننا، وحاشا الكم هللا عز وجل والكم لنا فيه،بل هو الكم خال من أ ي فائدة،بل يف 

 رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ ن يكون كذكل بل ال وىل هبذه ال وصاف الكم املتلكمني وأ رضاهبم.

 اثنيا: ردمه لل حاديث النبوية يف الصفات

ديث النيب صىل هللا عليه املعطةل ملا اعتدوا عىل أ ايت الكتاب العزيز ابلتحريف والتعطيل تسلطوا عىل أ حا

وسمل ابال لغاء والرد واال بطال فزمعوا أ هنا أ حاديث أ حاد ال تقبل يف العقائد، ويف هذا يقول عبد اجلبار 

 .1املعزتَل عن خرب الواحد: "جيوز العمل به ا ذا ورد برشائطه، فآ ما قبوهل فامي طريقته الاعتقادات فال" 

 .2يف معرفة هللا تعاىل فغري جائز " ويقول الرازي: "أ ما المتسك خبرب الواحد

وهذا الشك من الظمل والاعتداء والبغي والضالل ورد احلق لش به عقلية وتصورات ذهنية ليست بيشء 

ذا تلقته ال مة ابلقبول  وال عىل يشء، وقد رد ذكل علامء اال سالم وبينوا بطالنه وبينوا أ ن حديث الواحد ا 

 .3د جامهري ال مةمعاًل به وتصديقًا هل يفيد اليقني عن

 ومما يبني بطالن دعوى املتلكمني أ ش ياء عديدة مهنا:

أ ن الصحابة ريض هللا عنه وكذكل التابعني وأ مئة اال سالم مل يفرقوا بني ال حاديث كام فعل  - 1

ذا مل يصح ردوه يف العقائد وال حَكم،  منا اكنوا ا ذا حص احلديث أ خذوا به يف العقائد وال حَكم وا  املتلكمون،ا 

 فعىل من زمع التفريق أ ن يثبت أ ن الصحابة أ و التابعني اكنوا يفرقون بني ذكل.

__________ 



 .769رشح ال صول امخلسة ص  1

 .215أ ساس التقديس ص  2

 .144-125، خرب الواحد وجحيته ص 501، رشح الطحاوية ص 433-2/362انظر خمتَص الصواعق  3
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قامة احلجة ما قامت احلجة عىل الناس أ ن هللا أ رسل للناس رساًل أ فرا - 2 داً فلو اكن التواتر مرشوطًا يف ا 

رسال أ فراد من الرسل.  اب 

ذنلوا{ ]احلجرات -3 ْ فَاِسٌق ِبنَبَآ ٍ فَتََبي ْن َجاَءمكل [ ،فعلل الرد ابلفسق ومفهوم ذكل أ نه 6أ ن هللا عز وجل قال: }ا 

ذا جاء العدل قبل قوهل.  ا 

مل أ رسل رسهل بكتبه ا ىل امللوك حول اجلزيرة ومه أ فراد،وقد قامت احلجة أ ن النيب صىل هللا عليه وس -4

عىل أ ولئك بتِل الرسائل،كام أ رسل أ حصابه معلمني ووالة وقضاة مثل أ يب موىس ال شعري مث معاذ بن 

جبل مث عيل بن أ يب طالب ريض هللا عنه ا ىل المين، كام أ رسل قبل ذكل مصعب بن معري ا ىل املدينة 

ه كثري من أ هلها، كام أ رسل أ بو عبيدة بن اجلراح ا ىل جنران، فلو اكنت العقائد ال تثبت بآ خبار فدخل بدعوت

 ال حاد ملا حص ذكل من النيب صىل هللا عليه وسمل وملا أ قره هللا عز وجل عليه.

وع  من قول النيب صىل هللا عليه وسمل: "نرض هللا امرأ  مسع مقاليت فوعاها فآ داها كام مسعها فرب مبلغ أ   -5

فدعا للنفر الواحد بنقل الرواية ومل يفرق يف ذكل بني  1سامع ورب حامل فقه ا ىل من هو أ فقه منه" 

 عقيدة ورشيعة ويف هذا كفاية وهللا أ عمل.

__________ 

, ت. يف العمل من حديث زيد وعبد هللا بن 2/126أ خرجه د. يف العمل من حديث زيد بن اثبت  2

 .5/34حسن, وقال عن حديث عبد هللا: حسن حصيح  مسعود. وقال عن حديث زيد:
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 ال صول اليت بىن علاها املتلكمون نفاهم للصفات

منا يه  املتلكمون معومًا كام س بق بيانه اعمتدوا عىل أ صول وقواعد مسوها أ دةل وبراهني عقلية زوراً وهبتااًن، وا 

الوثنيني, أ لبسها املتلكمون لباس اال سالم,  تصورات ذهنية وخياالت وأ وهام مس توردة من فالسفة اليوانن

وأ دخلوها يف صلب طريقهتم يف معرفة هللا عز وجل فآ مثرت هلم نتاجئ فاسدة ابطةل خمالفة لالكم هللا عز 

 وجل والكم رسوهل صىل هللا عليه وسمل بل خمالفة للعقل السلمي.



دمه عىل العقل يف معرفة هللا عز وجل ومن أ مه القواعد اليت قعدوها يف ابب معرفة هللا عز وجل هو: اعامت

وبناء عليه جعلوا الرشع اتبعًا هل ال متبوعًا, وهذا مهنم الزتام مبسِل الفالسفة اذلين راموا التعرف عىل هللا 

عز وجل ابلعقل, فتوصلوا بناًء عىل النظر يف اخمللوقات ا ىل أ ن الكون مكون من مادة وصورة, وأ هنا قدمية 

جودا أ عىل هو اذلي توىل ترتيهبا وانبثاق اخمللوقات مهنا وهذا املوجود يزمعون بآ نه: "عقل أ زلية وأ ن هناك مو 

 أ وحد ال يتغري وال يتحرك" وهو أ زَل ال بداية لوجوده.

ثبات وجود هللا عز وجل من خالل النظر يف خملوقاته ابلطريقة  فدرج املتلكمون عىل هذا املدرج فراموا ا 

وا مبا قال به الفالسفة من تقس مي اخمللوقات ا ىل مادة وصورة ا ال أ هنم جعلوا بدل اليت سلكها الفالسفة, وقال

املادة اجلوهر أ و اجلسم وبدل الصورة العرض، وخالفومه بآ ن قالوا: حبدوث اجلواهر وال عراض، خبالف 

 دعوى الفالسفة اذلين قالوا بقدهما.

: دليل حدوث اجلواهر وال جسام وحىت يثبت املتلكمون وجود هللا عز وجل اس تخدموا مايسمونه

توصلوا من  -وقد س بق ذكرها يف الفصل ال ول  -وال عراض, وحىت يقرروا ذكل قدموا بست مقدمات 

ثبات حدوث ال جسام،مث قرروا بناء عىل ذكل أ ن لها حمداث هو هللا عز وجل, ا ال أ ن هذا  خاللها ا ىل ا 

لوه دليال عىل حدوث ال جسام أ و ال عراض الطريق أ وصلهم ا ىل أ ن نفوا عن هللا عز وجل ُك ما جع

ن مل  فآ دامه ذكل ا ىل أ ن قالوا مبثل دعوى الفالسفة يف هللا من أ نه: عقل أ وحد ال يتغري وال يتحرك, ومه وا 

 يعربوا هبذا التعبري نفسه فا هنم الزتموا مدلوهل وهو أ ن هللا ال ميكن أ ن يكون جسامً.
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ن ه عقل, كام أ نه ال ميكن أ ن يفعل اليشء مىت شاء, وهذا يتفق مع قول وهذا يتفق مع قول الفالسفة: ا 

نه ال يتغري وال يتحرك, كام أ ن املعزتةل مهنم أ نكروا صفاته بناًء عىل أ نه واحد وهو قول الفالسفة  الفالسفة: ا 

نه أ وحد, وهذا لكه حىت يسمل هلم ادلليل اذلي اس تدلوا به عىل وجود هللا عز وجل وحدوث العامل , 1ا 

فالزتموا حيال هذا ادلليل الزتامات صارت من أ مه ش هبهم يف نفي صفات هللا عز وجل, نذكر بعضًا مهنا 

 ويه:

ثبات الصفات يلزم منه التعدد أ و ينايف الوحدانية. - 1  أ ن ا 

ثبات الصفات يلزم منه التجس مي. – 2  أ ن ا 

ثبات الصفات يلزم منه وصف هللا ابحلدوث أ و حلول احلوادث  – 3  يف ذاته تبارك وتعاىل.أ ن ا 

ثبات الصفات يلزم منه املامثةل بني اخلالق واخمللوق. - 4  أ ن ا 

 وسنشري اب  شارات خمتَصة ا ىل هذه الش به ونبني بطالهنا:



ثبات الصفات ينايف الوحدانية ويلزم منه التعدد.  الش هبة ال وىل: أ ن ا 

أ نه واحد يف ذاته وحدانية مطلقة, وهذه  هذا الش هبة أ خذ هبا املعزتةل،حيث زمعوا أ ن وحدانية هللا تعين

ثبات الصفات, يعين أ ن ُك صفة ذات مس تقةل, فيلزم من ذكل وجود ذوات  الوحدانية عندمه تتناىف مع ا 

بعدد الصفات, وهذا منتف عن هللا عز وجل،فبالتاَل البد من نفي الصفات حىت ال تتعدد اذلوات بتعدد 

 .2الصفات

 الرد علاهم:

 صور ابطل من عدة أ وجه ويه:هذا قول ابطل وت

أ ن هذه ادلعوى ابطةل،ل ن من البدهيىي أ ن ُك ذات البد لها من الصفات وأ نه ما من موجود ا ال وهل  - 1

 صفات واذلي ليس هل صفة هو ما ليس مبوجود وهو املعدوم.

__________ 

 قد س بق أ ن بينا بطالن هذا الطريق وهذا ادلليل. 1

 .195زتَل يف رشح ال صول امخلسة ص انظر الكم عبد اجلبار املع 2
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ثبات ذات معه تسم  الوجود. - 2  أ ن املعزتةل أ ثبتوا صفة الوجود هلل عز وجل فيلزهمم يف ذكل ا 

أ ن الوحدانية اليت ذكروها ويه اذلات اخلالية من الصفات هو توحيد الفالسفة, اذلين زمعوا أ ن هللا ال  - 3

منا هو قول مبين عىل ومه يصح أ ن يوصف بآ ي صفة ل نه واح د من ُك وجه، ال عقيل وال رشعي وا 

 وخيال.

أ ن هللا عز وجل أ ثبت الوحدانية وأ ثبت الصفات يف أ ايته املزنةل ووحيه ا ىل رسوهل صىل هللا عليه  - 4

ثبات خالق موصوف بصفات الكامل حىت يتآ ىت  وسمل، كام أ ن أ ايت هللا يف الكون تلجئ اضطراراً ا ىل ا 

ال امتنع وجود الكون، وهذا ظاهر واحض فلك دعوى تنفي ذكل فهىي ومهية ابطةل. ا جياد هذا  الكون وا 

 الش هبة الثانية: نفي اجلسمية.

ثبات  املتلكمون معومًا ردوا كثرياً من الصفات اذلاتية مثل العلو والوجه واليد والقدم وغريها،وزمعوا أ ن ا 

ما دليل عىل اجلسمية أ و من خصائص ال   ثباهتا هلل تبارك وتعاىل هذه الصفات ا  جسام فبالتاَل ال ميكن ا 

 .1ل ن هللا عندمه ليس جبسم وال يقوم به ما هو من خصائص ال جسام

 الرد علاهم:

أ ن دعوى أ ن هللا عز وجل ليس جبسم هو وصف هلل عز وجل أ و هو قاعدة أ ساس ية عندمه يف  - 1



  عز وجل, ومع ذكلصفات هللا ل نه بين علاها اعتقادات عديدة متعلقة بصفات هللا

__________ 

: حيث جعل املانع من وصفه ابلزنول أ ن ذكل من صفات ال جسام، 150انظر اال رشاد للجويين ص  1

: حيث نف  العلو بناًء عىل أ ن اجلهة من صفات اجلواهر، 30وانظر الاقتصاد يف الاعتقاد للغزاَل ص 

ل الواجبات جتاه أ حاديث الصفات اعتقاد تزنيه : حيث جعل أ و 54وانظر ا جلام العوام عن عمل الالكم ص 

وما بعدها, بىن الكتاب لكه يف  15هللا عز وجل عن اجلسمية وتوابعها, والرازي يف أ ساس التقديس ص 

 نفي صفات هللا عز وجل بناًء عىل نفي اجلسمية.
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 عز وجل اجلسمية، فمل ترد يف الكتاب وال يف الس نة، حيث ال يوجد فاهام نص واحد ينفي عن هللا

ل أََحٌد{ ]اال خالص َو اَّللذ [ , وزمعه بآ ن لفظة 1واس تدالل الرازي لنفي اجلسم عن هللا بقوهل تعاىل: }قلْل هل

،هو اس تدالل خسيف يتناىف مع اللغة والرشع فا ن "أ حد" يف اللغة هو: الواحد 1"أ حد" تعين ليس جبسم

 .2عز وجل فالواحد وال حد ذو الوحدانيةوهو ال ول يف العدد وهو املنفرد, وابلنس بة هلل 

ووحدانية هللا عز وجل اثبتة هل جل وعال،كام أ ثبهتا الرشع من مجيع النوايح فهو واحد يف ذاته تبارك 

 وتعاىل وواحد يف صفاته ال شبيه هل وواحد يف أ فعاهل ال معني هل وواحد يف عبادته ال رشيك هل.

سفة اذلين زمعوا أ ن هللا تبارك وتعاىل "عقل" ومرادمه بذكل أ ن نفي اجلسم عن هللا هو دعوى الفال - 2

ذا متعن فيه العاقل أ درك أ نه  أ نه ال ذات هل س بحانه، ل ن مرادمه ابلعقل هو الفكر أ و اليشء املعقول، وهذا ا 

حديث خرافة ال رشع وال عقل، فآ خذ املتلكمون هبذا وجعلوه قاعدة أ ساس ية وك منا هو تزنيل من حكمي 

 حقيقته دعوى فلسفية ظنية ومهية تخرصية.محيد، و 

ثباات  - 3 منا هو لفظ مبتدع فآ ول من ابتدعه ا  ثباات أ و نفيا مل يرد يف الكتاب وال يف الس نة وا  أ ن التجس مي ا 

 3هشام بن احلمك الرافِض بقوهل ا ن هللا جسم، وأ ول من نفاه عن هللا عز وجل اجلهم ابن صفوان

وال ينفونه، فليس ل حد أ ن يهتمهم به كام أ نه ليس ل حد من الناس أ ن الرتمذي، أ ما السلف فال يثبتونه 

ينفي ما ثبت ابلرشع من الصفات بلفظ مبتدع خمتلف يف معناه ا ىل ثالث عرشة مقاةل كام ذكر أ بو احلسن 

 .4ال شعري

__________ 

 .30أ ساس التقديس ص  1

 .2/450اللسان  2



 .43-6/40مجموع الفتاوى  3

 .8-2/4يني مقاالت اال سالم  4
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أ ن نفي التجس مي عىل الكيفية اليت يطلقها املتلكمون أ دى ا ىل نفاهم سائر صفات هللا عز وجل اذلاتية  - 4

منا يدل عىل كذب هذه ادلعوى وبطالهنا ل هنا معارضة  الثابتة ابلكتاب والس نة ,وهذا ا ن دل عىل يشء فا 

ما أ ن نثبت دعوى ا ملتلكمني بنفي اجلسم فننفي صفات هللا عز وجل وهذا ملا ثبت يف القرأ ن والس نة, فا 

أ عظم الضالل، وأ ما أ ن نثبت ما يف القرأ ن والس نة من الصفات وننفي تِل ادلعوى ونبطل الالكم فاها نفيا 

ثباات، وهذا هو احلق.  وا 

 الش هبة الثالثة: نفي حلول احلوادث.

تيان املتلكمون معومًا نفوا الصفات الفعلية عن هللا عز وجل, وذ كل مثل الالكم والزنول والاس تواء واال 

رادته وأ نه يفعلها عز وجل مىت  والضحك والرىض والغضب، وغري ذكل من الصفات املتعلقة مبشيئة هللا وا 

شاء، وجحهتم يف ذكل أ ن هذا يؤدي ا ىل حلول احلوادث مبعىن أ نه فعل فعاًل بعد فعل وهذا حدوث وتغري 

ه عن احلوادث كام أ نه مؤد ا ىل أ ن هللا ُتل به احلوادث وهللا مزنه عن عندمه وُك متغري حادث وهللا مزن 

 ، هكذا عىل العموم زمعوا.1ذكل

 الرد علاهم:

ا ن دعوى أ ن هللا عز وجل ال يفعل اليشء بعد اليشء أ و ال يفعل مىت شاء وهو ما يسمونه نفي  - 1

ها عىل خالفها, واس تدالل بعض احلوادث دعوى ال دليل علاها من الكتاب وال من الس نة بل ال دةل لك 

ا َأفََل قَاَل ال أُِحبه اْل ِفِلنَي{ ]ال نعام براهمي اخلليل عليه السالم وقوهل: }فَلَمذ فزمعوا أ ن  -[76املتلكمني بقصة ا 

هو اس تدالل خاطئ ظاهر  -ال فول معناه: التغري والتحرك وهو منفي عن هللا عز وجل بدالةل هذه ال ية 

 ، وليس التغري2فول يف اللغة الاحتجاب واملغيبالبطالن، ل ن ال  

__________ 

عند الكمه عىل صفة الالكم  75-74, والاقتصاد يف الاعتقاد ص 81انظر الغنية يف أ صول ادلين ص  1

جيابه الالكم النفيس ومنعه أ ن يكون هللا يتلكم مبش يئته, وانظر ص  يف الكمه عىل أ ن صفات هللا  91وا 

 .303-300، واملاتريدية دراسة وتقوميا ص 275قف لال جيي ص قدمية, وانظر املوا

 .15/378، هتذيب اللغة لل زهري 1/119انظر معجم مقاييس اللغة  2
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براهمي عليه السالم اكن ُياَجم يف ال لوهية وليس يف صفات هللا عز وجل وال يف وجوده.  واحلركة، وا 

عني دعوى الفالسفة يف أ ن هللا: "ال يتغري وال يتحرك"  أ ن دعوى املتلكمني نفي حلول احلوادث هو - 2

أ خذها املتلكمون ومسوها: نفي حلول احلوادث, ويه دعوى ابطةل رشعًا كام أ هنا ابطةل عقاًل، ا ذ الزهما أ ن 

 هللا عز وجل جامد أ و ميت فا ن امجلاد وامليت هو اذلي ال يتآ ىت منه الفعل أ و احلركة.

ثبات أ ن هللا عز وج - 3 ل هو اخلالق واملتَصف يف هذا الكون ينفي متامًا هذه ادلعوى ويبطلها ل ن أ ن ا 

الزم ذكل أ نه يفعل ما يشاء وقت ما يشاء وهذا حدوث, مفن نف  ال فعال املتعلقة ابملشيئة والاختيار، 

 عىل اعتبار أ هنا حوادث فعليه أ ن ينفي اخللق والتدبري, ومن قال بذكل فقد كفر.

ني ا ن حدوث احلوادث تغري والتغري عىل هللا حمال تالعب ابل لفاظ غري حصيح، ل ن ا ن دعوى املتلكم - 4

التغري هو أ ن ينقلب حال اال نسان من حال ا ىل حال بآ ن يكون حصيحًا فيصبح مريضًا أ و يكون صاحلًا 

 فيصبح عاصيًا أ و يكون عاصيًا فيصبح صاحلاً.

ذا اكن اال نسان مصليًا فصىل الصبح مث صىل الظهر  هذا غالب ما يطلق عليه التغري يف اللغة والرشع, أ ما ا 

 .1ال يقال تغري أ و اكن متلكامً مث سكت مث تلكم ال يقال لهذا تغري

 فيثبت من هذا أ ن دعوى املتلكمني بآ ن حلول احلوادث تغري الكم ابطل وُتميل لل لفاظ فوق ما ُتمتل.

الس نة فهىي مبتدعة بل ا ن الكتاب والس نة ا ن دعوى نفي احلوادث دعوى مل ترد يف الكتاب وال يف  - 5

عىل خالفها، ومن يدعي نفي حلول احلوادث عن هللا عز وجل ينفي عنه بذكل سائر صفاته الفعلية 

الاختيارية مثل الاس تواء والزنول والرىض والفرح واجمليء وحنو ذكل فكيف يصح ملسمل أ ن ينفي ما ثبت 

 قطعًا يف الكتاب والس نة بآ لفاظ مبتدعة.

__________ 
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 الش هبة الرابعة: نفي مشاهبة اخمللوقات.

ثبات صفات هللا عز وجل يلزم منه مشاهبة اخلالق للمخلوق فآ دامه هذا التصور ا ىل  املعطةل تصوروا أ ن ا 

ثباهتا تشبيه.  نفاها زامعني أ ن ا 

 الرد علاهم:

ثبات الصفات ليس فيه مماثةل  - 1 وال مشاهبة وقد س بق أ ن بينا ذكل عند ذكر قواعد السلف يف أ ن ا 



 الصفات.

أ ن ما أ ثبته املعزتةل من الوجود واذلات وما أ ثبته ال شاعرة واملاتريدية من الصفات مثل السمع والبَص  - 2

ذا قالوا ا ن  وحنوها، يلزهمم فيه مثل ما نفوا ل ن اخمللوقات توصف بتِل الصفات فيلزهمم نفي ما أ ثبتوا،فا 

وصف هللا عز وجل بتِل الصفات عىل صفة ال تش به اخمللوق،فكذكل ما يتعلق بتِل الصفات اليت نفوها 

ثباهتا عىل صفة ال تش به صفة اخمللوق.  فا ن ا 

ثبات ونفي المتثيل واملشاهبة يف قوهل عز  - 3 أ ن هللا تبارك وتعاىل هو اذلي ذكر ال مرين عن نفسه, وهام اال 

{ ]الشورىوجل: }لَيَْس مَكِثهِْلِ  ِميعل الَْبِصريل َو السذ ٌء َوهل ثبات الصفات ونفي 11 يَشْ [ . فال يسع املسمل ا ال ا 

مياان ببعض الكتاب وكفرا  المتثيل، ومن أ خذ جبزء من ال ية ونف  اجلزء ال خر بال دليل رشعي اكن هذا ا 

 ابلبعض ال خر.

ا يه دعوى الفالسفة اذلين نفوا عن هللا أ ن دعوى نفي املشاهبة بني اخلالق واخمللوق،مع الغلو فاه - 4

تبارك وتعاىل ُك الصفات حىت الوجود احلقيقي من أ جل نفي املامثةل ويه دعوى ومهية تخرصية كام أ هنم 

متناقضون فاها ل هنم زمعوا: أ ن العقل ال ول وجد عىل ش به املوجود ال ول اذلي هو هللا وأ ن اليشء ال 

ثبات التشابه التام بني هللا يوجد ا ال شباهه وهذا تناقض واحض ، فنفي وجود هللا من أ جل نفي املشاهبة مث ا 

 وما يسمونه: العقل ال ول،الكم متناقض اتفه.
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 حمك مرتكب الكبرية عند أ هل الس نة

 مدخل

... 

 حمك مرتكب الكبرية عند أ هل الس نة

 اذلنوب عند أ هل الس نة صغائر وكبائر.

  ذنب خُت بعذاب أ و لعن أ و عقوبة يف ادلنيا.والكبرية عند أ هل الس نة: يه ُك

 وقيل: ا هنا ما أ وجبت حداً يف ادلنيا أ و حداً يف ال خرة.

 والصغائر: ما مل يكن فاها ذكل.

وعند أ هل الس نة أ ن الكبائر ال تنقض اال ميان وال تنافيه فعليه مفرتكب الكبرية ال خيرج من اال ميان، وقد 

 عن تعريف اال ميان عند السلف.س بق اال شارة ا ىل ذكل عند احلديث 

أ ما حّكه يف ال خرة فا ن مرتكب الكبرية ا ذا مات وهو مَص عىل يشء من الكبائر فهو ُتت املشيئة، ا ن 



ن شاء عذبه، وال خيدل يف النار أ حد من أ هل اال سالم.  شاء هللا غفر هل وا 

 وال دةل عىل ذكل كثرية مهنا:

َ ال يَْغِفرل أَ  نذ اَّللذ
ِ
{ ]النساءقوهل تعاىل: }ا وَن َذكِلَ ِلَمْن يََشاءل َك ِبِه َويَْغِفرل َما دل [ , جفعل هللا ما دون 48ْن يلرْشَ

 الرشك ُتت املشيئة.

وكذكل حديث عبادة بن الصامت ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: "ابيعوِن عىل 

أ والدمك وال تآ توا بهبتان تفرتونه بني أ يديمك وأ رجلمك, وال  أ ال ترشكوا ابهلل شيئا وال ترسقوا وال تزنوا،وال تقتلوا

تعصوِن يف معروف, مفن وىف منمك فآ جره عىل هللا ومن أ صاب من ذكل شيئا فعوقب يف ادلنيا فهو كفارة 

ن شاء غفر هل"   .1هل ومن أ صاب من ذكل شيئا فسرته هللا فهو ا ىل هللا ا ن شاء عاقبه وا 

ذا مل يتب فهو ُتت املشيئة وقد وردت كذكل النصوص فهذه النصوص تدل عىل أ ن مرت كب الكبرية ا 

 العديدة تبني أ ن هللا تبارك وتعاىل خيرج من النار من يف قلبه مثقال ذرة من ا ميان:

__________ 
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وسمل: "خيرج من النار من مهنا حديث أ نس بن ماكل ريض هللا عنه قال،قال رسول هللا صىل هللا عليه 

قال ال ا هل ا ال هللا ويف قلبه وزن شعرية من خري وخيرج من النار من قال ال ا هل ا ال هللا ويف قلبه وزن برة 

ميان بدل 1من خري, وخيرج من النار من قال ال ا هل ا ال هللا ويف قلبه وزن ذرة من خري "  . ويف رواية ا 

 خري.

هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "يدخل أ هل اجلنة وكذكل حديث أ يب سعيد اخلدري ريض 

ميان فيخرجوا مهنا قد  اجلنة وأ هل النار النار مث يقول هللا تعاىل: أ خرجوا من اكن يف قلبه مثقال ذرة من ا 

اسودوا فيلقون يف هنر احليا أ و احلياة فينبتون كام تنبت احلبة يف محيل الس يل، أ مل تر أ هنا تخرج صفراء 

 .2ملتوية" 

 فهذه النصوص وغريها كثري تدل عىل أ ن مرتكب الكبرية ال خيدل يف النار يف ال خرة.

__________ 
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 التكفري عند أ هل الس نة

 تعريف الكفر والتكفري:

 1رشعًا: ضد اال ميان. الكفر لغة: مآ خوذ من السرت والتغطية. والكفر

تيانه مبا يوجب  والتكفري: هو احلمك عىل أ حد من الناس بآ نه قد خرج من اال سالم, ووصفه بوصف الكفر, ال 

 كفره.

 خطورة التكفري:

نه من أ عظم البغي أ ن  والتكفري أ مره عظمي وخطره جس مي, وهو بغي شديد. يقول ابن أ يب العز احلنفي: "فا 

 2يغفر هل وال يرمحه بل خيدله يف النار".يشهد عىل معني أ ن هللا ال 

 فاحلمك عىل معني ابلكفر يرتتب عليه أ مور يف ادلنيا وأ مور يف ال خرة:

أ ما أ مور ادلنيا فيرتتب عليه قطع ال خوة ادلينية بينه وبني ا خوانه املسلمني, وفسخ نَكحه, ومنع التوارث بينه 

, لقوهل عليه الصالة والسالم: "ال ُيل دم امريء مسمل وبني قرابته املسلمني, كام يوجب رشعًا قتهل للردة

حدى ثالث: الثيب الزاِن, والنفس ابلنفس, والتارك دلينه  يشهد أ ن ال ا هل ا ال هللا وأ ِن رسول هللا ا ال اب 

 3املفارق للجامعة".

قطع أ ما أ مور ال خرة فهىي أ خطر وأ عظم, ويه حرمان اال نسان من رمحة هللا تعاىل واخللود يف النار, و 

 رجائه من اخلروج مهنا, وعدم اس تحقاقه للشفاعة.

كام قد ورد الوعيد الشديد ملن وصف أ حداً من املسلمني ابلكفر, وهو ليس بَكفر، وذكل كام يف حديث 

 ابن معر ريض هللا عنه: "أ ميا امريء قال ل خيه اي اكفر فقد

__________ 
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ليه". ويف حديث أ خر: "من قال ل خيه اكفر أ و عدو هللا مث مل  ال رجعت ا  ابء هبا أ حدهام ا ن اكن كام قال وا 

 1يكن كذكل ا ال حار عليه".

وليس بَكفر. ومذهب أ هل الس نة يف ذكل أ هنم ال فهذا وعيد شديد ملن وصف أ حداً من الناس ابلكفر 



يكفرون ابذلنوب، فقد روي أ ن رجاًل سآ ل جابر بن عبد هللا:هل كنُت تدعون أ حداً من أ هل القبةل 

 2مرشاكً؟ قال: معاذ هللا. ففزع من ذكل. قال: هل كنُت تدعون أ حداً مهنم اكفراً؟ قال: ال ". 

 3حداً من أ هل القبةل بذنب ما مل يس تحهل".كام قال الطحاوي رمحه هللا:"وال نكفر أ  

مبعىن أ ن اذلنوب اليت يه الوقوع فامي حرم هللا من رشب امخلر أ و القذف أ و الزان ال توجب الكفر ا ال يف 

حاةل أ ن يس تحهل اال نسان, فريى أ نه حالل هل ذكل, فهذا خيرج من اال سالم, ل ن اس تحالهل يعين تكذيبه 

 عليه وسمل يف ُترميه، وهو أ عظم جرمًا من الفعل نفسه. لالكم هللا ورسوهل صىل هللا

__________ 
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 :أ قسام الكفر الوارد يف الكتاب والس نة

 د ذكره يف الكتاب والس نة عىل قسمني: كفر أ كرب, وكفر أ صغر.الكفر الوار 

 أ نواع الكفر ال كرب:

 ميكن تقس مي مواقف الناس الكفرية من ادلين احلق ا ىل مخسة أ نواع من الكفر:

كفر التكذيب واجلحود. وذكل يعم ُك من كذب الرسل يف الباطن, وهو حقيقة املكذب. }َوَمْن أَْظمَلل  - 1

ِن افرْتََ  َب ِبآ اَيتِِه{ ]ال نعامِممذ ِ كَِذاًب أَْو َكذذ  [ .21ى عىََل اَّللذ
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أ ما من كذب الرسل يف الظاهر, وهو يعمل صدقهم يف الباطن, فهذا هو اجلاحد, وهذا حال كثري من 

وا هِبَا َواسْ  تَْيَقنهَْتَا املكذبني للرسل, خاصة ممن عاينوا أ ايت ال نبياء.قال تعاىل عن فرعون ومالئه: }َوَجَحدل

اً{ ]المنل لاْمً َوعلللو  هلْم ظل ِ 14َأنْفلسل اِلِمنَي ِبآ اَيِت اَّللذ لونََك َولَِكنذ الظذ ب ِ لْم ال يلَكذ  هنذ
ِ
[ .وقال عن مرشيك مكة: }فَا

وَن{ ]ال نعام  َحدل  [ .33جَيْ

ان. وذكل مثل كفر كفر اال ابء والاس تكبار. وذكل بآ ن يعمل احلق ويعرفه, ويتكرب عن الانقياد والاذع - 2

َتْكرَب{ ]البقرة بِْليَس أىََب َواس ْ
ِ
الذ ا
ِ
وا ا وا ِل َدَم فََسَجدل ْذ قللْنَا لِلَْمالئَِكِة اجْسلدل

ِ
بليس: }َوا  [ .34ا 

كفر الشك. اذلي يناقض التصديق واليقني, ومن هذا اجلنس كفر صاحب اجلنة. قال تعاىل: }َوَدَخَل  - 3



َو َظاِلٌم ِلنَ  نه أَْن تَِبيَد َهِذِه َأبَداً{ ]الكهفَجنذتَهل َوهل [ , وقد جعل هللا الريب, وهو الظن 35ْفِسِه قَاَل َما أَظل

ْعتٍَد 1والشك  ذاعٍ لِلَْخرْيِ مل ذ َكفذاٍر َعِنيٍد، َمن َ ُكل من الكفر املوجب دخول النار. قال تعاىل: }َألِْقيَا يِف ََجََّنذ

رِيٍب{ ]ق لوا  [ , ومنه قوهل تعاىل:25، 24مل لْم اَكن هنذ
ِ
َياِعهِْم ِمْن قَْبلل ا هَتلوَن مََكَ فلِعَل ِبآَش ْ }َوِحيَل بَيهَْنلْم َوبنَْيَ َما يَش ْ

رِيٍب{ ]س بآ    [ .54يِف َشك ٍ مل

وا  - 4 وا مَعذا ُأنِْذرل يَن َكَفرل ِ كفر اال عراض. وهو أ ن يعرض عن احلق فال يسمعه واليقبهل. قال تعاىل: }َواذلذ

وَن{ ] ْعرِضل ْجرِِمنَي 3ال حقافمل انذ ِمَن الْمل
ِ
ذ أَْعَرَض َعهْنَا ا ك َِر ِبآ ايِت َرب ِِه مثل ْن ذل [ وقال تعاىل: }َوَمْن َأْظمَلل ِممذ

وَن{ ]السجدة نَْتِقمل  [ .22مل

نَاِفقلوَن قَاللوا نَْشهَدل  -5 َذا َجاَءَك الْمل
ِ
ذَك كفر النفاق. وهو أ ن يظهر اال ميان ويبطن الكفر. قال تعاىل: }ا ن

ِ
ا

وا أَ  َذل نَاِفِقنَي لَََكِذبلوَن، اتخذ نذ الْمل
ِ
ل يَْشهَدل ا ل َواَّللذ وهلل ذَك لََرسل ن

ِ
ل يَْعمَلل ا ِ َواَّللذ ولل اَّللذ وا َعْن َسِبيِل لََرسل ذًة فََصده ن يَْماهَنلْم جل

ذ  لْم أ َمنلوا مثل لوا يَْعَمللوَن، َذكِلَ ِبآهَنذ لْم َساَء َما اَكن هنذ
ِ
ِ ا ْم فَهلْم ال يَْفقَهلوَن{ ]املنافقون  اَّللذ ِبَع عىََل قلللوهِبِ وا فَطل  - 1َكَفرل

3. ] 

__________ 
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لاها كفر الكفار من انحية موقفهم من الرشع وادلين احلق.  فهذه ال قسام امخلسة اليت ينقسم ا 

من دان بدين غري اال سالم فهو اكفر، وميكننا أ ن نقسمهم من  أ ما كفرمه من انحية انامتءاهتم ادلينية،فلك

 انحية مذاههبم ا ىل ثالثة أ قسام:

 مرشكون: ومه ُك من عبد غري هللا تعاىل من ال صنام وال واثن وغريها. - 1

أ حصاب مةل: ومه ُك من انمت  ا ىل مةل غري مةل اال سالم, اكلاهودية والنَصانية أ و اجملوس ية أ و البوذية  - 2

 بعد بعثة نبينا محمد صىل هللا عليه وسمل

منا يعتقد اال حلاد. - 3  مالحدة: ومه ُك من مل يؤمن بدين, وا 

فهؤالء لكهم كفار, والواجب تكفريمه. وهذا من املعلوم اجملمع عليه, دلالةل ال ايت يف ذكل ورصاحهتا. ومهنا 

 َ َو يِف اْل ِخَرِة ِمَن الَْخارِسِيَن{ ]أ ل معرانقوهل تعاىل: }َوَمْن يَبْتَغِ غرَْيَ اْل ِْسالِم ِدينًا فَل لْقبََل ِمنْهل َوهل [ , 85ْن ي

{ ]أ ل معران ِ اْل ِْسالمل يَن ِعْنَد اَّللذ ِ نذ ادل 
ِ
 [ .19وقوهل تعاىل: }ا

 نواقض اال سالم:

ل ما س بق ذكره هو يف الكفار ال صليني, أ ما من اكن مسلامً فا ن ا سالمه ينتقض بلك فعل أ و اعتقاد أ و قو 



أ طلق هللا تعاىل أ و رسوهل عليه الصالة والسالم عىل من صدر منه الكفر, مع أ ن حقيقة الفعل يناقض 

أ صل ادلين أ و يضاده, أ و يتضمن تكذيب هللا تعاىل أ و تكذيب رسوهل صىل هللا عليه وسمل, أ و الاس هتزاء 

ع يف نواقض اال سالم أ و السب هلل تعاىل أ و رسوهل عليه الصالة والسالم وحنو ذكل. وجل ذكل جممت

 العرشة اليت ذكرها كثري من العلامء. ويه:

(2/49) 

 

 الرشك ابهلل. - 1

الرشك ابهلل انقض من نواقض اال سالم, سواء اكن رشاكً يف الربوبية ابدعاء أ ن أ حداً يتَصف يف الكون, أ و 

تعاىل هل مثيل أ و شبيه, أ و ادعاء عمل الغيب, وما ا ىل ذكل. أ و رشاكً يف ال سامء والصفات ابعتقاد أ ن هللا 

يَن ِمْن قَْبِِلَ لنَِئْ  ِ ىَل اذلذ
ِ
لَْيَك َوا

ِ
 رشاكً يف ال لوهية بَصف يشء من العبادة لغري هللا. قال تعاىل: }َولَقَْد أُويِحَ ا

َ َولََتكلونَنذ ِمَن الَْخارِسِيَن{ ]الزمر ْكَت لََيْحَبَطنذ مَعَِلل  [ .65أرَْشَ

  وسائط.من جعل بينه وبني هللا - 2

وذكل بآ ن جيعل بينه وبني هللا واسطة يف ادلعاء, أ و الاس تغاثة من مِل أ و قرب وحنوه. فهذا رشك خمرج 

الذ لِ 
ِ
ْ ا مهل وِنِه أَْوِلَياَء َما نَْعبلدل وا ِمْن دل َذل يَن اتخذ ِ لواَن من املةل, ل نه من جنس رشك املرشكني, كام قال تعاىل: }َواذلذ ِب يلقَر 

 ِ ىَل اَّللذ
ِ
لْفَ { ]الزمر ا  [ .3زل

 من مل يكفر الَكفرين أ و شك يف كفرمه. - 3

 هذا انقض لال سالم, من انحية أ نه تكذيب خلرب هللا فاهم, ورد حلّكه يف كفرمه.

 من اعتقد أ ن هدي غري النيب صىل هللا عليه وسمل أ مكل من هديه أ و أ حسن من هديه. - 4

َل أَْحَسَن الَْحِديِث وهذا انقض لال سالم العتقاده نقص الرشيعة, وك ل نَزذ امل غريها, وهللا تعاىل يقول: }اَّللذ

{ ]الزمر  تََشاهِبًا َمثَاِِنَ وَن{ ]البقرة 23ِكتَااًب مل ِ ِصْبغًَة َوحَنْنل هَلل عَاِبدل ِ َوَمْن أَْحَسنل ِمَن اَّللذ [ . وقال: }ِصْبغََة اَّللذ

مْكَ الَْجاِهِليذِة يَْبغلونَ 138 ْكامً ِلقَْوٍم يلوِقنلوَن{ ]املائدة  [ .وقال: }َأفَحل ِ حل  [ .50َوَمْن أَْحَسنل ِمَن اَّللذ
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 من أ بغض شيئًا مما جاء به الرسول صىل هللا عليه وسمل ولو معل به فقد كفر. - 5

ل فَآَ  وا َما َأنَْزَل اَّللذ لْم َكرِهل الَهلْم{ ]سورة البغض لرشع هللا انقض لدلين،لقول هللا تعاىل: }َذكِلَ ِبآهَنذ ْحبَطَ أمَْعَ

 [ .والكره يتناىف مع احملبة املطلوبة رشعًا هلل ودلينه.9محمد 

 من اس هتزأ  ابهلل أ و رسوهل أ و ييشء من دينه أ و ثوابه أ و عقابه. - 6



وهِلِ كلنْ  ِ َوأ اَيتِِه َوَرسل لوَن، ال الاس هتزاء ابهلل أ و رسوهل كفر خمرج من املةل, كام قال تعاىل: }قلْل أاَِبَّللذ هَتْزِئ ْ تَس ْ ُتل

ْ{ ]التوبة ميَاِنمكل
ِ
ْ بَْعَد ا وا قَْد َكَفْرمتل  [66, 55تَْعتَِذرل

وأ شد منه من سب هللا تعاىل أ و رسوهل صىل هللا عليه وسمل أ و دينه, مفن قال ذكل فهو اكفر. قال تعاىل: 

ل يِف  وهَلل لََعهَنلمل اَّللذ َ َوَرسل وَن اَّللذ لْؤذل يَن ي ِ ِنذ اذلذ
هِينًا{ ]ال حزاب  }ا نَْيا َواْل ِخَرِة َوَأعَدذ لَهلْم عََذااًب مل  [ .57ادله

 السحر. - 7

ذَما حَنْنل ِفْتنٌَة فاَل تَْكفلْر{  ن
ِ
لَعل َِماِن ِمْن أََحٍد َحىتذ يَقلوال ا ]البقرة السحر كفر خمرج من املةل, لقوهل تعاىل: }َوَما ي

102. ] 

 .مظاهرة املرشكني ومواالهتم - 8

هلْم َأْوِلَياءل بَْعٍض  وا الاَْهلوَد َوالنذَصاَرى أَْوِلَياَء بَْعضل يَن أ َمنلوا ال تَتذِخذل ِ َا اذلذ ذهل قال تعاىل: }اَي َأهيه ن
ِ
ْ فَا ذهلْم ِمنمْكل َوَمْن يَتََول

اِلِمنَي{ ]املائدة  َ ال هَيِْدي الْقَْوَم الظذ نذ اَّللذ
ِ
َ 51ِمهْنلْم ا وِن [ وقال تعاىل: }ال ي ْؤِمنلوَن الََْكِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن دل تذِخِذ الْمل

ٍء{ ]أ ل معران  ِ يِف يَشْ ْؤِمننَِي َوَمْن يَْفَعْل َذكِلَ فَلَيَْس ِمَن اَّللذ  [ .28الْمل

قال الطربي يف معىن املوالاة هنا: ال تتخذوا أ هيا املؤمنون الكفار ظهراً وأ نصاراً توالوهنم وتظاهروهنم عىل 

 لمني من دون املؤمنني, وتدلوهنم عىل عوراهتم,املس
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نه من يفعل ذكل فليس من هللا يف يشء, يعين بذكل, فقد برىء هللا منه ابرتداده عن دينه, ودخوهل يف  فا 

 1الكفر. 

فاملوالاة التامة املتضمنة للمحبة والتعظمي والنَصة, يه اليت يكفر هبا اال نسان. قال ش يخ اال سالم: ومن 

 2وىل أ مواهتم وأ حياءمه ابحملبة والتعظمي واملوافقة فهو مهنم".ت

 من اعتقد أ ن بعض الناس يسعه اخلروج عن رشيعة النيب صىل هللا عليه وسمل. - 9

ذًة لِلنذاِس بَِشرياً َونَِذيراً{ الذ اَكف
ِ
 الرسول صىل هللا عليه وسمل مبعوث لعموم البرش. قال تعاىل: }َوَما أَْرَسلْنَاَك ا

 [ .28]س بآ  

نسااًن يسعه اخلروج عن الرشيعة، أ و أ نه تسقط عنه التَكليف يف وقت من ال وقات فهو  مفن اعتقد أ ن ا 

َو يِف اْل ِخَرِة ِمنَ  لْقبََل ِمنْهل َوهل  اكفر خارج من اال  سالم. قال تعاىل: }َوَمْن يَبْتَغِ غرَْيَ اْل ِْسالِم ِدينًا فَلَْن ي

 [ .85الَْخارِسِيَن{ ]أ ل معران

 اال عراض عن دين هللا ال يتعلمه وال يعمل به. - 10

وذكل بآ ن يعرض عام جيب عليه ويفرتض عليه أ داؤه هلل, فال هيُت بذكل, وال يعرفه وال يتعلمه, فيعرض عن 



ك ِ  ْن ذل َر التوحيد وعن العبادات، فال يعرف ذكل ا عراضًا, فذكل خمرج من املةل كام قال تعاىل: }َوَمْن أَْظمَلل ِممذ

وَن{ ]السجدة نْتَِقمل ْجرِِمنَي مل انذ ِمَن الْمل
ِ
ذ َأْعَرَض َعهْنَا ا  [ .22ِبآ ايِت َرب ِِه مثل

مفن فعل شيئا من هذه ال مور فقد خرج من اال سالم ومن اكن دون ذكل فال خيرج من اال سالم كام 

 س يآ يت ا ال أ ن يكون ترك الصالة.

__________ 

 .6/313تفسري الطربي  1

 .28/201 الفتاوى 2
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 حمك اترك الصالة

الصالة أ عظم أ راكن اال سالم بعد الشهادتني وقد ورد من الوعيد فاها والتآ كيد علاها ما مل يرد يف غريها وقد 

 توعد هللا عز وجل غري احملافظني علاها ابلعذاب الشديد.

ْ َعْن صَ  يَن مهل ِ َصل ِنَي، اذلذ وَن{ ]املاعونوذكل يف قوهل عز وجل: }فََويٌْل لِلْمل ْم َساهل [ ، وقال }فََخلََف 5, 4الهِتِ

هََواِت فََسْوَف يَلْقَْوَن غَي ًا{ ]مرمي وا الشذ ذَبعل الَة َوات وا الصذ [ , وس ئل ابن مسعود عن 59ِمْن بَْعِدمِهْ َخلٌْف أََضاعل

ا، فقال: لو تركوها لَكنوا هذه ال ية: "ما ا ضاعهتا؟ فقال: تآ خريها عن وقهتا, فقالوا: ما كنا نظن ذكل ا ال تركه

 1كفارا".

وهبذا املعىن جاء يف حديث عبادة الصامت أ نه قال: أ شهد أ ِن مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

يقول: "مخس صلوات افرتضهن هللا عز وجل, من أ حسن وضوءهن وصالهن لوقهتن وأ مت ركوعهن 

ن وخشوعهن اكن هل عىل هللا عهد أ ن يغفر هل، ومن مل يفعل  فليس هل عىل هللا عهد ا ن شاء غفر هل وا 

 2شاء عذبه" 

فا ذا اكن هذا فمين هتاون هبا وترك بعضها أ و بعض واجباهتا فكيف مبن تركها ابللكية، وقد وردت نصوص 

َصل ِنَي{ ]املدثر ْ يِف َسقََر، قَاللوا لَْم نَكل ِمَن الْمل [ وقال 43, 42تدل عىل كفره،مهنا قول هللا تعاىل: }َما َسلَكمَكل

يِن{ ]التوبة ِ ْ يِف ادل  ْخَوانلمكل
ِ
اَكَة فَا ا الزذ الَة َوأ تَول وا الصذ لوا َوَأقَامل ْن اَتب

ِ
[ وقال صىل هللا عليه وسمل: 11تعاىل: }فَا

وحديث "ا ن بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك  3"العهد اذلي بيننا وبيهنم الصالة مفن تركها فقد كفر" 

 4الصالة".

__________ 

 .3/125, وابن كثري 16/66انظر تفسري ابن جرير  1



 .325, وأ بو داود يف كتاب الصالة حديث رمق 5/319أ خرجه أ محد  2

وقال: هذا حديث حسن حصيح غريب,  2621, والرتمذي يف اال ميان حديث رمق 5/346أ خرجه أ محد  3

 .1/226وحصحه ال لباِن يف حصيح الرتغيب والرتهيب 

.وانظر طرقه يف تعظمي قدر الصالة للمروزي 5/13،والرتمذي يف اال ميان 1/88ان أ خرجه مسمل يف اال مي 4

2/873. 
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يرون معال تركه كفر ا ال  -يقصد الصحابة–وكذكل ما روي عن عبد هللا بن شقيق أ نه قال: ما اكنوا 

 1الصالة".

 فهذا يدل عىل ا جامع الصحابة عىل كفر اترك الصالة.

صالة ش يخ اال سالم ا ىل مجهور السلف والتابعني وهو رواية عن اال مام أ محد وطائفة وقد عزا تكفري اترك ال

 .2من أ حصابه وأ حصاب ماكل والشافعي

 ما س بق ذكره هو يف القسم ال ول من أ قسام الكفر الوارد يف الكتاب والس نة, وهو الكفر ال كرب.

 أ ما الكفر ال صغر

 مما ال يتناقض مع أ صل ادلين اذلي هو التوحيد. فهو ما أ طلق الشارع عليه اْس الكفر من اذلنوب

وقوهل عليه الصالة والسالم:  3وذكل مثل قوهل عليه الصالة والسالم: "س باب املسمل فسوق وقتاهل كفر" 

وقوهل عليه الصالة والسالم: "من أ ىت حائضا 4"ثنتان يف الناس هام هبم كفر الطعن يف النسب والنياحة" 

 وغري ذكل من ال حاديث. 5كفر مبا أ نزل عىل محمد صىل هللا عليه وسمل" أ و امرأ ة يف دبرها فقد 

فهذا الكفر الوارد يف هذه النصوص ليس من الكفر ال كرب اخملرج من املةل, لوجود أ دةل أ خرى تدل عىل 

ؤْ  ْن َطائَِفتَاِن ِمَن الْمل
ِ
ِمِننَي اْقتََتللوا عدم خروجه من ادلين،ويه أ ن هللا وصف املتقاتلني ابال ميان يف قوهل: }َوا

وا بَيهَْنلَما{ ]احلجرات  [ .9فَآَْصِلحل

فساممه مؤمنني مع وجود الاقتتال، كام أ هنم لو اكنوا بتِل اذلنوب كفارا لوجب قتلهم للردة، وملا مل يوجب 

 ذكل تبني أ ن املراد بذكل ليس كفرا خمرجا من املةل.

__________ 

 .2/905, وانظر تعظمي قدر الصالة للمروزي 3622أ خرجه الرتمذي يف اال ميان حديث رمق  1

 28/308 20/97مجموع الفتاوى  2

 .1/81أ خرجه مسمل يف حصيحة  3



 .2/441أ خرجه أ محد  4

 .2/408أ خرجه أ محد  5
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وقد دلت ال دةل الرشعية عىل أ ن هذه ال لفاظ الرشعية, ويه الرشك والكفر والظمل والنفاق تآ يت عىل 

 ر. ال كرب خمرج من املةل وأ ما ال صغر فال خيرج من املةل.معنيني أ كرب وأ صغ

ومن هذه ال دةل قوهل صىل هللا عليه وسمل: "ا ن أ خوف ما أ خاف عليمك الرشك ال صغر"، قالوا: اي رسول 

 .1هللا وما الرشك ال صغر قال "الرايء" 

عهنفام أ نه ملا نزل قوهل  أ ما الظمل فيدل عليه ما رواه البخاري من حديث عبد هللا بن مسعود ريض هللا

ون{ ]ال نعام هْتَدل ْ مل مْلٍ أُولَئَِك لَهلمل اْلَْمنل َومهل ميَاهَنلْم ِبظل ِ
وا ا يَن أ َمنلوا َولَْم يَلِْبسل ِ [ شق ذكل عىل 82تعاىل: }اذلذ

أ حصاب الرسول صىل هللا عليه وسمل, فقالوا: اي رسول هللا ما منا أ حد ا ال وهو يظمل نفسه؟ فقال رسول 

مْلٌ َعِظمٌي{ " هللا َك لَظل ْ نذ الرش ِ
ِ
 .2 صىل هللا عليه وسمل: "ليس بذكل, أ ال تسمعون ا ىل قول لقامن البنه: }ا

أ ما النفاق, حفديث عبد هللا بن معرو ريض هللا عنه أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "أ ربع من كن فيه 

ذا عاهد غدر  اكن منافقا خالصا ومن اكنت فيه خصةل مهنن اكنت فيه خصةل من النفاق ا ذا حدث كذب وا 

ذا خصم جفر"  ذا أ ؤمتن خان وا  ذا وعد أ خلف وا   3وا 

أ ما الكفر حفديث أ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "اي معرش النساء 

اال حسان لو  تصدقن فا ِن أ ريتكن أ كرث أ هل النار تكفرن, قيل يكفرن ابهلل، قال يكفرن العشري ويكفرن

 4أ حسنت ا ىل ا حداهن ادلهر قالت ما رأ يت منك خريا قط" 

ل  ْ ِبَما َأْنَزَل اَّللذ وكذكل ما ورد عن عبد هللا بن عباس ريض هللا عنه يف قول هللا عز وجل: }َوَمْن لَْم َُيْمكل

وَن{ ]املائدة ل الََْكِفرل  [ قال: يه به كفر، وليس كفرا44فَآُولَئَِك مهل

__________ 

 187قال ابن جحر ا س ناده حسن, بلوغ املرام ص  429–5/428أ خرجه أ محد  1

 عن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه. 1/115مسمل  1/87أ خرجه البخاري انظر الفتح  2

 .2/189, وأ محد يف مس نده 1/234، ومسمل يف اال ميان 34أ خرجه البخاري يف اال ميان رمق 3

 .3/381أ خرجه البخاري يف الزاكة  4
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 .1ابهلل ومالئكته وكتبه ورسهل: ويف رواية أ نه قال: كفر دون كفر،ومثهل ورد عن عطاء وطاووس وغريه

فهذه النصوص تدل دالةل واحضة عىل أ ن هذه ال لفاظ يف الكم الشارع تآ يت عىل معنني،وهذا ما عليه أ هل 

حسان خالف ما عليه أ هل ا  لبدع من اخلوارج وحنومه.الس نة من الصحابة والتابعني ومن تبعهم اب 

فعليه من أ ىت بفعل كفري مما س بق ذكره فهو اكفر خارج من اال سالم مس توجب لعقوبة الكفرة من الاهود 

 والنصارى والوثنيني.

أ ما من اكن ما أ اته من اذلنوب واخلطااي دون ذكل فليس فعهل كفرا ا ال أ ن يكون ترك الصالة كام س بق 

 .ذكره، أ و يكون مس تحال ملا فعل

__________ 

 بتحقيق أ محد شاكر. 10/354تفسري ابن جرير  1
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 ضوابط التكفري

خلطورة التكفري وما يرتتب عليه من ال مور اخلطرية يف ادلنيا وال خرة فقد جعل الشارع هل ضوابط جيب 

عضهم بعضًا ا ال مراعاهتا, حفاظًا عىل أ وارص ال خوة ادلينية بني املسلمني, فال يكفر بعضهم بعضًا ويلعن ب 

 وفق الضوابط املبيحة ذلكل, ويه:

 أ وال: أ ن ال يكفر ا ال من كفره هللا ورسوهل

ا ن الكفر والتكفري حمك رشعي مثل اال سالم واال ميان أ حَكم رشعية ال جيوز ا طالقها عىل أ حد ا ال من 

 فال يكفر.اس تحقها من خالل الرشع، مفن كفره هللا ورسوهل فهو اكفر ومن مل يكفره هللا ورسوهل 

ومن كفر بعقهل أ و قياسه فهو خمطئ متجاوز للحدود الرشعية وهو مكن شهد ل حد ابلصالح واال ميان جملرد 

أ نه رأ ه ُيسن احلساب أ و الهندسة أ و الطب، أ و شهد لنَصاِن ابال سالم ل نه ذو خلق حسن ومعرش 

 حسن.

داخال يف العقوبة ابملثل وذكل  كام أ ن أ هل الس نة ال يكفرون من كفرمه،ل ن التكفري حمك رشعي وليس

 مكن كذب عليك أ و رسق ماكل أ و زىن بآ حد

(2/56) 

 

حمارمك ليس كل أ ن تفعل ذكل به،ل ن هذه ال عامل حمرمة يف حق ُك أ حد حلق هللا تعاىل، كذكل التكفري 

وارج اكنوا هو حق هلل تعاىل.ومما يدل عىل ذكل أ ن الصحابة رضوان هللا علاهم مل يكفروا اخلوارج مع أ ن اخل



 .1يكفرون عليا وعسكره، بل اكنوا يرون أ هنم ضالل احنرفوا عن احلق

 اثنيا: التفريق بني التكفري املعني والتكفري املطلق

 التكفري عند أ هل الس نة عىل نوعني معني ومطلق.

وط أ ما تكفري املعني: فهو وصف خشص ما لعمل قام به أ و قول قاهل بآ نه اكفر، وهذا ال جيوز ا ال برش 

 وانتفاء موانع وس نذكر ذكل.

أ ما التكفري املطلق: فهو ا طالق الكفر عىل الفعل أ و القول أ و الاعتقاد وعىل فاعل ذكل عىل سبيل 

اال طالق، وهذا النوع قد ورد يف الرشع ا طالقه فنطلق كام أ طلقه الشارع فيقال مثال: من اعتقد أ ن هللا 

 شارب امخلر ملعون وحنو ذكل مما أ طلقه الشارع.ليس فوق السامء اكفر، أ و أ ُك الراب ملعون، و 

ومن هذا اجلنس ما يطلقه العلامء وال مئة من تكفري أ حصاب البدع مثل القدرية واجلهمية والرافضة وحنومه 

فيتعلق احلمك ابلعموم أ و ابلفعل، وال يتعلق ابلشخص املعني، ا ذ الشخص املعني ال ُيمك بكفره ا ال برشوط 

 وانتفاء موانع.

 ليل عىل الفرق بني احلمك املطلق واملعني:ادل

ما روى البخاري عن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه أ ن رجال اكن عىل عهد النيب صىل هللا عليه وسمل 

امسه عبد هللا، واكن يلقب حامرا، واكن يضحك النيب صىل هللا عليه وسمل واكن النيب صىل هللا عليه 

ما، فآ مر به جفدل فقال رجل من القوم: "اللهم العنه، ما أ كرث ما يؤىت وسمل قد جدله يف الرشاب، فآ يت به يو 

 2به"، فقال النيب صىل هللا عليه وسمل: "ال تلعنوه، فو هللا ما علمت ا ال أ نه ُيب هللا ورسوهل".

__________ 

 .1/4437، مسآ ةل التكفري 258-256الرد عىل البكري ص93-5/92انظر مهناج الس نة النبوية  1

 284/ 8اري البخ 2
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قال ش يخ اال سالم ابن تميية: "فهنى  النيب صىل هللا عليه وسمل عن لعنه مع ا رصاره عىل الرشب لكونه 

ُيب هللا ورسوهل، مع أ نه صىل هللا عليه وسمل لعن يف امخلر عرشة، لعن امخلر وعارصها ومعتَصها 

ليه وابئعها ومبتاعها وأ ُك مثهنا" ولكن لعن املطلق ال يس تلزم لعن املعني  وشارهبا وساقاها وحاملها واحملموةل ا 

اذلي قام به ما مينع من حلوق اللعنة به، وكذكل التكفري املطلق والوعيد املطلق، ولهذا اكن الوعيد املطلق 

 .1يف الكتاب والس نة مرشوطا بثبوت رشوط وانتفاء موانع"

براهمي النخعي أ نه قيل هل: ما ترى يف لعن احل جاج؟ فقال: "ال تسمع ا ىل قوهل تعاىل: }أاَل لَْعنَةل وقد ورد عن ا 



اِلِمنَي{ ِ عىََل الظذ  اَّللذ

وس ئل اال مام أ محد قيل هل: الرجل يذكر عنده احلجاج أ و غريه فيلعنه، قال: "ال يعجبين، لو عرب فقال: أ ال 

 لعنة هللا عىل الظاملني".

 .2ومثهل ورد عن احلسن البَصي وابن سريين كام ذكر اخلالل

 فهذه ال دةل والرواايت تدل عىل أ ن التكفري املطلق ال يس تلزم التكفري املعني.

 اثلثا: تكفري املعني

منا يكفر بعد أ ن تقوم عليه احلجة  املعني من الناس ممن ثبت ا سالمه بيقني ال يزول عنه ابلشك والظن، وا 

ذا وجدت فيه وانتفت املوانع وتنتفي عنه الش هبة، لهذا حدد العلامء ال طالق الكفر عىل املعني رشوط ا ا 

ذا مل يتب ويرجع. نه يكفر وُيمك عليه به ويقام عليه به حد الكفر ا   املانعة من ا طالق الكفر فا 

 وهذه الرشوط واملوانع قد اس تنبطها العلامء من الرشع والكم السلف رمحهم هللا.

 أ وال: الرشوط

قد اعتقادا كفراي ا ال أ ننا ال حنمك بكفره ا ال ا ذا ُتققت قد يقع املسمل يف فعل كفري أ و يقول قوال كفراي أ و يعت

 فيه الرشوط التالية:

__________ 

 .330 – 329/ 10مجموع الفتاوى  1
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 أ ن يظهر من قوهل أ و فعهل ما يدل عىل املعىن الكفري ويلزتمه. - 1

ذا ثبت ابلنس بة ال نسان ال جي وز ا خراجه منه ابلظن والهتمة أ و ُتميل الكمه فوق ما ُيمتل ا ن اال سالم ا 

ل ن ذكل لكه مما ال جيوز به احلمك ابلكفر عىل الشخص املعني، وهو يف ذكل مثل احلدود الرشعية ال تثبت 

 عىل اال نسان ا ال ابالعرتاف أ و الشهود.

نسان قوال واكن يلزم منه الك فر مكن أ نكر: أ ن هللا فوق السامء كام أ ن الزم املذهب ليس مبذهب فا ذا قال ا 

أ و نف  الصفات عن هللا عز وجل, فا ن الزم ذكل تكذيب هللا ورسوهل، بل الزم ذكل نفي وجوده تبارك 

وتعاىل وهذا كفر بني، ولكن ال ُيمك عىل الشخص ابلكفر ما مل يبني هل ذكل ويلزتمه،ل ن اال نسان قد يقول 

ه بل رمبا يكون يقصد نقيضه مكن أ راد أ ن يزنه هللا يف زمعه عن املقاةل وهو ذاهل عن الزهما بل ال يقصد

املَكن فيقول: هو يف ُك مَكن،فا ن الزم ذكل أ نه ال يزنهه عن مَكن طيب أ و خبيث، وهذا كفر، لكن 



يَن  ِ َا اذلذ نه ال يقصد ذكل. واس تدل ذلكل ش يخ اال سالم ابن تميية بقوهل تعاىل: }اَي أهَيه من قال هذه املقاةل فا 

ْراَن{ ]البقرة  [ .104أ َمنلوا ال تَقلوللوا َراِعنَا َوقلوللوا انْظل

لينا وارعنا انتباهك،  فا ن املسلمني اكنوا يقولون للنيب صىل هللا عليه وسمل "راعنا" يقصدون بذكل التفت ا 

 واكن الاهود يس تغلون ذكل ويقولوهنا للنيب صىل هللا عليه وسمل ومه يقصدون بذكل سب النيب صىل هللا

عليه وسمل ل ن معناها عندمه من الرعونة ويه امحلق والطيش، فهنى  هللا املسلمني عن هذه املقاةل ملا 

تضمنت من املعىن الفاسد اذلي ال يقصدونه، حىت ال يتخذها الاهود وس يةل لسب النيب صىل هللا عليه 

 .1وسمل َجارا"

ما ا ذا اكن القول أ و الفعل غري حممتل ا ال الكفر هذا يف حاةل أ ن يكون القول أ و الفعل حممتال للكفر وغريه أ  

مكن سب هللا ورسوهل أ و اس هتزأ  هبام أ و جسد لصَّن، فهذه ال فعال ال ُتمتل ا ال الكفر فيحمك عىل املعني به 

وا قَْد َكفَ  لوَن ال تَْعتَِذرل هَتْزِئ ْ تَس ْ وهِلِ كلْنُتل ِ َوأ اَيتِِه َوَرسل ْ{ كام قال هللا عز وجل: }قلْل َأاِبَّللذ ميَاِنمكل
ِ
ْ بَْعَد ا ْرمتل

 [ جفعل هللا عز وجل سبب الكفر هو الاس هتزاء ابهلل عز وجل ومل يعترب العذر وهو66, 65]التوبة

__________ 

 .111، وانظر فتنة التكفري ص: 342 – 341الرد عىل البكري ص  1
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منا اكنوا خيوضون ويلعبون بل بني أ هنم كفروا بذكل الفعل و   .1أ ن العذر يف هذا ليس عذرا مقبوالأ هنم ا 

 قيام احلجة ووضوهحا ملن قال أ و معل ابلكفر. - 2

الكفر ال يثبت عىل املعني ما مل تقم عليه احلجة اليت ا ن خالفها كفر، يدل عىل ذكل قوهل عز وجل: }َوَمْن 

ذِبْع غرَْيَ  َ هَلل الْهلَدى َويَت وَل ِمْن بَْعِد َما تََبنيذ سل لَشاِقِق الرذ َ َوَساَءْت ي لْصهِلِ ََجََّنذ ِ َما تََوىلذ َون لَوهل ِ ْؤِمننَِي ن  َسِبيِل الْمل

َ لَهلْم َما يَتذقلوَن{ 115َمِصرياً{ ]النساء لَبني ِ ْ َحىتذ ي ْذ َهَدامهل
ِ
ل ِليلِضلذ قَْومًا بَْعَد ا [ . وقال عز وجل: }َوَما اَكَن اَّللذ

 [ .115]التوبة

نه ال  قال قوام الس نة ال صهباِن عىل هذه ال ية: "فلك من هداه هللا عز وجل ودخل يف عقد اال سالم، فا 

واًل{ ]اال رساء2خيرج ا ىل الكفر ا ال بعد البيان" ِبنَي َحىتذ نَْبَعَث َرسل َعذ ِ  [ .15، وقال تعاىل: }َوَما كلنذا مل

ت هل حبيث خالفها عنادا فهذه ال ايت بعموهما تدل عىل أ نه ال يكفر من املسلمني ا ال من بلغته احلجة ووحض

وتكربا أ و رفضا للحق وردا هل. قال ش يخ اال سالم ابن تميية: "وليس ل حد أ ن يكفر أ حدا من املسلمني 

ن أ خطآ  وغلط حىت تقام عليه احلجة وتبني هل احملجة، ومن ثبت ا سالمه بيقني مل يزل ذكل عنه ابلشك،  وا 

زاةل الش هبة" قامة احلجة، وا   .3بل ال يزول ا ال بعد ا 



وهذا مثل من أ نكر ما ثبت ابال جامع أ و التواتر أ و أ نكر صفة من صفات هللا عز وجل, هذا ال يكفر حىت 

 تقام عليه احلجة ويفهمها مث يردها عنادا وتكربا وردا للحق وعدم قبول هل.

__________ 

 .213, ضوابط التكفري ص: 517 – 516انظر الصارم املسلول عىل شامت الرسول, ص 1

 .2/511ة يف بيان احملجة احلج 2

 .259الرد عىل البكري، ص  3
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 موانع التكفرياثنيا: 

ذا التبس فعهل أ و قوهل أ و اعتقاده الكفري مبانع من املوانع التالية:  مما يدرأ  عن املسمل التكفري ا 

 اجلهل - 1

ويس تدلون ذلكل مبا رواه َجل املسمل ابحلمك الرشعي يف ال مر الكفري اذلي قارفه مما يدفع عنه الكفر. 

ذا أ ان مت فآ حرقوِن  البخاري ومسمل عن النيب صىل هللا عليه وسمل من حديث الرجل اذلي قال ل بنائه: "ا 

مث اِسقوِن مث اذروِن يف الرحي يف البحر فو هللا لنئ قدر عيل ريب ليعذبين عذااب ما عذبه أ حدا"، قال: 

فا ذا هو قامئ، فقال هل: ما محِل عىل ما صنعت، فقال:  ففعلوا ذكل به، فقال لل رض: "أ دي ما أ خذت"،

 .1خشيتك اي رب فغفر هل بذكل" 

 فهذا الرجل َجل عظمي قدرة هللا عز وجل وفعل ما فعل من خش ية هللا عز وجل فغفر هللا هل َجهل.

وكذكل حديث أ يب واقد اللييث ريض هللا عنه قال: خرجنا مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وحنن 

حداثء عهد بكفر، وللمرشكني سدرة يعكفون عندها وينوطون هبا أ سلحهتم يقال لها ذات أ نواط، فقالوا: اي 

رسول هللا اجعل لنا ذات أ نواط كام هلم ذات أ نواط، فقال صىل هللا عليه وسمل: "س بحان هللا هذا كام 

لها كام هلم أ لهة، واذلي نفيس بيده لرتكنب سنن  .2من اكن قبلمك ... "  قال قوم موىس: اجعل لنا ا 

حفداثة ا سالهمم وَجلهم منعت من تكفريمه ومل متنع من احلمك عىل القول بآ نه من جنس قول قوم موىس 

لها.  ملوىس: اجعل لنا ا 

وكذكل حديث حذيفة ريض هللا عنه قال، قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: "يدرس اال سالم كام 

صيام وال صالة وال نسك وال صدقة وليرسي عىل كتاب هللا عز  ،حىت ال يدري ما3يدرس َويشل الثوب 

 وجل يف ليةل فال يبق  يف ال رض منه أ ية، وتبق  طوائف

__________ 



 من حديث أ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه. 8/98، ومسمل يف التوبة 13/466البخاري يف التوحيد  1

 وقال حديث حسن حصيح. 2181أ خرجه الرتمذي يف الفنت  2

 .15/392ويش الثوب يعين أ لوانه اليت ُيسن هبا. اللسان  3
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من الناس، الش يخ الكبري والعجوز يقولون أ دركنا أ ابءان عىل هذه اللكمة: ال ا هل ا ال هللا فنحن نقولها" فقال 

عنه هل صةل: ما تغين عهنم ال ا هل ا ال هللا ومه ال يدرون ما صالة وال صيام وال نسك وال صدقة؟ فآ عرض 

حذيفة، مث ردها عليه ثالاث ُك ذكل يعرض عنه حذيفة، مث أ قبل عليه يف الثالثة: فقال: اي صةل تنجاهم من 

 .1النار، ثالاث" 

.ولكن العلامء يفرقون هنا يف مسآ ةل اجلهل بني ما يعذر جبههل 2فهذا فيه دليل عىل أ ن اال نسان يعذر ابجلهل

 اال نسان فاها ابجلهل. اال نسان وما ال يعذر، واحلاالت اليت يعذر

فآ ما ما اكن معلوما من ادلين ابلرضورة كوجوب الصالة وفرائض اال سالم وُترمي الزان وامخلر وحنوها فهذا ال 

يعذر اال نسان جبهلها مفن أ نكرها فقد كفر ا ال أ ن يكون بعيدا عن ال مصار يعيش يف البوادي مما يدل عىل 

سالم مل يعلمه أ حد رشائع اال سالم فهذا يعذر جبههل وال يكفر أ نه مل يبلغه العمل, أ و يكون حديث عهد اب  

 .3حىت تبني هل احلجة ويعمل احلق

نه يعذر بذكل وال يكفر حىت  أ ما ما خفي من املسائل وال حَكم الرشعية فا ن اال نسان لو أ نكرها َجال فا 

هللا عليه وسمل أ و حنو ذكل تقام عليه احلجة مثل رؤية هللا تبارك وتعاىل يوم القيامة، أ و حوض النيب صىل 

 مما قد خيفي عىل اال نسان.

 املتآ ول لش هبة عرضت هل: - 2

مما يدرأ  التكفري عن املعني أ ن يكون متآ وال فامي وقع فيه من كفر لش هبة عرضت هل، فهذا ال يكفر حىت يبني 

وارج واجلهمية هل خطآ ه حىت ترتفع ش هبته يف املسآ ةل فهو اكجملهتد اخملطئ وذكل مثل أ هل البدع من اخل

 واملعزتةل وغريمه فا ن أ عياهنم ال يكفرون لوجود الش هبة املانعة هلم من قبول احلق فا ن اخلوارج استباحوا

__________ 

 وقال البوصريي هذا ا س ناد حصيح. 4049ابن ماجه، الفنت, رمق  1

 .1/338،339، مدارج السالكني 3/231انظر مجموع الفتاوى  2
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دماء املسلمني ظنا مهنم أ هنم كفار الرتَكهبم اذلنوب، واجلهمية واملعزتةل أ نكروا صفات هللا عز وجل بش هبة 

عرضت هلم يف ذكل وهو ظهنم أ ن ذكل ينايف تزنيه هللا عز وجل.فلهذه الش هبة يف التآ ويل ال يكفر أ عياهنم. 

كفر اخلوارج بل قال: ا خواننا بغوا علينا، وقال ملا قيل هل ا هنم فا ن عيل بن أ يب طالب ريض هللا عنه مل ي

، وهذا مع ما ورد من احلديث 1كفار قال: من الكفر فروا، وقد وافقه الصحابة عىل ذكل فصار ا جامعا

 اذلي يصفهم بآ هنم ميرقون من اال سالم مروق السهم من الرمية.

عنه شهد عليه شهود برشب امخلر، فقال هل معر: ومما يس تدل ذلكل أ يضا أ ن قدامة بن مظعون ريض هللا 

ا ِن حادك، فقال: لو رشبت كام يقولون، ما اكن لمك أ ن جتدلوِن, فقال معر ريض هللا عنه: مل؟ قال قدامة: 

وا نَاٌح ِفميَا َطِعمل اِلَحاِت جل للوا الصذ يَن أ َمنلوا َومَعِ ِ ة، قال [ ال ي93]املائدة…{ قال هللا عز وجل: }لَيَْس عىََل اذلذ

 .2معر ريض هللا عنه: أ خطآ ت التآ ويل ا ن اتقيت هللا اجتنبت ما حرم هللا عليك "

قال ش يخ اال سالم: "ا ن معر بن اخلطاب اتفق هو وعيل بن أ يب طالب وسائر الصحابة عىل أ هنم ا ن 

ن أ رصوا عىل اس تحاللها قتلوا"  .3اعرتفوا ابلتحرمي جدلوا وا 

ش هبة عرضت هل فامي فعل, وذكل أ نه ظن أ ن امخلر ليست حمرمة عىل فقدامة ريض هللا عنه اس تحل امخلر ل 

من اكن تقيا وهذا فهمه من ال ية اليت اس تدل هبا, حىت أ ابن هل معر ريض هللا عنه خطآ ه يف الفهم فارتفعت 

 بذكل ش هبته.

 ة وقعت هلم.ومثهل يف ذكل ما وقع بني الصحابة رضوان هللا علاهم من الاقتتال اذلي اكنوا فيه متآ ولني لش هب

ذا وقع اال نسان يف أ مر كفري،وهو متآ ول لش هبة عرضت هل فال يكفر حىت يبني هل وترتفع  فعىل هذا ا 

 ش هبته. قال ش يخ اال سالم عن علامء اجلهمية: "ولهذا

__________ 
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،والنفاة اذلين نفوا أ ن هللا تعاىل فوق العرش،ملا وقعت حمنهتم: أ ان لو 1من احللولية كنت أ قول للجهمية

وافقتمك كنت اكفرا، ل ِن أ عمل أ ن قولمك كفر، وأ نُت عندي ال تكفرون، ل نمك َجال. واكن هذا خطااب لعلامهئم 

عرفة املنقول وقضاهتم وش يوخهم وأ مراهئم, وأ صل َجلهم ش هبات عقلية حصلت لرؤوسهم مع قصور عن م



 .2الصحيح واملعقول الَصحي املوافق هل"

هذا يف التآ ويل لش هبة وقعت للمؤول منعته من قبول احلق وال يلتحق بذكل من تسرت ابلتآ ويل وحجد ما 

هو معلوم من ادلين ابلرضورة،كتآ ويل املالحدة ما ال ميكن تآ ويهل من الرشائع واملعاد ال خروي واجلنة 

منا احلديث هنا يف اذلي  والنار، فهذا كفر ال شك فيه ومن وقع يف ذكل فهو اكفر خارج من اال سالم، وا 

 .3يقوم برشائع اال سالم ومل يكن مقصده تكذيب هللا ورسوهل فامي تآ وهل مما خيالف احلق

وال يعين عدم تكفري من هذا حاهل أ نه ليس خمطئا وال يعين أ نه غري مذنب، بل هو عىل خطر عظمي يف 

عراضه عن وسائل معرفة احلق من الكتاب والس نة  بدعته، وذنبه يف ذكل عىل قدر بعده عن احلق، وا 

اليت أ مر املسلمون اباللزتام هبام وال خذ مبضموهنام واال عراض عام خيالفهام،ولهذا يذم أ هل البدع والاحنراف 

 من اخلوارج واجلهمية واملعزتةل والقدرية وال شعرية وغريمه.

 اال كراه - 3

ِ ِمْن بَْعِد اال كراه عىل  القول أ و الفعل الكفري ال يكون كفرا عىل الصحيح لقول هللا عز وجل: }َمْن َكَفَر اِبَّللذ

َح اِبلْكلْفِر َصْدراً فََعلاَْهِْم غَ  ْطَمنِئٌّ اِبْل ِميَاِن َولَِكْن َمْن رَشَ الذ َمْن أُْكرَِه َوقَلْبلهل مل
ِ
ميَاِنِه ا

ِ
ِ َولَهلْم عَذَ ا اٌب َضٌب ِمَن اَّللذ

 [ .106َعِظمٌي{ ]النحل

__________ 

 يقصد ابحللولية اذلين يقولون ا ن هللا يف ُك مَكن. 1
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ري اكلسجود خمللوق أ و مفن أ كره عىل قول كفري من سب هللا أ و رسوهل أ و دينه أ و حنو ذكل أ و فعل كف

نه ال يكفر بذكل.  حنوه فا 

ذا أ كره الرجل عىل ذكل  ما ا  حبيث لو مل يفعهل ل فىض ا ىل  -يعين السجود خمللوق-قال ش يخ اال سالم: "وا 

نه جيوز عند أ كرث  رضبه أ و حبسه أ و أ خذ ماهل،اذلي يس تحقه من بيت املال وحنو ذكل من الرضر فا 

 يبيح الفعل احملرم كرشب امخلر وحنوه وهو املشهور عن أ محد وغريه،ولكن العلامء, فا ن اال كراه عند أ كرثمه

عليه مع ذكل أ ن يكرهه بقلبه،وُيرص عىل الامتناع منه حبسب اال مَكن، ومن عمل منه الصدق أ عانه هللا 

تعاىل. وقد يعاىف بربكة صدقه من ال مر بذكل. وذهب طائفة ا ىل أ نه ال يبيح ا ال ال قوال دون ال فعال, 

منا التقية ابللسان, ويه الرواية ال خرى عن أ محد"  .1ويروى ذكل عن ابن عباس, وحنوه قالوا: ا 



مفن هنا يتبني لنا أ ن تكفري املعني من ال شخاص ال يُت ا ال بعد أ ن تقام عليه احلجة وتزال عنه الش هبة 

ق ذكل وهذا لكه احتياطات وتنتفي املوانع املانعة من تكفريه، فعندها ُيمك عليه ابلكفر ويعامل مبا يس تح

 رشعية من أ ن يقصد املعني هبذا احلمك اخلطري وهو ال يس تحق ذكل أ و ذاهل عنه.

 مسآ ةل: موقف املسمل من احلَكم اذلين ُيّكون بغري ما أ نزل هللا عز وجل

س بق أ ن بينا ضوابط التكفري دلى أ هل الس نة، ويه ضوابط عامة يدخل فاها احلامك واحملكوم، والرئيس 

ملرؤوس، مفن اكن من حَكم املسلمني مسلامً فال جيوز تكفريه بعينه ا ال وفق الضوابط اليت ذكرانها من وا

 ُتقق الرشوط وانتفاء املوانع.

ومن اكن مهنم اكفراً أ صليًا فالواجب احلمك بكفره ك ن يكون هيوداًي أ و نَصانيًا أ و من هو يف حّكهم من 

 الباطنيني وحنومه.

 امي يتعلق فامي يتعاطونه من احلمك بغري ما أ نزل هللا عز وجلوكذكل القول فاهم ف

__________ 
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لاها. لزام املسلمني ابلتحامك ا   واس تقدام قوانني الاهود والنصارى وا 

 بغري ما أ نزل هللا وذكل ابلقوانني الوضعية وحنوها ويرى أ نه فالقول فيه وفق الضوابط السابقة بآ ن من حمك

جيوز هل ذكل أ و أ هنا أ فضل من رشع هللا أ و أ ن رشع هللا ال يصلح لهذا الزمان فهذا ال شك أ نه كفر خمرج 

من املةل،وهذا حمك مطلق عىل من فعل ذكل هبذه النية،لكن الشخص املعني سواء اكن احلامك أ و القايض 

ننا ال حنمك بكفره حىت تقوم عليه احلجة وتتضح هل احملجة أ و أ حد أ ف راد الهيئة الترشيعية أ و حنو ذكل فا 

ننا ال حنمك  كراه والتآ ويل، فعندها ميكن احلمك بكفره. وما مل يكن كذكل فا  وتنتفي عنه املوانع من اجلهل واال 

 بكفره، وهنا مسائل:

 ما أ نزل هللا؟ أ واًل: هل جيوز اخلروج عىل احلَكم ا ذا حّكوا بغري

ذا مل حنمك بكفر احلامك فال جيوز اخلروج عليه, قال النووي رمحه هللا: وأ ما اخلروج علاهم وقتاهلم حفرام  أ ما ا 

ن اكنوا فسقة ظاملني  جامع املسلمني وا   .1اب 

ن جاروا وال ندعوا علاهم وال نزنع  يداً قال الطحاوي رمحه هللا: وال نرى اخلروج عىل أ مئتنا ووالة أ مران وا 

من طاعهتم ونرى طاعهتم من طاعة هللا عز وجل فريضة ما مل يآ مروا مبعصية وندعو هلم ابلصالح واملعافاة 

2. 



وهذا اذلي قاهل هؤالء ال مئة بناًء عىل ما ورد من ال حاديث الصحيحة ادلاةل عىل ذكل مهنا رواية ابن 

نه من فارق امجلاعة عباس عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "من رأ ى من أ مريه شي  ئًا يكرهه فليصرب فا 

 .3شرباً مفات ا ال مات ميتة جاهلية" 

وعن عوف بن ماكل ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "خيار أ مئتمك اذلين ُتبوهنم 

، وُيبونمك وتصلون علاهم ويصلون عليمك، ورشار أ مئتمك اذلين تبغضوهنم ويبغضونمك وتلعنوهنم ويلعنونمك"

 فقالوا: اي رسول هللا أ فال ننابذمه

__________ 
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عصية هللا فليكره ما عند ذكل؟ قال: "ال ما أ قاموا فيمك الصالة, أ ال من وَل عليه وال فرأ ه يآ يت شيئًا من م 

 .1يآ يت من معصية هللا وال يزنعن يداً من طاعة" 

وحديث عبادة بن الصامت ريض هللا عنه قال: ابيعنا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عىل السمع والطاعة 

ن بغوا علينا وأ ن نقول احلق حيامث كنا و ال يف العرس واليرس واملنشط واملكره وأ ن ال ننازع ال مر أ ههل وا 

 2خناف يف هللا لومة المئ.

منا أ مر هبا النيب صىل هللا عليه وسمل ابلسمع والطاعة والصرب عىل أ ذى ال مري  فهذه ال حاديث وغريها كثري ا 

وفساده،كام فاها ُترمي اخلروج عليه حلدث أ حدثه أ و جرم ارتكبه، وما ذكل ا ال ملا يف اخلروج من املفاسد 

من اجلرم من سفك ادلماء وانهتاك ال عراض وانهتاب ال موال وذهاب قوة  اليت يه أ عظم مما ارتكبه ال مري

 املسلمني.

قال ش يخ اال سالم ابن تميية: "ولعهل ال يَكد يعرف طائفة خرجت عىل ذي السلطان ا ال واكن يف خروَجا 

 .3من الفساد أ عظم من الفساد اذلي أ زالته" 

ذا ارتكب احلامك ما هو كفر مفا احلمك؟  اثنيًا: ا 

قد أ ابح الرسول صىل هللا عليه وسمل اخلروج عىل احلامك ا ذا اكن اكفراً أ و كفر بعد ا سالمه كام ثبت عن ل

النيب صىل هللا عليه وسمل يف احلديث الصحيح اذلي يرويه عبادة بن الصامت ريض هللا عنه قال: دعاان 

ا عىل السمع والطاعة يف منشطنا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فبايعناه, فَكن فامي أ خذ علينا أ ن ابيعن



ومكرهنا،وعرسان ويرسان, وأ ثرة علينا وأ ن ال ننازع ال مر أ ههل، قال: ا الأ ن تروا كفراً بواحًا عندمك من هللا 

 .4فيه برهان 

زالته يف حاةل كفره وتولية رجل مسمل.  فهذا احلديث فيه دالةل رصُية عىل جواز اخلروج عىل احلامك, وا 

 وط ابلقدرة عىل ذكل من انحية املكنة بآ ن يكون دلىوال شك أ ن هذا مرش 

__________ 
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ذا مل يكن دليه القوة اليت  نه ال اال نسان القوة اليت يغلب عىل ظنه هبا الغلبة, أ ما ا  يمتكن هبا من ذكل فا 

خيرج،ل نه خبروجه يس تعدي احلامك مبا معه من قوة عليه وعىل أ هل دينه،فيكون ذكل سببًا يف الهالك 

زاةل املنكر منوطة ابلقدرة  وادلمار بدون فائدة، وذكل ل ن ا زاةل احلامك الَكفر هو من ا زاةل املنكر وا 

 ه فا ن ذكل ال جيوز.والاس تطاعة وأ ن ال يرتتب عىل ذكل منكر أ كرب من

 فيجب عند ذكل الصرب عليه حىت يرحي هللا منه, أ و جيد املسلمون القوة اليت يزيلونه هبا.

 ومما يدل عىل وجوب الصرب عىل احلامك ا ذا اكن اكفراً وليس عند املسلمني قدرة يزيلونه هبا أ دةل عديدة مهنا:

ة ثالثة عرش عامًا أ ذاقه فاها املرشكون أ لوان أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل عاش يف مكة بعد البعث - 1

العذاب،كام أ ذاقوا أ حصابه أ صنافًا من العذاب بل قتلوا بعض أ حصابه وخرج أ خرون مهنم من بالدمه فراراً 

بديهنم، وُك ذكل ورسول هللا صىل هللا عليه وسمل صابر حمتسب حىت انتقل ا ىل املدينة وتكونت دليه 

 القوة فعندها قاتل الكفرة.

قصة موىس مع الطاغية فرعون فا ن موىس عليه السالم بعد أ ن أ ظهر ال ايت ادلاةل عىل نبوته أ ىب  - 2

فرعون قبول ذكل بل توعد موىس عليه السالم وقومه مبا حَكه هللا عز وجل بقوهل: }َوقَاَل الَْمَلُ ِمْن قَْوِم 

وا يِف اْلَ  وىَس َوقَْوَمهل ِليلْفِسدل انذ ِفْرَعْوَن َأتََذرل مل
ِ
ْ َوا َتْحِِي ِنَساَءمهل ْ َونَس ْ نلقَت ِلل َأبْنَاَءمهل ْرِض َويََذَرَك َوأ ِلهَتََك قَاَل س َ

وَن{ ]ال عراف [ فَكن جواب موىس عليه السالم وتوجاهه لقومه ابلصرب قال عز وجل: 127فَْوقَهلْم قَاِهرل

نذ 
ِ
وا ا ِ َواْصرِبل َتِعينلوا اِبَّللذ وىَس ِلقَْوِمِه اس ْ تذِقنَي{  }قَاَل مل َا َمْن يََشاءل ِمْن ِعَباِدِه َوالَْعاِقبَةل لِلْمل ِ يلوِرهثل اْلَْرَض َّلِلذ

[ . فبناًء عىل ذكل جعل هللا هلم العاقبة بصربمه عىل ال ذى يف هللا عز وجل قال عز وجل: 128]ال عراف



رْسائيَل ِبَما َصرَبل 
ِ
ىَن عىََل بيَِن ا س ْ َمتل َرب َِك الْحل لوا }َوتَمذْت لَكِ هل َوَما اَكن ْراَن َما اَكَن يَْصنَعل ِفْرَعْونل َوقَْومل وا َوَدمذ

وَن{ ]ال عراف  [ .137يَْعرِشل
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فهذه ظاهرة ادلالةل عىل وجوب الصرب عىل احلامك الَكفر فليس للناس وس يةل ا ال ذكل حىت يرُيهم هللا عز 

 وجل منه أ و يقِض هللا ما يشاء والعاقبة للمتقني.

قول النيب صىل هللا عليه وسمل: " من رأ ى منمك منكراً فليغريه بيده فا ن مل يس تطع فبلسانه فا ن مل  - 3

زالته ا ال 1يس تطع فبقلبه وذكل أ ضعف اال ميان"  فاحلامك الَكفر وتَصفاته مع املسلمني من املنكر اذلي جيب ا 

نسا زالته مقرتنة ابلقدرة عىل ذكل والاس تطاعة، فا ذا مل يكن لال  نه غري مؤاخذ عىل ذكل وال أ ن ا  ن قدرة فا 

نه ال جيوز تغيريه،ل ن املراد من تغيري املنكر تقليل  أ مث،وكذكل لو ترتب عىل تغيري املنكر منكر أ كرب منه فا 

الرش وتكثري اخلري،فا ذا أ دى تغيريه ا ىل زايدة املنكر وتكثري الرش وتقليل اخلري فال شك أ ن بعض الرش 

 عن ذكل،ل ن الغاية من تغيري املنكر ويه تقليل الرش غري متحققة. أ هون من بعض فيتوقف املسمل

موقف اال مام أ محد رمحه هللا من اخلليفة العبايس الواثق فبعد أ ن جسن ورضب وأ خرج من السجن  - 4

جاءه بعض فقهاء بغداد وشاوروه يف عدم الرضا خبالفة الواثق واخلروج عليه فهنامه عن ذكل وقال هلم: "ال 

داً من طاعة وال تشقوا عصا املسلمني وال تسفكوا دماءمك وال دماء املسلمني معمك انظروا يف عاقبة تخلعوا ي

 .2أ مرمك وال تعجلوا" 

فاال مام أ محد رمحه هللا قد حذر أ ولئك الفقهاء مغبة ما عزموا عليه وهنامه عن ذكل وأ مرمه ابلصرب ا ال أ هنم مل 

 يس متعوا ا ىل قوهل فآ خذوا لكهم وقتلوا.

ن من نظر يف حال املسلمني املاضني اذلين خرجوا عىل احلَكم كيف أ هنم سفكوا دماءمه وأ شاعوا الفنت  وا 

والرش يدرك خطورة هذا ال مر، فاخلوارج عىل كرثة خروَجم مل ُيققوا ل نفسهم ما اكنوا يقصدونه،وكذكل 

 لتنكيل وسفك ادلماءمن ابتيل ابخلروج من أ هل الس نة مل يدركوا ما قصدوا ومل يسلموا من القتل وا

__________ 
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شاعة اخلوف والفنت،فهذا احلسني ريض هللا عنه خرج عىل يزيد فَكد بفعلته أ ن تس تآ صل شآ فة أ هل  وا 

والقضاء عىل بقية الصحابة اذلين يف املدينة ومل البيت،وخرج أ هل املدينة عىل يزيد فآ دى ذكل ا ىل قتلهم 

 يسمل مهنا ا ال من اعزتهلم اكبن معر وزين العابدين عيل بن احلسني ومحمد بن احلنفية وقالئل أ خرين.

ومحمد بن ال شعت خرج عىل احلجاج فقتل من جيشه وجيش احلجاج ال الف من املسلمني مث رشد هو مث 

 قصد وهكذا سائر احلوادث من هذا اجلنس.قتل طريداً, ومل يتوصل ا ىل ما 

وما حدث يف هذه العصور دليل وبرهان مفا حدث للمسلمني يف سوراي أ و يف مَص ويف اجلزائر, وغريها 

شاعة اخلوف والفنت مما اكن الناس منه يف عافية، لوال تِل التَصفات  من سائر البدلان من سفك ادلماء وا 

أ هل الس نة وما فيه من الرمحة يف هذا الباب،وصدق احلسن البَصي  الرعناء ممن مل يعرفوا حقيقة معتقد

رمحه هللا حيث قال ملا جاءه جامعة أ ايم يزيد ابن املهلب, فآ مرمه احلسن أ ن يلزموا بيوهتم ويغلقوا علاهم 

ذا ابتلوا من قبل سلطاهنم صربوا ما لبثوا أ ن يرفع هللا ذكل عهنم , أ بواهبم، مث قال: وهللا لو أ ن الناس ا 

َمتل  ليه, ووهللا ما جاءوا بيوم خري قط, مث تال قوهل: }َوتَمذْت لَكِ وذكل أ هنم يفزعون ا ىل الس يف فيولكوا ا 

لوا  هل َوَما اَكن ْراَن َما اَكَن يَْصنَعل ِفْرَعْونل َوقَْومل وا َوَدمذ رْسائيَل ِبَما َصرَبل
ِ
ىَن عىََل بيَِن ا س ْ وَن{ َرب َِك الْحل  .1يَْعرِشل

ور لكها فا ن الواجب عىل املسلمني ا ذا اكن احلامك اكفراً وليس هلم القدرة اليت يغلب عىل ظهنم هبا فلهذه ال م

 الغلبة فا هنم ال جيوز هلم اخلروج عىل ذكل احلامك.

ويف هذا املعىن جاء الكم مشاخينا الفضالء مهنم سامحة الش يخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا حيث س ئل 

 عصاة فآ جاب بتحرمي اخلروجعن املوقف من احلَكم ال

__________ 
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ذا  علاهم وذكر ال دةل يف ذكل, مث قال: "فيرتتب عىل اخلروج عىل والة ال مور فساد عظمي ورش كثري ا ال ا 

ن ال زالته ا ذا اكن رأ ى املسلمون كفراً بواحًا عندمه من هللا فيه برهان،فال بآ س أ ن خيرجوا عىل هذا السلطا

ذا مل يكن عندمه قدرة فال جيوز،أ و اكن اخلروج يسبب رشاً أ كرث فليس هلم اخلروج  عندمه قدرة، أ ما ا 

رعاية للمصاحل العامة.والقاعدة الرشعية اجملمع علاها: أ نه ال جيوز ا زاةل الرش مبا هو رش منه،بل جيب درء 

جامع املسلمني، فا ذا اكنت هذا الطائفة اليت  الرش مبا يزيهل أ و خيففه،وأ ما درء الرش برش أ كرث فال جيوز اب 

مامًا صاحلًا طيبًا من دون أ ن  زاةل هذا السلطان اذلي فعل كفراً بواحًا وعندها قدرة تزيهل هبا وتضع ا  تريد ا 

يرتتب عىل هذا فساد كبري واختالل ال من وظمل الناس واغتيال من ال يس تحق الاغتيال،ا ىل غري هذا من 



العظمي فهذا ال جيوز بل جيب الصرب والسمع والطاعة يف املعروف ومناحصة والة ال مر وادلعوة هلم الفساد 

ابخلري والاجهتاد يف تخفيف الرش وتقليهل وتكثري اخلري.هذا هو الطريق السوي اذلي جيب أ ن يسِل, ل ن 

ذكل حفظ ال من يف ذكل مصاحل للمسلمني عامة, ول ن يف ذكل تقليل الرش وتكثري اخلري،ول ن يف 

 .1وسالمة املسلمني من رش أ كرث. نسآ ل هللا للجميع التوفيق والهداية" 

ومثهل أ جاب فضيةل الش يخ صاحل الفوزان عن سؤال يف كيفية التعامل مع احلامك املسمل وغري املسمل.قال بعد 

ابختالف ال حوال فا ذا  أ ن أ جاب عن التعامل مع احلامك املسمل: "وأ ما التعامل مع احلامك الَكفر فهذا خيتلف

نه جيب علاهم ذكل  جياد حامك مسمل، فا  اكن يف املسلمني قوة وفاهم اس تطاعة ملقاتلته وتنحيته عن احلمك وا 

زالته فال جيوز هلم أ ن يتحرشوا يف الظلمة  وهذا من اجلهاد يف سبيل هللا, أ ما ا ذا اكنوا ال يس تطيعون ا 

واال ابدة والنيب صىل هللا عليه وسمل عاش يف مكة ثالث والكفرة،ل ن هذا يعود عىل املسلمني ابلرضر 

 عرشة س نة بعد البعثة،

__________ 
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والوالية فاها للكفار ومعه من أ سمل من أ حصابه مل ينازلوا الكفار بل اكنوا مهنيني عن قتال الكفار يف هذه 

يؤمروا ابلقتال ا ال بعدما هاجر النيب صىل هللا عليه وسمل وصار هل دوةل وجامعة يس تطيع هبم أ ن  احلقبة ومل

 يقاتل الكفار.

زالهتا فا هنم يمتسكون  هذا هو مهنج اال سالم فا ذا اكن املسلمون ُتت والية اكفرة وال يس تطيعون ا 

سالهمم وبعقيدهتم, ولكن ال خياطرون بآ نفسهم ويغامرون يف جماهبة  الكفار ل ن ذكل يعود علاهم ابال ابدة اب 

ذا اكنت هلم قوة يس تطيعون هبا اجلهاد فا هنم جياهدون يف سبيل هللا عىل  والقضاء عىل ادلعوة،أ ما ا 

 .1الضوابط الرشعية املعروفة"

 فهذا فيه دالةل واحضة عىل املهنج اذلي جيب أ ن يسلكه املسمل يف مثل هذه احلاالت.

ا أ ن يعلموا أ ن الواجب علاهم جتاه ا خواهنم املسلمني يف دعوهتم وتوجاههم بعد ومما أ نصح به ا خواِن يف هذ

 العمل أ مران:

يصال اخلري هلم،واس تفراغ  ال ول: النصح وذكل أ ن يدعوا ا ىل هللا عز وجل نصيحة ال خواهنم رغبة يف ا 

 الوسع يف ذكل ابحلّكة واملوعظة احلس نة.

ق قدرتك اليت أ عطاك هللا تبارك وتعاىل سواًء قدرة مالية أ و والثاِن: القدرة, مبعىن أ ن تنصح ال خوانك وف



بدنية أ و جاه أ و عمل, فتنطلق يف دعوتك من القدرات املتاحة كل يف العمل, وذكل يف اخلطب أ و اال مامة أ و 

ليه  التدريس أ و التوجيه والتعلمي يف اال ذاعة أ و التلفاز أ و حنو ذكل ما ميكنك به تبليغ دين هللا وادلعوة ا 

لفرص املتاحة ذلكل، وال يتعدى اال نسان ما هو يف قدرته وطاقته فا ن هللا ال يسآ كل ا ال عام مكنك اب

ما يعود عىل دعوته واملسلمني برش يؤدي  -أ عين يف ابب ادلعوة  -فيه،كام ال يفعل اال نسان يف هذا الباب 

مَكانته, فهبذا يسمل  ا ىل قطع هذا العمل واال رضار به،بل يس تعمل عقهل وحّكته وينطلق من قدراته وا 

 وتسمل دعوته

__________ 
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 خاصة يف مثل هذه ال زمان ويؤدي للناس احلق الواجب عليه من تبليغ دين هللا.

ويف هذه ال زمان عىل ادلاعية أ ن يكون حذراً ويقظًا،ل ن كثرياً من ادلعاة أ صلحهم هللا قد أ ولعوا ابحلَكم 

ومحلوا علاهم وأ لبوا الناس علاهم واجهتدوا يف اخلروج علاهم،كام أ ن احلَكم تسلطوا عىل أ ولئك  فكفرومه

ادلعاة بدوافع عديدة مهنا أ هنم شعروا أ هنم خطر ماحق عىل حّكهم ورئاس هتم،فهذا لكه أ ورث املسلمني 

 رشوراً عظمية متواصةل خص هبا أ هل التدين وخاصة من الش باب ابلنصيب ال وىف.

رش وبالء، فعىل ادلاعية أ ن يكون واعيًا يقظًا ل ن ادلعوة ا ىل اخلروج مبنية عىل التكفري فليحتاط  وهذا

لنفسه ولو توقف عن اجلواب عن مثل هذه املسائل واال عراض عهنا أ قصد ال س ئةل, مثل: ما حمك من حمك 

وحنو ذكل. فلو أ عرض املسمل بغري ما أ نزل هللا؟ ما حمك من جعل الراب يف بالده؟ ما حمك احلامك الفالِن؟ 

عن اجلواب عن مثل هذه ال س ئةل ملا يرتتب عىل اجلواب عهنا من فهمها الفهم اخلاطئ من قبل اجلهةل 

املتحمسني عىل غري عمل،لَكن ا عراضه عن اجلواب حّكة وتعقل،ويكون أ ثناء ذكل دافعًا للناس لالش تغال 

صالح أ نفسهم وأ هلاهم،فا ن هلم يف ذكل شغاًل اكف  يًا عن احلَكم وأ مورمه مما ليس هلم يف احلديث عنه اب 

 مصلحة سوى ا غراء السفهاء أ و ملء قلوب املسلمني عىل احلَكم وكرههم وبغضهم املؤدي ا ىل رش عظمي.

 وهللا نسآ ل أ ن هيدي املسلمني ويصلح شؤوهنم وأ حواهلم.
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 مناجه اخملالفني يف التكفري

 أ وال: اخلوارج



... 

 ني يف التكفريمناجه اخملالف

ما س بق ذكره هو موقف أ هل الس نة من التكفري وخيالفهم يف ذكل أ هل البدع من اخلوارج واملعزتةل 

 واملرجئة والرافضة، وس نذكر مذهب ُك فرقة من هؤالء يف هذا املوضوع.

 أ وال: اخلوارج

ماهمم.  اخلوارج مه ُك من كفر املسلمني وخرج عىل ا 

ة وهذه الفرقة يف عَص مبكر من اترخي املسلمني حيث اكن أ وائلهم ظهر يف وقد ابتيل املسلمون هبذه الفتن

عهد عامثن ريض هللا عنه، ومه اذلين قتلوه رضوان هللا عليه مث خرجوا عىل عيل ريض هللا عنه وقاتلهم 

ج من وقتلهم ا ال أ هنم قتلوه غيةل بعد، مث خرجوا عىل حَكم املسلمني تباعا ا ىل أ زماننا هذه، ويعترب اخلوار 

أ شد بالاي املسلمني عرب اترخيهم الطويل حيث نرشوا القتل وادلمار يف ُك مَكن وجدوا فيه, بل صاروا 

من أ كرب العقبات يف انتشار اال سالم وانطالقه ا ىل أ مم ال رض بسبب ا شغاهلم ادلول اال سالمية واخللفاء 

 واس تزنافهم لطاقات ادلول وَجودها وجمهودها.

 ري:موقف اخلوارج من التكف

اخلوارج يكفرون املسلمني ابذلنوب فريون أ ن من ارتكب كبرية من الكبائر فقد كفر بذكل وخرج من 

 اال سالم وهو يف ال خرة خمدل يف النار ال يقبل هللا منه رصفا وال عدال.

 .1ومهنم من يرى ذكل يف الكبائر والصغائر 

__________ 

، الانتصار يف الرد عىل املعزتةل 90-82الفرق ص  ، الفرق بني198-1/174انظر مقاالت اال سالميني  1
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ومه يغلون يف هذا غلوا شديدا حىت قد يعدون ما ليس ذنب ذنبًا، كام فعلوا مع عامثن ريض هللا عنه 

 فكفروه بآ مور أ خذوها عليه وعىل والته يه يف حقيقهتا ليست ذنبا فضال عن أ ن تكون كفرا، وكذكل

فعلوا مع عيل ريض هللا عنه فكفروه يف مسآ ةل التحكمي وخرجوا عليه مع أ ن احلق اكن معه فامي فعل, وليس 

 عليه فامي فعل ذنب فضال عن أ ن يكون كفراً.

ومهنم من يكفر من ال خيرج معهم وال يكون يف معسكرمه ومه يرون أ ن من كفروه فهو يف النار خادلا 

 .1خمدلا فاها أ بدا



من اخلوارج يسمون مرتكب الكبرية اكفر نعمة واكفر نفاق وجيرون عليه أ حَكم املوحدين يف واال ابضية 

 .2ادلنيا أ ما يف ال خرة حفّكه اخللود يف انر َجَّن ال خيرج مهنا أ بداً وال تقبل فيه شفاعة

 واحتج اخلوارج لقوهلم ابلتكفري بآ دةل مهنا:

ْ فَِمْنمكلْ  ي َخلَقمَكل ِ َو اذلذ ْؤِمٌن{ ]التغابنقوهل عز وجل: }هل ْ مل [ ، فزمعوا أ ن هللا ذكر أ ن الناس 2 اَكِفٌر َوِمنمْكل

 فريقان اكفر ومؤمن.

 َ وَن، َوَمْن َخفذْت َمَوازِينلهل فَآُول ْفِلحل ل الْمل ئَِك واس تدلوا أ يضا بقوهل عز وجل: }فََمْن ثَقللَْت َمَوازِينلهل فَآُولَئَِك مهل

وا َأنْفلَسهلْم يِف  يَن َخرِسل ِ وَن{ ]املؤمنوناذلذ َ َخادِلل [ , فدل ذكل عىل أ ن ُك من يدخل النار ال 103, 102 ََجََّنذ

 .3بد أ ن يكون اكفرا 

وحنوهام ويس تدلون ذلكل  4"س باب املسمل فسوق وقتاهل كفر"  -صىل هللا عليه وسمل  –وكذكل قوهل 

 أ يضا بآ ن اال ميان ُك ال يتجزأ  ا ذا ذهب بعضه ذهب

__________ 

 195، اخلوارج يف العَص ال موي ص 170-1/167الت اال سالميني انظر مقا 1

، خمتَص اترخي اال ابضية ل يب 191، احلق ادلامغ ل محد اخللييل ص 121اال ابضية عقيدة ومذهبا ص  2
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 لكه. وعندمه أ ن اال ميان قول واعتقاد ومعل فا ذا نقص يشء من القول أ و العمل اهندم اال ميان لكه وبطل.

 الرد علاهم:

 ما س بق ذكره هو من أ مه أ دلهتم يف تكفري أ حصاب اذلنوب.

 والرد علاهم من شقني:

  يكفر وذكل بآ دةل كثرية مهنا:الشق ال ول: أ نه ثبت ابلرشع أ ن الفاسق من أ هل اال سالم ال

 أ وال: أ دةل تدل عىل عدم تكفريه:

وا بَيهَْنلَما{ ]احلجرات ْؤِمننَِي اْقتََتللوا فَآَْصِلحل ْن َطائَِفتَاِن ِمَن الْمل
ِ
[ , فساممه مؤمنني مع وجود 9قوهل تعاىل: }َوا

 القتال.

ءٌ  ِفَي هَلل ِمْن َأِخيِه يَشْ ْحَساٍن{ ]البقرة وقال عز وجل عن القاتل }فََمْن عل
ِ
لَْيِه اِب

ِ
وِف َوَأَداٌء ا  [178فَات َِباٌع اِبلَْمْعرل



فسم  القاتل أ خا لوَل املقتول, فهذا دليل عىل عدم تكفريه، كام أ ن الشارع مل يعامل مرتكب اذلنوب معامةل 

 عليه الَكفر حيث أ وجب يف شارب امخلر اجلدل والتغريب ويف السارق القطع، وقد أ قام النيب صىل هللا

 وسمل هذه احلدود عىل من وقع منه يشء من تِل املنكرات ولو اكنوا بذكل كفاراً لوجب قتلهم لردهتم.

اثنيًا: أ دةل دلت عىل أ نه يف ال خرة ُتت املشيئة, ومن دخل النار خيرج مهنا، فقد دلت ال دةل العديدة عىل 

نذ ا
ِ
وَن أ ن مرتكب الكبرية ُتت املشيئة من ذكل قوهل عز وجل: }ا َك ِبِه َويَْغِفرل َما دل َ ال يَْغِفرل أَْن يلرْشَ َّللذ

{ ]النساء  [ .48َذكِلَ ِلَمْن يََشاءل

نه خيرج مهنا وقد س بق ذكر ذكل.  كام دلت ال دةل عىل أ ن من دخل النار من أ هل اال ميان فا 

 فهذا لكه يدل عىل عدم تكفري مرتكب الكبرية.

(2/76) 

 

 الهلم مبا اس تدلوا به.الشق الثاِن: بيان بطالن اس تد

الرد عىل اس تدالهلم ابل ية ال وىل، بآ ن يقال: ا ن ال ية نصت عىل أ ن الناس صنفان مؤمنون وكفار، 

نه مل خيرج عن دائرة  ن اكن انقص اال ميان فا  ومرتكب الكبرية ال نعده من الكفار بل هو من املؤمنني وا 

 اال ميان مبا س بق ذكره من ال دةل.

فا ن من خفت موازينه ابلكفر بدليل أ ن هللا تبارك وتعاىل ذكر يف أ خر ال ية عةل خفة  أ ما ال ية الثانية،

لوَن{ ]املؤمنون ب ِ ْ هِبَا تلَكذ  ْ فَكلنُْتل [ , وأ هل الكبائر 105موازيهنم ودخوهلم النار بقوهل: }َألَْم تَكلْن أ اَييِت تلْتىَل عَلَْيمكل

 ليسوا من املكذبني ل ايت هللا عز وجل.

منا أ ما ال ح اديث الوارد فاها ا طالق لفظ الكفر عىل بعض ال عامل فليس املراد به الكفر اخملرج من املةل وا 

هو كفر دون كفر، وقد س بق ذكر ادلليل عىل أ ن الشارع أ طلق مثل هذه ال لفاظ عىل بعض ال عامل، ومل 

 يقصد هبا الكفر اخملرج من املةل.

هب بعضه ذهب لكه: فهذه جحة غري حصيحة ل ن اال ميان مركب أ ما قوهلم: بآ ن اال ميان ُك ال يتجزأ  فا ذا ذ

 من أ جزاء وشعب، وزوال الاْس يف املركبات عىل وَجني:

مهنا ما يكون الرتكيب رشطًا يف ا طالق الاْس، مثل اْس العرشة, رشط يف ا طالق الاْس عىل ما يتكون 

ذا نقصت عن العرشة زال عهنا اْس العرشة وصارت تسع  ة أ و مثانية.من عرشة أ جزاء،ا 

ومهنا ما يكون الرتكيب ليس رشطا يف ا طالق الاْس بل يبق  الاْس بعد زوال بعض ال جزاء، وأ كرث 

املركبات من هذا النوع مثل املكيالت واملوزوانت فاحلنطة ويه بعد النقص حنطة وكذكل الرتاب واملاء ال 

 يتغري امسه ابلنقص.



وال بعض شعبه زوال الاْس ابللكية وذكل مثل الصالة واحلج واْس اال ميان من هذا النوع، فال يلزم من ز 

منا ذا نقص يعض أ عاملها ال يلزم بطالهنا وا  نه ا   فا 

(2/77) 

 

تكون انقصة، ما مل يكن النقص أ ىت عىل ما يكون بقاء الاْس رشطا فيه مثل الركوع والسجود ابلنس بة 

عىل أ صل من أ صوهل مثل الشهادتني أ و للصالة فتبطل بذكل, وكذكل اال ميان يبطل لو اكن النقص أ ىت 

ميانه انقصا  منا يزول عنه اْس الكامل فيكون ا  نه ال يزول الاْس به،وا  أ حد أ راكن اال ميان, وما مل يكن كذكل فا 

 .1ابرتَكبه ليشء من املهنيات لكن ال يزول عنه اْس اال ميان

__________ 

 .520-7/514، مجمع الفتاوى 382مسائل اال ميان للقايض أ يب يعىل ص  1

(2/78) 

 

 اثنيا: املعزتةل

 املعزتةل مه أ حصاب ال صول امخلسة ويه:

التوحيد: اذلي هو عندمه نفي الصفات، والوعيد: اذلي هو نفي القدر، والوعد والوعيد: ويقصدون به أ ن 

ة ال يسم  هللا ال يغفر ملرتكب الكبرية بل هو خمدل يف النار، واملزنةل بني املزنلتني: وهو أ ن مرتكب الكبري 

يف ادلنيا مؤمنا وال اكفراً بل هو يف مزنةل بني املزنلتني، وال مر ابملعروف والهنىي عن املنكر: ويقصدون به 

 .1اخلروج عىل احلَكم ا ذا جاروا وظلموا

فاملعزتةل كام هو ال صل الرابع عندمه فا ن مرتكب الكبرية قد من اال سالم ومل يدخل يف الكفر ويقولون هو 

بني املزنلتني أ ي بني اال ميان والكفر، ويف ال صل الثالث عندمه, فا ن مرتكب الكبرية يف ال خرة يف مزنةل 

خمدل يف النار ال خيرج مهنا أ بدا، ويرون أ ن عذابه دون عذاب الكفار ا ال أ نه خمدل يف النار مثهل مثل الكفار 

ي اكن من مضن حلقة احلسن وأ ول من ابتدع بدعة املزنةل بني املزنلتني واصل بن عطاء الغزال، اذل

البَصي، جفاء سائل يسآ ل احلسن عن مرتكب الكبرية فقبل أ ن جييب احلسن أ جاب واصل بن عطاء بآ نه 

يف مزنةل بني املزنلتني، مث اعزتل يف انحية املسجد يقرر ذكل فقال احلسن اعزتلنا واصل فسموا ذلكل 

 معزتةل.

 ود يف النار فقد أ خذوا ذكل عن اخلوارج.أ ما دعوامه يف احلمك عىل مرتكب الكبرية ابخلل

 أ دةل املعزتةل عىل دعوامه يف مرتكب الكبرية:



اس تدل املعزتةل ابل دةل ادلاةل عىل أ ن هللا مدح املؤمنني ووصفهم ابلصفات احلس نة مثل قوهل تعاىل: }قَْد 

ْؤِمنلوَن{ ]املؤمنون يَن أ َمنلوا أَنذ لَهل 1َأفْلََح الْمل ِ ِ اذلذ ْم{ ]يونس[ }َوبرَش ِ ِ [ وحنوها من 2ْم قََدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرهب ِ

 ال ايت.

__________ 

 .141-128رشح ال صول امخلسة ص  1
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ووصف الفاسقني ابلصفات ادلاةل عىل ذهمم وعقوبهتم مثل قوهل تعاىل يف قاطع الطريق }َذكِلَ لَهلْم ِخْزٌي يِف 

نَْيا َولَهلْم يِف اْل ِخَرِة عََذابٌ  وا َأيِْدهَيلَما َجَزاًء ِبَما 33َعِظمٌي{ ]املائدة ادله [ ، وقوهل عن السارق والسارقة }فَاْقَطعل

{ ]املائدة  ِ َبا نَََكاًل ِمَن اَّللذ  [ .38َكس َ

كام اس تدلوا حبديث أ يب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "ال يزِن الزاِن حني 

لسارق حني يرسق وهو مؤمن وال يرشب امخلر حني يرشهبا وهو مؤمن، يزِن وهو مؤمن، وال يرسق ا

 .1والتوبة معروضة بعد" 

وقالوا ا ن الرسول صىل هللا عليه وسمل نفي عنه اْس اال ميان. فهذا يدل عىل أ نه خرج من اال ميان ومل يدخل 

 يف الكفر.

 الرد علاهم:

ذا اس تدلوا بيشء من النصو  ص عىل بدعهتم فرتامه يس تدلون ببعض من سامت املبتدعة معوما أ هنم ا 

منا  النصوص ويعرضون عن البعض ال خر اذلي ال يتفق مع بدعهتم اليت ابتدعوها من دون نظر للرشع وا 

 ل هواء وأ راء.

واملعزتةل يف اس تدالهلم ال ول نظروا للنصوص اليت ذمت الفساق وذكرت عذاهبم ومل ينظروا ا ىل النصوص 

وا بَيهَْنلَما{ اليت أ دخلهتم يف عداد املؤم  ْؤِمننَِي اْقتَتَللوا فَآَْصِلحل ْن َطائَِفتَاِن ِمَن الْمل
ِ
نني مثل قوهل تعاىل: }َوا

ْحَساٍن{ 9]احلجرات
ِ
لَْيِه اِب

ِ
وِف َوَأَداٌء ا ٌء فَات َِباٌع اِبلَْمْعرل ِفَي هَلل ِمْن أَِخيِه يَشْ [ ،وقوهل تعاىل: }فََمْن عل

 [ .178]البقرة

قامة أ حَكم اال سالم عىل الفاسق, وأ ن الشارع مل يوجب عىل من ارتكب  وكذكل النصوص ادلاةل عىل ا 

 شيئا من املنكرات أ ن يعاود ا سالمه،وجيدده بناًء عىل خروجه منه.

كام مل ينظروا ا ىل النصوص اليت جعلت الفساق ُتت املشيئة والنصوص اليت دلت عىل خروج املوحدين 

ميان مما ي  دل عىل أ هنم مل خيرجوا من اال ميان ابرتَكهبم شيئا من املنكرات.من النار مبا اكن عندمه من ا 



__________ 

 .1/76، ومسمل يف كتاب اال ميان 3/118أ خرجه البخاري يف حصيحه كتاب املظامل  1
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 أ ما ال ايت اليت اس تدلوا هبا: فا ن ما ورد فيه مدح املؤمنني والثناء علاهم فهذا وصف أ هل الكامل مهنم.

مياهنم ابملعايص وال يعين ذكل خروَجم من اال ميان بذكل.أ ما م  ا ورد فيه ذهمم فهذا وصفهم يف حال نقص ا 

أ ما اس تدالهلم حبديث أ يب هريرة: "ال يزِن الزاِن حني يزِن وهو مؤمن ... " فللعلامء يف ذكل عدة أ جوبة 

 من أ ظهرها:

ميانه، ويؤيد هذا حديث أ يب أ ن املراد أ ن اال ميان يرتفع عنه حال مقارفته املنكر فا ذا ات ليه ا  ب وأ قلع رجع ا 

هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "ا ذا زىن الرجل خرج منه اال ميان اكن عليه 

ليه اال ميان"  ، وهبذا قال أ بو هريرة ريض هللا عنه كام روى ال جري أ نه قال: 1اكلظةل فا ذا انقطع رجع ا 

ليه اال ميان ""اال ميان نَزِْه مفن زان  ، وهبذا قال أ يضا ابن عباس 2فارقه اال ميان فا ن الم نفسه وراجع رجع ا 

 ريض هللا عنه وعطاء وطاووس واحلسن وهو قول اال مام أ محد.

وال يعين هذا القول أ ن مفارقة اال ميان هل خروجه من اال سالم ل ن جل العلامء يرون أ ن اال ميان مرتبة أ عىل 

 ميان فهو خيرج ا ىل اال سالم وال خيرج من اال سالم ا ال بآ مر كفري.من اال سالم فلو خرج من اال  

وقول أ خر: أ ن اال ميان املنفي هنا هو اال ميان الَكمل، وهو الكامل الواجب اذلي يعاقب عىل تركه صاحبه 

 ل ن الكامل نوعان:

 وتعاىل عنه.كامل واجب وهو سائر ما أ وجب هللا عىل العباد، ويدخل فيه الانهتاء عام هنى  هللا تبارك 

وكامل مس تحب: وهو سائر ما رغب هللا تبارك وتعاىل به من الفضائل وال عامل الصاحلة. وذكل زايدة عىل 

 القيام ابلواجب والانهتاء عن احملرم.

__________ 

، وقال حصيح عىل رشط الش يخني 1/22، واحلامك يف املس تدرك 2/270أ خرجه أ بو داود يف الس نة  1

 ووافقه اذلهيب.

 .115لرشيعة لل جري ص ا 2

(2/81) 

 



منا  فنقص الكامل الواجب يعرض اال نسان للعقوبة،أ ما نقص الكامل املس تحب فال يعرض اال نسان للعقوبة وا 

 هو أ نقص من غريه ممن أ ىت بذكل.

تقانه وعدم كامهل وعدم اال تيان به عىل  ذا اكن غري متقن، ويقصدون بذكل عدم ا  والعرب قد تنفي اليشء ا 

تقانه ومكن الوجه امل طلوب, كقوهلم ملن صنع شيئًا ومل يتقنه: أ نت مل تصنع شيئًا، ويقصدون نفي جتويده وا 

يرى ابنا يعق أ ابه يقال عنه: هذا ليس بودل هل, ومه يعلمون أ نه من صلبه. أ و مكن يرى طالبًا يآ ت من 

منا املراد من ُك ذكل  تقانه ال خالق ما ال يليق ابلطالب فيقال هذا ليس طالبًا، وا  نفي كامل اليشء وا 

 وحقيقة أ خالقه.

, وحديث "ال 1فكذكل اال ميان املنفي يف هذا احلديث وغريه من ال حاديث مثل: "ال ا ميان ملن ال أ مانة هل" 

منا يه عىل نفي كامل اال ميان2يؤمن أ حدمك حىت ُيب ل خيه ما ُيب لنفسه"   وهللا أ عمل. 3، وحنوها ا 

__________ 

 1/14عن أ نس ريض هللا عنه وقال ال لباِن يف التعليق عىل املشَكة  3/135س ند أ خرجه أ محد يف امل  1

 حديث جيد وأ حد أ سانيده حسن وهل شواهد.

 من حديث أ نس ريض هللا عنه. 1/67، ومسمل يف اال ميان1/9أ خرجه البخاري يف اال ميان  2

ئل اال ميان ل يب يعىل ص ، مسا89، اال ميان ل يب عبيد القاْس بن سالم ص 12/61انظر فتح الباري  3

320،377. 

(2/82) 

 

 :اثلثا: موقف املرجئة من التكفري، والرد علاهم

 املرجئة كام س بق بيانه عرفوا اال ميان: بآ نه التصديق أ و القول أ و القول مع التصديق أ و املعرفة.

 فبناًء عليه حَصوا الكفر يف اجلهل والتكذيب.

اال ميان وهو اجلهل ابهلل عز وجل والتكذيب به الساتر لقلب قال الباقالِن يف تعريف الكفر هو: ضد 

 .1اال نسان عن العمل به

__________ 

 .394المتهيد للباقالِن ص  1

(2/82) 

 



 .1وقال النسفي: الكفر هو التكذيب واجلحود وهام يكوانن يف القلب

اال ميان. وأ ن ال دةل الرشعية وهذا القول مهنم مبين عىل قوهلم يف اال ميان، وقد س بق بيان بطالن قوهلم يف 

 دلت عىل أ ن اال ميان: قول واعتقاد ومعل, يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية, وعىل ذكل ا جامع السلف.

أ ما قوهلم يف التكفري فيكفي يف نقضه اال جامع عىل أ ن من سبذ هللا ورسوهل فهو اكفر هبذا السب، وكذكل 

ِ َوأ اَيتِِه من اس هتزأ  ابهلل ورسوهل صىل هللا عليه وسمل ف  هو اكفر بذكل كام قال هللا عز وجل: }قلْل َأاِبَّللذ

ْ{ ]التوبة ميَاِنمكل
ِ
ْ بَْعَد ا وا قَْد َكَفْرمتل لوَن، ال تَْعتَِذرل هَتْزِئ ْ تَس ْ وهِلِ كلْنُتل [ ، فدل ذكل عىل أ ن الاس هتزاء 66, 65َوَرسل

 جمرداً وكذكل السب وهو أ كرب منه كفر خمرج من املةل.

 أ بغض رشع هللا أ و أ عرض عنه وكذكل السحر ُك هذا مما هو كفر ابهلل.كام أ ن من 

ن مل تكن هذه ال فعال تكذيبًا وال يظهر مهنا ذكل.   2كام دلت ال دةل السابقة يف نواقض اال ميان وا 

__________ 

 .100المتهيد يف أ صول ادلين للنسفي ص  1

 1/192ميان الاعتقادية , نواقض اال  102-99انظر: اال ميان ال وسط لش يخ اال سالم  2

(2/83) 

 

 رابعا: الرافضة

الرافضة من الش يعة اذلين يغلون يف حب عيل وأ ل بيته ويقدموهنم عىل سائر الصحابة ويعتقدون اال مامة 

ماما من أ والد عيل ويطعنون الصحابة الكرام ويكفروهنم.  يف اثىن عرش ا 

مقاال، فال عقل هلم يعمتدون عليه وال والرافضة كام هو معلوم فرقة من رش أ هل البدع وأ سفههم 

رشع،حيث يزمعون اال مامة ال ثىن عرش رجال من أ ل البيت مل يتول مهنم اال مامة فعال ا ال عيل ريض هللا 

عنه, واحلسن مدة س تة أ شهر مث تركها وتنازل عهنا، يزمعون عصمة أ ولئك ال مئة وأ هنم مرشعون ويوىح 

لاهم ا ىل غري ذكل من ترهاهتم وأ اكذيهب  م.ا 
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ويطعنون يف القرأ ن ويردون الس نة لكها ويبغضون أ حصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وزوجاته وسائر 

أ مئة ادلين، وهلم بدع ومقاالت ال تَكد تلتقي مع املسلمني، ومه يف توحيد ال لوهية مرشكون يعبدون القبور 

 1ويدعون أ حصاهبا ويس تغيثون هبم ويطوفون بقبورمه.

 2يف الصفات والقدر مثل املعزتةل ينفون الصفات وينفون القدر.ومه 



 قوهلم يف التكفري:

الرافضة ابتدعوا بدعا كثرية افرتوها مث جعلوها أ صوال يوالون علاها ويعادون، ويشهدون وفقها ابال ميان أ و 

مث احلسني ا ىل  يكفرون،ومن أ خطر بدعهم ما يسمونه ابال مامة. ويه اعتقادمه بآ ن ال مئة مه عيل مث احلسن

ماما من ذرية احلسني.  اثىن عرش ا 

لاهم،  وقد غلو يف هؤالء ال مئة غلوا شديدا فتجاوزوا هبم مقام النبوة فزمعوا أ هنم معصومون وأ هنم يوىح ا 

ويرشعون ويعلمون الغيب وما اكن وما س يكون وأ هنم أ فضل من مجيع ال نبياء ما عدا النيب محمد صىل هللا 

دمه فرق بني النيب واال مام ا ال من انحية املسم  فقط, وبعضهم يقول: ا ن اال مام مل يسم عليه وسمل وليس عن

نبيا مراعاة ملوضوع خُت النبوة بل جيعلوهنم مه الوسائط بيهنم وبني هللا فيطلبون مهنم ما يطلبون من هللا من 

ية من هللا ورسوهل، بل تفرجي اهلموم وكشف الغموم ورفع الكرابت ودفع البليات، وزمعوا أ ن اال مامة وص 

لهىي اكلنبوة.  يه منصب ا 

يقول محمد حسني الَكشف الغطاء يف كتابه أ صل الش يعة وأ صولها: "الش يعة زادوا ركنا سادسا وهو 

لهىي اكلنبوة, فكام أ ن هللا خيتار من يشاء من عباده  الاعتقاد ابال مامة يعين: يعتقدون أ ن اال مامة منصب ا 

 عجزةللنبوة والرساةل ويؤيده ابمل

__________ 

 49انظر كشف ال رسار للخميين ص:  1

 1/58حق اليقني يف معرفة أ صول ادلين لعبد هللا شرب الرافِض  2

(2/84) 

 

مامة من يشاء،ويآ مر نبيه ابلنص عليه وأ ن ينصبه ا ماما  اليت يه كنص من هللا عليه, فكذكل خيتار لال 

 .1 أ ن يقوم هبا"للناس من بعده للقيام ابلوظائف اليت اكن عىل النيب

جفعلوا اال مامة أ صال من أ صول ادلين اذلي ال يصح اال سالم ا ال به بل جيعلونه أ عظم أ صول ادلين ويف هذا 

يروون عن أ يب جعفر الباقر أ نه قال: بين اال سالم عىل مخس عىل الصالة والزاكة والصوم واحلج والوالية، 

 2ومل يناد بيشء كام نودي ابلوالية"

ى لللكيين عن جعفر الصادق أ نه قال: "أ اثيف اال سالم ثالثة الصالة والزاكة والوالية وال ويف رواية أ خر 

وعن زرارة عن أ يب جعفر أ نه قال: بين اال سالم عىل مخسة أ ش ياء عىل  3تصح واحدة مهنن ا ال بصاحبهتا".

 4أ فضل. الصالة والزاكة واحلج والصوم والوالية، قال زرارة: قلت وأ ي دكل أ فضل؟ فقال: الوالية

فهذه الافرتاءات اليت افرتوها يف موضوع اال مامة جعلت نظرهتم للناس من انحية اال ميان والكفر مبنية عىل 



 هذه املقاةل املكذوبة، فذلا زمعوا كفر ُك من أ نكر ذكل وخلوده يف النار.

مامة أ حد من ال مئة و  حجد ما أ وجبه هللا قال الش يخ املفيد من الرافضة: "اتفقت اال مامية عىل أ ن من أ نكر ا 

 5تعاىل هل من فرض الطاعة فهو اكفر ضال مس تحق للخلود يف النار"

__________ 

 58أ صل الش يعة وأ صولها: ص:  1

وهو من كتب الروافض.......وجهل رواية من جعفر الصادق وأ بيه الباقر وقليل منه عن  2/18الَكيف  2

 مل مع أ ن جهل من املوضوع ومما ال أ صل هل.عيل وال قل هو املرفوع ا ىل النيب صىل هللا عليه وس

 2/18الَكيف  3

 2/18الَكيف  4

 2/276حق اليقني يف معرفة أ صول ادلين، عبد هللا شرب  5

(2/85) 

 

مامة أ مري املؤمنني وال مئة من بعده أ نه مبزنةل من حجد نبوة  وقال ابن اببويه الفخر: واعتقادان فمين حجد ا 

قر بآ مري املؤمنني وأ نكر واحدا من بعده من ال مئة أ نه مبزنةل من أ من جبميع ال نبياء ال نبياء، واعتقادان فمين أ  

 1مث أ نكر بنبوة محمد صىل هللا عليه وسمل"

بل زادوا ابلتربؤ من اال هل اذلي خليفة نبيه هو أ بو بكر ريض هللا عنه ويف هذا يقول نعمة هللا اجلزائري: مل 

مام, وذكل أ هنم يقولون ا ن رهبم هو اذلي اكن محمد صىل هللا عليه جنمتع معهم عىل ا هل وال نيب وال عىل  ا 

وسمل نبيه وخليفته من بعده أ بو بكر وحنن ال نقول هبذا الرب وال بذكل النيب، بل نقول: ا ن الرب اذلي 

 .2خليفة نبيه أ بو بكر ليس ربنا وال ذكل النيب نبينا" 

الظاملني فهو اكفر. وقالوا: واعتقادان يف الرباءة أ هنا من ويروون عن الصادق قوهل: من شك يف كفر أ عدائنا و 

ال واثن ال ربعة واال انث ال ربع ومن مجيع أ ش ياعهم وأ تباعهم وأ هنم رش خلق هللا وال يُت اال قرار ابهلل وبرسوهل 

عهنم  ريض هللا 4ومرادمه ابل واثن ال ربعة أ بو بكر ومعر وعامثن ومعاوية3وال مئة ا ال ابلرباءة من أ عداهئم.

وأ رضامه واال انث ال ربع هن عائشة وحفصة ريض هللا عهنام وكذكل هند بنت عتبة أ م معاوية ريض هللا 

 .5عنه وأ م احلمك أ خته 

هذا موقف الرافضة من أ مة محمد صىل هللا عليه وسمل من دلن الصحابة ا ىل أ خر رجل أ و امرأ ة يف هذه 

 غلو وكذب وافرتاءال مة ممن ال يؤمن خبرافاهتم وأ ساطريمه،فهم بني 

__________ 



 2/714نقال عن أ صوال مذهب الش يعة اال مامية  1

 2/714نقال عن أ صول مذهب الش يعة اال مامية  2

 2/276أ صول ادلين لعبد هللا شرب  3

قال قلت من مه؟  –جاء يف تفسري العيايش رواية: من أ عداء هللا أ صلحك هللا: قال ال واثن ال ربعة  4

مع ونعثل ومعاوية ومن دان دينه" وأ بو فصيل هو أ بو بكر ريض هللا عنه ل ن البكر قال أ بو الفصيل ور

والفصيل متقارابن يف املعىن, ورمع عكس لكمة معر, ونعثل مس بة يس بوهنا لعامثن ريض هللا عنه. هكذا 

 قال ش يخهم اجملليس عليه من هللا ما يس تحق.

 .2/725،730انظر أ صول مذهب الش يعة  5

(2/86) 

 

ين هللا ابدعاء اال مامة وما يتبعها من غلو واحنراف،وبني ظمل واعتداء وبغي بتكفري ال مة وساداهتا يف د

 والطعن فاهم ولعهنم وليس من سبب ا ال أ هنم مل يؤمنوا بآ اكذيهبم وخسافاهتم.

 الرد علاهم:

 الرد عىل الروافض يف هذا من شقني:

بطال دعوى اال مامة وأ هنا من أ صول  ادلين. الشق ال ول: يف ا 

بطال تكفري منكرها.  الشق الثاِن: يف ا 

 أ ما الشق ال ول فهو الرد عىل دعوى اال مامة أ هنا أ صل من أ صول ادلين،فهو قول ابطل من عدة أ وجه:

أ وال: أ نه كيف ميكن أ ن يكون أ صال من أ صول اال سالم ومل يرد يف القرأ ن الكرمي هل ذكر كام مل يرد يف 

 عليه وسمل هل ذكر وقد عد عليه الصالة والسالم يف أ حاديث كثرية الس نة الصحيحة عن النيب صىل هللا

 أ راكن اال ميان واال سالم ومل يذكر من مضهنا الوالية أ و اال مامة فامي يزمعون.

لهىي مثل النبوة فَكن جيب التنصيص علاها يف القرأ ن الكرمي كام ينص  اثنيا: أ ن اال مامة كام يزمعون منصب ا 

 سالم.عىل ال نبياء علاهم ال 

اثلثا: ا ن من نظر يف أ راكن اال سالم جيدها عبادات حمضة هلل عز وجل, أ ما اال مامة اليت يزمعون فهىي 

قامة احلدود  منصب دنيوي وليس ديين وتعلقها ابدلين من انحية أ هنا تتضمن حامية ادلين وادلفاع عنه وا 

وامر رؤسائه، فاال مامة وس يةل والعدل بني الناس ويه يف هذا مثل قائد اجلند اذلي يطبق عىل جنوده أ  

 ال قامة ادلين وليست من أ صل ادلين يف يشء.



رابعا: أ ن الوصاية لعيل واال مامة هل ابلكيفية اليت يدعاها الروافض أ و ل من ادعاها يف اال سالم عبد هللا بن 

نه اكن للك نيب  س بآ  الاهودي حيث اكن يش يع: ا 

(2/87) 

 

ن عليا ويص محمد صىل هللا عليه فتلقفها عنه  1وسمل ومحمد خامت ال نبياء وعيل خامت ال وصياء. ويص وا 

احلاقدون عىل اال سالم من أ حصاب امللل فنرشوها وأ شاعوها بني املسلمني، وُك من عرف اترخي عيل 

ماما وال ش يعيا كام يدعيه الرافضة بل روي  ريض هللا عنه وسريته يتيقن أ نه ما اكن يعتقد أ نه وصيا وال ا 

عنه أ نه قام خطيبا عىل منرب الكوفة ملا عمل بقوم من أ هل الكوفة يتناولون أ اب بكر ومعر  عنه ريض هللا

ريض هللا عهنام وينتقصوهنام فقام خطيبا فآ ثىن عىل أ يب بكر ومعر وذكر مجيل خصاهلام مث قاِل: مفن أ حبين 

ليمك يف أ مر  هام لعاقبت يف هذا أ شد فليحهبام ومن مل ُيهبام فقد أ بغضين وأ ان منه بريء ولو كنت تقدمت ا 

العقوبة، أ ال مفن أ وتيت به يقول بعد هذا اليوم فا ن عليه ما عىل املفرتي، أ ال وخري هذه ال مة بعد نباها أ بو 

 2بكر ومعر ريض هللا عهنام".

بل ثبت يف البخاري أ ن محمد بن عيل بن أ يب طالب ابن احلنفية قال: قلت ل يب يعىن عليا: أ ي الناس خري 

هللا صىل هللا عليه وسمل قال: أ بو بكر، قلت: مث من؟ قال: مث معر، وخشيت أ ن يقول عامثن،  بعد رسوهل

 3قلت: مث أ نت، قال: ما أ ان ا  ال رجل من املسلمني".

 فهذا قول عيل ريض هللا عنه يف نفسه ومذهبه يف اخللفاء قبهل وفيه دالةل عىل كذب الروافض.

ومهية خرافية حيث مل يتول اال مامة من أ مئهتم سوى عيل بعد  خامسا: أ ن اال مامة اليت يزمعون يه دعوى

 ثالثة خلفاء مث احلسن بن عيل ملدة س تة أ شهر مث تنازل

__________ 

 3/169الرشيعة لل جري  1

بليس  2 بس نده عن سويد بن غفةل وذكره ش يخ اال سالم  140-138أ خرجه بطوهل ابن اجلوزي يف تلبيس ا 

 2/345وه اال صهباِن عن علقمة، انظر احلجة يف بيان احملجة وروى حن 1/308يف مهناج الس نة 

 , ابب قول النيب صىل هللا عليه وسمل لو كنت متخذاً خلياًل.7/24أ خرجه البخاري يف فضائل الصحابة  3

(2/88) 

 

عهنا أ ما من عدامه فمل يتول أ حد مهنم شيئا من أ مور ادلنيا فضال عن اال مامة الكربى، فتكون دعوامه يف 

 ال مامة من ابب الكذب والتخرص فقط.ا



سادسا: أ ن عليا توىل ابختيار املسلمني هل،ليس بنص وال بطلب منه وكذكل احلسن واله املسلمون اذلين 

اكنوا مع أ بيه يف العراق بعد مقتل عيل ريض هللا عنه ليس بنص وال طلب منه، مث تنازل عهنا،فلو اكن فاها 

سلمني وال جاز للحسن التنازل عهنا. وهذا من أ قوى ال دةل علاهم ل نه لو نص ملا احتاج ال مر ا ىل اختيار امل 

ماما من قبل هللا عز وجل ملا جاز هل التنازل كام ال جيوز لنيب أ ن يتنازل عن النبوة اليت لكف هبا.  اكن ا 

 سابعا: أ ن الروافض يزمعون اال مامة الثىن عرش رجال من أ ل البيت. ومن قرأ  يف كتب الروافض يرامه

مامة من هيوون وهذا يدل  خيتلفون عند موت ُك واحد من أ ولئك ا ىل فرق كثرية ُك جامعة مهنم تقول اب 

 عىل كذب ما يزمعونه من النص عىل أ مئهتم.

اثمنا: ا ن ال دةل ادلاةل عىل اس تحقاق أ يب بكر للخالفة بعد رسوهل هللا صىل هللا عليه وسمل ظاهرة واحضة 

منا يكفي أ ن يذكر دليل واحد وهو اس تخالف النيب صىل هللا عليه  –وليس هذا مَكن اس تقصاهئا  – وا 

مامة يف الصالة يف مرضه اذلي مات فيه فبل موته عليه الصالة والسالم, وهو اكف يف  وسمل ل يب بكر لال 

ادلالةل، ل ن الصالة أ عظم أ راكن اال سالم بعد الشهادتني، ولو اكن عليا كام يزمع الروافض هو ويص رسوهل 

مام املسلمني يف حياته فلام مل جيعهل كذكل دل عىل كذب الروافض يف هللا  صىل هللا عليه وسمل جلعهل ا 

 دعوامه اال مامة وأ ن املس تحق للخالفة هو أ بو بكر ريض هللا عنه.

ما أ دةل عامة ليس هلم فاها دليل  مامة ا  اتسعا: ا ن ُك ما يدعيه الروافض من ال دةل يف اس تحقاق عيل لال 

اَكَة وَ مثل قوهل  لْؤتلوَن الزذ الَة َوي لِقميلوَن الصذ يَن ي ِ يَن أ َمنلوا اذلذ ِ ل َواذلذ وهلل ل َوَرسل ل اَّللذ ذَما َوِليهمكل ن
ِ
ْ َراِكعلوَن{ تعاىل: }ا مهل

 [55]املائدة

(2/89) 

 

ما أ دةل فاها فضيةل لعيل ريض هللا عنه وليس فاها دالةل عىل اخلالفة وذكل مثل قول النيب صىل هللا  وا 

 1عليه وسمل: "من كنت مواله فعيل مواله" 

فليس معناها ا ال أ نه من كنت حمبوبه وواجب عليه نَصيت فعيل حمبوبه وواجب عليه نَصته. وهو من 

هلْم َأْوِلَياءل بَْعٍض{ ]التوبة ْؤِمنَاتل بَْعضل ْؤِمنلوَن َوالْمل [ ل ن الوَل يف اللغة هو النارص 71جنس قوهل تعاىل: }َوالْمل

 ب.واحمل

 2ومثلها حديث: "أ ال ترىض أ ن تكون مين مبزنةل هارون من موىس ا ال أ نه ال نيب بعدي".

فهذا فيه بيان أ ن يكون عيل مبزنةل هارون ملا اس تخلفه موىس عىل أ ههل وبين ا رسائيل فعيل كذكل ل ن 

مل يكن يف املدينة هذا القول قاهل النيب صىل هللا عليه وسمل ملا اس تخلف عليا عىل املدينة يف غزوة تبوك و

ا ال النساء والصبيان خفرج عيل يبِك قال تخلفين عىل النساء والصبيان فطيب خاطره النيب صىل هللا عليه 



 وسمل بذكل، فهذه فضيةل هل وليس فاها دالةل عىل اال مامة املزعومة.

 أ ما الرد علاهم يف تكفري منكر اال مامة مفن عدة أ وجه:

 د من ال نبياء ومل يرد دليل عىل كفر من أ نكر اال مامة.أ ن هللا كفر منكر نبوة أ ح – 1

مامة عيل ريض هللا  - 2 ذ ليس يف القرأ ن وال يف الس نة النص عىل ا  أ ن تكفري منكر اال مامة اعتداء وبغي،ا 

 عنه فضال عن أ حد من أ هل بيته وأ بنائه مفن أ نكرها فهو منكر ليشء مل يرد يف الرشع هل دليل رصحي.

__________ 

من حديث أ يب الطفيل, وقال: حسن حصيح. وللحديث  5/633ه الرتمذي يف كتاب املناقب أ خرج 1

 .344-4/330طرق أ خرى كثرية. انظر: سلسةل ال حاديث الصحيحة 

, ابب مناقب عيل ريض هللا 5/17أ خرجه البخاري يف كتاب فضائل أ حصاب محمد صىل هللا عليه وسمل  2

 ، من حديث سعد بن أ يب وقاص ريض هللا عنه.4/1870عنه, ومسمل يف كتاب فضائل الصحابة 

(2/90) 

 

أ ن تكفري منكر اال مامة فيه تكفري لل مة من أ ولها ا ىل أ خرها سوى رشذمة قليةل من الروافض وهذا  - 3

بطال ادلين فهو ابطل. بطال ادلين لكه وما أ دى ا ىل ا   مؤد ا ىل ا 

ي تنازل ملعاوية وتكفري اال مام وهو احلسن أ ن تكفري منكر اال مامة فيه تكفري للحسن بن عيل اذل – 4

 كتكفري نيب من ال نبياء عندمه فيكون تكفري منكر اال مامة ابطل ل نه مؤد ا ىل تكفري احلسن.

أ ن تكفري منكر اال مامة فيه تكفري ملن أ قر ملعاوية ابال مامة فيدخل فيه احلسن واحلسني وسائر أ ل  - 5

مامة معاوية وابيعوه مفن زمع كفر من أ نكر اال مامة البيت ومن اكن مع عيل يف العراق ل هنم  اصطلحوا عىل ا 

فقد كفر مجيع هؤالء ومهنم أ مئة أ ل البيت وتكفريمه كفر, مفن كفرمه فال شك يف كفره عند الروافض فهذا 

 دليل ظاهر عىل بطالن دعوى الروافض يف منكر اال مامة.

ها يف اال مامة، وكذكل بغاهم وظلمهم يف تكفريمه فيتبني من هذا لكه كذب الروافض يف دعاوهيم اليت ادعو 

 املسلمني بتِل ادلعاوى املكذوبة.

(2/91) 

 

 بيان بطالن قول الرافضة يف اال مامة عىل التفصيل, والرد علاهم:

 دعوى الرافضة بآ ن اال مامة ركن من أ راكن ادلين ابطةل من عدة أ وجه مهنا: -أ  

كذب مهنم فمل يرد عن هللا وال عن رسوهل صىل هللا عليه وسمل  ا ن زمعهم أ هنا ركن من أ راكن اال سالم - 1



منا يرووهنا عن جعفر بن محمد بن عيل امللقب ابلصادق، وليس هو  ذكر ذكل، بل مجيع رواايهتم يف هذا ا 

 مرشع وليس لقوهل اعتبار ا ال يف حاةل موافقته لالكم هللا عز وجل أ و الكم رسوهل صىل هللا عليه وسمل.

لاهم ما مل ا ن روا - 2 ايهتم عن جعفر الصادق مسلسةل ابجملاهيل،ومه يكذبون عىل أ ل البيت وينس بون ا 

 يقولوه.

ا ن هذا القول خمالف ملا ورد يف احلديث الصحيح عن ابن معر ريض هللا عهنام عن النيب صىل هللا  - 3

يتاء عليه وسمل: "بين اال سالم عىل مخس شهادة أ ن ال ا هل ا ال هللا وأ ن محمد رسول هللا قام الصالة، وا  ، وا 

 1الزاكة، وصوم رمضان، واحلج".

ما عبادة بدنية اكلصالة  ذا نظران يف أ راكن اال سالم جند أ هنا لكها عبادات حمضة هلل عز وجل ا  كام أ ان ا 

والصيام أ و عبادة مالية اكلزاكة أ و عبادة بدنية مالية اكحلج، وليست الوالية من جنسها بل تتعلق بس ياسة 

دارة شؤوهنا وتنفيذ حدود هللا عز وجل وأ وامره اليت تتعلق بوَل ال مر، فهىي وس يةل ا ىل ال مة امل  سلمة وا 

اخلري والعبادة وليست غاية مطلوبة حبد ذاهتا مثل قائد اجليش أ و مدير اال دارة، فالهدف من تنصيبه هو 

دارته وفق ما دليه من تعلاميت. ليه وا   س ياسة العمل املوُك ا 

رب وهكذا الباطل دامئًا، مفرة جعلوا ال راكن مخسة، ومرة ثالثة، ومرة س تة، فهذا ا ن الكهمم مضط - 4

 دليل الاضطراب والكذب.

لهىي اكلنبوة مبعىن أ ن هللا هو اذلي خيتار  - 5 زمعهم أ ن اال مامة أ عظم أ راكن اال سالم، مث زمعهم أ هنا منصب ا 

 ال مئة، فهذا من الباطل ل ن فيه دالةل عىل أ ن

__________ 

ميانمك,  1/9أ خرجه البخاري يف كتاب اال ميان  1 من عدة أ وجه عن ابن معر ريض هللا عهنام, ابب دعاؤمك ا 

 , ابب بيان أ راكن اال سالم ودعامئه العظام.1/45ومسمل يف كتاب اال ميان 

(2/92) 

 

جة عىل الناس, ال نبياء غري اكفني يف تبليغ ادلين وبيانه، فاحتاج ال مر عندمه ا ىل تنصيب ال مئة ال قامة احل

 ِ نِْذرِيَن ِلئاَلذ يَكلوَن لِلنذاِس عىََل اَّللذ ِيَن َومل برَش ِ اًل مل سل وذكل ابطل يكذهبم ظاهر القرأ ن, فقد قال عز وجل: }رل

ِل{ ]النساء سل ٌة بَْعَد الره جذ  165حل

ياء ا ىل الناس، فال فال نبياء علاهم السالم مبلغون عن هللا عز وجل مث العلامء وادلعاة يبلغون دعوة ال نب 

 حاجة لل مئة املزعومني.

أ ن اخلليفة بعد رسوهل هللا صىل هللا عليه وسمل هو عيل بن أ يب طالب مث ال مئة من أ ل البيت عىل  -ب 



 ترتيهبم دلهيم، وأ ن النيب صىل هللا عليه وسمل نص عىل ذكل.

ويص رسول هللا صىل هللا عليه هذه أ مه دعاوى الروافض،وأ مه ما يمتزيون به وهو اعتقاد أ ن عليًا هو 

 وسمل.

 ويس تدل الروافض لهذا بآ دةل من القرأ ن والس نة مهنا:

لْؤتلوَن الزذ  - 1 الَة َوي لِقميلوَن الصذ يَن ي ِ يَن أ َمنلوا اذلذ ِ ل َواذلذ وهلل ل َوَرسل ل اَّللذ ذَما َوِليهمكل ن
ِ
ْ قول هللا عز وجل: }ا اَكَة َومهل

وَن{ ]املائدة  [ .55َراِكعل

يَن أ َمنلوا{ يف ال ية عيل بن أ يب طالب ريض هللا عنه، وذكل أ ن ال ية نزلت فيه وقا ِ لوا: ا ن املراد بـ }اذلذ

 .1حيث تصدق خبامته عىل مسكني وهو يصيل، وزمعوا أ ن ذكل مروي يف الصحاح الس تة

ل  َ َوكلون ذقلوا اَّللذ يَن أ َمنلوا ات ِ َا اذلذ اِدِقنَي{ ]التوبةواس تدلوا أ يضًا بقوهل تعاىل: }اَي َأهيه  [ .119وا َمَع الصذ

 .2وزمعوا أ ن املراد بـ "الصادقني" هنا عيل بن أ يب طالب ريض هللا عنه

ويس تدلون من الس نة حبديث غدير "مخ" اذلي ورد فيه قوهل عليه الصالة والسالم: "من كنت مواله 

 3فعيل مواله".

__________ 

 د هللا شرب وهو من الرافضة.لعب 1/262انظر حق اليقني يف أ صول ادلين  1

 .1/263انظر حق اليقني يف أ صول ادلين  2

 .90س بق تخرجيه ص 3

(2/93) 

 

وحديث أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل ملا نزل عليه قوهل عز وجل: }َوَأنِْذْر َعِشرَيتََك اْلَْقَرِبنَي{ 

ن يضمن عين ديين ومواعيدي [ مجع من أ هل بيته ثالثني فآ لكوا ورشبوا مث قال هلم: "م124]الشعراء

 ويكون خليفيت، ويكون معي يف اجلنة" فقال عيل: أ ان.

ومهنا حديث أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل ملا أ راد اخلروج لغزوة تبوك خلف عليًا عىل النساء والصبيان 

ىض أ ن تكون فقال: اي رسول هللا أ تخلفين عىل النساء والصبيان؟ فقال النيب صىل هللا عليه وسمل: "أ ال تر

 .1مين مبزنةل هارون من موىس" 

هذه أ مه أ دلهتم من الس نة عىل ما زمعوا, وهو أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قد نص عىل أ ن اخلليفة بعده 

 هو عيل وهلم أ دةل أ خرى أ كرثها غري حصيحة.

 الرد علاهم وبيان بطالن اس تدالهلم:



 الاس تدالل هبا. الروافض يس تدلون بآ دةل عامة ويكذبون يف بيان وجه

ال - لِقميلوَن الصذ يَن ي ِ يَن أ َمنلوا اذلذ ِ ل َواذلذ وهلل ل َوَرسل ل اَّللذ ذَما َوِليهمكل ن
ِ
لْؤتلوَن فآ ما ال ية ال وىل ويه قوهل عز وجل: }ا َة َوي

وَن{ ]املائدة ْ َراِكعل اَكَة َومهل  [ .55الزذ

 فالرد عىل اس تدالهلم هبا ما ييل:

 انحية لفظها ليس فاها تخصيص ل حد.أ ن ال ية عامة مفن  - 1

 أ ن سبب نزول ال ية ذكر فيه العلامء ثالثة أ قوال: - 2

فقيل: ا هنا نزلت يف عبادة بن الصامت ريض هللا عنه ملا جاء ا ىل النيب صىل هللا عليه وسمل, وتربأ  من هيود 

 .2م, فآ نزل هللا هذه ال يةبين قينقاع فقال: أ توىل هللا ورسوهل واملؤمنون, وأ برأ  من حلف الكفار وواليهت

 .3والقول الثاِن: أ ن ال ية عامة يف ُك من أ سمل, وهذا قول ابن عباس والسدي وأ بو جعفر محمد الباقر

__________ 

 .1/275انظر: املرجع السابق  1

 .6/288روي ذكل ابن جرير يف تفسريه عن ا ِساق بن يسار  2

 .6/288تفسري ابن جرير  3

(2/94) 

 

لث: أ هنا نزلت يف عيل بن أ يب طالب ريض هللا عنه حيث تصدق خبامته عىل مسكني وهو راكع، القول الثا

وروي ذكل عن جماهد وعتبة بن أ يب حكمي وغريمه، ا ال أ ن هذه الرواايت ال يصح مهنا يشء، قال ابن 

 .1كثري عهنا: "وليس يصح يشء مهنا ابللكية لضعف ا س نادها وَجاةل رجالها" 

 أ ن ال ية ليست خاصة بعيل ريض هللا عنه، وأ ن الرواايت الواردة يف أ هنا نزلت يف عيل فهذه ال قوال تبني

ضعيفة، وكذكل يتبني كذب الرافضة حني يدعون أ ن الرواايت واردة دلى أ هل الس نة يف الصحاح الس تة 

 حيث مل ترد يف أ ي من الصحاح.

النَصة والتآ ييد واحملبة حفملها عىل اخلالفة  أ ن محل ال ية عىل اخلالفة غري حصيح ل ن التوَل من معانيه - 3

 ُيتاج ا ىل دليل خاص وليس عندمه دليل خاص.

اِدِقنَي{ ]التوبة لوا َمَع الصذ  [ .119أ ما ال ية الثانية ويه قوهل عز وجل: }َوكلون

 فالرد عىل اس تدالهلم هبا:

منا فاها ال مر بآ ن يكون -  1 املسمل مع الصادقني, وال ية من مضن  أ ن ال ية عامة فال تعني أ حداً بلفظها, وا 

ال ايت اليت نزلت يف شآ ن كعب بن ماكل ريض هللا عنه وصاحبيه حني تخلفوا عن غزوة تبوك, فآ مرمه 



 هللا عز وجل بعد التوبة علاهم أ ن يتقوا هللا ويكونوا مع الصادقني.

 أ نه ورد عن العلامء ثالثة أ قوال يف ال ية: - 2

قني رسوهل هللا صىل هللا عليه وسمل وأ حصابه، وهبذا قال عبد هللا بن معرو ريض أ ولها: أ ن املراد ابلصاد

 هللا عنه.

 .2واثناها: أ ن املقصود بذكل أ بو بكر ومعر وأ حصاهبام ريض هللا عهنم، وهبذا قال الضحاك

__________ 

 .2/67تفسري ابن كثري  1

 .2/363انظر: تفسري ابن كثري  2

(2/95) 

 

 .1ود بذكل عيل بن أ يب طالب ريض هللا عنه، وهبذا قال ابن عباس ريض هللا عنهواثلهثا: أ ن املقص

وليس يف هذه ال قوال تعارض وال تنايف ل ن ُك هؤالء من الصادقني اذلين أ مر املسمل بآ ن يكون معهم 

 ويلزم طرائقهم يف الصدق والاس تقامة.

ة والسالم: "من كنت مواله فعيل مواله" أ ما اس تدالهلم من الس نة فاحلديث ال ول وهو قوهل عليه الصال -

فالرد علاهم هو أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل ذكر املوالاة، واملوالاة تآ يت عىل معان مهنا احملبة والنَصة 

وهذا هو املقصود هنا فيكون معناه من كنت حمبوبه وواجب عليه نَصيت فعيل أ يضًا جيب أ ن يكون 

اية ما يدل عليه احلديث، وهو من جنس ما ذكر هللا عز وجل عن حمبوبه وواجب عليه نَصته، فهذا غ

هلْم أَْوِلَياءل بَْعٍض{ ]التوبة  ْؤِمنَاتل بَْعضل ْؤِمنلوَن َوالْمل [ , أ ي يتنارصون ويتعاضدون كام 71املؤمنني يف قوهل: }َوالْمل

ديث دلياًل للرافضة . فال يكون احل2جاء يف احلديث الصحيح "املؤمن للمؤمن اكلبنيان يشد بعضه بعضا" 

 عىل النص عىل والية عيل ريض هللا عنه.

وذكر الباهقي يف كتابه "الاعتقاد" أ ن احلديث هل سبب وهو أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل ملا بعث عليًا 

ا ىل المين كرثت الشَكة منه وأ ظهروا بغضه، فآ راد النيب صىل هللا عليه وسمل أ ن يذكر اختصاصه به وحمبته 

 .3هثم عىل حمبته ومواالته وترك معاداتها ايه وُي

والرافضة هنا يزيدون من عند أ نفسهم أ ش ياء حىت يومهوا الناس املعىن اذلي يقصدون، فيذكر "عبد هللا 

لَْيَك 
ِ
ولل بَل ِْغ َما ُأنْزَِل ا سل َا الرذ شرب" الرافِض أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل ملا نزل عليه يف جحة الوداع }اَي َأهيه

مث بعد أ ن ذكر ما ذكر يف عيل ريض هللا عنه نزل عليه  4[ ال ية, قام يف غدير "مخ" 67ْن َرب َِك{ ]املائدةمِ 

 قوهل تعاىل: }الَْيْومَ 



__________ 

 .4/316ادلر املنثور للس يوطي  1

 .2/336انظر: تفسري ابن كثري  2

 .7/317. البداية والهناية البن كثري 181الاعتقاد للباهقي ص  3

غدير مخ: موضع بني مكة واملدينة تصب فيه عني، وقد مر عليه النيب صىل هللا عليه وسمل يف طريق  4

 .2/81عودته من جحة الوداع. انظر: الهناية البن ال ثري 

(2/96) 

 

ْ ِنْعَميِت{ ]املائدة ْ َوَأتَْمْمتل عَلَْيمكل ْ ِدينمَكل املوالاة مروي يف [ ال ية، مث زمع الرافِض أ ن حديث 3َأمْكَلْتل لمَكل

 .1البخاري

 وهذا من افرتاءات الروافض.

ولل بَل ِْغ{ فمل يذكر أ حد من العلامء أ هنا نزلت يف احلج. سل َا الرذ  أ ما ال ية ال وىل قوهل عز وجل: }اَي َأهيه

ْ{ فباالتفاق أ هنا نزلت عىل النيب صىل  ْ ِدينمَكل هللا عليه وسمل وهو أ ما ال ية الثانية ويه }الَْيْوَم َأمْكَلْتل لمَكل

واقف بعرفة كام روى ذكل البخاري ومسمل،وليس يف غدير مخ كام زمع الرافِض, فا ن غدير مخ مر به النيب 

 صىل هللا عليه وسمل بعد عودته من احلج وهو يف طريقه ا ىل املدينة.

منا هو مروي عند الرت  مذي ومن كذب الرافِض أ نه ادع  أ ن احلديث يف البخاري وهو غري حصيح وا 

 واال مام أ محد ومل يروه البخاري وال مسمل.

أ ما احلديث الثاِن فقد رواه اال مام أ محد بس نده عن رشيك بن عبد هللا عن ال معش عن املهنال بن معرو  -

عن عباد بن عبد هللا ال سدي عن عيل قال: ملا نزلت }َوَأنِْذْر َعِشرَيتََك اْلَْقَرِبنَي{ قال: مجع النيب صىل هللا 

 ه وسمل من أ هل بيته ثالثنيعلي

فآ لكوا ورشبوا قال: فقال هلم من يضمن عين ديين ومواعيدي ويكون معي يف اجلنة وخليفيت يف أ هيل؟ 

فقال رجل مل يسمه رشيك: أ نت كنت حبراً من يقوم هبذا قال: مث قال ال خر قال: فعرض ذكل عىل أ هل 

 .2بيته فقال عيل: أ ان

  املس ند وهو حديث ضعيف, فا ن عبادهكذا روى احلديث اال مام أ محد يف

 ابن عبد هللا ال سدي قال عنه يف التقريب: ضعيف.

 وقال عن املهنال بن معرو: صدوق رمبا ومه.

 أ ما ال معش فهو مدلس وفد عنعن احلديث.



 ورشيك بن عبد هللا صدوق خيطيء كثرياً وتغري حفظه منذ وَل القضاء.

__________ 

 .1/274أ صول ادلين  انظر: حق اليقني يف معرفة 1

 .1/111املس ند  2

(2/97) 

 

 فاحلديث هبذا اال س ناد ضعيف.

كام أ ن احلديث ليس فيه دليل عىل اخلالفة, وذكل أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل ذكر ذكل ملا أ مر ابجلهر 

ل أ ن ابدلعوة فَكن يريد رجاًل من أ هل بيته يضمن عنه أ داء احلقوق ا ىل الناس ويرع  شؤون أ ههل الحامت

يصال ال ماانت ا ىل أ حصاهبا  يقتهل املرشكون ا ذا َجر ابدلعوة فآ راد عليه الصالة والسالم أ ن يطمآ ن عىل ا 

 .1ل ن قريشًا اكنوا يآ متنونه عىل أ مواهلم

والرافضة حرفوا يف احلديث حيث قالوا: "خليفيت" يومهون الناس أ ن املقصود اخلالفة ونص الرواية 

 لفين يف أ هيل يرع  شؤوهنم."خليفيت يف أ هيل" ومعناه خي

كام أ ن يف احلديث ما يشري ا ىل بطالنه وهو أ ن عليًا اكن معره وقت اجلهر ابدلعوة ثالث عرشة س نة ل نه 

اكن حني أ سمل هل عرش س نوات وادلعوة الرسية ثالث س نوات فيكون معره ثالث عرشة س نة وقت 

زف عنه كبار بين هامش وبين عبد املطلب ذكل، فهل يعقل أ ن يتصدى لهذا ال مر غالم دون البلوغ ويع

 وفاهم مثل محزة بن عبد املطلب ريض هللا عنه؟

 أ ما احلديث الثالث وهو "أ ما ترىض أ ن تكون مين مبزنةل هارون من موىس ا ال أ نه ال نيب بعدي".

 فالرد علاهم يف اس تدالهلم به هو أ ن يقال:

منا ق اهل الرسول صىل هللا عليه وسمل تطييبًا خلاطر عيل ليس يف احلديث دالةل عىل اخلالفة ل ن احلديث ا 

ذَف عليًا عىل املدينة، خفرج  ريض هللا عنه وذكل أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل ملا خرج لغزوة تبوك َخل

عيل يبِك ويقول: أ تخلفين عىل النساء والصبيان؟ فقال هل النيب صىل هللا عليه وسمل مطيبًا خلاطره "أ ما 

ين مبزنةل هارون من موىس"،أ ي حني اس تخلف موىس أ خاه هارون عىل قومه ملا ذهب ترىض أ ن تكون م

ملوعده مع رب عز وجل, فاملراد هنا تشبيه الاس تخالف ابالس تخالف وقد اكن من عادة النيب صىل هللا 

عليه وسمل أ نه لكام خرج يف سفر أ و غزوة اس تخلف عىل املدينة وقد اس تخلف عبد هللا بن أ م مكتوم 

   وغريه منال مع



__________ 

 .3/9انظر: البداية والهناية  1

(2/98) 

 

 .1الصحابة فمل يكن اس تخالفه لهؤالء دلياًل عىل اس تحقاقهم للخالفة بعد موته عليه الصالة والسالم

ن اكنت  هذه أ مه أ دلهتم فامي يدعون من الوصية لعيل وعندمه رواايت كثرية مكذوبة ورواايت أ خرى وا 

ال تدل عىل املعىن اذلي يقصدون مثل قول النيب صىل هللا عليه وسمل: "ل عطني الراية غداً حصيحة فا هنا 

 , يعين عليًا، فهذا من فضائل عيل ريض هللا عنه وليس فيه دالةل عىل اخلالفة.2رجاًل ُيب هللا ورسوهل" 

كل يشء يصح أ ما من عدا عيل ريض هللا عنه من أ مئهتم مثل احلسن واحلسني ومن بعدمه فليس يف ذ

البتة سوى الكذب من الروافض والهبتان, ومما يدل دالةل واحضة عىل كذب الروافض: أ نه مل يتول ممن 

يدعون هلم اال مامة ا ال عيل ريض هللا عنه مث احلسن توىل قرابة س تة أ شهر مث تنازل ملعاوية ريض هللا 

 عليه وسمل يف واليته لَكن عنه, فلو اكن عند احلسن بن عيل ريض هللا عنه نص من النيب صىل هللا

مرتكبًا حملرم يف تنازهل ولَكن أ مثًا يف ذكل، وخاصة أ نه اكن معه أ هل العراق وجنود أ بيه لكهم اكنوا معه يف 

ذكل الوقت, ومع هذا تنازل ريض هللا عنه وترك ال مر، وهذه منقبة عظمية هل وصدق فيه قول رسول هللا 

، 3س يد ولعل هللا أ ن يصلح به بني فئتني عظميتني من املسلمني" صىل هللا عليه وسمل "ا ن ابين هذا 

 من الهجرة. 41ويقصد يف ذكل احلسن، وقد وقع مصداق ذكل بتنازهل ريض هللا عنه ابخلالفة ملعاوية عام 

ذا قرأ ت يف كتب الفرق وخاصة كتهبم  ومما يبني كذب الروافض والش يعة معومًا يف دعوى اال مامة،أ نك ا 

الش يعة للنوخبيت وهو ش يعي، جتد أ هنم خيتلفون بعد موت ُك واحد من أ مئهتم ا ىل فرق  مثل كتاب فرق

عديدة أ ي خيتلفون يف اذلي بعده، وما ذكل ا ال ل ن دعوامه ابلنص عىل أ مئهتم كذب وافرتاء، وملا مات 

 احلسن العسكري وهو اال مام احلادي عرش دلهيم ومل يكن هل ودل ُتريوا يف هذا

__________ 

 .7/325هناج الس نة النبوية البن تميية م 1

, ابب فضل عيل ريض هللا عنه, والرتمذي يف كتاب 4/1871أ خرجه مسمل يف كتاب فضائل الصحابة  2

 , ابب مناقب عيل ريض هللا عنه.5/638املناقب 

 .9/48حصيح البخاري مع الفتح  3

(2/99) 

 



هل ودلاً ومسوه محمد وزمعوا أ نه دخل الرسداب ال مر ل ن ذكل يعين انقطاع حبل الكذب عندمه فاخرتعوا 

وبقي فيه س بعني س نة مث زمعوا أ نه اختف  وغاب غيبة لن خيرج مهنا ا ال أ خر الزمان فهل يف العقول أ خسف 

 من تِل العقول اليت تصدق هبذا الهراء والكذب.

بون ابحلق   ويردونه.والرافضة مع كذهبم وافرتاءاهتم وتصديقهم للرواايت املكذوبة يٌَكذ ِ

فهنا أ دةل عديدة تدل عىل خالفة أ يب بكر ريض هللا عنه وخالفة معر أ يضًا يردها الروافض ويكذبون هبا 

مع رصاحهتا وحصهتا ووضوهحا وأ دةل أ خرى تدل عىل مَكنة أ يب بكر ريض هللا عنه من رسول هللا صىل 

 هللا عليه وسمل مل يرد لعيل ريض هللا عنه مثلها مهنا.

َا يِف الْغَارِ أ ن هللا عز و  ْذ مهل
ِ
وا اَثِِنَ اثْننَْيِ ا يَن َكَفرل ِ ْذ أَْخَرَجهل اذلذ

ِ
ل ا هل اَّللذ وهل فَقَْد نَََصَ ل ال  تَْنَصل

ِ
ْذ يَقلولل جل قال }ا

ِ
 ا

َ َمَعنَا{ ]التوبة نذ اَّللذ
ِ
َزْن ا  [ .40ِلَصاِحِبِه ال َُتْ

جل أ هل ال رض لكهم لعدم نَصهتم لنبيه فهذه خصيصة ل يب بكر ال يشاركه فاها أ حد وقد عاب هللا عز و 

ومل خيرج من ذكل ا ال أ بو بكر الصديق ريض هللا عنه وأ ثبت هللا هل يف هذه ال ية الصحبة وأ ن هللا اثلهثم 

 مبعيته وحفظه ولطفه ونَصه.

منا أ خذ أ اب بكر معه ل نه اكن خائفًا م   نه.وما أ خسف قول الرافِض حني يزمع أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل ا 

نه يفر منه، وال يآ خذه معه.  فهذا قول فاسد فا ن اال نسان ا ذا خاف من يشء فا 

 وهنا أ دةل من الس نة تدل عىل خالفة أ يب بكر ريض هللا عنه دالةل واحضة مهنا:

 .1أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قال يف مرض موته "مروا أ اب بكر فليصل ابلناس"  - 1

ل عليه الصالة والسالم "أ ين أ بو بكر يآ ىب هللا واملسلمون ا ال أ اب وملا مسع صوت معر يصيل ابلناس قا

 .2بكر" 

__________ 

 .1/113أ خرجه البخاري، الصحيح مع الفتح  1

 .4/322، واال مام أ محد يف املس ند 2/266أ خرجه أ بو داود  2

(2/100) 

 

شارة واحضة ا ىل أ ن النيب فَكن أ بو بكر ريض هللا عنه يصيل ابلناس ا ىل أ ن تويف رسول هللا فهذا فيه ا  

صىل هللا عليه وسمل قد رحشه خلالفته حيث لكفه ابلقيام واال مامة يف أ عظم أ راكن اال سالم ويه الصالة 

وقد اكن عيل أ مام انظري النيب صىل هللا عليه وسمل،فلو اكن عىل ما زمع الروافض من الوصية هل ابخلالفة 

يع ما يدعيه الرافضة من الوصية يه من ابب الكذب عىل ل انبه عنه يف الصالة، ولكنه مل يفعل ل ن مج 



 النيب صىل هللا عليه وسمل.

وعن محمد بن جبري بن مطعم عن أ بيه ريض هللا عنه قال: "أ ن امرأ ة سآ لت النيب صىل هللا عليه  - 2

ليه فقالت: اي رسول هللا أ رأ يت ا ن جئت فمل أ جدك، قال أ يب: ك هنا  تعين وسمل شيئًا فآ مرها أ ن ترجع ا 

 .1املوت، قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: "ا ن مل جتديين فآ ت أ اب بكر" 

 فهذا فيه ا شارة واحضة ا ىل أ ن وَل ال مر بعده أ بو بكر ريض هللا عنه.

عن أ يب هريرة ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: "بينا أ ان انمئ رأ يتين عىل  - 3

 –أ و ذنوبني ويف نزعه  2مهنا ما شاء هللا، مث أ خذها ابن أ يب حقافة فزنع مهنا ذنواًب  قليب علاها دلو فزنعت

من الناس يزنع نزع معر  4فآ خذها ابن اخلطاب فمل أ ر عبقراًي  3ضعف مث اس تحالت غرابً  -وهللا يغفر هل 

 .6" 5بن اخلطاب حىت رضب الناس بعطن 

 ر ريض هللا عهنام.فهذا فيه ا شارة واحضة خلالفة أ يب بكر وخالفة مع

عن حذيفة ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: "اقتدوا ابلذلين من بعدي أ يب  - 4

 .7بكر ومعر" 

__________ 

 .4/1856، ومسمل 5/5أ خرجه البخاري يف الصحيح مع الفتح  1

 كر ويه سنتان وقليل.اذلنوب: ادللو اململوء ماءاً ويف احلديث ا شارة ا ىل قَص والية أ يب ب 2

 الغرب: هو ادللو العظمية. 3

 العبقري: الس يد. 4

بلهم وأ ووها ا ىل أ ماكن راحهتا. 5  يعين أ ن الناس روو ا 

 .4/1860أ خرج احلديث مسمل  6

، وحصحه ال لباِن يف ال حاديث 402، 5/385، واال مام أ محد يف املس ند 5/609أ خرجه الرتمذي  7

 .3/233الصحيحة 

(2/101) 

 

وروى سفينة أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "اخلالفة يف أ ميت ثالثون س نة مث مِل بعد ذكل"  - 5

1. 

وهذا اذلي اكن فا ن أ اب بكر ريض هللا عنه توىل س نتني وأ ربعة أ شهر ا ال عرش ليال واكنت خالفة معر 

نا عرشة س نة ا ال اثنا ريض هللا عنه عرش س نني وس تة أ شهر وأ ربعة أ ايم، وخالفة عامثن ريض هللا عنه اث 



عرشة يومًا واكنت خالفة عيل ريض هللا عنه مخس س نني ا ال شهرين وتّكيل الثالثني خبالفة احلسن بن 

، ومعاوية هو أ ول ملوك 2عيل ريض هللا عنه حنواً من س تة أ شهر حىت نزل ملعاوية عام أ ربعني من الهجرة

 املسلمني.

ل ربعة أ و امخلسة وأ هنا اكنت حق عىل الرتتيب خبالف دعوى فهذا فيه دالةل واحضة عىل خالفة اخللفاء ا

 الروافض من أ ن أ اب بكر ومعر وعامثن اغتصبوا اخلالفة من عيل ريض هللا عهنم مجعيًا.

كام أ ن هنا أ دةل كثرية تدل عىل مَكنة أ يب بكر ريض هللا عنه من رسوهل هللا صىل هللا عليه وسمل جيحدها 

 ن عهنا مهنا:الروافض ويردوهنا أ و يتعامو

عن أ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قال, قال رسوهل هللا صىل هللا عليه وسمل: "ا ن أََمنذ الناس عيل  - 1

يف ماهل وحصبته أ بو بكر ولو كنت متخذاً خلياًل التخذت أ اب بكر خلياًل ولكن أ خوة اال سالم ال تبقني يف 

 ا ال خوخة أ يب بكر". 3املسجد خوخة 

 بن مسعود ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: "لو كنت ومن حديث عبد هللا

 متخذاً خلياًل التخذت أ اب بكر خلياًل. ولكنه أ يخ وصاحيب وقد اتخذ هللا عز وجل صاحبمك خلياًل".

وعن معرو بن العاص ريض هللا عنه قال: بعثين رسوهل هللا صىل هللا عليه وسمل عىل جيش ذات  - 2

ليك؟ قال: "عائشة" قلت من الرجال؟ قال: "أ بوها" قلت: مث السال سل، فآ تيته فقلت: أ ي الناس أ حب ا 

 .4من؟ قال: "معر" فعد رجاالً 

__________ 

 .221، 5/220، وأ محد 2/564، وأ بو داود 4/503أ خرجه الرتمذي  1

 .6/195انظر: البداية والهناية  2

جلدارين ويه فتحات اكنت مفتوحة من بيوت الصحابة اخلوخة: يه الباب الصغري بني البيتني أ و ا 3

يدخلون مهنا عىل مسجد رسول هللا صىل عليه وسمل مبارشة فآ مر النيب صىل هللا عليه وسمل بسدها لكها 

 ا ال خوخة أ يب بكر.

 .1856-4/1854أ خرج هذه ال حاديث مسمل  4

(2/102) 

 

ب ريض هللا عنه عىل رسيره فتكنفه الناس عن ابن عباس ريض هللا عنه قال: "وضع معر بن اخلطا - 3

ْعين ا ال رجل قد أ خذ مبنكيب من ورايئ فالتفت  1يدعون ويثنون ويصلون عليه  قبل أ ن يرفع قال: فمل يرل

ذْفَت أ حداً أ حب ا َل أ ن أ لق  هللا مبثل معهل  ليه فا ذا هو عيل ريض هللا عنه فرتمح عىل معر وقال: ما َخل ا 



ظن أ ن جيعِل هللا مع صاحبيك, وذاك أ ن كنت أ كرث ما أ مسع رسوهل هللا صىل منك، وأ مي هللا ا ن كنت ل  

هللا عليه وسمل يقول: جئت أ ان وأ اب بكر ومعر، ودخلت أ ان وأ اب بكر ومعر وخرجت أ ان وأ اب بكر ومعر، ا ن 

 .2كنت ل رجو أ و ل ظن أ ن جيعِل هللا معهام"

أ ي  -يعين أ ابه عليًا ريض هللا عنه  -لت ل يب وعن محمد بن عيل بن أ يب طالب ابن احلنفية قال: "ق - 4

الناس خري بعد رسوهل هللا صىل هللا عليه وسمل قال: أ بو بكر، قلت: مث من؟ قال: معر، وخشيت أ ن 

 .3يقول عامثن قلت: مث أ نت؟ قال: ما أ ان ا ال رجل من املسلمني" 

دعوا من مسآ ةل اال مامة ورد علاهم فامي فهذه ال دةل وغريها كثري فاها دالةل واحضة عىل كذب الروافض فامي ا

مامة أ يب بكر ريض هللا عنه أ و فامي طعنوا فيه يف أ يب بكر ريض هللا عنه ويه ظاهرة  كذبوا فيه من ا 

 واحضة ولكن الهوى يعمي ويصم.

__________ 

 .يقصد بذكل ملا طعن معر ريض هللا عنه ومات جفاء الناس وهو عىل الرسير قبل أ ن ُيمل ا ىل قربه 1

 .4/1859حصيح مسمل  2

 .7/20أ خرجه البخاري، الصحيح مع الفتح  3

(2/103) 

 

 مهنج السلف يف الصحابة رضوان هللا علاهم

 مدخل

... 

 مهنج السلف يف الصحابة رضوان هللا علاهم

 1الصحايب هو: من لقي النيب صىل هللا عليه وسمل مؤمنا به ومات عىل اال سالم 

مه أ حصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وأ صهاره ووزراؤه وأ نصاره وأ عوانه الصحابة رضوان هللا علاهم: 

ومه أ نصار دينه وحاملو لوائه ودعاة دينه ومبلغوه، ومه تالميذه وأ تباعه وهلم فيه القدوة احلس نة وهل فاهم 

 الرتبية الناحجة والنبتة الصاحلة.

ك ما ل حصاب النيب صىل هللا عليه وسمل ومن اطلع عىل يشء من اترخي املسلمني يف صدر اال سالم أ در 

من صدق اال سالم واال خالص ومعيق احلب والوالء لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل ودلينه والتفاىن يف 

بذل النفس وال هل والودل واملال يف سبيل هللا، قال ابن جحر: "واتفق أ هل الس نة عىل أ ن الصحابة لكهم 

 2ن املبتدعة" عدول،ومل خيالف يف ذكل ا ال شذوذ م



وعىل العموم فآ حصاب النيب صىل هللا عليه وسمل قد عدهلم هللا عز وجل وعدهلم رسوهل صىل هللا عليه 

وسمل فال ُيتاجون مع تعديل هللا وتعديل رسوهل تزكية أ حد وال تعديهل فهم اذلين قال هللا عز وجل فاهم 

وا مِ  يَن أُْخرِجل ِ هَاِجرِيَن اذلذ َ }لِلْفلقََراِء الْمل وَن اَّللذ ل ِ َوِرْضَوااًن َويَْنَصل ْن ِداَيِرمِهْ َوَأْمَواِلهِْم يَبْتَغلوَن فَْضاًل ِمَن اَّللذ

بهوَن َمْن َهاجَ  ِ اَر َواْل ِميَاَن ِمْن قَْبِلهِْم ُيل ُأوا ادلذ يَن تََبوذ ِ اِدقلوَن، َواذلذ ل الصذ وهَلل أُولَئَِك مهل وَن يِف َوَرسل دل لاَْهِْم َوال جَيِ
ِ
 َر ا

ذ نَْفِسهِ  ْم َخَصاَصٌة َوَمْن يلوَق ُشل وَن عىََل َأنْفلِسهِْم َولَْو اَكَن هِبِ لْؤِثرل ا ُأوتلوا َوي وِرمِهْ َحاَجًة ِممذ دل ل  صل فَآُولَئَِك مهل

وَن{ ]احلرش ْفِلحل لَبايِ 9, 8الْمل ْذ ي
ِ
ْؤِمننَِي ا ل َعِن الْمل ونََك َُتَْت [ وقال عز وجل مبينا رضاه عهنم }لَقَْد َريِضَ اَّللذ عل

ْم َوَأاَثهَبلْم فَْتحًا قَرِيبًا{ ]الفتح ِكينََة عَلاَْهِ ْم فَآَنَْزَل السذ َجَرِة فََعمِلَ َما يِف قلللوهِبِ  [18الشذ

__________ 

 1/7اال صابة  1

 1/10اال صابة  2

(2/104) 

 

 1ومخسامئة وقد اكنوا كام روى عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عنه أ لفا وأ ربعامئة أ و أ لفا

ْحَساٍن َريِضَ 
ِ
ْ اِب ذَبعلومهل يَن ات ِ هَاِجرِيَن َواْلَنَْصاِر َواذلذ للوَن ِمَن الْمل اِبقلوَن اْلَوذ ل َعهْنلْم وقال عز وجل: }َوالسذ اَّللذ

يَن ِفاهَا َأبَداً َذكِلَ  هَتَا اْلَهْنَارل َخادِلِ ذاٍت جَتْرِي َُتْ وا َعْنهل َوَأعَدذ لَهلْم َجن { ]التوبةَوَرضل [ وقال عز 100 الَْفْوزل الَْعِظميل

يَن َأنَْفقل  ِ ْ َمْن َأنْفََق ِمْن قَْبِل الَْفْتِح َوقَاتََل أُولَئَِك َأْعَظمل َدَرَجًة ِمَن اذلذ تَِوي ِمنمْكل وا ِمْن بَْعدل َوقَاتَللوا وجل: }ال يَس ْ

ل ِبَما تَْعَملل  ىَن َواَّللذ س ْ ل الْحل ً َوعََد اَّللذ  [ .10وَن َخِبرٌي{ ]احلديدَوالكل 

ىَن  س ْ ذا الْحل َبقَْت لَهلْم ِمن يَن س َ ِ نذ اذلذ
ِ
قال ابن حزم عن هذه ال ية الصحابة لكهم يف اجلنة وذكل أ ن هللا يقول: }ا

وَن{ ]ال نبياء ْبَعدل ن [ ،فتبني أ ن امجليع يف اجلنة وأ نه ال يدخل أ حد مهنم النار ل هنم اخملاطبو101ُأولَئَِك َعهْنَا مل

 2يف ال ية السابقة.

كذع ْ رل مَحَاءل بَيهَْنلْم تََرامهل اءل عىََل الْكلفذاِر رل يَن َمَعهل َأِشدذ ِ ِ َواذلذ ولل اَّللذ ٌد َرسل َحمذ ذداً يَبْتَغلوَن وقال عز وجل: }مل ًا جسل

وِد ذَ  جل وِههِْم ِمْن أَثَِر السه جل ْ يِف ول ميَامهل ِ َوِرْضَوااًن س ِ يِل فَْضاًل ِمَن اَّللذ جْنِ كِلَ َمثَللهلْم يِف التذْوَراِة َوَمثَللهلْم يِف اْل ِ

مل الْكلفذارَ  اَع ِلَيِغيظَ هِبِ رذ وِقِه يلْعِجبل الزه تََوى عىََل سل َتْغلَظَ فَاس ْ يَن  َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطآَهل فَآ َزَرهل فَاس ْ ِ ل اذلذ َوعََد اَّللذ

اِلَحاِت ِمهْنلْم   [29َمْغِفَرًة َوَأْجراً َعِظاميً{ ]الفتحأ َمنلوا َومَعِللوا الصذ

ثبات ريض هللا تبارك وتعاىل عهنم.  فهذه بعض ما ورد يف القرأ ن الكرمي من فضلهم والثناء علاهم وا 

وقد ورد يف الس نة من ذكل أ يضا يشء كثري،مفن ذكل حديث أ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه عن 

حصايب فو اذلي نفيس بيده لو أ نفق أ حدمك مثل أ حد ذهبا ما النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "ال تس بوا أ  



 3بلغ مد أ حدمه وال نصيفه" 

__________ 

 11/ 1الاستيعاب هبامش اال صابة  1

 1/12اال صابة  2

 2541ومسمل  3673أ خرجه البخاري  3

(2/105) 

 

ن يلوهنم مث اذلين وعن معران بن احلصني أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "خري الناس قرِن مث اذلي

وأ خرج الرتمذي وغريه عن عبد هللا بن مغفل ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا  1يلوهنم" 

عليه وسمل: "هللا هللا يف أ حصايب ال تتخذومه غرضا مفن أ حهبم فبحيب أ حهبم ومن أ بغضهم فببغِض أ بغضهم 

 2 فيوشك أ ن يآ خذه".ومن أ ذامه فقد أ ذاِن ومن أ ذاِن فقد أ ذى هللا ومن أ ذى هللا

وقال عبد هللا بن مسعود: "ا ن هللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب محمد صىل هللا عليه وسمل خري قلوب 

العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته, مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب محمد صىل هللا عليه وسمل فوجد 

بيه يقاتلون عىل دينه مفا رأ ه املسلمون حس نا فهو عند هللا قلوب أ حصابه خري قلوب العباد جفعلهم وزراء ن 

حسن وما رأ وه سيئا فهو عند هللا س ئي. وقد رأ ى أ حصاب محمد صىل هللا عليه وسمل مجيعا أ ن يس تخلفوا 

 .3أ اب بكر"

وقال عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه أ يضا: "من اكن منمك مستنا فليسنت مبن قد مات فا ن احلي ال 

ليه الفتنة أ ولئك أ حصاب محمد صىل هللا عليه وسمل أ بر هذه ال مة قلواب وأ معقها علام وأ قلها تلكفا قوم تؤمن ع 

قامة دينه فاعرفوا هلم حقهم وفضلهم فقد اكنوا عىل الهدى املس تقمي".  4اختارمه هللا لصحبة نبيه وا 

ا محمد صىل هللا عليه وسمل فهذه بعض النصوص ادلاةل عىل فضلهم عىل العموم ويه مبينة أ ن أ حصاب نبين

هلم املقام ال عىل والرشف ال مس  مبا متزيوا به من الهدى والتق  وما اختصوا به من بني سائر أ فراد ال مة 

منا قام جبهادمه وبذهلم وتفاناهم يف دعوة الناس  بصحبة نبينا الكرمي صىل هللا عليه وسمل, ومن أ ن اال سالم ا 

لينا فلهم حق عىل ُك مسمل جاء بعدمه أ ن يعرف هلم فضلهم ا ىل اخلري فلوال ذكل ملا وصل ا ال سالم ا 

 ومَكهنم.

__________ 

 2535مسمل  2651أ خرجه البخاري  1

 وحس نه الرتمذي 4/87أ محد  3862الرتمذي  2



 1/379أ خرجه أ محد  3

 .368أ خرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العمل ص 4

(2/106) 

 

 وهنا أ مران جيب التنبه هلام:

ول: أ ن مراتهبم يف الفضل مكراتهبم يف اخلالفة فآ عالمه مَكنة أ بو بكر مث معر مث عامثن مث عيل رضوان هللا ال  

 علاهم أ مجعني.

وهذا قول امجلهور وقد اكن بعض أ هل الس نة يقدم عليا عىل عامثن ريض هللا عهنام ومه أ هل الكوفة،ا ال أ ن 

 الفضل كرتتيهبم يف اخلالفة أ بو بكر مث معر مث عامثن أ هل الس نة بعدمه أ مجعوا عىل أ ن ترتيب الصحابة يف

مث عيل وقد اكن ابن معر ريض هللا عنه يقول: "كنا خنري بني الناس يف زمن الرسول صىل هللا عليه وسمل 

 1أ اب بكر مث معر مث عامثن".

 صىل هللا ويف رواية عنه أ نه قال: "كنا نقول ورسول هللا صىل هللا عليه وسمل يح أ فضل أ مة رسول هللا

 2عليه وسمل بعده أ بو بكر مث معر مث عامثن".

أ ما أ فضلية عيل ريض هللا عنه فيس تدل لها مبا ورد من ال حاديث اليت دلت عىل فضهل وأ نه اذلي توىل 

اخلالفة بعد عامثن ريض هللا عنه فيدخل يف قول النيب صىل هللا عليه وسمل اذلي يرويه سفينة عن النيب 

وخبالفة عيل مث من بعده احلسن تكمتل الثالثون  3سمل: "اخلالفة يف أ ميت ثالثون س نة" صىل هللا عليه و 

مث بقية الصحابة رضوان هللا علاهم مجيعا وال يعدل  4س نة. مث من بعد اخللفاء بقية العرشة املبرشون ابجلنة 

 بآ حصاب النيب صىل هللا عليه وسمل أ حد وال يقاس هبم.

: "معاوية خري أ و معر بن عبد العزيز قال: تراب دخل يف أ نف معاوية رمحه هللا قيل البن املبارك رمحه هللا

 مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل خري وأ فضل من معر بن عبد العزيز".

وس ئل أ بو أ سامة حامد بن أ سامة: "أ ميا أ فضل معاوية أ و معر بن عبد العزيز؟ فقال: أ حصاب رسول هللا 

 5س هبم أ حد".صىل هللا عليه وسمل ال يقا

__________ 

 4627أ بو داود برمق  2/430أ خرجه البخاري  1

 وقال ال لباِن ا س ناده حصيح 2/552وابن أ يب عامص يف الس نة  4628أ خرجه أ بو داود  2

 وقال حديث حسن 2227الرتمذي  5/223مح  2/431أ خرجه ال جري يف الرشيعة  3



 728رشح الطحاوية ص:  4

 3/520يعة أ خرَجام ال جري يف الرش  5

(2/107) 

 

الثاِن: أ ننا ال نغلوا يف حهبم كام يغلوا الروافض يف دعوى حهبم ل ل البيت وال نعتقد عصمة الصحابة وال 

أ حد بعد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل, بل مه مثل غريمه من البرش خيطئون ويذنبون ا ال أ ننا نعتقد أ ن 

من الفضل والعمل والطاعة هلل والنصح دلين هللا، وقد ذكران هللا تبارك وتعاىل يتجاوز عهنم مبا س بق هلم 

النصوص ادلاةل عىل رىض هللا عز وجل عهنم وهو س بحانه ال يسخط علاهم بعد أ ن أ علن رضاه تعاىل 

 1عهنم.

منا ننرش حماس هنم وفضائلهم ونس تغفر هلم كام  اثلثا: الكف عام َشر بيهنم فال نذكر مساوهيم وال أ خطاءمه وا 

ْخَواِننَ قال هللا
ِ
ذنَا اْغِفْر لَنَا َواِل وا ِمْن بَْعِدمِهْ يَقلوللوَن َرب يَن َجاءل ِ ا  عز وجل بعد أ ن ذكر املهاجرين وال نصار }َواذلذ

يَن أ َمنلوا{ ]احلرش ِ ً لذِلذ َعْل يِف قلللوِبنَا ِغال  َبقلواَن اِبْل ِميَاِن َوال جَتْ يَن س َ ِ ال [ قال ابن عباس ريض هللا عنه: "10اذلذ

تس بوا أ حصاب محمد صىل هللا عليه وسمل فا ن هللا عز وجل قد أ مران ابالس تغفار هلم وهو يعمل أ هنم 

 2س يقتتلون".

فنس تغفر هلم ونرتىض عهنم مجيعا وال نذكرمه ا ال ابمجليل وال ندخل بيهنم فامي وقع مهنم حَكما وحمكوما فقد 

 س ئل عن قتال يوم امجلل ويوم صفني وقيل هل روى ابن سعد يف طبقاته أ ن معر بن عبد العزيز رمحه هللا

 3لو قلت فاها برأ يك: قال: دماء مل أ مغس فاها يدي أ مغس فاها لساِن؟ "

نه مهتم ابلزندقة، قال عبد املِل  ونكف عن مساوهئم وال نتنقص أ حدا مهنم البتة ومن تنقص أ حدا مهنم, فا 

 املميوِن مسعت أ محد بن حنبل رمحه هللا يقول: ما هلم

__________ 

 49انظر ا ُتاف ذوي النجابة مبا يف القرأ ن والس نة من فضائل الصحابة، ص:  1

 7/1250أ خرجه الاللَكيئ يف الس نة  2

 1/521واحلجة يف ابب احملجة  1306عبد هللا بن اال مام أ محد يف الس نة رمق  6/248طبقات ابن سعد  3

(2/108) 

 

ذا رأ يت أ حدا يذكر أ حصاب محمد صىل هللا عليه وسمل وملعاوية؟ أ سآ ل هللا العافية مث قال َل: اي  أ اب احلسن ا 

 1بسوء فاهتمه عىل اال سالم".



ذا رأ يت الرجل ينتقص أ حدا من  وروى اخلطيب يف الكفاية بس نده عن أ يب زرعة رمحه هللا أ نه قال: ا 

وسمل عندان أ حصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فاعمل أ نه زنديق، وذكل أ ن الرسول صىل هللا عليه 

منا  لينا هذا القرأ ن والس نة أ حصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل. وا  منا أ دى ا  حق والقرأ ن حق، وا 

 2يريدون أ ن جيرحوا شهودان، ليبطلوا الكتاب والس نة واجلرح هبم أ وىل، ومه زاندقة" 

هم مهنم أ حلقنا هللا هذا عىل العموم مهنج السلف رمحهم هللا من أ حصاب النيب صىل هللا عليه وسمل وموقف 

نه جواد كرمي.  هبم وغفر لنا حبهبم ا 

__________ 

 1/371احلجة يف بيان احملجة  7/1252الاللَكيئ يف الس نة  1

وانظر صب العذاب عىل من سب ال حصاب ل يب  97الكفاية يف عمل الرواية للخطيب البغدادي ص:  2

 10/697وابن عساكر يف اترخي دمشق  391العاَل ال لويس ص: 

(2/109) 

 

 موقف الرافضة من الصحابة رضوان هللا علاهم

لقد امتل ت قلوب الروافض غيظا ومكدا عىل أ حصاب محمد صىل هللا عليه وسمل فقالوا فاهم أ خبث قول 

وأ فسده، وفاقوا بذكل الاهود والنصارى خبثا فقد قيل للاهود من خري أ هل ملتمك؟ قالوا: أ حصاب موىس 

نصارى من خري أ هل ملتمك؟ قالوا: أ حصاب عيىس عليه السالم وقيل للرافضة من رش عليه السالم وقيل لل 

 1أ هل ملتمك؟ قالوا أ حصاب محمد صىل هللا عليه وسمل".

__________ 

ثبات  1/33ذكر هذا الشعيب ونقهل عنه ش يخ اال سالم ابن تميية يف مهناج الس نة  1 وانظر بذل اجملهود يف ا 

 139مشاهبة الرافضة للاهود ص: 

(2/109) 

 

فالروافض يزمعون أ ن الصحابة كفروا مجيعا ا ال نفر قليل مهنم فروى الكىش عن أ يب جعفر أ نه قال: اكن 

الناس أ هل ردة بعد النيب صىل هللا عليه وسمل ا ال ثالثة، فقلت: ومن الثالثة؟ قال: املقداد بن ال سود 

 1وأ بو ذر الغفاري وسلامن الفاريس.."

ولع شديد ا ىل حد الهوس بلعن وسب ش يخي اال سالم  –اهم من هللا ما يس تحقون عل -كام أ ن للروافض 

 وس يدا كهول أ هل اجلنة وصاحيب الرسول صىل هللا عليه وسمل أ يب بكر ومعر ريض هللا عهنام وأ رضاهام.



ففي كتاب "مفتاح اجلنان" عندمه وهو من كتب ال دعية قوهلم: "اللهم صل عىل محمد وعىل أ ل محمد والعن 

 2مني قريش وجبتاهام وطاغوتاهام وابنتاهام".ص 

ويريدون ابلصمنني واجلبتني أ يب بكر ومعر ريض هللا عهنام وابلبنتني أ همات املؤمنني عائشة وحفصة ريض 

 هللا عهنام.

عليه من هللا ما يس تحق: ال ول والثاِن أ بو بكر ومعر يف كتب  –صاحب الَكيف  –ويقول اللكيين 

ن هام اجلبت والطاغوت وهام فرعون هذه ال مة وهاماهنا، هام أ شد أ هل النفاق الش يعة: رجسان ملعوان

 .3نفاقا وعداء للنيب ورضرا لال سالم"

ويقول صاحب كتاب الوش يعة: هلل وراء هذا العامل س بعون أ لف عامل يف ُك عامل س بعون أ لف أ مة, ُك أ مة 

 4.أ كرث من اال نس واجلن ال مه هلم ا ال اللعن عىل أ يب بكر ومعر"

وهذا املذهب وهو تكفري الصحابة والطعن فاهم هو مذهب وقول عبد هللا بن س بآ  الاهودي وورثه عنه 

الروافض ا ىل زماننا هذا،فهذا امخليين الهاكل ينسب ا ىل الصحابة رضوان هللا علاهم ُتريف القرأ ن فيقول: 

 "أ ولئك الصحابة اذلين مل

__________ 

 89ة اال مامية يف مزيان اال سالم ص: نقال عن الش يع 12رجال الكيش ص:  1

 89نقال عن الش يعة يف مزيان اال سالم ص:  114مفتاح اجلنان ص:  2

 89نقال عن الش يعة يف مزيان اال سالم ص:  1/44الَكيف  3

 94نقال عن الش يعة يف مزيان اال سالم ص:  4

(2/110) 

 

... مث يقول: "ا ن هتمة التحريف اليت يكن هلم مه ا ال ادلنيا واحلصول عىل احلمك دون اال سالم والقرأ ن 

 1يوَجوهنا ا ىل الاهود والنصارى اثبتة علاهم".

يران من جنوده الروافض عىل أ حصاب الرسول صىل  هكذا يزمع اجملرم الهاكل، وهذا غره حىت فضل أ هل ا 

يران جبامهريه املليونية يف العَص احلارض هو أ فضل من  هللا عليه وسمل فقال: "ا نين أ قولها جبرأ ة ا ن شعب ا 

شعب احلجاز يف عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وشعب الكوفة والعراق عىل عهد أ مري املؤمنني 

 2واحلسني بن عيل".

هكذا يزمع أ ن أ حصابه أ فضل من أ حصاب النيب صىل هللا عليه وسمل ومن أ حصاب عيل ريض هللا عنه. وما 

ىل هللا عليه وسمل وعىل عيل بن أ يب طالب أ يضا ل نه هذا يف احلقيقة ا ال تفضيل لنفسه عىل رسول هللا ص



 فامي يدعي اس تطاع أ ن يريب جيال أ فضل من تربية الرسول صىل هللا عليه وسمل.

ولكن هللا حبمده وفضهل أ ذهل وأ ظهر خزيه وكذبه فمل يس تطع مباليينه أ ن ينتَص عىل بعيث علامِن وهو حامك 

 مه وهلل امحلد واملنة.العراق، مث مات حبرسته بعد أ ن أ علن استسال

 –هذه النصوص وغريها كثري دلى الروافض وعندمه ما هو أ قبح مهنا وأ ش نع ومما ال يليق قوهل وال ذكره 

تطفح به كتب الروافض, كام تشلك تِل الرواايت معتقدمه يف خري أ مة ظهرت عىل وجه ال رض وأ طهر 

 من مىش عىل ال رض بعد ال نبياء واملرسلني.

يدهش أ شد ادلهشة من هذا احلقد ادلفني والقلوب السوداء املمتلئة غيظا ومكدا عىل حواري ا ن اال نسان ل 

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وأ حصابه وأ زواجه وأ هل بيته اذلين عدهلم رب السامء وال رض،وأ ثىن 

أ مر هللا عز علاهم،وشهد هلم ابخلريية والفضل. وشهد هلم رسوهل صىل هللا عليه وسمل وأ مر مبحبهتم، لقد 

 وجل املسلمني أ ن يرتمحوا عىل سلفهم بقوهل

__________ 
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ْخَواِننَ 
ِ
ذنَا اْغِفْر لَنَا َواِل وا ِمْن بَْعِدمِهْ يَقلوللوَن َرب يَن َجاءل ِ َعْل يِف عز وجل: }َواذلذ َبقلواَن اِبْل ِميَاِن َوال جَتْ يَن س َ ِ ا اذلذ

وٌف َرِحمٌي{ ]احلرش ذَك َرؤل ن
ِ
ذنَا ا يَن أ َمنلوا َرب ِ ً لذِلذ  [10قلللوِبنَا ِغال 

 خفالف ذكل الرافضة فلعنوا أ حصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وامتل ت قلوهبم غال علاهم.

ن ُك انظر منصف يف اترخي أ ولئك ال   برار ال خيار ال طهار أ حصاب محمد صىل هللا عليه وسمل يدرك أ نه وا 

مل يآ ت عىل وجه ال رض مثلهم، فقد قاموا بدين هللا حق القيام وبذلوا يف سبيل نرشه دماءمه وأ مواهلم 

ميان, وكذكل مجيع املسلمني من بعد الصحابة  وأ والدمه ووقهتم،وحنن يف هذه ال زمان, مبا عندان من دين وا 

منا  ذكل حس نة من حس نات أ ولئك ال برار. ا 

ا ن الصحابة رضوان هللا علاهم مجيعا وحرشان يف زمرهتم ال ُيتاجون مع ثناء هللا عز وجل علاهم وثناء 

رسوهل صىل هللا عليه وسمل ا ىل ثناء أ حد وتعديهل ويكفاهم ذكل خفرا وذكل مثل قول هللا عز وجل: 

ينَ  ِ هَاِجرِيَن اذلذ ِ َوِرْضَوااًن..{ ]احلرش }لِلْفلقََراِء الْمل وا ِمْن ِداَيِرمِهْ َوَأْمَواِلهِْم يَبْتَغلوَن فَْضاًل ِمَن اَّللذ  [8أُْخرِجل

ْم فَآَْنزَ  َجَرِة فََعمِلَ َما يِف قلللوهِبِ ونََك َُتَْت الشذ لَباِيعل ْذ ي
ِ
ْؤِمننَِي ا ل َعِن الْمل ِكينََة عَلاَْهِمْ وقوهل: }لَقَْد َريِضَ اَّللذ ... {  َل السذ

 [18]الفتح



ل  ْحَساٍن َريِضَ اَّللذ
ِ
ْ اِب ذَبعلومهل يَن ات ِ هَاِجرِيَن َواْلَنَْصاِر َواذلذ للوَن ِمَن الْمل اِبقلوَن اْلَوذ  [100 َعهْنلْم{ ]التوبةوقوهل: }َوالسذ

ة فهذه النصوص وغريها كثري مما س بق ذكره تبني كفر الروافض وخروَجم من اال سالم بدعوامه أ ن الصحاب

رضوان هللا علاهم كفروا، ل ن من قال ذكل فقد كذب القرأ ن ورد الكم هللا ومل يقبل تعديهل وثناءه جل 

 وعال عىل أ ولئك ال برار.

وليس من جناية ارتكهبا الصحابة وال جرم هلم عند هؤالء الروافض يف احلقيقة ا ال أ هنم نَصوا هللا ورسوهل 

وةل الكفر فارس والروم واس تولوا عىل أ راضاهام ودخل الناس ونرشوا اال سالم يف أ صقاع ال رض وأ ذلوا د

 من أ تباعهام يف دين هللا أ فواجا.
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ذا نظران يف اترخي الصحابة وخاصة اخللفاء الثالثة أ اب بكر ومعر وعامثن ريض هللا عهنم جند أ هنم نرشوا  وا 

دخلت يف غرب أ فريقيا فتعدت ما اال سالم يف أ قىص ال رض فبلغت جيوش املسلمني يف زماهنم خراسان و 

يعرف بتونس ا ىل احمليط ال طليس واكن هلم يف هذا الباب يف نرش اال سالم أ كرث بكثري مما اكن لعيل بن أ يب 

طالب ريض هللا عنه, ففي عهد عيل ريض هللا عنه مل يقتل اكفر يف سبيل هللا ومل تفتح بدل واحد بل قتل 

وكرث بذكل الغم والبالء عىل املسلمني مما يبني الفرق العظمي بني املسلمون بعضهم بعضا وسفكوا دماءمه 

 عهد أ يب بكر ومعر وعامثن وبني عهد عيل ريض هللا عهنم مجيعا. ولكن الروافض قوم هبت.

نسان يطلع عىل قول الروافض يف أ حصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يشعره ذكل القول  كام أ ن ُك ا 

الصالة والسالم اكن يعيش بني جامعة كبرية من املنافقني والكذبة وال فاكني، كام  والهبتان أ ن الرسول عليه

وحاشا امجليع من ذكل.  –اكن يف بيته بني زوجاته يعيش بني مجموعة من النساء الكذاابت احملتاالت 

 ر.فآ حصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وزوجاته مه الطاهرون ال برار والروافض مه الكذبة الفجا

كام أ ن الطعن يف أ حصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وزوجاته طعن فيه عليه الصالة والسالم ل ن 

 من املعلوم أ نه ا ذا اكن رجل يطعن يف أ هِل وأ حصابك فذكل طعن فيك أ يضا.

منا هو الطعن يف دين  وغاية الروافض أ خزامه هللا وأ ذهلم يف ادلنيا وال خرة من هذا الطعن يف الصحابة ا 

لينا هذا القرأ ن  بطاهل ل ن الصحابة وزوجات الرسول صىل هللا عليه وسمل مه اذلين نقلوا ا  اال سالم معوما وا 

لينا الكم رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وأ خباره وأ حواهل فا ذا اكنوا غري صادقني وال صاحلني  ونقلوا ا 

ليه الرافضة من هذه امحلةل فبالتاَل يكون ُك ما عندان من رشع ودين ابطل وفاسد. هذا غاية م ا يقصد ا 

 الشعواء الَكذبة عىل أ حصاب الرسول صىل هللا عليه وسمل.
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 اال ميان ابلقضاء والقدر

 فصل: معىن القضاء والقدر وحّكه

... 

 اال ميان ابلقضاء والقدر

أ راكن اال ميان وفق مما جيمع عليه علامء السلف اال ميان ابلقضاء والقدر, وس نبني مايتعلق هبذا الركن من 

 النقاط التالية:

 معىن القضاء والقدر:

 املعىن اللغوي:

نفاد ال مر وبلوغ منهتاه.  1القضاء يف اللغة هل معان عديدة مهنا: احلمك, وال مر, وال داء, واخللق, وا 

قدار والقدر يف اللغة: من القدر بسكون ادلال, ومن القدر بفتح ادلال, وتآ يت عىل معان مهنا: القوة, وم

 اليشء, والمتكن من ال مر, والغىن, وقياس اليشء. والقضاء من هللا.

والقدر تآ يت من قدر بتشديد ادلال, وتعين متهل يف تسوية ال مر وفكر فيه, وبني  مقداره, وقاسه به, ونوى 

 2ال مر وقضاه وحمك به.

 املعىن الرشعي:

ا س بق به العمل وجرى به القمل, مما هو اكئن ا ىل القضاء والقدر يف الرشع قد يردان عىل معىن واحد, وهو: م

 ال بد ووقوعه يف وقته وكيفيته.

وقد يراد ابلقدر ما س بق به العمل وجرى به القمل مما هو اكئن ا ىل ال بد, أ ما القضاء فرياد به وقوع ال مر 

نفاذ احلمك وفق القدر السابق  اء بيت مثاًل, . فيكون بذكل القدر اكخملطط اذلي خيططه اال نسان لبن3وا 

ذا بناه وفق سابق التخطيط.  والقضاء اكلبناء للبيت ا 

__________ 
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 حمك اال ميان ابلقضاء والقدر.

اال ميان ابلقدر ركن من أ راكن اال ميان حلديث جربيل عليه السالم حيث جاء فيه: "اال ميان أ ن تؤمن ابهلل 

 1ومالئكته وكتبه ورسهل واليوم ال خر وابلقدر خريه ورشه" 

بق من هللا عز مفعىن قوهل: "وابلقدر خريه ورشه" أ ي تؤمن بآ ن ما يصيبك من خري أ و رش هو بقدر سا

 وجل.

: ادع َل ابين لعيل أ خربه مبا -وهو يف املوت -وأ خرج اال مام امحد بس نده عن عبادة بن الصامت أ نه قال 

ويف رواية:  -مسعت من رسوهل هللا صىل هللا عليه وسمل يقول: "ا ن أ ول يشء خلقه هللا من خلقه القمل" 

ايرب ماذا أ كتب؟ قال: القدر". قال رسوهل هللا صىل  فقال هل: اكتب، فقال: -"ا ن أ ول ما خلق هللا القمل 

 2هللا عليه وسمل: "مفن مل يؤمن ابلقدر خريه ورشه أ حرقه هللا ابلنار" 

__________ 
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 :مراتب اال ميان ابلقدر

 ن ابلقدر ال يُت وال يّكل ا ال ابال ميان بآ ربع مراتب ويه:اال ميا

 املرتبة ال وىل: العمل.

واملراد ابلعمل: هو اعتقاد أ ن هللا عز وجل عمل أ عامل العباد دقيقها وجليلها كام عمل مصائرمه ا ىل اجلنة أ و ا ىل 

 النار قبل وجودمه.

  عز وجل بلك يشء.وال دةل عىل ذكل كثرية مهنا ال ايت اليت تثبت معوم عمل هللا

ٍء عَِلمٌي{ ]البقرة  ل بلِكل ِ يَشْ  [282من ذكل قوهل عز وجل: }َواَّللذ

الذ ِبِعلِْمِه{ ]فاطر 
ِ
ِملل ِمْن ُأنََْث َوال تََضعل ا  [11وقوهل عز وجل: }َوَما َُتْ
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َو وَ  الذ هل
ِ
هَا ا الذ وقال عز وجل: }َوِعْنَدهل َمَفاتِحل الَْغْيِب ال يَْعلَمل

ِ
ِ َوالَْبْحِر َوَما تَْسقلطل ِمْن َوَرقٍَة ا يَْعمَلل َما يِف الرَْب 

ِبنٍي{ ]ال نعام  الذ يِف ِكتَاٍب مل
ِ
للَماِت اْلَْرِض َوال َرْطٍب َوال اَيبٍِس ا هَا َوال َحبذٍة يِف ظل [ , وغري ذكل من 59يَْعلَمل

 ال ايت.



قال رجل: ايرسول هللا أ يعرف أ هل اجلنة من  ومن الس نة حديث معران بن حصني ريض هللا عنه قال

 1أ هل النار؟ فقال: "نعم, قال: فمل يعملون؟ قال: ُك يعمل ملا خلق هل, أ و يرس هل" 

 املرتبة الثانية: الكتابة:

واملراد هبا: اعتقاد أ ن هللا عز وجل قد كتب مجيع أ عامل العباد صغريها وكبريها, دقيقها وجليلها, ومن ال دةل 

نذ َذكِلَ عىََل عىل ذكل 
ِ
نذ َذكِلَ يِف ِكتَاٍب ا

ِ
َماِء َواْلَْرِض ا َ يَْعمَلل َما يِف السذ ِ قوهل عز وجل: }َألَْم تَْعمَلْ أَنذ اَّللذ  اَّللذ

 [70يَِسرٌي{ ]احلج 

ِبنٍي{ ]يس  َماٍم مل
ِ
ٍء أَْحَصْينَاهل يِف ا ذ يَشْ  [12وقوهل عز وجل: }َوُكل

َماَواِت َوال يِف اْلَْرِض َوال أَْصغَرل ِمْن َذكِلَ َوال  وقال عز وجل: }اِلِم الَْغْيِب  ٍة يِف السذ بل َعْنهل ِمثْقَالل َذرذ ال يَْعزل

ِبنٍي{ ]س بآ   الذ يِف ِكتَاٍب مل
ِ
 [3َأْكرَبل ا

وعن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عهنام قال: مسعت رسوهل هللا صىل هللا عليه وسمل يقول: 

دير اخلالئق قبل أ ن خيلق السموات وال رض خبمسني أ لف س نة, قال: وعرشه عىل املاء" "كتب هللا مقا

2 

وعن عيل بن أ يب طالب ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "ما منمك من أ حد, ما من 

ال قد كتبت شقية أ و سعيدة" , قال: فقال  نفس منفوسة ا ال وقد كتب هللا مَكهنا من اجلنة أ و النار, وا 

 رجل اي رسول هللا, أ فال منكث عىل كتابنا وندع

__________ 
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العمل؟ فقال: من اكن من أ هل السعادة فس يصري ا ىل معل أ هل السعادة, ومن اكن من أ هل الشقاوة 

ىل معل أ هل الشقاوة, فقال: امعلوا فلك ميرس, أ ما أ هل السعادة فييرسون لعمل أ هل السعادة, فس يصري ا  

ىَن،  س ْ َق اِبلْحل ذقَ ، َوَصدذ ا َمْن َأْعَط  َوات أ ما أ هل الشقاوة فييرسون لعمل أ هل الشقاوة, مث قرأ : }فَآَمذ

َتْغىَن، َل َواس ْ ا َمْن خَبِ هل لِلْيلرْسَى، َوَأمذ ل نليرَس ِ رْسَى{  فَس َ هل لِلْعل ل نليرَس ِ ىَن، فَس َ س ْ َب اِبلْحل  1َوكَذذ

 املرتبة الثالثة: املشيئة:

واملراد ابملشيئة؛ اال ميان مبشيئة هللا النافذة يف ُك يشء, فمل يقع يف هذا الكون يشء ا ال مبش يئته, ومل يقع 

منا مل يقع ل ن هللا مل يشآ  وقوعه , وهذا شامل للك يشء مما هو طاعة ا ال ل ن هللا قد شاء وقوعه, وما مل يقع ا 



ومعصية وهداية وضالل وخري ورش, مفشيئة هللا يه املوجبة لوقوع ال مر, وذكل معىن قول املسلمني: 

ثبات هذه املرتبة كثرية, مهنا:  ماشاء هللا اكن وما مل يشآ  مل يكن, وال دةل ادلاةل عىل ا 

 [39 قوهل عز وجل: }وما تشاؤن ا ال أ ن يشاء هللا{ ]التكوير

{ ]املدثر  ل الذ أَْن يََشاَء اَّللذ
ِ
وَن ا  [56وقوهل عز وجل: }َوَما يَْذكلرل

َتِقمٍي{ ]ال نعام  س ْ اٍط مل َعهْلل عىََل رِصَ لْضِلهْلل َوَمْن يََشآْ جَيْ ل ي  [39وقوهل عز وجل: }َمْن يََشآ ِ اَّللذ

 َ ل َما اْقتََتللوا َولَِكنذ اَّللذ { ]البقرة وقوهل عز وجل: }َولَْو َشاَء اَّللذ  [253 يَْفَعلل َما يلرِيدل

يعًا{ ]يونس  ههلْم مَجِ هَك َل َمَن َمْن يِف اْلَْرِض لكل  [99وقوهل عز وجل: }َولَْو َشاَء َرب

منا هو مبشيئة هللا عز وجل.  فهذه النصوص أ ثبتت أ ن ُك يشء ا 

__________ 

 2647برمق  4/2039أ خرجه مسمل  1

(2/117) 

 

 خلق ال عامل:املرتبة الرابعة: 

واملراد خبلق ال عامل أ ن هللا عز وجل كام أ نه هو اخلالق جل وعال ذلوات العباد وأ جسادمه, فهو كذكل 

منا هو خلق هللا عز وجل,  خالق ل عامهلم وأ فعاهلم, بل ُك ما يف الوجود من حركة وسكون وقول وفعل ا 

ءٍ  ل َخالِقل ُكل ِ يَشْ  [62{ ]الزمر وادلليل عىل ذكل قوهل عز وجل: }اَّللذ

ْ َوَما تَْعَمللوَن{ ]الصافات  ل َخلَقمَكل  [96فهذه ال ية عامة يف خلق هللا للك يشء, وقال عز وجل: }َواَّللذ

وَ  وِر، أاَل يَْعمَلل َمْن َخلََق َوهل دل ذهل عَِلمٌي ِبَذاِت الصه ن
ِ
وا ِبِه ا ْ أَِو اَْجَرل وا قَْولمَكل  اللذِطيفل وقال جل وعال: }َوأرَِسه

{ ]املِل   [14, 13الَْخِبريل

فهذه ال ية رصُية أ يضًا يف أ ن هللا خالق ل قوال العباد اليت يرسون هبا واليت جيهرون هبا, كام أ نه خالق ملا 

يف الصدور من اال رادات واحلب والبغض وغري ذكل، حيث علل هللا عز وجل علمه بلك ذكل بآ نه خالقه, 

 فكيف ال يعلمه.

ْ{ ومن ال دةل يف ذكل قوهل ْ َوَألَْواِنمكل َماَواِت َواْلَْرِض َواْخِتالفل َألِْسنَتمِكل  عز وجل: }َوِمْن أ اَيتِِه َخلْقل السذ

 [22]الروم 

واختالف ال لسن املراد به اللغات, وقد نص هللا عز وجل عىل أ نه خالقها, حيث عطفها عىل خلق 

 السموات وال رض.

َو أحَْضََك  ذهل هل  [43َوَأبىَْك{ ]النجم وقوهل عز وجل: }َوَأن



فاهلل عز وجل هو اذلي أ حضك اال نسان, واال نسان هو الضاحك, وهللا عز وجل أ بَكه, واال نسان هو 

 البايك.

ِ َوالَْبْحِر{ ]يونس  ْ يِف الرَْب  مكل ل لَسري ِ ي ي ِ َو اذلذ  [22وقوهل عز وجل: }هل

 ري والعبد هو السائر.فالتس يري خلق هللا عز وجل, والسري فعل العبد, فاهلل عز وجل املس  
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ومن الس نة حديث حذيفة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: "ا ن هللا يصنع ُك صانع 

 1وصنعته" 

__________ 
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 :مسائل تتعلق ابال ميان ابلقدر

ثبات احلّكة هلل عز وجل. - 1  ا 

ن هللا عز وجل حكمي يف فعهل وأ مره, فال يفعل وال خيلق ا ال حلّكة, كام أ نه ال يآ مر مما جيب ا عتقاده أ  

ويرشع ا ال حلّكة ابلغة, وهذا مقتىض وصفه ابحلّكة جل وعال يف أ ايت كثرية مثل قوهل عز وجل وهو 

َ اَكَن عَِلاميً َحِكاميً{ ]النساء نذ اَّللذ
ِ
 [11احلكمي اخلبري وقوهل: }ا

اعتقاد أ ن مجيع ما يقدره هللا عز وجل هل فيه حّكة ابلغة قد تعمل وقد ال تعمل, كام أ ن مجيع فبناًء عليه جيب 

 أ وامره ونواهيه يه وفق حّكة ابلغة قد تعمل وقد ال تعمل.

 أ ن اال ميان ابلقدر من اال ميان ابلغيب. - 2

مياننا بآ ن هللا عز وجل قد قدر علينا ما هو واقع بنا وأ ن  هللا س بحانه قد شاء مجيع مما جيب معرفته أ ن ا 

أ فعالنا منا قبل وقوعها منا, وكذكل خلقها فينا وقت فعلنا لها, ُك ذكل أ منا به واعتقدانه بناًء عىل ال دةل 

الرشعية املثبتة ذلكل من القرأ ن والس نة, فهو ا ميان ابلغيب وفق خرب هللا عز وجل وخرب رسوهل صىل هللا 

لنار وما أ عد هللا ل هل ُك دار مهنام ابلغيب من غري مشاهدة منا للجنة عليه وسمل, كام أ ننا نؤمن ابجلنة وا

منا نؤمن به بناًء عىل ال دةل الرشعية اليت وحضت ذكل  أ و النار يف هذه احلياة ادلنيا, فكذكل اال ميان ابلقدر ا 

اخمللوق,  وبينته, وعليه فال جيوز ل حد أ ن يعارض ذكل أ و يرده بناًء عىل نظر عقيل  قارص أ و قياس عىل



ل ن ال دةل الرشعية ال جيوز معارضهتا بيشء من ذكل, بل الواجب التسلمي لها مث ما عقلته عقولنا فلنحمد 

 هللا
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عىل ذكل, وما مل تعقهل عقولنا فلنعمل أ ن القصور يف عقولنا وليس يف رشع هللا وأ مره, وحقيقة ال مر أ نه ال 

ثبات القدر ما يتعارض مع ا ثبات لكامل الربوبية واملِل يوجد يف ا  ثبات القدر هو ا  لعقل السلمي, ل ن ا 

والتَصف للخالق جل وعال يف عباده وخلقه. وال جيوز الاعرتاض عىل املاكل ا ذا تَصف يف ملكه, كام أ ن 

 هللا عز وجل يف مجيع تدبرياته وتَصفه يف خلقه وكذا رشعه وأ مره صادر عن حّكة ابلغة, كام ذكران.

 دة يف القرأ ن الكرمي عىل نوعني.أ ن اال را - 3

 ا ن اال رادة املضافة هلل عز وجل يف القرأ ن الكرمي عىل نوعني:

نه ال  -أ   رادة ا جياد اليشء وخلقه, وهذا النوع من اال رادة البد من وقوعه, فا  ا رادة كونية قدرية: ويه تعين ا 

وجل مثل طاعة املؤمنني وعباداهتم يتخلف, ا ال أ نه ال يتعلق ابحملبة والرضا, فقد يكون مما ُيب هللا عز 

اليت أ راد هللا وقوعها مهنم, وقد تكون اال رادة مما ال ُيب هللا عز وجل مثل كفر الَكفرين ومعصية العصاة 

ن  الواقعة مهنم, فا هنا مل تقع مهنم ا ال بعد ا رادة هللا وقوعها, لكن هللا عز وجل ال ُيهبا بل يبغضها ويكرهها, وا 

رادته  الكونية القدرية. اكنت واقعة اب 

ْسالِم 
ِ
ْح َصْدَرهل ِلال ل أَْن هَيِْديَهل يرَْشَ ومن ال دةل عىل اال رادة الكونية القدرية قول هللا عز وجل: }فََمْن يلرِِد اَّللذ

َماِء{ ]ال نعام  عذدل يِف السذ ذَما يَصذ قًا َحَرجًا َكَن َعْل َصْدَرهل َضي ِ ل جَيْ  [125َوَمْن يلرِْد أَْن يلِضهلذ

{ ]البقرة  َ يَْفَعلل َما يلرِيدل ل َما اْقتَتَللوا َولَِكنذ اَّللذ  [235وقال تعاىل: }َولَْو َشاَء اَّللذ

ْ{ ]هود  ل يلرِيدل أَْن يلْغِويمَكل ِْن اَكَن اَّللذ
ْ ا ْن أََرْدتل أَْن َأنَْصَح لمَكل

ِ
لْصِحي ا ْ ن  [34وقال تعاىل: }َوال يَْنَفعلمكل

اال رادة املضافة ا ىل هللا عز وجل ومهنا ماُيبه هللا عز وجل مثل الهداية برشح  فهذه ال ايت وردت فاها

 الصدور, ومهنا ما ال ُيبه مثل الضالل والقتل والغواية. ولكن
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ْ وَ  َ غيَِنٌّ َعْنمكل نذ اَّللذ
ِ
وا فَا ْن تَْكفلرل

ِ
رادته جل وعال اليت يه مبعىن املشيئة قال تعاىل: }ا ال يَْرىَض امجليع واقع اب 

 [7ِلِعَباِدِه الْكلْفَر{ ]الزمر 

رادة دينية رشعية: -ب   ا 

ويه النوع الثاِن من أ نواع اال رادة الواردة يف القرأ ن الكرمي, ويه مس تلزمة للمحبة والرضا وال يلزم أ ن تقع, 



مياهنم وهدايهتم.  وذكل مثل حمبة هللا عز وجل طاعة العباد وا 

{ ]البقرة ومن ال دةل ادلاةل عىل ذكل قوهل رْسَ ل الْعل ل الْيلرْسَ َوال يلرِيدل ِبمكل ل بمِكل  [185 عز وجل: }يلرِيدل اَّللذ

ْ{ ]املائدة  ْ َوِليلُِتذ ِنْعَمتَهل عَلَْيمكل  [6وقوهل عز وجل: }َولَِكْن يلرِيدل ِليلَطه َِرمكل

ْ{ ]النساء  ل يلرِيدل أَْن يَتلوَب عَلَْيمكل  [27وقوهل عز وجل: }َواَّللذ

ذا تعلق هبا فاال   رادة يف هذه ال ايت تسم  اال رادة ادلينية الرشعية املس تلزمة للمحبة والرضا, ولكهنا قد تقع ا 

جيادها ا رادته الكونية القدرية. ذا مل يتعلق اب   النوع ال خر من اال رادة ويه اال رادة الكونية القدرية, وقد ال تقع ا 

نه ال يريدها ويفيدان ذكل معرفة أ ن مجيع الطاعات يريدها هللا  دينًا ورشعًا وُيهبا ويرضاها، أ ما املعايص فا 

دينًا وال رشعًا, وأ نه جل وعال يبغضها ويكرهها, وأ نه قد يريد وجودها كواًن وقدراً فتوجد من عباده وهو يف 

 1نفس الوقت يبغضها ويكرهها وقد توعدمه ابلعقوبة علاها. 

 احتجاج بعض العصاة ابلقدر والرد علاهم. - 4

العصاة املنحرفني عن دين هللا قد يفعل الفعل احملرم املهنىي عنه, مث ا ذا اعرتض عليه أ حد ونهبه عىل  بعض

 ُترمي فعهل وأ نه ارتكب جرمًا فعليه التوبة واال قالع

__________ 
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ر عليه ذكل, أ و عام هو عليه من ا عي أ ن هللا هو اذلي قد  رتَكب احملرم, فا ن هذا العايص ُيتج ابلقدر ويد 

عي حني يدع  ا ىل الصالة  ذا أ راد هللا هل أ ن يصيل س يصيل. فكيف جواب ذكل؟ -مثاًل  -قد يد   بآ نه ا 

ملرشكني اجلواب عن ذكل أ ن يقال: ا ن احتجاج العايص ابلقدر وهو مقمي عىل املعصية من جنس احتجاج ا

ل َما  كلوا لَْو َشاَء اَّللذ يَن أرَْشَ ِ َيقلولل اذلذ ابلقدر يف دعوة ال نبياء, وذكل كام حىك هللا عز وجل يف قوهل: }س َ

نَا{ ] يَن ِمْن قَْبِلهِْم َحىتذ َذاقلوا بَآْس َ ِ َب اذلذ ٍء كََذكِلَ كَذذ ْمنَا ِمْن يَشْ اَن َوال َحرذ ْكنَا َوال أ اَبؤل  [148ال نعام أرَْشَ

فاملرشكون هنا احتجوا ابلقدر عىل رد الرشع ودعوة ال نبياء, والعايص املقمي عىل املعصية ُيتج ابلقدر عىل 

 معصيته, واملرشكون اكذبون, وكذكل العايص اكذب لعدة أ س باب:

منا أ مران أ ن نؤمن ابلقدر, ال أ ن حنتج به -أ    ل ن القدر ليس جحة لعاص, وحنن ا 

نسان أ ن ُيتج بيشء أ ن القدر ال يعمل ح -ب  ىت يقع فا ذا وقع علمنا بآ ن ال مر اكن مقدراً, فكيف جيوز لال 

 غاب عنه, وال يدري ما قدر هل فيه.

نسان اال رادة والقدرة, وأ رسل هل الرسل, وأ نزل الكتب ليعلموه رشع  -ج  ا ن هللا عز وجل قد خلق لال 



نه ليس للعايص أ ي جحة عىل هللا, فاحتجاجه ابلقدر غري حصيح  هللا, وُيذروه من معصية هللا, فعليه فا 

 وليس فيه جحة.

ا ن مما يبني كذب احملتج ابلقدر عىل املعصية, أ نه لو اعتدى أ حد عىل ماهل أ و عرضه فاحتج ذكل  -د 

نزال العقوبة به, فكذكل ال يقبل  املعتدي ابلقدر فا ن املعتدى عليه ال يقبل ذكل الاحتجاج, وسيسع  ا ىل ا 

 در.احتجاج العايص ابلق
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ر َل دخول اجلنة فا ِن سآ دخلها. - 5  احتجاج بعض العصاة ابلقدر بقوهلم: بآ نه ا ذا اكن هللا قد قد 

 والرد عىل هذه الوسوسة الش يطانية بآ ن يقال:

ا ن اجلنة ال ُيصلها اال نسان وال يدخلها ا ال بعمل, كام قال صىل هللا عليه وسمل: يف احلديث اذلي س بق  -أ  

ئل: أ يعرف أ هل اجلنة من أ هل النار؟ قال: "نعم". قال: فمل يعملون؟ قال: "ُك يعمل ملا خلق ذكره ملا س  

 هل أ و يرس هل".

فعليه ا ن ما قدر كل ال يآ تيك ا ال بعمل, فالبد من العمل, وذكل مثل من قدر هل أ ن يكون طبيبًا أ و 

لتعمل والاجهتاد, فكذكل ما قدر همندسًا أ و طياراً أ و عاملًا يف الرشع, فال ميكن أ ن يكون كذكل ا ال اب

نسان من جنة أ و انر مثل ذكل, وخيىش عىل من اس متر يف الوسوسة لنفسه بآ نه ا ذا اكن من أ هل اجلنة,  لال 

نه س يدخلها فيرتك طاعة هللا, والش يطان مين يه حىت ميوت عىل ذكل فيكون من أ هل النار, ل ن من ترك  فا 

 طاعة هللا وعبادته دخل النار.

ائل هذا الالكم غري صادق يف دعواه هذه, واذلي يدل عىل ذكل ويؤكده بآ ن يقال هل: فلتعمل أ ن أ ن ق -ب 

ُك يشء بقدر حىت رزقك وطعامك ونومك وحركتك, فا ذا كنت صادقًا يف دعواك فاجلس يف بيتك وال 

اكن  تسع  لرزقك, ل ن ما قدر كل س يآ تيك, كام يقال هل: ال تذهب ُترض الطعام وال تصنعه ل نه ا ذا

منا يه  مقدراً كل س يآ تيك, فهل س يقبل ذكل؟ الشك أ نه لن يقبل ذكل, فكذكل دعواه هذه غري مقبوةل, وا 

تباع النفس هواها ومتين ال ماِن عىل هللا, أ ما لو قبل ذكل وقال: أ بق  يف البيت حىت يآ تيين رزيق  من ا 

 ن ال فائدة من الالكم معه.بدون سعي, أ و أ مكث يف مَكِن حىت يآ تيين طعايم فهو الشك بعدها جمنو
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 أ ثر اال ميان ابلقدر وفوائده: - 6

ال يرشع هللا عز وجل رشعًا وال يآ مر بآ مر ا ال وهل حّكة ابلغة, ولال ميان ابلقدر أ اثر وفوائد عديدة نذكر 



 مهنا:

 - عليه وسمل وفق ما أ مر هللا عز وجل وبني  ووفق ما بي نه رسوهل هللا صىل هللا -أ ن اال ميان ابلقدر  -أ  

ميانه ويّكهل هل, ويكون بذكل مس تجيبًا ل مر هللا عز وجل ابال ميان ابلقدر وُيصل بذكل  يصحح للمسمل ا 

 أ جر املؤمنني ابلغيب.

ا ن اعتقاد املسمل أ ن ما قدر هل س يصيبه, وأ ن أ جهل ورزقه مكتوب مقدر جيعهل َشاعًا مقدامًا ال  -ب 

ي يشء خياف؟ أ من يشء مل يكتب عليه فلن يصيبه, أ م من يشء خياف, ل ن ما قدر هل س يآ تيه, مفن أ  

 كتب عليه فلن يفر منه وهذا يدفعه ا ىل اال قدام والشجاعة ا ذا اكن ال مر فيه رىض هلل عز وجل.

أ ن اال ميان ابلقدر فيه اال ميان بآ ن مجيع ما يصيبك بقدر من هللا ال مفر  منه, فعندها تخف املصيبة عىل  -ج 

ذا وق نه يصرب وُيتسب ل ن ما وقع الميكن دفعه فا ذا اال نسان ا  عت, فلو مات هل قريب أ و ذهب هل مال فا 

ِصيَبٌة  َذا أََصابهَْتلْم مل
ِ
يَن ا ِ اِبرِيَن، اذلذ ِ الصذ صرب حصل هل أ جر الصابرين اذلي ذكره هللا عز وجل يف قوهل: }َوبرَش ِ

وَن، أُو  لَْيِه َراِجعل
ِ
انذ ا
ِ
ِ َوا انذ َّلِلذ

ِ
وَن{ ]البقرة قَاللوا ا هْتَدل ل الْمل ْم َوَرمْحٌَة َوأُولَئَِك مهل ِ ْم َصلََواٌت ِمْن َرهب ِ  - 155لَئَِك عَلاَْهِ

157] 

ذا أ صابته نعمة عمل أ هنا من عند هللا فال يبطر وال خيتال بل يشكر هللا عز وجل حىت يزيد, كام  كام أ نه ا 

ب ْ{ ]ا  ْ َلَزِيَدنذمكل  [7راهمي قال عز وجل: }لنَِئْ َشكَْرمتل

أ ن املؤمن ابلقدر يعمل "أ ن قلوب العباد بني أ صبعني من أ صابع الرمحن، مفا شاء من قلب أ قامه وما  -د 

ويعمل أ ن ال عامل ابخلواتمي، فذكل يدفعه ا ىل الاس مترار يف الطاعة حىت املوت, كام  1شاء من قلب أ زاغه" 

خري ا ال من هللا, كام أ نه ال يَصف عنك الرش  أ ن عمل اال نسان بآ ن اخلري لكه بيد هللا عز وجل فال يآ تيك

 ا ال هللا

__________ 
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عز وجل, فهذا جيعل اال نسان يرتبط ابهلل عز وجل ارتباطا قواًي ويكرث من دعائه وسؤاهل فيحصل بذكل 

ذن هللا, ويكون يف ذن هللا, ويندفع عنه الرش اذلي خياف اب  نفس الوقت قد عبد هللا  اخلري اذلي يريد اب 

عز وجل عبادة ُيهبا هللا من عباده ويه ادلعاء والسؤال, ويف هذا ورد عن النيب صىل هللا عليه وسمل أ نه 

ل اْدعلوِِن 1قال: "من مل يسآ ل هللا يغضب عليه"  همكل ، وفاها اس تجابة ل مر هللا عز وجل لقوهل: }َوقَاَل َرب

ْ{ ]غافر  َتِجْب لمَكل  [60َأس ْ



أ ن قول النيب صىل هللا عليه وسمل: "امعلوا فلك ميرس ملا خلق هل, مفن اكن من أ هل السعادة -هـ 

 فس ييرس لعمل أ هل السعادة, ومن اكن من أ هل الشقاوة فييرس لعمل أ هل الشقاوة"

هذا احلديث فيه بشارة للمسمل ا ذا اكن عىل معل صاحل لعهل يكون خلق للجنة, فزيداد متسَكً واجهتاداً 

عىل أ عىل املراتب, كام أ ن فيه ُتذيراً للمسمل فامي لو اكن عىل معل غري صاحل, فال يصيل أ و يرشب  ليحصل

امخلر وحنو ذكل، بآ ن يف ذكل عالمة وتخويف هل من أ ن يكون خلق للنار, ل ن عالمة ذكل الاس مترار يف 

 وهللا أ عمل. معصية هللا عز وجل, فينتبه وُيذر ويرجع عن فساده حىت ال يكون من أ هل النار,

 وصىل هللا عىل نبينا محمد وعىل أ هل وحصبه وسمل.

 هـ تصحيحًا.5/1/1421متت يف 

 وكتبه: سعود بن عبد العزيز اخللف.

__________ 
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