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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي خلق في كل موجود دليال على وجوب وجوده ،وآيات دالَّة على
تفرد أفعاله ،فهو الواحد األحد ،الفرد الصمد ،الذي افتقرت له األرض والسماوات،
وذلت لعظمته البحار والجبال الراسيات ،أحمده حمد المفتقر إليه ،الطالب دوام ستره
ونعمته عليه ،وأصلي وأسلم على مخرج الناس من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم،
ومن أوهام الباطل إلى يقين الحق ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على
نهجه واهتدى بهديه.
وبعد:
فإن هذه المنظومة (الخريدة البهية) قد حوت اعتقاد أهل السنة والجماعة على
طريقة إمامهم أبي الحسن األشعري رحمه هللا بكلمات قليلة ،وعبارات بليغة ،فكانت
من خير المنظومات للطالب المبتدئ في هذا العلم.
ولما كانت الشروح عليها ال تناسب المبتدئ؛ لطول ممل ،أو اختصار مخل،
في زمان بعد فيه الناس عن العلوم الشرعية ،وانغلقت عليهم عباراتها ،رأيت أن
أضع عليها شرحا للمبتدئين ،أوضح فيه معانيها ،وأبين قواعد مذهب أهل السنة
والجماعة ،بعبارات قريبة سهلة ،متكلة بذلك على هللا تعالى ،سائلة توفيقه ،ومستعينة
بما استقيته من كتب أئمتنا رضوان هللا عليهم ،ودروس مشايخ أهل السنة والجماعة
في زماننا وكتبهم حفظهم هللا تعالى.
وهللا أسأل أن ينير به بصائر أناس قد عموا عن الحق ،ويهدي بها أناسا قد
فارقوا جماعة المسلمين ،فضلوا في عقائدهم وأضلوا ،وأن يتقبله مني ويجعله
خالصا لوجهه الكريم.

يقـول راجي رحـمةَ القـديـر

أي أحـمد المشهور بالدردير

مؤلف هذه المنظومة :هو اإلمام العالمة أحمد بن محمد العدوي المالكي
األزهري الخلوتي ،المعروف بالدردير.
ولد سنة (1127هـ) ،وأمضى حياته في طلب العلم وبذله ،وصنف في علوم
شتى من علوم الشريعة ،وتلقى الناس كتبه بالقبول ،فمن تآليفه في الفقه(( :شرح
مختصر خليل)) ،و((أقرب المسالك إلى مذهب مالك)) ،وصارت كتبه من الكتب
المعتمدة في المذهب المالكي ،لكونه ذكر فيها الراجح في المذهب.
وفي العقيدة(( :الخريدة البهية)) ،وشرحها.
1
وفي التصوف(( :تحفة اإلخوان في آداب أهل العرفان)).
 -1وهكذا كان أئمتنا رضوان هللا عليهم يجمعون بين العلوم الثالثة ،ثمرة باقي العلوم :العقيدة ،والفقه ،والتزكية،
قوم شخصية اإلنسان ،فشخصية اإلنسان مكونة من أفكار ،ومشاعر ،وتنتج عنهما األفعال،
هذه العلوم التي ت ِّ

~~4

وغيرها كثير ،وتوفي سنة (1201هـ).

العـالـم الفـرد الغـني الماجـد
على النبي المصطفى الكريم
ال ســيــ َمـا رفـيـقـه في الغار
سميتها الخريدة البهية
لكنها كبيرة في العلم
ألنـهـا بــزبــدة الـفـن تــفـــي
والـنـفـع منها ثم غـفـر الزلل

الحمد هلل العلي الواحد
وأفضل الصالة والتسليم
صـحــبـــه األَطـــهــار
وآلـه و َ
سنية
عقيدة
وهذه
لطيفة صغيرة في الحجم
تكفيك عـلما إن ترد أن تكتفي
وهللا أرجـو في قـبـول العـمـل
َ

الخريدة البهية :هي اللؤلؤة التي لم تثقب.
وزبدة الشيء :هي خالصته.
أول ما بدأ به الناظم رحمه هللا ذِّكر الحكم العقلي ،وال ب َّد من تقديم مقدمة في
أسباب العلم وطرقه الصحيحة ،وذلك ألن إثبات األحكام ونفيها ال ب َّد أن يكون تابعا
لطرق معرفية صحيحة معتبرة:
بين هللا تعالى في كتابه العزيز أصول هذا المطلب في اآليات الكريمة ،ومنها
قوله تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﭼالنحل.

فاإلنسان يولد خالي الذهن م ن المعلومات ،ثم يبدأ بتلقي المعلومات عن طريق
الحواس الخمس التي خلقها له هللا تعالى ،وهي السمع ،والبصر ،واللمس ،والشم،
والذوق ،وهذه الحواس بريد بين اإلنسان والعالم الخارجي ،فلوالها لما استطاع
اإلنسان أن يحس بما حوله ،أو يعقله.
وهذه الحواس ال تحكم بشيء ،وإنما تنقل فقط المعلومات للقلب والعقل ،وهما
1
اللذان يدركان و يحكمان ،فهي واسطة اإلدراك.
ثم إن كان اإلدراك لشيء مفرد مجرد عن أي نسبة لشيء آخر ،فهذا اإلدراك
يسمى :تصورا.
وذلك كإدراك مفهوم اإلنسان دون نسبته أو الحكم عليه بأي شيء ،وإدراك
الحركة دون نسبتها أو الحكم عليها بأي شيء.
فجاء علم العقيدة مهذبا لألفكار ،وعلم التزكية مهذبا للمشاعر ،وعلم الفقه مهذبا لألفعال ،ووجب على كل مسلم
االهتمام بهذه العلوم الثالثة ،لتتكامل شخصيته اإلسالمية.
 -1وقد يقول البعض :إن اإلدراك يكون بها نفسها.
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فإن ن ِّسبت الحركة لإلنسان ،أي :تصور أن اإلنسان متحرك ،وأقر بهذه النسبة،
سمي ذلك :حكما ،وتصديقا.
فالحكم هو :نسبة أمر إلى أمر ،أو نفيه عنه ،واإلذعان للنسبة هو التصديق.
وتصديقنا لألشياء وحكمنا عليها إن كان ناتجا عن إدراك جازم ال تردد فيه،
مطابق للواقع عن دليل ،سمي اصطالحا :بالعلم ،وتكون نسبته .%100
وقولنا( :اإلدراك الجازم) يخرج اإلدراك المتردد ،فإذا كان عندنا أدنى تردد في
الحكم على الشيء ،لم يكن حكمنا يقينيا ،وإن بلغ .%99
وقولنا( :المطابق للواقع) يخرج المخالف للواقع ،فقول المسلم" :هللا واحد"
يقين؛ ألنه جازم بحكم مطابق للواقع ،فاهلل في واقع األمر واحد.
وأما قول النصراني" :هللا ثالث ثالثة" فال يسمى يقينا؛ ألنه وإن كان جازما فيه
دون تردد ،إال أنه مخالف للواقع ،فاهلل في الواقع واحد ،واإلدراك الجازم المخالف
للواقع ال يسمى علما ،بل إيمانا فاسدا ،واعتقادا باطال.
و إن كان في اإلدراك تردد بين أمرين أحدهما أرجح من اآلخر ،فالراجح يسمى
ظنا ،ونسبته من %51 :إلى.%99 :
1
والمرجوح يسمى وهما ،ونسبته من ،%1 :إلى.%49 :
وذلك كأن يخبرنا إنسان واحد صادق بموت الملك ،فخبره مهما كان صادقا
فإنه ال يبلغ اليقين ،وإنما يتفاوت بدرجات الظن.
وكلما زادت نسبة الظن ،انخفضت نسبة الوهم ،فإن كان ظن صدقِّ ِّه
يبلغ ،%90:كان وهم كذبه أو خطئه يبلغ ،%10:وإن كان ظن صدقه يبلغ،%75 :
كان وهم كذبه أو خطئه يبلغ.%25 :
وإن كان اإلدراك مترددا بين أمرين متساويين ،ال يرجح أحدهما على اآلخر،
كان شكا ،ونسبته.%50 :
وذلك كأن نرى حيوانا يمشي على أربع من بعيد ،فنتردد بين كونه حصانا
وحمارا ،وال نرجح أحدهما على اآلخر ،فإدراكنا لكون هذا الحيوان حصانا أو
حمارا ،شك.
ثم َّ
إن حكمنا على األموربأن ننسب أمرا إلى أمر أو ننفيه عنه ،يكون بواسطة
أحد ثالثة أمور:
 -1الوضع ،ويندرج تحته الشرع.
 -2العادة.
 -1وأول ما ينبغي لإلنسان فعله ،أن يطهر عقله من األوهام ،ويفكر بتجرد عما يحمله من أفكار ربما تكون
باطلة فتقيد عقله ،وتقلب عليه الحقائق.
ف كثير من الناس يكبر الوهم في عقولهم حتى يسيطر عليهم ،فيبنون أحكامهم عليه ،ويعيشون حياتهم في
ظلماته.
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 -3العقل.
فيسمى حكما وضعيا ،أو عاديا ،أو عقليا ،بحسب الواسطة التي أوصلتنا إلى
هذا الحكم.
الحكم الوضعي:
فالحكم الوضعي ،إن نظرنا إليه من حيث إنه وضعي ،فهو :إثبات أمر ألمر أو
نفيه عنه بواسطة الوضع.
وهو ما تواضع عليه فئة معينة من الناس ،والوضع :جعل شيء بإزاء شيء
آخر ،بحيث يتبادر الثاني عند تبادر األول.
وذلك كوضع اللون األحمر في اإلشارة بإزاء منع المرور ،فإن رئي اللون
األحمر ،تبادر إلى الذهن منع المرور.
ثم إن مشى رجل في الطريق واإلشارة حمراء ،فإننا نحكم عليه بالمخالفة،
وحكمنا هذا مستمد مما تواضع عليه منظمو المرور.
ومثله كل األحكام القانونية التي تستمد من وضع فئة من الناس ،ومن ذلك
عادات الشعوب التي يتعارف عليها أهل البالد.
وإن نظرنا إليه من حيث إنه شرعي فهو :خطاب هللا المتعلق بأفعال المكلفين.
وينقسم إلى إيجاب ،وندب ،وتحريم ،وكراهة ،وإباحة ،والكالم فيه محله علم
أصول الفقه.
الحكم العادي:
والحكم العادي:هو إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار.
وذلك كحكمنا على النار بأنها محرقة ،فهذا الحكم مستمد من القوانين التي
وضعها هللا سبحانه وتعالى للكون ،فهي من عادة الكون التي يجريها هللا سبحانه
وتعالى فيه.
وتعرف بواسطة التكرار والتجربة ،فاإلنسان الذي لم يعرف النار في حياته ،ال
يمكنه أن يحكم بأن كل نار محرقة من أول مرة ،بل ال بد له من أن يتكرر األمر
عنده كي يتمكن من الحكم بذلك.
وكذا لو كانت لديه قطعة زجاج رقيقة ،ولم يعرف الزجاج في حياته ،فأخذها
ورمى بها بقوة على أرض صلدة ،فانكسرت ،فإنه لن يتمكن من الحكم بأن كل
زجاج رقيق ينكسر بوقوعه بقوة على أرض صلدة ،بل ال بد من تكرر هذا األمر.
وينقسم الحكم العادي إلى واجب ،ومستحيل ،وجائز.
فطلوع الشمس من مشرقها ،واجب عادي.
وإبصار اإلنسان بيده ،مستحيل عادي.
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ووالدة الحامل لستة أشهر ،جائز عادي.
ويدخل في األحكام العادية غالب علم الكيمياء ،والفيزياء ،ونحو ذلك من العلوم
التي تخص القوانين الكونية.
واألسباب العادية ليس لها تأثير ،وإنما المؤثر هو هللا تعالى ،فاهلل تعالى إن أراد
ظهور أثرها ،خلقه عند وجودها ال بها.
وذلك كالدواء ،فإن وجد الدواء ،وأراد له هللا تعالى أن يشفي ،خلق الشفاء عند
تناوله.
وهكذا النار إن أراد لها أن تحرق ،خلق اإلحراق عند مالمستها للشيء،
والسحر إن أراد له أن يضر ،ونحو ذلك من كل سبب عادي.
ومع هذا فإنه ال يجوز لنا أن نلقي أنفسنا في النار على أنها ال تحرق إال بإرادة
هللا تعالى؛ ألننا مكلفون شرعا باألخذ باألسباب العادية ،والسير على القوانين التي
وضعها هللا للكون ،ومنها اجتناب النار.
ولكننا مع أخذنا بالسبب العادي نعتقد أنه ال تأثير له ،وإنما المؤثر هو هللا
سبحانه وتعالى إن أراد.
والواجب والمستحيل العاديان يمكن أن يتخلفا خرقا للعادة.
وخوارق العادات ستة :المعجزة ،واإلرهاص ،والكرامة ،والمعونة،
واالستدراج ،واإلهانة ،وسيأتي بيانها والكالم عليها في مبحث النبوات.
ي:
الحكم العقل ُّ
والحكم العقلي :هو إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه بواسطة العقل.أي بأن ال
يتوقف العقل في حكمه بإثبات أمر أو نفيه على وضع واضع ،أو تكرار ،أو مشاهدة
وتجربة.
وقد ذكره الناظم فقال:

هي الوجوب ثم االستحالة
فافهم منحت لذةَ األفهام
معرفة هللا العلي فاعرف
مع جائز في حقه تعالى
عــلـيـهــم تـحــيـة اإللـه
االنـتـفا في ذاته فـابـتـهـل
في ذاته الثبوتَ ضد األول
وللـثبـوت جـائـز بال خـفـا

أقسام حكم العقل ال محالة
ثم الجواز ثالث األقسام
وواجب شرعا على المكلف
يعرف الواجب والمحاال
أي
َ
ومث َل ذا في حق رسل هللا
فالواجب العقلي ما لم يقبل
والمستحيل كل ما لم يقبل
وكل أمـر قـابـل لــالنــتــفــا
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فالواجب العقلي :هو ما ال يقبل االنتفاء في ذاته ،وذلك كأخذ الجسم حيزا من
الفراغ ،فهذا واجب عقلي ،يستحيل أن ينتفي بأن يوجد جسم ال يأخذ حيزا من
الفراغ؛ ألن كون الجسم ذا حيز هو أمر ذاتي له ،فال يتصور العقل جسما دون أن
يكون له حيز.
وكنتائج المسائل الحسابية ،فحاصل جمع واحد مع واحد يجب أن يكون اثنين،
وال يمكن انتفاء هذا الحكم ،أو انخراقه بأن يساوي ثالثة مثال؛ ألنه غير قابل لذلك.
والمستحيل العقلي :هو ما ال يقبل الثبوت في ذاته ،وذلك كاجتماع النقيضين،
بأن يكون الشيء موجودا ومعدوما في الوقت نفسه ،فهذا مستحيل عقال ،غير قابل
ألن يوجد.
والجائز العقلي :هو ما يقبل الوجود والعدم في ذاته ،وذلك كوجود أي إنسان،
فإن وجوده وعدمه ممكنان عقال.
وكقدرة فاقد العين على اإلبصار ،فإنه وإن كان مستحيال عادة ،إال أنه جائز
عقال.
وكطلوع الشمس من جهة المشرق ،فهو واجب عادة ،جائز عقال.
وكانقالب العصا إلى ثعبان ،ووجود ولد بال والد ،ونحو ذلك من معجزات
األنبياء صلوات ربي وسالمه عليهم فإنها ال تخرق األحكام العقلية؛ ألنها غير قابلة
لالنخراق ،وإنما تخرق األحكام العادية.
وكل من الواجب والجائز والمستحيل ينقسم إلى:
ضروري ،وهو :ما ال يحتاج إلى نظر أو استدالل ،فيحكم اإلنسان العاقل عليه
بالوجوب ،أو الجواز ،أو االستحالة بمجرد تصوره ،وذلك كالحكم بأن الجسم
الصغير ال يحتوي على الجسم الكبير ،وأن ناتج جمع واحد وواحد يساوي اثنين.
ونظري ،وهو :ما يحتاج إلى نظر واستدالل ،فال يتمكن اإلنسان العاقل عادة
من القطع به دون االستدالل عليه ،والتفكر فيه بالنظر والبحث في األدلة ،وذلك
كالحكم بأن هللا تعالى مخالف للحوادث ،ونتائج المسائل الحسابية المعقدة ،ونحو
ذلك.
ولما كان واجبا على اإل نسان إن أراد أن يثبت لغيره أمرا معينا ،أن يكون بين
ت له أمور مسلمة ،يبنيان عليها كالمهما ،وليس هناك من أمر مسلم
المثبِّت والمثب ِّ
بين بني آدم جميعا إال المبادئ األولية العقلية ،بنى أئمتنا رضوان هللا عليهم أدلة
العقائد على األحكام العقلية الموافقة لألدلة النقلية -إذ ال تعارض بين العقل والنقل-؛
ليتمكنوا بذلك من محاورة أي إنسان في أي زمان ومكان.
ولم يكتفوا باألدلة النقلية ،إذ لو أنهم اكتفوا بها ،فسألهم الملحد :ما الدليل على
أن كل ما في الكون من خلق هللا؟
~~9

فقالوا :قوله تعالى:

ﭽ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭ ﭼالرعد.

لقال لهم :إني ال أؤمن بربكم فتستدلوا علي بكالمه ،فكالمه ليس حجة علي،
وإنما أريد دليال يكون مشتركا بيني وبينكم ،أؤمن به ،كما تؤمنون به.
فلو أقامو ا عليه الدليل العقلي ،للزمه التسليم به ،ولن يتمكن من رفضه ،إال أن
يكون معاندا.
فإن اعترض معترض وقال :فكيف نفعل بالعقائد التي ال يمكن إثباتها بغير
النقل كالجنة والنار ،ونحوهما؟
قلنا :إننا بعد أن نثبت له العقائد التي يمكن االستدالل عليها بالعقل ،فإن هذه
العقائد ستلزمه بالتسليم للنقل؛ ألننا سنثبت له صدق ناقل هذا الشرع ،وإذا ثبت
كل خبر ينقله ،كما سيأتي بيان ذلك في
صدقه عموما ،ثبت صدقه في خصوص ِّ
نهاية هذا الكتاب ،بإذن هللا.
وبهذا يظهر معنا أن علم الكالم ينقسم إلى قسمين:
قسم ال يمكن االستدالل عليه إال بواسطة النقل ،وتسمى( :العقائد السمعية)،
وذلك كاليوم اآلخر ،والجنة ،والنار ،ونح ِّو ذلك من األمور التي ال يتمكن العقل
المجرد من القطع بها ،وال يتوقف إيماننا باهلل تعالى عليها ،فال نحتاج لإليمان بها
قبل إيماننا بوجود هللا تعالى.
وقسم ال يمكن االستدالل عليه بالنقل ،فنستدل عليه بالعقل ،وذلك كوجود هللا
تعالى ،وقدرتِّه وعلمه ،لتوقف إيماننا باألدلة السمعية على اإليمان به ،فال يمكن أن
نز ِّل القرآن ،فال يمكن أن نستدل
يؤمن اإلنسان
بالقرآن قبل إيمانِّه بوجو ِّد هللا تعالى م ِّ
ِّ
الكافر بوجود هللا تعالى باآليات القرآنية الخالية من الحجج والبراهين.
على
ِّ
ومن فوائد االستدال ِّل بالدليل العقلي في العقائد أنه يفيد العلم ،وال تتعدد نتائجه،
فلو ثبت به الدين الحق ،ثبت بطالن ما سواه من األديان ،كما يستحيل أن يكون ناتج
ب خمسة في خمسة ،خمسة وعشرين ،وستة وعشرين ،بل ال بد من أن يكون
ضر ِّ
أحد الناتجين حقا ،واآلخر باطال.1
 -1ويتبين لنا عند إثبات الدين الحق أن العقائد التي جاء بها األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم على مر
العصور واحدة ،ال اختالف فيها ،وإنما االختالف في األحكام التكليفية.
وكذلك ال اختالف بين المسلمين ممن كان من أهل السنة والجماعة في المسائل األصلية في العقائد ،وإن
اختلفوا في المسائل الفرعية ،واختلفوا في الفروع العملية على أربعة مذاهب.
و الفرق بين األمور العملية واألمور االعتقادية؛ أن األمور العملية إنشاءات تنتج عنها األعمال ،وال يضر
االختالف في طريقة أداء العمل ،وأما العقائد فأخبار ،والخبر في ذاته إما أن يوافق الواقع فيكون صادقا حقا،
وإما أن يخالفه فيكون كذبا باطال ،وال يمكن أن يكون في ذاته صادقا وكاذبا.
فلو فرض أن هناك خالفا بأصول العقائد كأن وصف إنسان هللا تعالى بصفات ،ووصفه آخر بصفات
مناقضة أو مضادة للصفات التي وصفه بها األول ،الستحال أن يكونا عابدين إلها واحدا ،بل يتبين أن كال منهما
يعبد غير اإلله الذي يعبده اآلخر؛ الستحالة اجتماع المتناقضات ،والمتضادات ،وإذا كان أحدهما عابدا لإلله
الحق فال بد أن يكون اآلخر يعبد باطال.
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فمثال إذا ثبت أن هللا واحد ،استحال أن يكون ثالثة ،فيظهر بذلك بطالن اعتقاد
النصارى.
ولذا فإن أئمتنا رضوان هللا عليهم اهتموا باألدلة العقلية اهتماما كبيرا؛ ليتمكنوا
الملل ،وإبطا ِّلها ،وكتبوا في ذلك الكتب الموسعة،
بذلك من مناقشة جميع ِّ
والمختصرة ،وأتوا في كل كتاب بما يناسبه من الدليل.
فاالستدالل العقلي للعامة يكون بأسلوب عامي ،وللمبتدئ بأسلوب واضح ،وال
تذكر له الخالفات ،ثم لطالب العلم المتو ِّسعِّ بأدلة متوسعة ،وذكر الخالف فيها،
ومناقشتِّها ،ونحو ذلك من أمور تجعل من طالب العلم الم ِّجد جبال راسخا في
بطل العقائد المنحرفة بثقة دون أن يتأثر ،أو يتزعزع بعقيدتِّه.
اعتقاده ،ي ِّ
وقد ذكر الناظم رحمه هللا تعالى حكم تعل ِّم العقائ ِّد بقوله في األبيات التي مر
ذكرها:

وواجب شرعا على المكلف
أي يعرف الواجب والمحاال
ومثـل ذا في حـق رسـ ِّل هللا

فاعرف
ِّ
معرفة هللا العلي ِّ
مع جائز في حقه تعالى
عــلـــيـهـــم تـحـــيــة اإللـــــ ِّه
1

المكلف هو :البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة.
فقد أوجب الشرع عليه أن يعرف ما يجب في حق هللا تعالى ،كوجوب بقائه،
ومخالفته للحوادث ،ونحو ذلك ،وما يستحيل عليه ،كاستحالة أن يكون له ولد ،أو
شريك ،أو نحو ذلك ،وما يجوز في حقه ،كجواز خلقه للبشر ،ورزقه لهم ،ونحو
ذلك.
ومعرفته لذلك بأن يذعن وينقاد له باإليمان به ،واالستسالم له.
وال يجب على المكلف معرفة حقيقة ذات هللا تعالى؛ ألن هذا غير ممكن كما
هو المعتمد عند أكثر العلماء ،بل الواجب عليه أن يعرف بعض صفاتِّه التي أطلعنا
أحكامها دون معرفة حقيقتها كذلك؛ ألنه كما يستحيل معرفة حقيقة
هللا عليها ،وبعض
ِّ
الذات ،فكذا يستحيل معرفة حقيقة الصفات.
ولذا فإن هللا لم يأمرنا في القرآن بالتفكر في ذاته ،بل أمرنا بالتفكر في آثار
أفعاله التي تدل على صفاته.
ويجب على المكلف كذلك أن يؤمن باألنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم،
ويعرف ما يجب لهم من صفات ،وما يستحيل عليهم ،وما يجوز.

 -1وليس المراد ببلوغ الدعوة أن تصله من حيث المكان الذي هو فيه ،بل أن تبلغه من حيث أن تصل إلى عقله
عن طريق السمع ،أو البصر ،ولذا فلو فقد هاتين الحاستين معا قبل أن تبلغه الدعوة في حال يكون فيها مميزا،
فإنه ال يكلف.
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واإليمان باهلل تعالى ورس ِّله صلوات هللا وسالمه عليهم من قِّب ِّل المكلف ال بد أن
يكون على سبيل القطع ،فلو تردد به ،بأن نزل عن درجة العلم ،وصار ظنا ،لم
يصح إيمانه ،وكان كافرا.
ولذا فإنهم اختلفوا في حكم المقلد ،وهو من آمن تبعا لقومه ،دون أن يكون له
1
أدنى دليل على صحة إيمانه ،هل يقبل إيمانه أم ال؟
والمعتمد أنه إن كان جازما بصحة إيمانه ،قبل منه ،لكنه يكون عاصيا بتركه
معرض نفسه للفتن بضعف إيمانه
لتحصيل الدليل إن كان قادرا على ذلك؛ ألنه ِّ
لكونه لم يبنه على دليل ،فهو يتردد ألدنى شبهة.
2
وأما إن كان مترددا في اعتقاده ،فإنه يكون كافرا بال خالف.

أي ما سوى هللا العلي العالما
التغير
به
قا َم
ألنه
وضـدُّه هـو المـسـمى بالـقـدَم

ثم اعلمن بأن هذا العالما
من غير شك حادث مفتَقر
حدوثه وجوده بعد الـعـدم

الموجود إما أن يكون قديما ،وهو :ما ليس لوجوده بداية.
أوحادثا ،وهو :ما وجد بعد أن لم يكن.
 -1وال يسمى اتباعنا لإلمام أبي الحسن األشعري تقليدا ،بل موافقة ،إذ أننا لم نتبعه إال بعد نظرنا في أدلته،
واقتناعنا بها ،وال يكفي أن يقول اإلنسان بأنه أشعري حتى يصير أشعريا ،بل ال بد أن يطمئن قلبه ألدلته ،ويوقن
بها ،فكل إنسان يبعث يوم القيامة ويسأل عن اعتقاده الذي اطمأنت به نفسه ،ال عن اعتقاد شيخه أو إمامه.
ولنبين الفرق بين المقلد والمعتقد الموافق بمثال :لو جاء تلميذان ألستاذ رياضيات ،وسأاله عن ناتج مسألة
معقدة ،وأعطاهما اإلجابة ،فأما أحدهما فأخذها ومضى ،وأما اآلخر فلم يكتف بها بل أصر على معرفة األدلة
عليها ،وطريقة الوصول لهذه النتيجة ،فعرفه األستاذ ذلك ،حتى آمن بالنتيجة إيمانا ال يقبل النقيض ،ثم مضى مع
صاحبه األول فصادفا أستاذ رياضيات آخر ،كان قد ذاع صيته في البالد وبين العباد ،فسأاله عن المسألة ،وإذا
به يعطيهما نتيجة مناقضة للنتيجة األولى غفلة!
فأما من اكتفى بأخذ النتيجة األولى فال بد أن يتشكك بها ،ويشعر أن هذا األستاذ ذا المكانة العالية في هذا
العلم ،من ذاع صيته وشاع ال بد أن يكون أعرف من األول ،فهو يستحق التقليد أكثر من األول ،فيترك النتيجة
األولى ويأخذ الثانية ،وأما من لم يكتف بالتقليد ،فإنه سيتحقق في نفسه أن هذا األستاذ غفل في إجابته ،ولن يتأثر
بشهرته ومكانته ،ألنه تحقق بالنتيجة الحقة.
وهكذا المعتقد والمقلد ،فأما األول فترد عليه الشبهات الشائعة ،فال يهتز لها ،وال يتأثر بها ،وأما المقلد
فسرعان ما ينجرف وراءها تاركا اعتقاده األول الغتراره بكثرة التابعين لها ،وقوة انتشارها بين الناس.
 -2وقد شاعت في زماننا شبهات كثيرة ضد الدين ،وداخلت كثيرا من الناس شكوك في مسائل االعتقاد؛ لتكدر
مشار ِّبهم ،وشياع األفكار اإللحادية بينهم ،فحق على كل مسلم أن يتعلم علم العقائد ليحمي نفسه من مراودة
ِّ
الشبهات ،ومخالجة الشكوك ،وإال هلك مع الهالكين.
وربما قال ال بعض :األفضل أن نؤمن إيمان العجائز ،ونترك تعلم العقائد ،فنقول له :إن كنت تريد أن تؤمن
إيمان العجائز ،فعش حياة العجائز ،وابتعد عن كل الوسائل التي تنقل لك شبهات العالم الخارجي ،وانقطع عن
الناس الذين غذيت عقولهم بالشبهات ،فالعجائز الالتي تمنى بعض العلماء أن يؤمنوا كإيمانهم في الزمن الماضي
كانوا يعيشون حياة صفاء ديني بعيدا عن الشبه ،ال كحياتنا اليوم.
وأما أن يعيش في المجتمعات التي تموج بالفتن ،ثم يقول هذا القول ،فهذا مغتر ،يوشك أن تصيبه الفتن ،فال
يستطيع أن يدفعها عنه بجهله.
على أن ما نقل عن بعض أئمتنا رضوان هللا عليهم من ترديدهم هذه العبارة ،إنما قصدوا فيها معاني أخرى
بين العلماء مرادهم منها ،ولم يريدوا بها ما أراده الناس في زماننا من تفضيل الجهل على العلم.
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فالعالم إما أن يكون قديما أو حادثا.
والمراد بالعالم إذا أطلق في كتب الكالم :كل ما سوى هللا تعالى ،من األفالك،
والمالئكة ،والجنة ،والنار ،والعرش ،واإلنس ،والجن ،وغير ذلك.
ونحن نقول بحدوثه ،ونستدل على ذلك بأن هذا العالم ينقسم إلى قسمين:
جواهر ،وهي :ما تقوم بنفسها.
وأعراض وهي :ما تقوم بغيرها.
فالكأس جوهر ،وانكساره عرض ،فنحن ال نرى انكسارا قائما بذاته ،وإنما
نرى كأسا منكسرا.
والجسم جوهر ،وطوله عرض ،فال يوجد طول قائم بذاته ،وإنما يوجد جسم
طويل.
والحركة والسكون كل منهما عرض ،فال يوجد حركة قائمة بذاتها ،وإنما يوجد
1
جسم متحرك أو ساكن.
واألعراض حادثة ،فنحن نرى الجسم تحرك بعد أن كان ساكنا ،فالحركة حدثت
فيه ،واإلنسان غضب بعد أن كان هادئا ،فالغضب حدث فيه ،ونحو ذلك.
فإن سلمنا بحدوث األعراض بمشاهدتنا لها ،انتقلنا إلى الكالم على الجوهر،
فنقول:
الجوهر مالزم للعرض ،فال يوجد جوهر بال عرض؛ ألن الجوهر إما أن يكون
ساكنا ،أو متحركا ،وكل من السكون والحركة عرض حادث.
فإذا سلمنا أن الجوهر مالزم للعرض ،وأن العرض حادث ،لزمنا أن نسلم
بحدوث الجوهر.
وبيان ذلك أنه ال وجود للجوهر بال عرض ،فأول عرض طرأ على هذا
الجوهر حادث ،فالجوهر ال بد أن يكون قد حدث معه؛ ألنه ال يمكن أن يكون
الجوهر موجودا قبله ،عاريا عن العرض.
فنتج معنا أن الجواهر واألعراض حادثة ،فالعالم كله حادث.
وإذا كان حادثا فوجوده جائز عقال؛ ليس بواجب؛ ألنه لو كان واجبا لما أمكن
أن يكون منع دما في زمن ما؛ فالواجب العقلي كما قدمنا ال يقبل االنتفاء ،وهو قد
كان منعدما قبل أن يوجد ،فحدوثه دليل على جوازه.
ومادام جائزا فوجوده وعدمه متساويان ،يستحيل أن يرجح أحدهما على اآلخر
رجح خارجي.
بال م ِّ

 -1وأنواع األعراض وتفصيل الكالم فيها يذكر في الكتب المطولة.
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ألن الشيء إما أن يكون متساويا في ذاته مع غيره ،أو راجحا في ذاته عليه،
وال يمكن أن يكون متساويا وراجحا في نفس الوقت؛ ألن الرجحان والمساواة في
الذات ضدان ،والضدان يستحيل عقال اجتماعهما.
رجح أحدهما على اآلخر فال بد من وجود أمر خارج عن ذاتهما
فإن أردنا أن ن ِّ
يرجحه.
وجد مع مساواة وجو ِّده عدمه ،وجب علينا أن نثبت
ولما رأينا أن العالم قد ِّ
وجود من ر َّجح وجود العالم على عدمه ،وهذا الموجود هو الذي ندعي أنه هللا
سبحانه وتعالى.
فنحن بذلك نكون قد أثبتنا الوجوب العقلي على أن هللا تعالى موجود دون إثبات
أي صفة أخرى له ،ودون أن نتطرق لوجوده هل هو واجب في ذاته أم جائز ،فإن
1
سلَّمنا بالوجود انتقلنا للكالم على صفات هذا الموجود.

فاعلم بأن الوصف بالوجود
إذ ظــــاهــر بــأن كــل أثـــر

من واجبات الواحد المعبود
يهـدي إلى مـؤثـر فـاعـتـبـر

استدل الناظم رحمه هللا تعالى على وجود هللا تعالى بالدليل الواضح الذي يمكن
أن يتوصل إليه العامي وغيره.
فكما أنه ال يوجد أثر بال مؤثر ،وبناء بال بان ،فكذا ال يوجد حادث بال محدِّث،
ومخلوق بال خالق.
ولو قلت ألي جاحد لوجود إله :إن بناء كبيرا بني من غير بان ،ألنكر عليك
وسخر من عقلك ،مع أنه األولى بأن يسخر منه ،وهو يرى هذا الكون العظيم
مكون له.
المتغير بكل لحظة ،ويأبى أن يقر بوجود ِّ

ثم تليها خـمـسة سـلبية

وذي تسمى صفة نفسية

صفات هللا تعالى تنقسم إلى ثالثة أقسام:
 .1نفسية ،وهي الوجود فقط.
وسميت نفسية ألنها تدل على الذات دون معنى زائد عليها.
والصفة النفسية إذا انتفت انتفى الشيء نفسه ،وذلك كاألبعاد للجسم ،إذا انتفت
انتفى كونه جسما ،والناطقية بالنسبة لإلنسان إذا انتفت انتفى كونه إنسانا ،فالوجود
بالنسبة هلل تعالى إذا انتفى انتفى كونه إلها.
 -1ومع إقرار كثير من المالحدة بحدوث العالم ،فإنهم يأبون اإلقرار بوجود هللا ،ويدَّعون الحدوث الذاتي للعالم،
وما منعهم من إقرارهم إال استكبارهم عن الخضوع ألمره ،واتباع حكمه ،وأما إيمانهم بالمادة وتعظيمهم لها فال
يلزمهم بأي خضوع ،بل هم الذين يسيطرون عليها ويسيرونها على أهوائهم.
وصدق هللا العظيم القائل في كتابه( :وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا).
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فهذه الصفة تدل على مجرد الذات.
 .2سلبية ،وهي التي تسلب عن أذهاننا اعتقادا باطال في حق هللا تعالى ،وهي
خمس سيأتي بيانها.
وهذه الصفات تدل على الذات مع داللتها على تنزه هذه الذات عن كل سمات
النقص.
 .3معاني ،وهي كل صفة موجودة في نفسها ،تثبت لمن قامت ب ِّه حكما ،وهي
سبع سيأتي بيانها.
وهذه الصفات تدل على الذات مع إثبات الكماالت لها.
وليست هذه الصفات كل صفات هللا تعالى ،فنحن ال نعلم كل صفاته ،وإنما نعلم
بعضها ،ولسنا مكلفين بمعرفتها ك ِّلها.

وهي القدَم بالذات فاعلم والبَ َقا
وحدانية
للغير
مخالف
والفعل ،فالتأثير ليس إال
ومن يقل بالطبع أو بالعلة
ومن يقل بالقوة المودعة
لو لم يكن متصفا بها لزم
ألنـه يــفـضــي إلـى الـتـسـلـسـل
فهـو الجــليل والجــمـيل والولي

قيامه بنفسه نلتَ الت ُّ َقى
في الذات أو صفاته العلية
للواحد القَهار جل وعَال
فذاك كفر عند أهل الملة
فذاك بدعي فال تلتفت
حدوثه وهو محال فاستقم
والدور وهو المستحيل المنجلي
والرب العلي
والظاهر القدوس
ُّ

بعد أن أثبتنا وجود هللا تعالى ،ربما اعتقد إنسان اعتقادات باطلة في حقه تعالى،
فوجب علينا أن نزيلها بذكر صفاته.
وأول ما يمكن أن يعرض على ذهن اإلنسان أن هذا اإلله الذي ثبت وجوده،
هل هو قديم أو حادث؟
فنسلب حدوثه بقولنا :هللا قديم ،ومعنى قدمه :أنه ال بداية لوجوده.
قدمه بأن نقول لصاحب االعتقاد الباطل :لنفترض أن اإلله حادث،
ونستدل على ِّ
فإما أن يكون قد أحدث نفسه ،أو أحدثه غيره ،وال ثالث لهذين ،فإن بطال بطل كونه
حادثا.
فنأتي على القول األول وهو أنه أحدث نفسه ،فنقول:
إحداث اإلله لنفسه يلزم منه الدور ،وهو محال عقال ،ونمثل للدور بمثال:
لو قال لنا قائل :من ولد فاطمة؟ فقلنا :زينب.
ومن ولد زينب؟ فقلنا :فاطمة.
~ ~ 15

فهذا دور محال عقال؛ ألنه يلزم منه أن تكون زينب موجودة قبل فاطمة؛
لتلدها ،وبعدها لتولد منها ،وفاطمة موجودة قبل زينب؛ لتلدها ،وبعدها؛ لتولد منها،
وتقدم الشيء على غيره ،وتأخره عنه ،ضدان ،والضدان يستحيل اجتماعهما عقال،
1
فظهر استحالة الدور.
ولو قلنا بأن اإلله أحدث نفسه ،لزم أن يكون اإلله متقدما على وجو ِّده ومتأخرا
يوجد نفسه ال بد أن يكون موجودا قبلها ليوجدها ،فظهر استحالة ذلك
عنه؛ ألنه لكي ِّ
عقال.
ثم نأتي على الثاني ،وهو أنه أحدثه غيره ،فنقول:
إن كان قد أحدثه غيره ،وغيره أحدثه غيره ،وهكذا ..فهذا يلزم منه تسلسل
الحوادث إلى ما ال بداية ،وهو محال عقال2؛ ألن حكمنا على مجموع السلسلة
بالحدوث ،حكم على كل فرد من أفرادها ،فإن كانت كل أفرادها حادثة ،فال بد أن
يكون لها محدث غيرها.
وأيضا لو قلنا بأن هناك عددا من أصفار ال حصر لها ،فمهما بلغ عددها لن
يكون لها قيمة ولن تساوي شيئا ما لم تستند لرقم يعطيها قيمتها.
فكذا لو قلنا بأن هناك حوادث ال أول لها ،فكل حادث في السلسلة يجب أن
يكون قبله حادث أحدثه ،فهذا المح ِّدث حادث والذي قبله كذلك ،والذي قبله،
ولنفرض أننا أتينا على حادث قبل مئة حادث أو ألف حادث أو أي عدد كان فلم نجد
له مح ِّدثا ،فمعنى هذا أنه لم يحدث؛ ألنه كما ثبت يستحيل وجود حادث بال مح ِّدث،
ث ما بعده من أفراد السلسة.
فإن ثبت عدم حدو ِّث ِّه ألنه ال مح ِّدث له ،ثبت عدم حدو ِّ
فتكون السلسلة كلها باطلة ال أصل لها عقال؛ ألنها ال محدث لها ما لم تستند إلى
3
محدث غير حادث ،وهو هللا تعالى الذي ال بداية لوجوده.
فاهلل تعالى قديم ليس بحادث ،ويلزم من قدمه أنه واجب الوجود ،ال جائز
الوجود؛ ألنه يلزم من كونه جائزا أن يكون وجوده حادثا كما تقدم.
فإذا ثبت قِّدم هللا تعالى ،طرأ على الذهن سؤال :فهل يفنى هذا اإلله؟
فنجيبه :بأن هللا باق ،أي ال نهاية لوجوده ،فنسلب اعتقاد إمكان فنائه.
ونستدل على ذلك بأن نقول :لو أمكن أن يفنى ،لما كان واجب الوجود؛ ألن
الواجب ما ال يقبل الفناء في ذاته.
ولو لم يكن واجب الوجود لكان جائز الوجود ،ولو كان جائز الوجود لكان
حادثا ،ولو كان حادثا الحتاج إلى محدث ،فيلزم من ذلك الدور أو التسلسل كما قدمنا
في دليل القدم.
 -1والدور الزم لمذهب المالحدة الذين يؤمنون بحدوث العالم ،لكن يقولون بأنه حدث بنفسه دون أن يحدثه أحد.
 -2وأما تتابع الحوادث إلى ماال نهاية فليس بمستحيل ما دامت قد وجدت البداية.
 -3وفي قول هللا تعالى( :أم خلقوا من غير شيء ،أم هم الخالقون) ،إشارة للتسلسل والدور.
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فيثبت بذلك أن هللا تعالى باق.
فإن ثبت بقاؤه ،ورد سؤال آخر :فهل هذا اإلله قائم بنفسه ،أم أنه قائم بغيره،
فنقول :هو قائم بنفسه ،فنسلب قيامه بغيره.
ونستدل على ذلك بأنه لو قام بغيره لكان صفة مفتقرا إلى ذات؛ ألن الصفة ال
تقوم بنفسها ،فتفتقر لغيرها كي تقوم به ،واالفتقار يلزم منه الحدوث؛ ألن االفتقار
معناه االحتياج لمن يدفع عنه االفتقار ،فإن اندفع افتقاره ،فقد تغير من حال إلى
حال ،وتغيره دليل على حدوثه؛ ألن كال الحالتين جائزة ،فهي حادثة ،ويلزم من
حدوثها حدوثه ،ثم الدور أو التسلسل كما قدمنا.
فإن ثبت كونه تعالى قائما بنفسه طرأ على ذهن اإلنسان الضعيف الذي تقيد
بالماديات من حوله ،ما هي أشباه هللا تعالى ،وكيف هو؟
فنقول :إن هللا تعالى مخالف للحوادث ،ﭽﭡ ﭢﭣﭼالشورى ،11:فكل ما
خطر ببالك ،فاهلل ليس كذلك ،وال يجوز لإلنسان أن يتخيل شكال أو صورة هلل تعالى
أو كيفية؛ ألنه ال صورة له ،وال شكل ،وال كيفية ،وال يجوز أن يتخيل حقيقته ،فعقل
غير موجود حوله ،أو مركب من عدة موجودات،
اإلنسان قاصر عن تخيل شيء ِّ
وال وجود لغير الحوادث من حولنا ،فنسلب بذلك مشابهته تعالى للحوادث.
والدليل العقلي على استحالة ذلك :أن ما حولنا إما أن يكون جوهرا أو عرضا،
فال ثالث لهما ،وكل منهما حادث ،فمشابهته لشيء منهما يلزم منه أن يكون حادثا
مثله؛ ِّلما تقدم من إثبات حدوث العرض والجوهر.
فإن قال قائل :فما قولكم في اآليات واألحاديث التي يظهر منها مشابهة هللا
تعالى لخلقه؟
فنقول :إن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أنه يجب أن ينفى عنها المعنى
الظاهر مع إثباتها.
ثم قال المفوضة منهم بعد أن نفوا الظاهر :نفوض علمها هلل تعالى.
وقال المؤولة منهم بعد أن نفوا الظاهر :نحملها على ما تقتضيه لغة العرب من
معنى حقيقي أو مجازي ال يتعارض مع العقل ،وفيه كمال التنزيه هلل تعالى.
وبعضهم قال بعد نفي الظاهر :نقول بأن هذا اللفظ الذي نسب إلى هللا تعالى
وظاهره التشبيه ،هو صفة معنى له ،ال نعرف حقيقتها ،لكنها ليست بعضو ،وال
جارحة ،وال شيء مما يفهم من ظاهره.
وذلك كقول هللا تعالى:

ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭼالفتح،10 :

فجميعهم قالوا بعد إثبات اليد

ليس المراد باليد اليد الحقيقية التي هي عضو وجارحة ،فنفوا ظاهرها ،ثم قال
المفوضة :نفوض علمها إلى هللا تعالى.
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وقال المؤولة :نحملها على ما يناسبها من لغة العرب ،من قوة ،أو إرادة ،أو
نحو ذلك.
والفئة الثالثة توسطت و قالت :هي صفة معنى هلل تعالى ال نعرف حقيقتها ،لكنها
ليست بعضو وال جارحة.1
وأسلم المذاهب الثالثة :التفويض ،وأحكمها :التأويل ،وأضعفها :التوسط.
وذلك ألن هللا تعالى قال في كتابه :ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﭼيوسف،
وفي هذه اآلية إشارة إلى وجوب تعقل القرآن على ِّوفق لغة العرب التي أنزل فيها،
ولغة العرب لغة المجاز والكنايات والتشبيهات ،فعدم إعمال المعاني المجازي ِّة فيها
وتفويض علمها هلل تعالى يؤدي إلى ترك جزء كبير من كلمات القرآن بال فهم له،
فكان فهمها على ِّوفق لغة العرب بالمعنى الذي ال يتعارض مع العقل أقوى
المذاهب ،2ويتوافق مع الشرع.
ت على
وقد فارقت فئة من المسلمين جماعة أهل السنة والجماعة ،فحملوا اآليا ِّ
ظاهرها المستحيل عقال على هللا تعالى ،فصاروا بذلك مجسمة مشبهة هلل تعالى
بخلقه ،و قالوا المقصود باليد في اآلية المار ذكرها :يد هلل تعالى حقيقية ليست
كأيدينا ،وقولهم ليست كأيدينا ال تدفع عنهم التجسيم؛ ألن قولهم( :حقيقية) ال يفهم منه
عاقل إال العضو.
3
وممن كانت له اليد العليا في نشر هذا المذهب ابن تيمية  ،وتلميذه ابن القيم
الجوزية ،إال أنهم كانوا في زمان كثر فيه العلماء ،فما كاد يرتفع لهم صوت حتى

 -1ومما يجب تأويله اآليات واألحاديث التي تدل على طرو انفعال على هللا تعالى ،فإنها تفسر بفعل يلزم عن
هذا االنفعال؛ ولتوضيح الفرق بين الفعل واالنفعال نقول:
الرحمة انفعال ،فعندما يرى اإلنسان فقيرا ،رث الثياب ،بائس الحال ،ينفعل لذلك ويتأثر ،فتحدث في قلبه
رقة هي الرحمة ،ثم تكون نتيجة الرحمة أن يخرج ماال ويدفعه إليه ،فدفع المال فعل نتج عن انفعال.
ومثله الغضب ،كما لو جاء طفل وآذى رجال ،فيحدث في قلب الرجل انفعال هو الغضب ،ثم تكون نتيجة
الغضب أن يضرب الصبي أو يعاقبه ،فالضرب والعقاب فعل نتج عن انفعال.
واالنفعال نقص؛ ألنه تغير نتج عن تأثر بشيء ،والتغير دليل الحدوث ،فتعالى هللا عن أن يتغير ،أو يتأثر
بخلقه ،ولذا وجب تأويل هذه االنفعاالت في حقه تعالى بما يلزم عنها من فعل ،فيفسر الغضب بفعل وهو العذاب،
والحب بتقريب المحبوب تقريبا معنويا ،والرحمة بالعطاء ودفع البالء ،وما إلى ذلك.
 -2وللتوسع في هذه المسألة يرجع لكتاب ((دفع شبه التشبيه)) البن الجوزي ،وتفسير الفخر الرازي ،لآليات
التي ظاهرها التشبيه.
 -3ونحن إذ ننقد ابن تيمية أو غيره من المسلمين الذين خالفوا أهل السنة والجماعة فإننا ال نريد بذلك نقد
ذواتهم ،وليس لنا كالم عليهم من هذه الناحية ،وإنما ننتقد أقوالهم ونناقشها ،وال ينبغي أن نتعدى لمناقشة ذواتهم،
بل نقر لهم بعبادتهم إن كانوا عبادا ،وبزهدهم إن كانوا زهادا ،وبعلمهم إن كانوا علماء ،إال أن واجبنا في إظهار
الحق يحتم علينا نقد أقوالهم الباطلة ،والرد عليها بما تستحق ،وال تمنعنا مكانتهم بين الناس من الرد عليهم ،ففي
هذا خيانة للعلم والدين ،ال سيما ونحن ال نرد عليهم بألسنتنا ،بل بألسنة العلماء العظام الذين عاصروهم وردوا
عليهم= .
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حوربوا لمخالفتهم جماعة المسلمين ،ور َّد عليهم العلماء العاملون ،1وشنعوا عليهم،
حتى خفتت أصواتهم ،وبقيت خافتة إلى أن ضعفت دولة اإلسالم ،وظهر في جزيرة
العرب محمد بن عبد الوهاب في صورة المصلح لألمة ،فانخدع به كثير ممن
أوصلهم االستعمار للجهل بدينهم ،فتبعوه وأظهروا مذهبه ،الذي كان فيه موافقا
2
لمذهب ابن تيمية في االعتقاد ،ومخالفا لجماعة المسلمين.
وقد كثرت هذه الجماعة في زماننا؛ النتشار الجهل بعقائد أهل السنة والجماعة،
وبلغة العرب وأساليبها المجازية ،فنشرت باطلها ،وأظهرت معاداتها ألهل السنة
والجماعة ،وألئمتهم رضوان هللا عليهم ،واتهمتهم بتحريف القرآن ،وادعت أنها
موافقة للسلف في ذلك ،وهيهات أن يكون بينها وبينهم أدنى مشابهة ،فشتان بين من
3
يحمل الكالم على ظاهره المستحيل عقال على هللا تعالى ،وبين من ينفي ظاهره.

= ومما ينبغي التنبه له كذلك أننا ال نكفر أحدا ممن ننقد قولهم بناء على ما يلزم من قولهم؛ ألنهم ربما
غفلوا عن هذا الالزم ،فنحن نبين خطأ القول ،وما يلزم عنه من أمور لو اعتقدها المؤمن فربما أدت به إلى
الكفر ،إال أننا ال نكفر قائلها.
وهذا أمر مهم يجب االلتفات إليه ،كي ال يسارع الناس لتكفير أهل القبلة.
ف كثيرا ما نرى أناسا ينزهون هللا تعالى عن الجسمية ،مع أن كالمهم يلزم منه محض التجسيم ،وما ذاك إال
لغفلتهم عن حقيقة كالمهم ،فكيف يجوز لنا أن نكفرهم وهذه حالهم؟!
 -1وكتب العلماء وردودهم عليهم ال تكاد تحصى ،و من أراد االطالع على بعضها فلينظر كتاب ((السيف
الصقيل في الرد على ابن زفيل)) ،لإلمام السبكي ،وكتاب ((دفع شبه من شبه وتمرد)) ألبي بكر الحصني،
ولينظر في كتب الشيخ سعيد فودة كـ ((الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية)) ،و ((نقد الرسالة التدمرية))،
وغيرها.
 -2وكي ال يكون كالمنا على الوهابية مجرد ادعاء ننقل بعض نصوص شيوخهم:
قال الشيخ صالح الفوزان في شرحه على ((العقيدة الواسطية)) البن تيمية :في شرحه على قوله تعالى:
{ويبقى وجه ربك} :فيهما إثبات الوجه هلل سبحانه وهو من صفاته الذاتية فهو وجه على حقيقته يليق بجالله.
وقال في اآليات التي ورد فيها ذكر اليد :أن فيهما إثبات اليدين هلل سبحانه وتعالى وأنهما يدان حقيقيتان
الئقتان بجالله وعظمته ليستا كيدي المخلوق} ،ليس ك ِّمث ِّل ِّه شيء{ وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين
عن هللا ،وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة وهذا تأويل باطل وتحريف للقرآن الكريم.
وقال على قوله تعالى{ :فإنك بأعيننا} :أن فيها إثبات العينين هلل تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه فقد
نطق القرآن بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة ،ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة .اهـ
وغيرها الكثير ،وإنما أوردنا نزرا يسيرا من كالمهم لندلل على حقيقة مذهبهم.
 -3بل إن ابن تيمية انتقد مذهب المفوضة ،ورد عليه في كتابه (درء تعارض العقل والنقل) وقال بعد أن بين
بطالنه :فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع
واإللحاد .اهـ
ومعلوم أن التفويض مذهب كثير من السلف ،فكيف يجرؤون بعد ذلك على تسمية أنفسهم بالسلف؟!
و ختاما لهذه المسالة نقول :ينبغي لنا أن ننبه إلى أمر مهم ،وهو أن أكثر الوهابية في زماننا إنما صاروا
كذلك تقليدا لشيوخهم الذين تربوا على أيديهم ،واتباعا للبيئة التي نشؤوا فيها ،وأغلبهم لم يسمع الحق يوما من
لسان أهله القادرين على إقامة الحجة عليه ،ال سيما وأغلب اإلعالم اإلسالمي صار بأيدي أهل البدع ،فينبغي
علينا التلطف معهم بالمناظرة ،ومحاولة فتح عقولهم وأسماعهم ،وعدم رميهم باالبتداع والجهل وبطالن المذهب
وما إلى ذلك قبل أن نحاججهم بما يتناسب مع عقولهم بأسلوب لطيف ،ونظهر لهم الحق بصورته المشرقة ،فإن
هم أصروا على بدعهم بعد أن أقمنا الحجة عليهم ،كان لنا معهم شأن آخر.
وأما أن نبدأ حديثنا معهم بتسفيه عقولهم ،وإغالظ الكالم في مشايخهم وأقوالهم ومذاهبهم ،والسخرية منهم،
فليس هذا فعل من يريد هداية الناس للحق ،بل ربما كان سببا في ثباتهم على باطلهم ،وهو يحسب أنه يحسن
صنعا.
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وبعد أن أثبتنا مخالفة هللا تعالى للحوادث ،فسيرد على الذهن سؤال :فهل هذا
اإلله واحد ،أم أنه متعدد؟
فنقول :بل هو واحد في ذاته ،وصفاته ،وأفعاله ،فنسلب بذلك تعدده.
فوحدانيته في ذاته ،أن ليس في الوجود ذات كذاته.
ووحدانيته في صفاته ،أن ليس في الوجود صفات كصفاته.
صف أحد من خلقه بنفس وصفه ،فإنما يكون ذلك مجرد اشتراك في
وإن و ِّ
اللفظ ،مع اختالف المعنى ،فالعلم يوصف به اإلنسان ويوصف به هللا تعالى ،إال أن
علمه سبحانه وتعالى مخالف لعلمنا ،ال مشابهة بينهما بغير اللفظ.
ووحدانيته في أفعاله ،أن ليس في الوجود مؤثر غيره ،فهو وحده الذي يوجد
الشيء من عدم ،ويعدمه بعد وجوده.
فالنار ال تحرق بذاتها ،بل إن أراد هللا تعالى لها أن تحرق ،خلق اإلحراق عند
مالمستها للشيء.
و اإلنسان ال يخلق أفعال نفسه ،فالخالق للشيء ال بد أن يكون عالما بما يخلق،
واإلنسان ال يعلم حال فعله لشيء كيف صدر هذا الشيء منه ،وماذا تحرك في
داخله ،وكم بذل من طاقة ونحو ذلك ،فكيف يكون خالقا لشيء ال يعرفه؟!
ولكنه عندما يختار فعل شيء ،يخلقه هللا تعالى فيه ،فيكتسبه اإلنسان ،فاهلل
تعالى هو الخالق ،واإلنسان مكتسب لما يختاره ،وقد قال هللا تعالى في كتابه :ﭽ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼالصافات.

وقد خالف في هذه المسألة جماعة من الفالسفة فقالوا بوجود مؤثر في الكون
غير هللا تعالى ،فبعضهم قال :إن العلل مؤثرة في معلوالتها بذاتها ،بال إرادة هلل
تعالى ،وال يمكن تخلفها ،كحركة الخاتم في اإلصبع ،فإن تحرك اإلصبع لزم منه
تحرك الختم ،وال يمكن أن يتخلف ،فالنار علة اإلحراق ،فإذا وجدت النار وجد
اإلحراق ،أراد هللا تعالى أو لم يرد.
وبعضهم قال :بل هي مؤثرة بطبعها ،وهم الطبائعيون ،فهم يقولون بتأثير العلل
في معلوالتها كالمعللين ،إال أنهم يشترطون انتفاء الموانع ،وتوفر الشروط ،فالنار
تحرق بطبعها ،إذا توفرت شروط اإلحراق ،وانتفت موانعه من بلل ونحوه ،وكال
القولين كفر.
ومذهب الطبائعيين هو ما عليه كثيرمن الغربيين الماديين اليوم ،فهم يؤمنون
بأنه ال وجود لمؤثر غير الطبيعة.
وخالف فيها أيضا المعتزلة ،وهم فئة من المسلمين خالفت أهل السنة والجماعة
في اعتقادها في عدة مسائل ،منها هذه المسألة ،فقالوا إن هللا أودع في األسباب قوة
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على إيجاد مسبباتها ،فأودع في النار قوة على اإلحراق ،فهي تحرق متى و ِّجدت،
وأودع في اإلنسان قدرة على خلق أفعاله ،فهو يخلق أفعاله متى شاء ،أراد هللا أو لم
يرد ،وهم على هذا القول مبتدعة في االعتقاد؛ ألنهم أثبتوا مع هللا تعالى خالقا ،ولم
نقل بكفرهم على المعتمد؛ ألنهم ردوا األمر إلى هللا تعالى في قولهم بأن هللا هو الذي
أودع القدرة على الخلق.
ودليل وحدانيته تعالى أنه لو كان معه إله آخر وأرادا إيجاد شيء من عدم ،فإما
أن يتفقا على إيجاده ،وإما أن يختلفا.
فإن اتفقا فإما أن يتفقا على أن يوجداه معا ،وهذا مستحيل؛ ألنه ال يجتمع
مؤثران على أثر واحد.
أو على أن يوجده أحدهما ،فيلزم منه عجز اآلخر؛ ألنه عاجز عن أن يوجده
معه ،والعاجز ال يكون إلها ،وإذا ثبت عجزه ثبت عجز اآلخر؛ ألننا نفترضهم
مثيلين.
يوجد أحدهما بعض العالم واآلخر بعضه اآلخر ،فيلزم
وإن اقتسما العمل ،بأن ِّ
منه عجز كل منهما عما ق ِّسم لآلخر ،فليسا بإلهين.
وإما أن يختلفا ،فيريد أحدهما إيجاده ،واآلخر إعدامه.
ويستحيل تحقق إرادتهما؛ ألنه يلزم منه اجتماع النقيضين ،بأن يكون الشيء
موجودا ومعدوما ،وهو محال عقال.
ويستحيل أن تنتفي إرادتهما؛ ألنه كذلك جمع للنقيضين.
وإن تحققت إرادة أحدهما ،ظهر عجز اآلخر ،وإن حكمنا عليه بالعجز ،فاألول
مثله؛ ألننا افترضناه إلها مثله.
فظهر بذلك استحالة وجود إله آخر ،وقد قال هللا تعالى :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭ ﭼاألنبياء.

فإن قال قائل :فما قولكم بمن يقسم التوحيد لقسمين :توحيد ربوبية ،وهو اعتقاد
َّأال متصرف باألمور من رزق وإحياء وخلق وما إلى ذلك غير هللا ،وتوحيد ألوهية،
وهو إفراد هللا تعالى بالعبادة.
ويقول بأنه ال بد من وجود التوحيدين حتى يعتبر اإلنسان موحدا ،فإن فقد
أحدهما كان مشركا ،وأن المشركين في الجاهلية كانوا موحدين توحيد الربوبية؛
لقول هللا تعالى :ﭽﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ العنكبوت،61
ولكنهم أشركوا في توحيد األلوهية ،وعبدوا غير هللا تعالى ،وقالوا :ﭽﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﭼالزمر ،3:وهذا الذي جعلهم كافرين.
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ثم قال :إن الدعاء والتوسل عبادة ،وبناء على هذا قال :إن من توسل أو
استغاث أو تبرك بأحد من األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم ،أو األولياء رضوان
هللا عليهم ،فهو مشرك باأللوهية ،عابد لغير هللا تعالى ،حاله كحال المشركين في
الجاهلية ،وكذا من طلب الشفاعة من النبي صلى هللا عليه وسلم ،ونحو ذلك ،فكل
1
هذا من باب اإلشراك بالطلب من غير هللا.
ومع هذا كله فقد أجاز هذا القائل التوسل باألحياء ،وطلب الحاجات منهم،
واالستغاثة بهم!
فنقول :إن هذا التفصيل بين األلوهية والربوبية لم يقل به أحد من العلماء قبل
ابن تي مية؛ وذلك لظهور بطالنه ومخالفته للقرآن ،فلم ينقل أحد عن النبي صلى هللا
عليه وسلم أنه فرق بينهما عند دعوته للناس ،بل اآليات القرآنية صريحة بإشراك
الكافرين بالربوبية ،كإشراكهم باأللوهية ،فقد قال هللا تعالى :ﭽ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼالتوبة ،ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼآل عمران ،ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼالشعراء ،فهم لم يعبدوا فقط األصنام ،بل اعتقدوا
ضرها ونفعها بذاتها.
وهذه اآليات صريحة باتحاد الرب واإلله ال من حيث اللغة ،بل من حيث
المعنى المراد به التوحيد ،فتوحيد الرب يعني توحيد اإلله ،وهذا يدل على بطالن
تقسيمهم.
وأما رميهم بالشرك من توسل باألموات من األنبياء واألولياء بناء على ذلك،
مع إجازتهم التوسل باألحياء ،فنقول ردا عليهم :إن التوسل يكون شركا إذا اعتقد
اإلنسان أن المتوسل به يضر أو ينفع ،أو قصد بذلك العبادة ،وأما من اعتقد أنه ال
مؤثر غير هللا ،فال يضره التوسل والتبرك ونحو ذلك شيئا ،ال فرق في ذلك بين
األحياء واألموات ،والمفرق بين الحي والميت هو أولى بأن يرمى بالشرك؛ ألنه
جوز التوسل والتبرك به بخالف الميت.
بتفريقه هذا كأنه يظن أن الحي مؤثر ،في ِّ
 -1وبحجة هذا التقسيم استحل بعضهم دماء كثير من المسلمين فأراقوها ،واتهموا عباد هللا الصالحين بالشرك،
وهدموا اآلثار اإلسالمية ،وطمسوا معالمها ،فمن ذلك تسويتهم قبور أهل البقيع باألرض ،فال يعرف قبر من
آخر ،وتغييرهم لبيت السيدة خديجة رضي هللا عنها ،البيت الذي خرجت منه الدعوة اإلسالمية ،ونزل فيه الوحي
على النبي صلى هللا عليه وسلم ،وكل ذلك بدعوى صد الناس عن الشرك والكفر بتبركهم بها ،وتوسلهم بأهلها.
وقد كتب مؤرخوهم عن دماء المسلمين التي أراقوها ،والبالد التي أفسدوها ،وكل ذلك باسم الفتح ونشر
اإلسال م والقضاء على الشرك ،وليرجع من أراد القراءة عن ذلك لكتاب( :عنوان المجد في تاريخ نجد) ليرى فيه
العجب العجاب مما يفاخرون به من سفك دماء المسلمين المتهمين بالشرك ،واستحالل أموالهم.
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وأهل السنة والجماعة يقولون الحي والميت سواء كالهما ال تأثير له ،على أن
األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم والشهداء واألولياء أحياء في قبورهم ،وال يتوسل
1
اإلنسان بغيرهم.
فكما يلتجئ اإلنسان ألعوان سلطان الدنيا وأحبته ليشفعوا له عنده ،فكذا يلتجئ
ألحباب هللا وأهل خاصته ليشفعوا له عند هللا تعالى ،فهو في الحقيقة طالب لما عند
هللا ،ال يرى لنفسه عمال صالحا يتقرب به ،فيتقرب بأعمال من ختم لهم على الخير
والصالح.2
وال يزال أئمتنا من المذاهب األربعة رضوان هللا عليهم يتوسلون بالصالحين،
ويتبركون بآثارهم ،3مع اعتقادهم أنه ال مؤثر غير هللا تعالى ،وإنما التوسل والتبرك
سبب من األسباب الجائزة التي يتخذها اإلنسان ،كما يأخذ الدواء وهو يعلم عدم
تأثيره ،وكما يطلب المعونة من األحياء ويعلم عدم تأثيرهم ،وليس هذا من باب
4
العبادة والتأليه في شيء.

واالتصال االنفصال والسفَه

مـنزه عن الحلول والجــهــة

تنزه هللا تعالى عن أن يحل في شيء ،أو يحل به شيء ،فاهلل تعالى مستغن عن
كل شيء.
وتعالى عن أن يكون له مكان أو يكون في جهة من شيء ،أو يتصل بشيء ،أو
ينفصل عن شيء ،فكل ذلك من صفات األجسام ،وقد أثبتنا أن هللا تعالى ليس بجسم.

ثــم المعـاني سـبـعـة للرائي

أي عــلـمــه المـحــيـط باألشياء

 -1وهم يرمون بالشرك من طلب الشفاعة من النبي صلى هللا عليه وسلم ،أو طلب منه االستغفار ،مع أن
الصحابي الجليل سأل النبي صلى هللا عليه وسلم مرافقته في الجنة ،ولم ينهه ،وحدثنا النبي صلى هللا عليه وسلم
أنه سيكون يوم القيامة مالذ المؤمنين ،يطلبون منه الشفاعة في يوم ال يبقى فيه مشرك.
 -2وأما المبالغة في التعظيم ،والتمسح باألعتاب ،ورمي األموال على القبور ،والتوسل بطريقة توهم العامة عند
حضورهم أن لهذا اإلنسان تأثيرا ،ونحو ذلك ،فهذا مما يجب إنكاره ،لكن من غير أن يتهم فاعله بشرك أو كفر،
بل ينبه ،ويعلم.
 -3وقد أعطى النبي صلى هللا عليه وسلم شعره عند حلقه لسيدنا أبي طلحة رضي هللا عنه ،وأمره بقسمه بين
الناس ،فال يزال الناس يحتفظون به إلى يومنا هذا ويتبركون به ،وكان الصحابة رضوان هللا عليهم يقتتلون على
فضل وضوئه ،مع علمهم بأنه ال تأثير له.
 -4ومن أراد االستزادة في مسألة توحيد الربوبية واأللوهية ،ومسألة التوسل فعليه بالرجوع لكتاب ((مقاالت
وفتاوى)) الشيخ يوسف الدجوي في قسم اإللهيات ،وكتاب ((شفاء السقام)) ،لإلمام السبكي فقد أطنبا في الرد
على المخالفين فيهما.
وأختم هذه المسألة بأن أقول :إننا ال نأمر أحدا بالتوسل ،وال ننهى أحدا عنه إن التزم بشروطه ،وليست
هذه المسألة مسألة اعتقادية ،وإنما هي فرعية عملية ،فباب االختالف فيها واسع ،وإنما اضطررنا لذكرها هنا،
لكثرة ما يوردها بعضهم في كتب عقائدهم ،بل مدار عقيدتهم عليها ،ليتوصلوا بها لتكفير المسلمين ،غافلين عن
أنها مسألة فرعية عملية ،وهللا المستعان.
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وكــــــل شـــيء كـــائـــن أراده
فالقصد غير األمر فاطرح المرا

حــــيــــاتــه وقــــدرة إرادة
وإن يــكـن بــضــده قـد أمرا

بدأ الناظم هنا بع ِّد القسم الثالث من أقسام الصفات ،وهي صفات المعاني.
وهذه الصفات معان زائدة على الذات ،ال علم لنا بحقيقتها ،وإنما نعلم أحكامها
فقط ،وهي وإن اشتركت مع صفاتنا باللفظ ،إال أن معناها مختلف.
وهي:
 -1الحياة :صفة أزلية قائمة بذات هللا تعالى تصحح لمن قامت به اإلرادة.
فحياة هللا تعالى قديمة ،باقية ،مخالفة لحياتنا ،قال هللا تعالى:ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﭼغافر.

 -2العلم :صفة أزلية قائمة بذات هللا تعالى واحدة تتعلق بكل المعلومات على
وجه اإلحاطة بها دون سبق خفاء.
وعلم هللا تعالى قديم باق ،محيط بكل شيء على ما هو عليه ،ال سر عنده وال
خفاء ،ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ التغابن ،ﭽﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﭼاألنبياء،

وكيف ال يكون عالما بكل شيء وهو

الخالق لكل شيء ،ﭽﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭼالملك ،فيعلم ماكان ،وما يكون ،ويعلم
الحركات ،والسكنات ،والصفات ،فهو عالم الغيوبﭽﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
ﰌﰍﭼاألنعام.

 -3اإلرادة :صفة أزلية قائمة بذات هللا تعالى واحدة تخصص جميع الممكنات
ببعض جوانب اإلمكان على وفق العلم.
 -4والقدرة :صفة أزلية قائمة بذات هللا تعالى واحدة توجد الممكنات أو تعدمها
على وفق اإلرادة.
فاإلرادة تخصص كل ممكن ،والقدرة توجدهﭽﯗﯘﯙﯚﭼالبروج.
وجهات اإلمكان :الوجود والعدم ،والزمان ،والمكان ،والجهة ،والقدر ،والصفة.
فالشمس مثال مع وجودها المشاهد إال أنها يمكن عدمها ،وهي قبل وجودها كان
يمكن أن توجد ،ويمكن أن تستمر في العدم ،فاهلل بإرادته خصص وجودها،
وخصص مكانها في مركز المجموعة الشمسية ،وخصص صفتها ،ونحو ذلك،
وأوجدها على ذلك بقدرته.
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وكل ما يجري في الكون ،فإنما يحصل بإرادة هللا تعالى وقدرته ،سواء الطاعة
والمعصية ،ال يخالف شيء إرادته ،وإن خالف أمره ،فال تالزم بين اإلرادة واألمر.
وربما قال قائل :فكيف يعاقب هللا تعالى العاصي ،مع أنه ال يعصي إال بإرادة
هللا تعالى؟!
قربين فهم هذه المسألة بمثال :لو أن أبا وضع ابنه الصغير في غرفة
فنقول م ِّ
مع لعب وكتب ،وأمره بالقراءة ،ونهاه عن اللعب ،وتوعده إن لعب بالعقاب ،فل ِّعب
الولد ،واألب قادر على أن يمنعه ،ولكنه أراد أن يعطيه حق االختيار.
فل ِّعب الولد موافق إلرادة األب؛ ألن األب قادر على منعه بإزالة اللعب ،ولكنه
مخالف ألمره ونهيه ،فمخالفته لألمر هي التي جعلته مستحقا للعقاب.
فكذا اإلنسان عندما يعصي هللا تعالى ،فإنما يكون مخالفا ألمره ال إلرادته ،فاهلل
تعالى قادر على منعه ،بل إن اإلنسان عاجز عن تحقيق اختياره ما لم يخلق هللا
تعالى فيه القدرة عليه ،وهللا قد أعطاه القدرة على االختيار ليمتحنه ،وهو قادر على
أن يسلبها منه ،فاستحقاقه للعقاب ألنه خالف أمر هللا باختياره ،ال ألنه خالف إرادته.
وال ينكر اختيار اإلنسان إال معاند ،فكل إنسان يشعر بالفرق بين أن يوثِّقه
إنسان ويرمي به من مكان مرتفع ،وبين أن يمشي برجليه ليلقي بنفسه بكامل إرادته،
فهو مجبور في الصورة األولى ،مختار في الثانية.
ودليل اتصاف هللا تعالى بالقدرة ،وجود العالم من حولنا؛ فوجوده دليل على
قدرة موجده ،فيستحيل أن يوجد هذا العالم من عاجز.
وانتظام العالم على النحو الذي هو عليه ،دليل على إرادة موجده ،وعلمه،
1
فيستحيل أن يصدر هذا النظام الدقيق للعالم عن خالق يخلق بغير إرادة وال علم.
وكل من العلم ،واإلرادة ،والقدرة دليل على أن من اتصف بها حي.
وأما قول الناظم:

فـقـد عــلمت أربـعا أقـســاما

فـي الكائـنات فاحـفـظ المـقـامـا

 -1ولما لم يؤمن الكفرون بعلم هللا ،لم يثقوا بنظام العالم ،فسعوا في تغييره ،وكذا سعوا في تغيير خلق هللا تعالى
في أنفسهم ،فكان عاقبة ذلك فساد العالم ،كما قال هللا تعالى :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼالروم.

وكذا فعل بعض المسلمين عندما بدلوا أحكام الدين ،فما فعلوا ذلك إال لعدم ثقتهم بعلم هللا تعالى ،وأنه لم
يشرع لهم إال ما ينظم حياتهم ،ويسيرها على أفضل وجه ،فحاولوا جاهدين تبديل األحكام مع ما يتناسب مع
هواهم ،فكان عاقبة ذلك أن تحرفت أحكام الدين ،وفسدت حياة المسلمين.
وكثيرا ما يرد أحدهم الحكم الشرعي مدعيا عدم نفعه ،ثم إن أخبر بأن هذا الحكم موافق للعلم ،وأن الطبيب
الفالني يأمر به ألن فيه صحة اإلنسان ،يأخذ به ،فهو بعلم الطبيب أوثق منه بعلم هللا تعالى وحكمته.
ولو اشترى آلة لوثق بكتاب التعليمات فيها ،لثقته بعلم صانعها ،ولكن إن أمر بالعمل بكتاب هللا تحايل وتعلل
بتغير الزمان والمكان ونحو ذلك ،ثم نراه يتعجب مما آل إليه حال المسلمين!
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فهي أقسام توافق إرادة هللا مع أمره ،وهي أربعة.
 .1أن يأمر ويريد ،وذلك كأمره سيدنا أبا بكر الصديق رضي هللا عنه
باإليمان ،وإرادته اإليمان له.
 .2أن يأمر وال يريد ،وذلك كأمره أبا لهب باإليمان ،وعدم إرادته له.
 .3أال يأمر ويريد ،وذلك كعدم أمره أبا لهب بالكفر ،مع إرادته له.
 .4أ ال يأمر ،وال يريد ،وذلك كعدم أمره من مات مؤمنا بالكفر ،وعدم إرادته
له.

كالمـه والســمــع واإلبـصـار

فـهـو اإللـه الفــاعــل المخـــتار

 -5الكالم صفة أزلية قائمة بذات هللا تعالى ليست بحرف وال صوت تتعلق
بالشيء تعلق داللة على وفق العلم.
 -7 -6السمع والبصر ،صفتان أزليتان قائمتان بذات هللا تعالى تتعلقان
بالموجودات على وجه اإلحاطة.
وكالم هللا تعالى ،وسمعه ،وبصره من غير عضو ،وال آلة ،ﭽ ﭡ ﭢ

ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼالشورى.
و دليل كون الكالم صفة هلل تعالى نقلي ،فقد قال هللا تعالى:ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼالبقرة ،253 :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ البقرة ،75 :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼالتوبة ،6 :وغيرها من اآليات واألحاديث.
و كذا دليل السمع والبصر ،فقد قال هللا تعالى:

ﭽﮄﮅﮆ ﮇﮈﭼالحج.

ﭽﭑﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭼالمجادلة

حـتما ودوما ما عـدا الحـياة
تـــعــلـقـا بــسـائـر األقــسام

وواجـب تعليق ذي الصفات
فالعلم جزما والكالم السامي

كل صفة من صفات المعاني عدا الحياة لها تعلق بغيرها ،وقد ذكر الناظم
تعلقاتها.
فأما العلم والكالم فيتعلقان بالواجبات ،والجائزات ،والمستحيالت العقلية ،لكن
تعلق العلم تعلق إحاطة ،وتعلق الكالم تعلق داللة.
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فاهلل تعالى يعلم نفسه ،ويعلم الجائزات ،والمستحيالت ،ويدلنا عليه ،وعلى
أفعاله الجائزة ،وعلى المستحيالت كالولد ،والشريك ،ونحوها.
وإن علمنا أن كالم هللا تعالى على وفق علمه ،ظهر لنا استحالة الكذب في
كالمه؛ ألن الكذب اإلخبار بالشيء على خالف ما هو عليه ،وكالم هللا تعالى على
وفق علمه ،وعلم هللا تعالى محيط بكل شيء على ما هو به في الواقع ،فلو أخبر
بخالف الواقع لكان جاهال تعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا ،ولو كان جاهال لما أمكنه
خلق الكون بهذا اإلحكام ،ولكان مفتقرا محتاجا ،فظهر استحالة الكذب في كالمه
سبحانه وتعالى.

بالمـمـكـنات كـلها أخا التقى

وقـــدرة إرادة تــــعــــلـــقـــا

وأما القدرة واإلرادة فال تتعلقان إال بالجائزات العقلية ،وأما الواجبات
والمستحيالت العقلية ،فال تتعلق قدرة هللا تعالى بهما ،ال ألن هللا تعالى عاجز ،ولكن
ألن الواجب العقلي غير قابل لالنتفاء ،والمستحيل العقلي غير قابل للثبوت ،فلو
أضفنا واحدا حقيقيا إلى واحد حقيقي فيستحيل أن يكون الناتج عنهما ثالثة لعدم
قبولهما ذلك.
ومن هذا فإن قدرة هللا تعالى ال تتعلق بإيجاد إله مثله ،ألن اإلله اآلخر غير
قابل للثبوت ،ولنفرض أنه أوجده ،فلن يكون إلها مثله؛ ألن هللا تعالى واجب الوجود
ليس لوجوده بداية ،وهذا الذي وجد جائز الوجود ،وأنى يتماثالن؟!
وكذا يستحيل على هللا تعالى أن يتخذ ولدا.
ولو احتج جاهل على جواز ذلك بقوله تعالى :ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﭼالزمر ،نقول له :إن هذا دليل عليك ال
لك ،ففي قول هللا تعالى :ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﭼأكبر دليل على أن هذا مستحيل،
إذ أن الولد الحقيقي ال بد أن يكون من جنس الوالد ،وكيف يكون مخلوق جائز
الوجود كخالق واجب الوجود ،ﭽ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼالزمر.
ويغفل المجيزون من الجهلة عن أنهم لو أجازوا ذلك لما عاد هناك فرق بينهم
وبين دين النصارى الذين قالوا المسيح ابن هللا ،فكفَّرهم هللا بهذا؛ ألنهم قالوا
بالجواز ،والنصارى قالوا بالوقوع ،فلم يزد النصارى عليهم إال بأن أثبتوا وقوع ما
1
هو جائز عليه.
 -1ولو أشيع عن إنسان بأنه يمكن أن يلد قططا ،لكان هذا أعظم إهانة له ،فكيف يجرؤ على االعتقاد بأنه يمكن
هلل أن يتخذ ولدا ،مع أن والدة اإلنسان للقط أقرب وأهون بكثير من نسبة الوالدة هلل تعالى ،فاإلنسان والقط
ك الهما مشتركان بجنس الحيوانية ،والجسمية ،والحدوث ،وأما هللا تعالى فال يدخل تحت جنس ،سبحانه وتعالى
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ضل عليه اإللحاد ،إال
وما كفر من كفر من النصارى بالدين النصراني ،وف َّ
لكون هذا الدين مخالفا للعقل ،الذي خلقه هللا تعالى ليفهم اإلنسان به دينه ،ويميز فيه
الحق عن الباطل ،فكيف نعتقد في ديننا العظيم تعارضه مع العقل؟!

واجـزم بأن ســمعـه والبصرا

تـعـلـقـا بـكـل موجود يرى

وأما السمع والبصر فيتعلقان بالموجودات.
وسمعه وبصره تعالى بال عضو ،وال جارحة ،وال واسطة.

ألنـها لـيـسـت بـغـير الذات

وكـــلــــهـا قــديــمـة بـالــذات

صفات المعاني كلها موجودة ،قديمة ،باقية ،مخالفة لصفات الحوادث كذات هللا
تعالى؛ ألنها في الحقيقة ليست بشيء منفك عن الذات في الخارج ،وإنما تنفك عن
الذات في المفهوم فقط.
فاإلنسان يتعقل مفهوم ذات عارية عن هذه الصفات ،ويتعقل مفهوم الصفة
منفكة عن الذات ،فتتعدد عنده المفاهيم ،مع أنها متحدة خارجا ،بحيث إنها ال تنفك
عن الذات ،وال تستقل عنها.
وصفات هللا تعالى كلها واجبة الوجود كذاته ،يستحيل أن يكون شيء منها
جائزا؛ ألنه لو كان جائزا لكان حادثا ،ولو كان حادثا الفتقر إلى محدث ،فإن كان
المحدث غير هللا تعالى ،فيكون هللا تعالى مفتقرا لغيره ،ويلزم من ذلك التسلسل.
وإن كان المحدث هو هللا تعالى ،فيلزم الدور؛ ألنه لكي يوجد لنفسه القدرة مثال
ال بد أن يكون قادرا ،ومريدا ،فتكون القدرة متقدمة على وجودها ومتأخرة عنها.

وليس بالترتيب كالمألوف

ثــم الكالم لــيــس بالحروف

فكالم هللا تعالى ليس بحرف وال صوت ،وال فيه تقديم ،وال تأخير؛ ألن هذا كله
من صفات الحوادث ،وكالم هللا تعالى قديم ليس بحادث.
فإن قال قائل :فالقرآن الذي نقرؤه حروف وأصوات ،وهو كالم هللا تعالى،
فكيف نفيتم عن كالمه تعالى الحرف والصوت.

عما يقول الظالمون علوا كبيرا ،وقد وصف هللا تعالى عظم هذا القول بقوله سبحانه :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼمريم.
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قلنا :إن الحروف واألصوات التي نقرؤها ليست هي صفة هللا القائمة بذاته،
وإنما هي مخلوقة هلل تعالى لتدلنا على كالم هللا تعالى القديم القائم بذاته ،وهو صفة
له.
ونقرب ذلك بأن نقول :لو جالت في نفسك مشاعر ،وأردت أن تعبر عنها
بكلمات ،فإنك ستحتاج ألن تستعمل الحروف بالكتابة أو الصوت لتعبر عما في
داخلك ،ثم إن هذه الحروف واألصوات ليست هي المشاعر الحقيقية التي تجول في
داخلك ،وإنما تدل عليها.
وتعالى هللا عن أن يوصف بأنه يجول به شيء ،أو تعتريه مشاعر ،وإنما نقول
ذلك لنقرب فهم الفرق بين الحرف والصوت والكالم الذي هو الصفة.

ويستحــيل ض ُّد ما تـقـدما
ألنه لو لم يكن مـوصـوفا
وكـ ُّل مـن قـام به سـواها
والواحد المعبود ال يفـتقـر

من الصفات الشامخات فاعلما
بـهـا لـكـان بالـسـوى معـروفـا
فهو الذي في الفقر قـد تـناهى
لغــيـره جـل الغَـنـي الـمـقـت َـدر

كل صفة من الصفات الواجبة التي تقدم ذكرها ،يستحيل أن يتصف هللا تعالى
بضدها.
فيستحيل أن يكون هللا تعالى حادثا ،أو يقبل الفناء ،أو قائما بغيره ،أو مشابها
لشيء من خلقه ،أو متعددا.
ويستحيل عليه كذلك أن يتصف بشيء من أضداد صفات المعاني ،كالجهل،
والعجز ،وغير ذلك من األضداد.
ودليل ذلك أن أضداد هذه الصفات لو قامت به لكان متصفا بصفات النقص،
ويكمله،
ومنتفية عنه صفات الكمال ،وذلك يجعله مفتقرا لغيره؛ ليزيل عنه نقصه
ِّ
واالفتقار دليل الحدوث كما قدمنا.
وألننا أثبتنا باألدلة وجوب اتصافه تعالى بالصفات التي تقدم ذكرها ،فإذا ثبتت،
استحال أن يتصف بضدها؛ الستحالة اجتماع الضدين.
وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر ما يجب اعتقاده في هللا تعالى وهو صفاته ،1وما
يستحيل وهو أضداد الصفات.
وبقي لنا أن نتحدث عما يجوز في حق هللا تعالى ،وهي أفعاله.

 -1وأسماء هللا تعالى كلها ترجع إلى هذه الصفات ،فمثال "التواب" و "المعز" و " القهار" ترجع كلها إلرادته
وقدرته ،وهكذا كل اسم من أسمائه ،ومن أراد معرفة تفصيل ذلك فليرجع لكتاب(( :المقصد األسنى في معرفة
أسماء هلل الحسنى)) لإلمام الغزالي ،وكتاب(( :لوامع البينات شرح أسماء هللا تعالى والصفات)) للفخر الرازي.
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والفرق بين األفعال والصفات ،أن صفات هللا تعالى تقوم بذاته ،وال يقوم بذاته
إال واجب الوجود؛ ألن ذاته سبحانه وتعالى ال يعتريها التغير والتبدل؛ فالتغير
والتبدل من صفات الحوادث ،وهي قديمة.
وأما أفعاله فال تقوم بذاته ،وإنما تقوم بغيره؛ ألنها كلها حادثة؛ لكونها متوقفة
على القدرة واإلرادة ،وما يكون متوقفا على اإلرادة فال بد أن يكون حادثا في نفسه.
وما دمنا قد أثبتنا أن كل ما سوى هللا تعالى حادث ،فقد ثبت أن أفعاله كلها
حادثة.

وجـائـز فـي حـقـه اإليـجـــاد
ومن يقل فعل الصالح و َجـبا

والترك واإلشقاء واإلسعاد
عـلى اإلله قـد أساء األدبا

كل أفعال هللا تعالى جائزة كما تقدم ،فال يجب عليه فعل شيء وال تركه.
وقد خالف في هذه المسألة المعتزلة ،فقالوا بأنه يجب على هللا تعالى فعل ما فيه
صالح للعبد ،وإال لكان ظالما ،والظلم عليه محال.
وكالمهم هذا باطل ،ال دليل عليه ،و ال يعتقده إال ظالم لنفسه ،فالظالم من
استعمل ملك غيره بغير حق ،و كل ما في الكون ملك هلل تعالى يفعل فيه ما يشاء
كيف شاء،

ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼاألنبياء

ومع هذا فإنه يعامل الناس بعدالته ورحمته ،فال يظلمهم شيئا ،وما يصيبهم
بضر إال ليمتحنهم ،فمن صبر ضاعف له األجر برحمته ،ومن قنط واعترض على
قضاء هللا تعالى عاقبه بعدالته.

واجزم أَخـي بـرؤيـة اإللـه
إذ الـوقوع جـائـز بالعــقــل

في جــنة الخـلد بال تناهي
وقـد أَتى فـيه دليـل النـقـل

ومما يجوز في حق هللا تعالى أن يراه عباده المؤمنون في اآلخرة ،كما وعدهم
سبحانه في كتابه حيث قال :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭼالقيامة ،و قال النبي
صلى هللا عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره :عن ج ِّرير بن عب ِّد َّ ِّ
ّللا قال" :كنَّا جلوسا
ِّعند رسو ِّل َّ ِّ
ّللا علي ِّه وسلَّمِّ ،إذ نظر ِّإلى القم ِّر ليلة البد ِّر ،فقال  :أما ِّإنَّكم
ّللا صلَّى َّ
1
سترون ربَّكم كما ترون هذا القمر  ،ال تضامون فِّي رؤيتِّ ِّه"...

 -1قال اإلمام النووي في شرح هذا الحديث :أي ترونه رؤية محقَّقة ال شكَّ فِّيها وال مشقَّة كما ترون هذا القمر
رؤية محقَّقة ِّبال مشقَّة فهو تش ِّبيه ِّللرؤي ِّة ِّبالرؤي ِّة ال المرئِّي ِّ ِّبالمرئِّي ِّ.
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و مما جاء في ذلك قول هللا سبحانه وتعالى:ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﭼاألعراف ،ولوال ِّعلم سيدنا موسى عليه الصالة والسالم بجواز ذلك
على هللا تعالى لما طلبه ،وهو من الرسل الذين هم أعرف الخلق باهلل تعالى وما
يجوز له وما يستحيل عليه.
وقد نفى رؤية هللا تعالى المعتزلة ،والشيعة ،وغيرهم من الفرق التي خالفت
جماعة المسلمين ،وقالوا إن الرؤية تستلزم أن يكون المرئي في جهة من الرائي،
والجهة من صفات األجسام ،وهللا تعالى منزه عن الجسمية ،وغير ذلك من األدلة
الضعيفة ،وهم بذلك يخالفون ما جاء في اآليات واألحاديث الصحيحة.
وقولهم :إن الرؤية تستلزم أن يكون المرئي في جهة من الرائي ،فهذا االستلزام
إنما هو استلزام عادي ،ال عقلي ،فال يستحيل أن يخرق هذا الحكم ،السيما في
اآلخرة التي ال تسير على وفق قوانين الدنيا.
وكفى برؤية هللا تعالى لنا ونحن بغير جهة منه ،دليال على جواز ذلك.
وما دام العقل يجيز أن يرى الشيء وهو في غير جهة من الرائي ،وجاء
الشرع مثبتا لوقوع هذا الجواز ،فقد وجب علينا أن نؤمن به.
والقاعدة التي يتبعها أهل السنة والجماعة ،أن كل شيء ثبت بالنقل ،ولم يخالفه
العقل ،فإنه يجب االعتقاد به.
وبهذا نكون قد انتهينا من الكالم على قسم اإللهيات ،فننتقل إلى الكالم على قسم
النبوات.
عرف
وقبل أن نذكر الصفات الواجبة لألنبياء صلوات ربي وسالمه عليهم ن ِّ
الرسول والنبي:
الرسول :إنسان ،حر ،ذكر ،بالغ ،أوحى هللا تعالى إليه بشرع ،وأمره بتبليغه
للعباد ،وينزل عليه أحيانا كتاب.
النبي :إنسان ،ذكر ،بالغ ،أوحى هللا تعالى إليه بأمور ،ولم يأمره بتبليغ ما
أوحي إليه ،وهذا ال ينافي أنه مأمور باتباع رسول قبله والدعوة إلى رسالته.1
وكل رسول كان نبيا ،وليس كل نبي رسوال ،فبعض األنبياء لم يوح إليهم
بشرع جديد يأمرون بتبليغه ،وإنما يوحى إليهم أمور خاصة ال يلزمهم تبليغها،
ويعملون بشرع من كان قبلهم ،فيكونون أنبياء فقط وليسوا رسال.2
 -1وال يجوز أن تكون المرأة رسوال؛ لقول هللا تعالى {وما أرسلنا من قبلك إال رجاال} ،وكذا ال يجوز أن تكون
نبيا على المعتمد ،لكنه اختلف في نبوة السيدة مريم عليها السالم ،وأم سيدنا موسى عليه الصالة والسالم ،ولم
يقل أحد بإرسالهما ،وما ذاك إال لكون مهام الرسالة ال تتناسب مع طبيعة المرأة ،لألمر فيها بمخالطة الرجال
ودعوتهم ،وقد نهيت المرأة عن ذلك.
-2وبعض العلماء قال :ال فرق بين النبي والرسول ،فكل رسول نبي ،وكل نبي رسول.
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ويجب أن نؤمن باألنبياء صلوات ربي وسالمه عليهم ،وال نحصرهم بعدد؛
لقول هللا تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭼغافر ،فنؤمن بأن هناك من األنبياء من لم يصلنا خبره ،كي ال ننكر أحدا
منهم إن لم يرد ذكره في القرآن.
و يجب علينا أن نعرف أسماء من ورد ذكرهم في القرآن منهم ،وهم خمسة
وعشرون نبيا:
سيدنا آدم – سيدنا إدريس – سيدنا نوح – سيدنا هود – سيدنا صالح – سيدنا
يونس – سيدنا إبراهيم – سيدنا لوط – سيدنا إسماعيل – سيدنا إسحاق – سيدنا
يعقوب – سيدنا يوسف – سيدنا أيوب – سيدنا شعيب – سيدنا إليسع – سيدنا ذو
الكفل – سيدنا داود – سيدنا سليمان – سيدنا إلياس – سيدنا موسى – سيدنا هارون
– سيدنا زكريا – سيدنا يحيى – سيدنا عيسى – وخاتمهم 1سيدنا محمد صلى هللا
عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا.
فيجب اإليمان بأن النبي صلى هللا عليهم وسلم ختمت برسالته الرساالت ،ونسخ
شرعه كل الشرائع التي قبله ،فال يقبل هللا تعالى من عبد غير دين اإلسالم ،فقد قال
تعالى:

ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭼآل عمران

ويجب توقير األنبياء ،واحترامهم ،فهم أفضل البشر على اإلطالق ،وأكمل
البشر ،ما حاز الكمال البشري غيرهم أحد من الناس ،صلوات ربي وسالمه عليهم.
وهذا ذكرلصفاتهم الواجبة لهم ،والمستحيلة عليهم ،والجائزة في حقهم:

والصدق والتبليغ والفطانة

الرسل باألمانة
َوصف جمي َع ُّ

أول صفة يجب إثباتها لألنبياء صلوات ربي وسالمه عليهم الصدق ،فإذا ثبت
صدقهم وجب علينا أن نصدقهم بكل ما جاؤوا به.
ودليل صدقهم المعجزة ،وهي :أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يظهره هللا
تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له.
ويبان ذلك :لو كان عادة ملك من الملوك أنه ال يقوم لدخول أحد من رعيته،
وال يصافح أحدا منهم ،فجاء يوما أحد الرعية ،وقال للناس :إن الملك يأمركم أن

 -1فال نبي بعده باإلجماع لقول هللا تعالى:

ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﭼاألحزاب،

وما رواه الشيخان من قول النبي صلى هللا عليه وسلم) :كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء ،كلما
ي بعدي) ،فمن ادعى النبوة ،أو صدق بمدعيها كان كافرا ،ومن هؤالء القاديانية،
هلك نبي خلفه نبي ،وإنه ال نب َّ
والبهائية.
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تقوموا بعمل ما ،ومن قام منكم بالعمل على وجهه فإن الملك سيجزل له العطاء،
ومن لم يعمله ،فستحل عليه عقوبة الملك.
فسأله الناس عن دليل صدق كالمه؟
فقال لهم على مسمع من الملك :دليله أن الملك سيخرق عادته ،وسيقوم لكم،
ويصافحكم ،فقام الملك وصافحهم واحدا واحدا.
ففعل الملك هذا دليل على صدق كالم هذا الشخص.
وكذلك معجزات األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم ،فإنها تخرق قوانين العادة
التي أجراها هللا تعالى في هذا الكون تصديقا لهذا النبي ،فكأن هللا تعالى يقول لعباده
عند خرقه للعادة :صدق عبدي فيما يدعيه من النبوة.
وكذا تخرق العادة ألمور أخرى نبينها ألهميتها وهي ستة:
 .1المعجزة وقد مر ذكرها.
 .2اإلرهاص ،وهي ما يخرق من عادة للنبي قبل بعثته ،تمهيدا له ،وذلك كتسليم
األحجار واألشجار على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ،وشق صدره.
 .3الكرامة ،وتظهر على يد الصالحين.
 .4اإلعانة ،وتظهر على عوام الناس ،معونة لهم من هللا تعالى ،وتكون في
األمور العامة ،كشفاء من يئس من شفائه ،ونحو ذلك ،وال تبلغ أن تكون كالمعجزة،
واإلرهاص.
 .5االستدراج ،ويظهر على يد الكفار ،والفسقة ،فتنة لمن حولهم ،واستدراجا.
 .6اإلهانة ،وتظهر على يد من أراد هللا تعالى إهانته ،بأن يحصل له أمر خارق
للعادة ،إال أنه مناف لمراده ،وذلك كإصابة العين السليمة من األعور الذي دعا له
مسيلمة الكذاب بشفاء عينه العوراء.
فإن قال قائل :فكيف ستخرق العادات للمسيح الدجال مع أنه كاذب؟
قلنا :إن المسيح الدجال ال يدعي النبوة ،بل يدعي األلوهية ،ويخرق هللا تعالى
له العادة استدراجا ،فمن قوي إيمانه ،وعرف ربه بالصفات التي مر ذكرها ،سيقطع
أن إلهه ليس إنسانا ،وال جسما ،وأما من جهل صفات هللا تعالى ،واغتر بإيمانه
التقليدي ،أو عرفها وغفل عنها بانغماسه في الدنيا وفتنها ،أو اعتقد الجسمية هلل
تعالى ،فذلك الذي يخشى عليه ،أعاذنا هللا تعالى من هذه الفتنة العظيمة.
فإذا ثبت صدق األنبياء صلوات ربي وسالمه عليهم وجب علينا أن نصدقهم
بكل ما جاؤوا به ،من أخبار ،وأحكام ،وغيبيات.
وأما الصفة الثانية التي يجب علينا أن نثبتها لهم ،فهي األمانة.
واألمانة :هي حفظ جوارحهم عن ارتكاب المحرم والمكروه.
فهم معصومون عن الوقوع في المعصية؛ ودليل ذلك أن هللا تعالى أمرنا
بتصديقهم ،وبوجوب اتباعهم.
~ ~ 33

فإن هم ارتكبوا المعاصي ،ووجب علينا اتباعهم بها ،فلن يكون هناك فرق بين
الطاعة والمعصية ،وسيلتبس على الناس أمر دينهم.
فإن قال قائل :فما قولكم باآليات واألحاديث التي ورد فيها ما يدل على وقوع
المعصية من األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم ،وإيراد كثير من المفسرين روايات
في كتبهم تفسرها على أنها معصية؟
قلنا :إن هذه الروايات أكثرها إنما جاء من اإلسرائيليات ،ود َّونها بعض األئمة
في كتبهم على سبيل ذكر الروايات التي وردت في تفسير اآلية ،وظنا منهم أن
المطلع على كتبهم لن يبلغ به األمر أن يلتبس عليه الحق في هذه المسألة.
دون في بيان معاني هذه اآليات أئمتنا رضوان هللا عليهم وردوا على
وقد َّ
الروايات الباطلة في تفسيرها.
وال يمكن إيرادها في هذا الشرح المختصر ،لكننا سنضرب لذلك مثاال بقصة
سيدنا آدم عليه الصالة السالم فنقول:
إن سيدنا آدم عليه الصالة والسالم لما أكل من الشجرة لم يكن أكله إال عن
نسيان ،وقد بين هللا تعالى ذلك بقوله :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭼ طه ،فلم يكن له عزم على المعصية ،1والنسيان ليس بمعصية.
تعالى:ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﭼطه.

فإن قيل :فكيف و ِّسم فعله بالمعصية بقول هللا
قلنا :إنما سميت معصية ألن صورتها صورة المعصية ،وذلك كما لو أعطاك
المعلم عدة أقالم ،ونهاك عن استخدام أحدها ،وجاء أحد الطالب يس ِّول لك الكتابة
به ،ويأمرك بذلك ،ويحثك عليه حتى نسيت وكتبت به ،فإن كل من سيراك وهو ال
يعلم نسيانك سيظن أنك عصيت أمر المعلم؛ ألن صورة فعلك معصية ،لكنك في
الحقيقة ناس لم تعزم على معصيته.
فإن قيل :فما الداعي الستغفار سيدنا آدم كما قال هللا تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼاألعراف .إن لم يكن فعله معصية؟
قلنا :إن حسنات األبرار سيئات المقربين ،فربما احتاج الفعل وإن لم يكن معصية
الستغفار المقربين ،وإن لم يحتج ذلك من غيرهم.
ولتقريب معنى مقولة( :حسنات األبرار سيئات المقربين) نقول :لو كان إلنسان
صاحبان ،أحدهما صديق حميم ،واآلخر صاحب بعيد ،فأصابته مصيبة احتاج فيها
لمن يقف معه ويواسيه ،فاتصل به الصاحب البعيد يسأل عنه ويواسيه ،دون أن
يزوره أو يلتقي به ،فإن اتصاله سيكون حسنة له ،يسعد بها صاحب المصيبة ،لكن
لو فعل الصديق الحميم مثل ذلك ولم يأت لزيارته والوقوف معه ،فإنها ستكون له
سيئة؛ ألنه مقرب ،والمقرب ال يقاس فعله على فعل غيره ممن لم يبلغ منزة قربه،
 - 1هذا على تفسير البعض ،وبعضهم فسرها بغير ذلك.

~ ~ 34

وال يقبل منه ما يقبل من غيره ،فما يكون حسنة للبعيد ربما كان للقريب سيئة
تستحق التأسف واالعتذار ،ومن هذا الباب استغفار األنبياء صلوات هللا وسالمه
عليهم.1
وأما الصفة الثالثة فهي تبليغ ما أمروا بتبليغه.
وما يوحى إلى النبي صلى هللا عليه وسلم منه ما يؤمر بكتمانه ،ومنه ما يؤمر
بتبليغه للبعض كصفات المنافقين التي لم يطلع عليها غير حذيفة بن اليمان رضي هللا
عنه ،ومنه ما يؤمر بتبليغه لكل الناس ،وهو األحكام التكليفية ،واألمور التي فيها
مصالح األمة ،ونحو ذلك من األمور العامة.
ودليل ذلك قال هللا تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅﮆﭼالمائدة ،3 :ولو كتم النبي صلى هللا عليه وسلم شيئا مما أمر بتبليغه لما كمل
2

الدين ،وتمت النعمة على المسلمين.
وأما الصفة الرابعة فهي الفطانة.
فتجب لهم الفطانة؛ ألن مهمتهم التعامل مع الناس ،وتفهيمهم أمر دينهم ،ورد
شب ِّه ِّهم ،وإبطال حجج الجاحدين ،وال يكون ذلك إال من أفطن الناس.

وجـائـز كـاألكـل في حـقهـم

ويـستحيل ضـدها عـليـهـم

كل صفة وجبت لألنبياء صلوات ربي وسالمه عليهم ،استحال عليهم ضدها.
فيستحيل أن يتصفوا بالكذب ،أو الخيانة ،أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه ،أو
البالدة.
وأما ما يجوز في حقهم ،فاألعراض البشرية ،من أكل ،وشرب ،ونوم،
ومرض ،ونحو ذلك مما ال يؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية ،أو ينفر منهم الناس.
وأما األمراض المنفرة ،أو التي تحول بينهم وبين القيام بمهامهم التبليغية ،فال
تجوز في حقهم ،كالجذام ،والبرص ،والعمى ،3ونحو ذلك.

للعالَ َ
مين َجـل مولي النعـ َمة

إرسالهـم تـفـ ُّ
ورحـ َمـة
ضـل َ

 -1وللتوسع في هذه المسألة يراجع الباب األول من القسم الثالث من كتاب ((الشفا)) للقاضي عياض ،وتفسير
سورة (يوسف) من كتاب ((التفسير الكبير)) للفخر الرازي ،فقد توسع في ذكر هذه المسألة.
 -2ومن كمال الدين اإلسالمي أنه ثابت ال يتغير على مر األزمان ،وذلك ألنه لو تغير لكان ناقصا وليس بكامل،
ألنه إما أن يتغير لألفضل ،فمعنى ذلك أنه لم يكن كامال ،أو لألسوأ ،فمعنى ذلك أنه نقص وما عاد كامال ،واله
نص على كماله.
 -3وسيدنا يعقوب –عليه الصالة والسالم– لم يصب بالعمى ،وإنما غشي بصره بالماء األبيض ،كم قال هللا
تعالى{ :وابيضت عيناه من الحزن}.
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ال يكفي العقل في معرفة الدين ،بل البد من وجود نبي ليعلمه الناس ،ويطلعهم
على األمور الغيبية التي ال تعلم بغير الوحي ،وال يتوصل إليها بمجرد العقل.
ومع هذا فإنه ال يجب على هللا تعالى إرسال الرسل؛ لما تقدم من أنه ال يجب
عليه فعل شيء وال تركه ،وإنما أرسلهم تفضال ورحمة منه؛ ليخرجوا الناس من
ظلمات الجهل باهلل تعالى ،إلى أنوار المعرفة ،وقد قال تعالى :ﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼالنساء.

والحـشـر والعـقـاب والثـواب
والحـوض والنيران والجـنان
والحـور والولدان ثـم األولـيا

ويـلـزم اإليمان بالحــسـاب
والنشر والصراط والميزان
والجـن واألمالك ثم األنبيا

بعد أن انتهى الناظم من الكالم عن اإللهيات ،والنبوات بدأ بالكالم عن الغيبيات
واألمور التشريعية وا لتي يجب على كل مؤمن اإليمان بها ،وإال فال يقبل إيمانه،
ألنه يلزم منه تكذيبه للنبي صلى هللا عليه وسلم ،وقد أثبتنا صدقه بالدليل.
وقبل الحديث عنها نقدم مقدمة لذلك ،فنقول:
ما ثبت بالشرع ،فإما أن يثبت بدليل قطعي ،وإما أن يثبت بدليل ظني.
فالقرآن ثابت بدليل قطعي عن هللا تعالى؛ وهو متواتر ،ومثله األحاديث
المتواترة.1
وأما أحاديث اآلحاد ،فإنها ثابتة ظنا.
وكل من هذين القسمين إما أن تكون داللته قطعية بأ َّال تحتمل إال معنى واحدا،
أو ظنية بأن احتملت عدة معان.
فيحصل معنا أربعة أقسام:
قطعي الثبوت والداللة ،وهذا قطعا يكفر منكر ثبوته أو داللته بعد علمه به.
قطعي الثبوت ،ظني الداللة ،وهذا يكفر منكر ثبوته ،وأما داللته فال يكفر
بإنكارها.
ظني الثبوت ،قطعي الداللة ،فهذا يفسق منكر ثبوته ،أو داللته وال يكفر.
ومثله ظني الثبوت ظني الداللة.
وعلى هذا فهذه األمور الغيبية التي عدها الناظم ثابتة على سبيل القطع ،فيجب
اإليمان بها مجملة ،ويكفر جاحدها.
 -1المتواتر هو :خبر عن أمر محسوس رواه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويحصل منه
يقين عند السامع.
فالقرآن سمعه الصحابة رضوان هللا عليهم من النبي صلى هللا عليه وسلم بآذانهم ،ونقلوه للتابعين ،ونقله
التابعون لمن بعدهم إلى زمننا ،وفي كل زمن ينقله عدد كبير يستحيل عادة أن يتفق على الكذب.
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وأما تفاصيل وصفها ،فربما اختلف في بعضها لكونها لم تثبت بدليل قطعي.
وسنذكرها مرتبة على النحو الذي ذكرها فيه الناظم ،فنقول:
 الحساب ،وهو محاسبة هللا تعالى عباده على أعمالهم ،قال هللا تعالى :ﭽ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﰚ ﰛ ﰜ ﰝﭼ الرعد

 الحشر ،وهو جمع العباد بأجسادهم ،وأرواحهم ليوم الحساب ،قال هللا تعالى:
ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﭼاألنعام

 العقاب للعاصين ،والثواب للمطيعين ،قال هللا تعالى:

ﭽﭹ ﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼالمائدة ،ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﭼآل عمران ،ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫﭬ ﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭼالفرقان

 النشر ،وهو إخراج الناس من قبورهم بأجسادهم ،وأرواحهم ،ويسمى البعث
أيضا ،قال هللا تعالى :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﭼاألنعام

 الصراط ،وهو جسر ممدود على متن جهنم ،يعبره المؤمنون ليدخلوا الجنة،
قال هللا تعالى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄﰅﭼالصافات ،وقال النبي صلى هللا عليه وسلم في الحديث الصحيح في
الشفاعة( :وترسل األمانة والرحم ،فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشماال ،فيمر
أولكم كالبرق ،ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟! ثم كمر
الريح ،ثم كمر الطير ،وشد الرجال ،تجري بهم أعمالهم ،ونبيكم قائم على الصراط
يقول :رب سلم سلم ،حتى تعجز أعمال العباد ،حتى يجيء الرجل فال يستطيع
السير إال زحفا ،قال :وفي حافتي الصراط كالليب معلقة ،مأمورة بأخذ من أمرت
به ،فمخدوش ناج ،ومكدوس في النار).
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 الميزان ،قال هللا تعالى :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﭼاألعراف

 الحوض ،وقد جاء في الحديث الصحيح عن أنس – رضي هللا عنه – قال:
بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا ،إذ أغفى إغفاءة ،ثم رفع
رأسه متبسما ،فقلنا :ما أضحكك يا رسول هللا؟ قال(:أنزلت علي آنفا سورة) فقرأ
بسم هللا الرحمن الرحيم :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑﮒﭼ ثم قال(:أتدرون ما الكوثر؟) فقلنا :هللا ورسوله أعلم.
قال(:فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل ،عليه خير كثير ،هو حوض ترد عليه أمتي
يوم القيامة ،آنيته عدد النجوم ،فيختلج العبد منهم ،فأقول :رب إنه من أمتي! فيقول:
ما تدري ما أحدثت بعدك).
 الجنة ،والنار ،وهما مخلوقتان ،موجودتان ،ال تفنيان ،وال يفنى نعيم الجنة
وال عذاب النار ،قال هللا تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼيونس

 الجن ،وهم مخلوقون من النار ،يتناكحون ،ويتوالدون ،وهم مكلفون كبني
آدم ،فمنهم المؤمنون ،ومنهم الكافرون ،وقد قال هللا تعالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﭼالحجرﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼالذاريات

 المالئكة ،وهم مخلوقات من نور ،ال يوصفون بذكورة وال أنوثة ،وال
يتناكحون ،وال يتوالدون ،وال يعصون هللا ما أمرهم ،ويفعلون ما يأمرون ،قال هللا
تعالى :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ فاطر

 ويجب اإليمان بعشرة منهم على التفصيل ،وهم ،سيدنا جبريل عليه السالم،
وهو الموكل بالوحي  -سيدنا ميكائيل ،وهو الموكل باألرزاق ،واألمطار -
إسرافيل ،وهو الموكل بالنفخ بالصور  -ومالك ورضوان ،وهما خازن الجنة،
وخازن النار  -ورقيب وعتيد ،وهما جنس من المالئكة ،فلكل إنسان رقيب وعتيد -
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ومنكر ونكير ،وهما فتانا القبر ،والدليل عليهما ظني ،فال يكفر منكرهما بل يفسق -
وملك الموت.
 األنبياء ،وقد تقدم ذكرهم.
 الحور ،وهن نساء في الجنة ،قال هللا تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱ ﭼالواقعة.
 الولدان ،وهم غلمان في الجنة يخدمون المؤمنين ،قال هللا تعالى:ﭽﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼاإلنسان.
 األولياء ،وهم عباد هللا تعالى المقربون ،قال هللا تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ أولياء ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼيونس ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭼاألنفال

فمن أنكر تفاصيل هذه األمور مما لم يأت به دليل قاطع لم يكفر ،وأما من أنكر
ما ثبت منها بالدليل القطعي جملة وتفصيال ،فإنه يكفر.
وهناك أمور أخرى مما يجب اإليمان بها ،كأشراط الساعة ،من نزول سيدنا
عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم ،وظهور المسيح الدجال،
وخروج الدابة ،وخروج يأجوج ومأجوج ،وطلوع الشمس من مغربها.
وما يكون يوم القيامة من أخذ المسلمين كتابهم بيمينهم ،والكافرين بشمالهم،
وتبييض وجوه المؤمنين ،وتسويد وجوه الكافرين ،ونحو ذلك من أمور لم يذكرها
الناظم ،وتذكر في المطوالت.

من كل حكم صار كالضروري

وكـل ما جـاء من البـشـيـر

كل حكم من أحكام الشرع اشتهر بين المسلمين وصار معلوما من الدين
جمع عليه ،وجب اإليمان به ،وكفر جاحده ،1وفسق تارك العمل به
بالضرورة ،وأ ِّ
من غير جحود.
فمن ذلك :حرمة الربا ،والخمر ،والسرقة ،والقذف ،والزنا ،واللواط ،وقتل
النفس المؤمنة بغير حق ،وأكل الميتة والخنزير ،ونحو ذلك.
 -1ومع قولنا بكفر جاحده ،ال ينبغي لنا أن نرمي شخصا جحده بالكفر من غير أن نبين له ،ال سيما في زماننا
الذي شاع فيه الجهل وانتشر ،فليحذر الناس من المسارعة لتكفير األشخاص ،لكننا نقول له :جحودك هذا يؤدي
إلى الكفر ،ونبينه له ،فإن أصر بعد التبيين والتعليم كان كافرا ،وهللا أعلم.
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ومنها :وجوب الصلوات الخمس ،والطهارة لها ،وصيام رمضان ،والزكاة
المجمع عليها ،والحج للمستطيع ،والحجاب ،ونحو ذلك.
ومن ذلك جحود سنة صارت معلومة من الدين بالضرورة ،كسنة كالوتر،
واالعتكاف ،وقص األظافر ،ونحو ذلك.
فال يمكن أن يتم إيمان اإلنسان ،وهو يكذب بشيء من هذا األمور ،فتكذيبه
بشيء منها ،وهو عالم بثبوته يعود على كل ما مر من العقيدة بالنقض.
وتفاصيل األمور المعلومة من الدين بالضرورة تذكر في كتب الفقه.
وبهذا نكون قد انتهينا من الكالم على العقائد.

ما قد مضى من سائر األحكام

ويـنـطـوي في كلمة اإلسالم

وكلمة اإلسالم هي "أشهد أن ال إله إال هللا ،وأن محمدا رسول هللا".
فإذا آمن اإلنسان بما مر ذكره ،واطمأن قلبه به ،ترجم عن إيمانه بالشهادتين
الحاويتين للعقائد؛ ألن إقراره بأن ال إله إال هللا ،إقرار منه بأنه ال معبود بحق إال
واجب الوجود لذاته؛ فهو اإلله الحق الذي تنزه عن النقائص ،واتصف بصفات
الكمال ،فاستغنى عن كل ما سواه ،وافتقر إليه كل ما عداه.
وإقراره بأن سيدنا محمدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،إقرار منه بصدقه،
وأمانته ،وكماله اإلنساني الذي يؤهله ألن يصطفى من بين البشر ،وإقرار منه
بوجوب اتباعه بكل ما جاء به ،من عقائد غيبية ،وأحكام شرعية ،ونحو ذلك.
وإقراره بالشهادتين ونطقه بهما يجعله من جملة المسلمين المستسلمين ألوامر
هللا تعالى ونواهيه ،فتجرى عليه أحكام المسلمين في الدنيا.
ومن حسن اعتقاده ،وأقر باستسالمه هلل تعالى ،وعبوديته له ،وجب أن تظهر
ثمرة هذا االعتقاد في أعماله الظاهرة والباطنة؛ ليتحقق بحقائق العبودية ،ويصل إلى
تمام معرفة هللا تعالى ،والقرب منه ،فال خير في علم لم يولد عمال.
فختمت المنظومة بذكر درجات الترقي في الوصول إلى هللا تعالى ،وأول هذه
الدرجات إدامة ذكره.

ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب

فأكـث َرن من ذكـرهـا باألدب

بما أننا قدمنا أن كلمة الشهادتين قد حوت العقائد ،فال بد أن تكون الكلمة
المشهود بها وهي (ال إله إال هللا) من أفضل الذكر.
فيستحب للمؤمن أن يديم ذكره لها في كل حال ،وأن يكون له مجلس للذكر بها
مع اإلتيان بآدابها.
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وقد عد أئمتنا رضوان هللا عليهم من آدابها :أن يتطهر ،ويجلس بأدب مستقبال
القبلة ،ويقدم عليها االستغفار ،ثم الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم ،ثم يأتي
بها مستحضرا معانيها الحاوية للعقائد ،ويكون له ورد دائم ال ينقص عنه ،فبالمداومة
يظهر أثر العبادة.

و َ
الخوف على الرجاء
غلب
َ

وســــر لـــمـــوالك بـال تـنـاء

فإذا داوم اإلنسان على ذكرها باألدب ،تذكر عبوديته هلل فاندفع في داخله
الخوف من غضب سيده ومواله ،وولَّد الخوف الندم على ما فرط في حقه ،وعلى
تقصيره في عبوديته.
وال ينبغي أن يبلغ خوفه مهما كثرت ذنوبه إلى الحد الذي يوصله إلى القنوط
من رحمة أرحم الراحمين ،ومغفرته ،فينفتح عليه باب للشيطان عظيم ،يحثه فيه
على التمادي في المعصية ،وعدم االستغفار ،واالستزادة من الدنيا ،لئال يخسر الدنيا
واآلخرة ،وربما أوصله ذلك للكفر.
فوجب على اإلنسان أن يستحضر مع الخوف الرجاء ،فيرجو رحمة هللا تعالى،
وعفوه ،ومغفرته ،مهما ارتكب من الذنوب ،فقد قال تعالى:ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛﭼالزمر.

فإذا رجاه ،ولَّد هذا الرجاء المحبة هلل تعالى ،وولدت المحبة الحياء منه ،وولد
الحياء دوام الطاعة ،والشعور بمنة هللا تعالى أن رحم وغفر.
فالخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر ،لو فقد أحدهما هوى.
ولما كان من المحتمل أن يولد الرجاء التمادي بالمعاصي اتكاال على سعة
غلب العبد خوفه على رجائه حال قوته ،وصحته ،ويغلب رجاءه
المغفرة ،وجب أن ي ِّ
على خوفه حال مرضه وقرب أجله؛ ليلقى هللا تعالى محسنا الظن به.
فإن اعتدل المؤمن في خوفه ورجائه ،بدأ بالسير إلى هللا تعالى ،بثبات وثقة ،بال
توان ،وال تهاون.

و َجـــدد الـــتــوبــةَ لألوزار

ال تـيـأسـن من رحـمة الغـفـار

و لما كان كل إنسان مهما عال غير معصوم عن الوقوع في المعاصي ،كان
الواجب عليه أن يجدد التوبة واالستغفار في كل حين.
وشروط التوبة ثالثة :اإلقالع عن المعصية ،والندم عليها ،والعزم على عدم
العودة إليها.
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فإن كانت المعصية بين العبد وآدمي ،كالسرقة والظلم ،ونحو ذلك ،وجب
استرضاء صاحب الحق ،برد حقه إليه ،أو تمكينه من إقامة حد ،ونحو ذلك.
وتوبة اإلنسان تتفاوت بتفاوت رتبته ،كما يقال :حسنات األبرار سيئات
المقربين.
فالعامي يتوب من المعاصي ،والذاكر يتوب من الغفلة عن الذكر ،والعابد يتوب
من التقصير في العبادة ،والمترقي في رتب الكمال توبته في كل رتبة عن غفلته
عنها في الرتبة التي قبلها ،ومن هذا الباب يعد استغفار سيدنا محمد صلى هللا عليه
وسلم.

وكـن عــلى بـالئـه صــبــورا
وكـل مـقـدور فـما عـنه مفـر
واتبع سبيل الناسكين العـلما

وكــن عـلى آالئه شـكــورا
وكـل أمر بالقـضاء والقـدر
سـلما كَي تَسـلَما
فكن له مـ َ

الشكر هو صرف العبد ما أنعم هللا تعالى به عليه فيما يرضيه ،فشكره على
فؤاده أن يعتقد فيه الفضل والمنة كلها هلل تعالى.
وشكره على لسانه أن يديم ذكره بالكالم المأمور به ،من ذكر ،وتعلم ،وتعليم،
وأمر بمعروف ،ونهي عن منكر ،ونحو ذلك.
وشكره على جوارحه أن يجنبها المعاصي ،ويصرفها إلى الطاعة ،وهكذا في
كل نعمة.
وال يبلغ هذه الرتبة إال من اصطفاه هللا تعالى لها ،فقد قال تعالى في كتابه:
ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼسبأ،ولكن المؤمن يسعى لينال من درجة الشكر ما
استطاع.
و أما الصبر فهو درجات ،فمنه الصبر عن المعصية ،والصبر على العبادة،
والصبر عن اإلكثار من المباحات ،من أكل ،ونوم ،وكالم مباح ،ونحو ذلك،
فاإلكثار منها يؤدي لقسوة القلب ،والوقوع في المعاصي.
والصبر على البالء ،من مرض ،وفقر ،وفقد أحبة ،ونحو ذلك.
فينبغي للمؤمن أن يستسلم ألوامر هللا تعالى ونواهيه ويصبر عليها ،ولقضاء هللا
تعالى وقدره ،فال يعترض على أمر اختاره له ،فيسلم بذلك من هموم الدنيا ،وال يبقى
في قلبه هم في غير رضا هللا تعالى.

لب من األغـيار
و َخـلص القـ َ
والفـكر والذكر على الدوام
مــراقــبا هلل في األحــوال

بالجـد والقـيام في األسـحــار
مـجـتـنـبـا لـســائـــــر اآلثـام
لــتــرتــقـي مـعــالـم الـكـمال
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فإن زال هم الدنيا من قلبه ،وصفا هلل تعالى ،تخلص القلب من األكدار ،وصار
مستعدا الستقبال األنوار ،فيسعى في تحصيلها بالجد في الطاعة بالقيام في األسحار،
والتعرض لرحمة هللا تعالى فيها ،وكثرة الذكر ،والتفكر في نعم هللا تعالى وأفعاله،
مصاحبا لذلك اجتنابه للمعاصي  ،ومستشعرا مراقبة هللا تعالى له في كل حال من
أحواله.
وهذه درجات في الترقي ،ال ينالها اإلنسان بغير الجد واالجتهاد ،ومالزمة شيخ
مصلح ،أو أخ صالح يعين عليها.

وقـل بـذل رب ال تــقــطـعــني
من سركَ األبهى المزيل للعَ َمى

عـنك بقـاطـع وال تحـرمـني
واختم بخير يا رحيم الرحما

ومهما وصل اإلنسان إلى الدرجات العليا ،وجب أال ينسى فضل هللا تعالى عليه
بهذا القرب ،ويبقى في خوف من أن يزيل هللا تعالى هذه النعمة عنه ،فيبقى متذلال
له ،يطلب بافتقار وانكسار دوام وصله ،وفيض أنواره.

وأفـضـل الصـالة والسالم
صـحـــبـه األَكـارم
وآلـه و َ

والـحــمــد هلل عـلى التـمام
على النبي الهاشمي الخاتَم

تم بفضل هللا تعالى شرح هذا الكتاب يوم الخميس
/30صفر/1432/هـ الموافق /2011/2/3:م
فأسأل هللا تعالى أن يتقبله ،وينفع به كل من قرأه وأقرأه،
وأسأله تعالى أن يثبتنا على العقيدة السليمة من البدع والمخالفة
ألهل السنة والجماعة حتى نلقاه بها ،ونجتمع مع جماعة المسلمين واألئمة المرضين،
على حوض نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم
غير مبدلين في ديننا وال مغيرين.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
شفاء هيتو
جامعة اإلمام الشافعي
شيآن جور  -إندونسيا
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نظم الخريدة البهية
 . 1يقـــــــــــــول راجــي رحمــةَ القــدير

أي أحمــــد المشهــــــــــــور بالــــدردير

 . 2الحمـــــــــــــــــد هلل العلــي الواحــد

العـــــــــــــــالم الفــــرد الغنــــي الماجــــد

 . 3وأفضــــــــــــــل الصــالة والتســليم

علـــى النبـــي المصــــــــــطفى الكــــريم

صـــحــبــــه األَطـــهـــــــار
 . 4وآل ــه و َ

ال ســيـــــــــ َمــــا رفـيقــــه فـــي الغــــار

 . 5وهــــــــــــــــــــذه عقيـــــــدة ســـــــنية

ســــــــــــــــميتها الخريــــــــدة البهيــــــــة

 . 6لطيــــــــــــــفة صــغيرة فــي الحجــم

لكنهـــــــا كبيـــــــــــــــــرة فـــــــي العلـــــــم

 . 7تكفيك علـــــــما إن ترد أن تكتفـي

ألنــــها بــزبـــــدة الـفــــــــــــن تـفــــــي

وهللا أرجـــو فـــي قـبـــــــول العـــمل
.8
َ

والــــنفع منهـــا ثـــم غـفــــر الزلـــــــــــل

 . 9أقســـــام حكـــــم العقـــــل ال محالـــــة

هـــــــي الوجـــــــوب ثـــــــم االســــــــتحالة

 .10ثـــــــم الجـــــــواز ثالـــــــث األقســـــــام

فـــــــــافهم منحـــــــــت لـــــــــذة األفهـــــــــام

 .11وواجــــب شــــرعا علــــى المكلــــف

معرفـــــــــــة هللا العلـــــــــــي فـــــــــــاعرف

 .12أي يعـــــرف الواجـــــب والمحـــــاال

مـــــــع جـــــــائز فـــــــي حقـــــــه تعـــــــالى

 .13ومثـــــ َل ذا فـــــي حـــــق رســـــل هللا

علـــــــــــــــــيهم تحيـــــــــــــــــة اإللـــــــــــــــــه

 .14فالواجـــب العقلـــي مـــا لـــم يقبـــل

االنتفــــــــــا فــــــــــي ذاتــــــــــه فابتهــــــــــل

 .15والمســــتحيل كــــل مــــا لــــم يقبــــل

فـــــــي ذاتـــــــه الثبـــــــوتَ ضـــــــد األول

 .16وكــــل أمـــــر قــابـــل لــالنــتــفــــا

ولـــلثبــــــوت جـــــائز بــــــال خـــفــــــا

 .17ثــــم اعلمــــن بــــأن هــــذا العالمــــا

أي مــــــا ســــــوى هللا العلــــــي العالمــــــا

 .18مــــن غيــــر شــــك حــــادث مفتَقــــر

ألنـــــــــــــه قـــــــــــــا َم بـــــــــــــه التغيـــــــــــــر

 .19حـدوثـــه وجــــوده بـعــــد الـــعـــدم

وضــــــــدُّه هــــــــو المســــــــمى بالقــــــــدَم
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 .20فــــاعلم بــــأن الوصــــف بــــالوجود

مـــــــن واجبـــــــات الواحـــــــد المعبـــــــود

 .21إذ ظـــــــــاهر بـــــــــأن كـــــــــل أثـــــــــر

يهـــــــــدي إلـــــــــى مـــــــــؤثر فـــــــــاعتبر

 .22وذي تســــــــمى صــــــــفة نفســــــــية

ثــــــــــم تليهــــــــــا خمســــــــــة ســــــــــلبية

 .23وهــي القـدَم بالــذات فــاعلم والبَقَــا

قيامـــــــــه بنفســـــــــه نلـــــــــتَ التُّقَـــــــــى

 .24مخــــــــــالف للغيــــــــــر وحدانيــــــــــة

فـــــــي الـــــــذات أو صـــــــفاته العليـــــــة

 .25والفعـــــــل ،فالتـــــــأثير لـــــــيس إال

عـــــــــال
للواحـــــــــد القَهـــــــــار جـــــــــل و َ

 .26ومـــــن يقـــــل بـــــالطبع أو بالعلـــــة

فـــــــذاك كفـــــــر عنـــــــد أهـــــــل الملـــــــة

 .27ومـــــن يقـــــل بـــــالقوة المودعـــــة

فــــــــــذاك بــــــــــدعي فــــــــــال تلتفــــــــــت

 .28لــــو لــــم يكــــن متصــــفا بهــــا لــــزم

حدوثــــــــه وهــــــــو محــــــــال فاســــــــتقم

 .29ألنــــــه يفضــــــي إلــــــى التسلســــــل

والــــدور وهــــو المســــتحيل المنجلــــي

 .30فهـــو الجليـــل والجميـــل والـــولي

ــــرب العلـــــي
والظـــــاهر القـــــدوس والـ ُّ

 .31مـنـزه عــن الحــلـول والجــهـــة

واالتصـــــال االنفصـــــــال والســـــــــفَه

 .32ثــم المـعــاني ســـبـعــة للرائـــي

أي علـمـــــه المــحــيـــــط بــاألشــــــياء

 .33حــــــيــــاتــــه وقــــــــدرة إرادة

وكـــــــــل شــــــــيء كــــائـــــــن أراده

 .34وإن يــكــن بــضــده قــــد أمـــرا

فالقصــد غيــــر األمــر فــاطرح المــــرا

 .35فقــــــد علمـــــــت أربعــــــا أقســـــــاما

فـــــــي الكائنـــــــات فـــــــاحفظ المقامـــــــا

 .36كالمــــــــه والســــــــمع واإلبصــــــــار

فهــــــــو اإللــــــــه الفاعــــــــل المختــــــــار

 .37وواجــــــب تعليــــــق ذي الصــــــفات

حتمــــــا ودومــــــا مــــــا عــــــدا الحيــــــاة

 .38فــــالعلم جزمــــا والكــــالم الســــامي

تعلقـــــــــــــــا بســـــــــــــــائر األقســـــــــــــــام

 .39وقـــــــــــــــــــدرة إرادة تعلقــــــــــــــــــــا

بالممكنــــــــات كلهــــــــا أخــــــــا التقــــــــى

 .40واجــــزم بــــأن ســــمعه والبصــــرا

تعلقــــــــــا بكــــــــــل موجــــــــــود يــــــــــرى

 .41وكلهــــــــــــا قديمــــــــــــة بالــــــــــــذات

ألنهـــــــــا ليســـــــــت بغيـــــــــر الـــــــــذات
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 .42ثــــــم الكــــــالم لــــــيس بــــــالحروف

ولــــــــــيس بالترتيــــــــــب كالمــــــــــألوف

 .43ويســـــــتحيل ضـــــــ ُّد مـــــــا تقـــــــدما

مـــــن الصـــــفات الشـــــامخات فاعلمـــــا

 .44ألنـــــه لـــــو لـــــم يكـــــن موصـــــوفا

بهــــــــا لكــــــــان بالســــــــوى معروفــــــــا

 .45وكــــــ ُّل مــــــن قــــــام بــــــه ســــــواها

فهــــو الــــذي فــــي الفقــــر قــــد تنــــاهى

 .46والواحـــــــد المعبـــــــود ال يفتقـــــــر

لغيـــــــــره جـــــــــل الغَنـــــــــي المقتَـــــــــدر

 .47وجـــــــائز فـــــــي حقـــــــه اإليجـــــــاد

والتـــــــــرك واإلشـــــــــقاء واإلســـــــــعاد

 .48ومـــن يقـــل فعـــل الصـــالح و َجبـــا

علـــــــى اإللـــــــه قـــــــد أســـــــاء األدبـــــــا

 .49واجــــــزم أَخــــــي برؤيــــــة اإللــــــه

فـــــــي جتـــــــة الخلـــــــد بـــــــال تنـــــــاهي

 .50إذ الوقـــــــــوع جـــــــــائز بالعقـــــــــل

وقــــــــد أَتــــــــى فيــــــــه دليــــــــل النقــــــــل

الرســـل باألمانـــة
َ .51وصـــف جميـــ َع ُّ

والصـــــــــدق والتبليـــــــــغ والفطانـــــــــة

 .52ويســـــــــتحيل ضـــــــــدها علـــــــــيهم

وجـــــــــائز كاألكـــــــــل فـــــــــي حقهـــــــــم

 .53إرســـــــــالهم تف ُّ
ورح َمـــــــــة
ضـــــــــل َ

للعــــــــالَ َ
مين َجــــــــل مــــــــولي النع َمــــــــة

 .54ويلــــــــزم اإليمــــــــان بالحســــــــاب

والحشــــــــــر والعقــــــــــاب والثــــــــــواب

 .56والنشـــــر والصـــــراط والميـــــزان

والحــــــــوض والنيــــــــران والجنــــــــان

 .57والجـــــن واألمـــــالك ثـــــم األنبيـــــا

والحـــــــور والولـــــــدان ثـــــــم األوليـــــــا

 .58وكـــــل مـــــا جـــــاء مـــــن البشـــــير

مــــن كــــل حكــــم صــــار كالضــــروري

 .59وينطـــــوي فـــــي كلمـــــة اإلســـــالم

مــــا قــــد مضــــى مــــن ســــائر األحكــــام

 .60فـــــأكث َرن مـــــن ذكرهـــــا بـــــاألدب

ترقـــــى بهـــــذا الـــــذكر أعلـــــى الرتـــــب

 .61و َ
ـــوف علــــى الرجــــاء
غلــــب الخـ َ
 .62و َجـــــــــــدد التوبـــــــــــةَ لـــــــــــألوزار

وســــــــــر لمـــــــــــوالك بــــــــــال تنـــــــــــاء
ال تيأســـــــن مـــــــن رحمـــــــة الغفـــــــار

 .63وكـــــــن علـــــــى آالئـــــــه شـــــــكورا

وكـــــــــن علـــــــــى بالئـــــــــه صـــــــــبورا

 .64وكـــــل أمـــــر بالقضـــــاء والقـــــدر

وكـــــــل مقـــــــدور فمـــــــا عنـــــــه مفـــــــر
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ســـــلما َكـــــي تَســـــلَما
 .65فكـــــن لـــــه م َ

واتبــــــع ســــــبيل الناســــــكين العلمــــــا

ــــب مـــــن األغيـــــار
 .66و َخلـــــص القلـ َ

بالجــــــــد والقيــــــــام فــــــــي األســــــــحار

 .67والفكـــــر والـــــذكر علـــــى الـــــدوام

مجتنبـــــــــــــــا لســـــــــــــــائر اآلثـــــــــــــــام

 .68مراقبــــــــــا هلل فــــــــــي األحــــــــــوال

لترتقـــــــــــــــي معـــــــــــــــالم الكمـــــــــــــــال

 .69وقــــــــل بــــــــذل رب ال تقطعنــــــــي

عنـــــــــــك بقـــــــــــاطع وال تحرمنـــــــــــي

 .70مــن ســركَ األبهــى المزيــل لل َع َمــى

واخـــــتم بخيـــــر يـــــا رحـــــيم الرحمـــــا

 .71والحمــــــــــد هلل علــــــــــى التمــــــــــام

وأفضــــــــــــل الصــــــــــــالة والســــــــــــالم

 .72علــــى النبــــي الهاشــــمي الخــــاتَم

صــــــــــــــحبه األَكــــــــــــــارم
وآلــــــــــــــه و َ

والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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