جميع الحقوق محفوظة لمكتبة أهل البيت (ع)

مقد مة مك تبة أهل ا لبيت (ع)

مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين ،وبعد:
َ
ذ
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ
جيبُوا ِّلِل ِ َول ذِلر ُسو ِل إِذا
فاستجابة لقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :يا أيها اَّلِين ءامنوا است ُِ
َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ ذ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ
َ
ُْ ُ
ُ
اْلَ ْ
ْي
د ََعك ْم ل َِما ُييِيك ْم﴾ [األنفال ،]42ولقوله تعاىل﴿ :وْلكن مِنكم أمة يدعون إَِل
ِ
ْ ْ َ
ُ َ َ ُ ْ ْ
َ
ْ َ َ
ْ َ ْ ْ
وف َو َين َه ْون ع ِن ال ُمنكرِ َوأولئِك ه ُم ال ُمفل ُِحون﴾ [آل عمران،]402
َويَأ ُم ُرون بِال َمع ُر ِ
ُْ ْ َ
ُ ْ َ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ َ ْ ً ذ َْ َ ذ َ
ولقوله تعاىل﴿ :قل َل أسألكم عليهِ أجرا إَِل المودة ِِف القرب﴾ [الشورى،]42
ذَ ُ ُ ذُ ُ ْ َ َْ ُ
ك ُم الر ْ
ج َس أ َ ْه َل ْاْلَيْ
ت َويُ َطه َر ُك ْم َت ْطه ً
ْيا﴾
ولقوله تعاىل﴿ :إِنما يرِيد اّلِل ِِلذهِب عن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُّ ُ ُ ذ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ذ َ َ َ ُ ذ َ ُ ُ َ ذ َ َ
[األحزاب ،]22ولقوله تعاىل﴿ :إنما و ِِلكم اّلِل ورسوُل واَّلِين ءامنوا اَّلِين يقِيمون الصَلة
َ
َُُْ َ ذ َ َ ُ
الزَكة َوه ْم َراك ُِعون﴾ [املائدة.]55
ويؤتون
متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبد ًا
ولقول رسول اهلل ÷(( :إين تارك فيكم ما إن ّ

عيل
كتاب ال ّله وعرتيت أهل بيتي ،إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى َيرِ َدا ّ
احلوض)) ،ولقوله ÷(( :أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ،من ركبها نجا ومن ختلف
عنها غرق وهوى)) ،ولقوله ÷(( :أهل بيتي أمان ألهل األرض كام أن النجوم
رسه أن حييا حيايت؛ ويموت ماميت؛ ويسكن
أمان ألهل السامء)) ،ولقوله ÷(( :من ّ
ّ
وليتول وليه؛ وليقتد بأهل
جنة عدن التي وعدين ريب؛ فليتول علي ًا وذريته من بعدي؛
ورزقوا فهمي وعلمي)) اخلرب ،وقد ّبني ÷
بيتي؛ فإهنم عرتيت؛ ُخلقوا من طينتي؛ ُ

ٍ
بكساء وقال:
بأهنم :عيل ،وفاطمة ،واحلسن واحلسني وذر ّيتهام  -%عندما ج َّللهم ÷
((ال ّلهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا)).
استجاب ًة لذلك ك ّله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع).
ففي هذه املرحلة احلرجة من التاريخ؛ التي يتل ّقى فيها مذهب أهل البيت(ع) ُُمث ً
ال يف
أنواع اهلجامت الرشسة ،رأينا املسامهة يف نرش مذهب أهل البيت املطهرين ¢
الزيديةَ ،
رش ما خ ّلفه أئمتهم األطهار  %وشيعتهم األبرار  ،¤وما ذلك إال لثِ َقتِنا
َع ررب َن ر ِ
وقناعتنا بأن العقائد التي محلها أهل البيت  %هي مراد اهلل تعاىل يف أرضه ،ودينه القويم،
عرب عن نفسها عرب موافقتها للفطرة البرشية السليمة ،وملا ورد يف
ورصاطه املستقيم ،وهي ُت ر
عز وجل وسنة نب ّيه ÷.
كتاب اهلل ّ

واستجاب ًة من أهل البيت  ¢ألوامر اهلل تعاىل ،وشفقة منهم بأمة جدّ هم ÷ ،كان
منهم تعميدُ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزك ّية الطاهرة عىل مرور األزمان ،ويف ّ
كل
ضحوا بكل ٍ
غال ونفيس يف سبيل الدفاع عنها
وجدَ هم قد ّ
مكان ،ومن تأ ّمل التاريخ َ
وتثبيتها ،ثائرين عىل العقائد اهلدَّ امة ،منادين بالتوحيد والعدالة ،توحيد اهلل عز وجل وتنزهيه
سبحانه وتعاىل ،واإليامن بصدق وعده ووعيده ،والرضا بخريته من َخ رل ِقه.
وَش ُعه ،ومرا ُد رسول اهلل ÷ وإر ُثه ،فهو ٍ
باق إىل
وألن مذه َبهم ُ ¢
ر
دين اهلل تعاىل َ ر
ومن عليها ،وما ذلك إال مصداق قول رسول اهلل ÷(( :إن
أن يرث اهلل األرض ر
عيل احلوض)).
اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا ّ
(واع َل رم أن اهلل ّ
جل جالله مل
احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع) :ر
قال والدنا اإلمام ّ
يرتض لعباده إال دين ًا قوي ًام ،ورصاط ًا مستقي ًام ،وسبي ً
ال واحد ًا ،وطريق ًا قاسط ًا ،وكفى بقوله
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ذ
ذ
ُ َ
يما فاتذب ُعوهُ َوَل تَتب ُعوا ُّ
اِط ُم ْستَ ِق ً
عز وجلَ ﴿ :وأن َهذا ِ َ
ِص ِ
السبُل فتَف ذرق بِك ْم ع ْن
ّ
ِ
ِ
َ ُ ْ َ ذ ُ ْ ََذ ُ ْ َذُ َ
َسبِيلِهِ ذل ِكم وصاكم بِهِ لعلكم تتقون﴾ [األنعام.]452
الس َم َو ُ
اْل ُّق أ َ ْه َو َ ُ َ َ َ
ت ذ
علمت أن دين اهلل ال يكون تابع ًا لألهواءَ ﴿ :ولَو ذاتبَ َع ْ َ
ات
وقد
َ
اءه ْم لف َسد ِ
ِ
َ
ْ
ذ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ذ
ُ
ْ
َو ْاْل ْرض﴾ [املؤمنون﴿ ،]14ف َماذا َبع َ
َشعوا ل ُه ْم م َ
اْلق إَل الضَلل﴾ [يونسَ ﴿ ،]24
َ
ِين َما
ال
ِن
د
ِ ِ
ِ
ْ
ل َ ْم يَأذَ ْن بهِ ذ ُ
اّلِل﴾ [الشورى.]44
ِ
َ َْ ْ ََ ُ ْ َ ََ ْ َ َ ََ َ
خاطب س ّيد رسله ÷ بقوله عز وجل﴿ :فاستقِم كما أمِرت ومن تاب معك
وقد
َ
ََ َْ َْ ذُ َ ََُْ َ
ََ َْ َُ َ ذ َ َ َُ َََ ذ ُ
ار َوماَ
َ
ٌ
ك ُم انلذ ُ
صْي  112وَل تركنوا إَِل اَّلِين ظلموا فتمس
وَل تطغوا إِنه بِما تعملون ب ِ
ذ ْ َْ َ َ ُذ َ ُْ َ ُ َ
َ ُ ْ ْ ُ
ون اّلِل ِ مِن أو ِِلاء ثم َل تنَصون[ ﴾113هود] ،مع أنه ÷ ومن معه من
لكم مِن د ِ
وعقلت عن اهلل
أحطت عل ًام بذلك،
كنت من ذوي االعتبار ،فإذا
َ
َ
أهل بدر ،فتدّ بر واعترب إن َ
ُ
عرفان احلق واتباعه،
علمت أنه يتحتّم عليك
وعن رسوله ما ألزمك يف تلك املسالك،
َ
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ذ ُ ذ َ َ ُ ُ
ذ
َ
َ
َ
ومواالة أهله ،والكون معهم﴿ ،يا أيها اَّلِين ءامنوا اتقوا اّلِل وكونوا مع الصادِقِي﴾
ذ
ْ ُ َ ذ ْ
[التوبة ،]441ومفارق ُة الباطل وأتباعه ،ومباينتهم ﴿ َو َم ْن َيتَ َول ُه ْم مِنك ْم فإِن ُه مِن ُه ْم﴾ [املائدة،]54
ْ
ْ َ ذ ْ
َ َ َ
ُ َ ُّ َ َ ْ َ ذ ذ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ
اءه ْم
َت ُد ق ْو ًما يُؤمِنُون بِاّلِل ِ َواِلَ ْو ِم اْلخِرِ يوادون من حاد اّلِل ورسوُل ولو َكنوا ءاب
َ﴿ ََل ِ
َ
َ
َ
ذ
َ
ُ
ْ َْ َ ُ ْ ْ ْ
َ
َذ
شِْي َت ُه ْم﴾ [املجادلة﴿ ،]44يَا أ ُّي َها اَّل َ َ ُ
خ َو َان ُه ْم أ ْو َع َ
خذوا ع ُدوِي
ِين َءامنوا َل تت ِ
أو أبناءهم َأو إ ِ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ذ
ُ
َ َ ُذ ُ
ْ
َ
ك ْم أ ْو ِِلَ َ
اء تلقون إِِلْ ِهم بِالم َودة ِ﴾ [املمتحنة ،]4يف آيات ُتترىل ،وأخبار ُمت ر َىل ،ولن تتمكن
وعدو
من معرفة احلق وأهله إال باالعتامد عىل حجج اهلل الواضحة ،وبراهينه الب ّينة الالئحة ،التي
معرج عىل هوى ،وال ملتفت إىل جدال وال مراء ،وال مبال
هدى اخللق هبا إىل احلق ،غري ّ

َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ُ ُ َ ذ َ ْ ْ ُ َ َ َ ذ
بمذهب ،وال حمام عن منصب﴿ ،يا أيها اَّلِين ءامنوا كونوا قوامِي بِالقِس ِط شهد
اء ِّلِل ِ
ََْ ََ َُْ
ُ
اليْن َو ْاْلَقْ َرب َ
ِك ْم أَو ال ْ َو ِ َ
ي﴾) [النساء. ]425:
س
ف
ولو لَع أن
ِ
ِ
ِ

صدَ َر بحمد اهلل تعاىل عن مكتبة أهل البيت (ع):
وقد َ
-4الشايف ،تأليف/اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع) 442هـ ،مذ ّي ً
ال بالتعليق الوايف يف
ختريج أحاديث الشايف ،تأليف السيد العالمة نجم العرتة الطاهرة /احلسن بن احلسني بن
حممد ¦ 4211هـ.
املؤرخ
َ -4م رط َل ُع ال ُبدُ رورِ َو َجم ر َم ُع ال ُب ُح رورِ يف تراجم رجال الزيدية ،تأليف/القايض العالمة ّ
شهاب الدين أمحد بن صالح بن أيب الرجال ¦4041 ،هـ 4014-هـ.
َ -2م َط رال ِ ُع األَ رن َواررِ َو َم َش را ُ
رِق ّ
س َواألَ رق َماررِ  -ديوان اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن
الش ُم رو ِ
محزة(ع) 442 -هـ.
-2جمموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسني بن القاسم العياين(ع) 214هـ 202 -هـ.
َ -5حم َ ِ
رت ِة األَ رط َه رارَِ ،شح القصيدة التي نممها اإلمام
اس ُن األَ رز َهارِ يف َت رف ِص ري ِل َمنَا ِق ِ
ب ال ِع ر َ
ّ
املحيل
املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) ،تأليف /الفقيه العالمة الشهيد محيد بن أمحد
اهلمداين الوادعي ¦ 454 -هـ.
-4جمموع السيد محيدان ،تأليف /السيد العامل نور الدين أيب عبداهلل محيدان بن حييى بن
محيدان القاسمي احلسني ريض اهلل تعاىل عنه.
-1السفينة املنجية يف مستخلص املرفوع من األدعية ،تأليف /اإلمام أمحد بن هاشم(ع) -
ت 4441هـ.
-1لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم واألنمار ،تأليف /اإلمام
احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 4224هـ 4241هـ.
-1جمموع كتب ورسائل اإلمام األعمم أمري املؤمنني زيد بن عيل(ع) ،تأليف /اإلمام
األعمم زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب(ع) 15هـ 444 -هـ.
َ-40شح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة ،تأليف/اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع) -ت
442هـ.
-44صفوة االختيار يف أصول الفقه ،تأليف/اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع) ت442هـ.
( )4التحف الفاطمية َشح الزلف اإلمامية.

-44املختار من صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار وشيعتهم األخيار،
َِص ِه /الس ّيد العالمة حممد بن حييى بن احلسني بن حممد حفمه اهلل تعاىل ،اختِصه
ل ِ ُم رخت ِ ِ
من الصحيح املختار للسيد العالمة /حممد بن حسن العجري ¦.
-42هداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين ،تأليف /السيد اإلمام اهلادي بن
إبراهيم الوزير(ع)  -ت144هـ.
-42اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ،تأليف /اإلمام أيب طالب حييى بن احلسني اهلاروين(ع)
  242هـ.-45املنري  -عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم (ع)
تأليف /أمحد بن موسى الطربي .¥
-44هناية التنويه يف إزهاق التمويه ،تأليف السيد اإلمام /اهلادي بن إبراهيم الوزير(ع) -
144هـ.
-41تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني ،تأليف /احلاكم اجلشمي املحسن بن حممد بن
كرامة ¦ 212 -هـ.
-41عيون املختار من فنون األشعار واآلثار ،تأليف اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن
منصور املؤيدي(ع) 4224هـ 4241 -هـ.
-41أخبار فخ وخرب حييى بن عبداهلل (ع) وأخيه إدريس بن عبداهلل(ع) ،تأليف /أمحد بن
سهل الرازي ¦.
-40الوافد عىل ِ
العامل ،تأليف /اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم الريس(ع) -
 424هـ.
-44اهلجرة والوصية ،تأليف /اإلمام حممد بن القاسم بن إبراهيم الريس(ع).
-44اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة ،تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد بن
منصور املؤيدي(ع) 4224هـ 4241 -هـ.
-42املختِص املفيد فيام ال جيوز اإلخالل به ّ
لكل مكلف من العبيد ،تأليف /القايض
العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي  ¥ت 4414هـ.
-42مخسون خطبة للجمع واألعياد.
-45رسالة الثبات فيام عىل البنني والبنات ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع)
ت442هـ.

-44الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع والتضليل ،تأليف /اإلمام
احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 4224هـ 4241 -هـ.
-41إيضاح الداللة يف حتقيق أحكام العدالة ،تأليف /اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد بن
منصور املؤيدي(ع) 4224هـ 4241 -هـ.
-41احلجج املنرية عىل األصول اخلطرية ،تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد بن
منصور املؤيدي(ع) 4224هـ 4241 -هـ.
-41النور الساطع ،تأليف /اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي(ع) 4222هـ.
رب العباد ،تأليف /السيد العالمة حممد بن احلسن بن اإلمام
-20سبيل الرشاد إىل معرفة ّ
القاسم بن حممد(ع)4040هـ 4011 -هـ.
-24اجلواب الكاشف لاللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس  -ويليه /اجلواب الراقي عىل
مسائل العراقي ،تأليف /السيد العالمة احلسني بن حييى بن احلسني بن حممد (ع)
(4251هـ 4225 -هـ).
-24أصول الدين ،تأليف/اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني(ع)425هـ 411 -هـ.
-22الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة ،تأليف /القايض العالمة عبداهلل بن زيد العنيس
¦ 441 -هـ.
-22العقد الثمني يف معرفة رب العاملني ،تأليف األمري احلسني بن بدرالدين حممد بن
أمحد(ع) 442هـ.
-25الكامل املنري يف إثبات والية أمري املؤمنني(ع) ،تأليف /اإلمام القاسم بن إبراهيم
الريس (ع) 424هـ.
كتاب الت رَّحرِ ريرِ  ،تأليف/اإلمام الناطق باحلق أيب طالب حييى بن احلسني اهلاروين(ع) -
ُ -24
242هـ.
-21جمموع فتاوى اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 4241هـ.
-21القول السديد َشح منمومة هداية الرشيد ،تأليف /السيد العالمة احلسني بن حييى بن
احلسني بن حممد (ع) (4251هـ 4225 -هـ).
-21قصد السبيل إىل معرفة اجلليل ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل عوض
حفمه اهلل تعاىل.
-20نمرات يف مالمح املذهب الزيدي وخصائصه ،تأليف السيد العالمة /حممد بن

عبداهلل عوض حفمه اهلل تعاىل.
-24معارج املتقني من أدعية سيد املرسلني ،مجعه السيد العالمة /حممد بن عبداهلل عوض
حفمه اهلل تعاىل.
-24االختيارات املؤ َّيدية ،من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد اإلمام احلجة /جمد الدين
بن حممد بن منصور املؤيدي(ع)4224( ،هـ 4241 -هـ).
-22من ثامرِ ال ِع رل ِم واحلكمة (فتاوى وفوائد) ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل
عوض حفمه اهلل تعاىل.
-22التحف الفاطمية َشح الزلف اإلمامية ،تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين بن حممد
املؤيدي(ع) 4224هـ 4241 -هـ.
حي َع َىل َخ ر ِري
الرفع َّ
واجل رهرِ ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،وإثبات َّ
-25املنهج األقوم يف َّ
والضم َ
ا رل َع َم ِل يف التأذين ،وغري ذلك من الفوائد التي هبا النَّ رف ُع األَ َع ُّم ،تأليف /اإلمام احلجة/
جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع).
-24األساس لعقائد األكياس ،تأليف/اإلمام القاسم بن حممد (ع).
-21البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي .تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين بن حممد
املؤيدي(ع) 4224هـ 4241 -هـ.
-21األحكام يف احلالل واحلرام ،لإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن
إبراهيم(ع) 425هـ 411 -هـ.
-21املختار من(كنز الرشاد وزاد املعاد ،تأليف/اإلمام عزالدين بن احلسن(ع)ت100هـ).
-50شفاء غليل السائل عام حتمله الكافل ،تأليف /العالمة الفاضل :عيل بن صالح بن عيل
بن حممد الطربي.
-54الفقه القرآين ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل عوض حفمه اهلل تعاىل.
-54تعليم احلروف.
-52سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء األول احلروف اهلجائية.
-52سلسلة تعليم مبادئ احلساب /اجلزء األول األعداد احلسابية من ( 4إىل .)40
-55تسهيل التسهيل عىل متن اآلجرومية.
-54أزهار وأثامر من حدائق احلكمة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل الصالة والسالم،
تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض حفمه اهلل تعاىل.

-51متن الكافل بنيل السؤل يف علم األصول ،تأليف /العالمة حممد بن حييى هبران
(ت151 :هـ).
-51املوعمة احلسنة ،تأليف /اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 4241-هـ.
-51أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض
حفمه اهلل تعاىل.
-40املفاتيح ملا استغلق من أبواب البالغة وقواعد االستنباط ،تأليف السيد العالمة /حممد
عبداهلل عوض حفمه اهلل تعاىل.
-44سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء الثاين احلركات وتركيب الكلامت.
-44سلسلة تعليم مبادئ احلساب /األعداد احلسابية اجلزء الثاين.
-42املركب النفيس إىل أدلة التنزيه والتقديس ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض
حفمه اهلل تعاىل.
-42املناهل الصافية َشح املقدمة الشافية ،تأليف /العالمة لطف اهلل بن حممد الغياث
المفريي ،ت 4025هـ.
-45الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاين الكافل بنيل السؤل ،تأليف /السيد العالمة
أمحد بن حممد لقامن ،ت 4021هـ.
-44األنوار اهلادية لذوي العقول إىل معرفة مقاصد الكافل بنيل السؤول ،تأليف /الفقيه
العالمة أمحد بن حييى حابس الصعدي ،ت4044هـ.
احلجة /جمدالدين
-41جممع الفوائد املشتمل عىل بغية الرائد وضالة الناشد ،تأليف اإلمام ّ
بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 4224هـ 4241 -هـ.
احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع)
احلج والعمرة ،تأليف اإلمام ّ
-41كتاب ّ
4224هـ 4241 -هـ.
-41املسطور يف سرية العامل املشهور ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض حفمه اهلل
تعاىل.
-10حمارضات رمضانية يف تقريب معاين اآليات القرآنية ،تأليف السيد العالمة /حممد
عبداهلل عوض حفمه اهلل تعاىل.
-14زبر من الفوائد القرآنية ونوادر من الفرائد والقالئد الربانية ،تأليف السيد العالمة/
حممد عبداهلل عوض حفمه اهلل تعاىل.

-14املنتزع املختار من الغيث املدرار املعروف برشح األزهار ،تأليف العالمة عبد اهلل بن
مفتاح رمحه اهلل تعاىل.
-12متن غاية السؤل يف علم األصول للسيد العالمة احلسني بن اإلمام القاسم بن حممد
(ع) ت (4050هـ).
-12درر الفرائد يف خطب املساجد ،تأليف السيد العالمة عبد اهلل بن صالح العجري
رمحه اهلل تعاىل.
-15الكاشف األمني عن جواهر العقد الثمني ،تأليف الفقيه العالمة حممد بن حييى
مداعس (ت 4254هـ).
 -14الويش املختار عىل حدائق األزهار تأليف /السيد العالمة احلسني بن حييى املطهر (ع)
(4251هـ 4225 -هـ).
 -11عدة األكياس املنتزع من شفاء صدور الناس يف َشح معاين األساس ،تأليف السيد
العالمة أمحد بن حممد بن صالح الرشيف القاسمي رمحه اهلل تعاىل115( ،هـ 5511 -هـ).
-11معيار أغوار األفهام يف الكشف عن مناسبات األحكام ،تأليف الفقيه العالمة عبداهلل
بن حممد النجري (145هـ111 -هـ).
 -11البيان الشايف املنتزع من الربهان الكايف ،تأليف الفقيه العالمة عامد الدين حييى بن أمحد
بن ممفر ت (115هـ).
-10أثامر األزهار يف فقه األئمة األطهار ،تأليف اإلمام َشف الدين حييى بن شمس الدين
بن أمحد بن حييى املرتىض 111( #هـ 145 -هـ).
 -14املختِص املغيث يف علم املواريث ،إصدارات مكتبة أهل البيت .%
-14جمموع رسائل اإلمام اهلادي إىل احلق ،حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم ،#
(425هـ 411 -هـ).
َ-12شح األساس الكبري املسمى (شفاء صدور الناس يف َشح معاين األساس لعقائد
األكياس) تأليف السيد العالمة أمحد بن حممد بن صالح الرشيف القاسمي رمحه اهلل تعاىل،
(115هـ 4055 -هـ).
-12شقاشق األشجان ،تأليف السيد العالمة املجتهد حممد عبداهلل عوض حفمه اهلل تعاىل.
 -15حديقة احلكمة النبوية يف تفسري األربعني السيلقية ،تأليف اإلمام املنصور باهلل
عبد اهلل بن محزة (ع) ت ( 442هـ).

 -14هداية العقول إىل غاية السؤل يف علم األصول ،املعروف بـ(َشح الغاية) ،تأليف إمام
املحققني األعالم احلسني بن القاسم بن حممد (ع) (111هـ 4050 -هـ).
 -11شفاء األوام تأليف األمري النارص للحق احلسني بن حممد (ع) ،ت(442هـ).
وهناك الكثري الط ّيب يف طريقه للخروج إىل النور إن شاء اهلل تعاىل ،نسأل اهلل تعاىل اإلعانة
والتوفيق.
ونتقدّ م يف هذه العجالة بالشكر اجلزيل ّ
لكل من ساهم يف إخراج هذا العمل اجلليل
إىل النور -وهم ُك ُثر -نسأل اهلل أن يكتب ذلك للجميع يف ميزان احلسنات ،وأن جيزل هلم
األجر واملثوبة.
ف بإهداء هذا العمل املتواضع إىل روح موالنا اإلمام احلجة /جمدالدين بن
نترش ُ
وختام ًا ّ
ِ
باعث كنوز أهل البيت(ع)
حممد بن منصور املؤيدي -سالم اهلل تعاىل عليه ورضوانه-
ومفاخرهم ،وصاحب الفضل يف نرش تراث أهل البيت(ع) وشيعتهم األبرار .¤
وأدعو اهلل تعاىل بام دعا به (ع) فأقول :اللهم ر
صل عىل حممد وآله ،وأمتم علينا نعمتك يف
الدار رين ،واكتب لنا رمحتك التي تكتبها لعبادك املتقني؛ اللهم ع ّلمنا ما ينفعنا ،وانفعنا بام
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[األحقاف.]45
وصىل اهلل عىل س ّيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.

تقد يــم

تقديــم

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل أهل بيته الطيبني
الطاهرين وبعد فهذا كتاب (قصد السبيل) عرضنا فيه معارف التوحيد والعدل
وما يلحق بذلك ،وتعرضنا يف كل مسألة تقريب ًا لذكر املذاهب املشهورة وأهم
األدلة التي تستند إليها.
وشيدنا أركان املذهب الصحيح الذي عليه أئمة الزيدية ،وناقشنا بلساهنم
شطحات املعتزلة واملجربة وغريهم ،وقوضنا الشبه التي بنوا عليها.
وقد سلكنا يف ذلك أوضح الطرق الفكرية وأجالها عند الفطرة سلوك ًا يسرتيح
له الفكر ،وتطمئن إليه الفطرة ،وجتنبنا الطرق املعقدة التي ال يكاد يستسيغها الفكر
إال بعد عناء ،ودعمنا ذلك بواضح الرباهني النقلية.
وكل ذلك بلغة سهلة قريبة إىل الفهم متناسبة مع مجيع القراء.
وقد رتبنا أبوابه عىل ترتيب كتاب األساس لإلمام املنصور باهلل القاسم بن
حممد  ،#وأتينا فيه بجميع أبوابه تقريب ًا بصورة موسعة ومل نأت فيه بيشء
جديد زيادة عىل ما يذكره أئمتنا  ،%وقد توسعنا شيئ ًا من التوسع حيث
تستدعي احلاجة ذلك.

۞۞۞۞۞

مقدمـــــة

التعريف هلذا العلم

يقال هلذا العلم :علم الالكم ،ويقال له أيض ًا :علم أصول ادلين ،وهبذا العلم

تبني الطريق القريبة التي ينبغي أن يسلكها النمر والفكر من أجل الوصول إىل

حتصيل عقائد اإلسالم الصحيحة املتعلقة بتوحيد اهلل تعاىل وعدله ووعده
ووعيده والنبوءة واإلمامة وما يلحق بذلك أو يتصل به ،وسمي هذا العلم
كالم ًا ألن االستدالل فيه بني أهل املذاهب يف األغلب إنام هو بأدلة العقول
فيعرب اللسان عن تلك الداللة بالكالم.
وقبل الدخول يف املوضوع األصيل هلذا العلم وهو التوحيد والعدل
و...إلخ ،ينبغي أن نذكر العقل وما قيل حوله؛ ملا عرفت من أن الغالب يف هذا
العلم هو االستدالل بأدلة العقول ،ثم نذكر النمر والفكر ملا عرفت أيض ًا يف
تعريف هذا العلم من أن حتصيل العقائد إنام هو عن طريق النمر والفكر.
ثم نتبع ذلك بذكر املؤثرات ،ملا ملعرفتها من الصلة بموضوع هذا العلم،
وذلك من حيث إن الطريق إىل اإليامن باهلل تعاىل هو النمر والتفكري يف األثر،
واألثر هو املجال الذي يرسح فيه النمر والتفكري ،وعن طريقه يصل الناظر إىل
اإليامن والتصديق باللطيف اخلبري.
واألثر يسمى دليالً ،والتعبري عن كيفية النمر والتفكري يسمى استدالالً.
وهذا العلم عىل اجلملة من فروض األعيان الواجبة عىل كل مكلف ،وليس
مقصور ًا عىل الدارسني ،بل هو واجب عىل األمي والقارئ ،والعامل واجلاهل،
والذكر واألنثى.
وقد يرس اهلل تعاىل الطريق جلميع املكلفني ،فجعل هلم عقوالً وأسامع ًا
وأبصار ًا ،وبث هلم اآليات يف آفاق السموات واألرض ويف أنفسهم ،يلمسوهنا
بأيدهيم ،ويبِصوهنا بأعينهم ،ويسمعوهنا بآذاهنم.

العقــــل

العقل :صفة اختص اهلل تعاىل هبا املكلفني من عباده ،عن طريقها تعرف
املعارف وحتصل العلوم ،وهذه الصفة عرض يعرض يف اجلسم وال يبقى كبقائه،
َْ ََ ُُ
وب
َوليس القلب هو العقلَ ،بل هو حمل ْ َله؛ بدليل قوله تعاىل﴿ْ :أم لَع ذ قل ٍ
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أقفال َها﴾ [دمحم﴿ ،]42:فإِن َها َل تع ََم اْلبص
ار َول ِ
ُّ
الص ُدورِ﴾ [احلج.]24 :
وقيل إن حمل العقل الدماغ ،وعندي أن اخلالف يف ماهية العقل ويف حمله ال
يتعلق به كبري فائدة بالنسبة هلذا العلم.
وقد قال اإلمام املهدي واملعتزلة :إن العقل هو العلوم الرضورية املجموعة يف
علوم عرشة مجعها الشاعر يف قوله:
ِْ
د ِ َ َ ِب
د
َد
ممم ََ
فَعلْ ِب
كمممخا ممماو امممم اابممماه اٌممم
ممَّ َممم ٌ ِ ي مم
ممال اس ِ
ِ
ِ
ِ
َ َِم د َ
َ ِب َ ْ َ ْ د َ ْ َ َ د
َ
َ
د
م دد
ممممأ أٍممممو وا علمممم ا ِ مممم
َودائ ِمممٌو واَُْممم عممم ممموا ٌ ج
ِ
َ َ د د د َْ
د
َْ د د ْ
د
ََ د
ما ُ يمما ٌَاجم ()1
م
ْ
ممُ ن ممن و مم
وَع ِِشهمما ميزيِ
فتِلم علمموم اَع ِ
وهذا القول واضح الفساد ،إذ ما من شك عند اجلميع أن العقل آلة تكتسب هبا
العلوم واملعارف ،فعن أي طريق حصلت تلك العلوم العرشة؟ أعن طريق العقل
أم عن طريق غري طريقه؟
فإن قالوا :عن طريق العقل فالعقل حينئذ غريها؟
وإن قالوا :عن غري طريقه ،وذلك أن اهلل خلقها يف اإلنسان وجعلها فيه ،فصار
لذلك عاقالً.

(( )4علم بحال النفس) :أي :بوجودها وأحواهلا من كونه مشتهي ًا ونافر ًا وآمل ًا وملتذ ًا( .ثم بدهية):
مثل كون العرشة أكثر من اخلمسة( .كذا خربة) :كانكسار الزجاج باحلجر( .ثم املشاهد) :العلم
باملشاهد عند سالمة األحوال( .ودائرة) :العلم بحِص القسمة الدائرة كالعلم بأن املعلوم ال
َ
خيلو إما أن يكون موجود ًا أو معدوم ًا( .والقصد) :العلم بمقاصد املخاطبني فيام جتىل وظهر.
بمخرب اخلرب املتواتر( .جيل أمور) :األمور اجللية كعلم اإلنسان بعد تعشيه أو
(بعد تواتر) :العلم
َ
تغديه ما كان طعامه وإدامه( .والتعلق) :تعلق الفعل بفاعله عىل سبيل اجلملة( .متييز حسن
وضده) :العلم بقبح القبيح ووجوب الواجب العقليني كالملم والكذب والعبث وقضاء الدين
ورد الوديعة وشكر املنعم( .من عدة األكياس بتِصف يسري).

قلنا :لو كان األمر كام ذكرتم لكان من مل خيطرها بباله دفعة واحدة غري عاقل
لعدم حضورها يف قلبه.
وأيض ًا فإن املعارف النمرية حتصل للمرء عن طريق النمر والتفكري ،ال عن
طريق العلوم العرشة.
حكم العقل يف احلسن والقبيح

ال خالف أن العقل حيكم بحسن اليشء أو قبحه من حيث مالءمة ذلك للطبع
أو منافرته له ،فيحكم بحسن املطعوم اللذيذ ،وحيكم بقبح املطعوم الكريه ،وهذا
احلكم معناه :ميل الطبع إىل اليشء أو نفرته عنه.
فهو يف احلقيقة ليس من أحكام العقل ،بل من أحكام الطبيعة ،ومن هنا فإن
احليوانات تشارك اإلنسان يف إدراك ذلك.
وكذلك ال خالف أن العقل حيكم بحسن ما كان صفة كامل ،وبقبح ما كان
صفة نقص ،فيحكم بحسن العلم والصدق والكرم والشجاعة وسائر مكارم
األخالق ،وحيكم بقبح اجلهل والكذب والبخل واجلبن وسائر مساوئ األخالق.
وحكمه هنا بمعنى إدراكه أن هذه صفة نقص وتلك صفة كامل.
ثم بعد ذلك اختلف الناس ،فقالت العدلية :إن العقل حيكم لفاعل احلسن
باستحقاق املدح والثواب عاج ً
ال و آجالً.
وحيكم عىل فاعل القبيح باستحقاق الذم والعقاب يف العاجل واآلجل.
وقالت األشعرية واحلشوية :ال يدرك العقل يف ذلك حسن ًا وال قبح ًا ،إنام يعرف
ذلك من جهة الرشع.
قلنا يف الرد عليهم :العقالء مجيع ًا يستحسنون ويصوبون َم رن مدح املحسن أو
أحسن إليه ،ومن ذم امليسء أو أساء إليه ،من غري فرق بني ما تقادم عهده من ذلك وبني
قريب العهد.
وعىل هذا مضت سنة البرش يف القديم واحلديث ،وال حيتاج مثل هذا إىل إقامة
دليل ،ويكفي املكلف يف معرفة ذلك أن يكون ذا سمع وبِص وسيجد تصديق
ذلك فيام يسمع ويبِص من أخبار الناس وأخبار العامل ،وكثري ًا ما يسمع الناس يف
أجهزة اإلعالم العاملية التقريظ والثناء لداعي السالم أو املخرتع مع التكريم هلم

باجلوائز العميمة ،وكذلك نسمع الذم لدعاة احلروب ومرتكبي اجلرائم ،ثم نصب
املحاكم اجلزائية عىل اجلرائم مع أهنم بعيدون عن َشائع السامء.
وقال املخالفون لنا يف هذا :استقباح الناس ملثل ذلك واستحساهنم لضده مل
حيصل عن طريق حكم العقل ،وإنام نشأ من قبيل اإللف والعادة.
قلنا يف الرد عليهم :لو كان ذلك كام قلتم :إنام نشأ من قبيل اإللف والعادة
الختلفت أعراف الناس يف ذلك تبع ًا الختالف البلدان ،أال ترى أن أكل الضب
وأكل الضفادع وأكل الثعابني خيتلف يف احلسن والقبح من بلد آلخر ومن جمتمع
آلخر تبع ًا الختالف األعراف.
أما حسن العدل وقبح الملم فإن أعراف البرش أطبقت عىل حكم واحد يف
قديم الزمان وحديثه ،ولو كان للعرف دخل يف ذلك الختلفت أعرافهم فيه.
نعم ،العدلية بام فيهم الزيدية جيعلون العقل أول األدلة ،ويثقون بحكمه غاية
الوثوق ،ال يف جمال احلسن والقبح فقط ،بل يف معرفة احلق والباطل ،ومتييز
الصادق من الكاذب والصحيح من الفاسد ،والقوي من الضعيف و ...إلخ.
أما املجربة فقد أعرضوا عن ذلك تامم ًا ،وقالوا :ال وثوق بحكم العقل ،وال
جيوز الركون إليه ،وإنام تعرف األحكام عن طريق الرشع.
ونقول :لوال دليل العقل ملا ميزنا بني دعوة النبي ÷ وبني دعوة مسيلمة،
وملا عرفنا صدق النبي ÷ وكذب مسيلمة ،وأحقية التوحيد وبطالن
الرشك ...إلخ.
النظر والفكر

النظر والفكر :هو إجالة اخلاطر يف يشء لتحصيل اعتقاد ،وعن طريقه حتصل
أكثر املعارف اإلهلية وما يلحق هبا ،وال طريق إليها سواه ،فمن هنا قال أئمتنا %
وغريهم من العدلية :إن النمر واجب عق ً
ال وسمع ًا.
ال فيتبني لنا من هذا املثال :لو أن رج ً
أما وجوب النظر عق ً
ال ثقة أمين ًا
صدوق ًا أتاك أهيا القاري وحذرك من مهالك وخماطر أوشكت عىل الوقوع فيها،
وأنك إذا مل تأخذ حذرك وقعت فيها ال حمالة ،فال شك أن العقل يف هذه احلالة حيتم

عليك النمر يف صحة ذلك ،فإن كان ما يقوله الرجل صحيح ًا أخذت حذرك.
فحكم العقل يف مثل هذا واضح وهو حتتم النمر يف صحة اخلرب ،وذلك من
أجل املحافمة عىل النفس وسالمتها من املهالك..
فمن هنا قلنا :إن النمر والفكر واجب عق ً
ال فيام أخربت به الرسل صلوات اهلل
عليهم من الوعيد والعذاب الشديد الذي أعده اهلل تعاىل للعصاة عىل ألسنة رسله.
وأما وجوب النظر والفكر سمع ًا فذلك مام ال خالف فيه إال عن التعليمية
حيث قالوا :ال يدرك بالعقل إال الرضوريات ،أما االستدالليات فيدركها اإلمام أو
الشيخ ثم يعلامهنا الناس.
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واْلر ِض﴾[يونس﴿ ]101:أولم يتفكروا ِِف أنف ِ
من اآليات.
هلذا كان النمر فرض عني عىل مجيع املكلفني ،وذلك ملا يبتني عليه من معرفة
اهلل ومعرفة رسله ووعده ووعيده و ...إلخ.
سهل اهلل طريق النمر والفكر ويرسها جلميع عباده املكلفني ،فإنه سبحانه
هذا ،وقد ّ
وتعاىل خلقهم وفطرهم عىل النمر والفكر املؤدي هبم إىل معرفته عز وجل ،هلذا فإنك ترى
الصبي يف أول متييزه يكثر البحث والسؤال ألمه من أين أتى؟ ومن الذي خلقه؟ و ..إلخ.
الدليـــــل

ال بد للنمر والفكر من يشء خيوضان فيه ويتعلقان به ،ومن خالل هذا اليشء
الذي خيوض فيه النمر والفكر يتوصل العقل إىل النتيجة املطلوبة.
والعلامء يسمون اليشء الذي خيوض فيه النمر والفكر دليالً.
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واختَلف اللي ِل وانلهارِ ْل ٍ
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والتعبري عن كيفية خوض الفكر حتى وصل إىل النتيجة يسمى استدالالً.

املؤثـــــرات

()1

التأثري يف احلقيقة ال يكون إال من فاعل ،وهذا مذهب أئمتنا  ،%وقد أثبت
بعض املعتزلة وغريهم مؤثرات أخرى غري الفاعل وهي :العلة والسبب،
والرشط ،والداعي ،واملقتيض.
وسنوضح مقصودهم بيشء من األمثلة.
ذات نتج عنها صفة أو حكم ،فاجلسم مث ً
ال ذات نتج عنه
فقالوا العلة :إهنا ٌ
التحيز ،فاجلسم علة يف حصول صفة التحيز ،وكالعلم فإنه نتج عنه صفة
لصاحب العلم وعربوا عن هذه الصفة (بالعاملية) أو بكونه عامل ًا ،وهكذا قالوا
يف احلياة والقدرة ،ويف السواد والبياض ،ونحو ذلك ،وهذا التمثيل يف الذات
التي نتج عنها صفة.
أما الذات التي نتج عنها حكم ،فنحو املامثلة واملخالفة ،مام ال يمكن تعقله إال
بتصور أمرين يتعلق هبام حكم املامثلة أو املخالفة فزيد وعمرو مث ً
ال متامثالن أو غري
متامثلني ،لذلك ينتج احلكم بالتامثل أو التخالف.
ومث ً
ال القرب والبعد ال يتصوران وال يتعقالن إال بني شيئني ،فال يصح
احلكم بذلك إال إذا تصورت زيد ًا مثالً مع البيت ،فتحكم حينئذ بقرب زيد من
البيت أو بعده عنه.
وكام ينتج احلكم عن شيئني ينتج عام جيري جمرى الشيئني ،ومثلوا لذلك (بصحة
اإلحكام) ،فإهنم سموا ذلك حك ًام نتج عن العلم واملحكم ـ الذي هو املخلوق ـ.
والسبب :هو نحو النمر الذي حيصل بسببه العلم.
والرشط :هو نحو الوجود ،فإن اجلسم ال يؤثر يف حصول التحيز إال إذا
كان موجود ًا.
والداعي نوعان:
 - 5داعي احلاجة :كاألكل والرشب فإن النفس تدعو إىل ذلك من أجل
جلب النفع ودفع الرضر ،وكالفرار من حر الشمس من أجل دفع رضرها.
 - 2داعي احلكمة :فإن احلكمة تدعو إىل فعل مكارم األخالق كالكرم
واإلحسان ،وتدعو إىل ترك مساوئ األخالق كالبخل واجلبن ونحو ذلك.
( )4هذا الدرس غري مقرر يف املنهج عىل الطالب.

واملقتيض :هو الصفة األخص ،وقد جعلوا لكل ذات صفة أخص ،ينتج عنها
صفة أخرى ،فقالوا يف اجلسم مث ً
ال :إن له صفة أخص هي اجلسمية نتج عنها صفة
أخرى للجسم هي التحيز ،ومن ذلك الصفة األخص التي زعموها لذات الباري
تعاىل فقالوا :إن لذاته صفة أخص نتج عنها له تعاىل صفاته التي هي العلم والقدرة
واحلياة والوجود.
نعم ،لعل الذين قالوا بتأثري العلة يف نحو :األسود واألمحر إن السواد واحلمرة
علتان يف حصول صفة لألسود واألمحر ،والصفة احلاصلة هي كونه أسود وأمحر إنام
قصدوا أن السواد واحلمرة علتان يف صحة إطالق الصفة التي هي كونه أسود أو
أمحر عىل ذلك اليشء ،فإن كان مرادهم هو ما ذكرنا فال خالف حينئذ بيننا وبينهم.
أما إن أرادوا أن السواد واحلمرة نتج عنهام صفتان أخريان غري السواد واحلمرة
لليشء املتصف هبام فذلك قول مردود خارج عام تعرفه العقول.
فال شك أن كونه أسود أو (السوادية) كام يعربون هو نفس السواد ،ال صفة
أخرى نتجت عن السواد كام يقولون.
الرد على دعوى تأثري املؤثرات

أما السبب فالتأثري يف احلقيقة هو لفاعله ،وإنام السبب آلة لتحصيل املقصود؛ وهلذا
فإن املدح والذم يتوجهان ،إىل فاعل السبب ،ومن هنا ذم اهلل تعاىل أصحاب السبت
حني فعلوا سبب االصطياد الذي هو نصب شبك الصيد يوم اجلمعة ،فجاءت السمك
يوم السبت فحبستها تلك الشبك املنصوبة ،فجاء أصحاب الشبك فأخذوا السمك
يوم األحد ،فذمهم اهلل تعاىل عىل ذلك ،ولعنهم ،ومسخهم قردة وخنازير.
وأما الرشط فعدم تأثريه واضح ،وذلك أن املؤثر هو غريه ،وإنام هو مصحح
لتأثري املؤثر ،هكذا يقولون ،فال ينبغي أن يذكر بني املؤثرات.
أما الداعي فال إشكال أن الفاعل هو الذي يأكل ويرشب ،دون داعي احلاجة إىل
األكل والرشب ،وكذلك يف األفعال الصادرة لداعي احلكمة.
هذا ،وقد ذكرنا هذا الباب تبع ًا لألساس وَشحه ،وإال فال يتعلق بذكره كبري
فائدة ،وذلك أن أصحاب العلل قد بادوا فليس هلم وجود ،وفلسفتهم يف العلل
وغريها عىل العموم -وإن كانت موجودة يف بطون الكتب الكالمية -فلسفة ضائعة
مبنية عىل أوهام ،رسعان ما تفندها فطر العقول.
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كتاب التوحيد

كتاب التوحيد
التوحيد :هو العلم بام هلل جل جالله من الوحدانية ،ونفي الرشيك والصاحبة
والولد وبام يستحقه من األسامء احلسنى والصفات العليا ،وبام يستحيل عليه تعاىل،
وبام يلحق بذلك ويتصل به ،وقد أوجز أمري املؤمنني  #معنى التوحيد يف عبارة
قصرية فقال ( :#التوحيد أن ال تتومهه) ،ومعنى هذه العبارة البليغة :أن اهلل
تعاىل ال يشابه شيئ ًا من خملوقاته ،فليس بجسم وليس بذي مكان ،وال يتصف
بصفات املخلوقات ،فال تكييف وال متثيل ..إلخ.
وعبارته  #قد أفادت مجيع ذلك ،وذلك أن التوهم هو التصور ،والتصور ال
يكون إال ملا كان جس ًام أو عرض ًا ،فكل ما تصوره اإلنسان فهو جسم أو عرض،
فعرفنا من ذلك أن اهلل تعاىل ليس بجسم ،وأن صفاته ليست بأعراض كام هي احلال
يف املخلوقات ،وأنه ليس بذي مكان وال حتله األعراض ،ألن ذلك ال يكون إال يف
اجلسم الذي يتصور.
حـدوث العالــم

الطرق إىل معرفة اهلل عز وجل كثرية ،ولقد رصف اهلل تعاىل إىل معرفته يف كتابه
ونوع الدالالت.
اآلياتَّ ،
فمن الطرق إىل معرفته تعاىل :حدوث العامل ،وحدوثه أصبح من النمريات
املسلمة يف هذا الزمان عند علامء الكون.
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يف هذه اآلية نبه اهلل عز وجل العقول أن تفتح عيوهنا عىل عجائب هذا الكون،
ودعاها إىل النمر والتفكري يف خلق السموات واألرض.
طرق االستدالل على حدوث العامل

وقد سلك املتكلمون يف االستدالل عىل حدوث السموات واألرض طرق ًا
خمتلفة منها:
 -4دليل اإلمكان ،وهو املذكور أوالً يف األساس.
 -4دليل االختالف ،وهو الثاين مام ذكره يف األساس.
 -2دليل القياس ،وهو الثالث مام ذكره يف األساس.
 -2دليل الدعاوى األربع ،ومل يذكره يف األساس ،وهو مذكور يف َشحه.
دليل اإلمكان

أما دليل اإلمكان فقالوا يف تفسريه:
إن العقل إذا نمر يف خلق السموات واألرض فسيجدهام ال حمالة مالزمتني
إلمكان الزيادة والنقصان والتحويل والتبديل واجلمع والتفريق ،واإلمكان ال
يكون إال مع التمكن من الزيادة والنقصان و ...إلخ.
والتمكن ال يكون إال بعد صحة الفعل ،وصحة الفعل ال تكون إال بعد
وجود الفاعل.
وعىل هذا التدريج (فصحة الفعل) حمدثة؛ ّ
ألن صحة الفعل ال تكون إال بعد
وجود الفاعل.
والتمكن واإلمكان ال يكونان إال بعد صحة الفعل ،وقد عرفت أهنا حمدثة ،فام
يكون بعدها يكون حمدث ًا ،فثبت هبذا أن اإلمكان حمدث ،وقد حكم العقل بأنه
مالزم خللق السموات واألرض ،فيلزم حدوثهام.

دليل االتختاف

و أما دليل االتختاف :فهو أن السموات واألرض خمتلفتان ،فاختالفهام ال بد
أن يكون ألجل العدم ،أو لعلة أو لفاعل خمتار ،والعدم ال تأثري له عند العقالء.
والعلة إِن صح كوهنا مؤثرة فتأثريها تأثري إجياب ،وال يزيد عىل أثر واحد.
وكام ترى فإن آثار االختالف يف السموات واألرض كثرية ،ومماهره متنوعة،
وال يصح أن يكون ذلك لعلة واحدة.
فإن قيل :يكون ذلك لعلل كثرية خمتلفة أثرت كل علة تأثري ًا خمالف ًا لتأثري
العلة األخرى.
قلنا :فينتقل السؤال إىل العلل املختلفة ،فيقال :هل اختالفها ألجل العدم ،أو
لعلة أو لفاعل خمتار و ...إلخ؟.
فلم يبق أن يكون اختالفهام إال لفاعل خمتار قادر حي عليم وهو اهلل تعاىل.
دليل القياس

وأما دليل القياس ،فقالوا :إن السموات واألرض كاملبنيات من الدور والقرى
مام يعمله البرش ،ويضم بعضه إىل بعض ،والدور والقرى حمدثة قطع ًا ،فتكون
السموات واألرض حمدثة كاملبنيات؛ لعدم الفارق.
دليل الدعاوى األربع

وأما دليل الدعاوى األربع :فهو:
 -4أن يف اجلسم عرض ًا غريه.
 -4أن ذلك العرض حمدث.
 -2أن اجلسم مل خيل منه ومل يتقدمه.
 -2أن مالزمته إياه تستلزم حدوثه.
أما دليل أن يف اجلسم عرض ًا غريه :فذلك معلوم بالرضورة ،وذلك أن كل
جسم ال يمكن أن يتصور إال عىل صفة كاحلركة أو السكون ،وال شك أن احلركة

أو السكون يشء آخر غري اجلسم.
واألعراض :هي األلوان ،والطعوم ،والروائح ،واحلرارة ،والربودة ،والرطوبة،
واليبوسة ،والشهوة ،والنفرة ،واحلياة ،والقدرة ،والتأليف ،واألصوات ،واآلالم،
واالعتقادات ،واإلرادات ،والكراهات ،والمنون ،واألفكار.
 وأما دليل أن األعراض حمدثة؛ فذلك أيض ً َا من الرضوريات ،وذلكواضح يف حركة اجلسم.
 وأما دليل التالزم؛ فهو أيض ًا معلوم ،وذلك أن األجسام ال تعقل والتتصور إال مالزمة لألعراض املحدثة.
 وأما دليل أن املالزمة تستلزم احلدوث؛ فإنه إذا ثبت حدوث األعراض،وثبت مالزمتها لألجسام ،ثبت حدوث األجسام ،وذلك واضح.
الدليل من القرآن على وجود اخلالق وعظمته وقدرته
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إن اهلل عز وجل يوقف العقول هبذه اآليات عىل دالئل قدرته ،وآيات عممته فال

جتد بدّ ًا من التصديق واخلشوع والتسليم واإلذعان والتسبيح بحمد بارئها.
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فأول آيات اهلل ودالئل قدرته وعممته ﴿فال ِق اْل ِ
عن نبات نام ،وتنفلق النواة عن شجرة عميمة ،فخروج النبات والشجر احلي
النامي من احلب والنوى امليت رس مكنون تقف عنده العقول متحرية ،ال تعرف
حقيقته ،وال تستطيع تفسريه إال باإليامن باهلل.
وهذه اآليات العميمة مبثوثة متكاثرة ،حتدث يف كل حني ،ويف كل حلمة،
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كانت هذه األرض ومل يكن هناك حياة ،ثم كانت احلياة أخرجها اهلل من

املوات ،وال خالف اليوم بني علامء طبيعة األرض أن األرض كانت وال حياة،
ثم كانت احلياة من بعد ذلك.
فحدوث احلياة وخروجها من األرض امليتة آية عميمة ،ورس عجيب يبهر
األلباب ،ويضطرها إىل االعرتاف والتسليم بتقدير قادر حكيم.
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ِيم﴾َ :ف رل ُق اإلصباح وخروجه من ظلمة الليل آية عجيبة ،حتدث
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وتتكرر عىل املخلوقات ،وجعل الليل سكن ًا آية أخرى كذلك ،ويف كلتا اآليتني
الليل والنهار من املصالح العميمة لألحياء والنبات ما ال يسع العقل عند النمر
يف ذلك إال االعرتاف بأن ذلك تقدير العزيز العليم.
والشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ودالئل قدرته وحكمته ،تسبحان يف
الفضاء ،لكل منهام مسار معلوم ،ومنازل مرسومة بحساب دقيق ،يعرف تفاصيل
ذلك علامء الفلك.
قال بعض علامء الطبيعة يف هذا القرن( :)5إن مالءمة األرض للحياة تتخذ
( )4انمر :كتاب اإلنسان بني الدينونة هلل والدينونة لغريه (.)242

صور ًا عديدة ،ال يمكن تفسريها عىل أساس املصادفة والعشوائية ،فاألرض كرة
معلقة يف الفضاء تدور حول نفسها؛ فيكون يف ذلك تتابع الليل والنهار ،وهي َت رس َب ُح
حول الشمس مر ًة يف كل عام؛ فيكون يف ذلك تتابع الفصول ،الذي يؤدي بدوره
إىل زيادة مساحة اجلزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا ،ويزيد من اختالف
األنواع النباتية أكثر مام لو كانت ساكنة ،وحييط باألرض غالف غازي يشتمل عىل
الغازات الالزمة للحياة ،ويمتد حوهلا إىل ارتفاع كبري يزيد عىل  500ميل.
ويبلغ هذا الغالف الغازي من الكثافة درجة َ ُحت رو ُل دون وصول ماليني الشهب
القاتلة يومي ًا إليناُ ،منر َق َّض ًة برسعة ثالثني مي ً
ال يف الثانية.
وهذا الغالف حيفظ درجة حرارة األرض يف احلدود املناسبة للحياة.
وحيمل هذا الغالف بخار املاء عىل شكل سحاب من املحيطات إىل مسافات
بعيدة داخل القارات ،فيحيي به اهلل األرض بعد موهتا ..إلخ.
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هذا تتميم آليات اهلل يف الفلك الدوار ،ذكره تعاىل بعد ذكر الليل والنهار والشمس

والقمر وما يتعلق هبا من منافع البرش ،وقد كان العرب يف متاهات الرب والبحر
هيتدون بالنجوم ،وكذلك سائر البرش فقد كانوا كذلك ،وما زال الناس وإىل اليوم
وإن اختلفت وسائل االهتداء واتسعت باالكتشافات والتجارب.
وإذا كان الناس وما زالوا هيتدون بالنجوم عند التيه والضالل يف ظلامت الرب
والبحر فمن اجلدير بأهل البِص واملعرفة أن هيتدوا هبا إىل مبدعها احلكيم ،فإن فيها
من اخللق والتدبري واملصالح العامة للخلق ما يضطر العقول إىل االعرتاف والتصديق
باخلالق احلكيم.
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﴿ َوه َو اَّلِي أنشأكم مِن نف ٍس واحِد ٍة فمستقر ومستودع ...اْلية﴾،

ابتداء اخللق من نفس واحدة هي آدم وحواء ،ثم التناسل والتكاثر والنمو
واالنتشار ،فإذا أجناس وألوان وأصناف ولغات ،وإذا شعوب وقبائل وأجناس
ال حتىص ،وأنواع ال تستقىص ،كلها نشأت من نفس واحدة تتكاثر بالتزاوج ،كل
ذلك مام تستسلم عنده الفطرة ،وتستجيب لداعي اإليامن.
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تعاىل من إنزال املاء من السامء عىل األرض ،وما يتسبب نزوله عليها من خروج
أنواع األشجار وأصناف النبات ،وما خيرج من أنواع الثامر ،وما فيه من اآليات عند
نضوجه وصالحه ،وال حتتاج هذه اآليات التي تلوناها أكثر من القراءة هلا والتدبر.
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ومن هنا قال تعاىل بعد هذه اآليات ﴿قد ج
ََ ْ َ َ َ
َْ َ َ َ َْ
سهِ ومن ع ِ َ
َم ف َعليْ َها[ ﴾.....األنعام.]102 :
أب
َص فل ِنف ِ

فلسفة البهشمية حول حدوث العامل

ومن فلسفة البهشمية( )4يف هذا الباب قوهلم :إن ذوات العامل ثابتة يف األزل وال

يصح أن تقول عندهم :إهنا موجودة يف األزل ،وال يصح أيض ًا عندهم أن تقول:
إهنا ثابتة يف القدم.
وعىل هذا فخلق اهلل وتأثريه إنام تعلق بإحداث صفة الوجود لتلك الذوات
الثابتة يف العدم ،أما الذات فال تأثري هلل تعاىل فيها بزعمهم.

( )4هم فرقة من املعتزلة أتباع أيب هاشمَ( .شح األساس الكبري).

وصفة الوجود التي تعلقت هبا قدرة اهلل هي أمر زائد عىل الذات ،فالذات يشء
وصفة الوجود يشء آخر ،هكذا قالوا.
ثم قالوا عن صفة الوجود :ال هي يشء وال ال يشء.
واجلواب :أن البهشمية بفلسفتهم هذه جتاوزوا حدود املعقول ،فجاءوا بام ال
تقبله فطرة ،وال يعرتف به عقل ،وكيف يقبل عاقل أو يصدق بثبوت يشء غري
موجود ،أو يؤمن بصفة ال هي يشء وال ال يشء؟.
ومن فلسفة املعتزلة حول صفات العامل قوهلم :الصفات ال توصف رأس ًا ،ال
صفات العامل وال صفات اهلل تعاىل.
أما األجسام فتوصف فيقال :جسم طويل ،وجسم متحيز ،فالطول صفة
للجسم ،وكذلك التحيز ،وال يصح بعد ذلك أن تصف الطول أو التحيز.
ثم قالوا يف الصفات نحو :الطول والتحيز :إهنا أمور أو مزايا أو أحوال ال

هي املوصوف وال غريه ،وال يشء وال اليشء ،وعمموا هذه الفلسفة يف صفات
اهلل وصفات املخلوقات.
واجلواب :أن حكمهم القاطع عىل الصفات بأهنا ال توصف حكم خال عن
الصحة ،وغري مستند إىل دليل من اللغة أو الرشع أو من العقل ،أما يف اللغة فال
يوجد منع من ذلك يف كتبها عىل كثرهتا وسعتها ،وال تكلم أهل البيان العريب يف هذا
احلكم بيشء البتة ،وأما الرشع :فالكتاب والسنة خاليان من الكالم حول ذلك،
وأما العقل فال يلزم من وصف الصفة حمال ،فقولنا مث ً
ال :حرارة ذلك اجلسم
شديدة ،وحركة هذا اجلسم خفيفة أو رسيعة قول حسن يف العقول.
وأما قوهلم :ال هي املوصوف وال غريه ،وال يشء وال ال يشء ،فقول باطل ال
يقبله عقل عاقل وال يصدق به ،ولعل ذلك قد كان منهم فرار ًا وهروب ًا مام يلزمهم حني
عز َّ
وجل أمور زائدة عىل ذاته،
تكلموا يف صفات اهلل سبحانه وتعاىل ،فقالوا :إن صفاته َّ

فسأهلم خصومهم عن تلك األمور :هل هي موجودة أو معدومة؟ وهل هي قديمة
أو حمدثة؟ وكيفام أجابوا فإنه يلزمهم اخلروج عن احلق ،فاضطروا عند ذلك إىل
اجلواب بأن الصفات ال توصف ،فال يقال :إهنا هي اهلل وال غريه ،وال يشء وال ال
يشء ،وال موجودة وال معدومة ،وال قديمة وال حمدثة.
األمســـاء والصفــات

يطلق لفظ الصفة عىل معان:

 -4يطلق يف أصل اللغة عىل قول الواصف الذي يدل عىل بعض أحوال الذات،
كقولنا :هذا الرجل طويل ،أو قصري ،أو عاقل ،أو أمحق ،أو كريم ،أو نحو ذلك،
فكل ذلك صفات لغوية ،أما نحو :رجل وفرس وزيد وعمر فليس بوصف.
 -4يطلق الوصف يف عرف اللغة عىل املعنى الذي تفيده كلمة طويل أو قصري
وهو الطول والقِص.
 -2تطلق الصفة يف اصطالح املتكلمني عىل معنيني :وهذان املعنيان عىل
مذهب املعتزلة:
 -4كل أمر زائد عىل الذات داخل ضمن العلم هبا والوصف هلا ،كالعلم فإنه
ذات موجبة لصفة هي العاملية ،واحلياة فإهنا ذات موجبة لصفة هي كونه حي ًا،
وكاالحرتاك والسكون واالجتامع واالفرتاق فإن كل ذلك يوجب صفة ،هي كونه
متحرك ًا وساكن ًا وجمتمع ًا ومفرتق ًا .وكصحة اإلحكام فإهنا حكم مقتىض عن العلم
واملحكم ،وتامم ًا كام سبق عند ذكر املؤثرات ،ومثال السلب :ليس بعامل فإن سلب
ذلك يقتيض صفة ،هي كونه ليس بعامل ،وهذا املعنى عام يشمل احلكم والصفة
واإلجياب والسلب وقد مثلنا لكل ذلك.
 -4تطلق الصفة ويراد هبا اخلصوصية التي ال تستقل بنفسها ويكفي يف حتقق
معقوهلا جمرد الذات ،وذلك كالعاملية والقادرية و ...إلخ ،فإن العاملية ونحوها
خصوصية ناجتة عن الذات التي هي العلم ،وهذا املعنى خاص.

هذا ،وإطالق الصفة عىل هذين املعنيني إنام هو عىل اصطالح املعتزلة ،حيث
قالوا :إن معنى الصفة يف اخلالق واملخلوق هو خصوصية ال تستقل باملعلومية،
زائدة عىل الذات ،ليست هي الذات وال غريها ،وقد سبق اجلواب عليهم.
صفات املؤثر يف حدوث العامل وما فيه

فيام تقدم أثبتنا بالتدليل حدوث السموات واألرض ،واتبعنا ذلك بذكر حوادث
رضورية احلدوث باحلس واملشاهدة ،وبناء عىل ذلك فال بد أن يكون املحدث
لتلك احلوادث موجود ًا ،قادر ًا ،علي ًام ،حي ًا ،وال حيتاج الناظر يف العلم هبذه الصفات
األربع إىل نمر جديد ،بل يكفي يف حصول العلم هبا النمر األول؛ وذلك أن الناظر
إذا صح عنده أن العامل وما فيه من املخلوقات حمدثات ،وأنه ال بد هلا من حمدث
ِ
املحدث موجو ٌد ،قادر ،حي؛ ألن املعدوم ،والعاجز،
خمتار ،علم بالرضورة أن

وامليت ال يصح منهم الفعل عىل اإلطالق ،وعلم أيض ًا أنه عامل ألن اجلاهل ال يصح

منه اإلتقان واإلبداع ،ويمهر للناظر سعة علم اهلل وإحاطته ،وينكشف ذلك عند
النمر يف عوامل املخلوقات احلية ،فالذرة والنملة لكل منهام سمع ،وبِص ،وجهاز
هضم ،ودورة دموية ،وجهاز تناسل ،وإىل آخر ما يف سائر احليوانات من أجهزة ،مع
ما هلا من اإلدراك واإلهلام ،لذا تراها حتيد عام يرضها ويؤذهيا ،وتسعى إىل رزقها،
وهلا مساكن تأوي إليها ،فرتاها قبل نزول املطر تسعى إىل بيوهتا تستكن فيها من
املطر ،فلو غاب علم اهلل عز وجل عن خملوقاته لضاعت وهلكت ،فعلمنا حينئذ أن
علم اهلل تعاىل حميط بكل يشء ،فيخرتق األستار ،وينفذ فيام وراء احلجب ،ويتغلغل
إىل باطن الذرة والنملة ،فيش رغل القلب والدورة الدموية واجلهاز اهلضمي ،وينرش
يف أعضائها نعمته ،ويمسك يف أبداهنا الروح والنفس وحيفمها يف بيوهتا ،ومن هنا
َْ
َْ
ذ ََ ذ ُْ
َ َ
َ
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َما م ِْن دابذ ٍة ِِف اْل ْر ِض إَِل لَع اّلِلِ رِزق َها َو َيعل ُم ُم ْستَق ذرها
َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ٌّ
ك ِف ك َِتاب ُ
ي﴾ [هود.]4 :
ب
م
ومستودعها
ِ
ٍ ِ ٍ
وال بد أن يكون املحدث للعامل وما فيه قدي ًام.

ودليل ذلك وتفصيله كام ييل :قد ثبت أن حدوث العامل وما فيه إنام حصل من
فاعل خمتار ،والفاعل املختار ال بد أن يكون متقدم ًا عىل فعله ،فال تصح املقارنة يف
الوجود بني الصانع واملصنوع؛ إذ أن املقارنة تبطل كون أحدهام صانع ًا واآلخر
مصنوع ًا ،فيلزم لذلك تقدم الصانع عىل املصنوع.
وجيب أن يكون تقدمه أزلي ًا ال أول لوجوده ،وذلك أنه لو كان حمدث ًا الحتاج إىل
حمدث حيدثه وهكذا إىل ما ال هناية له ،وذلك حمال.
ُ َْ ُ ْ
ومن هنا قال اهلل تعاىل﴿ :ه َو اْل ذول َواْلخ ُِر[ ﴾....احلديد.]3 :

فصــــــل  :االتختاف يف تفسري اإلثبات لصفات اهلل

قد عرفت فيام سبق أن صانع العامل وما فيه موجود قادر عامل حي قديم ،وال
خالف بني املسلمني يف إثبات ذلك هلل تعاىل ،غري أهنم اختلفوا يف تفسري ذلك يف
حق اهلل تعاىل.
قول مجهور أئمتنا (ع) وبعض املعتزلة

فقال مجهور أئمتنا  %وبعض املعتزلة :صفات اهلل تعاىل ذاته ،وملعرفة معنى
ذلك ينبغي أن نذكر معنى الصفة والوصف يف املخلوقات فنقول :الصفة أو
الوصف هو معنى قائم باجلسم ،فالقيام أو القعود معنى حيل يف اجلسم ،فإذا حل
هذا املعنى باجلسم صح لك وصفه بقولك :هو قائم أو قاعد.
وكذلك العلم والقدرة واحلياة كل منها معنى حيل يف اجلسم ،فإذا حل يف اجلسم
صح لك القول بأن ذلك اجلسم عامل أو قادر أو حي ،فعىل هذا ال يصح حلول
القيام والقعود ونحوهام إال يف جسم.
وكذلك احلياة والقدرة والعلم ال يصح حلوهلا إال يف جسم.
إذا عرفت ذلك ظهر لك أن القيام يشء واجلسم يشء آخر ،وأن العلم يشء
واجلسم يشء آخر ،وأن القدرة يشء واجلسم يشء آخر ،وهذا واضح.

أال ترى أن اإلنسان قد يكون عامل ًا بيشء أو أشياء ثم بعد فرتة يغيب عنه علم
ذلك ،وقد يكون قادر ًا عىل محل يشء معني ثم تذهب القدرة ،وهكذا فقد يكون
قائ ًام فيقعد فتذهب عنه صفة القيام ،وإىل آخر الصفات.
إذا عرفت ذلك فمعنى قوهلم :صفات اهلل تعاىل هي ذاته :هو تنزيه اهلل تعاىل
عن مشاهبة املخلوقني ،فال يصح أن تكون صفاته معاين حالة يف ذاته تعاىل ،إذ لو
كان املعنى كذلك للزم أن يكون اخلالق جل وعال جس ًام ،ألن املعاين -كام عرفت -
ال حتل إال يف األجسام ،وال جيوز وال يصح أن يكون الباري جس ًام ،إذ لو كان جس ًام
لكان حمدث ًا؛ ألن األجسام حمدثة ملا فيها من دالئل احلدوث الذي هو مالزمتها
لألعراض املحدثة :كاحلركة ،والسكون ،واالجتامع ،واالفرتاق ،ونحو ذلك،
فوجب لذلك أن ننفي كون صفات اهلل تعاىل معاين حالة يف ذاته كام هي احلال يف
املخلوقات ،فقلنا :صفات اهلل هي ذاته ،بمعنى أنه ليس إال ذاته ،فهو قادر بذاته،
وحي بذاته ،وعامل بذاته ،وسميع وبصري بذاته ،بخالف املخلوقات ،فالسميع منها
يقال إنه سميع بآلة السمع ،وبصري بآلة البِص ،وقادر بقدرة ،وعامل بعلم.
نعم ،إذا قلنا :إن اهلل تعاىل قادر بذاته فال يعني ذلك أن ذاته آلة للقدرة ،بل يراد
بذلك املفارقة بني اهلل جل وعال وبني املخلوق ،فإذا كان املخلوق قادر ًا بقدرة ،وعامل ًا
بعلم ،وسميع ًا بسمع ،وبصري ًا ببِص ،فإن اهلل جال وعال قادر ألنه اهلل ،وعامل ألنه اهلل،
فال آلة وال علة وال سبب إال أنه اهلل َّ
جل وعال ،وعند هذه املعرفة ينقطع علم
َ
ْ ً
َ ُ ُ َ
ِيطون بِهِ عِلما﴾.
املخلوق ،فال سبيل إىل ما وراء هذه املعرفة ،قال تعاىل﴿ :وَل ُي
قول األمورية

وقال بعضهم :بل صفاته تعاىل أمور زائدة عىل ذاته تعاىل ،ال هي اهلل وال غريه،
وال يشء وال اليشء.
وإنام قالوا ذلك ألنه ال بد من أمر زائد عىل ذاته به تقع املخالفة بني ذاته تعاىل وبني
سائر الذوات ،هكذا يعتقدون ،وسبب اعتقادهم ذلك :أهنم أدخلوا ذات الباري

جل وعال بني سائر الذوات ،وجعلوا اجلميع جنس ًا واحد ًا مشرتك ًا يف الذاتية ،وحينئذ
فال بد لكل ذات من الذوات بام يف ذلك الباري تعاىل من أمر يميزها عن سائر
الذوات املشاركة هلا يف الذاتية ،وهذا ما يسميه أهل املنطق بالفصل.
ولزيادة اإليضاح نقول :إهنم جعلوا ذات اهلل تعاىل فرد ًا من أفراد جنس واحد
تشرتك فيه ذات اهلل وسائر الذوات ،كام أن لفظ احليوان جنس واحد تشرتك فيه
سائر احليوانات ،وعىل هذا فال بد لإلنسان من أمر زائد عىل احليوانية يميزه عن
سائر احليوانات ،وكذلك الفرس واجلمل و ..إلخ ،ال بد لكل واحد من هذه
األفراد من أمر زائد عىل احليوانية حتى يميزه عن غريه.
واجلواب :أن قوهلم يف تفسري صفات اهلل تعاىل قول تأباه فطر العقول ،وكيف
يمكنها أن تصدق بصفات ال هي اهلل وال غريه ،وال يشء وال ال يشء ،وال موجودة
وال معدومة ،وال قديمة وال حمدثة؟
وال حيتاج يف إبطال كالمهم هذا إىل أكثر من حكايته.
قول أهل املزايا

وقال بعض آتخر من املعتزلة :إن صفاته تعاىل مزايا ال هي اهلل وال غريه و ..إلخ.
واجلواب عىل أهل هذا القول مثل اجلواب عىل أهل القول األول ،وال فرق بني
القولني إال بالتسمية.
قول اجلهمية

وقالت اجلهمية :بل صفاته تعاىل هي غريه ،وهي حمدثة بعلم حمدث ،هكذا يف
األساس وَشحه.
ونقول يف اجلواب :من البعيد عندي صحة هذه الرواية ،وإن صحت فال
خيفى بطالهنا؛ ملا يلزم من أن اهلل عز وعال كان عاجز ًا وجاه ً
ال وغري حي قبل
حدوث العلم املحدث.

ويلزم أيض ًا أن يكون اهلل تعاىل حمدث ًا حلدوث صفته الوجودية ،وكل ذلك معلوم
البطالن ،وال ينبغي أن يدين به أحد يف دين اإلسالم.
قول األشعرية

وقالت األشعرية :إن صفات اهلل تعاىل معان قديمة قائمة بذاته ،ليست إياه وال
غريه ،وال بعضها هو البعض اآلخر وال غريه.
وهذا القول قريب من أقوال املعتزلة ،إال أن املعتزلة منعوا من وصف الصفات،
واألشعرية مل يمنعوا ذلك ،فقالوا عنها :إهنا قديمة ،قائمة بذاته عز وجل ،واملعتزلة
َمل َّا رأوا شناعة هذه املقالة ملا يلزم القائلني هبا من التشبيه وإثبات قدماء مع اهلل تعاىل
َمنَ ُعوا من وصف الصفات.
وعندي أن منعهم لوصف الصفة ال خيرجهم عن مثل هذه الشناعة ،وليسوا يف
التأويل بأوىل من األشعرية يف ذلك ،فاألشعرية وإن أثبتوا معاين قديمة فإهنم قد
نفوها بقوهلم ليست إياه وال غريه و ..إلخ.
فاألشعرية واملعتزلة يف هذا الباب سواء ،فال تكفر األشعرية هبذا القول
لتالشيه حيث قالوا :ليست إياه وال غريه ،وال بعضها هو البعض اآلخر وال
غريه ،فهم يف احلقيقة والواقع مل يثبتوا شيئ ًا كاملعتزلة ،وهم ينزهون اهلل تعاىل عن
ا ملكان واجلهة والعرش والكريس والصعود والنزول والوجه واليدين و ...إلخ،
وتامم ًا كام تقوله املعتزلة يف هذا الباب ،واخلالف الواضح الذي خالفوا فيه هو
قوهلم بالرؤية هلل تعاىل يوم القيامةَّ ،
وبأن اهلل تعاىل هو الذي خلق أفعال العباد،
وأرادها وشاءها ،وللعبد منها كسب ،وأنكروا حكم العقل يف التحسني
والتقبيح ،ورصحوا بأن التكاليف بأرسها من تكليف ما ال يطاق ،رصح بذلك
الرازي يف املحصول ،وهو من أئمتهم.

غري أن الكفر يلزم األشعرية بنسبتهم القبائح إىل اهلل تعاىل ،وبقوهلم :إن اهلل
كلف العباد ما ال يطيقون-تعاىل اهلل عام يقولون علو ًا كبري ًا.-
أما قوهلم برؤية اهلل تعاىل يوم القيامة فإن قالوا كام قال الرازي :إن معنى ذلك هو
املعرفة الرضورية ،ال رؤية العني ،فال يلزمهم بذلك الكفر.
وقول من قال :إنه يرى بال كيف ،قريب من قول الرازي ،وذلك أهنم أثبتوا
رؤية اهلل تعاىل ثم نفوها بقوهلم :بال كيف ،وذلك أن املرئي ال يرى إال عىل
كيفيات وصفات يكون عليها حال الرؤية :كاحلركة أو السكون ،والقرب أو
البعد ،والكرب أو الصغر[ ،والطول أو العرض] ،ويف جهة األمام أو اليمني أو
عكسهام ،و يف جهة فوق أو حتت ،ويف نور أو يف ظالم ،و عىل لون البياض أو
غريه من األلوان أو ...أو ...إلخ.
فإذا نفوا أن يكون الباري تعاىل عىل أي صفة من الصفات والكيفيات فقد
نفوا رؤيته ،فإثباهتم مع ذلك للرؤية يرجع بالرؤية إىل معنى العلم الرضوري
الذي قال به الرازي ،وهذا إن فتحنا باب التأويل ،وهو الواجب إن أمكن وكان
له وجه صحيح يقع عليه ،غري أن التأويل ال يفيد األشعرية لكفرهم من عدة
وجوه كام تقدم.
واهلل مسيع بصري

ال خالف يف وصف اهلل جل وعال هبذين االسمني ،وإنام اخلالف يف معناهام،
فعندنا أن معنى سميع يف حق اهلل تعاىل عامل باملسموعات ،ومعنى بصري عامل
باملبِصات ،وال يصح تفسريهام بمن له آلة السمع وآلة البِص ،وذلك ألن هاتني
اآللتني من عوارض األجسام وخصائصها ،واهلل تعاىل ليس بجسم فال
حتله األعراض.
وقال بعض املعتزلة :بل معنى هذين االسمني أنه تعاىل حي ال آفة به.

قلنا :السميع يف لغة العرب موضوع ملن يصح أن يسمع بآلة السمع،
والبصري ملن يصح أن يبِص بآلة البِص ،وهذا هو املعنى احلقيقي هلذين
االسمني ،وال يصح تفسريهام هبذا املعنى يف حق اهلل تعاىل؛ ألن اهلل تعاىل ليس
بذي آلة ،وال حتله األعراض ،فقو ُلكم يف معنى ذلك( :حي ال آفة به) ٌ
قول
خارج عن املعهود يف لغة العرب ،فال يصح التفسري به.
نعم ،قول املعتزلة يف معنى هذين االسمني مبني عىل فلسفتهم يف الصفات،
فجعلوا االسمني معلولني للحياة وناجتني عنها ،كام قالوا يف القادرية والعاملية
إهنام ناجتان الذات أو عن الصفة األخص يف حق اهلل ،وعن العلم والقدرة يف حق
املخلوق ،وهذه الفلسفة باطلة كام تقدم ،والذي تعرفه العقول أن احلياة َشط يف
االتصاف هبذين الوصفني؛ فال يكون السميع البصري إال حي ًا.
أما احلي فقد يكون سميع ًا بصري ًا وقد ال يكون ،فال يشرتط يف احلي أن
يكون سميع ًا بصري ًا.
ومبنى مذهب املعتزلة أن احلياة والسمع والبِص متالزمان ال ينفك أحدهام
عن اآلخر.
ولو كان احلال كام يقولون لكان األعمى واألصم بصري ًا وسميع ًا ،فإن قالوا:
إنام مل يكونا سميعني وبصريين لوجود مانع هلام عن اإلدراك وهو اآلفة.
قلنا :املانع هلام من اإلدراك هو سلب املعنى املوجود يف احلدق وصامخ
األذن ،ومن هنا يتبني أن السمع والبِص ليس لوجود احلياة ،وإنام هو لوجود
املعنى يف العني واألذن ،وحينئذ فال عالقة للحياة هبذين الوصفني إال من حيث
أهنا َشط ال غري.

واهلل تعاىل سامع مبصر

سامع ومبِص كسميع وبصري عند أئمتنا  %ال فرق ،فهام بمعنى عامل.
وقال بعض املعتزلة :سامع ومبِص صفتان له تعاىل يوصف هبام حني يدرك
املسموع واملبِص باحلياة ،ففرقوا بني سامع وسميع ومبِص وبصري ،فجعلوا
سامع ًا ومبِص ًا صفتني هلل تعاىل متجددتني له يوصف هبام حني إدراك املسموع
واملبِص ال غري.
أما سميع وبصري فهام صفتان هلل تعاىل يوصف هبام يف األزل ،بمعنى أنه تعاىل
يصح منه إدراك املسموع واملبِص إذا وجدا.
قلت :ال حمذور فيام تقوله املعتزلة يف سامع ومبِص ،وذلك أن ما ذكروه أحد
املعاين احلقيقية للصيغة ،وهذا باإلضافة إىل ما ذكره يف َشح األساس :أن العلم
يطلق عىل ثالثة معان :أحدها :اإلدراك الذي هو نسبه إضافية بني ا ُمل ِ
درك
واملدرك ،وال يكون ذلك إال يف حال اإلدراك ال غري ،وعىل هذا املعنى يقال يف
َ
سامع ومبِص :إهنام بمعنى اإلدراك الذي هو نسبة إضافية بني ِ
واملدرك،
املدرك
َ
وال يكون إال حني اإلدراك.
ض عىل املعتزلة يف ذلك هو اقتصارهم عىل هذا املعنى ،لذلك يلزمهم
وا ُمل رع َرت ُ
يف عامل أن يكون صفة هلل تعاىل متجددة يوصف هبا حني إدراك املعلوم ال غري،
وال مفر هلم من هذا اإللزام ،فعامل وعليم وسامع وسميع ألفاظ متساوية من
حيث الصيغة.
يف تنزيه اهلل تعاىل عن احلاجة

ِن ََح ٌ
﴿ َو ذ ُ
اّلِل َغ ٌّ
ِيد﴾.
ِ

ال خالف بني املسلمني يف أن اهلل تعاىل منزه عن احلاجة وقد نطق بذلك يف
َ َ ُّ َ ذ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ذ
اّلِل ِ َو ذ ُ
اّلِل ُه َو ال ْ َغ ُّ
ِن
كتابه الكريم يف قوله تعاىل﴿:يا أيها انلاس أنتم الفقراء إَِل
ِ
ْ
اْلم ُ
يد[ ﴾15فاطر] ويف آيات أخر.
َ ِ

والدليل عىل ذلك :أن الذي يستدعي احلاجة هو إما الشهوة وإما النفار ،فإذا
حصلت الشهوة طلب صاحبها ما يشبعها ،فإذا كانت شهوة طعام طلب
صاحبها الطعام ،وإن كانت شهوة نكاح طلب هلا النساء ،وإن كانت شهوة
جتارة طلب أسباهبا ،وهكذا؛ فصاحب الشهوة كام ترى حمتاج فيام ذكرنا إىل ما
يشبعها من الطعام والنساء و ..إلخ.
والنفار هو ضد الشهوة ،فإذا حصل النفار فإن صاحبه يطلب ما يدفعه عن
نفسه ،ومن هنا فإن اإلنسان يتخذ لنفسه بيتا يكنه من األمطار ،ويدفع عنه أذى
احلر والربد ،ويعد لنفسه ُعدَ َد احلرب ليدفع به أذى األعداء و ..إلخ.
وهذان الوصفان اللذان هام الشهوة والنفار هام من طبائع األجسام ،واهلل
تعاىل ليس بجسم ،وحينئذ فال يوجد ما يستدعي احلاجة يف حق اهلل تعاىل ،فإنه
تعاىل ليس بجسم.
هذا ،واملراد باحلاجة هنا هي :جلب املنفعة ودفع املرضة.
واملنفعة :هي التلذذ باملنافع وما يتبعها من الفرح والرسور.
واملرضة :هي األمل وما يتبعه من غم وحزن.
واللذة واألمل عرضان ال يتصوران إال يف جسم.
ومام يدل عىل غناه جل وعال أنه سبحانه مل جيرب من عصاه عىل فعل الطاعة
التي أمرهم هبا ،فلو أنه عز وجل يف حاجة إليها ألجربهم عىل فعلها ،ألنه عىل
كل يشء قدير.
ووجدناه تعاىل مل يوجد كل األشياء دفعة واحدة مع قدرته عىل ذلك ،فلو
كان حمتاج ًا إليها ألوجدها دفعة واحدة لعدم املانع.

يف تنزيه اهلل تعاىل عن مشابهة املخلوقات

ال خالف بني املسلمني يف أن اهلل تعاىل ال يشبه املخلوقات.
وقالت احلشوية :إن اهلل تعاىل جسم له أعضاء وجوارح -تعاىل اهلل عن ذلك
علو ًا كبري ًا.-
قالت احلشوية ذلك بعد أن أمجعت مع املسلمني عىل أن اهلل تعاىل منزه عن
مشاهبة املخلوقات؛ لقوله تعاىل﴿ :لَي ْ َس َك ِمثْلِهِ َ ْ
َش ٌء﴾ [الشورى ،]11 :ثم نقضت
قوهلا وخالفت اإلجامع ،فقالت :إنه تعاىل جسم ،له أعضاء وجوارح ،يميش،

وهيرول ،ويصعد ،وينزل ،و ...إلخ.
واجلواب :أن اهلل تعاىل لو كان جس ًام لكان حمدث ًا كسائر األجسام؛ لوجود أثر
التقدير والتدبري والصنعة.
نفي املكان

واهلل تعاىل ليس بذي مكان يشغله ،وال جيوز عليه االنتقال من جهة إىل جهة
وذلك أنه ال يشغل املكان إال األجسام ،وال ينتقل من جهة إىل جهة إال ما كان
جس ًام أو تابع ًا للجسم :كالعرض الذي تتصف به األجسام ،وبعد ،فاملكان
واجلهة حمدثان ،واهلل تعاىل هو األول واآلخر.
وقيل :إنه بجهة فوق.
ٍ
بجهة فوق العرش مامس للعرش.
وقيل :إنه تعاىل
وقيل :فوق العرش مباين للعرش.
وقالت الصوفية :إنه عز وعال حيل يف الصور احلسنة.
ُّ
احلال يف جهة أو صورة ال يكون إال جس ًام أو عرض ًا،
قلنا يف الرد عليهم:
واهلل تعاىل ليس بجسم وال عرض؛ إذ لو كان كذلك لكان حمدث ًا؛ ملا ثبت من
حدوث األجسام واألعراض.

فإن قيل :األوامر والنواهي والرمحة والعذاب تنزل من السامء مام يدل عىل ما
تقدم من احللول يف جهة فوق.
قلنا :ملا كانت السامء مسكن ًا للمالئكة صلوات اهلل عليهم وهم ا ُمل رص َط َف رون
لتبليغ رساالت اهلل تعاىل إىل البرش نزلت األوامر والنواهي من هناك.
ونزول الرمحة والعذاب من السامء إنام كان كذلك ملا فطر اهلل تعاىل اجلهات
العلوية عليه من محل السحاب الذي تنزل منه الرمحة للعباد ،أو تنزل منه
الصواعق فيصيب اهلل تعاىل هبا من يشاء من عباده.
معىن قول املسلمني :إن اهلل بكل مكان

ومعنى قول املسلمني :إن اهلل بكل مكان :هو أن اهلل تعاىل قد أحاط علمه
وقدرته ورمحته بكل مكان وبكل يشء ،فال يغيب عنه يشء من األشياء ،وال يفوته
ُ ُ
َْ ََ َ ذ ُ
وال يعجزه يشء ،وتامم ًا كام قال تعاىلَ ﴿ :ما يَكون م ِْن َن َوى ثَلث ٍة إَِل ه َو َراب ِ ُع ُه ْم
ذُ ُ
َو ََل ََخْ َسة إ ذَل ُه َو َساد ُِس ُه ْ
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إمجاع املسلمني على أن اهلل تخالق كل األمكنة وأنه كان وال مكان

وبعدَّ ،
فإن اهلل تعاىل -بال خالف بني املسلمني مجيع ًا -هو الذي خلق السموات
واألرض ،واجلهات العلوية والسفلية ،وأنه تعاىل هو الذي خلق العرش والكريس،
وأيض ًا ال خالف بني املسلمني أن اهلل تعاىل كان وال مكان وال زمان ،مام يدل عىل أن
اهلل تعاىل غني عن العرش والكريس ،وعن جهة فوق ،وعن مجيع األمكنة ،ويف
ذلك دليل واضح عىل أن اهلل تعاىل ليس بجسم ،وذلك أنه لو كان جس ًام الحتاج إىل
مكان ،وقد حصل اإلجامع عىل أن اهلل كان وال مكان وال زمان.

فإن قيل :الشك أن اهلل تعاىل كان وال مكان وال زمان ،وأنه تعاىل خالق مجيع
األمكنة واألزمنة ،غري أنه تعاىل ملا خلق األمكنة واجلهات اختار لنفسه اجلهات
العلوية ،فجعلها مستقر عرشه ،ثم استوى عليه بال كيف.
قلنا :قد ثبت باإلجامع أن اهلل تعاىل قد كان وال مكان ،فيثبت بذلك أنه عز
وعال مستغن عن املكان استغنا ًء ذاتي ًا ،فال جيوز خروجه عن هذه الصفة الذاتية؛
ألن صفات الذات ال تتغري ،فال يصح أن يكون ذا مكان بعد أن مل يكن كذلك،
وال جيوز أن يكون عاجز ًا بعد أن كان قادر ًا ،وال جاه ً
ال بعد أن كان عامل ًا ،وال
حمدث ًا بعد أن كان قديام ،وال..إلخ.

ُ ّ
عباد األهوية والرد عليهم

وهناك طائفة تقول :إن ذاته تعاىل يف كل مكان ،وإنه فضاء ال هناية له ،وهؤالء
هم ع ّباد األهوية؛ العتقادهم أن اهلواء هو رهبم ،قالوا :ألنه حميط باألشياء ،فيه كل
يشء ،وهو مع كل يشء ،قالوا :وجدنا فيه احلياة وعند انقطاعه املوت.
ونقول يف اجلواب عليهم :اهلواء الذي به تستقيم احلياة ،وبانقطاعه حيصل
املوت جسم مركب كام أثبت ذلك العلم احلديث ،وأقرب األدلة إىل أنه جسم
أن األعراض حتله :كاحلرارة والربودة واحلركة والسكون ،وال حتل األعراض
إال يف جسم ،وقد ثبت بام تقدم حدوث مجيع األجسام ،وبعد ،فاهلواء ليس
حميط ًا بكل يشء ،فحيوانات البحار التي ال تعي

إال يف املاء بعيدة عن اهلواء،

وال حييط هبا يشء منه ،وال حتتاج إليه ،بل إهنا إذا خرجت من املاء ماتت.
وأيض ًا فإن اهلواء الذي تستقيم به احلياة حمدود كام ثبت حديث ًا ،حيث إنه -كام
يقولون -يمثل غالف ًا يمتد حول األرض ال يزيد عن مخسامئة ميل ،أما ما وراء
ذلك فإنه خالء ال يصلح للحياة رأس ًا.

العــرش والكرسي

قال مجهور أئمتنا  :%والعرش الذي ذكره اهلل تعاىل يف القرآن جماز يراد به
العز وامللك ،وهذا املجاز ثابت يف لغة العرب ،قال ربيعة بن عبيد:
إن يْتلمموف فْمم اللممه عٌو مم م ٌعتيبمم ٌممن ا مما ه ٌممن مم ا
أي هدمت عزهم وملكهم.
وقال زهري بن أيب سلمى-:
اكتيا عب ما ودم اما عٌ م ا

وذٌزيان دم لَمه ٌددم اُ ا اسعما

وقال آخر من بني كلب:
أوا عممممٌل ممممالم جا بمممما

ِ
ِ
فليممممما أن مممممالم أفمممممٌدوي

وما زال هذا االستعامل املجازي متداوالً حتى اليوم ،فكثري ًا ما نسمع يف
التهاين إىل امللوك بنحو قوهلم :هننئكم باستيالئكم عىل عرش اململكة الفالنية،
يريدون بذلك االستيالء عىل ملكها.
ْ
َ ََ َْ َ َ
َْ َُ ُ َ
ك َة َحاف َ
حون ِِبَ ْم ِد
ِي م ِْن َح ْو ِل العر ِش يس ِب
وأما قوله تعاىل﴿ :وترى المَلئ ِ
َرب ِ ِهم[ ﴾...الزمر .]47 :فمن الكنايات التي تزيد يف حسن الكالم ،وحتلق به يف سامء
البالغة.
ووجه البالغة واحلسن يف هذه الكناية هو تصوير املعنى املعقول يف صورة
حمسوسة فإن العرب املخاطبني هبذا الكالم ما كانوا ليفهموا درجة تعميم
املالئكة لرهبم لوال هذا التعبري الذي صور هلم ذلك يف صورة تكاد أعينهم أن
تراها عىل ما هي عليه من تعميم اهلل جل جالله.
وطبيعة الكناية أن املقصود فيها هو املعنى الالزم ،ولتوضيح طبيعة الكناية
نورد شيئ ًا من األمثلة املتداولة عند الناس اليوم.
فمن ذلك قوهلم :فالن كبري البطن ،يريدون بذلك وصفه بالطمع واجلشع.
ومن ذلك قوهلم :فؤاد فالن كبري ،يريدون وصفه بال َب َل ِه وال َب َالدة.

َ
َ َ َ
ٌ
ْ ُ َ َ
وأما قوله تعاىلَ ﴿ :ويَح ِمل ع ْرش َربِك ف ْوق ُه ْم ي َ ْو َمئ ِ ٍذ ث َمان ِيَة﴾
فالعرش هنا امللك ،ومعنى اآلية :أن ثامنية أصناف من املالئكة سيتولون يوم
[احلاقة]17 :

القيامة ،ويتحملون أمر ملك اهلل جل جالله من احلساب وغريه ،يأمرهم اهلل
تعاىل بحساب املكلفني ،وإيصال الكرامة والنعيم والثواب إىل أولياء اهلل تعاىل،
وإيصال العذاب واخلزي إىل أعداء اهلل تعاىل و ...إلخ.
الكرسي

َ َ ُ ْ ُّ ُ ذ َ َ َ ْ َ ْ َ
ات واْلرض﴾ [البقرة]444:
والكريس املذكور يف قوله تعاىل﴿ :وسِع كرسِيه السماو ِ

هو علم اهلل تعاىل ،وذلك أن الكريس يف أصل اللغة هو العلم ،وقد حلمت العرب
يف لغتها هذا األصل فقال أبو ذؤيب اهلذيل:
وال تكرس علم الغيب خملوق
أي ما تعلم علم الغيب خملوق.
وقال غريه:
حتممب ٌ ممم ٌممزيو الوجممو وعُممب

كممٌاب ٌادنمم اه نمم

ممو

أي علامء باألحداث.
ومن هنا قيل للصحيفة التي فيها العلمُ :ك َّراسة.
ريس ملك اهلل تعاىل ،وقيل :بل هو اقتداره ،وقيل :تدبريه.
وقيل :املراد بال ُك ُّ

وهذه األقوال األربعة مستقيمة يف املعنى ،وكل منها مناسب لسياق اآلية ،الذي
ُ
وسعة ملكه ،وإحاط ُة قدرتِه وتدبريِ ه بالسموات واألرض.
هو سع ُة عل ِم اهلل تعاىل،
ريس أصغر منه.
وقالت احلشوية :العرش رسير ،وال ُك ُّ

واجلواب :أنه ال حيتاج إىل ذلك إال املخلوق؛ لري ّفه نفسه وينعمها باجللوس
واالستلقاء فوق ذلك ،واهلل تعاىل ليس بجسم ،فال يلحقه تعب وال نصب ،ومن
ْ
ََ َُ ُ
ودهُ ح ِْف ُظ ُه َما َو ُه َو ال َع ِ ُّ
ِل
هنا قال سبحانه يف آخر آية الكريس﴿ :وَل يؤ
ال ْ َع ِظ ُ
يم[ ﴾255البقرة].

ذ
َ َ
وبعد ،فإن اهلل تعاىل متدح باستوائه عىل العرش يف قوله تعاىل﴿:اَّلِي خل َق
ََ ْ
ذ ْ
اوات َو ْاْلَ ْر َض َو َما بَيْنَ ُه َما ِف س ذِتةِ َأيذام ُث ذم ْ
ذ
الرَحَ ُن
استَ َوى لَع ال َع ْر ِش
الس َم َ ِ
ِ
ٍ
َ ْ َْ
َ ً
َْ ً ذ ْ َ ََ َْْ َ
فاسأل بِهِ خبِْيا[ ﴾59الفرقان] ويف قوله تعاىل﴿ :تْنِيَل مِمن خلق اْلرض
ذ َْ ُ ََ
ْ َ
لَع ال ْ َع ْر ِش ْ
استَ َوىُ 5ل َما ِف ذ
َو ذ
الس َم َ
الس َم َ
ات َو َما ِِف
ات ال ُعِل 4الرَحن
او ِ
او ِ
ِ
ت ذَ
ْاْلَ ْر ِض َو َما بَيْنَ ُه َما َو َما ََت ْ َ
الَّثى[ ﴾6طه] .ويف نحو ذلك من اآليات ،فوسط

سبحانه ذكر استوائه عىل العرش بني مجلة من املامدح العميمة ،فوجب أن يكون

(ثم) التي هي حرف عطف تدل عند علامء البيان يف مثل
ذلك من مجلتها ،بل إن ّ

هذا املوضع عىل أن ما بعدها أعمم مام قبلها يف الثناء واملدح ،فلو جعلنا االستواء
عىل العرش هو اجللوس أو االستلقاء أو االستقرار ملا كان يف ذلك يشء من املدح،
وهذا واضح ،فيجب لذلك رفض تفسري احلشوية ،ورده ،وعدم اعتباره.
واهلل تعاىل ليس بعض تخلقه

قالت النصارى :إن اهلل جل جالله احتد بعيسى بن مريم ،فصار عيسى بذلك
االحتاد هو اهلل ،بمعنى أن االثنني اللذين هام اهلل وعيسى صارا شيئ ًا واحد ًا هو
عيسى ال غري ،ولعل الشبهة التي أوقعت النصارى يف هذه املقالة ما رأوه يف
عيسى  #من اآليات العميمة حيث ولد من غري أب ،وتكلم يف املهد بعد
والدته ،وكان يربئ األكمه واألبرص بإذن اهلل ،وحييي املوتى بإذن اهلل تعاىل،
وكان خيربهم بام يأكلون وما يدخرون يف بيوهتم.
وقالت الصوفية بنحو مقالة النصارى ،فقالوا :إن اهلل جل جالله احتد
بالبغايا واملردان فصار إياهم.
واجلواب عىل النصارى والصوفية :ال جيوز وال يصح يف العقول أن يتحول
القديم إىل حمدَ ث ،إذ أن عيسى  #حمدَ ث ،والبغايا واملردان حمدَ ثة ،أو أن
يتحول املحدَ ث إىل قديم.
وغاية ما تدل عليه اآليات التي ظهرت يف عيسى  #أنه قد بلغ الغاية
الرفيعة والدرجة القصوى من الكرامة التي يبلغها البرش وهي النبوة.

وقد خلق اهلل تعاىل آدم  #من غري أب وال أم ،ومل يدَّ ع له أحدٌ بسبب ذلك
اإلهلية ،وموسى  #أحيا القتيل بإذن اهلل ،وفلق البحر بعصاته ،وإىل آخر اآليات
التي ظهرت عىل يديه فلم يدع له أحد بذلك اإلهلية ،ال النصارى ،وال غريهم.
واهلل تعاىل ال حتله األعراض

واهلل تعاىل ال حتله األعراض؛ وذلك ألن األعراض من صفات األجسام
وخواصها ،فال يمكن تصورها إال يف جسم ،واهلل تعاىل ليس بجسم ،فال تتعلق
الغفلة باخلالق جل عال ،وال التفكري ،وال النسيان ،وال اهلم والغم ،وما أشبه
ذلك من طبائع األجسام وصفاهتا.
وقال قوم من املجوسّ :
إن يزدان -الذي هو اهلل تعاىل عندهم -ملا استتب له
األمر تفكر يف نفسه فقال :لو كان يل مضاد ينازعني كيف كان يكون حايل معه؟
فحدث من فكرته هذه الردية إهرمن ،وهو الشيطان.
واجلواب :أن هذه املقالة حتمل الطابع اخلرايف وتنادي عليه ،وال دليل هلم
عىل مقالتهم وال شبهة إال جمرد أوهام وخياالت ال حيتاج يف تزييفها إىل أكثر من
عرضها عىل العقل.
َّ

اللـوح

اللوح املذكور يف القرآن هو عبارة عن علم اهلل تعاىل ،وال لوح عىل احلقيقة.
وقالت احلشوية وغريهم :بل اللوح عىل حقيقته ،وهو أول خملوق.
واجلواب :أنه ال حيتاج إىل التسجيل والكتابة إال الذي خياف النسيان
والغفلة ،واهلل تعاىل ال تلحقه غفلة وال نسيان ،وذلك ألنه ليس بجسم ،والغفلة
والنسيان عرضان خمتصان باألجسام.
وقوهلم :إنه أول خملوق نقول يف اجلواب عليه :إن بعض أكابر أهل
البيت  %قد رووا عن النبي ÷(( :إن أول ما خلق اهلل فتق األجواء))(،)4
(َ )4شح هنج البالغة (.)41/4

وروي مثل ذلك عن أمري املؤمنني  #كام يف هنج البالغة ،وبعد ،فإن العقل
حيكم بأن فتق األجواء الذي هو الفضاء متقدم عىل خلق األجسام ،وذلك ألن
األجسام ال بد هلا من مكان ،ويستحيل وجود جسم يف غري مكان.
هذا ،وكل ما تقدم حتت عنوان :تنزيه اهلل عن احلاجة ،وما بعده إىل العنوان
القائل :واهلل ال جيوز عليه الفناء كل ذلك الدليل فيه عىل ما نختاره واحد ،وهو
ما ثبت من أن اهلل سبحانه وتعاىل ليس بجسم كام تقدم ،فوجب أن ننفي عنه
تعاىل طبائع األجسام وخصائصها ،كاألعضاء واجلوارح ،واملكان ،واحللول،
واالستقرار عىل العرش ،والغفلة ،والنسيان ،والتفكري ،واهلم ،و ...إلخ،
والرؤية ،والوالدة ،والولد ،واجلهة ،واالنتقال ،والفناء و ...إلخ ،فمن وصف
جسمه.
اهلل تعاىل بيشء من ذلك فقد ّ

فإن قيل :قد جاء يف القرآن والسنة وصف اهلل تعاىل بذلك.

قلنا :لذلك معان أخر غري املعاين التي يتومهها اجلاهلون ،يعرفها الراسخون
يف العلم ،وقد ذكرنا شيئ ًا من ذلك يف مواضعه من هذا الكتاب.
واهلل تعاىل ال تدركه األبصار

قالت الزيدية واملعتزلة واخلوارج :واهلل سبحانه وتعاىل ال تدركه األبصار ال يف
الدنيا وال يف اآلخرة ،وذلك ألنه جل وعال ليس من األجناس التي يصح أن ترى.
وقالت األشعرية واحلشوية الذين هم أهل احلديث :إن اهلل سبحانه وتعاىل
يرى يف اآلخرة.
واجلواب واهلل املوفق:

 -4أن الرؤية ال تقع إال عىل جسم ،وقد ثبت أن األجسام حمدثة؛ ملا فيها من
دالئل احلدوث ،التي هي األعراض املحدثة :كالرتكيب والتشكيل واأللوان
واحلركة والسكون و..إلخ.
وهذه الطبائع تشرتك فيها مجيع األجسام ،والعقل يقيض قضا ًء ال شك فيه
وال ريب أن الرؤية ال تقع إال عىل ما كان متصف ًا بتلك الصفات ،فكل ما وقع

عليه البِص ال بد أن يكون عىل شكل من األشكال :إما الطول ،وإما القِص ،أو
الرتبيع ،أو التثليث ،أو التدوير ،أو ...إلخ.
وال بد أن يكون له لون من األلوان يتصف به ،وال بد أيض ًا من أن يكون
متحرك ًا أو ساكن ًا ،وقد ثبت أن هذه الصفات حمدثة ،وثبت أيض ًا أهنا تالزم
األجسام وال تنفك عنها ،ومن هنا كانت األجسام كلها حمدثة ،لذا قلنا إن اهلل
تعاىل ال يرى ال يف الدنيا وال يف اآلخرة ،ألنه لو ُرئي لكان جس ًام ،ولو كان جس ًام
ُ َْ ُ ْ
ْ
ذ
لكان حمدث ًا ،تعاىل اهلل عن ذلك﴿ ،ه َو اْل ذول َواْلخ ُِر َوالظاه ُِر َواْلَاط ُِن[ ﴾...احلديد.]3:
 -4لو صح أن اهلل تعاىل ُيرى لكان يف جهة من اجلهات ومكان من األمكنة،

ألن الرؤية ال تصح وال تقع إىل عىل ما كان يف مكان أو جهة ،واهلل تعاىل ليس يف
مكان وال يف جهة؛ إذ هو سبحانه وتعاىل خالق األمكنة واجلهات ،فهو غني
عنها ،فقد كان اهلل تعاىل وال يشء.
بعض شبه القائلني بالرؤية ـ والرد عليها

وأما قوهلم :إن اهلل تعاىل يرى بال كيف ،فمعناه أنه تعاىل يرى وهو غري
متصف بأي صفة من الصفات ،فتقع عليه تعاىل رؤية الرائي يوم القيامة يف حال
ال يكون فيها الباري متحرك ًا ،وال ساكن ًا ،وال طويالً ،وال قصري ًا ،وال عريض ًا،
وال له لون من األلوان ،وال يكون أمام الرائي وال خلفه ،وال عن يمينه وال عن
شامله ،و ال فوقه وال حتته ،وال هو قريب وال بعيد ،وال ...إلخ .هكذا يريدون
بقوهلم :إنه تعاىل يرى بال كيف.
وإنام قالوا ذلك لينفوا عنه صفات األجسام املحدثة ،التي لو أثبتوها للزم أن
يكون اهلل تعاىل حمدث ًا ،فجاءوا بام ال يمكن للعقل أن يصدقه وهؤالء هم األشعرية.
وملا كانت هذه املقالة متناقضة وغري معقولة ،قال الرازي -وهو من أئمة
األشعرية :-املعنى أن اهلل تعاىل ُيعرف يوم القيامة معرفة رضورية ،بحيث ال
يتطرق إليها الشك.

أما سائر أهل هذه املقالة فإهنم ملا وقعوا يف مضائق هذا املذهب ،وعجزوا
عن املجادلة عنه قالوا :اإليامن بالرؤية واجب ،والسؤال عن الكيف بدعة ،هذا
آخر ما احتجوا به عىل مذهبهم.
وقال رضار بن عمرو  -من املجربة  -حني أعيته احليل :إن اهلل تعاىل ُيرى
يوم القيامة بحاسة سادسة ،وإنام قال ذلك هرب ًا مام لزمهم من أن الرؤية ال تقع
إال عىل األجسام و ...إلخ ،فاخرتع لدفع ذلك هذا القول.
أما احلشوية واملجسمة واملشبهة فأثبتوا رؤية اهلل تعاىل كرؤية املرئيات من
األجسام ،ومل يتحاشوا عام لزمهم ،وقالوا :قد صح حديث(( :سرتون ربكم يوم
َ
القيامة كالقمر ليلة البدر)) ،واستدلوا بقوله تعاىلُ ﴿ :و ُ
جوهٌ ي َ ْو َمئ ٍذ نَ ِ َ
اِضةٌ  22إَِل
ِ
َ َ َ ٌَ
ربِها ناظِرة[ ﴾23القيامة].
واجلواب عىل اآلية واحلديث هو :أُا ا

يث ف ْول:

 -4إنه حديث آحادي مصادم ألدلة العقول ،وما كان كذلك فيجب تأويله
إن أمكن ،وكان له وجه صحيح ،وإال فالواجب طرحه ورده.
 -4احلديث من أخبار اآلحاد ،وعند تكامل َشوط الصحة فغاية ما يفيد
ذ ذ َ ْ
الم ُّن ،واملطلوب فيام نحن فيه العلم ،وقد قال تعاىل﴿ :إِن الظ ذن َل ُيغ ِِن
َ َْ َ ْ
اْل ِق شيئًا﴾ [يونس ]34:لذلك فال يصح االستدالل هبذا احلديث ،ألن
مِن
املطلوب العلم وهو ال يفيد -إن صح -إال المن.
 -2احلديث من رواية قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهلل البجيل،
وقيس مطعون يف عدالته ،فقالوا :إنه كان يرى رأي اخلوارج ،ويبغض
علي ًا  ،#باإلضافة إىل أنه روي أنه خولط يف آخر عمره ،وقبل
االختالط كان متولي ًا لبني أمية ومعين ًا هلم عىل أمرهم.
هذا ،مع أنه يمكن تفسري احلديث وتأويله عىل فرض صحته بام يوافق
األدلة األخرى فنقول :معنى احلديث(( :ستعلمون ربكم ....إلخ))،

وذلك ألن الرؤية تستعمل يف لغة العرب بمعنى العلم استعامالً كثري ًا،
ََ َ َ ْ
َ
من ذلك قوله تعاىل﴿ :أل ْم ت َر إَِل ال َمأل ِ م ِْن ب َ ِِن إ ِ ْْسائيل﴾ [البقرة،]424 :
ََْ ََ َ ذ
ََ َ َ َ
َ ذ
اج إب ْ َراه َ
ِيم ِِف َربِهِ﴾ [البقرة﴿ ،]448 :أل ْم ت َر كيْف
ح
ِي
اَّل
﴿ألم تر إَِل
ِ
َ
ْ
َ َ َ َ ُّ َ
ْ َ
يل ..اْلية﴾ فالرؤية بمعنى العلم يف هذه
فعل ربك بِأصح ِ
اب الفِ ِ
اآليات ،ونحوها يف القرآن كثري.
وأما اآلية فاجلواب هو :أن النمر كام يستعمل يف رؤية العني يستعمل بمعنى
ْ ُ َ
ََ ٌَ َ َْ
ج ُع ال ُم ْر َسلون﴾ [النمل ]34 :أي منتمرة،
االنتمار كقوله تعاىل﴿ :فناظِرة بِم ير ِ
ُ ُ
ُْ َ َْ
ُ ُ ُْ َ
﴿انظ ُرونا نق َتب ِ ْس م ِْن نورِك ْم﴾ [احلديد ]13 :أي انتمروناَ ﴿ ،وقولوا انظ ْرنا﴾
[البقرة ]102:أي انتمرنا.

قالوا :النمر إذا كان متعدي ًا بـ(إىل) فال يكون إال بمعنى رؤية العني.
قلنا :ليس األمر كذلك ،فقد جاء النمر يف القرآن متعدي ًا بـ(إىل) مع أنه ال
ََ ُ َ ُُ ُ ذُ َ ُْ َ
اّلِل َوَل َينظ ُر إِِلْ ِه ْم ي َ ْو َم
يراد به نمر العني ،وذلك يف قوله تعاىل﴿ :وَل يكل ِمهم
ْ َ َ َ
امةِ َوَل ي ُ َزك ِي ِه ْم﴾ [آل عمران ]77 :فإن املعنى هنا ليس رؤية العني ،بل املراد
القِي

الرمحة ،أي :ال يرمحهم.
ْ
َ
َ
َ َ
َََ َ ُْ ُ َ
ون إَل اْلبل َكيْ َف ُخل َِق ْ
تّ 17نِإَل ذ
الس َماءِ كيْف
ِ
ويف قوله تعاىل﴿ :أفَل ينظر ِ
ِِ
ُرف َِع ْ
ت[ ﴾18الغاشية] ليس املقصود نمر العني ،فإن املعلوم أن املرشكني كانوا
بِصاء ينمرون بأعينهم إىل اإلبل والسامء واألرض ،وإنام املقصود بالنمر التفكر

والتدبر واالعتبار ،وحينئذ فال ينبغي االستدالل باآلية عىل رؤية اهلل تعاىل،
وذلك لكثرة املعاين التي حتملها كلمة النمرّ ،
فإن كثرة معاين الكلمة مام يوقع يف
اختالط املعنى املقصود واشتباهه والتباسه ،وقد سمى اهلل تعاىل ما كان كذلك
متشاهب ًا؛ ملا فيه من اشتباه املعاين بعضها ببعض واختالطها واختالفها.

اآليات الدالة على نفي الرؤية

وبعد ،فإن لنا أدلة سمعية تدل عىل نفي الرؤية غري ما تقدم من داللة العقل
ذ ُ
َ ُْ ُ ُ َْْ َ ُ َ َُ ُْ ُ َْْ َ َ ُ
ار َوه َو الل ِطيف
منها قوله تعاىلَ﴿ :ل تدرِكه اْلبصار وهو يدرِك اْلبص
ْ
اْلَب ُ
ْي[ ﴾103األنعام] فنفى اهلل عز وعال يف هذه اآلية أن تدركه األبصار نفي ًا عام ًا ال
ِ
خيتص بوقت دون وقت ،أو بمكان دون مكان ،أو بحالة دون حالة.

قالوا :اإلدراك هو اللحوق ،يقال :أدركت زيد ًا إذا حلقته ،فال يكون املعنى
حينئذ نفي رؤية اهلل تعاىل ،بل نفي اللحوق له عز وجل.
قلنا :إذا أضيف اإلدراك إىل البِص فال يكون إال بمعنى الرؤية ،فإذا قلت
أدركه بِصي فمعناه رأيته ،وعىل ذلك أئمة اللغة ،وانمر يف القواميس اللغوية
جتد تصديق ما ذكرنا.
ٍ
معان أخر منها البلوغ يقال :أدرك الغالم إذا بلغ ،ومنها النضج
ولإلدراك
يقال :أدركت الثمرة إذا نضجت وأينعت ،غري أن اإلدراك إذا قرن بالبِص فال
يفيد إال الرؤية بالبِص كام تقدم.
اجلواب على دعوى ختصيص هذه اآلية

َ ُْ ُ ُ َْْ َ ُ ُ ْ
ار َوه َو يُدرِ ُك
قد يقول قائل أهل السنة إن قوله تعاىلَ﴿ :ل تدرِكه اْلبص
َْ
َ
ُ ُ ٌ ََْ َ
ٌ
ْ
َ
َ
َ
اِضة 22إَِل
اْلبصار[ ﴾...األنعام ]103 :عام خمصوص بقوله تعاىل﴿ :وجوه يومئ ِ ٍذ ن ِ
َ
َرب ِ َها ناظ َِرةٌ[ ﴾23القيامة] ،وحينئذ فال مناقضه بني اآليتني وال خمالفة.
واجلواب من وجوه:

 -4أن اهلل تعاىل متدح يف اآلية األوىل بأن األبصار ال تدركه ،وال يتم املدح بل
ال يكون مدح ًا و ثنا ًء إال إذا كان ذلك عىل سبيل االستغراق والشمول ألوقات
الدنيا واآلخرة ،وذلك ألن اجلن وكثري ًا من املخلوقات ال تدرك باألبصار يف
الدنيا ،وال شك أنه ال مدح يف ذلك وال ثناء.

 -4ال يكون املدح وال يتم إال إذا كانت الرؤية هلل مستحيلة وغري ُمكنة ،أما
إذا كانت ملانع غري االستحالة فال يصح التمدح ،وهذا واضح.
 -2التخصيص هنا ال يصح وال جيوز ،وذلك:
أ -ألن بني نزول اآليتني فرتة طويلة ،فإحدى اآليتني يف سورة األنعام
واألخرى يف سورة القيامة ،كام ذلك حمقق يف أصول الفقه.
بََ ﴿ -ل ت ُ ْدر ُك ُه ْاْلَب ْ َص ُ
ار﴾ [األنعام ]103 :خرب من اهلل تعاىل جيب اعتقاد معناه
ِ
واإليامن به عند نزوله بال خالف ،واملعنى كام ترى عام ،فلو كانت خمصصة
لكان اعتقاد معناها جهالً ،ويكون اهلل تعاىل حني نزوهلا قد أمر باعتقاد اجلهل
والباطل ،وأمر باإليامن به ،ومثل ذلك ال جيوز عىل اهلل ،وال ينبغي ملسلم نسبته
إليه جل وعال.
ج -قال الكثري من أهل األصول :إن التخصيص ال يكون إال يف األوامر
والنواهي دون اخلرب ،واآلية املذكورة خرب.
اجلواب على دعوى النسخ هلذه اآلية

فإن قيل :حيمل ذلك عىل النسخ.
قلنا :النسخ أبعد ،وذلك ألن النسخ ال يكون إال يف األحكام املتعلقة
بمصالح العباد ،دون األحكام املتعلقة بصفات اهلل تعاىل وأسامئه وما يلحق
بذلك ،والدليل عىل ما قلنا أن مصالح العباد ختتلف بحسب اختالف األحوال
واألوقات؛ فتختلف األحكام تبع ًا الختالف األحوال واألوقات ،أال ترى أن
اهلل تعاىل كلف املؤمنني يف أول األمر بأن يصرب الواحد منهم يف القتال لعرشة من
املرشكني ،وقد كان املسلمون حني هذا التكليف قلة قليلة حيتاج مثلهم إىل صرب
عميم ،وحامس شديد ،ومهة عالية ،وتوطني األنفس عىل التفاين واالستامتة يف
سبيل دينهم وعقيدهتم ،وكانت حالتهم يف ذلك الوقت ال تسمح هلم بالرتاخي
والكسل ،ولو مل يعدوا أنفسهم هذا اإلعداد ويوطنوها هذا التوطني اللتهمهم
املرشكون ،واستأصلوهم تامم ًا.

فلام قوي اإلسالم ،وكثر أتباعه وأنصاره ،خفف اهلل عنهم هذا التكليف،
فأمرهم بثبات الواحد الثنني ،وذلك ألن احلالة ال تستدعي أكثر من ذلك.
وهكذا سبيل سائر األحكام املتعلقة بمصالح العباد ،أما األحكام املتعلقة
بأسامء اهلل تعاىل وصفاته وما يلحق هبا فال تتغري من وقت لوقت ومن حالة
حلالة ،فال جيوز أن تستحيل رؤيته يف وقت ثم تصح يف وقت آخر ،وال جيوز أن
ختتلف قدرته من وقت لوقت و ..إلخ.
وذلك ألن صفاته تعاىل ذاتية ،وصفات الذات ال تتغري عىل اإلطالق.
فلام متدح تعاىل وأثنى عىل نفسه بأن األبصار ال تدركه علمنا أنه تعاىل متصف
هبذه الصفة ،وخمتص هبا ،ال يشاركه فيها مشارك ،وصفات الذات ال تتغري.
 -2قد يقول قائل أهل اللغة :نمرت إىل اليشء ومل أره ،ونمرت إىل اهلالل ومل
َََ ُ ْ َُْ ُ َ َْ َ َ ُ ْ َ ُْ ُ َ
َصون﴾
أره ،ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :وتراهم ينظرون إِِلك وهم َل يب ِ
َ
َ
[األعراف ،]198:وبناء عىل ذلك فال يدل قوله تعاىل﴿ :إَِل َرب ِ َها ناظ َِرةٌ﴾ [القيامة ]43:عىل
رؤية اهلل تعاىل ،فال ختصيص.

 -5لفمة النمر لفمة مشرتكة بني معان ،منها الرؤية ،ومنها االنتمار ،ومنها
الرمحة وقد سبق ذكر ذلك.
فإن قيل :هاهنا قرينة عىل تعيني املراد من املعاين وهو تعدية النمر بـ(إىل)،
فإنه إذا عدّ ي هبا ال يكون إال بمعنى رؤية العني.
ََ ٌَ َ
قلنا :قد جاءت تعديته بـ(إىل) يف االنتمار يف قوله تعاىل﴿ :فن ِظرة إَِل
َ
َمي ْ َ َ
َسةٍ﴾ [القيامة ،]42 :وجاءت تعديته بـ(إىل) يف الرمحة يف قوله تعاىلَ ...﴿ :وَل
َُْ ُ َْ ْ ََْ ْ َ َ َ
امةِ َوَل ي ُ َزك ِي ِه ْم[ ﴾...آل عمران ،]77 :فقد عدّ ي النمر هنا
ينظر إِِل ِهم يوم القِي
بـ(إىل) ،وليس بمعنى الرؤية.

 -4وكل هذا باإلضافة إىل األدلة التي سلفت عىل أن اهلل تعاىل ليس بجسم،
فإهنا تدل عىل أن اهلل تعاىل ال يرى ،وذلك أن الرؤية ال تصح إال لألجسام ،واهلل
تعاىل ليس بجسم.
ملاذا طلب موسى الرؤية؟

عز من قائل يف اجلواب عىل موسى حني قال﴿ :قَ َال َرب أَرِن َأنْ ُظرْ
وقوله َّ
ِ ِِ
َ َ َ َ َ َ
إِِلْك قال ل ْن ت َر ِاّن﴾ [األعراف ]123 :فنفى سبحانه الرؤية عىل العموم ،والسبب يف
طلب موسى للرؤية أن بعض سفهاء بني إرسائيل أحلوا عىل موسى  #يف

طلب رؤية اهلل تعاىل جهرة ،وتامم ًا كام حكى اهلل سبحانه ذلك عن بني إرسائيل
َ
ََ ْ َ َُ ُ َ َ ْ
اّلِل َ
ب م ِْن ذَل َِك َف َقالُوا أَرنَا ذ َ
كََ
ج ْه َرةً فَأ َخ َذتْ ُهمُ
يف قوله﴿ :فقد سألوا موَس أ
ِ
ذ َُ ُ ْ
الصاعِقة بِظل ِم ِه ْم[ ﴾...النساء.]143 :
فبسبب ذلك الطلب واإلحلاح سأل موسى الرؤية ،وإنام أراد بسؤاله الرؤية
إقناع امللحني عليه باجلواب من عند اهلل ،ومل يسأهلا لنفسه ،ودليل ذلك قوله
َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ
ذ
َ
ُ
تعاىل حكاية عن موسى ﴿ :#أتهل ِكنا بِما فعل السفهاء مِنا[ ﴾..األعراف.]144:
فأفادت هذه اآلية أن طلب الرؤية قد كان من فعل السفهاء ،ال من فعله _.

فإن قيل :إذا كان األمر كذلك فلامذا أصابته الصاعقة معهم؟
َ
ََ َ َ َ َ
وملاذا تاب بعد اإلفاقة كام حكى اهلل تعاىل ذلك يف قوله﴿ :فل ذما أفاق قال
ُ ْ َ َ َ ُْ ُ َ َ
ت إِِلْك ...اْلية﴾ [األعراف]123 :؟.
سبحانك تب

قلنا :قد حتقق مام سبق أن سؤال الرؤية فعل السفهاء ،وإنام موسى  #سفري

وواسطة بينهم وبني اهلل عز وجل ،وبناء عىل ذلك فإصابة الصاعقة ملوسى #
قد كانت:
 -4إما ألنه طلب الرؤية من غري استئذان من اهلل يف طلبها.
-4وإما ألن السفارة يف مثل ذلك ال جتوز.

فكان احلقيق بموسى أن يتعامل معهم كام تعامل أوالً حني سألوه أن جيعل
هلم آهلة ،من غري أن يستجيب هلم إىل ما أرادوا من السؤال والطلب لرؤية اهلل،
فكانت االستجابة هلم معصية ملا فيها من إهيام جواز الرؤية.
تفصيل ملا يف اآليات من األدلة على نفي الرؤية

هذا ،ومن املناسب بعد ذكر ما ذكرنا من اآليات يف سؤال موسى الرؤية ذكر يشء
من التفصيل عام دلت عليه اآليات من األدلة عىل نفي الرؤية عن اهلل تعاىل فنقول:
َ َ
﴿ -4ل ْن ت َر ِاّن﴾ يفيد نفي الرؤية عىل جهة العموم والشمول جلميع

األوقات.
َ
َ
َ
َ ُْ ُ ذ َُ
الصاعِقة﴾ دليل عىل أن مسألة الرؤية ذنب عميم يساوي
﴿ -4فأخذتهم
الرشك والكفر ،بدليل أن اهلل تعاىل مل ينزل هذا العذاب الذي هو عذاب

الصواعق إال عىل املكذبني بالرسل املتعنتني يف كفرهم كقوم هود وصالح
وشعيب .%
ْ
ُ
 -2قوله﴿ :بِظل ِم ِه ْم﴾ دليل عىل أن مسألة الرؤية ذنب وعصيان عميم.
َ ﴿ -2أ ُت ْهل ُِكنَا ب َما َف َع َل ُّ
الس َف َه ُ
اء م ذِنا﴾ [األعراف ،]144:دليل عىل أن سؤال
ِ
الرؤية من أفعال السفهاء ،وال سفه يف طلب املمكنات ،إنام السفه يف طلب
املستحيالت ،أال ترى إىل إبراهيم  #كيف طلب ربه أن يريه كيف حييي
املوتى ...إلخ ،فلم يكن ذلك سفه ًا.
َ
ََ ََ َ َ
ُ ْ َ َ َ
حانك﴾..
 -5قوله تعاىل﴿ :فل ذما أفاق قال سب

[األعراف]123 :

تسبيح

موسى  #لربه ملا وقع عند اإلفاقة من الصعقة دل عىل أن اهلل تعاىل منزه عن
الرؤية ومقدس عنها.
َ
َ
 -4وقولهُ ...﴿ :تبْ ُ
ت إِِلْك ﴾...يؤخذ من ذلك أن السؤال ذنب ومعصية

تاب موسى  #منه.

 -1قال اهلل تعاىل يف اجلواب عىل موسى حني قال :أهتلكنا بام فعل السفهاء
َ
َ َ َ َ ُ
ص ُ
يب بهِ َم ْن أ َش ُ
اء ..اْلية﴾ [األعراف ،]144 :فسمى
منا ...اآلية﴿ :قال عذ ِاِب أ
ِ
ِ
اهلل تعاىل ما نزل من الصاعقة عىل طالبي الرؤية عذاب ًا ،فدل عىل أن سؤال الرؤية
معصية عميمة يستحق مرتكبها العذاب العميم.
واهلل تعاىل مل يلد ومل يولد

وقالت اليهود :بل ولد عزير ًا ،وقالت النصارى :بل ولد عيسى ،وقالت اليهود
والنصارى :نحن أبناء اهلل وأحباؤه ،وقال املرشكون :إن املالئكة بنات اهلل.
واجلواب :أن التوالد من شأن األجسام وخواصها ،واهلل تعاىل ليس بجسم،
َ ُ ذَ َ
ومن هنا قال سبحانه وتعاىل رد ًا عىل أهل هذه املقاالت الباطلةَ ﴿ :وقالوا اَّتذ
ذ َْ ُ ََ ً ََ ْ ُْ ْ َ ْ ً ً َ َ ُ ذ َ َ ُ َ َ ْ َْ َ
ات َيتَف ذط ْرن مِن ُه َوتنش ُّق
جئتم شيئا إِدا 89تكاد السماو
الرَحن ولا 88لقد ِ
َْ
َ
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أح َصاه ْم َوع ذده ْم عدا[ ﴾94مرمي] ،فقد أجاب اهلل كام ترى يف هذه اآلية عىل أهل
تلك األقوال الباطلة باجلواب الغاضب ،الذي كاد الكون كله بسامواته وأرضه

وجباله أن يرجف ويتفتت لشدة نكارة تلك املقالة التي قيلت يف قداسة الرمحن،
والتي حطته عن عز اإلهلية وعممتها إىل منازل احليوانات املتوالدة ،تعاىل اهلل عام
يقولون علو ًا كبري ًا.
نعم ،الذي يمهر أن قول اليهود والنصارى :نحن أبناء اهلل وأحباؤه ليس عىل
احلقيقة ،وإنام مرادهم أهنم مقربون إىل اهلل قرابة زائدة عىل سائر الناس ،وأن اهلل
حيبهم حب ًا رابي ًا ال يبلغه أحد من الناس غريهم ،وأهنم صفوة اهلل من اخللق
البنوة احلقيقية.
..إلخ؛ ومل يريدوا ّ

واهلل تعاىل ال جيوز عليه الفناء

اتفق املسلمون وأكثر أهل امللل الكفرية عىل أن اهلل تعاىل ال آخر لوجوده،
َُ َْذُ َ ْ
ُ
وأنه ال جيوز عليه الفناء والعدم ﴿هو اْلول واْلخِر[ ﴾...احلديد.]3 :

ودليل ذلك أن الفناء ال يكون إال بسبب قدرة قادر ،واهلل تعاىل ليس من

جنس املقدورات التي يصح أن تتوجه إليها وتتعلق هبا قدرة القادر ،لذلك قلنا
إن اهلل تعاىل ال جيوز عليه الفناء.
وللم عتزلة هنا فلسفة عليلة ،فقال بعض منهم يف التدليل عىل استحالة الفناء
عىل اهلل :صفة الوجود أمر زائد عىل الذات ،والذات هي التي أوجبت الصفة،
فالذات علة ،وصفة الوجود معلوهلا ،وقد ثبت أن الذات ثابتة يف األزل،
ومعلوهلا الذي هو صفة الوجود ال يتخلف عنها ،وحينئذ فيلزم وجوده يف
األزل ،ويستحيل عليه الفناء؛ لوجود العلة املقتضية لوجوده يف األزل.
وقال بعض منهم :بل ألن الصفة األخص أوجبت له تعاىل الصفات
األربع و...إلخ.
واجلواب :أنه ال علة وال معلول -كام سبق -يف ذات اهلل تعاىل وصفاته ،وأن
القول بذلك قول خارج عن حد املعقول ،والصحيح ما ذكرنا أوالً من أن اهلل
تعاىل ليس من جنس املقدورات ﴿لَي ْ َس َك ِمثْلِهِ َ ْ
َش ٌء﴾ [الشورى.]11 :
واهلل تعاىل ال إله غريه

َ
ُُ ً
ُ
واهلل تعاىل ال إله غريه ﴿لَيْ َس َك ِمثْلِهِ َ ْ
َش ٌء﴾ [الشورىَ ﴿ ]11 :ول ْم يَك ْن ُل كفوا
َ
أ َح ٌد﴾ [اإلخالص ،]2:هو الواحد األحد املتفرد بصفات الكامل ،له األسامء احلسنى ،وقد
خالف يف ذلك طوائف املرشكني من عباد األصنام واملجوس والنصارى والثنوية.
أما عباد األصنام فخالفهم ظاهر ،حيث جعلوا األصنام آهلة مع اهلل فعبدوها
َ ْ ُ ذ َ َ َ ذ َْ
وقالواَ ﴿ :ما نعبُ ُده ْم إَِل ِِلُقرِبُونا إَِل اّلِل ِ ُزلف﴾ [الزمر.]3 :
وأما املجوس فدانوا بوجود إهلني :إله اخلري ،وإله الرش ،وسموا إله اخلري
يزدان ،وقالوا :إن مجيع اخلري والصالح واملنافع منه ،وسموا إله الرش إهرمن

وقالوا :إن مجيع املضار والرشور والقتل والفساد كلها منه.
وأما النصارى فاملشهور أهنم يقولون :إن اهلل واحد باجلوهرية ،ومرادهم بذلك

أنه قائم بنفسه ،ليس بمفتقر إىل غريه ،وليس مرادهم باجلوهرية أنه متحيز.

ثم قالوا :إنه ثالثة باألقنومية ،واألقانيم عندهم ثالثة :أقنوم األب ،وهو
ذات الباري ،وأقنوم االبن وهو الكلمة ،وأقنوم روح القدس وهو احلياة.
واألقنوم كلمة رسيانية ،معناها عندهم اليشء املنفرد بالعدد.
هذا ،والذي يدل عليه القرآن التِصيح منهم بأن اهلل واملسيح ومريم ثالثة
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اّلِلِ﴾ [املائدة ،]114:واشتهر عنهم أهنم يقولون :إن يف املسيح صفتني :الهوتية
وناسوتية ،األوىل من األب ،والثانية من األم.

وأما الثنوية فقالوا :إن النور والملمة قديامن ،وإن العامل قد حصل
بسبب امتزاجهام.
بطان ألوهية غري اهلل

واجلواب :أما األصنام فهي حجارة منحوتة ،ال ترض وال تنفع قبل نحتها،
فمن أين اكتسبت بعد النحت اإلهلية ،يف حال إهنا مل خترج بالنحت عن صفتها
األوىل وهي اجلامدية؟
وبطالن إهليتها معلوم بالرضورة لوال غلبة األوهام اخلرافية التي غلبت عىل
املجتمعات اجلاهلية بسبب اإللف والعادة وطول الزمان.
وأما إهلية البقر والشجر والشمس والقمر والنور والمالم وما أشبهها من
اآلهلة املدّ عاة كعيسى ومريم ’ فنقول :كل ذلك حمدث بالرضورة ،واملخلوق
ليس بمامثل خلالقه ،إذ أن املخلوق ُملوك خلالقه ،واململوك ال يشارك املالك يف
ملكه ،بل هو وما حتت يده من مجلة ملك مالكه.

التفكر يف املخلوقات يوصل إىل نفي ألوهية غري اهلل تعاىل

وبعد ،فإن املخلوقات املرئية تدل عىل خالق حكيم ال ثاين له ،وذلك من
حيث أهنا مجيع ًا تراد لغاية واحدة بحيث أن هذه الغاية ال تتم عىل أكمل الوجوه
إال بوجود مجيع املخلوقات ،وهذه الغاية هي استمرار حياة البرش وتكاثرهم،
فاألرض مهيئة ومعدة لإلقامة واالستيطان ،بعضها جبال ،وبعضها أرض
مستوية ،وكل ذلك ملنافع عائدة إىل اإلنسان ،فاجلبال عالمات تعرف هبا
األماكن والبلدان ،فلو كانت األرض كلها خالية من اجلبال لضاع الكثري وتاهوا
يف متاهاهتا ،باإلضافة إىل منافع أخرى للجبال تعود إىل اإلنسان ،منها أخذ
احلجار لبناء املنازل ،ومنها أهنا مصدر لألهنار اجلارية عىل األرض ،وفيها أكنان
من املطر للمسافرين والبدو وغريهم ،وفيها يتحصن اإلنسان من األعداء ،إىل
غري ذلك من املنافع التي تعود عىل اإلنسان.
والرياح تسوق السحاب إىل خمتلف بقاع األرض ،فيصب السحاب ماءه
عليها؛ فتخرج به نباتات األرض التي يتغذى هبا اإلنسان واحليوان ،ويستخرج
من األرض املعادن املختلفة فيستنفع هبا اإلنسان.
والشمس ترشق فيجيء النهار ،ثم تغرب فيجيء الليل الذي هتدأ فيه
األعصاب ،ويف ذلك من املنافع للبرش ما ال حيىص ،منها :أن النبات ال يزكو إال
برشوق الشمس عليه وإال تعفن ومات ،ومنها :أن الشمس هي السبب الذي
يتكون به السحاب بمشيئة اهلل وحكمته ،وذلك أن السحاب ينبعث من البحار
واملحيطات بسبب حرارة الشمس ،فريسل اهلل الرياح فتسوقه إىل حيث يشاء،
وهذا باإلضافة إىل الدفء الذي حيصل للناس من حرارة الشمس ،والضوء الذي
يسعون فيه لطلب معائشهم ،وعىل منازل الشمس حيسب الناس مواعيد
مصاحلهم ،ويعلمون هبا عدد السنني واحلساب ،إىل غري ذلك من املنافع العميمة.
والقمر له منافع عميمة للبرش عامة ،منها :كام يقول العلم احلديث أنه لوال

وجود جاذبية القمر لطغت مياه املحيطات والبحار عىل وجه األرض ،والنتهت
حياة البرش عليها ،ومنها :أن بالقمر تعلم الشهور واألعوام ،ومواقيت العبادات
وغريها ،وبمنازهلا حتدد املواعيد وتؤرخ ،باإلضافة إىل منافع نورها.
ويف البحار منافع تعود لإلنسان ،منها :حلم السمك الذي يتغذى به اإلنسان،
ومنها :استخراج اللؤلؤ واملرجان ،ومنها :ركوب السفن عىل ظهور البحار،
ويستخرج يف هذا العِص من البحار معدن النفط ومعادن أخرى.
ويف احليوانات منافع عميمة ،منها :ركوب ظهورها ،ومنها :احلراثة واحلمل عليها،
ومنها :االنتفاع بدرها ،ومنها :االنتفاع بلحمها ،ومنها :االنتفاع بصوفها و...إلخ.
وهناك نوع من احليوانات مؤذية لإلنسان كاألسود والنمور ،ألقى اهلل فيها
اخلوف مام جعلها تبتعد عن اإلنسان وهترب منه ،ويف ذلك منفعة عميمة
لإلنسان ،فلو أن الوحوش تسلطت عىل الناس لنكدت عليهم احلياة ،ونغصت
املعيشة و...إلخ.
ويف النجوم مصالح للعباد ،منها :االهتداء هبا يف ظلامت الرب والبحر ،ومنها:
الزينة واجلامل ،هذا ،باإلضافة إىل مصالح دينية ،منها :النمر والتفكر يف خلقها
املوصل إىل اإليامن باهلل ،ومنها :الرجم بشهبها ملسرتق السمع من الشياطني.
وللنور منافع ،والليل له منافع و...إلخ.
ويف كل ما خلق اهلل تعاىل منافع ،فللطيور ولكل جنس من أنواع احلرشات
منافع و...إلخ
ومن أمثلة ذلك ما نشاهده إذا مات يشء من احليوانات فإنه رسعان ما تطري
إليه أنواع من الطيور ،وتركض إليه أنواع من السباع لتأكله ،فلوال ذلك حلصلت
عفونات يتسبب عنها كثري من األمراض املؤذية للحياة ،وكل تلك املنافع تعود
لغرض واحد وغاية واحدة هو استمرار حياة اإلنسان وبقاؤه.

يدلنا هذا الرتابط بني املخلوقات يف الغاية والغرض العائد إىل مصلحة
اإلنسان أن خالقها وخالق اإلنسان واحد ،فلو أن خالق الشمس غري خالق
خالق اإلنسان من االنتفاع بشمسه،
اإلنسان ألخذ خالق الشمس شمسه ،وملنع َ
وهكذا يف كل ما ذكرنا ،وحلصل بني اخلالقني التنازع واالختالف ،ولذهب كل
إله بام خلق ،فلام مل حيصل يشء من ذلك  -مع ما ذكرنا من الرتابط بني املخلوقات
علمنا أن خالق اجلميع خالق واحد ال َشيك له يف ملكه ،وعامل واحد ،وحكيمواحد ،قد أحكم مجيع ما خلق ،وأعده لغرض واحد ،وحكمة واحدة.
ال قديم غري اهلل

وال قديم غري اهلل تعاىل ،خالف ًا ملن قال :إن كالم اهلل تعاىل قديم ،وهم
والكرامية
األشعرية واحلشوية ،وخالف ًا ملن أثبت معاين قديمة ،وهم األشعرية
ّ
حيث قالوا :إن صفات اهلل تعاىل معان قديمة قائمة بذاته.
قلنا :يلزم تعدد القدماء ،وأن يكون هلم ما هلل تعاىل من اإلهلية.
ويلزم أيض ًا أن يكون اهلل سبحانه وتعاىل مؤلف ًا ومركب ًا ،والتأليف والرتكيب من
خصائص األجسام ،واهلل تعاىل ليس بجسم ،وسيأيت الكالم يف كالم اهلل تعاىل.
ما كلف اهلل عباده من املعرفة به

ومل يكلف اهلل سبحانه وتعاىل عباده املكلفني من املعرفة به تعاىل إال ما تقدم
ذكره ،وذلك كونه ربّ ًا مالك ًا للسموات واألرض وما فيهام ،أوالً ،آخر ًا ،قادر ًا،

علي ًام ،حي ًا ،سميع ًا ،بصري ًا ،أوجد العامل من العدم ،غني ًا ،ال تدركه األبصار ،ليس
كمثله يشء ،هذا ما ذكره صاحب األساس وشارحه يف هذا املوضع ،وينبغي
زيادة عىل ذلك ذكر أن اهلل جل وعال رمحن ،رحيم ،وإن كان ما تقدم قد تضمن
ذلك من حيث أن مماهر الرمحة الئحة عىل مجيع املخلوقات ،غري أنه ينبغي
التنصيص عىل هذين االسمني ،وملا هلذين االسمني من املكانة يف الدين كرر اهلل
عز وجل ذكرهام يف أول كل سورة.

وإنام قلنا :إن املكلف مل يكلف من معرفة اهلل تعاىل إال بام تقدم ألنه ال طريق
إىل معرفة اهلل إال آياته املبثوثة يف اآلفاق ،وهي ال تدل عىل أكثر مام ذكرنا ،وال
سبيل إىل معرفة ما سواه ،وذلك أن اهلل تعاىل ليس بجسم كام تقدم ،والعقل ال
يتصور إال األجسام وصفاهتا التي هي األعراض.
فمقدور العقل من العلم شيئان اثنان:

أحدهام التصديق ،والثاين التصور ،وقد ثبت أن اهلل تعاىل ليس بجسم وال
عرض ،والعقل ال يتصور إال ما كان كذلك ،وحينئذ فال جيوز تصور الباري تعاىل.
ولذلك قال أمري املؤمنني ( :#التوحيد أن ال تتومهه) أي تتصوره ،فلم
يبق يف مقدور العقل إال التصديق بام تقدم ،وال يكلف اهلل نفس ًا إال وسعها.
هذا ،واعلم أنه حيرم التفكر يف ذات اهلل تعاىل ،وذلك أنه ال سبيل للعقل إىل
الوصول إىل معرفة ذات اهلل تعاىل البتة ،وحينئذ فال يثمر التفكري إال الشك
والتصور ،وقد حسم اهلل تعاىل أطامع األفكار وقطع دابر املتصورين ،فقال
ْ ً
ََ ُ ُ َ
ِيطون بِهِ عِلما﴾ [طـه ،]110:وروي عن النبي ÷ أنه قال:
سبحانه﴿ :وَل ُي

((تفكروا يف اخللق ،وال تفكروا يف اخلالق فإنكم لن تقدروا قدره))(.)4

وحد ،ومن تفكَّر يف اهلل أحلد).
وعن عيل ( :#من تفكر يف خلق اهلل ّ

( )4جامع األحاديث ( )245/44رقم ( )40111وبألفاظ مقاربة برقم (،)40100 ،40111
وعزاها إىل الطرباين وابن عدي وابن مردويه والبيهقي واألصبهاين وغريهم.

االسم والصفـــة

يذكر املتكلمون االسم والصفة بني مسائل الكالم ملا هلام من العالقة به،
وذلك يف أسامء اهلل تعاىل وصفاته.
االسم

يطلق االسم يف اللغة عىل معنى ،ويف عرف أهل النحو عىل معنى آخر ،فأما
رض َب
يف اللغة فإهنم يطلقونه عىل الكلمة التي تدل عىل معنى ،فزيد اسمَ ،و َ َ
اسم و ...إلخ.
وأما يف اصطالح النحويني فيطلقون االسم عىل الكلمة الدالة عىل معنى يف
نفسها غري مقرتنة بزمن ،فزيد اسم وكذلك رجل و ...إلخ.
فزيد ورجل وأمثاهلام اسامن يف االستعاملني مجيع ًا اللغوي واالصطالحي،
يدل كل واحد منهام عىل معنى ،وهذا املعنى هو املدلول ،واالسم هو الدال
عليه ،ومن هنا يعرف بطالن قول من يقول :إن االسم هو املسمى ،فجعلوا
الكرامية من املجربة ،وبعض
الدال واملدلول شيئ ًا واحد ًا ،وأهل هذه املقالة هم ّ
متأخري احلنفية ،روي ذلك عنهم يف األساس ،ولو كان األمر كام يقولون لكان
احلال كام قال الشاعر:
لممو ن ُممن دممال مما ا أنٌدممه في م

اممما مممو ٌا مممم اسممما

لمممو

وكان من نطق بالعسل جيد حالوته ،ومن نطق بالصرب جيد مرارته و ..إلخ.
وقد قيل يف الداعي الذي دعاهم إىل القول بذلك :إنه ذهاهبم إىل أن أسامء اهلل
تعاىل قديمة ،فلزمهم لذلك تعدد القدماء مع اهلل تعاىل ،فهربوا إىل اخرتاع هذا القول.
ويمكن أن الداعي هلم هو اشتباه االسم واملسمى ،وذلك أهنم فرسوا
املسمى بأنه املعنى املرتسم يف الذهن ،وفرسوا االسم بأنه الكالم النفيس ،فاشتبه
عليهم املعنيان.

وهكذا تفعل املذاهب الباطلة بأهلها ،وتتجاوز هبم إىل اخلروج عن حدود
املعقول ،ويكفي الناظر يف معرفة بطالن مثل هذه املذاهب حكايتها ملا تتضمنه
من خمالفة الرضورة ،وكيف يشتبه عىل عاقل اسم زيد املؤلف من ثالثة حروف
ومعناه املؤلف من حلم ودم وروح ،و ...إلخ.
الصفـة

تطلق الصفة عىل مخسة معان ،بعضها لغوي ،وبعضها نحوي ،وبعضها كالمي:
 -4االسم الذي يتضمن املدح والتعميم ملن يتعلق به كأسامء اهلل تعاىل.
 -4تطلق الصفة ويراد هبا مجلة الكالم الذي يتضمن معنى يف املوصوف،
فقولنا (زيد كريم) يسمى وصف ًا وصفة ،وكذلك (زيد شجاع) وما أشبه ذلك.
وإطالق هذين املعنيني هو باعتبار اللغة.
 -2ثبوت الذات عىل يشء نحو :ثبوت احليوان عىل حياته ،فإنه صفة للحيوان.
 -2ما هو عبارة عن يشء هو الذات نحو :قدرة اهلل تعاىل وعلمه و...إلخ،
فإهنا هي ذاته جل وعال.
وهذان املعنيان كالميان.
 -5ما وضع من األسامء لذات باعتبار معنى كاسم الفاعل واسم املفعول
والصفة املشبهة ،وهذا املعنى نحوي.
وعن اإلمام املهدي  #أن الصفة ليست إال بمعنى الوصف ،كام يف املعنى
الثاين من اخلمسة املذكورة.
ويلزم عىل هذا القول أن تكون صفات اهلل تعاىل عبارة عن قول الواصف ال
غري ،بمعنى أنه تعاىل ليس له صفة إال جمرد قول الواصف ،وهذا واضح البطالن.
كام يلزم أن ال يفهم السامع من قول القائل :إن اهلل تعاىل عامل وقادر إال جمرد
القول من غري أن يفهم لذلك معنى آخر.

نعم ،يمكن أن يقال :إن النزاع يف معنى الصفة يعود إىل أمر لغوي ،فإذا ثبت
أن الصفة ال تقال يف اللغة إال لقول الواصف -كام قاله املهدي  -#صح
ذلك ،وال يلزم منه ما ذكرنا من أن السامع ال يفهم منه إال جمرد القول ،وأن اهلل
تعاىل ليس له صفة إال جمرد قول الواصف.
احلقيــقة واجملـــاز

يذكر املتكلمون احلقيقة واملجاز يف كتب الكالم من أجل بيان ما جيوز
إطالقه عىل اهلل تعاىل من األسامء والصفات بطريق احلقيقة أو املجاز وما ال
جيوز؛ لذلك نقول:
االسم ينقسم إىل حقيقة وجماز.
احلقيقة وأقسامها

فاحلقيقة :هي اللفظ املستعمل يف ما وضع له يف االصطالح الذي وقع
به التخاطب.
وتنقسم احلقيقة إىل أقسام:
 -1احلقيقة اللغوية :كأسد للحيوان املفرتس ،وجبل وشمس وقمر وما أشبه
ذلك من األسامء الباقية عىل معانيها التي وضعها العرب هلا حني وضعوا اللغات.
 -2احلقيقة العرفية العامة :كالقارورة لإلناء املصنوع من الزجاج ،والدابة
لذات األربع ،ونحو ذلك من الكلامت التي نقلها العرب من معانيها األصلية
إىل معان أخر ،وفيام ذكرنا فقد كانت القارورة اس ًام لكل ما يستقر فيه اليشء ،ثم
نقله العرب إىل إناء من الزجاج ،وكانت الدابة اس ًام لكل ما يدب عىل األرض،
ثم تعارف العرب عىل جعله لذي األربع فقط.
 -3العرفية اخلاصة :كالكالم ،والرفع ،واحلقيقة واملجاز ،فالكالم حقيقة
عند أهل أصول الدين يف علم أصول الدين ،والرفع حقيقة عند أهل النحو يف
العالمة املعروفة ،واحلقيقة اسم حقيقي عند البيانيني للكلمة املستعملة فيام

وضعت له ،واملجاز اسم حقيقي عندهم للكلمة املستعملة يف غري ما وضعت له.
وكل هذا بعد أن كان الكالم ل ِ َّل رف ِ
ظ املركب ،والرفع ألخذ اليشء من أسفل إىل
أعىل واحلقيقة للراية ،واملجاز للطريق.
 -4احلقيقة الرشعية :كالصالة ،والصيام ،والزكاة ،والطالق ،وما أشبه
ذلك ،مام أخذه الرشع من معناه اللغوي إىل معنى آخر ،واستعمله فيه ،فقد
كانت الصالة للدعاء ،ثم نقلها الرشع إىل العبادة املخصوصة.
 -5احلقيقة الدينية :كاإليامن ،واملؤمن ،والكافر ،والفاسق ،ونحو ذلك ،مام
نقله الشارع من معناه اللغوي إىل معنى من معاين أصول الدين.
اخلاف يف وقوع احلقيقة الدينية واحلقيقة الشرعية

وقد خالف قوم يف وقوع احلقيقة الرشعية واحلقيقة الدينية.
واجلواب عليهم أن نقول :إن لفظ الصالة قد كان يف األصل للدعاء ثم نقل
ذلك اللفظ يف الرشع إىل معنى جديد هو العبادة املخصوصة ،فإذا أطلقت
الصالة ال يفهم منها إال العبادة دون الدعاء ،وهذا هو الذي نريد باحلقيقة
الرشعية ،وكذلك لفظ الزكاة ال يفهم منها إال املال املخصوص.
ولفظ اإليامن يف اللغة يفيد التصديق ،فصار يف الرشع بعد ذلك يفيد معنى
آخر هو القول باللسان واعتقاد اجلنان والعمل باألركان ،ويدل عىل ذلك قوله
ذ َ ُْ ْ ُ َ ذ َ َ ُ َ ذُ َ َ ْ ُُ ُُ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ت عليْ ِه ْم
جلت قلوبهم ّنِإذا تل ِي
تعاىل﴿ :إِنما المؤمِنون اَّلِين إِذا ذكِر اّلِل و ِ
َ ُُ َ َُْ ْ َ ً ََ
ذُ
َ
ْ ُ
ذ َ ُ ُ َ ذ َ
الصَلة َوم ذِما َر َزقنَاه ْم
يمانا َولَع َرب ِ ِه ْم َيتَ َوَّكون 2اَّلِين يقِيمون
آياته زادتهم إ ِ
ْ ُ َ
ُينفِقون[ ﴾3األنفال].
ذ َََْْ َ ً
ْ
قالوا :قال اهلل تعاىلَ ﴿:و َم ْن يُؤم ِْن بِاّلِل ِ ويعمل ص ِ
اْلا﴾ [التغابن]9:فعطف
بالواو العمل الصالح عىل اإليامن ،مام يؤخذ منه أن العمل الصالح غري اإليامن؛
إذ حق العطف التغاير.
قلنا :اإليامن هنا مستعمل يف معناه اللغوي ،وال مانع من استعامل الكلمة بعد
نقلها يف معناها األصيل إذا دلت عىل ذلك قرينة.

اجملاز والرد على من نفى وقوعه

املجاز :هو الكلمة املستعملة يف غري ما وضعت له يف اصطالح التخاطب
لعالقة مع قرينة ،كاألسد إذا أطلق عىل الرجل الشجاع؛ فإنه يسمى جماز ًا،
وكالصالة إذا أطلقها أهل الرشع عىل الدعاء ،فإهنا تكون جماز ًا ،الستعامهلا يف
غري ما وضعت له عندهم.
املجاز قوم فقالوا :مل يقع جماز يف القرآن
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد أنكر
َ
وال يف غريه ،وأنكر آخرون وقوع املجاز يف القرآن والسنة.
قلنا يف اجلواب:

أشعار العرب طافحة باملجازات ،من ذلك قول اهلذيل:
وإذا اا زيممم أتبمممبه أ ا هممما أَ زيممممممه ة يزييمممممم

مممممم

املنية املوت وليس هلا أظفار تنشبها.

ْ ْ
ويف القرآن الكريم الكثري من املجازات ،من ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :واخفِض
َ ُ َ َ َ َ ُّ
َ ذ ْ
الرَحَةِ﴾ [اإلسراء.]42:
اح اَّل ِل مِن
لهما جن
َ َْ
َْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ي يديهِ وَل مِن خلفِهِ﴾ [فصلت،]24:
وقوله تعاىلَ﴿:ل يأت ِيهِ اْلاطِل مِن ب ِ
َ َ َ َْ َ َ َ ً
فأثبت للقرآن يدين وليس له يدان .وقال سبحانه وتعاىل﴿ :فجعلناها نكاَل
َ َْ
ل َِما َب ْ َ
ي ي َ َد ْي َها َو َما خلف َها﴾ [البقرة ،]44:فجعل تعاىل للقرية املهلكة يدين اثنتني.
ُ
َ َ ُْ ً ََْ ََ ْ ْ
ي َرَحَتِهِ﴾ [األعراف ]47:فسمى تعاىل
وقال تعاىل﴿ :ي ُ ْرسِل الرِياح بشا بي يد
ََذ َ َْ
ُ
اءت ُه ْم آيَاتنَا
املطر رمحة ،وجعل له يدين اثنتني ،وقال تعاىل﴿ :فلما ج
ُْ ًَ
َصة[ ﴾...النمل ]13:فأثبت لآليات اإلبصار واملجيء ،وذلك من املجاز.
مب ِ
ُ
وقوله تعاىل عن القرآنّ﴿:نِإنذ ُه ِف أ ِم الْكِتَاب َ َ
ل ْينَا لَ َع ٌّ َ ٌ
ِل حكِيم﴾ [الزخرف]2 :
ِ
ِ
ِ
فقال :يف أم الكتاب ،وليس للكتاب أم عىل احلقيقة ،وأثبت للقرآن صفة العلو
ٍ
وجار عىل األلسنة ،ومكتوب يف املصاحف.
وهو يف احلقيقة حمفوظ يف الصدور،

َ ذ ْ ُ َ ذ َ ُ َْ ُ َ
ان﴾ [الرمحن ،]4:والسجود احلقيقي
وقال سبحانه﴿ :وانلجم والشجر يسجد ِ

هو وضع اجلبهة عىل األرض ....إلخ .وذلك غري متحقق يف الشجر.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ال جيوز أن يطلق عىل اهلل املجاز الذي يلزم منه
تشبيه اهلل تعاىل ،كاملجاز الذي عالقته املشاهبة ،أو العموم ،أو اخلصوص ،أو
اجلزئية ،أو الكلية ،أو احلا رليَّة ،أو املحلية؛ إذ أن ذلك ال يكون إال يف األجسام،
واهلل تعاىل ليس بجسم.
تفسري اآليات التي توهم التشبيه

ُ ُّ َ ْ َ
َش ٍء هال ٌِك
وقد جاء يف القرآن آيات توهم التشبيه ،منها قوله تعاىل﴿ :ك
ذ ْ
إَِل َوج َه ُه﴾ [القصص ،]88 :فقد يتوهم أن الوجه هنا جماز عالقته اجلزئيةُ ،فأ رطلِ َق
اجلزء الذي هو الوجه وأريد به الكل ،وليس كذلك؛ ألن اهلل تعاىل ليس بجسم،
فال يوصف بكل وال جزء ،تعاىل عن ذلك ﴿لَي ْ َس َك ِمثْلِهِ َ ْ
َش ٌء[ ﴾..الشورى.]11:
بل التوجيه السليم لآلية أن نقول :املجاز املذكور يف اآلية من النوع الذي
عالقته الزيادة كام يف قوله تعاىل﴿ :لَي ْ َس َك ِمثْلِهِ َ ْ
َش ٌء﴾ [الشورى ،]11:هكذا قالوا.
وعندي أنه ال بعد يف جعل ذلك مام عالقته اجلزئية ،وذلك أن اجلزء يف املجاز

املذكور غري مراد فال يستلزم التشبيه ،غري أنه يقر حيث ورد من القرآن ،وال
جيوز لنا اخرتاع ما يشاهبه من املجازات.
َْ
ومنه قوله تعاىل﴿ :بَ ْل يَ َداهُ َمب ْ ُس َ َ
ان﴾ [املائدة ،]42 :وقال تعاىلَ﴿:ت ِري
وطت ِ
َ َََ َ َْ َْ ُ َ َ َ َْ
َ ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
بِأعينِنا﴾ [القمر ،]12:وقوله﴿:ما منعك أن تسجد ل ِما خلقت بِيدي﴾ [ص.]74 :
َ َ َْ
ََْ
َْ
َْ َ
وقوله تعاىل﴿ :تعل ُم َما ِِف نف ِِس َوَل أعل ُم َما ِِف نفسِك﴾ [املائدة ،]114:ونحو ذلك.
َ
ََ
ب
فنقول :إن القرآن نزل بلغة العرب كام قال تعاىل﴿ :بِل ِس ٍ
ان عر ِ ٍ
ُ
ي﴾ [الشعراء ،]194:والعرب تستعمل يف لغتها احلقيقة ،واملجاز بأنواعه،
مب ِ ٍ
والكنايات ،وتوسعت يف ذلك حتى قال ابن جني :إن املجاز هو األغلب يف
وأشعار العرب وكال ُمها مشحون به ،وأطبق البلغاء عىل أن املجاز
اللغة،
ُ
والكناية أبلغ من احلقيقة والتِصيح.

فعىل تلك اللغة نزل القرآن ،وال مانع حينئذ من ورود املجازات التي
عالقاهتا ما ذكر ،غري أنه ُيقر حيث ورد ،وال جيوز للمكلف أن يتجوز بإطالق
مثلها عىل اهلل ملا تقدم.
ُ ُّ َ ْ َ
ذ ْ
َش ٍء هال ٌِك إَِل َوج َه ُه﴾ [القصص ،]88:معناه عند اجلميع إال
فقوله تعاىل﴿ :ك

إياه ،وال يصح ألحد أن يستدل من هذه اآلية عىل أن هلل تعاىل وجه ًا من حيث أن
العالقة يف ذلك املجاز هي اجلزئية ،التي يلزم عنها أن اهلل تعاىل ُكل له أجزاء،
وحينئذ يلزم تشبيه اهلل تعاىل باألجسام املخلوقة تعاىل اهلل عن ذلك.
ذ ْ
ألنا نقول يف ذلك :إن الوجه يف قوله تعاىل ﴿ :إَِل َوج َه ُه﴾ غري مراد وال

مقصود ،وحينئذ فال يصح االستدالل به عىل التشبيه سواء أكانت العالقة هي
الزيادة أو اجلزئية ،وهكذا مجيع املجازات ،فإذا َأ رط َل رق َت لفظ األسد عىل رجل شجاع
فال يفهم منه أحد أن للرجل خمالب ًا وشعر ًا كشعر األسد وأنياب ًا كأنيابه ...إلخ.
فإن قيل :إذا كانت العالقة اجلزئية فإنه يلزم عنها التشبيه.
قلنا :العالقة مصححة لالستعامل وليست مقصودة ،وسبيلها سبيل املجاز،
وال مانع من تأويل العالقة ،فقد تأولنا املجاز.
َْ ََ ُ َ ْ ُ َ َ
ان﴾ [املائدة ]42:كناية عن سعة العطاء والبذل،
وقوله تعاىل﴿ :بل يداه مبسوطت ِ

وبسط اليدين غري مراد.
َ
ْ
َْ
وقوله تعاىلَ﴿ :ترِي بِأعيُنِنَا﴾ [القمر ]12:كناية عن حفظ اهلل تعاىل وحراسته،
ٍ
رت ِج ُم املعنى املقصود الذي هو
ُ
غري ُم َرا َدة وال مقصودة ،وإنام هي كلمة ُت َ ر
والعني ُ
احلفظ واحلراسة ال غري.
َ
َ َََ َ
ك أ ْن ت َ ْس ُ
ج َد ل َِما َخلَ ْق ُ
ت بِيَ َدي﴾ [ص ،]74 :كناية عن
وقوله تعاىل﴿ :ما منع

باب من أبواب البالغة.
تعميم آدم وكرامته عىل اهلل ،والكناي ُة ٌ

وال يصح االستدالل بلفظ الكناية عىل إثبات يشء أو نفيه ،وذلك أن اللفظ

فيها ال يكون مراد ًا ،وإنام املقصود هبا معنى آخر يالزم ذلك اللفظ ،هذا هو
طبيعة الكنايات ،ويضاف إىل ذلك استحالة املعنى احلقيقي للفظ.
َ َ َْ
ََْ
َْ
َْ َ
وقوله تعاىل﴿ :تعل ُم َما ِِف نف ِِس َوَل أعل ُم َما ِِف نفسِك﴾ [املائدة ،]114 :من

باب املجاز الذي يسمى باملشاكلة ،واملعنى :تعلم غيبي وال أعلم غيبك.
َ َ ْ َ َ ََ
ذ
َ ْ
لَع َما فَ ذر ْط ُ
ب اّلِلِ﴾ [الزمر ،]44 :فجنب
ن
ج
ِف
ت
وقوله تعاىل﴿ :يا حَسَت
ِ
ِ
اهلل تعاىل جماز عرب به عن طاعة اهلل ،إذ التفريط ال يقع من املكلف إال يف طاعة
اهلل ،واجلنب هو اجلهة ،يقال :أخصب َجنَاب القوم ،أي :جهتهم..
وأنشد األخف :
اسممممممماا ج ممممممم وادُممممممم ج ممممممم
أي الناس جهة واألمري جهة.
فاملجاز حينئذ من تسمية احلال باسم املحل ،وال تستلزم هذه العالقة هنا
التشبيه؛ ألن املقصود باجلنب الطاعة.
الرمحن الرحيم

الرمحن الرحيم اسامن هلل تعاىل ،حقيقيان ،من احلقيقة الدينية ،ودليل ذلك
أهنام يطلقان عىل اهلل تعاىل من غري قرينة ،بل ال يطلقان إال عليه عز وجل ،وذلك
عالمة احلقيقة.
وليس ببعيد أن يقال :إهنام لفمان جمازيان ،وتكون العالقة فيهام املشاهبة ،شبه
اهلل تعاىل فعله باملخلوقني من إسبال النعم عليهم يف الدنيا واآلخرة ،وإمهاهلم
والسرت عليهم يف الدنيا ،وقبول التوبة ،ونحو ذلك بفعل ذي احلنو والشفقة ،وال
يلزم من تشبيه فعله تعاىل بفعل املخلوق التشبي ُه له تعاىل بخلقه.
ورمحة اهلل جماز ،والعالقة املشاهبة بني فعله تعاىل وفعل ذي احلنو والشفقة من
خلقه ،وال يلزم من ذلك التشبيه كام ذكرنا.
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ين﴾ و﴿ َسن ْستَدر ُ
ومن هذا النوع قوله تعاىلَ ﴿ :و ُه َو َخاد ُِع ُه ْم﴾ و﴿خ ُ
ْي ال َماكِر َ
ج ُه ْم﴾
ِ
ِ

ونحو ذلك ،فال يلزم منه التشبي ُه حيث شبه فعله باملنافقني بفعل خلقه.

ْ ُ َ ُ َ
ََ
وقوله تعاىلَ ﴿ :س َنف ُرغ لك ْم أ ُّي َها اثلذقَل ِن﴾ [الرمحن ،]31 :كناية عن شدة الوعيد.
هذا ،ومجيع ما ذكرنا من املجاز والكناية ال جيوز إطالقه عىل اهلل تعاىل إال سامع ًا.
ما جيوز إطاقه على اهلل تعاىل من األمساء وما ال جيوز

وال جيوز أن نسمي اهلل تعاىل بيشء من األسامء إال بام يتضمن املدح هلل تعاىل
َ ذ ْ َ ْ َ ُ ُْ ْ َ َ ْ
ُ
َ
ُ
والثناء عليه كام قال تعاىل﴿ :و ِّلِل ِ اْلسماء اْلسِن فادعوه بِها﴾ [األعراف،]180 :
وال حتتاج األسامء احلقيقية التي تتضمن املدح هلل تعاىل والثناء عليه إىل إذن سمعي.
وقال قوم :بل ال بد من اإلذن ،وهؤالء هم الذين يقولون :إن أسامء اهلل تعاىل توقيفية.
قلت :قد سمى اهلل تعاىل نفسه يف كتابه وعىل لسان رسوله ÷ باألسامء
احلسنى ،وأثنى عىل نفسه هبا ،وليس بمقدور املكلف أن يثني عىل اهلل تعاىل بأكثر
مام أثنى عىل نفسه ،ويف دعاء النبي ÷(( :ال أحيص ثنا ًء عليك ،أنت كام أثنيت

عىل نفسك)).

وشيء :ليس من أسامئه تعاىل ،فال جيوز إطالقه عىل اهلل تعاىل إال إذا وقع كناية
عنه جل وعال ،وال يكون كناية إال مع ضميمة تنضم إليه ،وحينئذ فيصح أن
نقول( :يشء ال كاألشياء).
وقد يكون لفظ اليشء كناية من غري ضميمة ،وذلك يف نحو مقام
االستدالل ،واالستفسار ،والتعميم.
أما االستدالل فنحو أن يقال :ال بد يف حدوث املحدَث من يشء صدر عنه احلدوث.
ُ ْ َ ُّ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ً ُ
ذُ َ ٌ َْ
وأما االستفسار فنحو﴿ :قل أي َش ٍء أكب شهادة ق ِل اّلِل ش ِهيد بي ِِن
ْ ُ
َوبَينَك ْم﴾ [األنعام.]19:
ذ
ُ ُّ َ ْ َ
ُ
َ ذُ
َش ٍء َعل ٌ
كل َ ْ
َش ٍء هال ٌِك إَِل
ِيم﴾﴿ ،ك
وأما التعميم فنحو﴿ :واّلِل ب ِ ِ
ْ
َوج َه ُه﴾ [القصص.]88:

وأما يف غري ما ذكرنا فال جيوز إطالقه عىل اهلل تعاىل ،إذ ال مدح فيه هلل وال

ثناء ،وال يفيد إطالقه عىل اهلل تعاىل أي فائدة.

اجلالة

اجلاللة (اهلل) اسم هلل تعاىل يفيد املدح والثناء عليه تعاىل ،ومعنى اجلاللة:
اجلامع لصفات اإلهلية التي هبا يستحق العبادة ،فيفهم من إطالقها مجيع صفات
العممة واجلالل والكربياء والكامل ،وليست اجلاللة اسم علم كام يقوله النحاة،
وذلك ألن األعالم ال تفيد معنى سوى تعيني املسمى ،وأيض ًا العلم ما يوضع
لتمييز ذات عن جنسها ،واهلل تعاىل ال جنس له حتى يميز بعضه عن بعض،
ولفظ اجلاللة يفيد معاين العممة واجلالل والكربياء والكامل.
واحد وأحد

وواحد وأحد اسامن له جل وعال يتضمنان املدح؛ إذ هام بمعنى املتفرد
بصفات اإلهلية واجلالل التي ال يشاركه فيها أحد.
وهذا املعنى الذي ذكرناه هلذين االسمني هو املقصود عند إطالقهام عىل
اخلالق سبحانه.
وهلذين االسمني معان أخر ال جتوز يف حق اهلل تعاىل ،ومن هذه املعاين:
واحد العدد ،وما ال يقبل التجزؤ واالنقسام ،واملختص بصفات تقل املشاركة
فيها كام يقال :فالن وحيد عِصه ،فهذه املعاين ال جيوز أن تطلق عىل اهلل تعاىل.
الفرق بني صفات الذات وصفات الفعل

صفات الذات :هي التي يستحقها جل وعال يف األزل نحو :قادر ،وعامل،
وحي ،وأول ،وسميع ،وبصري.
وصفات الفعل :هي التي يستحقها تعاىل باعتبار فعل يفعله ،وال يوصف هبا
إال بعد وجود الفعل ،وذلك نحو :خالق ،ورازق ،وحميي ،وُميت.

مالك ،ورب ،وحليم ،وغفور

اتختلف يف هذه الصفات من أي القبيلني هي؟

والذي يمهر يل أهنا من صفات الفعل ،وذلك أن لفمة مالك ثبتت هلل عز
وجل باعتبار فعل ،هو إحداثه للمملوك وملكه له ،وكذلك رب فإنه يثبت له
تعاىل باعتبار فعل ،هو إحداثه للمربوب وملكه له.
وحليم صفة هلل تعاىل باعتبار فعل هو إمهال العصاة ،مع إسبال النعم،
وكذلك غفور ،فإنه باعتبار فعل ،هو قبول التوبة.
وقد قيل :إن مالك ًا ورب ًا صفتا ذات ،إما ألهنام بمعنى قادر ،كام يقول اإلمام
املهدي  ،#وإما لكوهنام بمعنى أن اململوك له جل وعال من غري اعتبار فعل،
وهذا املعنى ثابت هلل عز وعال من قبل أن خيلق اململوك واملربوب ،وهذا مبني
عىل أنه يصح إطالق املشتق حقيقة عىل صاحبه قبل أن حيصل الفعل ،واختار
هذا القول صاحب األساس.
وقيل يف حليم وغفور :إهنام ليسا من صفات الفعل ،بل من صفات النفي،
بمعنى أنه تعاىل تارك النتقام العصاة.
قلنا :لو كان مالك ورب بمعنى قادر لكانا صفتي ذات ،غري أهنام ال يدالن
عىل معنى قادر ،وإن دال عليه فإنام يدالن عليه بااللتزام ال باملطابقة ،وداللة
االلتزام ال تكفي لصحة ذلك ،وإال لصح لنا أن نقول :إن عامل ًا بمعنى قادر من
حيث إن عامل ًا يدل عىل فاعل املحكم باملطابقة ،ويدل عىل قادر بااللتزام ،وهذا
ال يقوله أحد من أهل الكالم.
واحتجاج صاحب األساس غري مفيد ،وإال لزم أن يكون خالق ورازق صفتي ذات
وما أشبه ذلك من صفات األفعال ،وال قائل بذلك ،وذلك أنه  #بنى احتجاجه عىل
أنه يصح اشتقاق الصفة من فعل مستقبل ،ويكون إطالقها حقيقة ال جماز ًا.

اسم الفاعل

يطلق اسم الفاعل كقائم وضارب عىل من صدر منه القيام والرضب يف املايض،
وعىل من يصدر منه يف حال التكلم ،وعىل من سيحصل يف املستقبل منه.
وقد وقع االتفاق عىل أنه يطلق عىل من يصدر منه يف احلال حقيقة ،ووقع
اخلالف يف إطالقه عىل املايض واملستقبل ،هل هو حقيقة أم جماز؟ والذي يمهر
أن اسم الفاعل يطلق حقيقة يف املايض واحلال دون املستقبل ،فيقال :فالن
ضارب وقاتل ملن وقع منه الرضب والقتل يف املايض ،أو ملن حيصل منه ذلك يف
احلال دون من سيحصل منه يف املستقبل ،ودليل ذلك هو الفهم لذينك عند إطالق
الصفة ،دون املستقبل فال يتبادر إىل الفهم أص ً
ال إال إذا اقرتن الوصف بقرينة.
إذا عرفت ذلك فيصح أن نقول :إن اهلل تعاىل خالق ما سيكون ،ويكون ذلك
جماز ًا ،وال يفتقر إىل إذن سمعي ،لوقوع االتفاق كام رواه النجري :من أنه جيوز
وصف اهلل تعاىل بام سيفعله قطع ًا من غري إذن سمعي وإن كان جماز ًا ،نحو :مثيب
األنبياء ،ومعذب األشقياء.
ما خيتص اهلل تعاىل به من األمساء

وخيتص اهلل تعاىل من األسامء باجلاللة ،فال تطلق إال عليه سبحانه ،وخيتص
برمحن ،فال يطلق إال عليه تعاىل ،سواء أضيف أم ال ،وبرحيم إذا كان غري
مضاف ،فإن أضيف جاز إطالقه عىل غريه كفالن رحيم القلب ،ورحيم
بعشريته ،وزيد رحيم ،فإنه يف حكم املقيد؛ وذلك ألن اإلخبار به عن زيد تقييد
له ،فقد خرج بذلك عن إفادة عموم الرمحة الشاملة لكل يشء.
ورب مثل رحيم فيام ذكرناه سواء.
ّ
ودليل ما ذكرنا يف الرحيم والرب هو أهنام إذا أطلقا ال حيملهام السامع عىل
غري اهلل تعاىل.
وخيتص اهلل تعاىل بذي اجلالل ،وذي الكربياء ،وبديع السموات واألرض،
وقدوس ،ومهيمن ،وعامل الغيب ،وحميي املوتى ،ونحو ذلك مام يشتمل عىل
غاية التعميم الذي ال يستحقه غريه سبحانه.

وخيتص تعاىل بثابت يف األزل ،خالف ًا ملن أثبت ذوات األشياء يف األزل ،وهم
املعتزلة ،حيث قالوا :إن ذوات األشياء ثابتة يف األزل غري موجودة ،ففرقوا بني
الثبوت والوجود ،وقد سبق ذكر اجلواب عليهم.
وال خيتص تعاىل بقديم؛ خالف ًا أليب عيل اجلبائي ،ودليل ما قلنا قوله تعاىل:
َْ
﴿ َوال ْ َق َم َر قَ ذد ْرنَاهُ َمنَاز َل َح ذِت ََع َد ََكل ْ ُع ْر ُ
ون القدِي ِم[ ﴾39يـس].
ج
ِ
ِ
وثبت بني األمة بال تناكر نحو :رسم قديم ،وبناء قديم ،فلو كان خمتص ًا باهلل
تعاىل ألنكر ذلك العلامء.

۞۞۞۞۞

كتاب العدل

تعريف العدل

العدل هنا هو :العلم بتنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن فعل القبيح ،وأن أفعاله
كلها حسنة ،فمن اعتقد ذلك فهو من أهل العدل ،ومن هنا سميت العدلية عدلية،
فقولنا :إن اهلل عدل معناه :أنه تعاىل منزه عن فعل القبيح وأن أفعاله كلها حسنة.
ومعنى العدل يف حق املخلوق :هو من ال يفعل القبيح ،وال خيل بالواجب،
وأفعاله كلها حسنة ،وقد قال الويص  #يف معنى العدل يف حق اهلل تعاىل:
(والعدل أن ال تتهمه) أي ال تتهمه يف فعله بأنه قبيح.
نعم ،املجربة يوافقوننا من حيث املبدأ ،فيقولون :إن اهلل تعاىل منزه عن فعل
القبيح ،وإن أفعاله كلها حسنة ،غري أهنم نقضوا هذا املبدأ ،ومل يقفوا عند
مقتضاه ،فقالوا :إنه ال يوجد يف الكون ظلم أو كذب أو إثم أو عدوان أو
عصيان إال واهلل سبحانه وتعاىل هو الذي خلقه وأوجده وأراده وشاءه وقدره
وقضاه ،فتنزيه املجربة هلل عن فعل القبيح تنزيه مدخول ،غري مريض ،وال
مقبول ،وذلك أهنم مل ينزهوا اهلل تعاىل إال بقول اللسان املجرد عن أي معنى،
فتنزهيهم هلل تعاىل بذلك يف احلقيقة إنام هو استهزاء ،ونمري ذلك إيامن املنافقني
َ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ذ َ ََ ُ ُ ذ
اّلِلِ َو ذ ُ
اّلِل
املذكور يف قوله تعاىل﴿ :إِذا جاءك المناف ِقون قالوا نشهد إِنك لرسول
َ َ َ
َ ْ َ ُ ذ َ ََ ُ ُُ َ ذ ُ َ ْ
َ
ذ ْ َ
ي لَكذِبُون[ ﴾1املنافقون] ،فحكم اهلل
يعلم إِنك لرسوُل و
اّلِل يش َه ُد إِن ال ُمنافِقِ

تعاىل بكذهبم ملا كانت عقيدهتم ختالف ألسنتهم.

فصل يف حقيقة احلسن والقبيح

احلسن :ما ال عقاب عليه ،سواء كان واجب ً َا أم مندوب ًا أم مباح ًا أم مكروها.
والقبيح :ما يعاقب عليه فاعله عىل بعض الوجوه.
فقوله يف احلد :عىل بعض الوجوه لتدخل القبائح الواقعة من الصبيان
واملجانني ،فإهنا توصف بالقبح وال عقاب عليها ،وبنا ًء عىل ما ذكرنا فال واسطة
بني احلسن والقبيح.

علة قبح الفعل عند أئمتنا ومن وافقهم

قال أئمتنا  %والزيدية ومعتزلة البرصة :ال يقبح الفعل إال لوقوعه عىل
وجه يتعلق به ،ومعنى ذلك أن القتل مث ً
ال يقبح إذا كان عىل وجه الفساد
والعدوان ،فإذا انتفى الفساد والعدوان يف القتل فال يقبح كالقتل قصاص ًا أو
حد ًا ،ويقبح الكذب ملا يرتتب عليه من نقص قائله ،وما يرتتب عليه من عدم
الوثوق به ،وملا يرتتب عليه من العدوان والفساد إذا كان فيه رضر عىل أحد.
ويقبح الزنا ملا فيه من هتك األعراض ،واختالط األنساب ،مع ما حيصل به
من األمراض الفاتكة ،وَشب اخلمر ملا فيه من فساد العقل ،وما يرتتب عليه من
العدوان والفساد ،وهكذا سائر القبائح العقلية والرشعية فإن قبحها مل يكن إال
من أجل أمر يتعلق هبا بسببه يصري الفعل قبيح ًا.
القائلون بأن الفعل يقبح لذاته

وروي عن بعض املتكلمني وبعض الفقهاء :أن الفعل يقبح ال ألمر يقع

عليه ،بل إنام يقبح لذاته ،واستدلوا عىل ذلك بأن قالوا :إن األصل يف مطلق
األفعال احلمر ،وإنام كان األصل فيها كذلك؛ ألهنا تِصف يف ملك اهلل سبحانه
وتعاىل ،وذلك ال جيوز إال بإذنه ،فام جاء اإلذن فيه من اهلل للمكلفني بفعله فهو
حسن ،وما ال جييء فيه اإلذن فهو قبيح ،ومن هنا فال حيتاج القبح إىل وجه كام
يقوله األولون.
واجلواب عليهم :أن العقالء ال تذم من تناول َشبه من األهنار ونحوها ،أو
َّ
متشى يف األرض قبل ورود الرشائع ،وال تصوب من عاقبه ،ولو كان األصل هو
احلمر لذمته العقالء ،وصوبت من عاقبه؛ لتعديه يف الفعل قبل معرفة إذن الرشع.

تعليل األشعرية لقبح الفعل

وقالت األشعرية( )4وغريهم :بل إنام يقبح الفعل من أجل هني الشارع
عنه ،وال يعرف املكلف قبل النهي قبيح ًا وال حسن ًا ،فالقبائح عندهم كلها
َشعية.
قلنا :من املعلوم أن الكفرة املنكرين للرشائع يستقبحون الملم والعدوان
والفساد يف األرض ،ويستحسنون العقاب عليه ،بل يطالبون يف معاقبته ،كام هو
احلال اليوم فإن الدول الكافرة قد أطبقت عىل حماربة اإلرهاب وعىل معاقبة
اإلرهابيني ،ويف الدول الكافرة أنشئت منمامت تعتني بحقوق اإلنسان ،تستنكر
ظلم األبرياء وتطالب بمحاكمة املجرمني.
وأيض ًا فإن العقالء مجيع ًا من املالحدة وغريهم لو رأى أحدهم صبي ًا يريد أن
يرتدى يف بئر ،أو يمد يده ليأخذ ح ّية الستحسن منعه من ذلك والستقبح تركه،
وإن مل يكن له برحم.
وبعد ،فقد كان من املفروض أن ال يكون مثل هذا موضع خالف بني
املكلفني لوضوح استقباح القبيح يف الفطرة ،واستحسان احلسن.
ومام ال شك فيه أن أهل هذا القول ال يستندون إىل حجة وال إىل برهان وإنام
اخرتعوه من عند أنفسهم اخرتاع ًا ليغلقوا به عىل خصومهم أبواب اجلدال التي
اهنالت فيها عليهم جحافل النقد واإللزام ،بسبب قوهلم باجلرب ،وما يلحق به من
كون العبد غري خمتار .و..إلخ.
قول بعض اجملربة يف سبب قبح الفعل

وقال بعض املجربة :إنام يقبح الفعل من العبد لكونه مربوب ًا وعبد ًا ُملوك ًا.
وعىل اجلملة فإن املجربة مجيع ًا يذهبون إىل أن الفعل يقبح للنهي ،وحيسن
لعدم النهي ،أو يقبح لكون العبد مربوب ًا أو ُملوك ًا ،وحيسن لإلباحة.
( )4منسوبون إىل مذهب أيب احلسن األشعري -وهو عيل بن أيب برش بن إسحاق بن سامل بن
إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بن أيب بُردة بن أيب موسى األشعري( .عدة األكياس/ج.)4

ويف حق اهلل تعاىل :حيسن الفعل منه تعاىل لعدم النهي يف حقه جل جالله،
أو لكونه رب ًا ،فيحسن منه تعاىل فعل الكذب والملم ،وال يكون قبيح ًا؛ لعدم
النهي أو لكونه رب ًا ،وعىل هذ املبدأ بنوا مذهبهم حيث قالوا :إن اهلل تعاىل هو
الذي خيلق الكفر يف الكافر ويق ّيده به ،بحيث ال يتمكن من اخلروج منه ،ثم
يعذبه يف النار خالد ًا فيها.
قلنا :لو كان األمر كام ذكرتم للزم أن ال يوثق بخربه تعاىل ،وللحقته تعاىل
صفات النقص التي هي الكذب ونحوه ،وكل ذلك باطل ،ال جيوز باالتفاق،
وما أدى إىل الباطل فهو باطل.
وبعد ،فإن الملم والكذب قبيح يستقبحه العقل ،وتنفر عنه الفطرة ،وال
خيتلف ذلك باختالف الفاعلني ،إال أن القبيح إذا صدر من العامل بالقبيح
املستغني عن فعله كان أقبح وأسمج.
القبائح الشرعية وعلة قبحها

ُْ
ُقبحت القبائح الرشعية ملا يف فعلها من املفاسد ،ومن هنا قال تعاىل﴿ :قل
ذ َ َ ذ َ َ َ َْ
َ
َ
ْ
ب الف َواحِش َما ظ َه َر مِن َها َو َما َب َط َن﴾ [األنعام.]141:
إِنما حرم ر ِ
فتحريم الزنا ملا فيه من هتك األعراض ،واختالط األنساب ،ثم ملا يتسبب
عن فعله من حدوث األمراض الغريبة التي حتدثت عنها السنة ،والتي ظهرت
بكثرة يف هذا الزمان ،وحتريم اخلمر ملا فيه من فساد العقل الذي يرتتب عىل
فساده الكثري من اجلرائم واملآثم ،وحتريم الغناء ملا فيه من الدعوة إىل الزنا ،ومن
هنا قيل :ما استنزلت العفيفة عن عفتها بمثل الغناء ،وملا فيه من الغفلة عن ذكر

اهلل التي تؤدي إىل فساد القلب ،ومن هنا جاء يف الرواية(( :الغناء ينبت النفاق يف
القلب كام ينبت املاء الشجر))(.)4
( )4ويف رواية.. :كام ينبت املاء (البقل) ،ورواية أخرى (الزرع) ،انمر :البالغ الناهي عن الغناء وآالت
املالهي لإلمام احلجة جمد الدين بن حممد املؤيدي  ،#مسند اإلمام زيد ( )411كتاب البساط
لإلمام النارص( )22وانمر مصنف عبد الرزاق ،ومصنف ابن أيب شيبة ،وسنن أيب داود ،والسنة أليب
بكر اخلالل ،واإلبانة الكربى البن بطة ،وشعب اإليامن للبيهقي ،واملحىل البن حزم ...الخ.

وإىل آخر املحرمات الرشعية ،غري أن هناك حمرمات قد خيفى الفساد املرتتب
ُْ ذ
عىل فعلها ،ومن هنا قسم اهلل تعاىل الفواح قسمني يف قوله تعاىل﴿ :قل إِن َما َح ذر َم
َ َ َْ
َ
َ
ْ
ب الف َواحِش َما ظ َه َر مِن َها َو َما َب َط َن﴾ ،فقسم ظاهر فحشه ،وقسم خفي فحشه.
رِ

هذا ،وال منافاة بني ما ذكرنا وبني قول قدماء أئمتنا  :%إن وجه قبح

القبيح الرشعي هو كونه كفر ًا لنعمة املنعم ،وكفران النعمة قبيح عقالً ،وذلك
أنه ال مانع من تعدد أوجه القبح.
احلسـن الشــرعي

ووجه حسن احلسن الرشعي كالصالة والصيام هو ملا فيها من املصالح
َ ُ ُ ذُ ْ َ ََ ُ
اّلِل ِِلَج َعل عليْك ْم
للمكلفني ،ومن هنا قال اهلل تعاىل يف آخر آية الوضوء ﴿ما يرِيد
ُ
ْ ََ ََ
ََ ُ
ْ
ك ْن يُر ُ
يد ِِلُ َط ِه َرك ْم َو ِِلُت ِ ذم ن ِع َمتَ ُه عليْك ْم[ ﴾..املائدة.]4:
مِن حر ٍج ول ِ ِ
وال منافاة بني ما ذكرنا وبني ما ذهب إليه الكثري من أئمتنا  %من أن الوجه
هو كوهنا شكر ًا لنعم اهلل تعاىل؛ ملا ذكرنا يف القبيح.
قول املعتزلة يف وجه قبح القبيح الشرعي ووجه احلسن الشرعي واملندوب

وذهب الكثري من املعتزلة إىل أن وجه قبح القبيح الرشعي هو كونه مفسدة
يف التكاليف العقلية.
قالوا :واملفسدة هي ما يكون املكلف معه أقرب إىل فعل القبيح وترك
الواجب ،وذهبوا إىل أن وجه حسن احلسن الرشعي هو كونه لطف ًا ومصلحة يف
التكاليف العقلية.
قالوا :واللطف هو ما يكون املكلف معه أقرب إىل فعل الواجبات العقلية
وعدم اإلخالل هبا.
وقالوا يف املندوبات الرشعية :إن الوجه يف ندهبا كوهنا مسهلة للواجبات
العقلية ،وبعضهم :كوهنا لطف ًا يف فعل املندوبات العقلية وترك املكروهات
العقلية ،ووجه [ترك] املكروه الرشعي عندهم كونه مسه ً
ال لرتك القبائح.
واجلواب :أنا ال ننكر أن فعل الواجبات الرشعية يدعو إىل فعل الواجبات
ْ ْ َ
ذ ذ َ َ َْ َ َ َْ ْ َ
الصَلة تنَه ع ِن الفحشاءِ َوال ُمنكرِ﴾ [العنكبوت،]24 :
العقلية؛ لقوله تعاىل﴿ :إِن

غري أهنم أخطأوا حيث اقتِصوا عىل ذكر هذا الوجه ،بدليل ما ذكرنا يف
آية الوضوء ،وال مانع من تعدد اجلهات ،فالصالة عبادة يراد هبا الشكر للمنعم
ََ َ َْ ُ ْ
ْ َُ َ َ َُ ُ ْ ً
اْل ذن
ت
ق
ل
خ
ا
م
و
﴿
تعاىل:
وقوله
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]
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ـبأ:
س
[
﴾
بدليل ﴿اعملوا آل داود شكرا
ِ
َ ْ َْ ذ ُُْ
ون[ ﴾56الذارايت].
واْلِنس إَِل ِِلَعبد ِ
مع ما فيها من صحة اجلسد بسبب تضمنها للحركات الرياضية ،ثم طهارة
الماهر الذي تتسبب عنه طهارة الباطن من النشاط واألرحيية وزكاء الفطرة،
وبالعكس فإن وجود األوساخ والنجاسات عىل البدن أو الثياب يبعث يف
النفس القلق ،وتتشوش بسببه الفطرة ،وهذا باإلضافة إىل أن فعل الصالة يدعو
إىل ترك املنكرات ،وإىل فعل الطاعات عىل العموم ،العقلية والرشعية.
وهلل تعاىل فيام َشع من العبادات حكم ومصالح عائدة إىل العباد زائدة عىل
كوهنا شكر ًا ،وعبادة ،وألطاف ًا ،كام ذكرنا يف الصالة من الصحة ،والنمافة،
والنشاط ،واألرحيية ،وزكاء العقل ،وقد رأيت يف بعض االكتشافات العلمية
احلديثة كالم ًا لبعض املكتشفني يقول فيه ما ملخصه :يوجد عىل سطح اجلسم
نقاط عديدة ذات صلة بأعضاء اجلسم الداخلية ،ومعمم هذه النقاط يرتكز يف
األطراف والوجه واليدين واألذنني والقدمني ،وتدليك هذه النقاط يعيد
التوازن والنشاط ألجهزة اجلسم الداخلية ،ويفيد لعالج كثري من األمراض
املزمنة كآالم المهر ،والرقبة ،والعمود الفقري ،وارتفاع الضغط الدموي،
واإلمساك املزمن ،واألرق ،والصداع ،والتوتر ،وغري ذلك من األمراض ،كام أنه
خيفف من حدة التوتر الناشئ من ضغوط احلياة اليومية التي تسبب لكثري من
األمراض ،ويعيد لإلنسان الشعور بالراحة واالسرتخاء ،وينشط الدورة
الدموية ،ويساعد عىل التخلص من املواد السامة والضارة يف اجلسم ،وجيدد
لإلنسان النشاط واحليوية و ...إلخ.
َ ُ ُ ذُ َ ْ ََ
قلت :لذلك ذكر اهلل تعاىل يف آخر آية الوضوء قوله﴿ :ما يرِيد اّلِل ِِلجعل
ُ
ََْ ُ ْ ْ َ َ ََ
ََ ُ َ ذ ُ
ْ
ك ْن يُر ُ
يد ِِلُ َط ِه َرك ْم َو ِِلُت ِ ذم ن ِع َمتَ ُه عليْك ْم ل َعلك ْم
عليكم مِن حر ٍج ول
ِ
ِ
َْ ُ َ
تشك ُرون[ ﴾6املائدة] فبني اهلل تعاىل يف هذه اآلية أن يف ترشيع الغسل من اجلنابة

والوضوء منافع عائدة إىل اإلنسان ،غري أنه ذكرها عىل سبيل اإلجامل يف قوله:
ُ
ََ ُ
ْ
﴿ ِِلُ َط ِه َرك ْم َو ِِلُت ِ ذم ن ِع َمتَ ُه عليْك ْم﴾.
وبام ذكرنا يتبني ضعف فلسفة املعتزلة يف هذا الباب ،وكذلك ضعف قول من
اقتِص عىل أن الوجه هو كوهنا شكر ًا.
اجلــرب واالتختيار

العبد خمتار يف أفعاله حيدثها كيفام شاء عىل حسب إرادته وداعي نفسه ،وهذا
هو مذهب الزيدية واملعتزلة وغريهم.
وقالت املجربة مجيع ًا :إنه ال فعل للعبد ،وإن كل ما صدر من العبد من خري
وَش فإن اهلل تعاىل هو الذي خيلقه فيه ،وما العبد إال كالشجرة التي تتحرك
بتحريك اهلل هلا ،وما نسبة الفعل إىل العبد إال كنسبة الطول والقِص والسواد
والبياض إليه ،إال أن طائفة من املجربة ملا رأوا قبح هذا املذهب وظهور سوءته
اخرتعوا له فلسفة جديدة ،وأظهروه للناس يف كساء جديد فقالوا :إن اهلل تعاىل
هو الذي خيلق أفعال العبد ،غري أن للعبد كسب ًا ،وهذا القول لألشعرية ،وال
مهرب هلم يف هذه الزيادة كام سيأيت.
قول األشعرية بالقدرة املقارنة وبالكسب

وقال آخرون من متأخري األشعرية :إن قدرة العبد هي املؤثرة يف أفعاله ،غري
أن هذه القدرة خيلقها اهلل تعاىل يف حال حدوث الفعل ،بمعنى أن القدرة مقارنة
للفعل ،حتدث عند حدوثه ،وتعدم عند هنايته.
ثم حتدثوا عن هذه القدرة فقالوا :إهنا قدرة موجبة للمقدور ،بمعنى أن
القدرة إذا حصلت فال بد من حدوث الفعل.
وهذا هو عني مذهب املجربة األول ،ألن خالق العلة خالق للمعلول.

ونقول يف اجلواب عليهم:

إن فرق املجربة متفقون مجيع ًا يف نسبة الفعل إىل اهلل تعاىل دون العبد،
فاألشعرية واملتأخرون منهم هربوا إىل غري مهرب ،فلم خيرجوا يف هروهبم من
مذهب اجلرب ،فإهنم مجيع ًا يقولون :إن اهلل تعاىل هو الذي خيلق أفعال العبد ،وإنام
اختلفت الفلسفة التي تتحدث عن ذلك املذهب.
وكسب األشعرية غري معقول ،وذلك أهنم يقولون إن اهلل تعاىل هو الذي
خيلق أفعال العباد ،وللعبد منها كسب ،وحينئذ فهل الكسب الذي أضافوه إىل
العبد فعل من األفعال أم غري فعل؟ ومل يردوا جواب ًا عن هذا السؤال إىل اليوم،
فتحريوا وهبتوا عند هذا السؤال ،فلم تسمح هلم قواعد املذهب أن يقولوا :إن
الكسب فعل من األفعال ،ألن األفعال عندهم كلها من خلق اهلل ،وال جيوز أن يضاف
يشء منها إىل العبد ،وإن قالوا :إن الكسب غري فعل عجزوا عن بيان أي يشء هو.
وحينئذ يتبني لنا أن طوائف املجربة متفقون عىل أن األفعال كلها من خلق
اهلل ال من فعل العبد.
اجلواب على طوائف اجملربة

ومن هنا فإنا نرد عليهم مجيع ًا بجواب شامل هلم ،فنقول:
 -4مذهب اجلرب متصادم مع ما جيده كل عاقل من نفسه ،ويلمسه برضورة
عقله ،يف تِصفاته ،وأفعاله التي حيدثها عىل حسب مشيئته وإرادته ،من غري أي
شعور بأي دافع سوى إرادته ومشيئته ،وأقوى األدلة عىل اإلطالق ما حيصل عن
طريق الوجدان ،وذلك أن العقل يدرك ذلك باملباَشة من غري واسطة فكر أو نمر.
ويعرب املتكلمون عن مثل ذلك باملعرفة الرضورية ،وهي التي حتصل بغري
واسطة فكر أو نمر ،كعلم اإلنسان بأنه جائع ،أو عاط  ،أو صحيح ،أو سقيم،
أو خائف أو آمن ،أو أعمى ،أو بصري ،أو مضطر ،أو خمتار و ..إلخ.

ومن هنا فال يستطيع أهل اجلرب أن يدفعوا الفرق بني حركة املرتع الذي
احلمى ،وبني حركة املرتع الذي يرتع باختياره من غري مرض.
يرتع من ّ
 -4من املعلوم الذي ال شك فيه أن أفعال كل عاقل صادرة منه عىل حسب
إرادته وكراهته ،وهذا بخالف الطول والقِص ،وبياض اللون وسواده ،فإنه ال
يتوقف عىل إرادة العبد ومشيئته.
ُ
ْ
ْ
 -2ومن القرآن قوله تعاىل﴿ :اع َملوا َما شِئتُ ْم﴾ [فصلت .]20 :فدل تعاىل هبذه
اآلية عىل أن األعامل صادرة من العباد ،وأهنا صادرة عن مشيئتهم ،ونحو ذلك
يف القرآن كثري ،وهو ُملوء بنحو :تعملون ،تصنعون ،تفعلون.
 -2لو كان األمر كام تقوله املجربة للزم أن يسمى الباري عز وعال كافر ًا
وكاذب ًا وظامل ًا وسارق ً َا و...إلخ ،ألنه سبحانه هو الذي فعل ذلك ،وأراده ،وشاءه،
َ ََُ ُ ذُ َذ َْ ُ َ
اّلِل أّن يُؤفكون﴾30
دون العبد فإنه منزه عن ذلك ،وبريء منه﴿ ،قاتلهم
[التوبة].
انمر إىل أين بلغ هبم اهلوى؟ وإىل أين تامدى هبم الضالل والشقاء؟ ينسبون
ُ ْ َ َ
حان ُه
فعل القبائح والعمائم إىل اهلل تعاىل ،وينزهون أنفسهم عن فعلها﴿ ،سب
ُ ُ َ ُ ً َ ً
َ َ َ
َوت َعاَل ع ذما َيقولون ُعلوا كبِْيا[ ﴾43اإلسراء].
 -5ويلزم املجربة بطالن األوامر ،والنواهي ،وإرسال الرسل ،وإنزال
الكتب ،وذلك أن أمر من ال يستطيع الفعل والرتك قبيح.
وعىل اجلملة فهذا املذهب مذهب خرايف باطلَ ،مت ُ ُّج ُه الفطرة ،ويكذبه
الوجدان والرضورة ،وترده نصوص القرآن والسنة ،ويترب ُأ منه العدل واحلكمة،
وال حيتاج رده إىل أكثر من معرفته.
وقوهلم :إن اهلل تعاىل أعمم من أن يقع يف ملكه ما ال يريد ،وسبحان الذي ال
يقع يف ملكه إال ما يريد ،وقوهلم :ما شاء اهلل كان وما مل يشاء مل يكن ،وقوهلم :إن
من توحيد اهلل نسبة مجيع أفعال العباد إليه تعاىل ،وإن من ا ّدعى أنه فاعل لفعله
فهو مرشك غري موحد ،وما أشبه ذلك ،إنام هو من األساليب واحليل املاكرة التي
يروجوهنا عىل ضعاف العقول والبله.

وليس يف كل ذلك الذي ذكروا ما يتناىف مع عممة اهلل وتنزهيه ووحدانيته فقد
َ ذ ُ َ ُ ُّ ْ َ َ
ِب الف َساد[ ﴾205البقرة] وال شك أن الفساد يف الدنيا كثري،
قال تعاىل﴿ :واّلِل َل ُي
َ ذُ ُ ُ َ ْ َُ َ َ َْ ُ ْ َُ ُ ذ َ َذ ُ َ ذ َ َ َ ْ
ات أن
وقال تعاىل﴿ :واّلِل يرِيد أن يتوب عليكم ويرِيد اَّلِين يتبِعون الشهو ِ
َ
َ ُ
ً
َ
ْ ُ َْ
ً َ
ت ِميلوا َميَْل ع ِظيما[ ﴾27النساء] ،وقال تعاىلَ ﴿ :وَل ي َ ْرَض لِعِبَادِه ِ الكفر﴾
[الزمر .]7:وال شك أن الدنيا مشحونة بالكفر والكافرين.

شبهة وجوابها

ومن شبه املجربة التي يستدلون هبا عىل مذهب اجلرب قوله تعاىلَ ﴿ :و ذ ُ
اّلِل
َْ ُ َ
َ ََ ُ
خلقك ْم َو َما تع َملون[ ﴾96الصافات] أي خلقكم وعملكم ،هكذا قالوا.
قلنا يف الرد عليهم :قد جاءت هذه اآلية تستنكر عىل املرشكني عبادة
َ
ََُُْ َ َ َْ
َ ذُ َ ََ ُ
اّلِل خلقك ْم َو َما
حتُون 95و
األصنام ،فقال تعاىل﴿ :أتعبدون ما تن ِ
َْ ُ َ
تع َملون[ ﴾96الصافات ]:فاستنكر اهلل تعاىل عليهم عبادة احلجارة التي ينحتوهنا
بأيدهيم ويصوروهنا أصنام ًاَ ،مع أنه جل وعال هو الذي خلقهم ،وخلق األصنام
املنحوتة من احلجار ،و﴿ َما﴾ هي املوصولة وليست مصدرية.
أفعال العبد :األفعــال املتولــدة

تنقسم أفعال العبد إىل قسمني :أحدهام األفعال احلاصلة باملبارشة،
وثانيهام احلاصلة بالتولد.
األفعال املتولدة :هي التي حتصل بواسطة اآللة أو نحوها ،فام تولد من فعل
العبد فإنه ينسب إليه ،وتلحقه أحكامه ،وقد روي عن بعض من املعتزلة أقوال
يف املتولد ُ ،ا :أن املتولد فعل اهلل ،وهذا مروي عن الن ّمام( )4وصالح ق ّبة(.)4
ومنها :أنه حدث ال ِ
حمدث له ،وهذا مروي عن ثاممة(.)2
( )4إبراهيم بن سيار بن هانئ البِصي ،أبو إسحاق النمام :من أئمة املعتزلة ،وانفرد بآراء خاصة
تابعته فيها فرقة من املعتزلة سميت (النمامية) نسبة إليه( .األعالم للزركيل باختصار).
( )4قيل :هو صالح بن عبداهلل ،وقيل :هو صالح بن صبيح بن عمر ،معتزيل من الطبقة السابعة،
كان تلميذ ًا للنمام( .هام عدة األكياس ج.)4
( )2هو ثاممة بن أَشس النمريي أبو معن ،من كبار املعتزلة ،وأحد الفصحاء البلغاء املقدمني ،كان
له اتصال بالرشيد ثم باملأمون ،من تالميذه اجلاحظ( .األعالم للزركيل باختصار).

ومنها :أنه ال فعل للعبد إال اإلرادة ،وما سواها من املباَش واملتولد إنام
حصل بطبع املحل ،ليس من اهلل وال من العبد.
قلنا يف الرد عليهم :لو كان األمر كام ذكروا ملا جاز القصاص ملن قتل غريه
بسيف ،أو برمي السهم واحلجر ونحوهام.
وأيض ًا فإن املعلوم برضورة العقل أن فعل الرمي والكتابة والقتل وما أشبه
ذلك أفعال من العبد ،ومل تفرق الرضورة بني املباَش واملتولد ،فإهنا حتكم عىل
الكل بأنه من فعل العبد.
وسنبني الرضورة وإن كانت ال حتتاج إىل بيان فنقول:
 -4إن األفعال املتولدة تقع عىل حسب قصد العبد وداعيه ،وتنتفي
بحسب كراهته.
 -4إهنا تتبع القدرة يف القلة والكثرة.
 -2إهنا حتصل بحصول اآللة وتنتفي بانتفائها.
 -2العقالء يستحسنون األمر بالكتابة والرمي ،وكل ذلك يوضح ما ذكرنا.
أفعال اهلل تعاىل

أفعال اهلل تعاىل أفعال قدرة ،أي أن اهلل تعاىل خيلق ما يشاء من غري واسطة
يشء ،فأفعال اهلل تعاىل هي املخلوقات ،ال فعل له سواها ،من حركة ،أو سكون،
أو عرض ،بخالف فعل العبيد ،فإنام هو حركة أو سكون.
وللمعتزلة يف هذا الباب فلسفة غري معقولة ,فقالوا :إن اهلل تعاىل خيلق
املخلوقات ،أو يفنيها بواسطة عرض ،وقالوا عن هذا العرض :إنه ال حمل له،
وسموا عرض اخللق إرادة ،وعرض اإلعدام الفناء.
قلنا :ال دليل عىل ما ذكروه ،وال طريق إىل إثباته ،ال من عقل وال سمع،
وإثبات ما كان كذلك جهالة وضاللة ،بل إن الدليل القاطع واحلجة الواضحة
قد قامت عىل استحالة عرض ال يف حمل.
فقد ثبت فيام سبق أن األعراض من صفات األجسام وخصائصها ،وأهنا ال
تتصور البتة إال يف األجسام غري منفكة عنها.

الفرق بني أفعال العباد وأفعال اهلل تعاىل

وأفعال العباد أفعال جارحة وأفعال قلب ،فأفعال اجلوارح هي أفعال
األعضاء وأفعال القلب هي كالتفكري ،والعلم ،والمن ،واملحبة ،والكراهة،
والعزم ،والنية ،ونحو ذلك.
وأفعال العبد كلها اجلارحية والقلبية أعراض فقط ،إذ هي إما حركة أو
سكون ،أو نحوهام كأفعال القلوب.
ويستحيل من العبيد إحداث األجسام ،وبعض األعراض ،كاأللوان،
والطعوم ،والروائح ،واحلرارة.
وأفعال العبد كلها هي :املباَش واملتولد.
وأفعال الباري عز وعال منها املبتدأ واملتولد؛ فاملبتدأ من أفعاله تعاىل هو ما
حيصل بغري واسطة ،واملتولد هو ما حيصل بواسطة سبب ،كإثارة السحاب
وسوقه يف السامء ،فإن ذلك بسبب الرياح ،وكخلق النور والضوء وصالح الثامر
و ..إلخ فإنه حاصل بسبب الشمس.
القــــدرة

خلق اهلل تعاىل للعبد قدرة حمدودة ،وجعلها سبحانه وتعاىل له كاآللة ،يفعل
هبا ما يشاء من شؤون دينه ودنياه ،والعبد مع وجود القدرة فيه قد يفعل الفعل
وقد ال يفعله.
وقال بعض املجربة وهم الذين أثبتوا للعبد قدرة :إن اهلل تعاىل خيلق للعبد

قدرة ،فإذا حصلت القدرة حصل بحصوهلا الفعل ال حمالة ،فإذا انتهى الفعل
انتهت القدرة ،فعندهم أن اهلل تعاىل خيلق للمؤمن القدرة عىل اإليامن ،فيحصل
اإليامن ال حمالة ،بسبب حصول القدرة عليه ،وخيلق للكافر قدرة عىل الكفر
فيحصل الكفر ال حمالة ،وخيلق للمصيل القدرة عىل الصالة فتحصل الصالة
حت ًام ،وهكذا كل طاعة ،أو معصية ،أو حركة ،أو سكون ،فإن اهلل تعاىل خيلق

لكل واحد قدرة خاصة ،فإذا حصلت القدرة عىل احلركة حصلت ،وإذا مل
حتصل القدرة استحال حصوهلا ،فالعبد الذي ال يصيل يقولون يف حقه :إنه كان
ال يستطيع الصالة لعدم وجود القدرة ،وهكذا يعللون انتفاء األفعال بعدم
القدرة ،ووجود األفعال بوجود القدرة.
ويستحيل عندهم من القادر عىل امليش أن جيلس ،ومن اجلالس أن يميش،
ومن الكافر أن يؤمن ،ومن املؤمن أن يكفر و ...إلخ.
قلنا :قولكم هذا مناف ملا جيده كل عاقل من نفسه برضورة عقله ،فإن كل
عاقل جيد من نفسه أنه يتِصف يف أفعاله كيفام شاء عىل حسب إرادته وداعي
نفسه ،فإن شاء فعل وإن مل يشأ مل يفعل.
والعقالء مجيع ًا بام فيهم املجربة يستحسنون السؤال لبعضهم اآلخر:
مل فعلت؟ ومل تركت؟ يطرحون هذا السؤال ويريدون به بيان داعي النفس الذي
دعاها إىل الفعل أو الرتك .وما ذاك إال ألن أفعال اإلنسان حتصل عىل حسب
داعي نفسه ومشيئته ،ال عىل حسب وجود القدرة وعدمها ،ولو كان األمر
كذلك حلسن أن جييب الرجل عن ذلك التساؤل بوجود القدرة أو بعدمها ،غري أن
املجربة أنفسهم ال يستحسنون اجلواب بالقدرة أو بعدمها كغريهم من الناس.
وحتصله ال حمالة لكان الفاعل غري
وبعد ،فلو كانت القدرة توجب الفعل،
ّ
خمتار يف أفعاله ،ومن الرضورة والبدهية أن اإلنسان خمتار يف أفعاله ،يتِصف فيها
كيفام شاء.
ختاليط األشعرية واجملربة يف القدرة واجلواب عليهم

هذا ،ومن ختاليط األشعرية يف القدرة أهنم يقولون :إن للعبد قدرة ال يوجد
هبا أي فعل ،أما القدرة التي هبا توجد أفعاله فهي قدرة اهلل تعاىل.
ونقول هلم :أي فائدة يف قدرة العبد ما دام أنه ال يوجد هبا أي فعل؟

وقال بعض املجربة :إن اهلل مل خيلق للعبد قدرة البتة ،وإنام هو الذي يِصفهم
ويفعل هبم ما شاء ،ويؤخذ اجلواب مام سبق.
ثم قالت املجربة عموم ًا :لو خلق اهلل تعاىل لعباده قدرة يتِصفون هبا ،ثم
عصوا اهلل تعاىل لكان عصياهنم منازعة هلل تعاىل يف سلطانه ،ومغالبة له جل
وعال ،حيث هناهم عن ذلك فعصوه ،وخالفوه ،وغالبوه فغلبوه ،ويلزم حينئذ
أن يكون اهلل تعاىل مغلوب ًا ،وذلك ال جيوز وال يصح ،هكذا يستدلون.
واجلواب واهلل املوفق :إنه ليس فيام ذكرتم منازعة ،وال مغالبة ،وذلك أن
اهلل تعاىل بني للمكلفني َحم َابَّ ُه من األعامل َو َم َكا ِر َهه ،ور ّغبهم يف طاعته،
وحذرهم من معصيته ،فمن أطاعه أدخله اجلنة ،ومن عصاه أدخله النار،
ومكنهم من اختيار أي الطريقني ،بام ركب فيهم من العقول والقدرة ،فالعايص
ال ُي َعدُّ حينئذ مغالب ًا لربه وال منازع ًا له يف سلطانه ،وما ذلك إال كفعل عبد قال
له سيده :ال أرضاك تأكل الرب وال أمنعك عنه ،ولكن إن فعلت عاقبتك ،فإن
خمالفة العبد لسيده ال يعد مغالبة وال منازعة لسيده ،إذ أن املغالبة واملنازعة هي
املقاومة بالعدد والعدّ ة ونحو ذلك ،وال يقال يف حق العبد إنه لعصيانه غالب،
وال مغالب ،وعىل هذا سالطني البرش مع رعاياهم فإن عصيان الرعايا ال يعد
مغالبة وال منازعة ،وال يقال غالب ومغلوب إال إذا عجز عن جمازاة العايص
وتأديبه ،أما إذا أدب السلطان العايص وأحلق به جزاء عصيانه فال يصح أن يقال
إن العايص غالب ،وال السلطان مغلوب.
وقالت املجربة أيض ًا :سبق يف علم اهلل تعاىل أن العايص يفعل املعصية،
فكيف يتمكن من تركها مع ذلك؟
قلنا يف اجلواب عليهمِ :ع رلم اهلل تعاىل ال تأثري له يف حدوث فعل الطاعة
واملعصية اتفاق ًا بيننا وبني املجربة ،أما نحن فواضح ،وأما املجربة فإهنم يقولون
إن أفعال العباد حتدث بقدرة اهلل ،وبفعله ال بعلمه.

فإن قالوا :إن ِعلم اهلل تعاىل يسوق القادر إىل الفعل ،ال أنه هو املؤثر ،بل
املؤثر القدرة والعلم سائق.
قلنا :إذا كان األمر كذلك فإنه يلزم عىل مذهبكم أن يكون الباري جل وعال
رب ًا يف خلق أفعال عباده من الطاعات واملعايص ،ال اختيار له فيها ،وكذا يف
جم َ
مجيع أفعاله ،وذلك لسبق العلم ،وأنتم ال تقولون بذلك.
مقدور بني قادرين

قال باستحالته مجهور املعتزلة وبعض متأخري الزيدية ،واستدلوا عىل ذلك
بأنه لو صح مقدور بني قادرين لصح منهام خمتلفني ،بأن يريد أحدهام مثالً
تسكني اليشء ،واآلخر حتريكه ،فيؤدي ذلك إىل اجتامع النقيضني.
وأجيب :بأن االستحالة إنام هي يف حال االختالف ،أما يف حالة االتفاق فال مانع.
وبعد ،فعندي أنه ليس هلذه املسألة من األمهية القدر الذي أعطوها ،وال
يرتتب عليها كثري فائدة.
استحالة إجياد النقيضني

ويستحيل إجياد النقيضني من أي قادر يف ذات واحدة ،والنقيضان :ما ينقض
أحدهام اآلخر وال يرتفعان ،كاحليض والطهر ،والوجود والعدم ،واحلركة
والسكون ،ونحو ذلك.
استحالة إجياد الضدين

ويستحيل أيض ًا إجياد الضدين ،وهام ما يمنع وجود أحدهام اآلخر ،بأن ال
جيتمعا مع ًا يف ذات واحدة ،وجيوز أن يرتفعا مع ًا ،كالبياض والسواد يرتفعان
باحلمرة ونحوها.
خالف ًا للمجربة فإهنم جوزوا اجتامع النقيضني والضدين يف حمل واحد،
َ ذُ ََ
لَع ُك َ ْ
َش ٍء
وقالوا :إن اهلل سبحانه وتعاىل قادر عىل ذلك؛ لقوله تعاىل﴿ :واّلِل
ِ
قَد ٌ
ِير﴾ .ونحوها من اآليات.

قلنا :لعل املجربة إنام قالوا ذلك تعمي ًام هلل تعاىل ،بأن قدرته ال تنتهي عند حد،
وال يعجزها يشء ،غري أن هناك ثالث نمريات قطعية:
األوىل :أنه ال جيوز عىل اهلل الفناء ،وال العجز ،وال اجلهل ،وال املوت ،وال...
إلخ ،وقد يعرب بعض املتكلمني عن ذلك فيقول :إن اهلل تعاىل (واجب الوجود)
و(مستحيل العدم).
الثانية :كل ما نشاهده من املخلوقات جيوز عليه الوجود والعدم ،ويسمى
هذا عند املتكلمني (بممكن الوجود).
الثالثة :هناك معلومات مفروضة حييل العقل وجودها كاجتامع النقيضني
والضدين يف حمل واحد ،ويسمى مثل هذا عند املتكلمني بمستحيل الوجود.
إذا عرفت ذلك فالفناء عىل اهلل تعاىل والعجز واجلهل واملوت والعدم كل
ذلك مستحيل غري ُمكن وغري مقدور ،وهكذا اجتامع النقيضني والضدين يف
حمل واحد فال تتوجه القدرة إىل ذلك ،وال يوصف القادر بسبب ذلك بالعجز؛
ألن العجز إنام يكون عام تتوجه إليه القدرة؛ فقدرة اهلل تعاىل ختلق السامء
واألرض والشمس والقمر واإلنسان واحلياة واملوت ،وأ َّما أن جيعل اهلل تعاىل
الشمس والقمر موجودتني ،وغري موجودتني يف وقت واحد ،أو أن جيعل بني
آدم أحيا ًء وغري أحياء يف وقت واحد ،أو أن جيعل السامء واألرض موجودتني
وغري موجودتني يف وقت واحد ،فذلك من التجويزات الباطلة التي ال تكون،
وال يشغل تفكريه هبا إال أمحق.
اإلرادة

اإلرادة هي من املخلوق :النية والضمري والعزم ،وهي فيه عرض جييء
ويذهب ،والكراهة يف املخلوق أيض ًا عرض جييء ويذهب ،وقد ثبت فيام تقدم
أن األعراض من خصائص األجسام ،وأن اهلل تعاىل ال حتله األعراض.

ُ ُ ذُ ُ ُ ُْ ْ َ َ
َس َوَل
وقد ثبت أن اهلل تعاىل مريد يف نحو قوله تعاىل﴿ :يرِيد اّلِل بِكم الي
َ َ َ َ ْ ً َْ ُ َ
ُ
ذ َْ
ُ
ُ ُ
ك ُم ال ْ ُع ْ َ
َس﴾ [البقرة﴿ ]184:إِن َما أم ُرهُ إِذا أ َراد شيئا أن َيقول ُل ك ْن
يرِيد ب ِ
َ
َ ُ ُ
ك ْن َكرهَ ذ ُ
اّلِل
ف َيكون﴾ [يـس ،]84:وثبت أنه تعاىل كاره يف نحو قوله تعاىلَ ﴿ :ول ِ
ِ
ْ َ
انب ِ َعاث ُه ْم﴾ [التوبة.]24:

معىن إرادة اهلل وكراهته

لذلك نقول :معنى إرادة اهلل سبحانه وتعاىل :هو إدراكه بعلمه اشتامل الفعل
عىل احلكمة واملصلحة ،وكراهته إدراكه بعلمه اشتامل الفعل عىل املفسدة.
وعىل هذا فاإلرادة أمر إضايف ال يلزم منه ما ينايف جاللة الرمحن سبحانه
وتعاىل ،إذ أن اإلدراك غري ِ
املدرك.
املدرك وغري َ
فإن قيل :اإلرادة أمر زائد عىل العلم فيلزم أن تكون غري العلم.
قلنا :اإلرادة يف حق اهلل تعاىل هي داعي احلكمة ،وذلك هو علمه باشتامل
الفعل عىل املصلحة واحلكمة ،وال يصح يف العقل إثبات يشء آخر غري ذلك إال
ميالن القلب والتشوق من النفس وال َّت َو َقان ،وذلك مستحيل يف حق اهلل تعاىل،
هذا هو حتقيق معنى اإلرادة.
أما املعتزلة فقد ختبطوا يف حتقيق معناها ،فجعلوها كإرادة املخلوق ،إال أهنم
جعلوها ال يف حمل هرب ًا عام يلزمهم من التجسيم.
ثم قالوا :إن اإلرادة حتدث عند وجود املراد ،وال حيتاج وجودها إىل إرادة،
وبطالن قوهلم هذا ظاهر ال خيفى ،فعرض ال حمل له حمال ،وإحداث احلكيم
ليشء غري مراد نقض للحكمة ،وذلك أن العقل يقيض بأن احلكيم ال يفعل فع ً
ال
إال بإرادة.

األقوال الباطلة يف تفسري اإلرادة

وقال بعض املجربة :بل إرادته تعاىل معنى قديم كقوهلم يف سائر صفاته تعاىل.
واجلواب :أن إثبات معنى قديم يستلزم تعدد القدماء ،وال قديم إال اهلل ،كام
يستلزم التجسيم ،وذلك أن املعاين ال حتل إال يف األجسام.
وروي عن بعض املتكلمني :أن اإلرادة حركة ال هي اهلل وال غريه.
وعن بعض آتخر :هي حركة يف غريه تعاىل.
وبطالن هذين املذهبني واضح ،فاألول غري معقول ،إذ ال واسطة إال العدم.
والثاين يلزم أن يكون املريد هو املتحرك الذي حلت فيه احلركة ال الباري تعاىل.
قال مثبتو اإلرادة احلقيقية :الدليل عىل كونه مريد ًا كإرادة الواحد منا أن
َُ
ُ ذ
قوله تعاىلُ﴿ :م ذم ٌد َر ُسول اّلِلِ﴾ [الفتح ]49 :خرب ينِصف إىل كل واحد ُمن اسمه

حممد ،وال يتعني أن املراد به حممد بن عبد اهلل النبي األمي ÷ إال بإرادة من
اهلل تعاىل بكونه املقصود هبذا اخلرب من بني سائر املحمدين.
َ
وقالوا :إن اهلل تعاىل قد أمر وهتدد وأباح بصيغة واحدة نحو﴿ :أق ُ
ِيموا
ْ ُ
ْ
َ ْ َ َ ُ ُ
ذ َ َ
اَشوه ذن﴾ [البقرة﴿ ،]187 :اع َملوا َما شِئتُ ْم﴾
الصَلة﴾ [األنعام﴿ ،]74:فاْلن ب ِ

[فصلت ،]20:وال يتميز بعض ذلك من بعض إال باإلرادة.

قلنا :مل ننف اإلرادة ،غري أهنا ما ذكرنا الستحالة اإلرادة احلقيقية التي هي
النية والضمري يف حق اهلل تعاىل.
َُذ ٌ َُ ُ
وبعد ،فالقرائن واألمارات تعني املقصود يف نحو قوله تعاىلُ﴿ :ممد رسول
ذ
وتعني املقصود بصيغة افعل ،وال حيتاج ذلك إىل اإلرادة ،ألهنا
اّلِلِ﴾ [الفتحّ ،]49:
ضمري حمجوب ،ال يمكن االطالع عليه.
إذا عرفت معنى اإلرادة فاعلم أن اهلل تعاىل مريد جلميع أفعاله.
وقد قال قوم من املعتزلة :إن اهلل خيلق اإلرادة والكراهة بغري إرادة ،وهذا
من ختاليط املعتزلة يف اإلرادة ،وقد تقدم اجلواب عىل ذلك.

اإلرادة عند العبد

وللعباد إرادة حيدثوهنا ملصالح أنفسهم ،ودفع املضار عنها ،وهبا يستحقون
املدح والذم ،ومن شأن هذه اإلرادة أن ال توجب املراد ،وال تولده ،وقد أنكرت
املجربة ذلك فقالوا :ليس للعباد إرادة البتة ،وإنكارهم هلا مكابرة لرضورة
َ َ ْ َ َ ذَ َ َ
ً
اء اَّتذ إَِل َربِهِ َسبِيَل﴾ [املزمل ،]19:فنسب
العقل ،وقد قال اهلل تعاىل﴿ :فمن ش
َُ ُ ذ َْ ُ َ ْ ُ ذُ ْ َ َ ً
ضلهم ضَلَل
املشيئة إىل العبد ،وقال سبحانه وتعاىل﴿ :ويرِيد الشيطان أن ي ِ
ً
ُ ُ َ
ذ
اّلِل يُر ُ
ون َع َر َض ُّ
النْيَا َو ُ
يد
بَعِيدا﴾ [النساء ،]40:وقال جل وعال﴿ :ترِيد
ِ
ْ
َْ َ ُ
َُ ُ ذ َ ذ َ ذ
ات أن ت ِميلوا
اْلخ َِرة﴾ [األنفال ،]47:وقال تعاىل﴿ :ويرِيد اَّل
ِين يَتب ِ ُعون الش َه َو ِ
َْ
ُ ُ َ َ ْ ََُْ ُ
ً
ً َ
ُ
َ
ْ
َ
َميَْل ع ِظيما﴾ [النساء ،]47:وقال سبحانه﴿ :يرِيدون أن يأمنوكم ويأمنوا
َ
ق ْو َم ُه ْم﴾ [النساء ]91:إىل غري ذلك من اآليات التي تثبت إرادة العبد.
واإلرادة هي :إعداد النفس وتوطينها عىل الفعل أو الرتك ،وتتبع الفعل يف

احلسن والقبح ،فإرادة احلسن حسنة ،وإرادة القبيح قبيحة ،ومن هنا قالوا :إنه
ْ ُ
يلحقها الثواب والعقاب ،واستدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل﴿ :إِن تبْ ُدوا َما ِِف
َُْ
ذ
ُ ْ َ ُُْ ُ َُ ْ ُ
ْ
أنفسِكم أو َّتفوه ُياسِبكم بِهِ اّلِل﴾ [البقرة.]482:
وقيل :إن اهلل تعاىل يتجاوز عن مثل ذلك؛ لقوله ÷(( :جتاوز اهلل عن أمتي
ثت به أنفسها ما مل تقل أو تفعل))(.)4
ما حدَّ ر
قلنا :اإلرادة والعزم يشء ،وحديث النفس يشء آخر ،فاإلرادة والعزم فعل
َ
اإلنسان بغري اختياره ،فهو حينئذ
اختياري من أفعال العبد ،وحديث النفس يأيت
ليس من فعله ،فاحلديث يراد به حديث النفس الذي ال اختيار للعبد يف حدوثه،
َ ُ َ ُ ذُ َْ ً ذ
اّلِل نفسا إَِل ُو ْس َع َها﴾ [البقرة.]484 :
وقد قال تعاىل فيام كان كذلكَ﴿ :ل يكل ِف
ويؤيد ما ذكرنا ما روي عن النبي ÷ أنه قال(( :إذا التقى املسلامن بسيفيهام
فالقاتل واملقتول يف النار ،قيل يا رسول اهلل فهذا القاتل فام بال املقتول؟ فقال :إنه أراد
( )4صحيح مسلم ( )444/4رقم ( ،)441صحيح البخاري ( )24/1رقم ( ،)5441خمتلف
الشيعة للحيل ( )241/1بألفاظ تؤدي معنى ما هنا.

قتل صاحبه))(.)4
هذا ،وقد قال كثري من املعتزلة :إن اإلرادة ال تتعلق بالنفي وإنام تتعلق باإلثبات.
قلنا :املعلوم بالرضورة أن أحدنا جيد من نفسه إرادة أن ال يكون كذا ،كام يف
إرادة اإلثبات من غري فرق ،وإنكار مثل ذلك مكابرة وعناد.
رضا اهلل تعاىل وحمبته

رضا اهلل تعاىل وحمبته وواليته املعنى يف ذلك كله هو :احلكم من اهلل تعاىل
باستحقاق العبد الثواب قبل وقته ،ثم إيصاله إىل صاحبه يف اآلخرة.
والكراهة هي ضد املحبة ،وهي :احلكم من اهلل تعاىل باستحقاق العبد
العذاب قبل وقته وإيصاله إليه يف وقته.
والسخط والغضب والبغض كل ذلك بمعنى الكراهة.
هذا ،واعلم أن حمبة اهلل تعاىل إنام تتعلق بالعبد إذا كان مطيع ًا هلل تعاىل ،فإن
عصاه سخط عليه ،فحكم السخط واملحبة تابع لفعل العبد.
وتفسري الرضا والسخط و ...إلخ بام ذكرنا هو الالئق بعممة اهلل تعاىل ،أما
املعاين احلقيقية لتلك العبارات فإهنا مستحيلة يف حق اهلل تعاىل ،وذلك أن
الغضب هو فوران دم القلب ،وانتفاخ األوداج ،وامحرار العينني ،وهيجان
النفس الذي يدفع بصاحبه إىل االنتقام.
والرضا هو انفعال يف القلب يبعث عىل انرشاح الصدر ...إلخ.
وكل ذلك أعراض تستحيل عىل اهلل تعاىل؛ ملا تقدم من أن األعراض من
خصائص األجسام.
تعلق اإلرادة

تعلق اإلرادة :واهلل تعاىل مريد لفعل الطاعات من عبيده ما حدث منها وما مل
حيدث ،ومريد لرتك املعايص ما حدث منها وما مل حيدث.
وقالت املجربة مجيع ًا :إن اهلل تعاىل مريد جلميع الطاعات ومجيع املعايص،
( )4صحيح البخاري ( )2/1رقم ( ،)4115صحيح مسلم ( )4442/2رقم ( ،)4111مسند
أمحد ( )244/24رقم ( )41510سنن أيب داود ( )242/4رقم (.)2441

وأنه ما من حركة أو سكون يقع يف الكون إال وهو حادث بقدرته ومشيئته
وإرادته ،وأن مجيع الفواح

واملعايص بإرادته وقدرته ،وأنه املنفرد بخلقها

ومشيئتها دون عبيده.
ثم قالوا :إن ما مل حيدث من الطاعات واملعايص فإن اهلل تعاىل ال يشاؤه وال يريده،
ومجلة القول هو أنام وقع فاهلل يريده ،وأن ما مل يقع فال يريده ،ثم إذا وقع فإن اهلل يريده.
قلنا :إذا كان اهلل تعاىل وتقدس هو الذي يتوىل خلق الكفر والضالل
والفواح

واملآثم واجلرائم والطاعات واملعايص عند املجربة ،فام باهلم يعرتضون

عىل اهلل وعىل مشيئته وقضائه وقدره؟
وذلك أهنم يستنكرون مذاهب الشيعة ،واملعتزلة ،ويضللوهنم ،ويكفروهنم،
مع أهنم يعتقدون ويؤمنون بأن اهلل تعاىل هو الذي خلقها وأوجدها ،وأرادها
وشاءها ،وقضاها وقدرها.
وهذا املذهب يف الواقع هو من مذاهب املرشكني ،بدليل قوله تعاىل فيام
َ َُ ُ ذ َ َ ْ َ ُ َْ َ َ ذُ َ َ ْ َ ْ
َشكنَا ...إَل قوُل تعاَل:
حكاه عنهم﴿ :سيقول اَّلِين أَشكوا لو شاء اّلِل ما أ
َ َ َ َ ذ َ ذ َ ْ َْ ْ َ ذ َ ُ ََْ َ ُْ َ ْ َْ ُ ْ ْ ْ
كذل ِك كذب اَّلِين مِن قبل ِ ِهم حِت ذاقوا بأسنا قل هل عِندكم مِن عِل ٍم
َُ ْ ُ ُ ََ ْ َذ ُ َ ذ ذ ذ ْ َُْ ْ ذ َُْ ُ َ
فتخ ِرجوه نلا إِن تتبِعون إَِل الظن ّنِإن أنتم إَِل َّترصون[ ﴾148األنعام].
وقد ترسبت هذه العقيدة الرشكية إىل دين املسلمني ،وحميت بدعم سالطني
بني أمية منذ والدهتا يف عهد معاوية بن أيب سفيان ،وهو أول من َر َّو َج هلا.

والسبب يف ترويج معاوية هلذا املذهب ثم سائر بني أمية هو ما فيه من تثبيت

اخلالفة وتقويتها ،حيث إن الناس إذا اعتقدوا هذا املذهب فإهنم سريضون بام
شاءه اهلل وأراده وقدره وقضاه وصنعه من والية معاوية.
فألبس معاوية هبذا املذهب سلطانه ثوب اخلالفة الرشعية ،ورسبلها رسبال
الدين ،وجعلها بذلك مرفوعة اجلبني ،وهذا يف حني أن أدلة الكتاب ناطقة
ََ ذُ ُ ُ ُ ْ ً ْ
يد ظلما ل ِلعِ َبادِ﴾ [غافر،]31:
ببطالن هذا املذهب ،من ذلك قوله تعاىل﴿ :وما اّلِل يرِ
َ
ُ ُّ
َ
َ ذُ َ ُ
َ ْ ُ َْ
َْ َ
اّلِل َل ُي ُِّب الف َساد﴾ [البقرةَ ﴿ ]404 :وَل يَ ْرَض لِعِبادِه ِ الكفر﴾ [الزمر﴿ ،]7 :ك
﴿و

ُ ُ ُْ ْ َ َ
َ َ َ َ َ ُُ َْ َ َ َ ْ
ك ُروها ً[ ﴾38اإلسراء]﴿ ،يُر ُ
يد ذ ُ
َس َوَل
اّلِل بِكم الي
ذل ِك َكن سيِئه عِند ربِك م
ِ
ُ ُ ُ
ك ُم الْ ُع ْ َ
َس﴾ [البقرة.]184 :
يرِيد ب ِ
ْ
ْ
ذ
ْ
َ
ُُْ
ََ َ ْ ُ
ذ َ َ
ون[ ﴾56الذارايت]
اْلن واْلِنس إَِل ِِلَعبد ِ
وقال سبحانه وتعاىل﴿:وما خلقت ِ
فبني اهلل تعاىل يف هذه اآلية مراده من خلقه للجن واإلنس ،وقال سبحانهَ ﴿ :و َما
اك إ ذَل َر ْ َ
َْ َ َْ َ
َح ًة ل ِل ْ َعالَم َ
ي[ ﴾107األنبياء] ويف هذه اآلية ّبني تعاىل ما هو املراد من
ِ
أرسلن ِ
إرسال الرسل.
بعض شبه اجملربة إلثبات أن اهلل يريد املعاصي والكفر

وقد تقول اجملربة :إن اهلل ال يرىض لعباده الكفر ،وال حيب الفساد؛ لكنه تعاىل
يريد ذلك ويشاؤه.
قلنا :ال يصح اجتامع ذلك ملا فيه من املنافاة.
أال ترى لو أن رج ً
ال قال ألوالده :ال أرىض لكم أكل القات وال أحبه،
ولكني أريد لكم أكله وأشاؤه ،كيف يكون موقف السامعني من ذلك الرجل
وكالمه؟ الشك أهنم حيكمون بجهل الرجل وتناقضه وتناقض كالمه إن مل
حيكموا بجنونه ومحقه.
فإن قالوا :إن الصائم قد حيب األكل يف هنار رمضان ملا فيه من اجلوع ،ولكنه
ال يريده ملا فيه من معصية اهلل تعاىل ،وحينئذ فال منافاة وال مناقضة.
قلنا :املؤمن الصائم ال حيب األكل يف هنار رمضان ملا فيه من معصية اهلل
تعاىل ،بل ينفر عن ذلك أشد النفور ويكرهه ،بل يكره من يفعله ويشمئز منه،
وال يريده وال يشاؤه كل ذلك ملا يف األكل من معصية اهلل.
َ ُ ً
َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ
ب عدوا
هذا ،ومام يستدل به املجربة قوله تعاىل﴿ :وكذل ِك جعلنا ل ِ
ِك ن ِ ٍ
ُ ْ
َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ِ َْ ُ ُ ْ َ َْ
خ ُر َف ال ْ َق ْول ُغ ُرورا ً َول َ ْو َش َ
اء
ز
ض
ع
ِ
اْل ِن يوِح بعضهم إَِل ب ٍ
شياطِي اْلِن ِس و ِ
َ ُ
َ
َر ُّبك َما ف َعلوهُ﴾ [األنعام ،]114 :فقالوا :إن اآلية دليل عىل أن اهلل يشاء فعل الشياطني.
واجلواب :أن معنى اآلية أن اهلل تعاىل لو شاء ألماهتم أو حبسهم عن فعل

املعايص ،لكنه تعاىل خالهم وشأهنم ،ووكلهم إىل اختيارهم ،ليتم التكليف
الذي يرتتب عليه اجلزاء ،فلم يمنعهم من فعل الكفر واملعايص ،واجلعل يراد به
التخلية ،والتخلية من اهلل تعاىل ،لذلك أسند الفعل إليه ،وهذا من جماز اإلسناد
الذي يسمى املجاز العقيل عند أهل البالغة.
استدالهلم بيية﴿ :ولو شاء ربك آلمن من يف األرض ﴾..واجلواب عليهم

َْ
َ َ
ْ
ومام يستدلون به أيض ًا قوله تعاىلَ ﴿ :ول َ ْو َش َ
اء َر ُّبك ْل َم َن َم ْن ِِف اْلر ِض
ُ ُّ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ذ َ َ ذ َ ُ ُ ُ ْ
َ
ُكهم َجِيعا أفأنت تك ِره انلاس حِت يكونوا مؤ ِمن ِي﴾ [يونس ،]99 :فقالوا :إن
اآلية دليل عىل أن اهلل تعاىل مل يشأ إيامن الناس مجيع ًا ،وأنه لو شاء ذلك آلمنوا.
فيؤخذ منها أنه تعاىل يشاء عصيان العصاة وإيامن املؤمنني.
واجلواب عليهم :أن معنى اآلية :أن اهلل تعاىل لو شاء أن يرغم أهل األرض
عىل اإليامن آلمنوا ،غري أنه تعاىل مل يشأ ذلك؛ ملا يلزم من بطالن التكليف

واالختيار ،وببطالن ذلك يبطل الثواب والعقاب ،وذلك أن الثواب والعقاب
مبنيان عىل االستحقاق ،وال استحقاق مع عدم االختيار ،وهذا التفسري هو
الذي يتمشى مع منطق الفطرة ،ويتناسب مع احلكمة ،مع أن آخر اآلية يشهد ملا
َََْ َ ُ ْ ُ ذ َ َ ذ َ ُ ُ ُ ْ
َ
ذكرنا ،فإن قوله تعاىل﴿ :أفأنت تك ِره انلاس حِت يكونوا مؤ ِ
من ِي[ ﴾99يونس]
دليل عىل أن املعنى ولو شاء ربك أن يكره الناس عىل اإليامن آلمن من يف
األرض أفأنت...إلخ.
ثم قالت املجربة :إن اهلل تعاىل مالك لعباده ،فله أن يتِصف فيهم كيف
يشاء ،فله جل جالله أن خيلق عبيده ،وخيلق فيهم الكفر ،ويقيدهم به ،فال
يستطيعون االنفكاك عنه ،ثم يعذهبم بالنار ،وال يكون ذلك قبيحا ً ،بل إن ذلك
من العدل واإلحسان.
قلنا :قد ثبت باالتفاق بني املسلمني بام فيهم املجربة أن اهلل تعاىل عدل ال
يملم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجر ًا عمي ًام ،ومفهوم

العدالة معروف عند البرش متقرر يف عقوهلم ،وال شك أن ما تذك ُُره املجربة
متناف مع ذلك غاية التنايف ،مع ما فيه من تكذيب املدائح التي متدّ ح اهلل تعاىل هبا
َ َ ً
َ ْ
يف كتابه الكريم من نحو قوله تعاىلَ ﴿ :وَل َيظل ُِم َر ُّبك أ َحدا[﴾49الكهف] وقوله:
ُ ُ ذُ ُ ُ ُْ ْ َ ََ ُ ُ ُ
ك ُم ال ْ ُع ْ َ
َس﴾ [البقرة.]184 :
﴿يرِيد اّلِل بِكم اليَس وَل يرِيد ب ِ
فقول املجربة :إن اهلل تعاىل خلق اإلنسان ثم خلق فيه الكفر والفسوق
والعصيان ،وأراد ذلك وشاءه وقدره وقضاه ،ليس لإلنسان فيه فعل وال إرادة وال
مشيئة ،واهلل تعاىل هو الذي توىل ذلك دون اإلنسان ،ثم يعذبه اهلل تعاىل باخللود يف
النار واألغالل ،فهذا من أعىل منازل العرس وأشدها ،بل ال عرس فوق ذلك ،وعىل
ََ ُ ُ ُ
ك ُم ال ْ ُع ْ َ
َس﴾؟
قول املجربة فأين ما متدّ ح اهلل بنفيه يف قوله﴿ :وَل ي ِريد ب ِ
وعىل اجلملة فال يسعنا رسد األدلة عىل بطالن مذهب املجربة ،ويكفي ملعرفة
بطالنه بعد بدهية العقل أن يقرأ العاقل القرآن ،فإنه سيجده من أوله إىل آخره
ير ُّد عىل اجلربية ،ويصيح يف وجه مذهبهم الشيطاين.

االحتجاج بالدعاء بالتوفيق والتسديد وحنوهما

قد حتتج املجربة عىل مذهبها وهو أن اهلل تعاىل هو الذي خيلق املعايص
والطاعات ويريدها ويشاؤها ويقضيها ويقدرها بمرشوعية الدعاء بالتوفيق
والتسديد واإلعانة والعصمة واهلداية ونحو ذلك.
ومن ذلك األدعية املأثورة عن النبي ÷(( :اللهم أعنا عىل أداء ذكرك

وشكرك وحسن عبادتك ،اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها ...واهدنا ويرس
اهلدى لنا ....وخذ إىل اخلري بنواصينا ،واجعل اإلسالم منتهى رضانا)) إىل غري ذلك
من األدعية ،وهي كثرية يف هذا الباب.
ْ
َ َ
ََ ذ ذَ َذ َ َ ُ
ِيمان
ب إِِلْك ُم اْل
كن اّلِل حب
وقد يؤيدون ذلك بنحو قوله تعاىل﴿ :ول ِ
ُُ
ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُْ َ ْ ْ
َو َز ذينَ ُه ِِف قلوبِك ْم َوك ذرهَ إِِلْك ُم الكف َر َوالف ُسوق َوالعِصيَان﴾ [احلجرات.]7 :
واجلواب واهلل املوفق :أن الدعاء بذلك ثم حصوله ال ينايف االختيار ،وذلك

أن التوفيق والتسديد والعصمة واإلعانة و ....إلخ معناها التيسري لليرسى التي
َ
َ
ذكرها اهلل تعاىل يف قوله تعاىل﴿ :فَأ ذما َم ْن أ ْع َطى َو ذات َقَ 5و َص ذد َق ب ْ ُ
اْل ْس َِن6
ِ
َسهُ ل ِلْيُ ْ َ
فَ َسنُيَ ِ ُ
َسى[ ﴾7الليل] ،وحصول كل ذلك ال يكون إال للمؤمنني املتقني،
ذَ َْ ْ
اّلِل َي َعل ُل
كام ذكر اهلل يف اآلية هذه ،وكام يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َي ذت ِق
َْ ً
ُم َرجا﴾ [الطالق ،]4:أي خمرج ًا من فتن الوقوع يف املآثم والعمائم.

وال ينايف ذلك كام ذكرنا االختيار ،فإن العبد املؤمن هو الذي خيتار فعل

الطاعات وترك املعايص ،وعناية اهلل ورعايته حتوطه وترعاه.
أما كيفية التوفيق والتسديد والعصمة التي يعطيها اهلل تعاىل عباده املتقني فهي
أن اهلل تعاىل يزيد يف بصائر املهتدين املستجيبني ،كام ذكر اهلل تعاىل يف قوله:
ْ ْ َ ُ ُ ً َ ُ َ
َ ذ َ ََْ ْ َ َ
اد ُه ْم ُه ً
دى﴾[دمحمَ ﴿ ،]17 :ويَج َعل لك ْم نورا ت ْمشون بِهِ﴾
﴿واَّلِين اهتدوا ز
ذَ َْ ْ َ ُ ُ َ ً
ْ َ ُ
اّلِل َي َعل لك ْم ف ْرقانا﴾ [األنفال .]49 :والفرقان هو زيادة
[احلديد﴿ ،]48 :إِن ت ذتقوا
تنوير العقل.

فإذا زاد نور القلب ازداد املؤمن إيامن ًا باهلل ،واستحكمت املعرفة به تعاىل،
وازداد رسوخ ًا يف اخلشية له جل وعال.
فإذا حصلت خشية اهلل ورسخت حجزت صاحبها عن الوقوع يف املعايص،
وقيدته ،وساقته إىل فعل الطاعات وحتري رضا اهلل تعاىل ،وتسبب ذلك أيض ًا يف
زيادة حب اإليامن ،وكراهة الكفر والفسوق والعصيان ،وعندها حيمى املؤمن
بتيسري اهلل له سبل الطاعة ،وجينبه سبل املعصية.
تيسري اهلل سبل طاعته وجتنيب سبل معصيته

يقع ذلك عىل صور كثرية ,منها :أن يرزق اهلل العبد زوجة صاحلة تعينه عىل

أمور دينه ،وأن يرزقه اهلل تعاىل أوالد ًا صاحلني كذلك ،وأن يكون يف جمتمع

صالح ،أو أن يكون يف بلد العلامء املحقني ،وتتيرس له العالقة معهم ،و ُتلقى يف
قلبه حمبتهم ،وأن يغنيه اهلل تعاىل عن الفقر ،ويعطيه الكفاية فال حتدثه نفسه بعد

ذلك إىل الوقوع يف أكل احلرام ونحو ذلك.
وأما كيفية جتنيب اهلل تعاىل له سبل املعصية فكذلك يقع عىل صور كثرية،
منها :أن يرزقه اهلل تعاىل رزق ًا عىل قدر الكفاية واحلاجة ،وال يبسط له يف ذلك؛
ذ ْ ْ َ َ َ
لئال يقع يف الطغيان واإلثم والعدوان الذي قال اهلل عنه﴿ :إِن اْلِن َسان ِلَ ْطِغ
ََْ ََ َ ذُ ْ َ
َ َ
أ َ ْن َرآهُ ْ
استَ ْغ َ
الرزق لِعِبَادِه ِ ْلَغ ْوا
اّلِل
ط
س
ب
و
ل
و
﴿
سبحانه:
وقال
،
]
7
،
4
[العلق:
﴾
ِن
ِ
َْ
ْ
ِِف اْلر ِض﴾ [الشورى.]47 :

ومنها أن يرزقه اهلل زوجة عىل حسب حاجته بحيث ال حتدثه نفسه بعدها إىل

الوقوع يف احلرام.
ومنها :أن تعرض له شواغل وموانع وصوارف إذا عزم عىل سفر مثالً قد
يتعرض فيه لفتنة الوقوع يف احلرام ،أو عىل فعل يشء قد تكون عاقبته آثمة.
وصور ذلك كثرية وقصدنا هو رضب األمثال لتفهيم املقصود.
وبعد ،فالدعاء عبادة مستقلة حيبها اهلل تعاىل ،ويدعو عباده إليها ،كام يف قوله
ََْ ْ َ ُ ْ ذ ذ َ َْ َ ْ ُ َ َ
َ َ َ َ ُّ ُ ُ ْ ُ
بون ع ْن
جب لكم إِن اَّلِين يستك ِ
وِن أست ِ
عز ذكره﴿ :وقال ربكم ادع ِ
ْ ُ َ ذ ُ ْ َ َ ُّ ً
َ َ َ َْ ُ ُ َ
ون َ
ج َه ذن َم َداخِر َ
ين[ ﴾60غافر] وقوله﴿ :ادعوا ربكم تِضَع
عِباد ِِت سيدخل
ِ
ُ ْ ً
َوخفيَة﴾ [األعراف ،]44 :إىل غري ذلك من اآليات ،وذلك ملا فيه من إظهار االفتقار
إىل اهلل ،والتذلل وإظهار احلاجة إليه ،وأنه مصدر ّ
ورب كل نعمة ،وأن
كل خريّ ،
اإلنسان ال يملك لنفسه نفع ًا وال رض ًا ،فاحلياة من عنده ،وزيادة األعامر من
عنده ،وصحة األبدان من عنده ،وهو الذي يرزق عباده بإنزال املطر ،ثم بإخراج
الرزق من األرض ،وهو الذي أرسل الرسل ،وأنزل الكتب هلداية الناس،
وعلمهم سبل الطاعة واهلداية ،وكيف يطيعون ويشكرون ،وحذرهم من سبل
الشيطان ،وع ّلمهم ما مل يكونوا يعلمون و ...إلخ.

فاملؤمن وإن كان يعلم أن اهلل تعاىل يعطي ذلك يف الدنيا من غري دعاء كام قال سبحانه:
ُ ا ُ ُّ َ ُ َ َ َ ُ َ
ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َُْ ً
مد هؤَلءِ وهؤَلءِ مِن عطاءِ ربِك وما َكن عطاء ربِك ُمظورا[ ﴾20اإلسراء]
﴿لُك ن ِ
ْ
َْ َ
َ َ ُّ ْ
َ
وقالَ﴿:ن ُن ق َس ْمنَا بَيْنَ ُه ْم َمعِيشتَ ُه ْم ِِف اْلياة ِ
النيَا﴾ [الزخرف.]34:
وأنه تعاىل قد هدى الناس مجيع ًا بام أرسل إليهم من الرسل ،وبام أنزل من
الكتب ،وبام أعطاهم من العقول و ...إلخ ،غري أنه وإن كان كذلك إال أن فيه
ِحك ًام وأرسار ًا يريدها اهلل ،منها:
 -4إظهار الفقر واحلاجة إىل اهلل.
 -4إظهار أن اهلل تعاىل هو الذي يعطي ويمنع.
 -2إظهار الترضع والتذلل.
 -2إعالن إحاطة اهلل بكل يشء ،واستيالء قدرته عىل كل يشء ،وأن َأ ِز َّمة األمور
كلها بيده ،ومصادرها عن قضائه ،يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد.
 -5إظهار أن العبد ال يملك لنفسه نفع ًا وال رض ًا.
 -4الدعاء صلة باهلل ،يبث فيها العبد شكايته عىل ربه ،ويسأله من فضله ما ال
يقدر عليه غريه من تفريج اهلم وكشف الغم و ...إلخ ،فيتسبب ذلك إىل
حصول الطمأنينة يف القلب ،والتخفيف من وطأة البالء النازل وشدة حمنته.
 -1وباستمرار الدعاء حتيا تلك الصلة باهلل وتستحكم ،فإن رأى اإلجابة َمحِد اهلل
تعاىل وأكثر من شكره ،وإن رأى غري ذلك قال :لعل ذنوب ًا حالت دون الدعاء
فنمر إىل عيوب نفسه وإىل ذنوبه وأصلحها ،وأكثر من االستغفار خصوص ًا
وعموم ًا.
 -1الدعاء عدة املؤمن وسالحه عىل األعداء ،وفيه مالذ من َش ما خلق اهلل
تعاىلّ ،
فتقل به املخاوف ويطمئن به البال ،وتسكن إليه النفس و ..إلخ ،ويف
احلديث(( :الدعاء سالح املؤمن)) .إىل غري ذلك من احلكم واألرسار.

تفسري ال حول وال قوة إال باهلل

قد تقول املجربة إن يف هذه الكلمة (ال حول وال قوة إال باهلل) ما يدل عىل
مذهب اجلرب ،ويف الواقع أنه ال دليل فيها عىل مذهبهم اخلبيث.
واملعنى فيها :أن القوة هلل مجيع ًا ،ليس لإلنسان قوة وال حول وال قدرة،
فقدرة اإلنسان وقوته من اهلل ،فهو تعاىل الواهب لذلك ،واخلالق له ،وهو تعاىل
الذي يمكن عباده من مزاولة األعامل ،وفعل ما يريدون ،فسهل هلم فعل ذلك،
ويرسه ،ومكنهم من الوصول إليه ،بام أعطاهم من آلة امليش التي هي الرجالن،
وآلة الفعل التي هي اليدان ،ومهد هلم األرض ليسريوا عليها ،ويتقلبوا عليها،
وجعلها فجاج ًا سبالً ،وسخر هلم أسباب املعيشةَ ،فدحى تعاىل األرض
بالرتاب ،وسخر هلم السحاب واألمطار ،وإنبات األرض ،وإخراج الثمرات
واحلبوب ،وسخر هلم الرياح ،وسخر هلم الشمس والقمر إلصالح الثمر و..
إلخ ،وكل ذلك ليس هلم فيه حول وال قوة.
وأرسل إليهم الرسل ،وأنزل الكتب ،وأعطاهم العقول التي متيز بني احلق
والباطل ،وبني الشكر والكفر ،وبني الطيبات واخلبائث و ...إلخ.
فاإلنسان ال حول له وال قوة يف ترك املعايص ،ولوال قوة اهلل وحوله بام أعطا
اإلنسان من العقل ،ثم بإرسال الرسل ،وإنزال الكتب املشتملة عىل تفصيل
الطيبات واخلبائث والفواح  ،وعىل العرب واألمثال ،والوعد ،والوعيد،
والثواب ،والنكال ،والنعيم ،واجلحيم ...إلخ ،السرتسل اإلنسان يف ما تشتهي
نفسه ،ال يرده عن ذلك را ّد ،وال حتجزه من نفسه قوة ،وال يقف عند حد،
َ َ َ ْ ُ ذ
وال ...إلخ ،وكان كسائر احليوانات ،وتامم ًا كام قال سبحانهَ ﴿ :ول ْوَل فضل اّلِل ِ
ذ
ْ
َ
َ َ َ ْ ُ ذ
َ ذ ْ
ََ ُ
عليْك ْم َو َرَحَتُ ُه َلتبَعتُ ُم الشيْ َطان ...اْلية﴾ [النساءَ ﴿ ،]83 :ول ْوَل فضل اّلِل ِ
َ َْ ُ ْ َ َ َُُْ َ ََ ْ ُ ْ ْ َ َ ََ ً
عليكم ورَحته ما زَك مِنكم مِن أح ٍد أبدا ﴾...اْلية [النور.]41 :

َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
تفسري قوله تعاىل﴿ :وما كنا لِنهتدِي لوال أن هدانا الله﴾

اإلنسان ال قوة له وال استطاعة إىل االهتداء إىل سبيل السعادة األبدية يف جنات
النعيم ،ولوال هداية اهلل تعاىل له إىل ذلك ّ
لضل وهلك يف ضالله ،وقد ذكَّر اهلل تعاىل
ْ ُ
عباده املؤمنني هذه النعمة التي هي نعمة اهلدى ليشكروه فقال سبحانهَ ﴿ :واذك ُروا
ْ
ْ َ َ ذ َ َْ ُ ْ ْ ُ ُْ ْ َ ْ َ ً ََذَ ََْ ُُ ُ ََ ْ ْ
ي قلوبِك ْم فأصبَحتُ ْم بِن ِع َمتِهِ
ن ِعمت اّلِلِ عليكم إِذ كنتم أعداء فألف ب
ْ ً ُْ ََ َ َ ْ
َََْ َ ُ ْ
إِخ َوانا َوكن ُت ْم لَع شفا ُحف َر ٍة م َِن انلذارِ فأنقذك ْم مِن َها ...اْلية﴾ [آل عمران.]103 :
تفسري قوله تعاىل﴿ :وما تشاؤون إال أن يشاء اهلل ...اآلية﴾

هذه اآلية يف املعنى كاآلية السابقة ،فمشيئة اإلنسان حمدودة ،ال تستطيع
الوصول إىل مشيئة اإليامن الصحيح ،والعقائد احلقة ،والعمل برشائع اإلسالم
املوصلة إىل السعادة األبدية يف جنات النعيم ،وإىل السالمة من العذاب األليم،
ولوال مشيئة اهلل تعاىل إلرسال الرسل وإنزال الكتب هلداية اخللق إىل ذلك حلار
الناس وض ّلوا وهلكوا.
فمشيئة اإلنسان للهدى متوقفة عىل مشيئة اهلل إلرسال الرسل ،وإنزال
الكتب وبيان الدين والرشائع ،فأهل مكة وأهل املدينة قبل أن ُيبعث إليهم
الرسول ÷ مل يكن هلم قوة وال قدرة عىل مشيئة اإلسالم واهلدى ،فلام شاء
اهلل تعاىل أن يرسل إليهم الرسول ÷ ،وينزل إليهم اهلدى استطاعوا حينئذ
أن يشاءوا اهلدى والعمل برشائع اإلسالم.

َ ْ َ َ ُ
َ ْ َ َ ُ ََ ْ
ُ
تفسري قوله تعاىل﴿ :يضِل من يشاء ويهدِي من يشاء﴾

هو :أن اهلل تعاىل حيكم بضالل من يشاء وحيكم هبدى من يشاء ،وهو جل
وعال ال حيكم بضالل املكلف إال بعد أن ُي َب رني له احلجة ويوضح له املحجة فإن
أعرض بعد أن يستوضح ذلك ويتبينه ويستيقنه ،حكم اهلل تعاىل عليه حينئذ بأنه
ََ َ َ ذُ ُ ذ َ ً ْ ْ َ ُ
ضل ق ْوما َبع َد إِذ ه َداه ْم
ضال هالك ،وتامم ًا كام قال سبحانه﴿ :وما َكن اّلِل ِِل ِ
َ ذ َُ َ َ
ُ
ََ َ َ
َ
ْ
ي ل ُه ْم َما َي ذتقون﴾ [التوبةِِ ﴿ ،]114:لَ ْهل ِك َم ْن هلك ع ْن بَيِنَ ٍة َويَح ََي َم ْن
حِت يب ِ
َ ذ َ
ِح ع ْن بَيِنَ ٍة﴾ [األنفال.]24:

وقد أخرب اهلل تعاىل عىل سبيل احلِص والقِص عام ذكرنا يف قوله تعاىل يف
سورة البقرة﴿ :يُض ُّل بهِ َكثْيا ً َويَ ْهدِي بهِ َكثْيا ً َو َما يُض ُّل بهِ إ ذَل ال ْ َفا ِسق َ
ي26
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َ َََْ ُ َ َ ََ َ ذُ َ ْ ُ َ َ
ذ َ ُْ ُ َ َ
ذ
ْ
ِين َينقضون ع ْه َد اّلِل ِ م ِْن َبع ِد مِيثاقِهِ ويقطعون ما أمر اّلِل بِهِ أن يوصل
اَّل
ْ َْ
ْ
َ
َويُفس ُِدون ِِف اْلر ِض﴾ [البقرة ،]47 -44:فأخرب تعاىل أن الضالل حمصور ومقصور
عىل الفاسق املتجاوز للحدود الذي ينقض عهد اهلل من بعد أن التزمه.
ُ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ ِّ َ َ ْ َ َ َّ
َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ
تفسري قوله تعاىل﴿ :ولو شِئنا آلتينا كل نفسٍ هداها ولكِن حق القول مِني ألمَلن
َ َ َّ َ َ ْ َّ َ َّ َ ْ َ َ
اس أجمعِني﴾
جن ِة والن ِ
من ال ِ
جهنم ِ

لو يشاء اهلل تعاىل أن يكره الناس عىل الدخول يف اهلدى إكراه ًا ،ويضطرهم
إليه اضطرار ًا ألدخلهم فيه أمجعني ،حتى ال يبقى من الناس أحد إال كان مهتدي ًا.
ولكنه تعاىل يريد من عباده أن يكونوا خمتارين ،فمن شاء فليؤمن ،ومن شاء
فليكفر ،فمن دخل يف اهلدى واإليامن باختياره ومشيئته من غري أن يكون مكرها
استحق الثواب والتعميم يف جنات النعيم ،ومن أعرض عن اهلدى ،واختار
الكفر  -بعد أن يتبني له اهلدى  -استحق العذاب واخلزي يف نار جهنم.
نظرة عامة يف مذهب اجملربة

من أجل زيادة البيان واإليضاح لبطالن مذهب املجربة ،ومنافاته لدين
اإلسالم وَشائعه وكتابه نقول :إن مذهب املجربة يبتني عىل قواعد ،كل قاعدة
منها تستهدف اإلطاحة بجانب من دين اإلسالم ،وهذا بيان ذلك:
 -4الدعوة إىل ارتكاب اجلرائم والكبائر والعمائم.
يتمثل ذلك يف ما يروونه من احلديث املشهور عندهم الذي صار من
األصول املس ّلمة ،وذلك احلديث هو :من قال :ال إله إال اهلل دخل اجلنة وإن زنى
وإن رسق ،)4( ..واحلديث :شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي( ،)4ثم قوهلم يف
أصول عقيدهتم :إن اخللود يف النار خاص بالكافرين.
( )4معجم الشيوخ الكبري للذهبي ( ،)12/4ثم قال :وهذا صالح اإلسناد ثابت األصل أخرجه
البخاري ومسلم.
( )4معجم الشيوخ للسبكي ( )242/4وقال :أخرجه الرتمذي يف الزهد.

 -4يف أصول عقيدهتم التي ال يتم اإلسالم واإليامن إال هبا عندهم االعتقاد
والتصديق واليقني بأن اهلل تعاىل هو الذي يتوىل خلق املعايص وفعلها دون
العبيد ،وأنه تعاىل يشاؤها ويريدها ويقدرها ويقيض هبا دون العبد.
 -2ارتكاب اجلرائم والكبائر والفسوق والعصيان ال خيرج العبد من اإليامن.
حب آل حممد وحب عيل  #رفض وزندقة،
-2من أصوهلم املسلمة أن َّ
وحب معاوية إيامن ،وبغضه زندقة ،وهذا يف حال أهنم ال يرفعون رؤوسهم
للعن عيل  #وبغضه.
هذه هي بعض قواعد مذهبهم ،وهذه القواعد األربع قد أحاطت باإلسالم
واكتنفته من مجيع جوانبه ،وقضت عىل روحه ومعناه ،فقد حققوا هبا غاية ما
يتمناه الشيطان من هتوين املعايص ،وكنس الطريق للمجرمني ،وتأمني الماملني،
فليعمل الماملون ما شاءوا وليتجربوا وليتكربوا وليفسدوا و ...إلخ ،فشفاعة
النبي ÷ أمامهم ،وحصانة ال إله إال اهلل معهم ،فأعراضهم مصونة،
وكرامتهم مكنونة ،وحرمتهم عميمة.
ويف اآلخرة سيدخلون اجلنة بشفاعة النبي ÷ ،وليس عىل العصاة من
بأس مع ال إله إال اهلل يف ترك الفرائض وسائر الواجبات ،ثم تطاولوا بعد هدم
الرشائع والفرائض وتسهيل ارتكاب اجلرائم إىل هدم التوحيد والعدل
أصلوا يف أصول قواعدهم من العقائد اخلرافية ،واألوهام
واحلكمة؛ بام ّ
الرشكية ،وبذلك أطاحوا بدين اإلسالم ،الذي يتمثل يف حسن اإليامن باهلل،
واألعامل الصاحلة والتقوى.
اجملربة وموقفهم من الدين احلق

واملجربة من يومهم األول عارفون بأن الدين احلق هو عدوهم الكبري،
وخصمهم األلد ،لذلك فقد شمروا حلرب أهل احلق غاية التشمري ،ومل يكفهم
ُ
وأهل
ذلك حتى جعلوا هذه احلرب من أصول العقيدة ،ومن تامم اإلسالم،
احلق هم آل حممد ÷ ،ومن طالع كتب التاريخ وجد تصديق ما ذكرنا.

أصلوا يف أصوهلم إبطال حجة العقول،
ولتحصني مذهبهم وحراسته ّ
وحرموا التعويل عليها ،وقالوا :إن العقول ال متيز بني احلسن والقبيح ،وال بني
الفاسد والصحيح ،وال بني احلق والباطل ،وما حصل من ذلك يف العقول وعند
العقالء ،فإنام حيصل بسبب اإللف والعادة.
بعض شبه اجملربة والرد عليها وإيضاح معــاني اهلـــدى

ذ ذَ َ
َْ َْ ذ
الظالِم َ
ي﴾.
اّلِل َل َي ْهدِي القوم
ومام يستدلون به :قوله تعاىل﴿ :إِن
ِ

قالوا :املعنى أن اهلل ال يدهلم عىل اهلدى ،وال يدخلهم فيه ،وال يدعوهم إليه.

قلنا :املعلوم من رضورة الدين أن اهلل تعاىل قد دعا الكفار مجيع ًا وغريهم إىل
اإليامن به والتصديق برسله ،وذلك بام أرسل إليهم من الرسل ،وأنزل من الكتب،
َ َ ذ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ ْ
َ
ُ
وقد قال تعاىل﴿ :وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العَم لَع الهدى﴾ [فصلت.]17 :
ْ ْ ُذ ذ َ َ
َ َ
ٌ
وقال سبحانهّ﴿ :نِإن مِن أم ٍة إَِل خَل فِيها نذِير﴾ [فاطر ،]42 :وقال تعاىل فيام
ََْ َْ ُ ْ َ ٌ َ ُ ََ َ ْ َ ََ َ ٌ َ َ ذ
َ
ْ
حيكيه﴿ :ألم يأت ِكم نذِير قالوا بِل قد جاءنا نذِير فكذبنا ﴾...اْلية [امللك]9 -8
إىل غري ذلك من اآليات.

وللهدى عدة معان ُيستعمل فيها:
َ
َ ُ َ
ُ
 -4الدعاء إىل اخلري ،وذلك يف نحو :قوله تعاىلَ ﴿:وأ ذما ث ُمود ف َه َد ْينَاه ْم
ََ ْ
ْ
فَ ْ
استَ َ
ح ُّبوا ال َع ََم لَع ال ُه َدى﴾ [فصلت.]17 :
َ ذ َ ْ
َ ُ
ِين اه َت َد ْوا َزاده ْم
 -4زيادة البصرية ،وذلك يف نحو قوله تعاىل﴿:واَّل
ْ َذُ ذَ ََْْ َ ُ ْ َُْ ً
ُ ً
هدى﴾ [دمحم ،]17:ومثله قوله تعاىل﴿ :إِن تتقوا اّلِل َيعل لكم فرقانا﴾ [األنفال]49:
أي بصرية وتنوير ًا ،وهذا اهلدى الذي بمعنى زيادة البصرية وتنوير القلب جيعله
احلكيم تعاىل ثواب ًا ألوليائه يتقاضونه يف هذه احلياة الدنيا ،ومثل ذلك ما يروى
عن النبي ÷(( :أال إنه من زهد يف الدنيا ،وقِص فيها أمله ،أعطاه اهلل عل ًام بغري
تعلم ،وهدى بغري هداية ،أال وإنه من رغب يف الدنيا ،وأطال فيها أمله ،أعمى اهلل
قلبه عىل قدر رغبته فيها)).

آمنُوا َو َعملُوا ذ
ِين َ
 -2بمعنى الثواب كام يف قوله تعاىل﴿ :إ ذن ذاَّل َ
الص ِ َ
ات
اْل ِ
ِ
ِ
َ
َذ
َ ْ ْ َ ُّ ُ ْ َ
يمانِه ْم ََتْري م ِْن ََتْتِه ُم ْاْلنْ َه ُ
يم﴾ [يونس]9 :
ار ِِف جن ِ
ات انلذعِ ِ
ِ
يهدِي ِهم ربهم بِإ ِ ِ
ِ
فاملعنى يثيبهم رهبم بسبب إيامهنم ،وعىل هذا املعنى جاء قوله تعاىل﴿ :إ ذن ذاَّل َ
ِين
ِ
َ ْ ُ َ
ذ
اّلِل ِ ََل َي ْهدِيه ُم ذ ُ
اّلِل﴾ [النحل ]102 :أي ال يثيبهم.
آيات
َل يُؤمِنون ب ِ ِ
ِ
 -2بمعنى احلكم والتسمية كام يف قول الشاعر العريب:
ُممما لال ي ممم دوُممم و مممل ا ج مممممٌا و مممممب ا إ اَ ممممما
أي حيكم عىل قومه باهلدى ،ويسميهم مهتدين ،وحيكم علينا بالضالل،
أ م
ويسمينا ُض ّالالً.
إذا عرفت ذلك ،فالالزم تفسري اهلدى يف آيات القرآن عىل ضوء هذه املعاين،
وقد يستقيم تفسري اهلدى يف آية بمعنى ،ويف اآلية األخرى بمعنى آخر ،وكل
ذلك عىل حسب ما ترشد إليه القرائن وسياق اآلية ،ويشرتط لصحة ذلك أن ال
يكون هناك تناف مع عدل اهلل وحكمته وسعة رمحته ،أو ما يناقض حمكم
القرآن ،أو حجج العقول ،وذلك أن آيات القرآن ال تتناقض ،وال يدخلها
َ َْ
َ
َْ ُ ْ َ ْ
ي ي َ َديْهِ َوَل م ِْن
ب
ِن
م
ِل
ط
ا
اْل
ِ
ه
ِي
ت
االختالف؛ لقوله تعاىل يف القرآنَ﴿ :ل يأ
ِ
َ
َ ْ َْ ٌ
َ َ
َ
ْ
يل م ِْن َ
ِيد[ ﴾42فصلت] وقوله تعاىلَ ﴿ :ول ْو َكن م ِْن عِن ِد
ك
ح
ِيم َح ٍ
ٍ
خلفِهِ تْنِ
ً َ ً
َ ْ ذ
اّلِل ِ ل َ َو َ
ج ُدوا فِيهِ اختَلفا كثِْيا[ ﴾82النساء].
غْيِ
ومثل ذلك احلجج القطعية فإهنا ال تتناقض ،وال يدخلها االختالف ،فحجج
العقول ال ختالف القرآن ،وال خيالف بعضها بعض ًا.
ومن هنا خاطب اهلل تعاىل يف القرآن أهل العقول ،وأمرهم بالرجوع إىل
عقوهلم ليتعرفوا من خالهلا صحة ما جاءهم به القرآن ،وذلك يف نحو قوله
َََ َ َ ذ ُ َ
َََ َ ْ ُ َ
تعاىل﴿ :أفَل تعقِلون﴾ ﴿أفَل تذكرون﴾ وهذا مام يدل داللة ظاهرة عىل أن
ما جاء اهلل تعاىل به من حجج القرآن متأيد بام ركزه اهلل تعاىل من حجج العقول،
وملعرفة ذلك يكفي التذكر ملا ركزه اهلل يف الفطرة من احلجج.

َ ْ َ َْ ُذ َ ْ
ُ َ
قوله تعاىلَ ﴿ :ول ْو شِئنَا ْلتينَا ك نف ٍس ه َداها ..اْلية﴾ [السجدة.]13 :

فاملعنى املقصود :أنا لو شئنا ألجلأنا كل نفس إىل اهلدى إجلا ًء ال تتمكن معه من
اخلروج عن اهلدى ،غري أن اهلل تعاىل ال يشاء ذلك؛ ملا فيه من بطالن التكليف.
وذلك أن التكليف يرتتب عليه الثواب والعقاب ،والثواب والعقاب ال
يكونان إال عىل األعامل االختيارية ،وذلك واضح.
معـــاني الضـــال

والضال يف لغة العرب يستعمل يف معان خمتلفة:

َ
ض ذل َس ْعيُ ُه ْم ِِف ْ َ
اْليَاة ِ
 -4بمعنى الضياع واهلالك ،كام يف قوله تعاىل﴿ :
َ َ ذ َ ُْ ْ َ َ ُ َ َُْ َ
ُّ ْ َ
النيا﴾ [الكهف ،]102:وقوله تعاىل﴿ :وضل عنهم ما َكنوا يفَتون﴾ [األنعام]42 :
َْ
َ ُ َ َ َ َْ
وقوله تعاىلَ ﴿ :وقالوا أإِذا ضللنَا ِِف اْل ْرض﴾ [السجدة.]10 :
َ َ
ذ ُْ ْ
جرم َ
ِي ِِف ضَل ٍل
 -4بمعنى العذاب والعقوبة ،كام يف قوله تعاىل﴿ :إِن الم ِ
ْ
َ َ
َ ذ َ َ ُْ ُ َ
ون ب ْاْلخ َ
ِ
اب
ذ
ع
ال
ِف
ة
ِر
َو ُس ُع ٍر[ ﴾47القمر] ،وقوله تعاىل﴿ :ب ِل اَّلِين َل يؤمِن
ِ
ِ
ِ
ْ
ذ َ
َوالضَل ِل اْلَعِي ِد[ ﴾8سـبأ].
َ َ ذ
َ ُ
 -2بمعنى الغواية عن واضح الطريق ،ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :وأضل ف ِْرع ْون
َ
َ
ق ْو َم ُه َو َما ه َدى[﴾79طـه].
 -2وقد يكون اإلضالل بمعنى احلكم والتسمية كام يف:
ُممما لال ي ممم دوُممم و مممل ا ...............

َْ َ ذ
ضل
 -5وقد يكون الضالل بمعنى النسيان كام قال تعاىل﴿ :أن ت ِ
أ م
ْ ُ
إِح َداه َما[ ﴾...البقرة.]484:
َ ً َ
 -4وبمعنى الغفلة كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َو َج َد َك ضاَل ف َه َدى﴾ [الضحى.]7 :

إذا عرفت ذلك أمكنك تفسري ما جاء يف القرآن من نحو :إن اهلل يضل

الماملني بام يستقيم من املعاين املذكورة.

وال جيوز تفسري ذلك باإلغواء عن طريق احلق ،ألن اهلل تعاىل عدل حكيم ال يفعله.
ض ُّل َم ْن ي َ َش ُ
اء﴾ [فاطر ]8 :وقوله تعاىل:
وقالت املجربة يف قوله تعاىل﴿:ي ُ ِ
َ ُ ُّ ذ ُ ذ
الظالِم َ
ي﴾ [إبراهيم ،]47 :ونحو ذلك إنه بمعنى :يغوهيم عن طريق
ضل اّلِل
ِ
﴿وي ِ
احلق ،ويدخلهم يف الضالل.

قلنا :ذلك نقص ال يفعله احلكيم ،وسب له تعاىل ،وحط له ّ
جل وعال عن
القداسة ،وعن العدل واحلكمة ،مع ما يف ذلك من التزكية إلبليس وجنوده،
حيث نزهوا إبليس عن اإلغواء واإلضالل ،ثم رموا رهبم جل وعال بفعل
إبليس .سبحانه وتعاىل عام يقولون علو ًا كبري ًا.
َ
ُ
ذ
َ َ َ
َ َ ْ ذ
َْ
َجع َ
ي 82إَِل
قال تعاىل فيام حيكيه عن قول إبليس﴿ :قال فبِعِ ذزت ِك ْلغوِيَن ُه ْم أ ِ
َ َ ْ ْ ْ
خلَص َ
ي[ ﴾83ص].
عِبَادك مِن ُه ُم ال ُم ِ
واإلغواء يف لغة العرب جييء ملعان(:)5

 -4بمعنى الِصف عن واضح الطريق.
 -4وبمعنى اإلتعاب للحيوان ،يقال :أغوى الفصيل ،إذا أتعبه بحبسه عن
املاء واللبن.
 -2وبمعنى احلكم والتسمية.
الض ُ
َـي
َـيَّ :
ـالل واخلَ ري َبـة .ابرـ ُن األَعـرايب :الغ ُّ
( )4منها ما ذكره يف لسان العرب قال فيه :غـوى :الغ ُّ
ـري ُه َر َشـدَ
ال َفسا ُدَ ،ق َال اب ر ُن ب َ رر ٍّيَ :غ ٍو ُه َو ُ
اسم الفا ِع ِل ِم رن َغوِ َي َال ِم رن غَ َوىَ ،وك ََذلِ َك َغوِ يَ ،و َنمِ ُ
َف ُه َو ِ
خاب و َأ رغ َواه َغ ر ُريهَ ،و َق رو ُل ُه َعـزَّ َو َج َّـلَ :و َعىصـ
الرج ُل َ
ور ِشدَ َف ُه َو َر ِشيدٌ ُ .ي َق ُالَ :غ َوى ُ
راشدٌ َ
فسدَ َع َل ري ِه َع ري ُشهَ ،ق َال :والغ ََّو ُة وال َغ َّي ُة َو ِ
احدٌ َ .و ِق َيل :غَ َوى َأي َترك الن رَّه َي و َأ َ
كل
آ َد ُم َرب َّ ُه َفغَوىَ ،أي َ
ـو غَ ٍ
ُ
ِم َن َّ
ـم ِمـ َن
ض َمغ َرواةٌَ :م َضلة .و َغوِ َي
الش َجرة .و َأ رر ٌ
وى َف ُه َ
والس رخ َلة َيغروِ ي غَ ً
ـو :بَ ِش َ
الفصيل َّ
اجلوع و َت ُسـو َء
رض بِ ِه
ِ
ُ
اللبن و َف َسدَ َج رو ُفهَ ،و ِق َيلُ :ه َو َأن ُي رمنَع ِم َن َّ
الر ِ
ضاع َف َال َي رروى َحتَّى ُ رهيزَ ل و َي ُ َّ
ويموت ُه ً
زاال َأو يكا َد َ رهيلِ ُك .والغ ََوى :ال َب َش ُمَ ،و ُي َق ُال :ال َع َط َ .و ِيف َن َوا ِدرِ األَعراب ُي َق ُال:
حا ُله
َ
وقاوي ًا و َق ًوى و َقو ّي ًا و ُم رقوِ ي ًا إِ َذا ب َِّت ُخمرلِي ًا ُم ِ
بت ُمغ ًروى وغَ ًوى و َغوِ ّي ًا ِ
ُّ
وحش ًاَ .و ُي َق ُال ر َأيته غَ وِ ّي ًا ِم َن
وع و َقو ّي ًا َوضوِ ّي ًا و َطوِ ّي ًا إِ َذا ك َ
َان جائِع ًا( .منه باختصار).
اجل ِ
رُ

الضالَّل إنه بمعنى :حكم عليهم
لذلك فيجوز أن يقال يف أغوى اهلل ُّ
بالغواية ،وسامهم هبا حني غووا وضلوا عن طريق احلق ،أو بمعنى أتعبهم
بالعذاب ،وال جيوز أن يفرس ذلك بأن اهلل رصفهم عن طريق احلق ،وأدخلهم يف
سب هلل تعاىل وتزكية إلبليس كام تقدم.
الغواية والضالل ،ألن ذلك ّ
والفتنة جتيء يف اللغة ملعان:

َ
 -4بمعنى االختبار ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ َق ْد َفتَ ذنا ذاَّل َ
ِين م ِْن قبْل ِ ِه ْم
ِين َص َدقُوا َو َِلَ ْعلَ َم ذن ال ْ ََكذِب َ
فَلَ َي ْعلَ َم ذن ذ ُ
اّلِل ذاَّل َ
ي[ ﴾3العنكبوت] أي :اختربناهم.
ِ
-4وبمعنى الشدة واملحنة ،كام يف احلديث((:ستأيت من بعدي فتن متشاهبة
كقطع الليل اململم ،فيمن املؤمنون أهنم هالكون عندها ،ثم يكشفها اهلل بنا أهل
البيت)) .فاملراد هنا املحن والشدائد واألهوال.
َ
ْ
 -2وبمعنى اإلضالل واإلغواء عن طريق احلق ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ما أنتُ ْم
َعلَيْهِ ب َفاتِن َ
ي 162إ ِ ذَل َم ْن ُه َو َصا ِل ْ َ
حي ِم[ ﴾163الصافات] أي :ما أنتم بمضلني إال
ِ ِ
اْل ِ
من هو من أهل الضالل.
َ
ََْ ُ ْ َ ذ َُُْ َ
 -2وبمعنى العذاب ،كام قال تعاىل﴿ :يوم هم لَع انلارِ يفتنون﴾ [الذارايت]13:
أي :يعذبون.
فيجوز أن يقال :فتن اهلل املكلفني بمعنى اختربهم بالتكاليف والشدائد،
ويقال :يفتن اهلل تعاىل املجرمني بمعنى يعذهبم بذنوهبم.
وال جيوز أن يقال :املعنى أن اهلل تعاىل يدخلهم يف الضالل والغواية ،ألن
ذلك ذم هلل تعاىل وتزكية إلبليس وجنوده.
واملجربة تقول يف ذلك :إن اهلل تعاىل يدخلهم يف الفتنة والضالل والغواية،
وقد جعلوا هذه اآليات التي ذكرنا وَشحنا دلي ً
ال عىل مذهبهم.
واعلم أن هذه اآليات التي ذكرنا من اآليات املتشاهبة.
ُْ
ومن املناسب أن نـفرس املتشابه الذي ذكره اهلل تعاىل يف قوله تعاىل﴿ :مِنه
َُ َ ُ ُ َ َ َ ٌ ََذ ذ
َ ٌ ُْ َ
ُُ ْ ٌَْ
ك َم ٌ
ات ُه ذن أ ُ ُّم الْكِتَ
َ
اب وأخر متشابِهات فأما اَّلِين ِِف قلوب ِ ِهم زيغ
آيات ُم
ِ
َ َ ذ ُ َ َ َ َ َ َ ُْ
فيتبِعون ما تشابه مِنه ...اْلية﴾ [آل عمران.]7 :

فنقول :اآلية قد تكون من املتشابه لوجود كلمة فيها حتتمل عدة معان
خمتلفة ،فيشتبه من أجل ذلك عىل الناظر املعنى املقصو ُد ،كام تقدم يف اآليات
التي ذكرناها ،فإن اهلدى والضالل واإلغواء والفتنة حتتمل كل كلمة منها عدة
معان خمتلفة متنافية ،وهذا املعنى الذي ذكرناه يف تفسري املتشابه هو املتوافق مع
ا شتقاق لفمة املتشابه ،وذلك أن املتشابه والتشابه صيغة موضوعة يف اللغة
للمشاركة يف معنى الفعل بني اثنني فأكثر ،ومن هنا فإن اللفمة إذا احتملت عدة
معان خمتلفة استحقت اسم التشابه ،واملراد أن املعاين التي حتتملها اللفمة
متشاهبة يف صحة إطالق اللفمة عليها.
االتختــبار واالبتـــاء

ََ ْ َ
قد سبق أن الفتنة تأيت بمعنى االختبار واالبتالء يف قوله تعاىلَ ﴿ :ولقد فتَ ذنا
ِين م ِْن َقبْل ِ ْ َ َ َ ْ َ َ ذ ذ ُ ذ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ذ ْ َ َ
ذاَّل َ
هم فليعلمن اّلِل اَّلِين صدقوا وِلعلمن الَكذِبِي[ ﴾3العنكبوت]
ِ
فمن املناسب هنا توضيح معنى االختبار واالبتالء الصادر من اهلل تعاىل ،فنقول:
إن اهلل تعاىل يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ،مطلع عىل خفيات الغيوب،
ال خيفى عليه ضعيف اإليامن ،وال قوي اإليامن ،وال كاذب اإليامن ،غري أهنا اقتضت
حكمته تعاىل أن ال جيازي إال عىل األعامل الماهرة ال عىل علمه.
لذلك فإنه تعاىل يريد أن تمهر أعامل عبيده بحيث يتميز و ُي رع َرف كل واحد
يعرب عن ِصدر ق اإليامن أو كذبه ،والذي
منهم عن اآلخر بام ظهر من عمله الذي ّ
هو ترمجة صادقة عام يكنّه الضمري من اإلخالص أو عدمه.
حيملها عباده ،والتي ينكشف هبا
فشبه اهلل تعاىل التكاليف والشدائد التي ر
الصادق والكاذب ،ويتميز بسببها املؤمن واملنافق ،ش ّبه تعاىل فعله ذلك بفعل
املخترب اجلاهل بحقيقة األمر ،فسامه اهلل تعاىل لذلك اختبار ًا ملا كان يف الصورة
يشبه فعل املخترب.
َُّ
َْ
ُ
ْ ُ
وكذلك يفرس ما كان نحو هذا ،كقوله تعاىل﴿ :ث ذم َب َعثنَاه ْم نلِ َعل َم أي

ْ َْْ َ ْ َ َ َ ُ ََ ً
ً
ي أحَص ل ِما ْلِثوا أمدا[ ﴾12الكهف] أي ليمهر يف الوجود ظهورا بالفعل
اْل ِزب ِ
ما كان يعلمه اهلل تعاىل من جواب السؤال املذكور يف اآلية.
الطبــع واخلتـــم

الطبع واخلتم املذكوران يف القرآن يف لغة العرب يرتدد معناهام بني:
 -4العامة ,يقال :طبع عىل اليشء وختم عليه إذا جعل عليه عالمة.
 -4والتغطية ,يقال :طبع اإلناء وختمه إذا غطاه.
َََ ذُ ََ
لَع قُلُوب ْ
هم﴾ [البقرة]7 :
إذا عرفت ذلك فال جيوز أن يقال إن معنى ﴿ختم اّلِل
ِِ

ونحو ذلك هو غطى عليها ومنعها من وصول اإليامن إليها؛ ألن ذلك يكون منافي ًا
للتكليف ،فال يصح تكليف املختوم عىل قلبه ،ألنه حينئذ من تكليف ما ال يطاق،
َ ُ َ ُ ذُ َْ ً ذ
َ ُ َ
كل ُِف ذ ُ
اّلِل
اّلِل نفسا إَِل ُو ْس َع َها﴾ [البقرةَ﴿ ]484 :ل ي
وقد قال تعاىلَ﴿ :ل يكل ِف
َْ ً ذ
َ
َ ذُ ذَ َ ْ ْ
اس َت َطعتُ ْم﴾ [التغابن.]14:
نفسا إَِل َما آتاهَ﴾ [الطالق﴿ ،]7 :فاتقوا اّلِل ما

وليس يف وسع املختوم عىل قلبه أن يؤمن ،وال يستطيع التقوى ،والتكليف

بذلك يف هذه احلال قبيح ،واهلل متعال عن فعل القبيح.
وقد خالفت املجربة ،فقالت :إن اهلل غطى عىل قلوب الكفار ،ومنعها من

وصول اإليامن إليها.

ونقول يف اجلواب زيادة عىل ما تقدم :إن اهلل تعاىل أمر الكفار وهناهم ،ولو
كانت قلوهبم كام تقول املجربة مل يأمرهم ومل ينههم ،وذلك أن خطاب من ال
يعقل نقيصة جيب تنزهيه عنها.
وقال بعض العدلية :إن الطبع واخلتم من اهلل تعاىل هو أن جيعل تعاىل يف
قلوب الكفار والفساق نكتة سوداء ليتميزوا هبا للمالئكة.
وهذا عكس املؤمن فإن اهلل تعاىل جيعل يف قلبه نكتة بيضاء.
قال أمري املؤمنني ( :#اإليامن يبدو ملظة كلام ازداد اإليامن ازدادت اللمظة).

وقد أجيب بأن أعامل الكفار والفساق أوضح من ذلك ،مع أن املالئكة
صلوات اهلل عليهم ال يرون ما َو َاراه اللباس من العورة ،كام ورد عن
النبي ÷ أهنم يغضون أبصارهم عند قضاء احلاجة.
وما روي عن عيل  #فهو استعارة يراد هبا التنوير والبصرية.
نعم  ،األوىل يف الطبع واخلتم أن يقال :إن الطبع واخلتم يف نحو قوله تعاىل:
َ ََ ذُ ََ ُُ
اّلِل لَع قلوب ِ ِه ْم[ ﴾...البقرة ]7 :قد جاء عىل طريق الكناية التي هي أبلغ من
﴿ختم
التِصيح ،ويكون املعنى املراد حينئذ اإلخبار عن الكفار بأهنم قد بلغوا يف
الغفلة واإلعراض والتعنت وترك النمر واالستامع إىل آيات اهلل إىل الغاية
والنهاية ،وهذه الغاية والنهاية التي وصل إليها الكفار من اإلعراض والغفلة
و ...إلخ ،صورها اهلل لنا بأبلغ تصوير وأوضحه وأمته ،وذلك يف ذكره للختم
والطبع ،حيث إن السامع ال يتصور الغفلة البالغة ،واإلعراض العميم،
والتعنت يف أقىص غاياته ،و ...إلخ تامم التصور إال يف خمتوم القلب ومطبوعه،
الذي استحكم ختمه وطبعه ،بحيث ال يتصور منه الفهم واإلدراك.
وقد أخرب اهلل تعاىل عن هذا املعنى الذي ذكرنا بأسلوب آخر يف قوله تعاىل:
َََُ ذ َ َ
ك َف ُروا َك َمثَل ذاَّلِي َينْعِ ُق ب َما ََل ي َ ْس َم ُع إ ذَل ُد ََع ًء َون َِد ً
اء ُص ٌّم
﴿ومثل اَّلِين
ِ
ِ
ِ
ُ ْ ٌ ُ ٌْ َ َ ْ ُ َ
َم ف ُه ْم َل َيعقِلون[ ﴾171البقرة] فشبه اهلل تعاىل الكفار باألنعام التي ال
بك م ع
تسمع إال جمرد األصوات من غري فهم ملا يقال هلا ،ثم أخرب تعاىل عنهم بأهنم

صم ال يسمعون ،وعمي ال يبِصون ،وبكم ال يتكلمون ،وأخري ًا قال :فهم ال
يعقلون ،وكل ذلك يراد به التصوير ملا ذكرنا من شدة اإلعراض والغفلة و ..إلخ.
ومل يرِ د الباري تعاىل أن خيرب بأهنم صم عىل احلقيقة ،وعمي عىل احلقيقة،
وبكم عىل احلقيقة ،وال يعقلون عىل احلقيقة ،وذلك أن املعلوم أهنم كانوا بِصاء
ذوي أسامع ،يرون آيات اهلل ويسمعوهنا ،وكانوا ذوي ألسنة وفصاحة ،ويف هذه
اآلية األخرية دليل عىل ما ذكرنا من تفسري آية اخلتم.

َ
لِم أسند اخلتم والطبع إىل اهلل؟

فإن قيل :مل أسند اخلتم والطبع إىل اهلل؟
قلنا :إسناد ذلك إىل اهلل مام يزيد يف قوة الكناية عن املعنى املراد الذي ذكرناه.

هذا ،ومام يزيد يف قوة املعنى الذي ذكرنا قوله تعاىل يف الكفار وإعراضهم عن
َ ذ ذ َْ ُ َ َ
َ ُ ُُ َ
َ
ْ
كن ٍة مِما تدعونا إِِلهِ و ِِف
سامع اآليات وعن النمر فيهاَ ﴿ :وقالوا قلوبُنا ِِف أ ِ
ْ
َ
َ ٌ َ ْ ْ ذ
ُ َ
ْ َ
ْ
اب فاع َمل إِننَا ََعمِلون[ ﴾5فصلت]؛ فإن
آذان ِنَا َوق ٌر َوم ِْن بَين ِنَا َوبَين ِك حِج

الكفار حني دعاهم النبي ÷ إىل اإلسالم ،وكرر عليهم الدعاء ،أرادوا أن
يقنعوا النبي ÷ بجواب مقنع وحاسم ،ال يطمع وراءه يف إيامهنم ،وال يكون

له بعده رجاء يف إسالمهم ،فقالوا( :قلوبنا مغطاة وحمجوبة بأكنة ،فال يصل إليها
ما تدعونا إليه من دينك ،وآذاننا مسدودة بالوقر فال نسمع صوت دعوتك،
وبيننا وبينك حجاب حيول بيننا وبني ما تدعوا إليه ،فأنت وشأنك ،فإنا مِصون
عىل ما نحن عليه من الرشك ،وعاملون أعامله ،ال نفارق ذلك).
ومام ال شك فيه أهنم ال يريدون اإلخبار بأن قلوهبم مغطاة عىل احلقيقة ،وأن
آذاهنم مسدودة ال تنفذ إليها األصوات و ...إلخ.
َ
َ
َ
وعىل مثل ما ذكرنا من التفسري يفرس قوله تعاىلَ ﴿ :ولَع أب ْ َصارِه ِْم
غ َِش َ
اوةٌ﴾ [البقرة ]7 :ونحوه ،وكل ذلك كناية عام ذكرنا من املعنى.
التـزيــني

التزيني يف اللغة هو :التحسني.
قالت العدلية :إن اهلل تعاىل ال يزين املعايص لعباده وال حيسنها هلم ،وذلك
ألن تزيينها وحتسينها قبيح يتعاىل اهلل عن فعله.
وقالت املجربة :إن اهلل تعاىل يزين املعايص للعصاة وحيسنها هلم.
قلنا :تزيني املعايص له حيثيات خمتلفة األحكام:

 -4فمن حيث ميل النفس والطبيعة والشهوة ال شك أن كل مكلف جيد من
نفسه ذلك امليول النفيس ،وحب الوقوع يف املعايص ،ولوال زواجر الرمحن
ووعيده ثم توفيقه وتسديده لوقع الكل تقريب ًا يف املعايص ،ومن هذه احليثية فال
مانع من إسناد التزيني إىل الباري عز وجل ،ومن هنا جاء قوله تعاىلُ ﴿ :زي ِ َن
ُ ُّ ذ
ُْ َ َْ َ َ ذ َ
ل ذ
َ َ َْ َ َ َْ َ
الش َه َو ِ َ
ِلن ِ
ب
اس حب
ات مِن النِساءِ واْلنِي والقناطِْيِ المقنطرة ِ مِن اَّله ِ
ْ
ْ
ْ
َْْ
ام َو ْ َ
َوالفِ ذضةِ َواْلَيْ ِل ال ُم َس ذو َمةِ َواْلن َع ِ
ث...اْلية﴾ [آل عمران ،]12 :فاهلل سبحانه
اْل ْر ِ
وتعاىل هو الذي طبع الناس عىل تلك الطبيعة ،وفطرهم عليها ،وهذا يف حني أنه

تعاىل فطر الناس عىل استقباح القبائح والفواح  ،واستنكار ذلك ،والنفرة منه.
 -4ال شك أن اهلل تعاىل رغب عباده يف الطاعات بام جعل من الثواب
املضاعف واألجور اجلزيلة والعاقبة احلسنة ،فمن هذه احليثية ال جيوز أن يقال:
إن اهلل تعاىل زين لعباده املعايص ،بمعنى أنه تعاىل ر ّغبهم فيها ودعاهم إليها ،مثل
ترغيبه تعاىل يف الطاعات والدعوة إليها.
 -2احليثية األوىل هي من حيث تزيني املعصية عند الشهوة ،وها هنا حيثية
أخرى هي تزيني املعصية عند العقل ،وتزيني املعصية عند العقل مامال يكون،
وذلك أن اهلل تعاىل فطر عقول املكلفني عىل طبيعة واحدة ،ال ختتلف أحكامها،
فكل عاقل حيكم بفطرة عقله ّ
بأن الواحد نصف االثنني ،وأن الكل أكثر من
اجلزء و ..إلخ ،وكل عاقل يمقت بمجرد حكم عقله الملم والماملني ،وحيب ذا
العدل والعادلني و ..إلخ.
ومن هذه احليثية فال جيوز أن يقال :إن اهلل تعاىل زين املعايص للعصاة ،وذلك
ملا فيه من خمالفة الواقع ،فإن العصاة مجيع ًا إنام ُأتوا من قبل اهلوى والشهوات
ْ ذ َ ذ
َ
ذ
بنصوص القرآن ،كام يف قوله تعاىل﴿ :إِن يَتب ِ ُعون إَِل الظ ذن َو َما ت ْه َوى
ذَ َ َ َ
ْاْلَنْ ُفس﴾ [النجم﴿ ]43 :أ َ َر َأي ْ َ
ت َم ِن اَّتذ إِل َه ُه ه َواهُ ..اْلية﴾ [الفرقان.]23:

تفسري آيات التزيني

َ
ً
وء َع َملِهِ فَ َ
قوله تعاىل﴿ :أ َف َم ْن ُزي َن ُل ُس ُ
رءاهُ َح َسنا﴾ [فاطر.]8 :
ِ

املعنى أن املنهمكني يف املعايص قد سيطرت عليهم الشهوات ،وغلبتهم

األهواء ،فصاروا لذلك إنام ينمرون إىل أعامهلم بعني اهلوى والشهوة ،فام توافق
مع أهوائهم وشهواهتم استحسنوه ،وراج يف أسواقهم ،وما خالف ذلك نفروا
عنه ،وكسد عندهم.
ودليل ما ذكرنا أن اهلل تعاىل وصف الكافرين واملنافقني بأهنم صم بكم عمي
ال يعقلون ،وما ذاك إال ملا ذكرنا من سيطرة الشهوات واألهواء عىل حواسهم
ومشاعرهم وعقوهلم ،حتى صاروا كاألنعام ال هيمهم إال إشباع شهواهتم
َُ ْ ُ ُ ٌ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َُ ْ َ ْ ُ ٌ َ
ي َل
وإدراك ملذاهتم ،ومن هنا قال تعاىل﴿ :لهم قلوب َل يفقهون بِها ولهم أع
ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ُّ ُ َ َ
ام بَل ه ْم أضل أولئِك
َصون بِها ولهم آذان َل يسمعون بِها أولئِك َكْلنع
يب ِ
ُ َْ ُ
ه ُم الغاف ِلون[ ﴾179األعراف] ،وحينئذ فاملزين هلم سوء األعامل هو شهوات
النفوس األمارة بالسوء وأهواؤها ،ال فطر العقول.

لزيادة اإليضاح نقول :إن يف نفس كل مكلف داعيني اثنيني هام:
 -1داعي الشهوة.
 -2داعي العقل.

فداعي الشهوة :يدعو إىل فعل كل ما تشتهيه النفس وترغب فيه من املآكل
واملشارب واملناكح والتسلط و ...إلخ ،وتستحسن النفس كل ذلك ومتيل إليه،
وترغب فيه ،وال تلتفت النفس يف نيل شهواهتا إىل قانون أو َشيعة ،هذا هو
داعي النفس األمارة بالسوء ،وعملها الذي جبلت عليه.
وبجانب هذا الداعي داع آخر ،هو داعي العقل واحلكمة ،ووظيف ُت ُه الدعا ُء
فس من املساوئ والرذائل والقبائح و ...إلخ.
إىل ترك ما تدعو إليه الن ُ

ومن وظائفه :النمر يف عواقب األمور ،والدعوة إىل احلذر وترك الغرور،
وإىل فعل ما يكسب املر َء الكرامة والسالمة والعزة والرفعة والزكاء والطهارة

والكامل و ...إلخ.
ْ
َ
َ
وما ذكرنا عن هذين الداعيني أخذناه من قوله تعاىلَ ﴿ :ونف ٍس َو َما َس ذواها7
َ َ
ََ َْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
اها 8قَ ْد أَفْلَ َح َم ْن َز ذَّك َهاَ 9وقَ ْد َخ َ
اب َم ْن د ذساها[ ﴾10الشمس].
فألهمها فجورها وتقو

فإذا استجاب املرء وانقاد لداعي شهوته ضعف داعي العقل ،ويزداد

الضعف بازدياد االنقياد للشهوة حتى تسيطر الشهوة عىل املرء ،وحينئذ فال
يكون للعقل سلطان ،وقد ينتهي دوره تامم ًا ويصري صاحبه كام حكى اهلل تعاىل:
ُ ٌّ ُ ْ ٌ ُ ْ ٌ َ َ ْ ُ َ
َم ف ُه ْم َل َيعقِلون[ ﴾171البقرة].
﴿ص م ب ك م ع
وإذا استجاب املرء لداعي العقل واحلكمة وانقاد له ضعف داعي الشهوة،

وكلام ازداد املرء يف االستجابة واالنقياد لداعي احلكمة ازداد ضعف داعي الشهوة.
وقد كلف اهلل تعاىل عباده بجهاد النفس وقمع أهوائها ،يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وأ َ ذما َمنْ
ْ ْ
َ َ ََ َ
ام َربهِ َو َن ََه انلذ ْف َس َعن ال ْ َه َوى 40فَإ ذن ْ َ
اْل ذن َة ِ َ
ِه ال َمأ َوى[ ﴾41النازعـات].
ِ
خاف مق ِ
ِ
وسمى رسول اهلل ÷ مصارعة األهواء والشهوات ،وكبح جامحها،
ومغالبتها -باجلهاد األكرب يف قوله ÷(( :رجعنا من اجلهاد األصغر إىل
اجلهاد األكرب))(.)4
َ َ َ َ ذ ذ ُ ذُ
ِك أم ٍة
مما تستدل به اجملربة على قوهلم :قوله تعاىل﴿ :كذل ِك زينا ل ِ
َ َ
ع َمل ُهم[ ﴾..األنعام.]108:
فنقول :املعنى أن اهلل تعاىل زين لكل أمة عىل ألسن الرسل املبعوثني إليهم

طاعاته وعباداته وتقواه التي مل خيلقهم اهلل تعاىل إال من أجلها ،فزين اهلل تعاىل هلم
ذلك ،ورغبهم فيه بام جعل من الثواب العميم ،واألجر اجلزيل ،والعاقبة احلسنة يف
الدنيا واآلخرة ،باإلضافة إىل ما يف أعامل الطاعة من املصالح العميمة يف الدنيا.
( )4االعتبار وسلوة العارفني ص ،515واألصول الثامنية لإلمام حممد بن القاسم الريس ص ،41
والكشاف للزخمرشي ( )412/2وَشح هنج البالغة ( )52/40والزهد للبيهقي ص  ..،445الخ.

أما املعايص فإهنا ناجتة عن تسويل النفس يف ما تشتهي ،وعن تزيني الشيطان،
ُ َ ْ َ
َ
ْ
ذ
وتامم ًا كام قال تعاىلّ﴿ :نِإذ َز ذي َن ل ُه ُم الشيْ َطان أع َمال ُه ْم﴾ [األنفال ،]28 :وقال
َْ َ ذَ ْ َ ُ ْ َُْ ُ ُ ْ َْ ً َ َ ٌْ َ ٌ
سبحانه يف ما حكى﴿ :بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصب َجِيل﴾ [يوسف،]18:
َ َ ذ َ ْ َْ ُ ُ ََْ َ
وقال تعاىل﴿ :فطوعت ُل نفسه قتل أخِيه[ ﴾...املائدة.]30 :
معاني القضـــــاء

القضاء يف اللغة يكون لعدة معان منها:
ََْْ
ََ َ ُ ذ َ َْ َ َ َ
ي﴾
 -4اخللق كام يف قوله تعاىل﴿ :فقضاهن سبع سماو ٍ
ات ِِف يوم ِ
[فصلت.]14:
ومنه قول أيب ذؤيب:
َ
دِ
َد ِ
د
د َ َ
َ ْ د
ان د ماهيا داود أو صممممم ال مممممواٌ ِ ِ مبممممم
وعلزي ِيا ٍْسود مم ِ
ذ
َ َ
َ َذ َ ْ
 -4بمعنى اإللزام واحلكم كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :وقَض َر ُّبك أَل تعبُ ُدوا إَِل
إِيذاهُ﴾ [اإلسراء ]43:ومن ذلك :قىض القايض بكذا ،أي حكم وألزم.
َ
َ َ
َ َ
 -2بمعنى اإلعالم واإلهناء كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :وقضيْنَا إِِلْهِ ذل ِك
َْْ
َ
اْلمر﴾ [احلجر.]44:
د

 -2بمعنى الفراغ ،ومنه قول القائل :قضيت حاجتي ،أي :فرغت.
 -5بمعنى األداء ،تقول :قضيت ديني.

وقد جييء لغري ذلك كقوهلم :قىض نحبه ،أي :مات ،ورضبه فقىض عليه،
أي :قتله ،و..إلخ.
إذا عرفت ذلك فيجوز أن يقال :إن اهلل تعاىل قىض بالطاعات بمعنى ألزم هبا
وحكم بوجوهبا ،ال بمعنى خلقها ،خالف ًا للمجربة فقالوا :إنه بمعنى خلقها.
وكذلك يقولون يف املعايص :إن اهلل تعاىل قىض هبا بمعنى خلقها.
ويؤخذ اجلواب عليهم مام سبق ،ونزيد عىل ذلك فنقول :لو كان اهلل تعاىل هو
الذي توىل خلق الطاعات واملعايص دون العبيد ملا أمر وهنى ،وملا رغب بالثواب
العميم وتوعد بالعذاب األليم.

معاني القـــــدر

للقدر عدة معان منها:

ذ ُذ َ ْ َ َْ َ
َش ٍء خلقنَاهُ بِق َد ٍر﴾ [القمر.]29:
 -4اإلتقان واإلحكام كام يف قوله تعاىل﴿ :إِنا ك
َْ ً
َ َ َ َ ُذ َ ْ َ َ
َش ٍء فق ذد َرهُ تقدِيرا[﴾2الفرقان].
وقوله تعاىل﴿ :وخلق ك
َْ
 -4التعميم كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َما قَ َد ُروا ذ َ
اّلِل َح ذق قدرِه﴾ [األنعام ]91 :أي:
ما عمموه حق تعميمه ،قال يف الصحاح :والقدَ ر والقدر ر بمعنى واحد.
َ ُ
َ
َ
ك ْن ُيْنِل بِق َد ٍر َما
 -2بمعنى العلم كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ول ِ
ي َ َش ُ
اء﴾ [الشورى ]47:أي :بعلم ،وجيوز أن يكون املعنى بتقدير منه تعاىل.
َ َ َ ْ َْ ٌَ َ َ َ
 -2وبمعنى املقدار ،كام يف قوله تعاىل﴿ :فسالت أودِية بِقدرِها﴾ [الرعد]17:
أي :بمقدارها.
 -5وبمعنى اإلعالم كام قال العجاج:
ِ
يف الُحب ادوىل اَم ن م ٌ
واعلممم ٌممدن ذا اقممقل دمم دمم
َ َ
ج َعلْنَاهُ ِف قَ َرار َ
 -4وبمعنى األجل كام قال تعاىل﴿ :فَ َ
ِي 21إَِل ق َد ٍر
ك
م
ِ
ٍ
ٍ
َ ُْ
م[ ﴾22املرسالت].
معلو ٍ
ََ َ َْ ُ ذ َ َ ً
 -1وبمعنى احلتم كام قال سبحانه وتعاىل﴿ :وَّكن أمر اّلِل ِ قدرا
ْ ً
َمق ُدورا[ ﴾38األحزاب].
وبنا ًء عىل هذا فيقال :إن الطاعات بقدر اهلل بمعنى حتمه وإلزامه ،وال جيوز

أن يقال إن ذلك بمعنى أنه تعاىل خلقها.

وقالت املجربة :إنه بمعنى خلقها ،وكذلك قالوا يف املعايص :إهنا بقدر اهلل.
ويؤخذ اجلواب عليهم مام سبق.
ويأيت (قدَّ ر) املشدد ملعان منها:

ََذ َ َ َْ َ
ِيها أق َوات َها﴾ [فصلت ]10 :أي :خلقها.
 -4بمعنى خلق كقوله تعاىل﴿ :وقدر ف
َْ ً
َ َ َ َ ُذ َ ْ َ َ
َش ٍء فق ذد َرهُ تقدِيرا[ ﴾2الفرقان]،
 -4بمعنى أحكم كقوله تعاىل﴿ :وخلق ك
أي :أحكمه إحكام ًا.

 -2وبمعنى َّبني يقال :قدَّ ر القايض نفقة الزوجة والقريب.

 -2وبمعنى قاس ،يقال :قدرت هذا الثوب عىل ذاك ،أي :قسته به وجعلته مثله.
 -5وبمعنى فرض ،يقال :قدر ر ما شئت ،أي :افرض وأوجب ما شئت.
وبنا ًء عىل هذا فيقال :إن اهلل قدّ ر الطاعة بمعنى فرضها وأوجبها ،وقدّ ر
املعصية بمعنى بينها وأوضحها.
وال جيوز أن يقال ذلك بمعنى خلق ،خالف ًا للمجربة ،ويؤخذ اجلواب عليهم
مام أسلفنا.
حديث جابر يف القدر

روي عن جابر أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال يؤمن عبد حتى يؤمن
بالقدر خريه وَشه ،وحتى يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وما أخطأه مل يكن
ليصيبه)) وقد روي نحوه ،فاملجربة يستدلون بذلك عىل مذهب اجلرب.
َ
ونحن نقول :املراد باحلديث قريب مام جاء يف آية احلديدَ ﴿ :ما أ َص َ
اب م ِْن
ْ َ ْ َ ْ َ ََْ َ ذ َ َ ََ
َْْ ََ
َُْ
ُ
سِك ْم إ ذَل ِف ك َ
ُم ِص َ
بأها إِن ذل ِك لَع
اب مِن قب ِل أن ن
ِت
ف
ن
أ
ِف
َل
يب ٍة ِِف اْلر ِض و
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ َْ
ََ
َ َ ُ َ َْ
ذ
َ ُ
اّلِلِ يَس ٌ
ِْي ل ِكيَْل تأ َس ْوا لَع َما فاتك ْم َوَل تف َر ُحوا ب ِ َما آتاكم﴾ [احلديد،]43-44:
َ ْ
َْ
ََََُْذ ُ
اْلَ ْو ِف َو ْ ُ
ك ْم ب ِ َ ْ
اْل ِ
وع َونق ٍص
َش ٍء مِن
ويقرب من ذلك قوله تعاىل﴿ :ونلبلون
م َِن ْاْلَ ْم َوال َو ْاْلَنْ ُفس َواثلذ َم َرات َوبَش ذ
الصابر َ
ين[ ﴾155البقرة].
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
وكل ذلك يراد به ما يقضيه اهلل سبحانه وتعاىل ويقدره من اخلصب واجلدب،
والصحة واملرض ،والغنى والفقر ،واألمن واخلوف ،واحلياة واملوت ،وما أشبه
ذلك مام ليس للعباد يف حتصيله أو دفعه سبيل أو حيلة ،أما معايص العباد
وأفعاهلم فليست من القدر املذكور يف احلديث وال مام ذكرته آية احلديد؛ وذلك
ألن نصوص القرآن تضيف أفعال العباد إليهم ،الطاعات منها واملعايص ،وهذا
مع إطباق األمة عىل إضافتها إليهم بام فيهم املجربة.
ولو كان األمر كام تذكر املجربة َل َما أطبقت األمة عىل ما ينايف اإليامن ،وملا

جاء ذلك يف نصوص القرآن.

وبعد ،فال داللة فيام ذكروا عىل ما يدعون ،وذلك أن احلديث الذي رواه جابر
يتحدث عام يصيب اإلنسان أو خيطئه ،ال عن ما يفعله اإلنسان فليس له يف احلديث ذكر.
ومعنى احلديث :وجوب اإليامن بأن ما ينزل باإلنسان من املكاره واملضار
والبالوي صادرة عن قضاء اهلل سبحانه وتعاىل ،ال حيلة له يف دفعها ،وأن ما
أخطأه من املنافع يف الدنيا صادر أيض ًا عن قضاء من اهلل تعاىل ،أما املعايص
والطاعات فال تصيب اإلنسان ،بل اإلنسان هو الذي يصيبها ويفعلها.
يزيد ما ذكرنا وضوح ًا أن الطاعات واملعايص ال تسمى مصائب يف حق
فاعلها ،وأن املرشوع الفرح بفعل الطاعات ،والندم واحلرسة عىل فعل املعايص.
بخالف ما يصيب اإلنسان من املضار ،أو يفوته من املنافع ،فإنه ال يرشع
األسى واحلزن بسبب ما نزل من البالء ،وعىل ما فات من املنافع ،وال حيسن
َ َ َْ
ََ
الفرح بام نال اإلنسان من املنافع ،وكل ذلك لقوله تعاىل﴿ :ل ِكيَْل تأ َس ْوا لَع َما
َ َ ُ َ َْ
َ ُ
فاتك ْم َوَل تف َر ُحوا ب ِ َما آتاك ْم﴾ [احلديد.]43:
ولإلجامع عىل وجوب الرضا بام قضاه اهلل تعاىل وقدّ ره ،ويف احلديث ((من مل
يرض بقضائي ويصرب عىل بالئي ،ويشكر نعامئي ،فليتخذ ربّ ًا سواي)).
ومام ال خالف فيه أنه ال جيوز الرضا باملعايص والقبائح والفواح .
القدرية ومن هم

صح عن النبي ÷ أنه قال(( :القدرية جموس هذه األمة)) ،وال خالف بني
األمة يف صحته ،غري أهنم بعد االتفاق عىل صحته قد اختلفوا فيمن هو املقصود
بذلك االسم الذميم.
فقالت العدلية مجيع ًا :إن الذين أرادهم النبي ÷ بذلك الوصف هم
الذين يقولون :إن مجيع أفعال العباد خ ِريها وَشِ ها إنام حصلت بقضاء اهلل تعاىل
وقدره وإرادته ومشيئته وخلقه ،وهم املجربة.

وقالت املجربة بجميع فرقها :إن املراد بذلك هم الذين يقولون :إن أفعال
العباد حتصل بإراداهتم ومشيئاهتم ،وإهنم هم الذين يفعلوهنا ،وحيدثوهنا دون
الباري عز وجل ،وهؤالء هم العدلية.
فرتامجت طوائف املسلمني بذلك الوصف ،كل طائفة تتربأ منه وترمي به
خصومها ،وكل منهم مِص عىل ما يقول.
احتجت العدلية عىل قوهلا بأن اسم القدرية الذي جاء يف األحاديث منسوب
إىل القدر بياء النسب ،واملجربة يكثرون من ذكر القدر ويلهجون به؛ فكانوا
أحق هبذه النسبة ،وذلك أن من هلج بذكر يشء نسب إليه ،كام يقال :أموري ملن
يذكر أن الصفات أمور زائدة عىل الذات ،و َط َب ِعي ملن أكثر من ذكر الطبع.
وأيض ًا فإن املجربة يثبتون القدر؛ فكانوا أحق باسم القدرية ُمن ينفيه.
والعدلية ال يكثرون من ذكر القدر ،وال يثبتونه ،بل ينفونه ،فال يصح
تسميتهم لذلك قدرية.
وقد احتجت املجربة عىل أن العدلية هم القدرية بكوهنم ينفون القدر،
وبكوهنم يثبتون للعبد قدرة ،فكانوا لذلك قدرية.
واجلواب :أن النسبة إنام تكون من اإلثبات ال من النفي ،وإال لصح أن
نسمي املوحد ثنوي ًا؛ ألنه ينفي الثاين مع اهلل ،وأن نسمي املرشك حنفي ًا مسل ًام؛
ألنه ينفي احلنيفية واإلسالم ،و ...إلخ.
والنسبة إىل قدرة العبد التي يثبتها العدلية ُقدري بضم القاف ،فلفظ القدرية الذي
جاءت به الرواية منسوب إىل ال َقدر بفتح القاف ،فال ُقدرة وال َقدر اسامن خمتلفان.
هذه هي حجة املجربة عىل قوهلم ،وهي كام ترى أبعد من أن تكون شبهة،
غري أن سالطني بني أمية قد قوموها بسيوفهم ،ومكنّوا هلا بسلطاهنم ،فكانوا
حيكمون بقتل من أظهر مذهب العدل بحجة أنه قدري ،وقد روى احلاكم يف
السفينة عن يونس أنه قال( :كان اسم القدر اس ًام لنا فنبزنا به املعتزلة ،وأعاننا

السلطان عىل ذلك ،فسمونا باسم َش من ذلك وهو املجربة)(.)4
هذا ،وقد جاء يف ذم القدرية أحاديث كثرية ذكرها شارح األساس ،منها
قوله ÷(( :صنفان من أمتي ال تناهلام شفاعتي وهم القدرية واملرجئة)) ،قيل
له :ومن القدرية؟ قال(( :قوم يعملون املعايص ويقولون :إن اهلل قدرها عليهم))،
قيل :و َم ِن املرجئة؟ قال(( :الذي يقولون :اإليامن قول بال عمل))(.)4
ومنها قوله ÷(( :يكون يف آخر الزمان قوم يعملون املعايص ثم يقولون:
هذا بقضاء اهلل وقدره ،الراد عليهم كاملرشع سيفه يف سبيل اهلل))(.)2
فصل :يف الداللة على أن اهلل عدل حكيم

قالت احلشوية -وهم فرقة من املجربة -وبعض املجربة :إن اهلل سبحانه وتعاىل
يعذب أطفال املرشكني يف نار جهنم ،وقد يستدلون بروايات عن النبي ÷.
وربام حيتجون بأهنم :يدفنون يف مقابر املرشكني ،و ُي رس َب رون ،وال يصىل عليهم،

وقالوا :إن ذلك من اهلل تعاىل فعل حسن وعدل ،وهو يف ذلك غري ظامل؛ ألنه
تعاىل رب مالك ،يفعل يف ملكه ما يشاء ،أو ألنه غري مأمور وال منهي ،وبنا ًء عىل
ذلك فله أن يعذب أولياءه ويثيب أعداءه ،وله أن خيلق يف جهنم عبد ًا يعذبه فيها
أبد اآلبدين من غري ذنب تقدم.
ورصيح مذهبهم أن اهلل تعاىل يعذب األشقياء يف جهنم وخيلدهم فيها بغري ذنب
فعلوه ،وعىل هذا فتسمية املجربة للخالق تعاىل عدالً حكي ًام تسمية خالية عن املعنى.

( )4ورد هذا يف عدة األكياس ( ،)225/4ويف هامشه :احلاكم هو حمسن بن حممد بن كرامة البيهقي
اجلشمي نسبة إىل جشم وهو شيخ الزخمرشي ومن كتبه السفينة .وأما يونس فهو :يونس بن
حبيب الضبي بالوالء ،أبو عبد الرمحن ،ويعرف بالنحوي :عالمة باألدب ،كان إمام نحاة
البِصة يف عِصه .أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغريهم( .باختصار).
( )4وردت الرواية هبذا اللفظ يف لوامع األنوار ( )250/4نق ً
ال عن الشايف ،ويف جممع الزوائد
( )404/1رقم ( )44111 ،44111 ،44114 ،44115بدون ذكر تفسري املرجئة والقدرية.
( )2وردت الرواية هبذا اللفظ يف لوامع األنوار ( )250/4نقالً عن الشايف ،ويف كتاب اإلسالم إيامن
وعمل للسيد سابق ( ،)42/4ويف متشابه القرآن البن شهر آشوب (.)451/4

واجلواب :أن ما ذكرته املجربة مسبة هلل تعاىل حيث نسبوا إليه ما ال يليق بجالله.
اّلِل ََل َي ْظل ُِم انلذ َ
هذا ،ورصائح القرآن ترد عليهم قال سبحانه﴿ :إ ذن ذ َ
اس
ِ
ذ ذَ َ َ ْ ُ َْ َ
َ ْ ً ََ ذ ذ َ َُْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ
كن انلاس أنفسهم يظل ِمون[ ﴾44يونس]﴿ ،إِن اّلِل َل يظل ِم مِثقال
شيئا ول ِ
َ
ََ
َ
ً
ً
َ
ً
ْ
ْ
ْ
ْ َ ُ َ َ َ
ْ َ
ت م ِْن ُ
لن ُه أجرا ع ِظيما[ ﴾40النساء]﴿ ،وَل
ذ ذرةٍ ّنِإن تك ح َسنة يُضاعِف َها َويُؤ ِ
ً
َ ُ َ ٌَ َْ ُ ْ
َ َ
خ َرى َو َما ُك ذنا ُم َعذِب َ
ي َح ذِت نبْ َعث َر ُسوَل[ ﴾15اإلسراء].
ت ِزر وازِرة وِزر أ
ِ
والقرآن عريب ،نزل عىل العرب بلغتهم العربية ،وقد كانوا يفهمون معنى
الملم والعدل ،وال شك أن ما ذكرته املجربة مناف ملا تفهمه العرب من معنى
الملم والعدل.
وقد فصل اهلل تعاىل وبني وأوضح غاية اإليضاح معنى ما متدح بنفيه عن
َ ْ ً
ْ ْ
ْ ْ َْ َ َ
َ
نفسه فقال سبحانه وتعاىل﴿ :ف َم ْن َيع َمل مِثقال ذ ذر ٍة خْيا ي َ َرهَُ 7و َم ْن َيع َمل
ْ َ َ َْ َ
َْ َ َ َ ً
َ َ ََْ
مِثقال ذ ذر ٍة َشا ي َ َرهُ ﴾8وقال سبحانهّ﴿ :نِإن َكن مِثقال َح ذب ٍة ِم ْن خ ْرد ٍل أتينَا
ب َها َو َك َف بنَا َحا ِسب َ
ي[ ﴾47األنبياء].
ِ
ِ
ِ
وأخرب سبحانه عام يكون يوم احلساب من شهادة الشهداء ،وشهادة اجلوارح
واألعضاء والكتبة و الكتب ،وثقل املوازين وخفتها ..وإلخ .ويف ذلك من
البيان ملا متدح اهلل تعاىل به من العدل ونفي الملم عن نفسه ما ال خيفى.
وقال سبحانه وتعاىل بعد ذكره لإلنذار واحلجج عىل ألسنة رسله صلوات اهلل
َذ َ ُ َ
ََ ذ
ون ل ذ
اّلِل ِ ُح ذ
ج ٌة َب ْع َد ُّ
ِلن ِ
الر ُس ِل﴾ [النساء.]144 :
اس لَع
عليهمِ﴿ :لِ َل يك
ولو كان األمر كام تقوله احلشوية وبعض املجربة لكان لألطفال الذين
يعذبون يف النار أعمم حجة عىل رهبم.
احلكمة يف تخلق املكلفني

قد أوضح اهلل جل جالله احلكمة يف خلق املكلفني فقال تعاىلَ ﴿ :و َما َخلَ ْق ُ
ت
ْ
اْل ذن َو ْاْلِن ْ َس إ ذَل ِِلَ ْعبُ ُ
ون[ ﴾56الذارايت] ،والعبادة هي طريق الفوز بجزيل
د
ِ
ِ
ِ
الثواب ،ورفيع الدرجات يف جنات النعيم ،فبنا ًء عىل هذا تكون احلكمة يف خلق
املكلفني هي تعريضهم لذلك اخلري العميم ،والدرجات الرفيعة ،وهذا تفضل
من اهلل عز وجل ،وإحسان ورمحة.

وأما خلق اهلل تعاىل لسائر املخلوقات التي ال تعقل فتشرتك كلها تقريب ًا يف
شيئني اثنني هام:
ذ
َ َ
ُ
 -4انتفاع املكلفني هبا يف شؤون حياهتم؛ لقوله تعاىل﴿ :ه َو اَّلِي خل َق
َْ
َ ُ
لك ْم َما ِِف اْل ْر ِض ...اْلية﴾ [البقرة.]49 :
 -4إظهار عممة اخلالق جل جالله وحكمته ،وآيات علمه وقدرته.

وهناك أرسار من احلكم واملصالح مبثوثة يف املخلوقات ،منها ما هو ظاهر
احلكمة ،ومنها ما فيه يشء من اخلفاء.
والواجب أن يعتقد املكلف أن يف خلق كل يشء من املخلوقات حكمة وإن مل
يمهر له وجهها ،وذلك ملا ثبت من أن اهلل تعاىل عليم حكيم ،والعليم احلكيم ال
يفعل ما ال حكمة يف فعله.
وقالت املجربة :بل خلق اهلل تعاىل بعض املكلفني ليدخلهم اجلنة ،وخلق
َ ََ ْ َََْ ََذ َ َ ً
البعض اآلخر ليدخله النار ،واستدلوا بقوله تعاىل﴿ :ولقد ذرأنا ِْلهنم كثِْيا
َ ْ
ْ ْ
اْل ِن َواْلِنس﴾ [األعراف.]179:
مِن ِ
ََ َ َْ ُ ْ
ذ
ْ ْ
اْل ذن َواْلِن َس إَِل
واجلواب :هو ما قدمنا من قوله تعاىل﴿ :وما خلقت ِ
ُُْ
ون[ ﴾56الذارايت] أي :ليطيعوين ويعبدوين.
ِِلَعبد ِ
ثم إن إلزام اهلل تعاىل املكلفني بالعبادة والطاعة يف كتبه املنزلة ،وعىل ألسنة

رسله ومحلة العلم دليل عىل بطالن قول املجربة.
والالم يف اآلية التي يستدلون هبا عىل ما ذهبوا إليه تسمى الم العاقبة ،وهي كالالم
ً
ُ َ َ ُ َ َ َ ً
َ ْ َ
التي يف قوله تعاىل﴿ :فاْلَق َط ُه آل ف ِْرع ْون ِِلَكون ل ُه ْم ع ُدوا َو َح َزنا﴾ [القصص.]8:
واألوىل أن تكون الالم عىل أصلها للتعليل ،ويكون املراد بالذرء هو الذرء

الثاين ،وهبذا فرس اآلية اإلمامان القاسم واهلادي ’ والذرء الثاين هو الذرء
يف القبور ،وهبذا التفسري يلتئم شمل آيات القرآن ،وتسلم آياته من التناقض

واالختالف ،بخالف تفسري املجربة فإنه متناقض مع قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َخلَ ْق ُ
ت
ْ ذ َ ْ َْ ذ ُْ ُ
ون[ ﴾56الذارايت].
اْلن واْلِنس إَِل ِِلَعبد ِ
ِ
َ َْ
وال خالف بني املسلمني أن القرآن سامل من التناقض واالختالف ﴿َل يأت ِيهِ
َ
َ ْ
َ َ َ
َْ ُ ْ َ ْ
ْ َ ْ ذ
ي ي َ َديْهِ َوَل م ِْن خلفِه﴾ [فصلتَ ﴿ ]24 :ول ْو َكن م ِْن عِن ِد غْيِ اّلِل ِ
اْلاطِل مِن ب ِ
ً َ ً
ل َ َو َ
ج ُدوا فِيهِ اختَلفا كثِْيا[ ﴾82النساء].
اآلالم وما يلحق بها

األمل حيصل يف احليوان بفعل فاعل ،والفاعل هو اهلل سبحانه وتعاىل حيدثه اهلل
سبحانه وتعاىل بسبب أو بغري سبب.
والسبب قد يكون من العبد كالرضب ونحوه ،فإنه سبب حلصول األمل،
فاألمل احلاصل مع الرضب وبعده هو من فعل اهلل تعاىل ،ال من فعل العبد،
والعبد إنام فعل السبب.
وقال أهل الطبيعة :بل اآلالم احلاصلة من غري سبب من العبد إنام حصلت
بتغري الطبائع واألمزجة ،وسموا ذلك الطبع.
قلنا :األمل من اهلل تعاىل ،وتغري الطبائع واألمزجة سبب خلقه اهلل سبحانه،
فاحلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك من صنع اهلل سبحانه وتعاىل.
واجلراثيم التي تتسبب يف حصول األمراض هي أيض ًا من خلق اهلل تعاىل،
وحينئذ يتبني أن األمراض من فعل اهلل تعاىل ،وقد خيلق اهلل تعاىل املرض يف
احليوان من غري سبب.
هذا ،وقول املطرفية قريب من قول الطبائعية؛ ألهنم يقولون :إن اآلالم ناجتة
عن إحاالت األجسام وتأثري الطبائع ،فاجلواب عليهم كاجلواب عىل الطبائعية.

فإن قيل :إن اآلالم قد يقف حصوهلا عىل اختيار العبد ،فإنه قد يصل إىل
بعض البلدان املعروفة بالوباء فيصيبه السدم (املالريا) مام يدل عىل أن األمل من
فعل طبيعة البلد.
قلنا :دخول بلد املالريا سبب يف حصول املرض.
واعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل قد بنى أمور الدنيا عىل األسباب ،فجعل خلق
الولد مسبب ًا عن وضع النطفة يف املكان املخصوص ،وإنبات احلب بسبب من
املطر والرتاب ،وحصول العلم بسبب من الفكر والنمر و ...إلخ ،وهلل سبحانه
وتعاىل يف ذلك من احلكم واملصالح ما قد يعرف بعضها أهل الذكاء والفطنة.
والذي يدل عىل أن املرض من فعل اهلل تعاىل أن جامعة من الناس قد يدخلون
بلد املالريا فتصيب بعضهم احلمى ،وال تصيب البعض اآلخر ،وقد يتعرضون
للشمس فيمرض البعض دون البعض ،وهذا دليل عىل أن مرض البعض بفعل
فاعل خمتار ،وطبيعة البلد ال اختيار هلا وليست علة يف حصول املرض ،وإنام هي
سبب ،والسبب غري موجب للمرض كام ذكرنا فيمن يدخل بلد املالريا ،أو
يتعرض ألشعة الشمس.
إيام األطفال

ينزل اهلل تعاىل األمل باألطفال ملصالح وحكم عميمة منها:
 -4نيل العوض الزائد عىل األمل ،فإن اهلل تعاىل سوف يعوض صاحب األمل بام
يود عند رؤيته أنه ُق ّرض باملقاريض ملا يرى من عميم املنافع واألعواض.
 -4تعريض الوالدين-إن صربا -ألجر الصابرين وذلك ملا يتسبب عنه إيالم
طفلهام من مههام وحزهنام ،مع ما يضاف إىل ذلك من عوض أمل اهلم واحلزن.
 -2وما يف ذلك من العمة واالعتبار واأللطاف.

إيام احليوان

أباح اهلل تعاىل لعباده ذبح بعض احليوانات ،وركوب البعض ،وخىل سبحانه بني
بعضها والبعض اآلخر ،فرتك بعضها يأكل بعض ًا ،ويعدو بعضها عىل بعض ،و ...إلخ.
فنقول :إن هلل تعاىل يف ذلك حك ًام عميمة ومصالح؛ ألنه تعاىل عدل حكيم،
وال بد أن يعوضها اهلل تعاىل بأعواض تزيد عىل ما حلقها من الرضر ،ومن هنا
َ
فإن اهلل تعاىل سيبعثها يوم القيامة لتستويف أعواضها ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما م ِْن دابذ ٍة
َْ
ََ
َ ُ ََ َ ْ ذ َُ ٌ ََْ ُ ُ
ْ
ك ْم َما فَ ذر ْط َنا ِف الْكِتَاب مِنْ
َ
ِِف اْلر ِض وَل طائ ِ ٍر ي ِطْي ِِبناحيهِ إَِل أمم أمثال
ِ
ِ
َ ْ ُذ َ َ ْ َُْ ُ َ
شون[ ﴾38األنعام].
َش ٍء ثم إَِل رب ِ ِهم ُي
إيام املؤمن

إيالم املؤمن يكون ملصالح منها:
 -4اعتباره ،فإن املرض ونحوه سبب لالزدجار وزيادة اإليامن ،ومن هنا قال اهلل
ُ َ َذً َْ َذَْ ُذ َ َُ ُ َ
َََ ََ ْ َ َذُ ْ ُ َُْ َ
ون َو ََل ُهمْ
ي ثم َل يتوب
ك َع ٍم مرة أو مرتْ ِ
تعاىل﴿ :أوَل يرون أنهم يفتنون ِِف ِ
َ
ْ
َذ ذُ َ
اء ُه ْم بَأ ُس َنا ت َ َ ذ
ون[ ﴾126التوبة] وقال تعاىل﴿ :فَلَ ْوَل إذ َج َ
ِض ُعوا﴾ [األنعام،]23:
يذكر
ِ

وغري ذلك من اآليات.

ََ
ش
 -4حصول سبب الثواب الذي هو الصرب والرضا قال اهلل
سبحانه﴿ :وب ِ ِ
ذ َ ُ َ ذ ذ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َْ
ذ
َ
الصابِرِين[ ﴾...155البقرة] ،وقال سبحانه﴿ :إِنما يوِف الصابِرون أجرهم بِغْيِ
َ
اب[ ﴾10الزمر] ،وإيالم األنبياء ونحوهم من هذا القسم.
حِس ٍ
 -2حط الذنوب وحتّها ،وذلك أن املرض يذكّر بالذنوب ،مام جيعل املريض

يندم عىل ما ُفرط منه ويتوب ويستغفر.
 -2اعتبار غريه ،فإن العاقل إذا رأى املبتىل ذكر نعمة اهلل عليه حيث عافاه من
مثل تلك البلوى و ...إلخ.

إيام أهل املعاصي

حيسن من اهلل تعاىل إيالم أهل الكبائر حلكَم منها:
 -4تعجيل عقوبة عىل فعلهم الكبائر ،وإرصارهم عىل العصيان.
 -4ملا هلم يف ذلك من العمة واالعتبار أوالً ولغريهم ثاني ًا.
ْ
ََْْ ُ َ َ َ
ََُ َذُ ْ َ َْ َ
اب
ذ
ع
ال
ون
د
ّن
د
اْل
اب
ذ
ِ
ودليل ذلك قوله تعاىل﴿ :ونلذِيقنهم مِن الع ِ
َ
َ
َْ ْ
ُ
ك َب لَ َعلذ ُه ْم ي َ ْ
ج ُعون[ ﴾21السجدة] وقوله تعاىلَ ﴿ :و َما أ َصابَك ْم م ِْن ُم ِصيبَ ٍة
ر
اْل
ِ
ِ
َ
ُ ْ ََُْ َ ْ َ
َ َ َ َ َ ْ ْ
ْي[ ﴾30الشورى].
فبِما كسبت أيدِيكم ويعفو عن كث ِ ٍ
وال عوض ألهل الكبائر عىل ما يلحقهم من اآلالم ونحوها؛ بدليل آيات
الوعيد والعذاب الدائم الشديد.
وقالت املجربة :حيسن من اهلل تعاىل أن يؤمل كل أحد من غري عوض واعتبار
وغري ذلك مام ذكرنا ،وهذا بناء منهم عىل مذهبهم أنه ال يقبح من اهلل قبيح.
واجلواب :املعروف من معنى الملم أنه الرضر اخلايل عن جلب نفع ،أو دفع
رضر ،أو استحقاق ،فإذا كان األمل الالحق للعبد ال نفع له فيه ،وال يدفع به عنه
َ ْ
رضر ،وال هو يستحقه ،فإنه حينئذ يكون ظل ًام ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :وَل َيظل ُِم
َ َ ً
َر ُّبك أ َحدا﴾ [الكهف.]29 :
وبعد ،فقد ثبت أن اهلل تعاىل حكيم ،واحلكيم ال يفعل إال ما تقتضيه احلكمة

من األفعال ،وثبت أنه تعاىل عدل ،والعدل ال يلحق الرضر بأحد إال إذا كان
يستحقه ،أو كان له يف الرضر مصلحة هي أكرب من الرضر ،أو كان يف الرضر
دفع رضر عنه أكرب مام حلقه.
 -4أن يكون الرضر عقوبة كالقصاص.
 -4أن يكون فيه حصول منفعة :كتأديب الصبي والعبد واملرأة ،وسواء
كانت املنفعة دينية أم دنيوية.

 -2أن يكون فيه دفع رضر :كقطع العضو املصاب بالرسطان ،وكالكي،
واحلجامة ،ونحو ذلك.
 -2إلباحة اهلل تعاىل كذبح احليوانات ،وال يكون ذلك ظل ًام؛ لعلمنا أن اهلل
سبحانه وتعاىل ما أباح لنا ذلك إال وقد ضمن هلا من املنافع واألعواض ما يزيد
عىل ما حلقها من الرضر أضعاف ًا مضاعفة.
عدوان بعض اخللق على بعض

إذا اعتدى المامل عىل مؤمن ومل يتب المامل فإن اهلل تعاىل سيجزي المامل بام
يستحق من العذاب يف نار جهنم ،وسيطلع الباري املؤمن اململوم عىل ما حلق
المامل من العذاب عىل ظلمه ،ثم يعطيه ثواب الصرب عىل أمل اجلناية ونحوها،
باإلضافة إىل عوض التخلية ،وعوض التخلية قد يكون منافع ومصالح تصري
إىل املجني عليه ،وقد يكون العوض حط ًا من سيئاته.
وقد روي عن أمري املؤمنني  #أنه قال ألصحابه( :أما إنه سيظهر عليكم
من بعدي رجل رحب البلعوم ،مندحق البطن ،يأكل ما جيد ،ويطلب ما
ال يوجد ،فاقتلوه ،ولن تقتلوه ،أال وإنه سيأمركم بسبي والرباءة مني ،أما
السب فسبوين فهو يل زكاة ،ولكم نجاة ،وأما الرباءة فال تتربءوا مني،
فإين ولدت عىل الفطرة ،وسبقت إىل اإلسالم واهلجرة).
فقوله  :#فهو يل زكاة معناه :تطهرة للذنوب ،وكفارة هلا.
وإن اعتدى المامل عىل صاحب كبرية فال يزاد عىل أن خيربه اهلل يوم اجلزاء بام
حلق المامل من العذاب بسبب ظلمه ،وذلك إلظهار عدل اهلل ،وقد يكون عدوان
المامل عىل صاحب الكبرية تعجيل عقوبة فال خيرب اململوم يوم القيامة ،وقد قال
َ ْ ً
َ
ْ
ذ
َ ُ
َ َ َ ُ
ْ َ
ي َبعضا ب ِ َما َكنوا يَكسِبُون﴾129
تعاىل يف ذلكَ ﴿ :وكذل ِك ن َو ِِل َبعض الظال ِ ِم
[األنعام] ،وتسليط اهلل تعاىل لبعض الماملني عىل بعض معناه :التخلية ،وعدم املنع،
وإذا كان العدوان عىل صبي أو جمنون أو حيوان فال بد من مصلحة للمجني عليه

كام سبق يف األمل احلاصل من اهلل تعاىل عىل غري املكلف ،والذي يصري إىل الصبي
ونحوه يكون عوض ًا له عام حلقه بسبب التخلية من األمل ونحوه.
وقد قيل :إن اهلل تعاىل يويف الصبي عىل ما حلقه من الرضر من أعواض اجلاين المامل.
وهذا القول ال يصح؛ ألنه ال أعواض ألهل النار النحباطها بالكبائر.
وإذا تاب اجلاين فيحتمل أن يتفضل اهلل تعاىل بالقضاء عنه ،وحيتمل أن يويف
اهلل تعاىل املجني عليه من أعواض اجلاين أو من املنافع واملالذ التي يستحقها.
وإن كان اجلاين غري مكلف كالصبيان واملجانني واحليوانات واهلوام فإن
ذلك يف احلكم بمنزلة ما كان من اهلل تعاىل ،وفيه ما سبق من التفصيل.
وإنام كان احلكم كذلك ألن اهلل تعاىل سلبها العقول املميزة ،وخىل بينها وبني
املجني عليه ،ومكنها من اجلناية بام جعل هلا من القدرة والقوة ،ومل يمنعها.
وأما جناية املؤمن عىل غريه خطأ فكجناية التائب عىل ما مر سواء.
وجناية صاحب الكبرية خطأ كجنايته عامد ًا ،إال أنه ال عقاب عليه بسببها؛
ََْ َ ََْ ُ
جنَ ٌ
ك ْم ُ
اح ف َ
ِيما
لعموم أدلة العفو عن اخلطأ من نحو قوله تعاىل﴿ :وليس علي
َ ْ ُْ
أخ َطأت ْم بِهِ[ ﴾..األحزاب.]4:
دوام األعواض

األعواض التي يعطيها اهلل تعاىل للمجني عليه من املكلفني وغريهم من
الصبيان واملجانني واحليوان تدوم هلم وتبقى ،يتنعمون هبا يف اآلخرة ،وال
تنقطع عنهم.
قال بعض العلامء -وهو قول حسن :-إن ما كان من احليوانات مجيل
الصورة واملنمر فإن اهلل تعاىل يزين به اجلنة وجناهنا كأنواع الطيور والمباء
و..إلخ ،وما كان منها مبغض ًا كاحليات والعقارب والسباع فإن اهلل تعاىل
سيجعل بقدرته لذهتا ومنفعتها يف النار ،يزيد اهلل تعاىل بسمومها وأذاها عذاب
أهل النار ،ويكون نعيمهم كالزبانية يف عذاب أهل النار.

وقد قال بعض املتكلمني :إن األعواض ال تدوم.
قلنا :حيصل بانقطاع األعواض واحد من اثنني :إما ترضر املعوض ،وإما
فناؤه؛ النقطاع عوضه ،وكال ذلك ال جيوز عىل اهلل تعاىل ،وإنام قلنا بجواز مثل
ذلك يف الدنيا ملا يف ذلك من املصالح لصاحب األمل والرضر من األعواض
واملصالح و ...إلخ كام سبق ،أما يف اآلخرة فال مصلحة عىل اإلطالق ،وقد ثبت
أن اهلل تعاىل غني وعدل وحكيم ،ومن كان كذلك فال يفعل ما ال مصلحة وال
حكمة فيه.
وقال بعض املتكلمني :جيوز أن تعوض بعض البهائم يف الدنيا ،فال تعاد
يوم القيامة.

قلنا :قد دل الدليل القاطع عىل إعادة مجيع الدواب ،وذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و َما
َ
ذ ُ ََْ ُ ُ
ْي ِبَنَ َ
ْ َ ذ
َْْ
َ
َ َ
احيْهِ إَِل أ َم ٌم أمثالك ْم َما ف ذر ْطنَا ِِف
مِن داب ٍة ِِف اْلر ِض َوَل طائ ِ ٍر ي ِط ُ ِ
ْ َ ْ ُذ َ َ ْ َُْ ُ َ
الْكِتَ
شون[ ﴾38األنعام].
اب مِن َش ٍء ثم إَِل رب ِ ِهم ُي
ِ
واعلم أنه ال تناصف يوم القيامة بني األطفال واملجانني ،وكذلك بني سائر
احليوانات والطيور ،غري أن اهلل تعاىل سيعطي املترضر عوض ما حلقه من
الرضر؛ وذلك لسلبها العقول.
وقال أكثر املعتزلة :بل يناصف اهلل بينهم.
قلنا :رفع اهلل تعاىل القلم عن الصبيان واملجانني ،صحت بذلك السنة ،ورفع
القلم عن احليوانات أوىل ،فاجلنايات يف هذا الباب كأهنا من اهلل ملا سبق.
األجــــل

األجل :هو وقت خروج الروح من جسد احليوان.
فإن كان ذهاب الروح من اجلسد باملوت فاألجل واحد باالتفاق ،وهذا هو
األجل املسمى ،وإن خرجت الروح من اجلسد بالقتل فللنفس أجالن:

أوهلام القتل الذي خرجت به الروح ،واألجل الثاين هو األجل املسمى الذي
لو سلم املقتول من القتل لعاش قطع ًا حتى يصل إليه ويبلغه ثم يموت فيه،
وهذا مذهب قدماء أهل البيت .%
وقالت البهشمية وأتباعهم :ال نقطع بأنه يعي

لو سلم من القتل ،بل جتوز

حياته ،وجيوز موته ،وال نقطع بأهيام.
وقالت املجربة :بل يقطع بموته ،وهذا بناء منهم عىل أن مجيع األفعال من
اهلل تعاىل.
الدليل من القرآن والسنة على أن القتل تخرم لَلجل

ََ ٌ َ ُ
ََ ُ
ك ْم ِف الْق َ
ِ
وِل
أ
ا
ي
اة
ي
ح
اص
ص
والدليل عىل ما ذهبنا إليه قوله تعاىل﴿ :ول
ِ
ِ
ِ
َ
ْاْل ْْلَ
اب﴾ [البقرة.]179:
ِ

وهذه اآلية نص يف أن القتل خرم أجل ،وذلك أن من وسوست له نفسه

بقتل أحد فإنه إذا علم بالقصاص ارتدع ،وحينئذ فتطول بالسالمة من القتل
حياة القاتل واملقتول.
قال اهلادي  #يف تفسري هذه اآلية( :احلياة التي يف القصاص فهي ما
يداخل الماملني من اخلوف من القصاص يف قتل اململومني ،فريتدعون عن ذلك
إذا علموا أهنم بمن َي رق ُتلون مقتولون ،فتطول حياهتم إذا ارتدعوا عن فسادهم،
وينكلون عن قتل من به ُي رق َتلون ،وبإبادته بحكم اهلل يبادون) انتهى.
َ
ْ
اعبُ ُدوا ذ َ
اّلِل
ويدل عىل ذلك أيض ًا قوله تعاىل يف قصة نوح وقومه﴿ :أ ِن
َ ذُ ُ ََ
َ ْ ْ َ ُ ْ ْ ُُ ُ ْ ََُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ً ذ
ُ
ون 3يغفِر لكم مِن ذنوبِكم ويؤخِركم إَِل أج ٍل مسَم إِن
واتقوه وأطِيع ِ
َ
َ ََ ذ َ َ َ َُ ذ
ُ
أجل اّلِل ِ إِذا جاء َل يؤخر[ ﴾..نوح.]2 -3 :

املعنى أهنم إن أطاعوا نوح ًا  #فإن اهلل تعاىل سيؤخرهم إىل أن يصلوا

ويبلغوا األجل املسمى وهو أجل املوت الذي ال يؤخر ،وإن عصوه ومل يطيعوه
فإن اهلل تعاىل سيخرتم آجاهلم بالعذاب قبل أن يبلغوا األجل املسمى ،وهذا

األجل يؤخر ،بخالف األجل املسمى فإنه ال يؤخر ،وذلك أهنم لو آمنوا ملا
أماهتم اهلل بالغرق الذي استأصلهم.
ويدل عىل ما قلنا أيض ًا ما حكاه اهلل تعاىل يف سورة الكهف من قصة قتل
ََذ ُْ َ ُ َ َ َ َََ ُ ُ ْ َْ َ َ َ َ ْ ُْ َ ُ َ ُ َْ ً
ي فخشِينا أن يرهِقهما طغيانا
اخلرض للغالم﴿ ،وأما الغَلم فَكن أبواه مؤمِن ِ
َ ُ ْ ً َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ُّ ُ َ َ ْ ً ْ ُ َ َ ً َ َ ْ َ َ ُ ْ ً
وكفرا 80فأردنا أن يبدِلهما ربهما خْيا مِنه زَّكة وأقرب رَحا[ ﴾81الكهف] ،فأفاد
ذلك أن الغالم لو سلم من القتل لعاش قطع ًا حتى يرهق أبوية طغيان ًا وكفر ًا.

ويف السنة الكثري نحو :ما روي من أن صلة الرحم تزيد يف العمر ،وعن
عيلَ ( :و ِ
الر ِح ِم َفإ ََِّّنَا َم ْث َرا ٌة ِيف ا ْل َم ِ
ال َو َمن َْس َأ ٌة ِيف ْاألَ َج ِل).
ص َل ُة َّ

ُ َ
شبه للمجربة واجلواب عليها

وقالت املجربة :لو كان للمقتول أجل غري الذي قتل فيه لكشف ذلك عن
اجلهل من اهلل حيث أثبت للمقتول أج ً
ال آخر غري ما قتل فيه مل يبلغه ومل يصل إليه.
قلنا :اهلل سبحانه وتعاىل عامل بأن املرء سيبلغ األجل املسمى ويصل إليه إذا
سلم من القتل واخلرم ،وهو تعاىل عامل بأن املرء سيقتل قبل أن يبلغ األجل املسمى،
وأنه لومل يقتل لبلغه ،فال يلزم ما ذكرته املجربة إال لو كان اهلل سبحانه وتعاىل قد علم
أن املرء سيبلغ األجل املسمى وال يعلم أنه سيخرتم أجله بالقتل ثم يقتل ،وحينئذ
فيكشف القتل عن جهل اهلل سبحانه وتعاىل ،ونحن ال نقول ذلك.
ُ
َ
َ َ
ُْ َْ ُ ُْ ْ ُُ ُ
ِك ْم لَ َ َ
ب َز ذاَّل َ
ب عليْ ِه ُم
قالت املجربة :قال اهلل تعاىل﴿ :قل لو كنتم ِِف بيوت
ِين كت ِ
َْ ُْ َ َ َ
جعِ ِه ْم﴾ [آل عمران ،]142:فدل ذلك عىل أن املقتول لو مل يقتل ملات.
القتل إَِل مضا ِ
قلنا :اآلية إخبار من اهلل تعاىل بام علم سبحانه من صدق نيات املؤمنني يف
اجلهاد وطاعة الرسول ÷ ،وأهنم سيخرجون إىل القتل والقتال ،ال يثنيهم
خوف ،وال يلوهيم عن ذلك إرجاف وال تثبيط ،هذا هو معنى اآلية.
وال دليل فيها عىل نفي األجل املسمى الذي لو سلموا من القتل لعاشوا حتى
يبلغوه ،وإنام فيها اإلخبار بأهنم سيقتلون يف جهادهم.

كام املطرفية يف األجل

وقالت املطرفية :إن من مات قبل أن يبلغ مائة وعرشين سنة فقد مات بغري
إرادة اهلل ،وبسبب ليس من اهلل تعاىل ،واألجل الذي من اهلل ليس إال أجل من
بلغ مائة وعرشين عام ًا ال غري ،وقالوا :إن ذلك هو العمر الطبيعي.
وقالوا :إن اهلل ساوى بني الناس يف ستة أشياء :يف اخللق ،والرزق ،واملوت،
واحلياة ،والتعبد ،واملجازاة.
َ ْ ُ َ ذ َْ ََْ ُ ُ َْ ْ َ
واجلواب :أما املوت واحلياة فقد قال تعاىلَ﴿ :نن قدرنا بينكم الموت﴾

[الواقعة.]40:

فهذه اآلية نص يف أن املوت عىل اإلطالق من فعل اهلل وتقديره ،وهناك أدلة
كثرية من الكتاب والسنة.
وأما اخللق فاالختالف فيه حمسوس ،فاألنثى ختالف الذكر ،واألسود خيالف
األبيض ،وصور الناس خمتلفة ،وألواهنم خمتلفة ،وهيئاهتم خمتلفة ،وطبائعهم
خمتلفة ،فمنهم الذكي ،ومنهم الغبي ،و ...إلخ.
َ
َ
ْ
َْ
َ ذُ َ ذ َ َْ َ ُ
كْ
الرز ِق﴾
ِف
ض
ع
ب
لَع
م
وأما الرزق فقال تعاىل﴿ :واّلِل فضل بعض
ِ
ٍ
ِ
[النحل ،]71:إىل غري ذلك من اآليات.
وأما التعبد فتكليف النبي ÷ خمالف لتكاليف أمته ،وكذلك تكاليف
األئمة ختالف تكاليف الرعايا ،فإقامة احلدود واجلهاد وقسم الفيء والصدقات
وما أشبه ذلك هي من تكاليف األئمة ،ال من تكاليف الرعايا.
وتكاليف املرأة ختالف تكاليف الذكر ،فليس عليها جهاد وال مجعة ،وال أذان
وال إقامة ،وعورهتا خالف عورة الرجل ،وإحرامها خيالف إحرام الرجل ،إىل
غري ذلك من األحكام الرشعية.
وأما املجازاة فقد جاءت نصوص القرآن الكريم بأن اجلزاء يكون عىل حسب
ٌ ُْ
العمل ،قال اهلل عز وجلَ ﴿ :و َج َز ُ
اء َسي ِ َئ ٍة َسيِئَة مِثل َها﴾ [الشورى ]20 :وقال سبحانه:
ْ ْ َْ َ َ َ ً
ْ ْ َْ َ َ َ ْ ً
َ
﴿ف َم ْن َيع َمل مِثقال ذ ذر ٍة خْيا يَ َرهَُ 7و َم ْن َيع َمل مِثقال ذ ذرةٍ َشا يَ َرهُ[ ﴾8الزلزلة].

ْ ْ ذ
ُْ ْ َ ْ
ُ ْ
اكتَ َس َ
ب م َِن اْلِث ِم َواَّلِي
ئ مِنهم ما
ِك ام ِر ٍ
ذ وقال سبحانه َعن أهل اإلفك﴿ :ل ِ
ََ
َُْ ُْ ْ ُ َ َ ٌ َ ٌ
يسو سبحانه بني أهل اإلفك يف
توِل كِبه مِنهم ُل عذاب ع ِظيم[ ﴾11النور] فلم ر
اجلزاء ،بل خص بعضهم بنوع من العذاب عميم ،واآليات يف هذا الباب كثرية.
الـــروح

الروح هو ما ال يكون احليوان ح ّي ًا إال به ،وهو رس من أرسار اهلل سبحانه
ََْ َ َ َ
َْ
الر ُ
وح قُل ُّ
ك َعن ُّ
ِ
وح م ِْن أمرِ َر ِب
الر
وتعاىل استأثر بعلمه ،قال تعاىل﴿ :ويسألون
ِ
ِ
ُ
ْ ْ ذ َ ً
َو َما أوت ِيتُ ْم م َِن العِل ِم إَِل قل ِيَل[ ﴾85اإلسراء].
قال اإلمام القاسم بن إبراهيم واإلمام اهلادي واإلمام النارص واإلمام احلسني
بن القاسم العياين واإلمام املؤيد باهلل واإلمام أمحد بن سليامن  %وغريهم :إن
الروح جسم ال يعلم حقيقته إال اهلل تعاىل ،وحينئذ فال سبيل إىل معرفة حقيقته
وماهيته ،فال ينبغي اخلوض يف ذلك ،ومثل ذلك العقل ،والسمع ،والبِص ،وسائر
احلواس ،فإن ماهياهتا وحقائقها مام استأثر اهلل تعاىل بعلمه ،وغاية ما يمكّن اإلنسان
من املعرفة لذلك هو أن يعرف أن العقل عرض حمله القلب عىل قولنا ،أو الدماغ
عىل قول آخر ،به يميز املرء بني احلسن والقبيح و ...إلخ.
والبِص عرض حمله احلدق ،به تدرك املرئيات ،والسمع عرض حمله الصامخ،
به تدرك األصوات ،وعىل هذه الطريقة يقال يف سائر احلواس ،أما معرفة ما وراء
ذلك فمام ال سبيل إليه ،وال قدرة للبرش عىل الوصول بعقوهلم إىل معرفته.
وعلم الطب والترشيح وإن بلغ الغاية يف التطور فمقصور عىل معرفة أعضاء
اجلسم وأجهزته وآالته التي هي مكان للروح والعقل والسمع والبِص و ...إلخ.
فنــاء العـــامل

ال خالف يف فناء العامل بني أهل اإلسالم ،وإنام اخلالف يف كيفية الفناء.
وحصول معرفة ذلك إنام هي من جهة السمع ،وربام توصلت بعض العقول
إىل معرفة ذلك ،كام روي أن عبد املطلب كان يقول :لن خيرج من الدنيا ظامل
حتى ينتقم اهلل منه ،فقيل له :إن فالن ًا مات حتف أنفه ،فأطرق ساعة فقال :ال بد

من دار غري هذه الدار :جيزى فيها املحسن بإحسانه ،وامليسء بإساءته.
وقال اإلمام اهلادي يف البالغ املدرك( :فلام ترصمت أعامل املطيعني ومل
يثابوا ،وتقضت آجال العاصني ومل يعاقبوا ،وجب عىل قود التوحيد
واطراد احلكمة أن دار ًا بعد هذه الدار يثاب فيها املطيعون ،ويعاقب فيها
املسيؤون ،وهذه أمور أوجبتها الفطرة ،واستحقت باإليامن )...إىل آخر
كالمه .#
وكيفية الفناء هو أن يعدمه اهلل تعاىل العدم املحض كأن مل يكن ،وهذا قول
مجهور أئمتنا  ،%وأيب عيل ،وأيب هاشم ،وغريهم.
وقالت املجربة :إن فناء العامل هو متزقه وتغريه وتبدده ال غري.
وقال بعض املتكلمني :إنه يستحيل فناء العامل.
قلنا :ليس ذلك بمحال ،فكام ابتدعه اهلل تعاىل واخرتعه كذلك يعيده نفي ًا
حمض ًا كأن مل يكن ،وكذهاب شعلة املصباح ،وذهاب النور ،وذهاب المالم،
وذهاب السحاب ،وذهاب الرياح ،وقد توصلت ُقدَ ر البرش يف هذا الزمان إىل
صناعة السالح الذري والنووي ،وهذا السالح الفتاك له قدرة عىل تفجري
الذرات التي يرتكب منها كل جسم ،وبتفجري الذرات التي يرتكب منها اجلسم
يعدم اجلسم ،وينتهي تامم ًا ،وال يبقى له وجود ،وهبذا يتبني بطالن قول من يقول
باستحالة الفناء املحض.
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ويدل أيض ًا عىل ما قلنا قوله تعاىل﴿ :ه َو اْل ذول َواْلخ ُِر[ ﴾...احلديد .]3 :واملعنى
أن اهلل تعاىل هو املتفرد باألولية ،فقد كان اهلل تعاىل وال يشء معه عىل اإلطالق،

فكذلك يكون معنى اآلخر ،ولو كان الفناء بمعنى التبديد والتفريق ملا صدق أنه
تعاىل اآلخر ،ألن األجسام املتبددة تكون قد شاركته يف هذه الصفة.
قال أمري املؤمنني  #يف هنج البالغةُ ( :ه َو ا رل ُم رفنِي َ َهلا بَ رعدَ ُو ُجو ِد َها َحتَّى
ب ِم رن إِ رن َشا ِئ َها
َي ِص َري َم رو ُجو ُد َها ك ََم رف ُقو ِد َهاَ ،و َل ري َس َفنَا ُء الدُّ رن َيا بَ رعدَ ابرتِدَ ا ِع َها ب َِأ رع َج َ

رتا ِع َهاَ ...وإ َِّن ال َّل َه ُس رب َحا َن ُه َي ُعو ُد بَ رعدَ َفن ِ
يش َء َم َع ُه ،ك ََما ك َ
َو ر
َان
اخ ِ َ
َاء الدُّ رن َيا َو رحدَ ُه َال َ ر
ٍ
ني و َال َزم ٍ
ٍ
َق رب َل ابرتِدَ ا ِئ َها ك ََذل ِ َك َيك ُ
ان،
ُون بَ رعدَ َفنَا ِئ َها ،ب َِال َو رقتَ ،و َال َمكَانَ ،و َال ِح ٍ َ
َ
اتَ ،و َزا َل ِ
السن َ
ات ...إىل
السا َع ُ
ُع ِد َم رت ِعنردَ َذل ِ َك راآل َج ُال َو راألَ رو َق ُ
ُون َو َّ
ت ر
يش َء إ َِّال ال َّل ُه ا رل ِ
واحدُ ا رل َق َّه ُار).
قوله َ :#وآل َ ر
قال يف الرشح :وظاهر كالم القاسم واهلادي واملرتىض  %أن فناء العامل هو

تبديده ومتزيقه وتركيبه عىل غري هيئاته التي كان عليها ،ال أنه يعدم ،وإن كان
ذلك جائز ًا من جهة العقل؛ ألن اهلل عىل كل يشء قدير.
َ
ً
ْ ُ
ُ
َ ذ
ت
ت اْل ْرض َرجاَ 4وب ذس ِ
قلت :ويؤيد ذلك نحو قوله تعاىل﴿ :إِذا ُرج ِ
ْ َ ُ َ ً َ َ َ ْ ََ ً ْ ً
اء ُمنبَثا[ ﴾6الواقعة] وإذا صارت األرض واجلبال هبا ًء
اْلبال بسا 5فَكنت هب
ِ
منبث ًا فإهنا بعد تساقط اهلباء تستوي كام قال سبحانه يف وصفها يف ذلك
ً َ َْ ً
اليومَ ﴿:وت َ َرى ْاْلَ ْر َض بَار َزةً﴾ [الكهفََ ﴿ ]27:ل ت َ َرى ف َ
ِيها ع َِوجا َوَل أمتا﴾107
ِ
[طـه] وكل ذلك دليل عىل أن األرض هذه هي أرض املحرش ،إال أهنا تتغري،
وتتحول إىل أرض مستوية ،واهلل أعلم.
احلكمة يف فناء العامل

ووجه حسن فناء العامل هو املخالفة والتفريق بني دار التكليف ودار اجلزاء،
وذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل لو أثاب املحسنني وعاقب املسيئني يف دار الدنيا ملا
علم كل منهم أن ما وصل إليه من الثواب أو العقاب جزاء عىل ما عمل،
فالعايص ربام يقول :إنام وصل إليه من العقاب نكبة من نكبات الدهر التي
تصيب أمثاله ،واملطيع ربام قال :إن ذلك من سائر تفضالت اهلل عىل عباده ،ومن
مجلة إنعامه وإحسانه ،وبالفناء ثم اإلعادة يعلم املطيع والعايص عل ًام ال شك فيه
أن ما وصل إليهام جزاء عىل ما سلف من األعامل.
هذا ،وقد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل حكمة البعث يف قوله تعاىل حكاية عن
ذ َ ْ َ ََْ ْ َ ََْ ُ ذُ َ ْ َ ُ ُ ََ َ ْ ً
ََْ
َ
ُ
الذين كفروا﴿ :وأقسموا بِاّلِل ِ جهد أيمان ِ ِهم َل يبعث اّلِل من يموت بِل وعدا
َُ َ َ ذ
َْ ُ َ
َ َ َُْ َ
ََْ َ ً ََ ذ َ ْ
كََ
َّث انلذ
ِ
ي ل ُه ُم اَّلِي ُيتَل ِفون فِيهِ
ب
ِل
ِ
38
ون
م
ل
ع
ي
َل
اس
كن أ
عليهِ حقا ول ِ
ِ

َ َََْ ذ َ َ
ك َف ُروا َأ ذن ُه ْم ََكنُوا ََكذِب َ
ي[ ﴾39النحل].
و ِِلعلم اَّلِين
ِ

وهناك وجه آخر :هو أن اهلل تعاىل جعل الدنيا دار التكليف ،فلو أنه عز وعال

أنزل العقوبة بالعصاة يف هذه الدار فإن العصاة حينئذ سيتوبون عند معاينة
العذاب ،ويف هذه احلال ال تقبل التوبة واملعذرة؛ غري أهنم سيحتجون عىل اهلل
ويقولون :تبنا كالتائبني ،وأطعنا كاملطيعني ،ف ِل َم تعذبنا؟ ِ
ومل َ ال تقبل توبتنا كام
قبلتها ُمن هو مثلنا؟

ومع الفناء ثم اإلعادة ال يتم هلم حجة عىل اهلل تعاىل ملا شاهدوه من الفصل
بني دار العمل ودار اجلزاء.
يف ذكـر الـرزق

الرزق هو كل ما ينتفع به من األموال وغري األموال :كالعقل ،والقوة،
واجلوارح ،وما يستلذ ويشتهى من مأكول ومرشوب ،ومنكوح ومشموم ،ونحو
ذلك ،دون احلرام فال يسمى رزق ًا.
وقالت املجربة :إن احلرام من مجلة الرزق.
قلنا :قد هنى اهلل سبحانه وتعاىل عن تناول احلرام ،واالنتفاع به ،فكيف جيعله
مع هذا رزق ًا؟

َ
يل
ات انلذ ِ
وقد فرق اهلل تعاىل بني احلرام واحلالل يف قوله تعاىلَ ﴿ :وم ِْن ث َم َر ِ
خ ِ
ً
َ ً ْ ً
َ َْْ
َذ ُ َ ْ
عنَ
خذون مِن ُه َسكرا َورِزقا َح َسنا﴾ [النحل ]47 :فسمى ما ينتفع به من
واْل
اب تت ِ
ِ

ثمرات النخيل واألعناب رزق ًا ،ومل يسم اخلمر رزق ًا.

وقالت فرقة من الباطنية ،والصوفية :إنه حيل كل ما علم حتريمه يف دين

اإلسالم من األموال والفروج وغري ذلك ،إال أن الصوفية تستثني القتل،

ويفرسون اآليات التي جاء فيها التحريم والنهي بام حيبون وهيوون ،ويقولون:
إن له باطن ًا خالف ظاهره ،كقوهلم يف احلديث(( :ال نكاح إال بويل وشاهدي
عدل)) ،ال نكاح إال بذكر وخصيتني.

أسباب التملك

كل ما حيز من مباح :كاملاء واحلطب واحلشي  ،واألرض البيضاء ،أو حيز
بكسب مرشوع :كالرشاء واالهتاب واإلجارة ونحو ذلك ،فهو ملك من حازه،
وال جيوز لغريه تناوله ،وعىل هذا مجيع املسلمني وغريهم.
وقالت املطرفية :ال ملك لعاص ،فام حازه وقبضه فهو مغتصب له؛ ألن اهلل
مل يأذن له يف تناول يشء من رزقه.
واجلواب :ما جاء يف آيات كثرية تنص عىل خالف قول املطرفية نحو قوله
ً
َ َْ َ َ
ْ َُ َ
ْ ُ
صيبا م ذِما َر َزقنَاه ْم﴾ [النحل ]44 :وقوله تعاىل:
تعاىلَ ﴿ :ويَجعلون ل َِما َل َيعل ُمون ن ِ
َْ َ ُ ُ
﴿ َو َح ذر ُموا َما َر َز َق ُه ُم ذ ُ
اّلِل﴾ [األنعام ]120 :وقوله تعاىلَ﴿ :ن ُن ن ْر ُزقك ْم
ُ
ّنِإيذاه ْم﴾ [األنعام ،]141 :وجواز تغنم أمواهلم ال ينايف امللك؛ ألن ذلك عقوبة هلم
يف الدنيا كالسبي والقتل.

الرازق

والرازق هو اهلل تعاىل؛ ألنه تعاىل هو الذي خلق الرزق وأوجده ﴿أَفَ َر َأ ْيتُ ْم ماَ
َ ْ ُ ُ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ذ ُ َ
َترثون 63أأنتم تزرعونه أم َنن الزارِعون[ ﴾64الواقعة] ،واإلنسان يعمل السبب
من احلرث والسقي والبيع والرشاء ونحو ذلك.

وقد يطلق لفظ الرازق جماز ًا عىل الواهب واملتصدق والناذر ونحو ذلك
َ ْ ُ ُ ْ
ار ُزقوه ْم مِن ُه﴾ [النساء.]8 :
كقوله تعاىل﴿ :ف
والرزق رزقان :رزق تطلبه ورزق يطلبك.

فاألول :هو الذي يأيت عن طريق الزراعة والتجارة واإلجارة ونحو ذلك.
والثاين :هو الذي يأيت بال طلب وال سعي.
والتكسب قد يكون واجب ًا لنفقة طفل أو زوجة أو أبوين ،وقد يكون
مندوب ًا ،ومباح ًا ،ومكروه ًا ،وحممور ًا.

وال منافاة بني التكسب والتوكل؛ ألن الزارع متوكل عىل اهلل يف إلقاء البذر
وإنباته ،وسقيه ،وسالمته ،من اآلفات ،والضارب يف األرض يتوكل عىل اهلل
فيقطع القفار ،وخيوض البحار.
َ
ْ
ذ
َ
وضامن اهلل تعاىل رزق عباده كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َما م ِْن دابذ ٍة ِِف اْل ْر ِض إَِل
ََ ذ ُْ
لَع اّلِل ِ رِزق َها﴾ [هود ،]4:ال ينايف جواز التكسب أو ندبه أو إباحته؛ ألن اهلل تعاىل
جعل أحوال الدنيا مرتتبة عىل األسباب ومربوطة هبا ،وموت من يموت جوع ًا
أو عطش ًا ال ينايف ضامن الرزق؛ ألن ذلك سبب من أسباب املوت جعله اهلل تعاىل
ملصلحة املكلف أو عقوبته.
الرتخص والغاء

الرخص والغالء قد حيصالن بسبب من اهلل تعاىل ،وقد حيصالن بسبب من
اخللق ،فإذا أنعم اهلل عىل اخللق بكثرة األمطار ،والربكة يف الثامر ،حصل
الرخص ،وإذا ابتالهم تعاىل بقلة األمطار ،وزيادة اجلدب ،حصل الغالء.
وحصول الرخص بسبب من اخللق قد يكون فيام إذا جلب التجار السلع من
موضع خصيب إىل موضع أخصب منه ،فإنه بذلك تكثر السلع يف السوق ،وهناك
حيصل الرخص ،والغالء حيصل يف ما إذا تغلب الملمة وكبار التجار يف أيام الغالء
عىل احلبوب ونحوها ،فهناك يقل وجودها يف السوق ،وبذلك حيصل الغالء.
وقالت احلشوية واملجربة :بل كل الغالء من اهلل ،سواء أكان بسبب من اهلل أم

بسبب من غريه.

قلنا يف اجلواب :ورد النهي الصحيح عن احتكار الطعام وعن بيع حارض
لباد ،وما ذلك إال ملا يرتتب عىل ذلك من حصول الغالء.
يف التكلـــيف

املراد بالتكليف هنا :هو حتميل املكلف األحكام الرشعية ،وذلك األحكام
اخلمسة ،التي هي :الوجوب ،والندب ،واحلمر ،والكراهة ،واإلباحة ،سواء

حممل فعل الواجب كالصالة وسائر
أكانت عقلية أم َشعية ،فاملكلف ّ
وحممل ترك احلرام كالزنا والملم ونحوهام،
الواجبات الرشعية والعقلية،
ّ

وحممل معرفة
وحممل فعل املندوب وترك املكروه عىل جهة األوىل ال احلتم،
ّ
ّ

حكم املباح.

والوجه يف حسن التكليف كونه سبب ًا يف الفوز بالنعيم الدائم والدرجات
العالية يف جنات النعيم ،وهذا باإلضافة إىل ما تقدم يف أول كتاب العدل من
املصالح واحلكم الراجعة إىل املكلف يف احلياة الدنيا ،ومن كوهنا شكر ًا هلل تعاىل،
وهناك عقبات تصاحب هذا التكليف تزيد من شدته وصعوبته ،وذلك نحو:
إمهال إبليس إىل يوم الدين ،والتخلية بينه وبني إغواء العباد ،ونحو :إنزال
املتشابه من القرآن ،ودجمه مع املحكم ،وإبقاء املنسوخ من القرآن يتىل مع
الناسخ ،وكتفريق آيات األحكام اخلمسة يف القرآن ،وكزيادة داعي الشهوة،
واالبتالء باملصائب واآلالم والفقر ،وكاجلهاد ،كل ذلك من أجل العرض عىل
الفوز بالنعيم الدائم والدرجات العالية يف جنات النعيم ،وذلك أن األجر عىل
قدر املشقة ،فكلام زادت مشقة التكليف زاد األجر والثواب ،ومن هنا يعرف
حسن زيادة التكليف.
وهذا باإلضافة إىل ما يف زيادته من التمحيص واالختبار الذي به يتميز
صادق اإليامن من كاذبه.
تكليف ما ال يطاق

ذُ َْ ً ذ
َ
َ ُ
اّلِل نفسا إَِل ُو ْس َع َها﴾ [البقرة ]484 :وقال
قال اهلل تعاىلَ﴿ :ل يُكل ِف
ذُ َْ ً ذ
َ
َ ُ
َ ذُ
َ َ
اّلِل نفسا إَِل َما آتاها﴾ [الطالق ]7 :وقال تعاىل﴿ :فاتقوا
سبحانهَ﴿:ل يُكل ِف
ْ
ذ ََ
اّلِل َما ْ
ذَ
استَ َط ْعتُم﴾ [التغابن ]14 :وقال سبحانهَ ﴿ :و ِّلِلِ لَع انلذ ِ
ت َم ِن
اس ح ُِّج اْلَيْ ِ
َ َ
ً
َ ُ ُ ذُ ْ َ َ َ ُ
ْ
اّلِل ِِلَج َعل عليْك ْم
استَ َطاع إِِلْهِ َسبِيَل﴾ [آل عمران ]97 :وقال تعاىل﴿ :ما يرِيد
ُ
ُ
َس َو ََل يُر ُ
ُ ُ ذُ
ك ُم الْيُ ْ َ
ْ َ َ
يد بِك ُم
مِن حر ٍج﴾ [املائدة ،]4 :وقال تعاىل﴿ :يرِيد اّلِل ب ِ
ِ
ال ْ ُع ْ َ
َس﴾ [البقرة ]184 :إىل غري ذلك من اآليات يف هذا الباب.

لذلك فإنا نقول :إن اهلل سبحانه وتعاىل مل يكلف أحد ًا من خلقه إال ما يطاق،
وهذا مع ما تقرر يف فطر العقول من قبح تكليف ما ال يطاق ،ونكارته ،وفحشه.
وقالت األشعرية :إن التكاليف بأرسها من تكليف ما ال يطاق ،رصح بذلك
الرازي يف املحصول ،وقد كانت املجربة قدي ًام يتحاشون عن ذكر ذلك حتى جاء
أبو احلسن األشعري ،ومام استدل به أبو احلسن األشعري عىل القول بتكليف ما
ال يطاق أن قال :إن اهلل تعاىل كلف أبا جهل باإليامن بام جاء به النبي ÷ مع
أن من مجلة ما جاء به النبي ÷ أن أبا جهل ال يؤمن حتى يموت ،فيكون أبو
جهل حينئذ مكلف ًا باإليامن يف حال جيب عليه فيها أن يؤمن بأنه سيقيم عىل كفره
حتى املوت ،وهذا ال يمكن أليب جهل ،وليس يف قدرته أن يمتثل.
ويستدلون أيض ًا بأن اهلل تعاىل كلف عباده بفعل التكاليف مع أهنم غري
متمكنني من فعلها؛ لعدم القدرة واالستطاعة؛ ألن اهلل تعاىل هو الذي خلق
وقدر وأراد أفعاهلم ،فال يقدرون حينئذ عىل اخلروج مام خلقه اهلل وقدره وأراده.
واجلواب :أن اهلل تعاىل ينفي عن نفسه تكليف اخللق ما ال يطاق ،ويتربأ منه
كام يف اآليات التي صدرنا هبا هذا الباب ،وهذا مع ما تقرره العقول من قبح
ذلك وفحشه الذي ال ينبغي إحلاقه بامللك القدوس سبحانه وتعاىل ،فمع هذا ال
ينبغي وال يليق سامع قول من جيادل يف ذلك وحياجج ،فهذا جواب إجاميل فيه
كفاية للمؤمن املصدق.
وأما اجلواب التفصييل فنقول :ال يلزم مام ذكره أبو احلسن األشعري يف
تكليف أيب جهل التكليف بام ال يطاق ،وذلك أنه مل يذكر أبو جهل يف القرآن،
والذي ذكر يف القرآن هو أبو هلب ،والذي ذكره اهلل تعاىل عنه هو قوله تعاىل:
َ َ ْ
َ ْ َ َ ً
﴿ َت ذب ْ
ت ي َ َدا أَِب ل َ َهب َوت َ ذ
اُل َو َما َك َس َ
غ َِن َعنْ ُه َم ُ ُ
ب 2سيصِل نارا
ب 1ما أ
ِ
ٍ
َ َ
ات ل َ َ
ب[ ﴾...3املسد] وليس يف ذلك أنه ال يؤمن ،أو أنه كافر ،أو أنه سيموت
ه
ذ
ٍ
عىل الكفر ،والذي ذكره اهلل عنه أنه سيصىل نار ًا ذات هلب ،ومعرفة أنه سيصىل

النار واإليامن به ال يتناىف مع اإليامن الذي دعاه اهلل إليه ،فغري مستحيل أن جيتمع
اإليامن بام جاء به الرسول ÷ واإليامن بصيل النار يف شخص واحد ،وأما
احتجاجهم بأن اهلل تعاىل هو الذي توىل خلق أفعاهلم من الكفر واإليامن،
وقدرها وأرادها وشاءها ،فهم لذلك ال يستطيعون اخلروج منها فقد سبق
اجلواب عليه.
هذا ،وإخبار اهلل تعاىل بأن الكفار سيموتون عىل الكفر إنام جاء بعد أن دعاهم
النبي ÷ إىل اإليامن بام جاء به ،ورصف هلم اآليات وبالغ يف دعائهم ،ومل يكن
فيام دعاهم حينئذ اإلخبار بأهنم مل يؤمنوا ،فلام كان آخر األمر أخرب اهلل تعاىل
نبيه ÷ بأهنم ال يؤمنون ولو جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب األليم ،فلم
حيصل يف حق الكفار تكليف ما ال يطاق حصوالً فعل ّيا ً إال لو أهنم آمنوا أخري ًا بام

جاء به النبي ÷ إيامن ًا صحيح ًا ،وهذا حمال؛ إلخبار اهلل تعاىل بأهنم ال يؤمنون.
األلطــــاف

املراد باللطف هنا اللطف االصطالحي :وهو ما يكون املكلف معه أقرب
إىل فعل الطاعة وترك املعصية ،وذلك كالتذكري والتخويف والنمر واالعتبار
واآلالم ،فإن فعلت الطاعة وتركت املعصية من أجل الرشف وحب السمعة ،أو
من أجل القرس واإلجلاء فليس من اللطف االصطالحي املراد هنا.
وقد قسم اإلمام املهدي اللطف إىل ثالثة أقسام هي:
 -1لطف توفيق :وهو الذي تفعل عنده الطاعة ال حمالة من دون إجلاء.
 -2لطف عصمة :وهو الذي ترتك ألجله املعصية ال حمالة من دون إجلاء.
 -3لطف مطلق :وهو ما كان املكلف معه أقرب إىل امتثال ما كلف به من
فعل الطاعة وترك املعصية.
واللطف ليس بموجب للملطوف فيه ،فقد حيصل اللطف الداعي إىل اإليامن
َََ
وال حيصل اإليامن ،ومن أمثلة ذلك ما ذكره اهلل تعاىل يف قوله يف املنافقني﴿:أوَل

ُ َ َذً َْ َذَْ ُ َ
ََ ْ َ َذُ ْ َُُْ َ
َ َ ُ
ي ث ذم َل َيتُوبُون َوَل ه ْم
ت
ر
م
و
أ
ة
ر
م
م
َع
ك
ِف
ون
يرون أنهم يفتن
ٍ
ِ
ِ ِ
ذ ذ َ
يَذك ُرون[ ﴾126التوبة].
ْ
َ
َ َ ُ
اْل َسنَ
ذ
ئات لَ َع ذل ُه ْم ي َ ْ
َ
َ
ج ُعون﴾168
ر
ي
الس
و
ات
وقوله تعاىلَ ﴿ :وبَل ْوناه ْم ب
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َََْ ْ َ َ ُ ْ َْ ُ َ َ َ
ِض ُعوا َولَك ْن قَ َس ْ
ذ
ت
[األعراف] .وقوله تعاىل﴿ :فلوَل إِذ جاءهم بأسنا ت
ِ
َ
ْ َْ ُ َ َْ َ
ََُ َذُ ْ َ َْ َ
ُُ ُُ ْ
اب
اب اْلدّن دون العذ ِ
قلوبهم﴾[األنعام .]23:وقوله تعاىل﴿ :ونلذِيقنهم مِن العذ ِ
َْ ْ
ََذ َ ُ ُ َ َ َ َْ ُ
اه ْم فَ ْ
استَ َ
كَ
ح ُّبوا
ب ...اْلية﴾ [السجدة ،]41:وقوله تعاىل﴿ :وأما ثمود فهدين
اْل
ِ
ََ ْ
ْ
ال َع ََم لَع ال ُه َدى﴾ [فصلت ،]17:واآليات يف هذا كثرية.
اخلــــذالن

املراد به هنا :هو عدم تنوير القلب بزيادة يف العقل.

وتوضيح ذلك :أن اهلل تعاىل قد ساوى بني مجيع املكلفني يف فطر العقول التي

ال يتم التكليف إال هبا ،ثم إن اهلل تعاىل يثيب املستجيب لربه واملطيع له بزيادة يف
عقله ،ينور تعاىل هبذه الزيادة بصريته ،ويرشح هبا صدره ،كام قال تعاىل:
َ
َ ذ َ ََْ ْ َ َ
دى[ ﴾....دمحم ،]17 :وكام قال سبحانه﴿ :يَا أ ُّي َها ذاَّل َ
اد ُه ْم ُه ً
ِين
﴿واَّلِين اهتدوا ز
ْ َ َْ ََ ْ َْ َ ُ ْ ُ ً
ُْ ُ ْ َْْ
َ
آمنُوا ذات ُقوا ذ َ
اّلِل َوآمِنُوا ب ِ َر ُس ِ
ي مِن رَحتِهِ ويجعل لكم نورا
وُلِ يؤت ِكم كِفل ِ
َ ُ َ
ت ْمشون بِهِ[ ﴾...احلديد ]48 :فإذا أعرض املكلف عن دعوة ربه ومل يستجب حرمه
اهلل سبحانه وتعاىل تنوير القلب الذي يعطيه املستجيبني له واملطيعني له وسمي

ذلك خذالن ًا ،وهذا املعنى هو الذي يتوافق مع معنى اخلذالن يف اللغة فإنه يف
اللغة ترك العون والنِصة.
العصــــمة

العصمة يف االصطاح :هي رد النفس عن تعمد فعل املعصية ،وتعمد ترك
الطاعة مستمر ًا حلصول اللطف والتنوير...
وكام ذكرنا فيام سبق قبيل هذا فإن اهلل تعاىل يزيد املستجيبني له تنوير ًا يف
القلب وبصرية ،وكلام ازداد املكلف دخوالً يف التقوى فإن اهلل يزيده عىل قدر

ذلك من التنوير واهلداية حتى يصل املكلف بام زاده اهلل تعاىل من التنوير واهلدى
والبصرية إىل درجة العصمة.

ذَ َْ ْ َ ُ ُ َ ً
ْ َ ُ
اّلِل َي َعل لك ْم ف ْرقانا﴾
ودليل ذلك قوله تعاىل﴿ :إِن ت ذتقوا
َ
َ ذ َ ََْ ْ َ َ ُ ْ ُ ً َ َ ُ ْ ََْ ُ
ِين َ
اه ْم[ ﴾17دمحم] ﴿يَا أ ُّي َها ذاَّل َ
آمنُوا
﴿واَّلِين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقو
ْ
ْ ْ َ ُ ُ ً َ ُ َ
ُْ ُ ْ َْْ
ذات ُقوا ذ َ
اّلِل َوآمِنُوا ب ِ َر ُس ِ
ي م ِْن َرَحَتِهِ َويَج َعل لك ْم نورا ت ْمشون
وُلِ يؤت ِكم كِفل ِ
ْ َ ُ
بِهِ َو َيغفِ ْر لك ْم[ ﴾...احلديد ]48 :ونحو ذلك من اآليات.
[األنفال]49 :

وليست العصمة ملجئة لصاحبها ومضطرة له إىل فعل الطاعة وترك املعصية،

بل هو معها خمتار ،يقدر عىل فعل الطاعة وفعل املعصية ،غري أنه ملا عنده من
العصمة خيتار الطاعة ويرتك املعصية.
تفضل اهلل تعاىل على عباده يف اآلتخرة

ال يقال يف يشء مام يفعله اهلل تعاىل إنه واجب عليه سبحانه ،وذلك أن إطالق
الوجوب عليه تعاىل يوهم التكليف الذي يفيد حتميل الكلفة واملشقة ،وكل ما
فيه إهيام اخلطأ فال جيوز إطالقه عىل اهلل تعاىل.
وبعد ،فقد ثبت بام يأيت أن الطاعات إنام وجبت عىل املكلفني شكر ًا هلل تعاىل عىل
نعمه التي ال حتىص ،وحينئذ فيكون الثواب الذي وعدهم اهلل عليها تفض ً
ال خالص ًا.
فإن قيل :إن اهلل تعاىل قد جعل الثواب جزا ًء عىل األعامل الصاحلة يف آيات
ْ ُ َ
َ ُ
كثرية ،كقوله تعاىلَ ﴿ :ج َز ً
اء ب ِ َما َكنوا َيع َملون﴾ [الواقعة ،]42 :وقوله سبحانه:
ُُ َ ْ َ َ ً
ُْ َْ ُ َ
اَشبُوا هن ِيئا ب ِ َما كنتُ ْم تع َملون﴾ [املرسالت.]23:
﴿ُكوا و
قلنا :جعله اهلل تعاىل جزا ًء عىل سبيل التفضل ،يدل عىل ذلك قوله تعاىل
ذ ذ
َ ْ َ َ َ ذ َْ َ ذ
حكاية عن أهل اجلنةَ ﴿ :وقَالُوا ْ َ
اْل َزن إِن َر ذبنَا
اْل ْم ُد ِّلِل ِ اَّلِي أذهب عنا
ْ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ ٌ َ
ََُ ٌ َ ُ
ور 34ذاَّلِي أ َ َحلذنَا َد َار ال ْ ُم َق َ
ك ٌ
ب َوَل
امةِ مِن فضلِهِ َل يمسنا فِيها نص
لغفور ش
َي َم ُّسنَا ف َ
ِيها لُ ُغ ٌ
وب[ ﴾35فاطر].
حا َن ُه َج َع َل َح َّق ُه َع َىل
قال اإلمام عيل  #يف هنج البالغةَ ...( :و َلكِنَّ ُه ُس ْب َ

ابَ ،ت َف ُّض ًال ِمنْ ُه
ا ْل ِع َبا ِد َأ ْن ُيطِي ُعو ُهَ ،و َج َع َل َج َزا َء ُه ْم َع َل ْي ِه ُم َضا َع َف َة ال َّث َو ِ
ن ا ْل َمزِ ِ
يد َأ ْه ُل ُه).
َو َت َو ُّسع ًا ب َِما ُه َو ِم َ
ني ا رل ُو َّل ِه ا رل ِع َج ِ
احل َما ِم،
وقال َ ( :#ف َوال َّل ِه َل رو َحنَنرت رُم َحن ِ َ
الَ ،و َد َع رو ُت رم ِ َهب ِد ِ
يل ر َ

الر ره َبا ِنَ ،و َخ َر رجت رُم إ َِىل ال َّل ِه ِم َن راألَ رم َو ِ
اس
ال َو راألَ رو َال ِد ا رلتِ َم َ
َو َج َأ رر ُت رم ُج َؤ َار ُم َت َبت ِريل ُّ
اع َد َر َج ٍة ِعنردَ ُهَ ،أ رو ُغ رف َرا ِن َس ريئَ ٍة َأ رح َصت َرها ُك ُت ُب ُهَ ،و َح ِف َمت َرها ُر ُس ُل ُه،
ا رل ُق رربَ ِة إِ َل ري ِه ِيف رارتِ َف ِ
َلك َ
اف َع َل ريك رُم ِم رن ِع َقابِ ِهَ ،و َتال َّل ِه َلوِ
يما َأ رر ُجو َلك رُم ِم رن َث َوابِ ِهَ ،و َأ َخ ُ
َان َقلِ ًيال فِ َ
ا رن َما َث رت ُق ُلوبُك ُُم ا رن ِم َياث ًاَ ،و َسا َل رت ُع ُيو ُنك رُم ِم رن َر رغ َب ٍة إِ َل ري ِه َأ رو َر ره َب ٍة ِمنر ُه َدم ًاُ ،ث َّم

ُع رم رر ُت رم ِيف الدُّ رن َيا َما الدُّ رن َيا بَا ِق َي ٌةَ ،ما َج َز رت َأ رع َما ُلك رُم َعنرك رُم َ -و َل رو َمل ر ُت رب ُقوا َش ريئ ًا ِم رن
ِيما ِن).
ُج ره ِدك رُمَ -أ رن ُع َم ُه َع َل ريك ُُم ا رل ِع َما َمَ ،و ُهدَ ا ُه إِ َّياك رُم ل ِ رإل َ
ويف دعاء عيل بن احلسني ’ يف الصحيفة قريب من ذلك.

قال شارح األساس :ويف كالم قدماء العرتة  %من هذا املعنى كثري ،انتهى.
واستدل املخالفون لنا يف هذه املسألة -وهم املعتزلة -بقوله تعاىلَ ﴿ :كتَ َ
ب
ُ ََ َْ
ذ ََْ َذُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ً ََ َ ُذ َ َ ْ َ ْ
سهِ الرَحة أنه من ع ِمل مِنكم سوءا ِِبهال ٍة ثم تاب مِن بع ِده ِ
َر ُّبك ْم لَع نف ِ
َ
ََ ْ
ِيم[ ﴾54األنعام] ،ومعنى كتب أوجب كقولهُ ﴿ :كت ِ َ
صلَ َح فَأنذ ُه َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
ب
وأ
ََْ ُ
ك ُم الصيَ ُ
ام﴾ [البقرة.]183 :
علي
ِ
قلنا :شبه اهلل تعاىل رمحته لعباده التي هي قبوله توبة التائبني بالواجب املحتوم،

إيذان ًا منه تعاىل للمكلفني وإعالم ًا بأنه ال خيلف ذلك الوعد وال يبدل فيه القول،
فعرب اهلل تعاىل عن هذا املعنى ودل عليه بكلمة كتب التي تفيد التحتم والوجوب.
والذي يدل عىل صحة هذا التأويل أمور:
 -4ما تقدم من اآليات وكالم أمري املؤمنني.#
-4ما سبق من أن الطاعات شكر عىل النعم.

-2ما يف ذلك من األدب مع اهلل تعاىل ،بخالف ما لو محلنا ذلك عىل الوجوب
حقيقة فإن فيه إهيام اخلطأ الذي هو التكليف واملشقة الذي تفيده كلمة الوجوب.
ْ ْ ُ ذ
ُ َ َ َ
 -4قول خمالفينا يف هذه املسألة يف قوله تعاىلّ﴿ :نِإن مِنك ْم إَِل َوارِدها َكن
ََ َ َ َ ْ ً َ ْ ً
ضيا[ ﴾71مرمي] إن ورود جهنم غري واجب عىل اهلل تعاىل ،وإنام
لَع ربِك حتما مق ِ
شبهه اهلل تعاىل بالواجب يف أنه واقع ال حمالة.

۞۞۞۞۞

كتاب النبــــوة

كتاب النبــــوة
النبوة كرامة من اهلل تعاىل عميمة ال تكون إال ألزكى البرش َخلق ًا ُ
وخلق ًا،
والرسالة كالنبوة ،إال أن الرسول هو الذي يبعثه اهلل برشيعة جديدة كموسى
وعيسى ونبينا حممد ÷ وعليهم ،أما الذي مل يأت برشيعة جديدة فال يسمى
رسوالً ،بل يسمى نبي ًا ،وذلك كأنبياء بني إرسائيل ،فإهنم مل يأتوا إال بام جاء به
موسى .¢
والنبوة والرسالة فضل من اهلل عىل عباده ورمحة ،وتامم ًا كام قال سبحانه:
ُْ َ ْ
ذ
اك إ ذَل َر ْ َ
﴿ َو َما أ َ ْر َسلْنَ َ
َح ًة ل ِل ْ َعالَم َ
ي[ ﴾107األنبياء] وقال سبحانه﴿ :قل بِفض ِل اّلِل ِ
ِ
ِ
َ َ َْ َ َ َ َ َْْ َ ُ ُ َ َ ٌْ ذ ََْ ُ َ
وبِرَحتِهِ فبِذل ِك فليفرحوا هو خْي مِما َيمعون[ ﴾58يونس].

وما زال أنبياء اهلل ورسله ينذرون ويبرشون عىل طول تاريخ البرش ،قال اهلل
ْ
ّنِإن م ِْن أ ُ ذمة إ ذَل َخ ََل ف َ
ِيها نَذ ٌ
ِير[ ﴾24فاطر] منهم من قص اهلل تعاىل علينا
تعاىل﴿ :
ٍ ِ
ً
َْ
خربه يف القرآن ،ومنهم من مل يقصص اهلل علينا خربه ،قال تعاىلَ ﴿ :و ُر ُسَل قد
ََ
َ ُ
َ ْ ُ ََ َ
ً َ َْ ْ
ق َصصنَاه ْم عليْك م ِْن قبْل َو ُر ُسَل ل ْم نق ُصص ُه ْم عليْك﴾ [النساء ]142:إال أنه قد
جاء عن الرسول ÷ اخلرب عنهم مجلة ،كام روي :أنه ÷ سئل عن األنبياء

قال :مائة ألف وأربعة وعرشون ألف ًا ،قيل :فكم الرسل منهم؟ قال ثالثامئة
وثالثة عرش.
ُ
ذ
واإليامن هبم مجيع ًا من أصول اإليامن قال اهلل تعاىل﴿ :قُولوا َ
آم ذنا بِاّلِلِ َو َما
ِيم ...اْلية﴾ [البقرة ]134 :وقال سبحانهَ ﴿ :
ُأنْز َل إ َِلْنَا َو َما ُأنْز َل إ ََل إب ْ َراه َ
آم َن
ِ ِ ِ
ِ ِ
ُ
ْ
َ
َ
ذ َ ََ َ َُ
ذ ُ
ٌّ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
الر ُسول ب ِ َما أنزِل إِِلْهِ مِن َربِهِ َوال ُمؤمِنون ك آم َن بِاّلِل ِ ومَلئِكتِهِ وكتبِهِ
َ ُُ َ َُ ُ ََْ َ
ي أ َح ٍد م ِْن ُر ُسلِهِ[ ﴾...البقرة.]484:
ورسل ِه َل نفرِق ب

فضل املائكة على األنبياء

واملالئكة صلوات اهلل عليهم أفضل من األنبياء  ،%بمعنى أن ثواب أدنى ملك
أكثر من ثواب أفضل األنبياء ،وهذا هو قول أهل البيت  ،%وشيعتهم ،واملعتزلة.
وقالت األشعرية :بل األنبياء أفضل من املالئكة.
وقالت اإلمامية :بل األنبياء واألئمة أفضل من املالئكة.
وقال غريهم :بل األنبياء واملؤمنون أفضل من املالئكة.
َ
َْ ُ َ
ون ذ َ
اّلِل َما
والدليل عىل ما ذكرنا قوله تعاىل يف وصف املالئكةَ﴿ :ل يعص
َ
ْ
ْ ُ َ
َ ُ
أ َم َره ْم َويَف َعلون َما يُؤ َم ُرون﴾ [التحرمي.]4 :

وال شك يف وقوع خطايا من األنبياء .%
َ َ ُ ذ ََ َ َُْ َْْ َ ََ
ْ
ُْ َ َُ ُ َ ُ
وقوله تعاىل﴿ :قل َل أقول لك ْم عِندِي خزائِن اّلِل ِ وَل أعلم الغيب وَل
َ ُ
ُ َ َ
َُ ُ َ ُ
ك ْم إّن َملَ ٌ
ك﴾[األنعام ،]40 :وقوله تعاىلَ ﴿ :ما ن َهاك َما َر ُّبك َما ع ْن ه ِذه ِ
أقول ل
ِِ
َ
َ
ْ
ذ
َ ُ َ
ْ َ ُ َ ََ َْ
ال َ
ذ َ َ
ِين[ ﴾20األعراف] ،وقوله
ي أ ْو تكونا م َِن اْلَ ِ
الشجرة ِ إَِل أن تكونا ملك ِ
َ
َ ْ َ َُ
َْ ُ َ ْ
َْ َ
ُ َ َ ً ذ
ِيح أن يَكون عبْدا ِّلِل ِ َوَل ال َمَلئِكة
تعاىل﴿ :ل ْن ي َ ْستنكِف المس
ْ َ
ال ُمق ذربُون[ ﴾..النساء.]174 :
نزلت هذه اآلية يف الرد عىل النصارى لغلوهم يف عيسى  ،#فكل من هذه

اآليات يدل عىل أن املالئكة أفضل من األنبياء .%
وبعد ،فإن اهلل تعاىل خلق املالئكة من النور ،وطهرهم من الطبائع البهيمية،
والبرش خملوقون من الرتاب ،جمبولون عىل الطبائع البهيمية ،وال شك أن النور
خري من الرتاب ،وأن املطهر من الطبائع البهيمية أفضل من املطبوع عليها.
فضــل نبينا حممد (ص)

ونبينا حممد ÷ أفضل األنبياء  ،%وال خالف بني املسلمني يف ذلك،
ولقوله ÷(( :أنا سيد ولد آدم وال فخر)) وقوله ÷(( :آدم ومن دونه حتت
لوائي يوم القيامة)).

وقوله ÷(( :أنا أول من يقرع باب اجلنة ،وأنا أول من تنشق عنه األرض،
وأنا أول شافع مشفع يوم القيامة)) ،ونحو ذلك من األخبار.
ولعل الرس يف ذلك -واهلل أعلم -أن ثواب نبينا أكثر من ثواب سائر األنبياء،
وذلك أن أتباعه ÷ أكثر من أتباع غريه من األنبياء ،وقد جاء يف احلديث:
((من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة)).
وحينئذ فيكون لنبينا حممد ÷ مثل ثواب كل مكلف من أمته إىل يوم
القيامة ،وال شك أن النبي ÷ أكثر النبيني أتباع ًا ،كام جاءت بذلك الروايات
الكثرية عن النبي ÷ ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فقد فضله اهلل تعاىل
عىل سائر األنبياء بخصائص اختصه هبا دوهنم ،كام يف الراويات الصحيحة عن
النبي ÷:
منها :أنه بعث إىل الناس عامة ،وقد كان األنبياء صلوات اهلل عليهم يبعثون
إىل أقوامهم خاصة.
ومنها :أهنا أحلت له املغانم ومل حتل لنبي قبله.
ومنها :أنه نِص ÷ بالرعب عىل مسرية شهر ،وأنه جعلت له األرض
مسجد ًا وطهور ًا.
ومنها :أن أمته يبعثون يوم القيامة غر ًا حمجلني من أثر الوضوء.
ومنها :أن اهلل جعله خاتم النبيني واملرسلني.
ومنها :أن اهلل تعاىل فضل أمته عىل سائر األمم.
ومنها :أن معجزته باقية بقاء التكليف.
ومنها :أنه ال تزال طائفة من أمته عىل احلق ظاهرين إىل يوم القيامة.
ومنها :ما اختصه اهلل تعاىل وأمته من فضل ليلة القدر ،وليلة اجلمعة ويومها،
وما أشبه ذلك .وهناك فضائل وخصائص كثرية ،والقصد اإلشارة.

املعجـــــزة

ال تصح دعوى النبوة إال بحجة واضحة ،ودليل قاهر يشهد بصحة الدعوى،
فام شهد بذلك فإنه يسمى معجزة.
ومعجزات نبينا حممد ÷ كثرية ،قيل :إهنا ألف معجزة ،وقيل :أكثر من ذلك.
ومعجزته ÷ الكربى هي القرآن الكريم ،فهو احلجة الباقية إىل يوم
القيامة ،وإعجازه هو من جهة البالغة والبيان ،والرس يف أن اهلل تعاىل جعل
معجزة النبي ÷ من هذا اجلنس ،هو أن العرب قد كانوا بلغوا يف ذلك
الزمن الغاية القصوى يف صناعة الكالم ،وبلغوا النهاية يف سلوك طرق البالغة
والبيان ،وراجت هذه الصناعة عند العرب رواج ًا عمي ًام ،فكانوا جيتمعون هلا يف
أسواقهم ،حيث يعرضون ما عندهم من بدائع الشعر وحماسن اخلطب،
ويتنافسون يف ذلك ،ويتبارون بني يدي احلكام الذين يصدرون أحكامهم يف
تلك املنافسة ،ويعلنون اسم الفائز بالسبق يف هذا املضامر ،ولشدة حمبتهم هلذه
الصناعة وميلهم إليها فإن قريش ًا علقت يف الكعبة سبع قصائد من الشعر؛ ملا
رأت فيها من مهارة الصنعة وبالغة البيان ،وقد كانت تلك القصائد السبع من
أحسن أو أحسن ما نمم من الكالم ،وأبدع ما طرق األسامع.
وقد بعث اهلل نبيه حممد ًا ÷ وتلك القصائد معلقة يف الكعبة ،فلام قرأ
الرسول ÷ عىل قري

آيات القرآن ،وسمعوا بالغته وبداعته وحسن بيانه

هتكوا تلك املعلقات عن جدران الكعبة ،وأخرجوها منها ،فلمهارة العرب يف
صناعة الكالم ولشدة معرفتهم بطرق البالغة والبيان جعل اهلل تعاىل معجزة
نبيه ÷ من ذلك اجلنس الذي يتعاطونه ،ويشتغلون به ،كام جعل سبحانه
معجزة عيسى  #إبراء األكمه واألبرص ،وإحياء املوتى؛ ملا كان قومه الذين
بعث إليهم يشتغلون يف الطب ومعاجلة املرىض ،وقد كانوا مهروا يف ذلك
غاية املهارة.

وجعل سبحانه معجزة موسى صلوات اهلل عليه قلب العصا حية ،وإخراج
يده بيضاء من غري سوء؛ ملا كان القوم الذين بعث إليهم يتعاطون السحر،
ويشتغلون به ،وقد كانوا عرفوا السحر حق معرفته ،وهكذا سائر معجزات
األنبياء صلوات اهلل عليهم.
ومن هنا فإن سحرة فرعون ملا رأوا عىص موسى حني صارت حية تسعى
تلقف ما صنعوا آمنوا برب العاملني ،رب موسى وهارون ،وذلك أهنم عرفوا
وتيقنوا أن ما جاء به موسى ليس من السحر ،وإنام هو آية من آيات اهلل التي ال
تدخل صناعتها حتت قدرة البرش ،ولو أن اهلل تعاىل عكس فجعل آية موسى
لعيسى ،وآية عيسى ملوسى ملا استوضحت نبوهتام صلوات اهلل عليهام غاية
الوضوح ،وجلوز الناس أن ذلك من جنس السحر ،ال من آيات اهلل ،لذلك فإن
قريش ًا والعرب ملا سمعوا آيات القرآن علموا أنه ليس من كالم النبي ÷،
وال من كالم البرش ،وأهنم ال يقدرون عىل أن يأتوا بمثله ،غري أهنم استكربوا،
وكذبوا بالقرآن وبالنبي ÷ ،وأنكروا ذلك ،وتامم ًا كام قال جل وعىل:
ُ ْ ً ُ ً
َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َُْ
استيْقنَت َها أنف ُس ُه ْم ظلما َو ُعلوا﴾ [النمل ]12 :فحني أرصوا عىل
﴿وجحدوا بِها و
َ ُْ
ْ
ُْ َ ُ ُ َ ْ
ور ٍة مِثلِهِ﴾[يونس﴿ ،]38 :فأتوا
التكذيب قال اهلل تعاىل لنبيه ÷﴿ :قل فأتوا بِس
ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ْ ُ
َ
ذ ْ ُ ُْ ْ َ
ون اّلِل ِ إِن كنتم صادِقِي[﴾23البقرة]
بِسور ٍة مِن مِثلِهِ وادعوا شهداءكم مِن د ِ
يعني إن كنتم صادقني يف دعواكم كذب النبي ÷ ،وكذب القرآن ،وأنه ليس
من كالم اهلل تعاىل ،وإنام هو من كالم الناس ،فهاتوا سورة واحدة من مثل
سوره ،وتعاونوا مع من استطعتم من اجلن واإلنس ،فإذا جئتم بسورة من مثله
فأنتم صادقون فيام تقولون وإال فأنتم كاذبون ومبطلون ،وما زال هذا التحدي
والنداء إىل اليوم ،ومنذ نزول القرآن مل يستطع أعداء اإلسالم واملكذبون به أن
يأتوا بسورة واحدة تامثل إحدى سور القرآن يف البالغة والبيان.

صور من إعجاز القرآن الكريم غري ما سبق

هذا ،ويف القرآن معجزات ُأ َخر غري ما ذكرنا ،منها:
ََْ َْ
ُ
الر ُ
ت ُّ
ومِِ 2ف أدّن اْل ْر ِض
 -4اإلخبار بمغيبات كقوله تعاىل﴿ :ألم 1غل ِبَ ِ
ْ
َُ ْ ْ َْ ََ ْ َ َْ ُ َ
ضعِ ِسن َ
ي[ ﴾4الروم] فكان األمر كام ذكر
ِ
وهم مِن بع ِد غلب ِ ِهم سيغل ِبونِِ 3ف ب ِ

اهلل ،فإن الروم غلبت الفرس بعد سبع سنني من نزول هذه اآلية ،ونحو ما أخرب

اهلل تعاىل به عن أرسار املنافقني واليهود واملرشكني ،وغري ذلك كثري.
 -4اإلخبار عن األنبياء السابقني واألمم املاضني مع علم املرشكني من
قري

وغريهم أن النبي ÷ مل خيالط علامء أهل الكتاب وال غريهم من أهل

العلم بالتاريخ.
 -2اشتامل القرآن عىل أحكام وَشائع حكيمة متيل إليها فطرة العقل ملا فيها
من العدل والسمو والرفعة والكرامة والرمحة و ...إلخ ،ومن أمثلة ذلك ما ذكره
اهلل تعاىل من تنميم النكاح والطالق والعدة ،وتوفري حق الزوجة ،والعدل يف
الزوجات ،ثم األمر باالستئذان عند الدخول إىل البيوت ،وغض البِص.
وحرم تربج النساء بالزينة ،وأمرهن بالسرت وقرارة البيوت ،ويف ذلك من
العدل والعفة والطهارة ما ال يقدر قدره ،ثم ما ذكره اهلل من حتصني ذلك
واملحافمة عليه بام َشع من حد الزنا والقذف ،وهكذا سائر َشائع اإلسالم
فإهنا جاءت لرتفع اإلنسان من مهاوي الشهوة والرذيلة إىل سامء الفضيلة
والكرامة والطهارة ،وهذا يف حني أن البرش مجيع ًا لو اجتمعوا وتعاونوا عىل
تأسيس قوانني وَشائع مثل التي جاءت يف القرآن ويف دين اإلسالم ملا
استطاعوا ،وملا اهتدوا ،وذلك أن اهلل تعاىل قد أحاط علمه بام يصلح العباد وبام
يفسدهم ،وبمدى قوهتم وطاقاهتم يف كل زمان ،ويف كل مكان ،فرشع سبحانه
وتعاىل َشائعه وأحكامه عىل حسب ما َيقتضيه العلم واحلكمة.

أما البرش فليسوا كذلك ،ومن هنا فإهنم فشلوا يف كل ما وضعوه من
القوانني ،وسنوه من األحكام ،وأكرب مثال عىل ذلك ما وضعوه يف القرن
العرشين ،حيث وضعوا بعد التجارب التارخيية الطويلة مبدأين هام :املبدأ
الشيوعي ،واملبدأ الرأساميل الغريب.
أما املبدأ الشيوعي فرسعان ما حكم عليه أهله باإلعدام ،وأما املبدأ الغريب
فام زال حي ًا ،غري أن ويالته قد سيطرت يف تلك املجتمعات ،فاإليدز الذي نتج
عن احلرية تعد ضحاياه باملاليني ،ومبدأ التعامل الربوي أهنك الشعوب الفقرية،
وزادها شقا ًء وفقر ًا و ..إلخ.

وعىل اجلملة فقد جاء النبي ÷ برشيعة حتل مشاكل البرش عىل كل

املستويات الصحية واالقتصادية والسياسية و ...إلخ ،فلوا أن األغنياء طبقوا
َشيعة الزكاة ملا بقي عىل ظهر األرض فقري ،ولو أهنم أقاموا َشيعة القصاص
واحلدود والتعزير والعقوبة الختفت اجلريمة أو كادت ،ولو ...ولو ...إلخ.
 -2اشتامل القرآن عىل أرسار من علم الفلك ،وأرسار من علم البحار ،ومن
علم الطب التي ال يمكن ألحد من سكان اجلزيرة العربية يف ذلك الزمان أن
يعرفها؛ لبعدهم عن معرفة تلك العلوم.
فقد جاء يف القرآن اإلخبار عن أمواج حتت سطح البحار غري األمواج
َْ ُ
َ
ْ َ
الماهرة يف قوله تعاىل﴿ :أ َ ْو َك ُظلُ َ
ج َيغشاهُ َم ْو ٌج م ِْن ف ْوقِهِ َم ْو ٌج
ل
ر
ِب
ِف
ات
م
ٍ ِ
ٍ ٍِ
م ِْن فَ ْوقِهِ َس َ
ح ٌ
اب﴾ [النور ،]20:مع العلم أن البرش مل يكتشفوا ذلك املوج إال يف
هذا العِص.

وجاء يف القرآن ذكر املراحل األوىل خللق السموات واألرض يف قوله تعاىل:
َْ
ُذ ََْ َ ذ َ َ َ ُ َ ٌ ََ َ َ
ِه دخان فقال ل َها َول ِأل ْرض ...اْلية﴾ [فصلت.]11 :
﴿ثم استوى إَِل السماءِ و ِ
َ
ذ
َ َ
َ َْْ َ َ ََ َْ ً
َ َ
ك َف ُروا أ ذن ذ
الس َم َ
ات واْلرض َكنتا رتقا
ويف قوله تعاىل﴿ :أ َول ْم ي َ َر اَّلِين
او ِ
ََ ْ ُ
ففتَقنَاه َما[ ﴾....األنبياء.]30 :
وهكذا فقد أثبت العلم احلديث صحة ما جاء يف القرآن.

ويف القرآن الكثري من مثل ذلك ،وكذا يف السنة ،والغرض اإلشارة ،وقد
اشتمل تفسري سيد قطب عىل الكثري من ذلك ،فمن أراد املزيد فلريجع إليه ،أو
إىل غريه من الكتب التي تعنى باإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.
واألدلة عىل نبوة نبينا حممد ÷ كثرية ،غري أنا نكتفي هبذا القدر ،فإن فيه
حجة وبرهان ًا عىل أن نبينا حممد ًا رسول من عند اهلل صادق ،وأن ما جاء به من
عند اهلل حق وصدق ،وقد جاءت به البشارات يف الكتب السابقة.
حممد ÷ تخامت النبيني واملرسلني

وهو ÷ خاتم النبيني واملرسلني ،وَشيعته خامتة الرشائع ،فال نبي
َ
َ ذ
ك ْن َر ُسول اّلِل ِ
بعده ÷ ،وال ُتنر َس ُخ َشيعته؛ وذلك لقوله تعاىلَ ﴿ :ول ِ
َ َ َ
ات َم انلذبي َ
ي﴾ [األحزاب.]20 :
وخ
ِِ

وكتابه ÷ الذي هو القرآن حمفوظ من اهلل تعاىل عن الزيادة والنقصان
ذ َْ َ ْ
ْ
ذ َ
والتغيري والتبديل كام قال سبحانه وتعاىل﴿ :إِنا َن ُن ن ذزنلَا اَّلِك َر ّنِإنا ُُل
ََ ُ َ
ْلاف ِظون[ ﴾9احلجر].
ْ
يزََ 41ل يَأت ِيهِ ْاْلَاط ُِل م ِْن َب ْي ي َ َديْهِ َو ََل مِنْ
وقال تعاىلّ﴿ :نِإنذ ُه لَكِتَ ٌ
اب َعز ٌ
ِ
ِ
َ
َ ْ َْ ٌ ْ َ
ِيد[ ﴾42فصلت].
ِيم َح ٍ
خلفِهِ تْنِيل مِن حك ٍ
وهذا باإلضافة إىل ما نجده من تصديق ذلك ،فإن مصاحف القرآن التي كتبت يف

القرون األوىل وما بعده إىل يومنا هذا ال يوجد فيها خمالفة ال يف قليل وال يف كثري.
ْ َ ََْ َْ َ ََ ً
وهو ÷ مرسل إىل اجلن واإلنس؛ لقوله تعاىلّ﴿ :نِإذ ِصفنا إِِلك نفرا
َ ْ
َ ُْ
اْل ِن ي َ ْستَ ِم ُعون الق ْرآن ...اْلية﴾ [األحقاف.]49 :
مِن ِ
وَشيعته ÷ جديدة مل يأت هبا أحد من األنبياء قبله ،وإن كانت ال ختلو من

بعض أحكام الرشائع السالفة :كاحلج والصيام ،وقص الشارب واخلتان ،واملضمضمة
واالستنشاق ،وغري ذلك ،فإنام ذلك من باب االتفاق يف بعض األحكام.

َ
ُ
ذَ َ ُ
يك ْم إب ْ َراه َ
ِيم﴾ [احلج ]78 :وقوله تعاىل﴿ :فب ِ ُه َداه ُم
ِ
وأما نحو قوله تعاىل﴿ :مِلة أب ِ
ْ
اق َتدِهْ﴾ [األنعام]90 :؛ فاملراد بذلك ما احلق فيه واحد ال يتغري ،كـ :اإليامن باهلل ،وبكتبه

ورسله واليوم اآلخر ،وإيثار طاعة اهلل ،ومالزمة الصرب والتقوى.
يدل عىل ما ذكرنا احلديث املشهور(( :أعطيت مخس ًا مل يعطهن نبي قبيل..
احلديث))(.)4
الشريـــــعة

املراد بالرشيعة األحكام اخلمسة :الوجوب ،والندب ،واإلباحة ،واحلمر،
والكراهة.
وتؤخذ هذه األحكام اخلمسة من الكتاب والسنة بال خالف بني األمة.
وزاد أئمتنا  %واجلمهور مصدر ًا ثالث ًا وهو القياس ،فقالوا :إنه دليل تؤخذ
عن طريقه األحكام الرشعية املذكورة ،وقالت اإلمامية والماهرية واخلوارج
وغريهم :ال جيوز العمل بالقياس.
واجلواب من وجوه:

 -4من املعلوم الذي ال يشك فيه ذوو العقول أنه ال فرق بني أن ينص
الشارع عىل حتريم اخلمر والنبيذ املسكر وبني أن ينص عىل حتريم اخلمر وينص
عىل أن علة حتريمه اإلسكار.
 -4ا ن الذي قصه اهلل تعاىل علينا من قصص أمم األنبياء صلوات اهلل عليهم
يف كتابه الكريم يراد به العربة والعمة.
فكأن اهلل تعاىل يقول :ال تفعلوا مثل أفعاهلم فيلحقكم مثل ما حلقهم ،فهذا هو
الذي يريده اهلل تعاىل مام قص علينا يف القرآن من القصص ،ويف ذلك من اإلشارة
ُْ َ
الواضحة إىل القياس ما ال خيفى عىل الناظر ،ومن ذلك قوله تعاىلُ﴿ :ي ِربُون
َْ
ُْ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ
ُُ َ
وت ُه ْم ب َأيْديه ْم َو َأي ْ
ِ
وِل اْلب ْ َصارِ[ ﴾2احلشر].
أ
ا
ي
وا
ب
ت
اع
ف
ِي
ن
م
ؤ
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ال
ِي
د
بي
ِ
ِ ِ ِ
ِ
( )4احلديث هبذا اللفظ يف أغلب كتب احلديث ،وهو بلفظ(( :أعطيت ثالث ًا..إلخ)) يف مسند اإلمام زيد
 #يف باب السواك وفضل الوضوء ،وتيسري املطالب ( ،)11وأصول األحكام ( )41وغريها.

-2ما يروى من إجامع الصحابة عىل العمل بالقياس بام فيهم عيل  ،#ومن
كالمه يف ذلك قوله ( :#أول القضاء ما يف كتاب اهلل ،ثم ما قاله الرسول ÷،
ثم ما أمجع عليه الصاحلون ،فإن مل يوجد ذلك يف كتاب اهلل تعاىل وال يف السنة وال فيام
أمجع عليه الصاحلون -اجتهد اإلمام يف ذلك ال يألو احتياط ًا ،واعترب وقاس األمور
بعضها ببعض ،فإذا تبني له احلق أمضاه ،وللقايض ما إلمامهم)(.)4
ال َشعي ًا لمهرت األدلة الدالة عىل كونه دليالً
فإن قيل :لو كان القياس دلي ً
كام ظهرت األدلة عىل حجية القرآن والسنة ،وما قدمتم من األدلة غري مقنع للناظر.
قلنا :الذي يمهر يل أن حجية القياس ثابتة ومقررة يف فطر العقول ،بل كثري ًا
ما تدرك احليوانات أحكام القياس ،فإن الشاة أو اجلمل أو نحوهام إذا أدرك
طعامه أو َشابه يف مكان فإنه إذا جاع أو عط

يف الوقت الثاين يذهب إىل ذلك

املكان الذي أدرك فيه ذلك يف الوقت األول ،وما جره إىل ذلك إال ما ركز يف
إدراكه من قياس الوقت الثاين عىل الوقت األول.
وإذا رضبت اهلرة أو نحوها يف وقت فإهنا ستنفر منك يف الوقت الثاين ،وإذا
أحسنت إليها يف وقت فإهنا ستأنس إليك يف الوقت الثاين.
ْ
َْ َ َ ْ
َ ذ ََْ َذُ ْ
شد ب ِ ِه ْم
ومن هنا قال اهلل تعاىل لنبيه ÷﴿ :فإِما تثقفنهم ِِف اْلر ِ
بف ِ
َ َْ َ ذ
ذ ذ َ
َم ْن خلف ُه ْم ل َعل ُه ْم يَذك ُرون[ ﴾57األنفال].
َ َ َ َْ َ َ َ ً
َ ً
َ َْ
اَل ل َِما َب ْ َ
ي ي َ َد ْي َها َو َما خلف َها َو َم ْوعِظة
وقال تعاىل﴿ :فجعلناها نك
ل ِل ْ ُم ذتق َ
ي[ ﴾66البقرة].
ِ
القـــرآن

القرآن هو أول األدلة ،وهو متواتر بني املسلمني.
والبسملة آية يف أول كل سورة إال يف سورة التوبة ،وخالف يف ذلك كثري من
السلف ،وكثري من القراء والفقهاء ،قالوا :إنام أيت هبا للفضل والتربك عمالً
( )4مسند اإلمام زيد  #باب القضاء.

بقوله ÷(( :كل أمر ذي بال مل يبدأ يف أوله باسم اهلل فهو أجذم)).
قال يف التيسري يف معرفة القراءات السبع :اختلفوا يف البسملة بني السور،
فكان ابن كثري وقالون وعاصم والكسائي يبسملون بني كل سورتني يف مجيع
القرآن ما خال األنفال وبراءة ،فإنه ال خالف يف ترك البسملة بينهام ،وكان
الباقون فيام قرأنا هلم ال يبسملون بني السور.
وأمجعوا عىل أهنا بعض آية يف سورة النمل.
والدليل عىل ما ذكرنا من أن البسملة آية يف أول كل سورة من وجوه:
َ ََ ْ ْ َ
َْْ ْ َ َ
ك ذاَّلِي َخلَ َ
اِلن َسان م ِْن
ق
ل
خ
1
ق
ِ
 -4قول اهلل تعاىل﴿ :اقرأ بِاس ِم رب ِ
ََ
عل ٍق[ ﴾2العلق] فأمر اهلل تبارك وتعاىل نبيه ÷ أن يقرأ بالبسملة.
 -4إجامع األمة يف إثباهتا يف املصحف يف أول كل سورة إال سورة براءة،

وهذا مع عنايتهم الكاملة يف جتريد املصاحف عام ليس من القرآن.
 -2إجامع أهل البيت %؛ قال اإلمام أبو الفتح الديلمي يف تفسريه :وعندنا
وعند علامء العرتة  %إهنا آية من فاحتة الكتاب ،ومن كل سورة أثبتت فيها،
وأن تاركها تارك آلية من كتاب اهلل ....إلخ.
القـــراءات

ومعتمد أئمتنا  %قراءة أهل املدينة ،وهي قراءة نافع ،قال اهلادي  :#ومل
يتواتر غريها.
وقال اجلمهور :بل القراءات السبع كلها متواترة ،وهي :قراءة نافع وأيب
عمرو والكسائي ومحزة وابن عامر وابن كثري وعاصم.
قلت :وال بعد يف قول اجلمهور :إن السبع كلها متواترة ،وذلك أن أهل
البيت  %وأهل اليمن اشتهرت بينهم قراءة أهل املدينة ،وتواترت هلم ،ومل
يتواتر هلم غريها.

وأهل مكة تواتر هلم واشتهر فيهم قراءة أخرى من السبع ،ومل يتواتر هلم
غريها ،وكذلك أهل الشام تواتر هلم قراءة ،ومل يتواتر هلم غريها ،وكذلك أهل
الكوفة وأهل البِصة ،فكل منهم تواتر هلم قراءة واحدة ،ومل يتواتر هلم غريها،
فإذا مل يتواتر ألهل بلد من البلدان غري قراءهتم ،فال يدل ذلك عىل أن قراءة أهل
بلد آخر غري متواترة؛ فمن هنا قلنا :إنه ال بعد يف قول اجلمهور ،بل إن القول به
هو األوىل ،وذلك ملا يلزم -لو مل نقل بتواتر القراءات السبع -من أن القرآن قد
دخله التصحيف والتحريف و ..إلخ.
َ
ذ ْ
واملعلوم أن اهلل تعاىل قد توىل حفمه من ذلك كام قال سبحانه﴿ :إِنا َن ُن
َ َْ
َ
ْ َ ذ َ ُ ََ ُ َ
َْ ُ ْ َ ْ
ن َ ذز ْنلَ
ي ي َ َديْهِ َوَل
ب
ِن
م
ِل
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ا
اْل
ِ
ه
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ْ َ ْ َْ ٌ
َ
يل م ِْن َ
ِيد[ ﴾42فصلت].
َح
ِيم
ك
ح
ٍ
ٍ
مِن خلفِهِ تْنِ
وبعد ،فاألوىل هي قراءة أهل املدينة ،وهي قراءة نافع؛ وذلك ألهنا قراءة أهل
البيت  %التي تواترت هلم.
وكذلك أهل كل بلد ينبغي هلم أن يقرؤوا بام تواتر هلم من القراءات ،وكذلك
كان الناس قدي ًام ،فأهل الشام يقرؤون بقراءهتم ،ال يتجاوزوهنا ،وأهل الكوفة
وأهل املدينة وأهل مكة ،كل يقر ُأ بام تواتر له ال يتجاوز ذلك إىل قراءة أخرى.
أما اليوم فقد تغري احلال؛ فأصبحت قراءة حفص التي هي إحدى السبع
القراءات أكثر شهرة يف البلدان ،حتى صار اجلامهري ال يعرفون غريها ،وذلك
بسبب كثرة طباعتها مام أدى إىل كثرة انتشارها واشتهارها.
تيسري القراءة

وأنزل القرآن عىل سبعة أحرف من أجل التيسري والتخفيف ،واملراد بذلك
أنه أنزل عىل سبع لغات عربية.
واحلكمة يف ذلك واهلل أعلم أنه لو أنزل عىل لغة واحدة لتعرس عىل أهل اللغة
األخرى قراءته ،فبعض العرب يميل األلف إىل الياء وال يكاد يستطيع ترك ذلك

يف لغته ،فجاء القرآن باإلمالة وبرتكها ،وبعض العرب حيقق اهلمزتني إذا
اجتمعتا ،وبعضهم خيفف ،فجاء القرآن بالتخفيف والتحقيق ،و ....إلخ ،فتيرس
بسبب ذلك لكل قبيلة من العرب أن تقرأ القرآن عىل لغتها.
وهذا التفسري هو األوىل؛ وذلك ألن اللغة العربية تسمى حرف ًا.
وقد قيل  :إن املراد بالسبعة األحرف هو معاين األحكام الرشعية التي هي:
حالل ،وحرام ،وحمكم ،ومتشابه ،ومثل ،وإنشاء ،وخرب ،وقيل غري ذلك.
واألوىل هو ما ذكرنا.
احملكم واملتشابه

املحكم هو الذي وضح معناه؛ بأن كان نص ًا ،أو ظاهر ًا ومل خيالف نص ًا وال
إجامع ًا ،ومل ُي رثبِ رت ما قىض العقل ببطالنه.
واملتشابه هو :الذي مل يتضح معناه؛ بأن يكون اللفظ مشرتك ًا بني معنيني
خمتلفني ال يصح إرادهتام مع ًا ،وحينئذ فيشتبه املراد منهام ،ويلتبس عىل الناظر ،أو
بأن يكون اللفظ ظاهر ًا يف معناه ،غري أنه مصادم لدليل قطعي من الكتاب أو من
السنة أو من العقل.
واحلكمة يف إنزال املتشابه هو :الزيادة يف التكليف ،للزيادة يف الثواب،
بسبب مشقة الفحص والتأمل ،وإتعاب النفس ،وإيثار اهلدى عىل الضالل ،وفيه
متييز الراسخ يف اإليامن من املتزلزل فيه.
ويعلم تأويل املتشابه الراسخون يف العلم ،وهم الذي شهد هلم
الرسول ÷ باهلدى ،كام يف حديث الثقلني وغريه.
ويعلمه أيض ًا غريهم من العلامء الذين مل تدنس عقوهلم أهواء التقليد والتعصب.
الرد على من قال :ال يعلم املتشابه إال اهلل

وقال بعض األشعرية :ال يعلم تأويل املتشابه إال اهلل ،وفرسوا املتشابه بام
كان نحو عدد الزبانية ،وعدد محلة العرش ،وعىل هذا فالوقف عندهم عىل اجلاللة.

َ
ُُ
ٌ
واجلواب :أن اهلل تعاىل قال يف املتشابه﴿ :فَأ ذما ذاَّل َ
ِين ِِف قلوب ِ ِه ْم َزيْغ
َ ذ ُ َ َ ََ ََ ُْ ْ َ ْ َْ ْ َ َْ
اء الفِتنةِ َوابتِغ َ
فيَتبعون ما تشابه مِنه ابتِغ َ
اء تأوِيل ِه[ ﴾.....آل عمران.]7 :
ِ
فدل بذلك عىل أن له معنى يتبعه أهل الزيغ ،ويتوصلون به إىل إيقاع الناس

يف الفتنة ،وحينئذ فال بد أن يكون للمتشابه معنى آخر صحيح غري املعنى الذي
يتبعه أهل الزيغ ،ويكون هذا املعنى اآلخر هو املقصود واملراد ،يعلمه
الراسخون يف العلم؛ وذلك:
 -4ألن كلمة َت َشابَ َه وما يشتق منها تدل بصيغتها عىل أن التشابه واقع بني
اثنني فأكثر ،وها هنا التشابه هو بني املعاين التي تفيدها اآليات املتشاهبة ،فأهل
الزيغ يتبعون أحد معاين اآلية املتشاهبة ويرتكون املعنى اآلخر الصحيح.
والذي يؤكد ما ذكرنا ،أن الزيغ إنام حيصل باتباع املعاين التي يفرسون هبا
اء الْفِتْنَةِ َوابْت ِ َغ َ
املتشابه ،وكذلك ذكر اهلل تعاىل يف آخر اآلية ...﴿ :ابْت ِ َغ َ
اء
َْ
تأوِيلِهِ﴾ [آل عمران]7 :؛ والتأويل هو التفسري.
 -4لو قلنا :إن املتشابه ال يعلم منه إال املعنى الذي يتبعه أهل الزيغ دون
املعنى الصحيح لكان يف ذلك نسبة القبيح إىل اهلل تعاىل ،وذلك أن املتشابه حينئذ
يكون تغرير ًا وتلبيس ًا وإغرا ًء ،وذلك قبيح ال جيوز نسبته إىل اهلل تعاىل.

 -2لو كان األمر كام ذكروا ملا صح العمل بام يف آيات القرآن مجيع ًا ،وذلك

لقيام االحتامل يف كل آية أهنا من املتشابه ،فإن السامع لألمر يقول :لعل هذا
املعنى املفهوم من اآلية من املفاهيم التي يتبعها أهل الزيغ؛ وإنام قلنا ذلك ألنه ال
يوجد يف القرآن ما يدل عىل متييز املتشابه من املحكم.
 -2عدد الزبانية وعدد محلة العرش وما أشبه ذلك ،كل ذلك مل يكن سبب ًا
إليقاع املسلمني يف الفتنة ،وليس االختالف يف تفسري ذلك وتأويله مام يوقع يف
الضالل والفتنة والزيغ ،وافتتان املرشكني بعدد الزبانية التسعة عرش إنام كان من
أجل السخرية واالستهزاء ال من أجل االتباع.

ْ
 -5قوله تعاىل يف آخر آية املتشابهَ ﴿ :و َما َي ْعلَ ُم تَأويلَ ُه إ ذَل ذ ُ
اّلِل
ِ
ِ
َ ذ ُ َ
الراسِخون[﴾...آل عمران ]7:يدل عىل أن الراسخني يف العلم يعلمون تأويل
و
املتشابه وتفسريه ،وذلك ألن الواو ظاهرة يف العطف.

فإن قالوا :ورد الوقف عىل اجلاللة عن النبي ÷ وعن السلف.
قلنا :الوقف ال يمنع من العطف؛ بدليل صحة الوقف عىل آخر آية ،مع أن بعدها
حرف العطف يف كثري من اآليات ،وبدليل جواز الوقف عىل أوساط اآلي.
وحينئذ فمثل ذلك ال يمنع من العطف ،وإنام يمنع من صحة العطف ما ذكره
أهل املعاين والبيان من كامل االنقطاع ،أو كامل االتصال ،أو شبه الكاملني،
وذلك معدوم هنا.
وعىل هذا فالوقف عىل اجلاللة الذي روي عن النبي ÷ إنام يراد به
األدب والتعميم هلل جال وعال والتفريق بني علم اهلل تعاىل وعلم عباده.
هذا ،مع أن واقع املسلمني يشهد ملا ذكرنا فإن يف القرآن آيات كثرية يستدل
هبا أهل الضالل عىل ضالهلم ،ويستغوون هبا الناس ،يف حني أن أهل احلق
يفرسون تلك اآليات بالتفسري الصحيح املتوافق مع احلق.
ومل نجد أحد ًا من علامء املسلمني توقف عند تفسري آية من القرآن ،أو هنى أو
منع من تفسريها بعلة أهنا من املتشابه.
أما عدد الزبانية ومحلة العرش ،واحلروف املقطعة وما أشبه ذلك -فلم يؤثر
عن أحد من علامء املسلمني يف مجيع العصور أنه استنكر عىل غريه تفسري يشء
من ذلك ،أو َض َّلله أو َك َّف َره بسبب ذلك ،وعىل اجلملة فلم يكن ذلك منشأ
ضالل وفتنة فيام نعلم.

فواتح السور

وفواتح السور نحو :أمل ،ألر ،طسم ،ق ،ن ...إلخ من حروف اهلجاء ،غري
أنه حصل اخلالف يف املعاين التي تراد هبا ،فقال بعض أئمتنا القدامى  :%إن
ذلك مام استأثر اهلل تعاىل بعلمه.
والذي يمهر أهنا باقية عىل معانيها الوضعية ،ال يراد هبا يف أوائل السور إال
أهنا حروف هجاء.
ولعل الرس يف ذلك -واهلل أعلم -هو ما فيها من اإلشارة إىل أن القرآن الذي
وقع به التحدي واإلعجاز مركب من حروف اهلجاء التي يرتكب منها كالم
العرب ،ويف ذلك من زيادة التدليل والتقريع والتبكيت للمرشكني ما ال خيفى
من إلزامهم احلجة التي ال يبقى هلم بعدها عذر.
وهذا باإلضافة إىل فوائد غري ذلك وهي:

 -4تسمية السور باسم احلروف فيقال :سورة طه وسورة كهيعص وسورة
(ق) و..إلخ.
 -4يف االستفتاح هبذه احلروف املقطعة غرابة وبداعة ال تعرفها العرب ،مام
يستدعي إصغاءهم وجر أسامعهم إىل استامع القرآن.
القرآن كام اهلل تعاىل اتفاقا

القرآن كالم اهلل تعاىل ،ال خالف يف ذلك بني املسلمني ،وهو الذي نسمعه
يتىل يف املحاريب واملساجد.
وقالت األشعرية :إن كالم اهلل تعاىل معنى قائم يف ذات اهلل تعاىل ،فجعلوا
ذلك صفة له جل وعال كالقادر والعامل ،ومل جيعلوا ذلك من قبيل احلروف
واألصوات ،وجعلوا هذه احلروف املسموعة دلي ً
ال عىل تلك الصفة القائمة
بالذات ،فالكالم عندهم صفة ذاتية للمتكلم.

قلنا :املعروف أن الكالم يف لغة العرب حروف وأصوات ،أما ما ذكرته
األشعرية فغري معروف ،وال جيوز أن نفرس ألفاظ القرآن بام ال يعرف عند
العرب ،وقد قال اهلل تعاىل﴿ :بل َِسان َع َر ُ
ي[ ﴾195الشعراء].
ِ ٍ
ب مب ِ ٍ
ٍِ
َ َذ َ ذُ ُ َ َ ْ ً
وقال اهلل تعاىل﴿ :وَّكم اّلِل موَس تكل ِيما[ ﴾164النساء] واملعلوم أن الذي
سمع موسى هو حروف وأصوات ،أما الكالم النفيس الذي تدعيه األشعرية

فإنه غري مسموع.
َ
َ
ْ
ََ
ْ َ ٌ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ َ
ج ْرهُ َح ذِت ي َ ْس َم َع لُك َم
شك ِي استجارك فأ ِ
وقال تعاىلّ﴿ :نِإن أحد مِن الم ِ
ذ
اّلِلِ﴾ [التوبة.]4:
والذي يسمعه املرشكون وغريهم حروف وأصوات ،أما الكالم النفيس فال

يسمعه أحد.
وروى اإلمام حييى  #عن األشعرية أن الكالم يطلق باالشرتاك
عىل معنيني:
أحدهام :عىل املعنى القائم بالنفس.
وثانيهام :عىل هذه احلروف املسموعة.
وحينئذ فال نزاع بيننا وبينهم يف أن هذا املسموع يسمى كالم اهلل تعاىل حقيقة،
وإنام اخلالف يف أن كالم اهلل تعاىل يطلق عىل املعنى القائم بالنفس ،فاألشعرية
يثبتون أنه يطلق عليه اسم الكالم حقيقة ،واحلروف واألصوات املسموعة
عبارة عن ذلك املعنى القائم يف النفس وترمجة له.
ونحن ننكر ذلك وننفيه ونقول :ال جيوز إثبات يشء إال بدليل ،وما ال دليل
ُْ َ ُ َُْ َ ُ
ك ْم إ ْن ُكنْتُ ْم َصادِق َ
ِي[ ﴾111البقرة].
عليه فيجب نفيه ﴿قل هاتوا برهان
ِ

ومام حيتجون به قوهلم :اسم الفاعل ال يشتق إال من املعنى القائم بنفس
الفاعل فيقال :أسود ملا حل فيه السواد ،وأبيض ملا حل فيه البياض ،فكذلك
متكلم ملن حل فيه الكالم.
قلنا :ذلك خالف املجمع عليه عند أهل اللسان العريب ،وذلك أهنم ال
يطلقون اسم الفاعل؛ كقائم ،وقاعد ،وضارب ،ومتكلم إال عىل من أحدث
فعل القيام ،وفعل القعود ،وفعل الرضب ،وفعل التكلم ،وحينئذ فيكون صحة
إطالق اسم الفاعل متفرعة عىل حدوث الفعل الذي يشتق منه اسم الفاعل.
وأيض ًا :فإن املعلوم عندنا وعندهم أن اهلل سبحانه وتعاىل يسمى خالق ًا
ورازق ًا ،واخللق والرزق غري قائم بذاته.
الداعي لَلشعرية إىل القول بالكام النفسي واجلواب عليهم

هذا ,والذي يمهر يل واهلل أعلم أن الذي دعا األشعرية إىل القول بالكالم
النفيس وأنه صفة ذاتية للمتكلم هو ما قرره مشائخهم من قدم القرآن ،فإهنم ملا
قالوا بذلك اضطروا إىل القول بأن كالم اهلل تعاىل معنى قائم يف النفس ،وذلك أنه
مل يتم هلم االستدالل عىل قدم احلروف املسموعة ،لمهور حدوثها عند العقالء
برضورة عقوهلم ِ
فأجلئوا حينئذ إىل القول بالكالم النفيس؛ وذلك للمحافمة عىل
مذهب سلفهم ،أما احلشوية لبالدهتم فقالوا :بقدم احلروف املتلوة.
واجلواب عليهم يف هذا:

 -4أن القرآن مرتب ومركب من حروف وكلامت بعضها قبل بعض ،فاآلية
مركبة من جمموعة كلامت ،والكلمة مركبة من عدة حروف ،فالكلمة التي تتقدمها
كلمة قبلها حمدثة ،واحلرف الذي سبقه حرف حمدث ،وهذا دليل رضوري.
ْ
ْ
 -4قد سامه اهلل تعاىل حمدث ًا يف قوله جل وعالَ ﴿ :ما يَأت ِي ِه ْم م ِْن ذِك ٍر م ِْن
ُ ْ َ
َربه ْم ُُمْ َدث إ ذَل ْ
استَ َم ُعوهُ َوه ْم يَل َعبُون[ ﴾2األنبياء] ويف قوله سبحانهَ ﴿ :و َما
ٍ ِ
ِِ
ذ
َْ ْ ْ ْ َ ذ َْ ُْ
َ ُ َ ُْ ُ ْ
َ
َ
ضي[ ﴾5الشعراء].
يأت ِي ِهم مِن ذِك ٍر مِن الرَح ِن ُمد ٍث إَِل َكنوا عنه مع ِر ِ

ذ َ ْ ُ ً َ
ج َعلنَاهُ ق ْرآنا ع َربِياًً﴾ [الزخرف ]3 :فالقرآن بنص هذه
 -2قال سبحانه﴿ :إِنا
اآلية مفعول بفعل فاعل هو اهلل تعاىل ،إىل غري ذلك من اآليات التي تنص عىل
َ ْ
ُ ْ
ت آيَات ُ ُه ُث ذم فُصلَ ْ
حك َِم ْ
ت م ِْن ُلن
أن القرآن مفعول هلل تعاىل كقوله تعاىل﴿ :أ
ِ
َ
َ
ْي[ ﴾1هود].
حك ٍ
ِيم خب ِ ٍ
وقد تستدل األشعرية عىل إثبات الكالم النفيس بأمور:
 -4بام يروى من أن القرآن حمفوظ يف صدور العلامء.
 -4بام يروى من قول الشاعر:
ِ
ِ
َ
إن المممالكم َممما اَ مممااد وإ يممما

د َ ن
د
َ
د
جعممما الل مممان ؤ اَ مممااد د ِ مممق

 -2بأن املسموع إنام هو كالم القاري من بر أو فاجر أو صغري أو كبري ،ال
كالم اهلل تعاىل ،وكل ذلك يدل عىل أن كالم اهلل تعاىل هو الكالم النفيس ،ال
الكالم املسموع الذي هو حروف وأصوات.
واجلواب:

 -4املراد بأن القرآن حمفوظ يف الصدور هو أن حافظ القرآن قد ارتسمت
آيات القرآن يف صدره عىل ما هي عليه من الرتتيب ،بحيث إنه يستطيع أن
يتلوها كام أنزهلا اهلل تعاىل.
واألشعرية ال تفرس الكالم النفيس بذلك.
 -4وا لشاعر أراد أن اللسان يبني ويرتجم ما يتصوره املتكلم من الكالم يف
قلبه ،واألشعرية ال تفرس الكالم النفيس بذلك.
 -2املسموع من القرآن يسمى كالم اهلل تعاىل عىل أي لسان كان ،وهذا هو
املعروف عند مجيع املسلمني ،وعليه جرى العرف اللغوي ،لذلك فإهنم يسمون
ما سمع من قص يدة امرئ القيس ،كالم امرئ القيس وما سمع من خطب أمري
املؤمنني  #كالم أمري املؤمنني ،وهكذا ما سمع من القرآن فإهنم يسمونه كالم
ْ َ
ّنِإن أ َح ٌد مِنَ
اهلل تعاىل ،ويسمونه قرآن ًا ،وعىل هذا جاء القرآن يف قوله تعاىل﴿ :
ُْ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ ُْ َ ذ َ ْ َ َ ََ َ ذ
جره حِت يسمع لُكم اّلِل[﴾...التوبة.]4 :
شك ِي استجارك فأ ِ
الم ِ

 -2مل تبني األشعرية حقيقة الكالم النفيس إال بام ال يفهم منه معنى مفيد،
حتى قال بعض أئمتهم الكبار :إنه مل يفهم بعد البحث والتحري أكثر من ثالثني
سنة ما هو الكالم النفيس الذي يريده أبو احلسن األشعري ،وذلك أهنم يقولون:
إن الكالم النفيس صفة هلل تعاىل حقيقية ،وهي غري املعنى الذي يتصوره املتكلم
يف نفسه قبل الكالم ،وغري العلم بذلك ،وغري القدرة عليه ،ومل يستطيعوا بعد
ذلك أن حيددوا املراد به ،وهكذا يكون الباطل.
وهلم مذاهب من هذا القبيل ،ال يمكنهم الربهنة عليها ،وال حتى تفسريها،
وذلك كالكسب فإهنا ضاقت عليهم املذاهب يف تفسريه وتوضيحه.
وكقوهلم :إن اهلل تعاىل سريى يوم القيامة بال كيف ،ومثل ذلك قول إخواهنم
احلشوية :إن هلل تعاىل وتقدس وجه ًا بال كيف ،ويدين بال كيف و ..إلخ.
ُ ّ
السنـة

السنة :هي الدليل الثاين بعد كتاب اهلل تعاىل ،واملراد بذلك اخلرب املنقول عن
النبي ÷ سواء أكان خرب ًا أم أمر ًا أم هني ًا ،وسوا ًء أكان اخلرب عن فعل أم عن
تقرير أم عن غري ذلك.
فالذين عارصوا النبي ÷ ،يتلقون السنة مباَشة عن النبي ÷ ،وال
حيتاجون يف ذلك إىل عناء ومشقة.
أما الذين مل يشاهدوا النبي ÷ ،أو مل يعارصوه ،فإنه جيب عليهم البحث
والتحري والتفتي

يف صحة ما يروى عن النبي ÷ ،فام صح هلم من

سنته ÷ اتبعوه ،وما مل يصح تركوه.

اخلرب املتواتـر

ال خالف يف صحة اخلرب املتواتر عن النبي ÷ ،وهو :ما نقله جامعة عن
جامعة يستحيل عند العقل تواطؤهم عىل الكذب ،ثم كذلك إىل النبي ÷،
ويشرتط أن يكون خربهم عن يشء حمسوس.
وال يشرتط عدد معني ،بل ما حصل به العلم واليقني.
وال تشرتط العدالة يف املخربين؛ وذلك حلصول العلم بإخبار البلدان
وامللوك ُمن ليس بعدل.
وقد حيصل العلم بأن خيرب شخص واحد عن نفسه وعن جامعة حارضين
معه أهنم رأوا كذا وكذا ،أو سمعنا كذا وكذا ،فسكت احلارضون ،ومل يكذبوه،
ومل يكن هناك ما يدعو إىل سكوهتم من خوف أو غريه.
ومن أقسام املتواتر:
التواتر املعنوي :وهو أن ختتلف أخبار املخربين يف اللفظ لكنها تشرتك يف
أدائها إىل معنى واحد ،وذلك كوقائع الويص  ،#فإهنا وقائع كثرية ،جاءت يف
أخبار متفرقة ،غري أهنا تتفق يف معنى واحد ،هو الداللة عىل شجاعته .#
اخلرب املتلقى بالقبول

اخلرب اآلحادي الذي مل يبلغ حد التواتر إذا تلقته األمة بالقبول فال خالف يف
صحته ،ووجوب العمل به ،وذلك أن تلقي األمة له بالقبول جيري جمرى
إجامعهم ،وما كان كذلك فيفيد العلم عند أكثر أئمتنا  ،%وكذلك ما تلقته
العرتة بالقبول فإنه يفيد العلم.
وكل ذلك لقيام األدلة عىل عصمة جامعة األمة وجامعة العرتة ،كقوله تعاىل:
ذُ َ
َ
ْي َسبيل ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ول م ِْن َب ْع ِد َما تَبَ ذ َ
ي َ ُُل ال ْ ُه َدى َويَتذب ْع َغ ْ َ
ِي
﴿ َو َم ْن يُشاق ِِق الرس
ِ
ِ ِ
ن ُ َو ُِلِ َما ت َ َو ذِل َون ُ ْصلِهِ َ
ج َه ذن َم[ ﴾..النساء.]114 :
ويف احلديث(( :ال جتتمع أمتي عىل ضاللة))(( ،ال تزال طائفة من أمتي عىل

احلق ظاهرين.))..

ويف جامعة العرتة :آية التطهري ،وآية املودة ،وحديث الثقلني ،وحديث
السفينة ،وغري ذلك كثري ،وسيأيت فيام بعد -إن شاء اهللٌ -
بحث حول ذلك.
هذا ،وألخبار اآلحاد تفاصيل وخالفات مذكورة يف أصول الفقه.
التعبد خبرب الواحد

التعبد بخرب الواحد جائز ،وال مانع منه ،ويدل عىل ذلك:
-4إجامع الصحابة ومن بعدهم عىل العمل به ،ذكر ذلك اإلمام عبد اهلل بن
محزة .#
ْ َ َ ُ ْ َ ٌ ََ َََذُ َ ْ ُ ُ َْ ً ََ َ
صيبوا قوما ِِبهال ٍة
 4قوله تعاىل﴿ :إِن جاءكم فاسِق بِنبأ ٍ فتبينوا أن ت ِ
َُ ْ ُ ََ
لَع َما َف َعلْتُ ْم نَادِم َ
ِي[ ﴾6احلجرات] فإن فيها دلي ً
ال بمعونة سبب نزوهلا
فتصبِحوا
أن النبي ÷ والصحابة كانوا يعملون بخرب اآلحاد.

 -2ما تقرر يف العقول من جواز أو وجوب العمل بخرب الواحد يف دفع
الرضر عن النفس.
وللعمل بخرب الواحد رشوط هي :العدالة ،والضبط ،ثم العرض عىل
كتاب اهلل تعاىل.
واشرتاط العرض هو قول القاسم واهلادي وولده املرتىض والقاسم بن عيل
العياين  %وغريهم ،وذلك ملا روي عن النبي ÷ أنه قال (( :أال وإنه
سيكذب عيل كام كذب عىل األنبياء من قبيل ،فام روي عني فاعرضوه عىل كتاب اهلل
تعاىل ،فام وافقه فهو مني وأنا قلته ))...احلديث(.)4
( )4أورده اإلمام القاسم الريس يف كتاب الرد عىل الروافض من جمموع كتبه ورسائله واإلمام
اهلادي كذلك ،واملتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن يف حقائق املعرفة ( )242وانمر تفصيل ذلك
يف (فصل اخلطاب يف خرب العرض عىل الكتاب) لإلمام احلجة جمد الدين املؤيدي يف كتابه جممع
الفوائد ،وانمر كشف اخلفاء ( )524/4بلفظ( :سيكذب عيل) ومل يذكر آخره وروى حديث ًا
يدل عليه بلفظ خمتلف ،وهو كذلك يف غريه من املصادر ،أما آخره فرواه كثري من أهل احلديث
منفرد ًا بلفظ(( :ما جاءكم عني فاعرضوه عىل كتاب اهلل فام وافقه ..إلخ)) انمر :معرفة السنن
واآلثار ( )444/4رقم ( ،)41وقريب ًا منه يف جامع املسانيد والسنن ( )455/4رقم (،)4241
جامع األحاديث ( )21/5رقم ( )2145وعزاه للطرباين.

وألمري املؤمنني  #يف أحوال الرواة تفصيل مذكور يف هنج البالغة ولفمة:
(إن يف أيدي الناس حق ًا وباط ً
ال ،وصدق ًا وكذب ًا ،وناسخ ًا ومنسوخ ًا ،وعام ًا
ب عىل رسول اهلل ÷
وخاص ًا ،وحمك ًام ومتشاهب ًا ،وحفم ًا ووه ًام ،وقد ُك ِذ َ
يف عهده حتى قام خطيب ًا فقال(( :من كذب عيل متعمد ًا فليتبوأ مقعده من النار)).
وإنام أتاك باحلديث أربعة رجال ليس هلم خامس ،رجل منافق ممهر لإليامن
متصنع باإلسالم ،ال يتأثم ،وال يتحرج ،يكذب عىل رسول اهلل ÷ متعمد ًا،
فلو علم الناس أنه منافق كاذب مل يقبلوا منه ومل يصدقوا قوله ،ولكنهم قالوا:
صاحب رسول اهلل ÷ رآه ،وسمع منه ،ولقف عنه ،فيأخذون عنه وقد
أخربك اهلل عن املنافقني بام أخربك ،ووصفهم بام وصفهم به لك ،ثم بقوا
بعده ÷ ،فتقربوا إىل أئمة الضالل والدعاة إىل النار بالزور والبهتان،
فولوهم األعامل ،وجعلوهم عىل رقاب الناس ،وأكلوا هبم الدنيا ،وإنام الناس
مع امللوك والدنيا إال من عصمه اهلل ،فهذا أحد األربعة.
ورجل سمع من رسول اهلل ÷ شيئ ًا مل حيفمه عىل وجهه ،فوهم فيه ومل
يتعمد كذب ًا ،فهو يف يديه يرويه ويعمل به ،ويقول :أنا سمعته من رسول اهلل ÷،
فلو علم الناس أنه وهم فيه مل يقبلوا منه ،ولو علم هو أنه كذلك لرفضه.
ورجل ثالث سمع من رسول اهلل ÷ شيئ ًا يأمر به ،ثم هنى عنه وهو ال
يعلم ،أو سمعه هنى عن يشء ،ثم أمر به وهو ال يعلم ،فحفظ املنسوخ ومل حيفظ
الناسخ ،فلو علم أنه منسوخ لرفضه ،ولو علم املسلمون إذ سمعوه منه أنه
منسوخ لرفضوه.
وآخر رابع مل يكذب عىل اهلل عز وجل ،وال عىل رسوله ،مبغض للكذب
خوف ًا هلل تعاىل ،وتعمي ًام لرسوله ÷ ،ومل هيم به ،بل حفظ ما سمع عىل
وجهه ،فجاء به عىل ما سمعه ،ومل يزد فيه ،ومل ينقص منه ،وحفظ الناسخ ،فعمل
به ،وحفظ املنسوخ فجنب عنه ،وعرف اخلاص والعام فوضع كل يشء
موضعه ،وعرف املتشابه وحمكمه.

وقد كان يكون الكالم من رسول اهلل ÷ له وجهان :فكالم خاص،
وكالم عام ،فيسمعه من ال يعرف ما عني به رسول اهلل ÷ فيحمله السامع
ويوجهه عىل غري معرفة بمعناه ،وال ما قصد به ،وال ما خرج من أجله.
وليس كل أصحاب رسول اهلل ÷ كأن يسأله ويستفهمه ،حتى إن كانوا
ليحبون أن جييء األعرايب أو الطارئ فيسأله ÷ حتى يسمعوا كالمه ،وكان
ال يمر يب يشء من ذلك إال سألت عنه ،وحفمته ،فهذه وجوه ما عليه الناس يف
اختالفهم وعللهم يف رواياهتم ...انتهى كالمه .#
الطريق إىل معرفة الرواية الصحيحة

قلت :قد كثرت األحاديث املروية عن النبي ÷ كام قال أمري املؤمنني،
وأصبحت فرق اإلسالم اليوم كثرية ،وكل فرقة تروي من احلديث ما ال يكاد
حيىص ،ودونت ذلك يف كتب ،وال جيوز قبول ما روي من احلديث عن
النبي ÷ إال إذا قامت الداللة الصحيحة عىل صحة الرواية ،والذي يدل
عىل صحة الرواية:
إما أن جتمع الطوائف املختلفة عىل صحتها.
وإما أن تقوم الداللة املعتربة عىل ثقة الرواة وعدالتهم ،ومل تقم الداللة إال عىل
ثقة أهل البيت وعدالتهم ،وذلك كحديث الثقلني والكساء ،وآية التطهري واملودة
و ...إلخ ،فإن ذلك شهادة من اهلل ورسوله ÷ ألهل بيت الرسول ÷
بالعدالة والثقة وأهنم أهل التبليغ واهلدى ،وأن متبعهم ناج ،وخمالفهم هالك.
وعىل هذا فام صححه أهل البيت من احلديث فهو صحيح ،وما ال فال ،أما
سائر الفرق فلم يأتوا عىل صحة ما رووا بدليل.
هذا ،وقد قال قوم بامتناع العمل بخرب الواحد سمع ًا ،واستدلوا بقوله تعاىل:
ذ ذ
ََ َُْ َ َْ َ َ َ
ك بهِ عِلْ ٌ
الظ ذن ََل ُي ْغِن م َِن ْ َ
اْل ِق
ن
إ
﴿
و
.
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ِ
ِ
َ ْ ً
شيئا﴾[يونس ]34 :ونحو ذلك من اآليات التي تنهى عن اتباع المن.

واجلواب :أن الدليل اخلاص قد دل عىل العمل بخرب الواحد العدل ،فيجب حينئذ
ختصيص عموم اآليات املذكورة هبذا الدليل اخلاص ،وذلك للجمع بني األدلة.
وهذا اجلمع متعني يف مثل ذلك ،كام هو مقرر يف كتب األصول.
عصمة األنبياء من اهلوى والغلط

ال جيوز عىل األنبياء صلوات اهلل عليهم السهو أو الغلط فيام أمروا بتبليغه،
ََ َ ُ ُ ذُ ُ َ ُ
خ ُذوهُ
وذلك ألن جتويز ذلك يرفع الثقة ،وقد قال تعاىل﴿ :وما آتاكم الرسول ف
َ ْ
ْ
ُ َ ْ َ ْ
َ
ْ
َو َما ن َهاك ْم عن ُه فانتَ ُهوا﴾[احلشر ]7 :وقال تعاىلَ ﴿ :و َما َين ِط ُق ع ِن ال َه َوى 3إِن
َُ ذ َ ْ ٌ َ
ِح يُوِح[ ﴾4النجم].
هو إ َِل و
فأمر تعاىل بأخذ كل ما صدر عن رسوله ÷ عىل اإلطالق ،ويف مجيع

األحوال ،ومل يستثن حالة من حالة ،فعلمنا أن اهلل تعاىل قد حرس رسوله عن
السهو والغلط فيام أمر بتبليغه إىل الناس.
القيــاس

القياس :هو ثالث األدلة الرشعية ،وقد قدمنا شيئ ًا مام يدل عىل اعتباره وهو:
إحلاق فرع بأصل لتحصيل مثل حكم األصل يف الفرع الشرتاكهام يف علة باعثة.
مثاله :قياس النبيذ واحلشي

وسائر املخدرات عىل اخلمر بسب اشرتاكهام يف

العلة التي دعت الشارع إىل حتريم اخلمر.
وهناك نوع من القياس اسمه قياس العكس ،وهو :إحلاق فرع بأصل
لتحصيل مثل ضد حكم األصل يف الفرع الفرتاقهام يف العلة الباعثة ،مثاله:
قياس صالة الوتر عىل صالة الفجر.
واحلكم املستفاد من القياس هذا هو إثبات أن الوتر نافلة ،والعلة يف الفرع هي
صحة الوتر عىل الراحلة ،والعلة يف األصل هي عدم صحة الفجر عىل الراحلة.
وللقياس تفاصيل ،وأقسام ،وَشوط مذكورة يف كتب أصول الفقه.

اإلجـمــاع

اإلجامع أحد األدلة وينقسم إىل قسمني ،إجامع عام ،وإجامع خاص.
فاألول هو :اتفاق املجتهدين العدول من أمة حممد ÷ يف عِص عىل أمر.
والثاين :اتفاق املجتهدين العدول من آل الرسول ÷ يف عِص عىل أمر.
والذي يدل عىل أن إجامع األمة دليل قول اهلل تعاىل:
ذُ َ
َ
َ
ول م ِْن َب ْع ِد َما تَبَ ذ َ
ْي َ
ي َ ُُل ال ْ ُه َدى َويَتذب ْع غ ْ َ
يل
ب
س
﴿ َو َم ْن يُشاق ِِق الرس
ِ
ِ
ِ
ً
َ َذَ ََ َ ْ
ُْ ْ َ ُ
َ ذ ُ ْ
اءت َم ِصْيا[ ﴾115النساء] .فالذي خيالف
ِي ن َو ُِلِ َما ت َوِل َونصلِهِ جهنم وس
المؤ ِمن
إجامع املؤمنني متبع لغري سبيلهم ،واملتبع لغري سبيلهم داخل يف الوعيد املذكور،
بنص هذه اآلية.
ويف احلديث(( :لن جتتمع أمتي عىل ضاللة)) ،ويف حديث آخر(( :ال تزال
طائفة من أمتي عىل احلق ظاهرين ...احلديث)) ،ويف كتب األصول املزيد من أدلة
اإلجامع فخذها من هناك.

إمجاع آل الرسول ÷
والذي يدل عىل أن إجامع آل الرسول ÷ دليل وحجة قوله ÷ يف
احلديث املتواتر املعلوم ،الذي روته طوائف األمة ،وهو يف صحيح مسلم( )4ويف
غريه(( :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبد ًا كتاب اهلل وعرتيت
أهل بيتي إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض))(.)4
( )4قال اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي  #يف لوامع األنوار ( /404 ،404/4ط )2عند
ذكر رواية مسلم هلذا احلديث :رواه يف خطبة الغدير من طرق ومل يستكملها بل ذكر خرب الثقلني
وطوى البقية.اهـ وهبامشه :صحيح مسلم ( )4214/2رقم ( )4201ط (دار ابن حزم).
( )4انمر ختريج هذا احلديث يف لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي #
(/11/4ط )2حتت عنوان [املخرجون ألخبار الثقلني والتمسك] فقد ذكر من رواه من أهل
البيت  %وشيعتهم  ،¤وكذلك من رواه من حمدثي العامة وذكر منهم :أمحد بن حنبل
وولده عبداهلل وابن أيب شيبة واخلطيب ابن املغازيل والكنجي والسمهودي والثعلبي والنسائي
وأيب داود والرتمذي وأيب يعىل والطرباين والضياء وأيب نعيم وعبد بن محيد وأيب موسى املدين
وأيب الفتوح العجيل وإسحاق بن راهويه والدواليب والبزار والزرندي وابن البطريق واجلعايب
وغريهم( .منه باختصار ص.)402 :11

ويف السنة ما ال يكاد حيىص مام يؤيد ما ذكرنا.
وهذا باإلضافة إىل ما جاء يف القرآن مام يؤكد ذلك ،كآية التطهري ،وآية
املودة و...إلخ.
نعم ،هذه األدلة األربعة التي هي الكتاب والسنة والقياس واإلجامع هي
األصول التي تؤخذ عن طريقها أحكام الرشيعة ،ومن هنا سميت
(أصول الرشائع) ،وقد أدخلوا حتت هذا االسم مع ما ذكرنا ما علم من الدين
رضورة ،نحو :الصالة ،والصيام ،واحلج ،والزكاة ،واجلهاد ،وحتريم الزنا،
واخلمر ،والربا ،وما أشبه ذلك من األحكام القطعية املعلومة.
التفرق واالتختاف

التفرق يف الدين واالختالف فيه منهي عنه يف كتاب اهلل تعاىل ،قال اهلل تعاىل و
ََ َ ُ ُ َ ذ َ ََ ُ
ْ َُ
ِين تف ذرقوا َواخ َتلفوا
هو خياطب املسلمني يف سورة آل عمران﴿ :وَل تكونوا َكَّل
ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َْ َ ُ َُ َ َ
ك ل َ ُه ْم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
يم[ ﴾105آل عمران].
مِن بع ِد ما جاءهم اْليِنات وأولئ ِ
َ
ذ
َ َ َ َ
ً
ُ
ذ
ُ
ِين َما َوَّص بِهِ نوحا َواَّلِي أ ْو َحيْنَا
َشع لك ْم م َِن ال
وقال سبحانه وتعاىل﴿ :
ِ
َ
َ
َ
َ َ ُ
َْ َ
ِيم َو ُم َ
وَس َوع َ
ِيِس أ ْن أق ُ
ِيموا ال َ
ك َو َما َو ذصيْنَا بهِ إب ْ َراه َ
ِين َوَل تتَف ذرقوا
إِِل
ِ ِ
فِيهِ ﴾...اْلية [الشورى.]13:
ويف احلديث املشهور(( :ستفرتق أمتي إىل ثالث وسبعني فرقة كلها هالكة إال
فرقة))(.)4
وبعد ،فإن االختالف الذي يمزق الشمل وحيمل عىل التعادي والتباغض
والقطيعة ُمقوت يف العقل ،قبيح عند الفطرة؛ وذلك ملا يؤدي إليه من الفساد
والدمار ،وقد قال سبحانه وتعاىلَ ﴿ :و ََل َتنَ َ
از ُعوا َفتَ ْف َشلُوا َوت َ ْذ َه َ
ب
ُ ُ
يحك ْم ﴾..اْلية [األنفال.]24:
رِ
لذلك فال جيوز وال ينبغي االلتفات إىل ما يقوله بعض املتطفلني من تسهيل
أمر اخلالف ومن الطعن يف حديث ((ستفرتق أمتي ))...ثم روايتهم حلديث:
( )4ورد يف كتب أهل احلديث بألفاظ مقاربة انمر :كشف اخلفاء ( )441/4رقم ( )224وذكر أنه
رواه ابن أيب الدنيا وأبو داود والرتمذي واحلاكم وابن حبان وصححوه والشعراين يف امليزان.
(منه باختصار).

((اختالف أمتي رمحة)).
وذلك أن حديث االفرتاق مشهور بني مجيع طوائف األمة ،متلقى بالقبول،
فال يسمع فيام كان كذلك طعن ،وإن تم هلم طعن يف ذلك احلديث املشهور فآية
آل عمران التي ذكرناها تنص نص ًا قاطع ًا عىل حتريم االختالف والتفرق،
وتتوعد عىل ذلك بالعذاب العميم.
وأما استدالهلم بحديث(( :اختالف أمتي رمحة))( )4فال يصح ملعارضته لنص
القرآن ،وما كان كذلك فال جيوز االلتفات إليه ،وال التعويل عليه.
أنواع االتختاف:

االتختاف نوعان:

 -4اختالف يف املسائل األصولية.
 -4اختالف يف املسائل الفرعية العملية.
االتختاف يف املسائل األصولية:

االختالف يف املسائل األصولية هو االختالف الذي مزق جامعة األمة،
ُ ُّ
َ
َ
ك ح ِْزب ب َما َ َ
لي ْ ِه ْم ف ِر ُحون[ ﴾53املؤمنون] يكفر بعضهم
وجعلها شيع ًا وأحزاب ًا ﴿
ٍ ِ
بعض ًا ،ويلعن بعضهم بعض ًا ،و ...إلخ.
وكل ذلك االختالف والعداء إنام نشأ من االختالف يف املسائل التي ترجع
إىل معرفة اهلل تعاىل ،وما يلحق هبا من مسائل أصول الدين.

االتختاف يف املسائل الفرعية:

االختالف يف ذلك –وإن كان قد دخل حتت مطلق النهي الوارد يف القرآن-
سهل يسري؛ وذلك لعدة أمور:

( )4قال املناوي يف فيض القدير ( )412/4نقالً عن السبكي :وليس بمعروف عند املحدثني ومل
أقف له عىل سند صحيح وال ضعيف وال موضوع (ولعله خرج يف بعض كتب احلفاظ التي مل
تصل إلينا) وأسنده يف املدخل وكذا الديلمي يف مسند الفردوس كالهام من حديث ابن عباس
مرفوعا بلفظ اختالف أصحايب رمحة واختالف الصحابة يف حكم اختالف األمة كام مر لكن
هذا احلديث قال احلافظ العراقي سنده ضعيف وقال ولده املحقق أبو زرعة رواه أيضا آدم بن
أيب إياس يف كتاب العلم بلفظ اختالف أصحايب ألمتي رمحة وهو مرسل ضعيف ويف طبقات
ابن سعد عن القاسم بن حممد نحوه.

 -4حلصوله يف زمان الصحابة.
 -4حلصوله بني األئمة من أهل البيت .%
 -2ال يتسبب يف حصول العداء والتضليل والتكفري.
 -2ال يوهن من حبل املودة والوالء بني املختلفني.
وهذا مع أنه ال يمكن التخلص منه ،وذلك الختالف أنمار العلامء
َ
َ ُ
املجتهدين يف استنباط دقائق األحكام الرشعية ،وقد قال تعاىلَ﴿ :ل يُكل ِف
ذُ َْ ً ذ
ذُ َْ ً ذ
َ
َ ُ
َ َ
اّلِل نفسا إَِل َما آتاها﴾
اّلِل نفسا إَِل ُو ْس َع َها﴾ [البقرةَ﴿ ،]484:ل يُكل ِف
[الطالق.]7:
ََْ َ ََْ ُ
كمْ
يف اال ْجتهاد والنمر معفو عنه؛ بدليل قوله تعاىل﴿ :وليس علي
واخلطأ
َُ ٌ َ َ َْ ُ ْ ََ ْ َ ََذ َ ْ ُُ ُ ُ
ْ
كن ما تعمدت قلوبكم﴾ [األحزاب.]4 :
جناح فِيما أخطأتم بِهِ ول ِ
ويف احلديث(( :رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان.))...
غري أنه ينبغي عىل العلامء املجتهدين أن يسعوا إىل االتفاق يف املسائل الفرعية ما
أمكن ،وذلك باملناقشة واملفامهة ،واالطالع من كل منهم عىل ما عند اآلخر يف
املسألة ،وبذلك سيقل اخلالف ،وهذا هو الالزم ،وإىل مثله أشار اإلمام اهلادي .#
أما االختالف يف العقائد فدواؤه صعب مستصعب ،وال يرفعه أو يقلل منه
إال سلطان قاهر ،ودولة قوية.
غري أن الواجب عىل العامل أن يمهر علمه ويوضح حججه للمخالف
َْ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ ََ َْ َ ْ َ ذ َ
ِح ع ْن بَيِنَ ٍة﴾ [األنفال.]24 :
املتعصب ﴿ ِِلهل ِك من هلك عن بيِن ٍة ويحَي من
وحدة احلق يف األصول

احلق يف املسائل األصولية واحد:
واملراد باملسائل األصولية مسائل أصول الدين التي هي موضوع هذا
الكتاب ،ومسائل أصول الفقه ،ويلحق هبا أصول الرشائع التي مر ذكرها قبيل
هذا الفصل ،واملسائل القطعية من الفروع.
فكل ما كان كذلك فإن احلق فيه واحد ،بمعنى أنه ال جيوز تصويب
املختلفني مجيع ًا يف يشء من ذلك.
وال خالف يف ذلك بني طوائف األمة ،فاملعتزلة تضلل كل من خالفها يف

مسألة مام ذكرنا ،وكذلك األشعرية ،وسائر فرق املجربة ،كل فرقة تضلل
خمالفها ،واإلمامية تضلل خمالفيها ،وكذلك سائر فرق الشيعة ،كل فرقة تضلل
الفرقة األخرى ،والزيدية تضلل خمالفيها أيض ًا ،و ...إلخ.
وال نحتاج بعد إجامعهم إىل إقامة الدليل عىل أن احلق واحد يف تلك املسائل.
حكم املخالف للحق يف هذا الباب

خيتلف احلكم الذي يلحق باملخالف يف يشء من املسائل املذكورة بحسب
اختالف املسائل واألحوال ،فأكرب األحكام الكفر ،وأصغرها العفو.
 -4فالذي ينكر وجوب الصالة ،أو الزكاة ،أو ينكر حتريم اخلمر ،أو ينكر ما
أشبه ذلك من األحكام القطعية املعلومة يف دين اإلسالم -فهذا كافر تلحقه
أحكام الكفر؛ ألنه مكذب هلل تعاىل ولرسوله ÷ ،والباطنية من هذا القسم
عند كثري من العلامء.
 -4واجلاهل باهلل تعاىل كافر ،سواء أكان اجلهل عن طريق العمد والعناد أم
عن طريق اخلطأ واجلهل.
والدليل عىل ذلك أن اهلل تعاىل مل يعذر أحد ًا من املرشكني وال غريهم من أهل
الكتاب بجهل أو بخطأ أو بغري ذلك ،بل أمر رسوله ÷ بإحلاق أحكام
الكفر هبم من القتل والسبي وتغنم األموال و ....إلخ.
واملشبه هلل تعاىل بخلقه جاهل باهلل تعاىل ،وكذلك املجرب ،وهذا باإلضافة إىل
تكذيبهم هلل تعاىل فيام ال يكاد حيىص من النصوص القرآنية التي تصيح بتكذيب
املجربة واملشبهة ،تعاىل اهلل عام يقولون علو ًا كبري ًا.
 -2الذي يتأول آيات القرآن بغري ما حتتمله وبغري دليل كالباطنية كافر؛ لتكذيبهم
هلل ولرسوله ،وذلك بسبب ادعائهم لعلم الباطن الذي مل جيعل اهلل إليه سبيالً.
 -2الذي خيالف أحد اإلجامعني عمد ًا فاسق لتعمده خمالفة احلق ،وال يصل
به ذلك إىل منزلة الكفر ،وذلك أن الدليل الدال عىل حجية اإلجامعني ليس
برضوري ،بل استداليل.
ً
خطأ يف غري ما ذكرنا ،كمن ينكح املرأة يف العدة
 -5الذي خيالف احلق

جهالً ،أو كالذي خيالف يف بعض املسائل األصولية التي ال يستلزم اخلطأ فيها
ََْ َ ََْ ُ
جنَ ٌ
ك ْم ُ
اح ف َ
ِيما
اجلهل باهلل تعاىل فمعفو عنه ،لقوله تعاىل﴿ :وليس علي
َ
ْ ُُ
َ
َ ْ ُْ
ُ
ك ْن َما ت َع ذم َدت قلوبُك ْم﴾ [األحزاب.]4 :
أخ َطأت ْم بِهِ َول ِ
االتختاف يف مسائل االجتهاد الظنية

قال مجهور أئمتنا  %ومجهور غريهم :إن احلق يف المني من الفروع واحد،
من أصابه فهو املصيب ،ومن أخطأه فهو املخطئ.
وقيل :كل جمتهد يف المني من الفروع مصيب للحق ،بمعنى أنه ليس هلل فيه
حكم معني قبل االجتهاد ،وإنام مراد اهلل تعاىل من كل جمتهد ما أداه إليه اجتهاده.
قلت :مسائل الفروع المنية تنقسم إىل قسمني:
األول :ما يؤخذ من الكتاب والسنة بأحد الدالالت املعتربة.
الثاين :ما يؤخذ عن طريق االجتهاد ،وذلك كتفاصيل أحكام أروش
اجلنايات ،وتقويم املتلفات ،وتقدير النفقات ،وكتقدير جزاء الصيد ،وما أشبه
ذلك مام مل يأت فيه بخصوصه حكم يف الكتاب أو السنة.
فالقسم األول احلق فيه مع واحد ،والقسم الثاين كل جمتهد فيه مصيب.
والدليل عىل ما ذكرنا:
أما القسم األول :فال شك أن للكتاب والسنة أحكام ًا َشعية مدلوالً عليها
بدالئل معتربة يف لغة العرب.
وكل من القرآن والرسول ÷ عريب ،والشارع حكيم ال خياطب بام ال يريد.
فمن أصاب مراد اهلل تعاىل يف ذلك فهو املصيب ،ومن أخطأه فهو املخطئ.
فاملجتهد الذي يعمل بالعام من غري بحث كامل عن خمصصه خمطئ ،من
للمخصص حتت حكم العام وهو يف الواقع غري داخل.
حيث إدخاله
َّ
واملجتهد الذي يعمل باملنسوخ ويرتك الناسخ خمطئ ،وذلك أن حكم اهلل
املخصص ويف الناسخ.
تعاىل متعني يف
ر
وأما القسم الثاين :فال يمكن ألحد أن يدعي أن حكم اهلل تعاىل متعني فيام

كان كام ذكرنا ،وذلك لالتفاق عىل أنه ال طريق إىل إثبات األحكام فيها إال
االجتهاد ،ألن اهلل تعاىل مل يذكر يف كتابه وعىل لسان رسوله ÷ إال األحكام
اجلملية ،أما األحكام التفصيلية فإنه تعاىل وكلها إىل نمر احلكام واملجتهدين.
فإذا حترى املجتهد فيام كان كذلك ،وبالغ يف النمر ،ثم حكم عىل ضوء ذلك
بحكم فإنه بال شك قد أدى مراد اهلل ،وأصاب فيام حكم ،وقام بام كلف به،
وهذا إذا بالغ يف التحري والنمر ،واستقىص يف ذلك جهده.
أدلة من قال :كل جمتهد يف املسائل الفرعية الظنية مصيب والرد عليها

نعم ،يستدل من قال إن كل جمتهد يف املسائل الفرعية المنية مصيب بأدلة:
َ َ ْ َ َ ً ََ ُ
َ ْ
منها :قوله تعاىلَ ﴿ :ما ق َطعتُ ْم م ِْن ِِلنَ ٍة أ ْو ت َركتُ ُموها قائ ِ َمة لَع أ ُصول َِها
َ ْ ذ
فبِإِذ ِن اّلِل ِ﴾ [احلشر .]4 :وقوله تعاىل يف شأن الذين التبست عليهم جهة القبلة:
َ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ ذ َ ْ ُ ذ
اّلِل ِ إ ذن ذ َ
اّلِل َواس ٌِع َعل ٌ
ِيم[ ﴾115البقرة].
﴿فأينما تولوا فثم وجه
ِ
وبأن الصحابة اختلفوا يف كثري من املسائل ،ومل ينكر بعضهم عىل بعض.
واجلواب :أما اآلية األوىل فالقطع وتركه ،من املباح الذي يستوي فعله
وتركه ،فمن قطع فبإذن اهلل ،ومن ترك فبإذن اهلل تعاىل ،فال حرج يف ذلك عىل من
قطع وال من ترك.
وأما اآلية الثانية :فإن الذين ص َّلوا إىل غري قبلة بعد التحري قد أصابوا فيام
فعلوا ،وأدوا هلل ما جيب عليهم ،وذلك أن اهلل تعاىل ال يكلف نفس ًا إال وسعها.
وقوله يف آخر اآلية﴿ :إ ذن ذ َ
اّلِل َواس ٌِع َعل ٌ
ِيم﴾ ،يدل عىل ما قلنا ،وذلك أن
ِ
املعنى أن اهلل تعاىل واسع الرمحة ،فهو لذلك ال ُيض ّيق عىل الذين ص َّلوا إىل غري
القبلة ،وال حيرمهم األجر ،وعليم بحاهلم وبضعفهم؛ لذلك مل حيرج عليهم يف
خطئهم؛ لعلمه بعجزهم يف تلك احلال.
وأما ما روي من عدم إنكار الصحابة بعضهم عىل بعض يف خالفاهتم فال
يدل عىل ما قلتم من أن احلق مع كل واحد ،وذلك أن اإلنكار ال جيب إال عىل

من يرتكب املعايص من ترك واجب أو فعل حمرم ،واملختلفون من الصحابة
ليسوا كذلك ،وذلك أن كل جمتهد مكلف بام أداه إليه اجتهاده.
هذا ،مع أنه قد اشتهر عن أمري املؤمنني  #اإلنكار لكثري من املسائل التي
اختلفت فيها الصحابة ،ونقل أيض ًا اإلنكار عن كثري من الصحابة.
حكم املخطئ يف االجتهاديات

إذا أخطأ املجتهد ومل يصب احلق بعد أن استقىص يف النمر والبحث
ََْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ ْ ُْ
ِيما أخ َطأت ْم بِهِ
والتحري فال إثم عليه؛ لقوله تعاىل﴿ :وليس عليكم جناح ف
َ
ْ ُُ
َ
ُ
ك ْن َما ت َع ذم َدت قلوبُك ْم﴾ [األحزاب ،]4 :غري أنه يشرتط لذلك أن ال يتعمد
َول ِ
املجتهد خمالفة أهل البيت  ،%وأن تكون علوم أهل البيت هي مصدر

اجتهاده ،وأن تكون قواعد أصوهلم هي األسس التي بنى عليها اجتهاده.
وإنام قلنا ذلك ملا ثبت باألدلة املتكاثرة ،أن أهل البيت هم أهل احلق ،وأن
متبعهم ناج ،وخمالفهم هالك ،ولو مل يكن من األدلة إال حديث الثقلني املتواتر
لكفى ،كيف وقد جاء يف ذلك ما ال يكاد حيىص؟
النســـــخ

النسخ هو :تبديل حكم َشعي بحكم َشعي آخر ،ويشرتط أن يميض وقت
يمكن فيه العمل باألول ،واتفق املسلمون عىل جواز النسخ ،وخالف يف ذلك شذوذ.
ووجه احلكمة يف النسخ :ما يرتتب عليه من احلكم واملصالح الراجعة إىل
العباد ،وال شك أهنا ختتلف باختالف األحوال واألزمان.
وال جيوز البداء عىل اهلل تعاىل؛ ألنه يستلزم الغفلة ،واهلل تعاىل ال جتوز عليه الغفلة.
والبداء هو :أن يأمر اآلمر بيشء ،ثم ينهى عن ذلك اليشء أو يأمر بضده؛
ألنه ظهر له بعد األمر األول أن املصلحة يف تركه ،أو يف يشء آخر.

كتاب اإلمــامـــــة
مسألة اإلمامة من أكرب مسائل أصول الدين وأعممها ،وذلك ملا يرتتب عليها
من جهاد الماملني ،وإحياء الدين ،وإقامة العدل واإلنصاف واحلدود ،وتأمني
الطرق ،ومجع الصدقات والفيء ،ثم توزيعها ،وملا فيها من إصالح
الدين والدنيا.
واإلمام خليفة للنبي ÷ ،وقائم مقامه ،يقوم بأعامله ووظائفه؛ لذلك
وجبت معرفة اإلمامة عىل كل مكلف ،يؤكد ذلك اخلرب املشهور(( :من مات ومل
يعرف إمامه مات ميتة جاهلية)).
اؤ ُه َع َىل ِع َبا ِد ِه َو َال
ويف هنج البالغة( :إِ َّن َما راألَئِ َّم ُة ُق َّوا ُم ال َّل ِه َع َىل َخ رل ِق ِهَ ،و ُع َر َف ُ
اجلنَّ َة إ َِّال َم رن َع َر َف ُه رم َو َع َر ُفو ُه َو َال َيدر ُخ ُل الن ََّار إ َِّال َم رن َأ رنك ََر ُه رم َو َأ رنك َُرو ُه).
َيدر ُخ ُل ر َ
وقد نقل يف َشح األساس يف هذا املعنى شيئ ًا كثري ًا عن أئمة أهل البيت

 ،%ذكروا فيه التأكيد والتشديد يف وجوب معرفة األئمة عىل كل مكلف.
إال أن اإلمام القاسم بن إبراهيم  #استثنى من ذلك األعجمي واملرأة
واجلاهل الذي مل يقرأ القرآن ،ومل يعلم العلم ،فإنه قال :إن مجلة اإلسالم جتزهيم.
أراد  #أن إقرارهم باإلسالم مجلة جيزهيم.
وال تكون اإلمامة إال لشخص واحد ،وذلك أن تعدد األئمة يف وقت واحد
وبالد واحدة يؤدي إىل التشاجر والنزاع والفساد.
وهذا بخالف النبوة فال حيصل فيها يشء من ذلك؛ ألن النبي يتبع الوحي،
وقد جيوز قيام إمامني يف وقت واحد ،وذلك إذا تباعدت بني اإلمامني الديار،
مثل ما كان بني اإلمام اهلادي إىل احلق وبني اإلمام النارص األطروش ’.
واإلمامة من الواجبات التي أوجبها العقل والرشع.
فالعقل يوجب دفع رضر بعض الناس عن بعض ،وال يتم ذلك إال باإلمام،
وذلك أن الناس مع كثرهتم واختالف طبائعهم ودواعيهم ال ينفكون عن

عدوان بعضهم عىل بعض ،وظلم بعضهم بعض ًا ،وال ينزجرون عن ذلك ،وال
ينفكون عنه إال إذا كان هناك رئيس له قوة وسطوة وأعوان ،يمنعهم اخلوف منه
عن الملم والعدوان ،ثم إن عادة البرش يف كل زمان ومكان ال يوجد منهم قبيلة أو
شعب إال وله رئيس يمنع القوي من الضعيف ،وينتصف للمملوم من المامل.
وأما دليل الرشع فإنه ملا تويف النبي ÷ أمجعت الصحابة عىل أنه ال بد من
رئيس يقوم بأمر األمة ،ثم من بعدهم إىل اليوم ،فإهنم حني يموت اإلمام
يفزعون إىل نصب إمام ،ويطلبونه ،ويعتقدون وجوب قيامه.
والواجب عىل األمة إعانة من يصلح هلا باملال والنفس واجلنان واألركان،
وعىل ذلك اتفقت األمة.
وذلك ألنه ال يتم حفظ بيضة اإلسالم ،وإقامة شعائره ،وإقامة العدل
واإلنصاف ،وإقامة احلدود ،و ..إلخ .إال بإعانة اإلمام ونِصته.
ال خيلو الزمان ممن يصلح للخافة

وال بد يف كل زمن من وجود من يصلح لإلمامة من منصبها الرشعي ،وعىل
ذلك أمجعت العرتة ،ووافقهم غريهم.
ودليل ذلك قوله ÷ يف احلديث املشهور(( :أهل بيتي كالنجوم كلام أفل
نجم طلع نجم))( )4وقوله ÷ يف حديث الثقلني(( :إين تارك فيكم ما إن
متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبد ًا :كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،إن اللطيف اخلبري
نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض)).
وقوله ÷(( :إن عند كل بدعة يكاد هبا اإلسالم ولي ًا من أهل بيتي موكالً يعلن
احلق ،وينوره ،ويرد كيد الكائدين ،فاعتربوا يا أويل األبصار ،وتوكلوا عىل اهلل))(.)4
( )4انمر احلديث وخترجيه يف كتاب لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي #
(/445/4ط.)2
( )4انمر احلديث وخترجيه يف كتاب لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي #
(/52/4ط.)2

ويقول أمري املؤمنني  #كام يف هنج البالغة( :ال َّل ُه َّم بَ َىل َال َ ر
ض ِم رن
خت ُلو راألَ رر ُ
َقا ِئ ٍم ل ِ َّل ِه ب ُِح َّج ٍة ،إِ َّما َظ ِ
اهر ًا َم رش ُهور ًاَ ،وإِ َّما َخا ِئف ًا َم رغ ُمور ًا ،ل ِ َئ َّال َت رب ُط َل ُح َج ُج ال َّل ِه
َوبَ رينَا ُت ُه.)4()..
وخلو بعض األزمنة عن قيام إمام وظهوره إنام كان لقهر الماملني ،وتغلب
اجلبارين ،ويف مثل تلك احلال ال جيب عىل اإلمام القيام والمهور؛ لفقدان َشط
وجوب ذلك ،واألمة تكون معذورة يف مثل تلك احلال ،وهم العازمون عىل
نِص اإلسالم.
أهم شروط اإلمامة

وأهم رشوط اإلمامة :املنصب ،والعلم ،والورع ،والشجاعة ،وحسن
التدبري ،والسالمة من النقص املخل بأعامل اخلالفة ومن املنفرات ،واألفضلية.
أما منصب اخلالفة فهو عيل  ،#واحلسن ،واحلسني ’ ،وذريتهام.
والدليل عىل ذلك حديث الثقلني املشهور ،املتواتر املعلوم ،الذي روته
طوائف األمة ،فإن النبي ÷ قد بني فيه لألمة خليفتني يقومان مقامه ÷

بعد موته ،ويسدان الفراغ الذي ستجده األمة بعد فراق نبيها ÷ :أحدهام
كتاب اهلل تعاىل ،واآلخر عرتته أهل بيته ÷ ثم بني ÷ عرتته أهل بيته يف
حديث الكساء املشهور املتواتر ،الذي رواه مسلم وغريه ،وبذلك يكون
النبي ÷ قد بني منصب اخلالفة أكمل البيان وميزه أكمل التمييز.
وقيل :إن منصبها كل قري  ،وقيل غري ذلك ،واستدلوا عىل ذلك بام روى
عن النبي ÷(( :األئمة من قري )) و ((قدموا قريش ًا وال تقدَّ موهم)).
واجلواب :أن املراد بذلك هم من ذكرنا؛ حلديث الثقلني ،وحديث الكساء،
وإلجامع أهل البيت  %عىل ذلك ،وإجامعهم حجة كام تقدم.
ولقول عيل  ( :#راألَ ِئ َّم َة ِم رن ُق َر ري ٍ ُغرِ ُسوا ِيف َه َذا ا رل َب رط ِن ِم رن َه ِ
اش ٍم َال
َت رص ُل ُح َع َىل ِس َو ُاه رمَ ،و َال َت رص ُل ُح ا رل ُو َال ُة ِم رن َغ رري ِِه رم).
(َ )4شح هنج البالغة (.)221/41

ُ ُ َْ
أمس رح ًام بالنبي ÷ ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :وأولوا اْل ْر َح ِ
ام
وألن من ذكرنا ّ
ذ
َْ ُ
ض ُه ْم أ َ ْو َِل ببَ ْعض ِف كِتَ
اب اّلِلِ[ ﴾...األنفال.]74 :
بع
ِ ٍ ِ
ِ
وهذا يف حني أن احلديثني املذكورين من أحاديث اآلحاد التي ال تفيد إن
صحت إال المن ،وما نحن فيه من مسائل العلم واالعتقاد التي ال تثبت إال
باألدلة القطعية املعلومة ،ودليلنا متواتر معلوم ،متأيد بآيات الكتاب ،وما ال
يكاد حيىص من أحاديث النبي ÷.
وقد كان الواجب عىل األمة بعد موت النبي ÷ -ولو مل يكن َث َّم
نصوص -أن تنصب بعد موته لشغل منصة اخلالفة أهل بيته ،وذلك أن أهل بيت
الرجل أحق الناس بمكانه ،وعىل هذا كانت مجيع العرب والعجم ،وما زالوا عىل
ذلك إىل هذا القرن ،غري أن األمة بعد موته ÷ تنكرت للسنة العامة للبرش،
وخرجت عن قوانينها ،وأعرضت عن نصوص نبيها كل اإلعراض.
وأما العلم فيشرتط أن يكون جمتهد ًا ،وذلك أن اإلمام خليفة للنبي ÷،
وقائم مقامه ،وال يستطيع القيام بحق اخلالفة إال العامل املجتهد ،أما اجلاهل فال
يتصور منه القيام بتطبيق َشائع اإلسالم وتنفيذها.
وأما الورع فهو العمدة التي تدور عليه رحا اخلالفة؛ ألن الغاية من اخلالفة
هي إقامة العدل بني الناس ،واإلنصاف ،و ....إلخ ،والذي ال يتورع عن
املحارم ال حيصل منه ذلك؛ ألن النجاسة ال تطهر إذا غسلت بالنجاسة ،وإنام
تطهر بغسلها باملاء الطاهر.
قال بعض املتكلمني :إن اإلمامة واخلالفة تنعقد لصاحبها بالغلبة ولو فاسق ًا
وجاهال ،وهذا مذهب شائع عند أهل السنة ،والذي يمهر يل أنه مذهب فرضه الواقع
السيايس ،فقد كان الناس يبايعون باإلمامة واخلالفة منذ عهد معاوية للمتغلب عىل
السلطان ،من غري نمر إىل استحقاق املتغلب لإلمامة ،وبذلك يسمى إمام ًا وخليفة.
وال حيتاج رد مثل هذا القول إىل إيراد األدلة ،ففطر العقول ال ترى اخلائن

الغادر أهال ً حلمل أي أمانة وإن صغرت ،فكيف يكون أه ً
ال حلمل أمانة اخلالفة
ََ َْ َُ َ ذ َ َ َ
ِين ظل ُموا
التي هي وظيفة النبي ÷؟ وقد قال تعاىل﴿ :وَل تركنوا إَِل اَّل
َََ ذ ُ
ت ُم ذتخ َذ ال ْ ُمضل َ
ار[ ﴾...هود ]113:وقال سبحانهَ ﴿ :و َما ُكنْ ُ
ك ُم انلذ ُ
ِي
فتمس
ِ
ِ
َ
َ ُ ً
ذ
ُ َ
الظالِم َ
ي[ ﴾124البقرة].
عضدا[ ﴾51الكهف] .وقال جل شأنهَ﴿ :ل َي َنال ع ْهدِي
ِ
وأما األفضلية فال بد أ ن يكون أفضل أهل زمانه ،أو من أفضلهم ،وذلك يف
العلم والورع ،وحسن التدبري ،والسياسية ،وحسن البيان ،وحسن اخللق ،ونحو
ذلك مام له دور يف أعامل اخلالفة.
َ َ ذ ذَ ْ َ َ ُ َ َْ ُ ْ َ َ َُ َْ َ ً
ودليل ذلك قوله تعاىل ...﴿ :قال إِن اّلِل اصطفاه عليكم وزاده بسطة ِِف
ْ ْ َ ْ
اْل ْس ِم[ ﴾...البقرة.]427 :
العِل ِم و ِ
َ
َ
ُ
َ َ َ
َ ِ َ َ ذ َ ذُ ْ َ
َ ْ
اّلِل َبعض ُه ْم لَع َبع ٍض﴾
الر َجال ق ذو ُامون لَع النِساء بِما فضل
وقوله تعاىلِ ﴿ :
[النساء ،]32:ففي هاتني اآليتني يبني اهلل تعاىل أن امللك والوالية بسبب زيادة الفضل.
وعىل ذلك أمجعت الصحابة ،فمن قرأ ما وقع يف بيعة أيب بكر وعمر وعثامن
عرف ذلك وحتققه.
وهذا باإلضافة إىل ما ركزه اهلل تعاىل يف فطر العقول من استقباح تسلط
املفضول عىل الفاضل ،أال ترى إىل ما يف أمر االبن ألبيه ،والصغري للكبري،
واجلاهل للعامل ،و...إلخ من السامجة وقلة األدب.
واشرتط أبو العباس يف اإلمام أن يكون معصوم ًا ،وال دليل عىل ما قال ،وال
طريق إىل العلم هبا بعد ارتفاع الوحي ،ولعل مقصوده بذلك أن من ظهرت لنا كامل
خصال اإلمامة فيه فإنه حيكم بعصمته؛ ألنه لو مل يكن كذلك لمهر خفي فسقه.
وال حاجة إىل اشرتاطها مع اشرتاط العدالة والورع ،وفرض حصول املعصية
ال ّ
خيل وال يقدح مع العدالة والورع ،وإذا عىص اإلمام بالكفر أو الفسق بطلت
إمامته كام لو مات.

الطريق إىل اإلمامة

وال تثبت اخلالفة واإلمامة ألحد من الناس إال بدليل َشعي ،وذلك أهنا
والية عىل دماء الناس وأمواهلم ،وهبا يثبت لإلمام حق وجوب السمع والطاعة
عىل الرعية فيام أمر وهنى ،وهبا يكون خليفة للرسول ÷ ،يتكلم بلسانه،
ويرضب بيده ،ويكون له ما للرسول ÷ ،وعليه ما عليه.
فال يثبت هذا األصل الرشعي العميم ألحد من الناس إال بدليل َشعي
قاطع يذعن لصحته املسلمون.
فقالت الزيدية مجيع ًا :الطريق إىل اإلمامة هو النص يف عيل  #واحلسنني ’
عىل التعيني ،ويف ذريتهم النص اجلميل الذي تضمنه حديث الثقلني املتواتر املعلوم،
وهو قوله ÷(( :إين خملف فيكم الثقلني :كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي)).
وقالت املعتزلة واألشعرية :ال نص عىل إمام معني بعد النبي ÷ ،ولكن
أمجع الصحابة عىل العقد واالختيار ،فمن عقد له واختري -وهو من قري -
صار إمام ًا؛ لإلجامع عىل ذلك ،واإلجامع دليل َشعي ،هكذا قالوا.
وقالت احلشوية :إن اإلمامة تثبت بالقهر والغلبة.
وقالت اإلمامية :النص اجليل عىل اثني عرش إمام ًا معينني بأسامئهم.
وأصح األقوال وأقومها هو القول األول الذي هو قول الزيدية.
أما غريه من األقوال فلم يقم عىل يشء منها ما يدعمه من الدالئل.
أما احتجاج املعتزلة واألشعرية باإلجامع فهو احتجاج يكذبه الواقع ،فبيعة
أيب بكر كانت فلته وقى اهلل َشها من وقى كام روي يف الصحاح ،وبيعة عمر
كانت بالوصية من أيب بكر بال ريب ،وبيعة عثامن كانت بالوصية من عمر يف
واحد من ستة ،فال إجامع يف ذلك ،وال عقد ،وال اختيار.
فإن قيل :قد أمجعوا عىل إمامة أيب بكر ،وإن كانت فلتة ،وكذلك عىل إمامة
عمر ،وإن كانت بالوصية ،وكذلك عىل إمامة عثامن ،وإن مل تتدخل يف إمامة
واحد من الثالثة جامعة احلل والعقد.

قلنا :مل يرض جامعة من الصحابة بإمامة أيب بكر ،ويف مقدمتهم أمري
املؤمنني  ،#وذلك مشهور مذكور يف كتب التاريخ.
وإرغامهم عىل البيعة بعد امتناعهم واجتامعهم يف بيت فاطمة معلوم.
وسكوت أمري املؤمنني  #ومن معه بعد ذلك ال يدل عىل الرضا ،هذا مع
أنه  #قد رصح بعد السكوت ،وباح بام يف نفسه ،كقوله يف اخلطبة املسامة
نها َحم َ ُّل
الشقشقيةَ ( :أ َما َواهلل َل َقدر َت َق َّم َصها اب ُن َأبِى ُق َحا َف َةَ ،وإِ َّن ُه َل َي رع َل ُم َأ َّن َحم َ ر َيل ِم َ
الس ري ُلَ ،وال َي رر َقى إ َ َِّيل ال َّط ر ُري)...
ال ُق رط ِ
الر َحاَ ،ين َرح ِد ُر َعنري َّ
ب ِم َن َّ

إىل قوله( :فأغضيت عىل القذى ،وَشبت عىل الشجا ،أرى تراثي هنب ًا)....
ني إ َِّال َأ ره ُل بَ ريتِي َف َضنِن ُرت ِهب رِم َع ِن
إىل قولهَ ( :فنَ َم رر ُت َفإِ َذا َل ري َس ِيل ُم ِع ٌ

ا رل َم رو ِ
ت)...إىل آخر اخلطبة ،وله  #كالم كثري من هذا النوع مذكور يف كتاب
هنج البالغة.
وبذلك يتبني بطالن قول املعتزلة واألشعرية.
وأما دعوى اإلمامية فلم يأتوا عليها بدليل وال شبه َّة ،ومل خيرجوا هبا من
دائرة الدعوى.
وهناك مذاهب أتخرى:

منها :اإلر ,،قال به الذين يتشيعون خللفاء بني العباس ،ومنها :النص اجليل
يف أيب بكر ،ومنها أيض ًا :النص اخلفي يف أيب بكر.
واجلواب :أن العباس ريض اهلل عنه مل يطلب اخلالفة بعد موت النبي ÷،
ٍ
يومئذ لعيل  :#أمدد يدك أبايعك ،فيقال :عم
وال ابنه عبد اهلل ،بل قال العباس
رسول اهلل ÷ بايع لعيل ،فال خيتلف عليك اثنان.
وبايع عبد اهلل لعيل  ،#وتوىل له األعامل ،ونِصه ،و ....إلخ.
وأما دعوى النص يف أيب بكر فكدعوى اإلمامية.
وال جيوز قبول الدعاوي إال برباهني قوية ،وحجج واضحة ،وإال وجب ردها.

حجج الزيدية على قوهلا يف اإلمامة

وها نحن نبني حجج الزيدية وبراهينها عىل ما تدعي فنقول:
احلجة األوىل إجاملية ,وهي:

أن اهلل سبحانه وتعاىل قد اصطفى آل إبراهيم وآل عمران وآل يعقوب -
الذي هو إرسائيل -عىل العاملني ،فبنا ًء عىل هذه السنة اإلهلية التي أجراها يف
أنبيائه السابقني جيب أن يكون آل نبينا حممد ÷ هم صفوة اهلل ،وحمل اختياره
ََ ْ َ
َت َد
من هذه األمة ،وذلك طرد ًا لسنة اهلل تعاىل يف الذين
خلوا من قبل﴿ :ولن ِ
ذ َْ ً
ُ ذ ذ َْ ً
ِيَل﴾[األحزابَ ﴿ ]44 :ولَ ْن َ َ ذ
ت اّلِل ِ َتوِيَل﴾[فاطر.]23 :
ل ِسنةِ اّلِل ِ تبد
َتد ل ُِسن ِ
ِ
وقد عزز اهلل تعاىل هذه السنة ،ورفع قدرها ،بام أوجب عىل األمة من الصالة
عليهم يف كل صالة مع النبي ÷ ،فال تتم صالة أحد إال بأن يقول يف
صالته :اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد...إلخ.
مؤمن من املودة هلم بنص الكتاب الكريم يف قوله تعاىل:
وبام أوجب عىل كل
ُْ ْ َ
ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً ذ ْ َ َ َذ
﴿قل َل أسألكم عليهِ أجرا إَِل المودة ِِف القرب﴾[الشورى ]43 :وقد بني
النبي ÷ املراد بالقربى يف هذه اآلية فقال(( :هم عيل وفاطمة وابناهام))،
روى ذلك أهل الصحاح بام فيهم البخاري(.)4
ذَ ُ ُ ذُ ُ ْ َ َ ْ ُ
ِب عنك ُم
وقال سبحانه وتعاىل يف تأكيد ذلك﴿ :إِنما يرِيد اّلِل ِِلذه
ََْ ْ
ُ
ً
ْ
ت َويُ َط ِه َرك ْم َت ْط ِهْيا[﴾33األحزاب] ،روى مسلم يف صحيحه()4
الرج َس أهل اْلَيْ ِ
ِ
عن النبي ÷ أنه لف عىل عيل وفاطمة واحلسن واحلسني كسا ًء فقال :اللهم
ذ
هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا ،فنزلت اآلية﴿ :إِن َما
( )4أورد تفسري اآلية البخاري ( )411/2رقم ( )2211وفيه تفسري سعيد بن جبري أن املقصود
بالقربى هم قربى حممد ÷ ،وأورد فيه اعرتاض ابن عباس عىل ذلك ،ولكنه قد أورده أمحد
بن حنبل يف فضائل الصحابة ( /441/4رقم )4424بروايته عن ابن عباس نفسه بلفظ :قال:
ُْ َ
ُْ َ َ َُْ ُ ْ َ َْ َ ْ ذ ْ ذ
ج ًرا إَِل ال َم َودةَ ِِف الق ْرب﴾ [الشورى ،]42قالوا :يا رسول اهلل من
ملا نزلت﴿ :قل َل أسألكم عليهِ أ
قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا مودهتم؟ قال(( :عيل وفاطمة وابناها عليهم السالم)).
وأورده هبذا اللفظ الطرباين يف املعجم الكبري ( /222/44رقم  ،)44451وغريهام كثري .فهذه
الروايات عن ابن عباس تعارض ما أورده البخاري وغريه عنه.
( )4رواه عن عائشة برقم (.)4212/2( )4242

يُر ُ
اّلِل ِِلُ ْذه َ
يد ذ ُ
ِب.﴾....
ِ
ومل يكتف النبي ÷ هبذه الدالالت ،بل نص نص ًا ال حتوم حوله الشكوك
عىل خالفة أهل بيته من بعده ،فقال ÷ يف حديث الثقلني املشهور املتواتر
الذي روته طوائف املسلمني بام فيهم أهل الصحاح(( :إين خملف فيكم خليفتني
...احلديث املتقدم)).
وما زال النبي ÷ يؤكد ذلك ،وينوه به مدة حياته ÷ يف أحاديث
فائتة للحِص ،رواها أهل الصحاح وغريهم.
ويف كل ذلك دليل عىل ما نقول من إمامة األئمة من أهل البيت  ،%وأهنا
حمصورة فيهم ال تتعداهم إىل غريهم.
األدلة على إمامة علي (ع)

احلجة الثانية :تفصيلية ،وهي فيام يتعلق بإمامة أمري املؤمنني  #وهي:
 -4قد تقدم يف احلجة األوىل التدليل عىل خالفة آل رسول اهلل ÷ من
بعده ،وبنا ًء عىل ذلك فعيل  #هو سيد أهل البيت  ،%ومقدمهم ورئيسهم،
وبذلك جيب أن يكون  #هو اخلليفة بعد الرسول ÷ بال فصل ،وهذه
احلجة واضحة مكشوفة ال ختفى.
 -4صح عن النبي ÷ -كام رواه البخاري يف عدة مواضع من صحيحه-
أنه قال(( :عيل مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي))(،)4
واملعلوم أن منازل هارون من موسى هي اخلالفة والوزارة واألخوة والنبوة،
نطق بتلك املنازل القرآن الكريم.
-2ثبت بالتواتر عن النبي ÷ حديث الغدير ورواه مسلم يف صحيحه()4
وأورده غريه من أهل احلديث وهو قوله ÷(( :ألست أوىل بكم من
أنفسكم؟)) قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال(( :فمن كنت مواله فهذا عيل مواله،
( )4فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل ( )444/4رقم ( )422/4( )4025رقم (،4015 ،4011
 ،)4421 ،4424 ،4012 ،4014ويف أغلب كتب احلديث.
( )4سبق ختريج روايته حلديث الغدير وأنه روى أوله وطوى ذكر بقيته.

اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانِص من نِصه ،واخذل من خذله))(.)4
وكل من هذين اخلربين يفيد إمامة أمري املؤمنني :#
أما اخلرب األول :فقد أثبت ÷ لعيل كل منازل هارون من موسى ،ومل يستثن
إال النبوة ،فكان عيل  #بذلك هو خليفة النبي ÷ ،ووزيره ،وأخاه.
وأما اخلرب الثاين :فكلمة (موىل) يف قوله ÷(( :من كنت مواله فعيل مواله))
حتمل عدة معان باالشرتاك ،واملراد هنا من تلك املعاين ويل األمر الذي يعني
اخلالفة ،ووالية األمر ثابتة للنبي ÷ عىل مجيع أمته ،ومن هنا خاطب ÷
اجلموع املتجمعة يف ذلك املشهد احلافل بغدير خم مقرر ًا هلم عىل هذا املعنى:
ألست أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل ،فلام أقروا بذلك عىل
أنفسهم ،واعرتفوا به ،قال ÷ :فمن كنت مواله فهذا عيل مواله ..إلخ.
فربط ÷ بني واليته ووالية عيل  ،#وجعلهام شيئني متالزمني ،فال يتم
أحدهام إال باآلخر ،إشارة منه ÷ إىل أن والية عيل  #جزء من واليته ،ال
يتم إيامن أحد إال باإلذعان لواليته  #واإليامن هبا.
ثم ختم ÷ كالمه ذلك بالدعاء ،فقال ÷(( :اللهم وال من وااله،
وعاد من عاداه وانِص من نِصه ،واخذل من خذله ،و ...إلخ)).
ويف ذلك من التأكيد والتشديد ما ال خيفى ،فإن املؤمن إذا سمع ذلك الدعاء النبوي
يعلم أنه دعاء جماب ال حمالة ،فيدعوه ذلك إىل العناية يف القيام بمواالة عيل #
ونِصته ،وخياف أشد اخلوف من التفريط يف ذلك؛ حذر ًا من أن تصيبه الدعوة النبوية.
ويف هذا الدعاء أيض ًا دليل واضح عىل أن املفرط يف والية أمري املؤمنني
والداخل يف عداوته خارج عن والية اهلل إىل عداوته ،وأنه ليس من اهلل يف يشء.
( )4مسند البزار (/22/2رقم  ،)114السنن الكربى للنسائي (/222/1رقم  ،)1241سنن ابن
ماجه (/22/4رقم  ،)444املستدرك عىل الصحيحني (/442/2رقم  ،)4414املعجم الكبري
للطرباين ( /444/5رقم  ،)5441السنن الكربى للنسائي (/224/1رقم  ،)1244جامع
املسانيد والسنن ( /401/2رقم  ،)2242فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل (/511/4رقم
 ،)4044ويف املسند (/441/4رقم  )154 ،150بعضها يروي احلديث بتاممه ،وبعضها يذكر
أوله فقط وقد يذكر يف موضع آخر بقيته.

وهذا من األدلة عىل ما يذهب إليه أئمتنا  %من أنه ال يتم ألحد اسم
اإليامن حتى يذعن لوالية أمري املؤمنني عيل  #ويعتقد أنه املستحق للوالية
واخلالفة بعد النبي ÷.
وهناك أدلة كثرية من الكتاب والسنة عىل والية أمري املؤمنني .#
سبب سكوت أمري املؤمنني(ع)عن اخلافة بعد موت النبي÷
قد يقال :ملاذا سكت أمري املؤمنني  #عن اخلالفة بعد موت النبي ÷

ويف مدة خالفة الثالثة؟
اجلواب واهلل املوفق:

أن أمري املؤمنني  #آثر السكوت يف ذلك احلني ألن المروف يف ذلك احلني
ال تسمح بغري ذلك ،وذلك أن املسلمني كانوا حديثي عهد باجلاهلية ،فلو أنه
نصب نفسه للخالفة ،وقام ودعا إليها ،حلصل بسبب ذلك خالف وقتال يف
داخل عاصمة اإلسالم ،وقد كان حصل بالفعل بعد موت النبي ÷ ارتداد
الكثري من قبائل العرب.
فلو أنه  #قام باخلالفة ودعا إليها مع ردة الكثري من عرب اجلزيرة كام ذلك
معروف لربام ضاع دين اإلسالم تامم ًا ،وقد رصح بذلك هو  #حني سألته
زوجته فاطمة & عن سكوته عن اخلالفة وعدم قيامه ،فقال هلا  #واملؤذن
يؤذن ويقول :أشهد أن ال إله إال اهلل ..أشهد أن حممد ًا رسول اهلل :أحتبني أن
يذهب هذا فقالت :ال ،قال :لو فعلت ذلك لذهب هذا؟ هذا معنى الرواية.
لذلك آثر  #السكوت وعدم القيام تأثري ًا للمصلحة العامة لإلسالم عىل
حقه اخلاص ،وعىل ذلك فأمري املؤمنني  #قد فعل الواجب يف مثل تلك احلال
اخلطرية ،فصرب ويف العني قذى ويف احللق شجا ،وهذا باإلضافة إىل أن المروف
ال تسمح له  #بالقيام.
وقد صور  #ذلك بقوله يف اخلطبة الشقشقية فقالَ ( :أ َما َوال َّل ِه َل َقدر َت َق َّم َص َها
الس ري ُل،
ابن أيب قحافة َوإِ َّن ُه َل َي رع َل ُم َأ َّن َحم َ ريل ِمن َرها َحم َ ُّل ا رل ُق رط ِ
الر َحىَ ،ين َرح ِد ُر َعنري َّ
ب ِم َن َّ
ني
وهنَا َث روب ًاَ ،و َط َو ري ُت َعن َرها ك رَشح ًاَ ،و َط ِف رق ُت َأ رر َت ِئي بَ ر َ
َو َال َي رر َقى إ َ َِّيل ال َّط ر ُريَ ،ف َسدَ رل ُت ُد َ

ٍ
َأ رن َأص َ ٍ
يب فِ َيها
رب َع َىل َط رخ َية َع رم َيا َء َ ،رهي َر ُم فِ َيها ا رل َكب ُِريَ ،و َي ِش ُ
ُ
ول بِ َيد َج َّذا َءَ ،أ رو َأ رص ِ َ
رب َع َىل َها َتا َأ رح َجى،
الص ِغ ُريَ ،و َي ركدَ ُح فِ َيها ُم رؤ ِم ٌن َحتَّى َي رل َقى َربَّ ُهَ ،ف َر َأ ري ُت َأ َّن َّ
َّ
الص ر َ
رب ُت َو ِيف ا رل َع ر ِ
احل رل ِق َش ًجاَ ،أ َرى ُت َراثِي َهنرب ًا..إلخ).
َف َص َ ر
ني َق ًذىَ ،و ِيف ر َ
فبني  #بقوله( :بِ َي ٍد َج َّذا َء) أنه ال جيد له أعوان ًا وأنصار ًا لو قام ،واخلالفة ال

تتم إال باألعوان واألنصار واألتباع ،لذلك رأى  #أن السكوت والصرب
أحجى وأقرب إىل السداد والرشاد.
ني إ َِّال َأ ره ُل بَ ريتِي َف َضنِن ُرت
وقد قال يف خطبة أخرىَ :فنَ َم رر ُت َفإِ َذا َل ري َس ِيل ُم ِع ٌ
ِهب رِم َع ِن ا رل َم رو ِ
ت ...إلخ.
فبني  #أنه ال جيد من األعوان واألنصار إال أهل بيته مع قلتهم ،ومثلهم ال
يغني وال جيدي يف هذا املقام.
وذكر  #يف آخر اخلطبة الشقشقية حالته بعد قتل عثامن ،ثم بيعته باخلالفة
ارض،
احل ِ ِ
احلبَّ َةَ ،وبَ َر َأ الن ََّس َم َةَ ،ل روالَ ُح ُض ُ
ور ر َ
وقيامه هبا .فقالَ ( :أ َما َوا َّل ِذي َف َل َق ر َ
َّارصَ ،و َما َأ َخ َذ اهللُ َع َىل ال ُع َل َم ِ
اء َأالَّ ُي َق ُّاروا َع َىل كِ َّم ِة َظ ِ
امل،
احل َّج ِة ب ُِو ُجو ِد الن ِ ِ
َو ِق َيا ُم ر ُ
ار ِ َهباَ ،و َل َس َق ري ُت ِ
ب َم رم ُلوم ،ألَ رل َق ري ُت َح رب َل َها َع َىل َغ ِ
س َأ َّو ِهلا،
َوال َس َغ ِ
آخ َر َها بِك رَأ ِ
َوألَ رل َف ريت رُم ُد رن َياك رُم ِ
هذ ِه َأ رز َهدَ ِعن ِردي ِم رن َع رف َط ِة َعنرز!) .انتهى.
فبني  #أنه ما قام أخري ًا إال عند قيام احلجة عليه بوجود األنصار ،وأنه لوال
ذلك لسكت ،وقعد يف بيته ،كام سكت أوالً.

السبب يف احنراف الناس عن علي (ع) بعد موت النبي ÷

والسبب يف انحراف الناس عن عيل  #بعد موت النبي ÷ هو :أن
قريش ًا كانوا قد دخلوا يف اإلسالم أخري ًا يف يوم فتح مكة ،وقد كانوا اشد أعداء
اإلسالم وأعداء النبي ÷ ،وهم الذين قاتلوه يوم بدر ،ويوم أحد ،ويوم
األحزاب ،وقبل ذلك حارصوه يف شعب أيب طالب مع بني هاشم سنتني أو
ْ ُ َ
ثالث ًا ،ثم أخرجوه من مكة ،وقد حكى اهلل ذلك يف قوله تعاىلّ﴿ :نِإذ َي ْمك ُر بِك
ذ َ َ َ ُ ُْ ُ َ َْ َُُْ َ َْ ُْ ُ َ ََْ ُ ُ َ ََْ ُ ُ ذُ َ ذ
اّلِلُ
اَّلِين كفروا ِِلثبِتوك أو يقتلوك أو ُي ِرجوك ويمكرون ويمكر اّلِل و
َخ ْ ُ
ْي ال ْ َماكِر َ
ين[ ﴾30األنفال].
ِ

غري أن اإلسالم أخري ًا قهرهم ،فدخلوا يف اإلسالم يوم فتح مكة قهر ًا عن
غري اقتناع وال رضا ،وما زالت قلوهبم مآلنة من احلنق والكراهة لعيل #؛ ملا
له من النكاية فيهم يف احلروب التي جرت بينهم وبني النبي ÷.
لذلك فإهنم ملا جرى يوم السقيفة ما جرى سمحوا بالبيعة أليب بكر غاية
السامح ،وأيدوها غاية التأييد ،وكانوا هم أنصار أيب بكر ورجاله ،وأصبحوا بعد
ذلك رجال الدولة.
فأظهروا ما يف قلوهبم من العداوة لألنصار الذين قاتلوهم مع النبي ÷
يف بدر وأحد واألحزاب ،وآووه ونِصوه.
فأكثرت شعراء قري من هجاء األنصار وذمهم ،ويف كتب السري والتواريخ
الكثري من التفصيل ملا جرى من ذلك.
كام أظهروا اإلزراء بأهل البيت ،وشددوا يف التضييق عليهم ،فأخذوا مال
فاطمة & الذي أنحلها إياه أبوها ÷ ،ومنعوها إرثها ونصيبها من الفيء.
وحرموا بني هاشم مجيع ًا من شغل أي دور يف مهمة اخلالفة ،وأبعدوهم عن
ساحتها تامم ًا.
وأعطوا القيادات الرفيعة واملناصب والواليات لرجال قري خصوص ًا.
أما بنو هاشم واألنصار ،وغريهم من الصحابة الذين ليسوا من قري
فطردوهم ،وأبعدوهم ،وحرموهم من ذلك ،فأعطوا قيادات اجليوش اإلسالمية
والواليات ليزيد بن أيب سفيان ،ثم ملعاوية بن أيب سفيان من بعد موت أخيه،
وخلالد بن الوليد ،وعمرو بن العاص ،ثم لعبد اهلل بن سعد بن أيب رسح،
والوليد بن عقبة بن أيب معيط ،ومروان بن احلكم ،وأشباههم.
حكم احملاربني لعلي (ع)

الذين حاربوا علي ًا  #حني توىل اخلالفة أحزاب ثالثة:
 -4أوهلم الناكثون بقيادة طلحة والزبري وعائشة.
 -4القاسطون بقيادة معاوية بن أيب سفيان.
 -2املارقون وهم اخلوارج.
وقد اختلف الناس يف حكم هؤالء الطوائف الثالث ،فأهل السنة يتساهلون يف

حكم الناكثني والقاسطني ،ويتشددون يف احلكم عىل اخلوارج بالكفر والفسق.
فقال بعض علامئهم :إن طلحة والزبري وعائشة ومعاوية وعمرو بن العاص
وقاتل عامر بن يارس مأجورون؛ ألهنم اجتهدوا وأخطأوا ،واملجتهد املخطئ له
أجر ،وحرموا ذكر أي من هؤالء إال بخري ،وحرموا أيض ًا اخلوض فيام شجر بني
الصحابة ،وجعلوا ذلك من أصول العقيدة.
وجوابنا عليهم أن نقول:

 -4أمري املؤمنني عيل  #هو اخلليفة الرشعي ،واإلمام املفرتض الطاعة
باإلجامع بيننا وبني أهل السنة ،وال خالف أن اخلروج عىل اخلليفة وسل السيف
يف وجهه من أكرب املعايص.
وحينئذ فالواجب إجراء حكم املعصية عىل العايص من غري نمر إىل سابق
فضل أو صحبة ،فالصحبة وسابق الفضل ال يمنع من ذلك؛ بدليل ما ثبت
باالتفاق أن النبي ÷ كان يقطع السارق ،ويقتل القاتل ،وحيد الزاين ،وقد
كانوا صحابة ،واشتهر أنه ÷ قال(( :واهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت
لقطعت يدها))(.)4
وقد قال أهل السنة :إن الذين تألبوا عىل عثامن ،وخرجوا عن طاعته،
وحارصوه ،ثم قتلوه عصاة ظلمة ملعونون و… إلخ ،ففرقوا يف احلكم بني
اخلارجني عىل عثامن وبني اخلارجني عىل عيل .#
وقد كان احلق أن حيكموا عىل اخلارجني عىل عيل  #بمثل ما حكموا به
عىل اخلارجني عىل عثامن ،أو بالعكس ،فيحكموا عىل اخلارجني عىل عثامن بمثل
ما حكموا به عىل اخلارجني عىل عيل .#
-4ال شك أن اخلارجني عىل عيل  #سفكوا دما ًء كثرية يف خروجهم ،فقتل
طلحة والزبري بالغدر أصحاب عيل  #يف البِصة ،ثم قتل بعد ذلك قتىل كثرية
يف معركة يوم اجلمل ،وكل ذلك بسبب خروج الناكثني ونكثهم.
( )4سنن ابن ماجه ( )154/4رقم ( ،)4521صحيح مسلم ( )4245/2رقم (.)4411

وقتل معاوية ما ال حيىص من املسلمني يف صفني ،وفيام بعده ،وقد عمم اهلل
تعاىل قتل املؤمنني تعمي ًام كبري ًا ،وشدد فيه احلكم ،فقال تعاىل يف سورة النساء:
ذ َ ً
ْ ْ
َ َ ْ َْ ْ َ ْ
﴿ َو َما َكن ل ُِمؤم ٍِن أن َيقتُل ُمؤمِنًا إَِل خ َطأ ...إَل قوُل عز وعَلَ :و َم ْن َيقتُل
َ َ َ
َ
ُ ْ ً ََُ ً َ َ َ ُُ َ َذُ َ ً َ َ َ َ ذُ َ َ
اّلِل عليْهِ َول َعنَ ُه َوأع ذد ُُل
ضب
مؤمِنا متع ِمدا فجزاؤه جهنم خ ِ
الا فِيها وغ ِ
َ
ً
ذُ َ ْ َََ َْ ً َْ
َ َ ً َ
عذابا ع ِظيما﴾93
[النساء ،]93َ -94 :وقال سبحانه ...﴿ :أنه َمن قتل ن َفسا َبِغْيِ
َْْ َ َ ذَ َََ ذ َ َ ً
َْ َ َ
ْ َ َ َ ذ
ْ
اس َجِيعا َو َم ْن أحيَاها فكأن َما أحيَا
نف ٍس أ ْو ف َسا ٍد ِِف اْلر ِض فكأنما قتل انل
ذ َ َ ً
اس َجِيعا﴾ [املائدة.]34:
انل
ويف احلديث(( :من أعان عىل قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبني

عينيه مكتوب آيس من رمحة اهلل))( )4أو كام قال ،إىل غري ذلك.
إذا كان أهل السنة واجلامعة ال يرون عىل الناكثني والقاسطني بأس ًا فيام فعلوا
من املناكري وسفك الدماء فباألوىل واألحرى أنه ال بأس عىل من ذكرهم بسوء
أعامهلم ،وإذا كان ذلك ال يرضهم فإنه ال يرض املتكلم كالمه فيهم.
فام بال أهل السنة حيكمون عىل من تكلم يف معاوية بسوء عمله باألحكام
املغلمة كالزندقة والرفض والفسق وجيرحون عدالته ويبالغون يف ذمه
واالستنكار عليه؟
تخامتة هذا الباب

بايع الصحابة واملسلمون بعد مقتل عثامن لعيل بن أيب طالب  ،#ولقبوه
خليفة املسلمني.
فأول من خرج عن طاعته وبغى عليه طلحة والزبري وعائشة وجامعة قري ،
ونِصهم أهل البِصة ،فحارهبم أمري املؤمنني  ،#وانتِص عليهم انتصار ًا
ساحق ًا ،ثم تأبى عليه معاوية ابن أيب سفيان وأهل الشام فلم يدخلوا يف طاعته،
وحصل بينهم حرب طويلة ،قتل فيها عرشات اآلالف من املسلمني.
( )4السنن الكربى للبيهقي ( )24/1رقم ( ،)45145جامع األحاديث ( )214/41رقم
( ،)44242 ،44244وعزاه أليب داود والبيهقي والطرباين وابن عساكر والبيهقي ..إلخ.

ثم خرج عىل أمري املؤمنني  #طائفة كبرية من أصحابه أنكروا عليه
التحكيم ،وخرجوا عن طاعته ،فقاتلهم أمري املؤمنني ،وهؤالء هم اخلوارج.
فكام ترى انقسم املسلمون إىل ثالثة أقسام:
 -4عيل  #وأنصاره.
 -4معاوية وأنصاره.
 -2اخلوارج.
فكان هذا أول انقسام ظهر عىل الساحة.
وكل قسم من هذه األقسام الثالثة له مذهب يتميز به.
وما زالت هذه املذاهب الثالثة حية إىل اليوم ،وما زال ذلك الطابع الذي هو
طابع العداء بني الطوائف الثالث حي ًا أيض ًا مل ختف حدته مع طول التاريخ.
و قد ُعرفت كل طائفة من هذه الطوائف الثالث باسم تعرف به وتدعى.
فاسم الشيعة اسم خيتص به أنصار أمري املؤمنني  #وأتباعه.
واسم اخلوارج اسم خيتص به الذين انشقوا من أصحاب عيل  #وحاربوه.
واسم أهل السنة واجلامعة اسم خيتص به أنصار معاوية وأشياعه.
غري أن أنصار معاوية وأتباعه سيطروا بعد استشهاد أمري املؤمنني عىل الساحة
اإلسالمية ،وقوي نفوذهم ،فعمم بذلك البالء عىل شيعة عيل  ،#وكان
معممهم يف العراق ،ف َتتَ َّبعهم معاوية وأشياعه ،وقتلوهم إال من تربأ من دين
عيل  ،#وعىل ذلك سار ملوك بني أمية من بعد معاوية ،ثم ملوك بني
العباس ،يتتبعون شيعة عيل ،ويقتلوهنم حتت كل سامء ،لذلك فإن مذهب أهل
السنة واجلامعة صار هو املسيطر يف الساحة اإلسالمية ،وصار هو الدين الوحيد
واملذهب الرسمي يف مجيع األقطار اإلسالمية ،ال يعرف غريه ،وملا جاء عِص
التدوين دونت الكتب عىل قواعد مذهب أهل السنة واجلامعة.
أما مذهب شيعة عيل  #فقد غاب عن الساحة تامم ًا ،ومل يعد له وجود،
اللهم إال يف ظلامت صدور الشيعة ،أو يف غياهب السجون.

بعض قواعد وأسس مذهب أهل السنة واجلماعة

ومن قواعد أهل السنة واجلامعة التي بنوا عليها مذهبهم:
 -4رد رواية كل من حيب علي ًا  ،#ورد شهادته.
 -4تعديل كل من يبغض علي ًا #؛ فتقبل روايته وشهادته.
 -2التشيع يف عيل وحمبته جريمة عميمة تساوي الزندقة.
 -2ال جيوز أن يتزوج السني بالشيعية وال العكس.
 -5ال جيوز ذكر معاوية بسوء فعله ،وال مروان ،وال الوليد بن عقبة ،ونحوهم؛
ألهنم صحابة ،ومن تكلم فيهم بسوء فهو بمنزلة الزنديق ،حده القتل.
وهلم قواعد كثرية من هذا القبيل جيعلوهنا من أسس الدين وقواعده وأصوله.
وكام قلنا فإن هذا املذهب طبق البالد اإلسالمية منذ عهد معاوية ،شب عليه
الصغري ،ومات عليه الكبري ،ال يعرفون سواه ،وصار له علامء مربزون يف
احلديث والفقه والتفسري واألصول والفروع ،وصار هو املذهب الوحيد
للسلف واخللف ،ومن طالع كتب التواريخ علم صحة ما ذكرنا.
الدليل على بطان هذا املذهب

ومن هنا يعلم أن هذا املذهب مذهب باطل ال صلة له باإلسالم ألن:
 -4أمري املؤمنني علي ًا  #كان هو اخلليفة الراشد بال خالف بني املسلمني،
وكان معاوية من أعدائه الذين قاتلوه وبغوا عليه.
وال خالف بني املسلمني أن الباغي عىل إمام احلق فاسق مبطل ،جيب عىل اإلمام
واملسلمني قتله وقتاله ،وأن من نارصه عىل بغيه وتابعه يف عمله حكمه حكمه.
فكيف صار أشياع معاوية وأنصاره بعد ذلك أهل احلق واهلدى؟ وأشياع
عيل  #وأنصاره أهل الضالل والباطل؟!!
 -4قال النبي ÷ يف عيل  #بإجامع الشيعة وأهل السنة(( :إنه ال حيبه إال
مؤمن وال يبغضه إال منافق)) وهذا من األحاديث التي ال خيتلف يف صحتها أهل
السنة والشيعة ،فهو حديث معرتف بصحته بني الفريقني.

ومام ال شك فيه أن أهل السنة واجلامعة جيرحون كل من حيب علي ًا  ،#وال
يقبلون روايته ،وأهنم يعدون ذلك من أعمم اجلرح.
ويقبلون رواية مبغيض عيل  ،#وعىل ذلك وضعت صحاحهم،
والرسول ÷ قد نص عىل نفاق مبغيض عيل  #نص ًا جممع ًا عليه ،معرتف ًا
بصحته ،واهلل سبحانه وتعاىل قد أخرب عن املنافقني بام أخرب ،وحذر منهم بام حذر،
َ ذُ َ ْ َ ُ ذ ُْ َ َ َ َ
َ
ي لَكذِبُون[ ﴾1املنافقون] وقال
من ذلك قوله تعاىل﴿ :واّلِل يشهد إِن المنافِقِ
َ
ُ ُ ذ َ ً َ َ
َ َ
َ َ ُ
ُ
سبحانه﴿ :ل ْو خ َر ُجوا فِيك ْم َما َزادوك ْم إَِل خ َباَل َوْل ْوض ُعوا خَِللك ْم
ُ َ ُ ْ ْ َ
ُْ َ ُ َ
ون َوال ْ ُم َناف َِق ُ
ات
َيبْغونك ُم الفِت َنة ...اْلية﴾ [التوبة ،]27 :وقال سبحانه﴿ :المناف ِق
ْ ُ َ َ
َُْ ُ َ ُْ ْ َ َ ََْ ْ َ َ َْ ْ
ْ
ْ ُ
ُ
وف َويَقبِضون أيْد َِي ُه ْم
ر
ع
َبعض ُه ْم م ِْن َبع ٍض يأمرون بِالمنكرِ وينهون ع ِن الم
ِ
َ
ذَ ََ َُ ْ ذ ُْ َ َ ُ َْ ُ َ
ي ه ُم الفاسِقون[ ﴾67التوبة] وقال سبحانه:
ن ُسوا اّلِل فنسِيهم إِن المنافِقِ
ُ ُ
ََ ْ ُ َ ُْ ْ ذُ ْ ْ
ج ٌس﴾ [التوبة ]94 :وقال تعاىلَ ﴿ :وم َِن انلذ ِ
اس َم ْن َيقول
﴿فأع ِرضوا عنهم إِنهم رِ
ْ
ْ
ََ ُ ْ ُ ْ َ َُ ُ َ
ذ
ِين َ
َ
ون ذ َ
اّلِل َو ذاَّل َ
آم ُنوا...إَل قوُل
آم ذنا بِاّلِل ِ َوبِاِلَ ْو ِم اْلخ ِِر وما هم بِمؤ ِمن ِيُ 8يادِع
َْ
َ َ َ َ ُْ
َ ََ ذ
َ ُ ذ َْ
ْ
تعاَلّ :نِإذا قِيل ل ُه ْم َل تفس ُِدوا ِِف اْل ْر ِض قالوا إِن َما َن ُن ُمصل ُِحون 11أَل إِن ُه ْم
ُ ُ ُْ ْ ُ َ َ
َ ْ
َ
ك ْن َل يَش ُع ُرون ...12اْليات﴾ [البقرة].
هم المف
سِدون َول ِ
وأهل السنة واجلامعة قد بنوا دينهم يف أصوله وفروعه عىل تلك الصحاح

التي رواهتا كام ذكرنا ،وقالوا :إن دينهم هو الدين احلق ،وما سواه ضالل
وباطل ،وال حيتاج املقام ألكثر من هذا ملن يريد النمر لدينه.
 -2من قواعدهم األصولية:
أ -أن من قال :ال إله إال اهلل دخل اجلنة وإن رسق وإن زنا ...إلخ.
ب -أن شفاعة الرسول ÷ تكون ألهل الكبائر خاصة من أمته.
ج -إن املوحدين من أمة حممد ÷ سيخرجون من النار إذا دخلوها،
ََ ُ َ ْ ََ ذ َ ذ ُ ذ
ار إَِل
وتامم ًا كام قال اهلل تعاىل حاكي ًا عن اليهود﴿ :وقالوا لن تمسنا انل
َذ ً ْ ًَ
اما َمع ُدودة﴾ [البقرة.]80:
أي

وأنت أهيا الناظر إذا تأملت هذه األصول التي يذكرها أهل السنة واجلامعة يف
أصول عقيدهتم جتدها يف الواقع دعوة إىل ارتكاب اجلرائم والكبائر واملآثم،
ودعوة إىل التهاون برشائع اإلسالم وفرائضه ،وهذا يف احلقيقة دعوة شيطانية،
فإنه الذي يدعو إىل ذلك ويزينه ويسهل فيه.
وإذا نمرت ثانية إىل كتاب اهلل تعاىل جتده سبحانه وتعاىل يدعو إىل تزكية
النفس من أدناس املعايص ،وإىل طهارهتا ،وحيذر من ارتكاب املآثم واجلرائم
والكبائر والفسوق والعصيان ،ويشدد يف الوعيد أشد التحذير.
 -2ومن أصوهلم العميمة أن اهلل تعاىل وتقدس هو الذي يتوىل وحده خلق
أفعال العباد املعايص منها والطاعات ،فيجب عندهم اإليامن والتصديق بأن اهلل
تعاىل هو الذي خلق الزنا واللواط والكفر والفسوق و..إلخ ،دون العبد ،وأنه
تعاىل قدر ذلك ،وأراده ،وشاءه فنزهوا العبد والشيطان عن فعل ذلك وإرادته
محلوا امللك القدوس مسئولية فعلها وإرادهتا وحده ،دون العبد
ومشيئته ،و ّ
العايص ،ودون الشيطان ،وسموا ذلك توحيد األفعال ،وعىل ذلك فمن قال :إن
العبد هو الذي توىل فعل املعصية وإحداثها فهو مرشك قدري ،حيل دمه وماله.
 -5ومن أصوهلم أن مجيع الصحابة عدول أبرار ،ال جيوز ذكر أحد منهم
بسوء فعله ،وكل من رأى النبي ÷ فهو صحايب عندهم.
وال شك أن صحبة النبي ÷ فضيلة ،غري أن أهل السنة واجلامعة غلوا يف هذه
الفضيلة إىل حد بعيد ،والواقع الصحيح أن الصحابة وإن متيزوا برشف الصحبة
َ ْ َ َ َ ً َ َْ
كغريهم من املسلمني ،هلم ما هلم وعليهم ما عليهم ﴿من ع ِمل ص ِ
سهِ َو َم ْن
اْلا فل ِنف ِ
َ
ََ َ َ َ
ُ ُّ َ ْ
َ َ َ َ ْ َ ٌَ
ِينة﴾ [املدثر﴿ ]38 :ل َها َما
اء ف َعليْ َها[ ﴾...فصلت﴿.]24 :ك نف ٍس بِما كسبت ره
أس
َ َ َ ْ ََ
َْ
ت َوعليْ َها َما اكت َسبَت﴾ [البقرة.]484 :
كسب
َ
َ ْ ْ َْ َ َ ُ ََ
َ
اق﴾ [التوبة]10:
فيهم املؤمن وفيهم املنافق ﴿ومِن أه ِل المدِينةِ م َردوا لَع انل ِف ِ
ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
يد اْلخ َِرة﴾ [آل عمران.]144 :
﴿مِنكم من يرِيد النيا ومِنكم من يرِ

فقد جتاوز أهل السنة واجلامعة احلدود يف هذه الفضيلة ،وغلوا فيها حتى
جعلوها حصانة ال ترض معها معصية ،وهذا يف حني أهنم َّفرطوا غاية التفريط يف
حق قرابة الرسول ÷ ،فلم يرفعوا له رأس ًا ،ومل يلتفتوا إليه ،مع ما جاء يف
حقهم يف دين اإلسالم ،من ذلك ما رواه البخاري يف عدة مواضع من الصحيح:
((عيل مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي)).
ُْ َ
ومن ذلك ما جاء يف البخاري( )4وغريه من نزول آية املودة ﴿قل َل
ُْ َ
َ َُ ُ َ َ َ ْ ً ذ ْ ذَ
أ ْسألك ْم عليْهِ أجرا إَِل ال َم َودة ِِف الق ْرب﴾ [الشورى ]43 :يف عيل وفاطمة واحلسن
واحلسني  ،%ومن األمر بالصالة عليهم مع النبي ÷ ،ومن األمر بحبهم،
وغري ذلك كثري ،فإن أهل السنة واجلامعة فرطوا يف هذا اجلانب ،والدليل عىل
تفريطهم أهنم مل جيرحوا يف عدالة الذين كانوا يبغضون علي ًا  ،#بل عدلوهم،
ورووا عنهم األحاديث وصححوها.
 -4ومن أصوهلم تقليد السلف يف أمور دينهم الصغري منها والكبري ،وتراهم
يتعصبون يف ذلك ويتشددون فيه ،وال يلتفتون إىل ما خالفه من رصائح الكتاب
والسنة ،وال يقيمون له وزن ًا ،وال يرفعون له رأس ًا.
والسلف هم اجلم الغفري والغالبية العممى التي سيطرت عىل الساحة
اإلسالمية ،بعد صلح احلسن بن عيل يف عام اجلامعة ،وذلك يتمثل يف معاوية بن
أيب سفيان وأشياعه وأنصاره ،فهم الذين سيطروا عىل البالد اإلسالمية،
وفرضوا عليها تلك املذاهب واألفكار ،وقهروا الناس عىل اعتناقها.
أما مذهب عيل  #وأتباعه وأشياعه وأنصاره فقد كنسوه من البالد كنس ًا،
وتتبعوه بكل ما أوتوا من القوة تتبع ًا ،حتى غاب عن الساحة تامم ًا ،واختفى بالكلية.
ومذهب اخلوارج هو اآلخر مل يبق له وجود عىل الساحة.
وال نقول إنه انتهى يف ذلك احلني مذهب عيل  #وأتباعه تامم ًا.
غري أن من سلم من أتباع عيل  #من القتل قد صانع القوم ،وماكرهم،
وأظهر الرضا بمذهب أهل السنة واجلامعة ،وهو يف الباطن بخالف ذلك.
( )4سبق خترجيه.

وكل ذلك من أجل السالمة من القتل املحتم والتعذيب وإهالك احلرث
والنسل الذي كان يتعرض له أشياع عيل  ،#أو حتى من يتهم بحب عيل .#
وما زال هذا النوع من الناس موجودين يف ذلك الزمان وما بعده عىل طول
التاريخ ،غري أن خوف القتل خيفيهم ويسرتهم.
وأهل السنة واجلامعة يعتربون هذا النوع خوارج وشذاذ ًا ،بل حيكمون
بزندقتهم ،ويسموهنم روافض ،وشيعه ،وقدرية ،و ...إلخ.
وبام ذكرنا يتبني لك أهيا الناظر أن مذهب أهل السنة واجلامعة مذهب بعيد
عن اإلسالم ،وخارج عن حدوده ،وأن كتاب اهلل تعاىل يتربأ منه ،وسنة الرسول
تتربأ منه أيض ًا ،بل وفطرة العقل تتربأ منه.
السبب يف انتشار مذهب أهل السنة

السبب يف انتشاره واشتهاره وكثرة أتباعه هو ما حمي به من دعم معاوية له،
وفرضه عىل الناس بكل ما أويت من قوة السلطان بالرتغيب والرتهيب ،ثم من
بعده سالطني بني أمية ،ثم سالطني بني العباس ،فصار من أجل ذلك هو
املذهب الوحيد يف كل البالد اإلسالمية.
والسبب يف عناية معاوية بتبني هذا املذهب ،ثم من جاء بعده من امللوك هو
ماله فيه من املصالح السياسية الداعمة لسلطانه.
فإنك إذا نمرت يف هذا املذهب وجدته حصن ًا حصين ًا لسلطان معاوية أوالً،
ثم لسالطني بني أمية ،ثم ملن أتى بعدهم.
ومن هنا جتد بني العباس مع شدة عداوهتم لبني أمية وحرصهم عىل طمس
كل ما له صلة هبم اضطروا إىل العناية بمذهبهم ،والسري يف طريقهم.
مذهب شيعة علي (ع)

مذهب عيل  #وأتباعه وأشياعه هو املذهب احلق الذي كان عليه
الرسول ÷ والصحابة األبرار ،والذي قتل يف سبيله أمري املؤمنني ،#
وعامر بن يارس ،وخزيمة ذو الشهادتني ،وأبو أيوب األنصاري ،وغريهم من

أهل بدر وأهل بيعة الرضوان ،وقتل أيض ًا يف سبيله الصحابيان اجلليالن صرب ًا:
حجر بن عدي الكندي ،وعمرو بن احلمق اخلزاعي ،ثم قتل يف سبيله احلسني
بن عيل بن أيب طالب  #يف كربالء ،مع سبعة عرش رج ً
ال من أهل بيته وأوالده،
وجامعة كبرية من الصاحلني ،وهذا املذهب وإن كان هو املذهب احلق فقد نكبه
الدهر ،ومل يساعده احلظ ،فأصيب بالشلل ،وتامم ًا كام جاء يف احلديث(( :ما اختلفت
أمة بعد نبيها إال ظهر أهل باطلها عىل أهل حقها))(.)4
ولقد كان املفروض أن يكون هذا املذهب احلق هو املذهب الرسمي يف
البلدان اإلسالمية ،واملذهب املسيطر عىل الساحة ،غري أن الواقع قد كان
بخالف ذلك.
يف األثر( :الناس مع الدنيا وامللوك) (ودين الرعية عىل دين الراعي)؛ لذلك
ضعف مذهب احلق والدين الصحيح ،وقل أنصاره وأتباعه.
وجامهري املسلمني يتعصبون للواقع من غري نمر يف صحته ،واخللف يتبع
السلف ،ويستعممون النقد والنقاش حول مصداقية ذلك املذهب وعدمها،
ويرون ذلك جريمة عميمة خمرجة لصاحبها من اإلسالم تقريب ًا.
ومع ضعف مذهب الشيعة بسبب قوة شوكة عدوه ،ونفوذ سلطاهنم
وسيطرهتم وكثرة أتباعهم وأنصارهم فإنه مع ذلك قد تعرض لنكبة أخرى
داخلية وهي االختالف فيام بينهم واالنقسام.
وأول ما حدث ذلك عند قيام اإلمام زيد بن عيل  ،#فإن طائفة من الشيعة
رفضت اجلهاد مع زيد بن عيل  ،#معللني ذلك بأن اإلمام هو جعفر بن حممد،
ال زيد بن عيل ،فقال هلم زيد  #بعد نقاش وجدال :اذهبوا فأنتم الرافضة
الذين قال جدي رسول اهلل ÷(( :سيأيت يف آخر الزمان قوم ....احلديث)).
فمنذ ذلك احلني انقسمت الشيعة إىل قسمني :زيدية وهم الذين شايعوا
( )4املعجم األوسط ( /210/1رقم  ،)1152حلية األولياء (.)242/2

زيد ًا  #ونِصوه ،وغري زيدية وهم الذين رفضوا نِصته ،معتذرين بام تقدم.
أما قبل ذلك فكانت الشيعة أمة واحدة وحزب ًا واحد ًا ،ومل تطل املدة بعد قيام
اإلمام زيد بن عيل  #عىل قيام الدولة العباسية ،وحينها حاولت الدولة العباسية
دعم املذهب اإلمامي والشد من أزره؛ من أجل مصالح ومنافع سياسية ،يعود
نفعها إىل الدولة العباسية ،فقد أضعفت بذلك جانب أئمة الزيدية الذين اتبعوا زيد ًا
يف اخلروج عىل الملمة وإعالن اجلهاد عليهم ،وحولت الشيعة إىل جعفر الصادق
وأوالده وروجت إلمامتهم يف الناس؛ فقد كان اخلطيب خيطب يف زمان املأمون يف
خطبة اجلمعة بالصالة عىل عيل بن موسى بن جعفر وآبائه ثم يقول:
ممممم ُممممما هم د
مممممت ٌممممماه هم د
ممممم هم م ُمن يممرش صمو اَميمام
فانجرفت الشيعة ،إىل هذا املذهب السلمي ،وصار له كيان كبري ،وأتباع
كثريون ،وعلامء ،وطلبة علم ،وكل ذلك بسبب دعم سلطان دولة بني العباس.
أما املذهب الزيدي فإن سالطني بني العباس قد توجهوا بكل قواهم إىل
مالحقة أهله وتقتيلهم ،وكان ذلك شغلهم الشاغل ،ودأهبم املتواصل ،ال يقر هلم
قرار ،وال هيد ُأ هلم بال يف مالحقة الزيدية؛ ملا يرون فيهم من اخلطورة عىل سلطاهنم.
بعض أصول الزيدية

ولنستعرض هنا شيئ ًا من أصول الزيدية عىل سبيل االختصار ،فمن أصوهلم:
 -4تفضيل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #بعد النبي ÷ عىل مجيع
الصحابة ،ملا تقدم من األدلة ،وملا قال أحد أئمة أهل السنة واجلامعة( :)4مل يأت
عن النبي ÷ يف أحد من الفضائل ما أتى يف عيل .#
( )4ورد هذا القول عن أمحد بن حنبل ،أورده عنه يف االستيعاب يف معرفة األصحاب ( )4445/2قال
فيه ما لفمه :وقال َأ رمحَد بن حنربل وإِسما ِعيل بن إِسحاق القايض :مل يرو ِيف فضائل ٍ
أحد من الصحابة
ر ر َ
ر َ َ َ ر َ
باألسانيد احلسان َما روي ِيف فضائل عيل برن َأ ِيب طالب .وكذلك َق َال َأ رمحَد برن شعيب برن عيل النسائي
.ªاهـ وهو يف الرياض النرضة يف مناقب العرشة ملحب الدين الطربي (.)411/2

 -4أمري املؤمنني عيل  #أوىل الناس بمقام النبي ÷ ،الذي هو اخلالفة؛ ملا
له من الفضل املربز عىل مجيع الصحابة ،وملا له من السبق إىل اإلسالم واجلهاد
والعلم والقرابة و ...إلخ ،وملا ثبت من النص عىل ذلك كام تقدم.
 -2إذا اختلفت األمة فاحلق مع أهل البيت؛ ملا تقدم من حديث الثقلني،
والسفينة ،وآية التطهري ،واملودة ،وغري ذلك.
 -2ومن أصوهلم :القول بالتوحيد والعدل ،ومالك التوحيد هو نفي التشبيه ،كام
قال أمري املؤمنني (( :#التوحيد أال تتومهه)) فيجب تنزهيه عن املكان ،وعن
احللول يف مكان ،وليس له وجه ،وال يدان ،وال قدمان ،وال جنب ،وال ...إلخ.
ومالك العدل ما قال أمري املؤمنني( :والعدل أال تتهمه) ،فيجب تنزهيه عن
فعل الفساد ،وظلم العباد ،ال يشاء املعايص واملآثم ،وال يريدها ،وال يقيض هبا،
وال يقدرها ،وال خيلقها ،وقد نزه اهلل تعاىل نفسه عن ذلك فيام حكاه وقصه يف
َ َُ ُ ذ َ َ ْ َ ُ َْ َ َ ذُ َ َ ْ َ ْ َ
َشكنَا َوَل
سورة األنعام يف قولـه تعاىل﴿ :سيقول اَّلِين أَشكوا لو شاء اّلِل ما أ
ْ
ُْ
َ
َ ُ
َ ُ
َش ٍء َك َذل َِك َك ذذ َ
ب ذاَّل َ
اؤنَا َو ََل َح ذر ْمنَا م ِْن َ ْ
ِين م ِْن قبْل ِ ِه ْم َح ذِت ذاقوا بَأ َسنَا قل
آب
َ
ذ
ْ َذ َ ذ
َْ َْ ُ ْ ْ ْ َُ ْ ُ َ
ْ ْ
ذ
جوهُ نلَا إِن تتب ِ ُعون إَِل الظ ذن ّنِإن أنتُ ْم إَِل
هل عِندكم مِن عِل ٍم فتخرِ
َْ
َ
َّت ُر ُصون[﴾..148األنعام].
َ
َ َْ
ُ
اء ذ ُ
وقال يف سورة النحلَ ﴿ :وقَ َال ذاَّل َ
َش ُكوا ل َ ْو َش َ
ِين أ ْ َ
اّلِل َما عبَدنا م ِْن دونِهِ
ْ َ ْ َُْ ََ َ ُ
َش ٍء َك َذل َِك َف َع َل ذاَّل َ
اؤنَا َو ََل َح ذر ْمنَا م ِْن ُدونِهِ م ِْن َ ْ
ِين م ِْن
مِن َش ٍء َنن وَل آب
َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُّ ُ ذ ْ َ َ ُ
غ ال ْ ُمب ُ
ي[ ﴾35النحل] ،وقد تقدم االحتجاج يف
قبل ِ ِهم فهل لَع الرس ِل إَِل اْلَل
ِ
ذلك عىل سبيل التفصيل.
 -5ومن أصوهلم وجوب القيام بحق خالفة الرسول ÷ من األمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،و ...إلخ ،كام تقدم.
 -4ومن أصوهلم أنه ال جيوز إثبات أي أصل من أصول العقيدة إال بدليل قاطع.
وذلك واحد من ثالثة:

أ -داللة العقل
ب -النصوص القرآنية.
ج -النصوص النبوية املجمع عليها ،أو املسلم بصحتها عند املسلمني.
أما ما سوى ذلك فال جيوز قبوله ،وال االعتامد عليه ،وعىل هذا فإن كل من
يستدل عىل إثبات أصل يف العقيدة اإلسالمية بغري ما ذكرنا فإن الزيدية ترده،
وال تقبل به ،وال تقيم له وزن ًا.

 -1أن الصحابة كغريهم من الناس ،هلم ما هلم ،وعليهم ما عليهم ﴿ َم ْن
ََ ْ ََ َ َ َ
َ َ َ ً َ َْ
ع ِمل ص ِ
اء ف َعليْ َها﴾ [فصلت.]24 :
سهِ ومن أس
اْلا فل ِنف ِ

وأن فضيلة الصحبة ال تنفع املجرمني ،بل الواقع والصحيح أنه يضاعف

العذاب عىل الصحايب الذي يرتكب الفواح

دون غري الصحايب ،وهذا هو

الذي قامت عليه الربهنة الصحيحة ،دون ما يقوله أهل السنة واجلامعة ،وذلك
َ َْ
ْ ُ
َ َ َ ذ
ت مِنك ذن
ب م ْن يأ ِ
يف قول اهلل تعاىل يف أزواج النبي ÷﴿ :يا ن ِساء انل ِ ِ
َْْ
َ َ َُ َ ُ َ َ
اع ْف ل َ َها ال ْ َع َذ ُ
ي ..اْلية﴾[األحزاب.]30:
بِفاحِش ٍة مبيِن ٍة يض
اب ِ
ضعف ِ
والرس يف ذلك -واهلل أعلم -أن املعصية تعمم عىل حسب عمم النعمة التي
أنعمها اهلل تعاىل عىل اإلنسان.
ونعم اهلل تعاىل عىل الصحابة بمشاهدة النبي ÷ ومشاهدة اهلدى ،والنور
أعمم وأتم من نعمه تعاىل عىل املؤمنني الذين آمنوا بالنبي ÷ ومل يشاهدوه.
وحينئذ ففضيلة الصحبة ال تنفع إال املؤمنني الذين استقاموا عىل اإليامن
واهلدى ،وتامم ًا كام قال سبحانه وتعاىل يف نساء النبي ÷َ ﴿ :و َم ْن َي ْقنُ ْ
ت
َََْْ َ ً ُْ َ َ ََْ َذَْ
ْ ُ ذ
وُلِ وتعمل ص ِ
ك ذن ِّلِل ِ َو َر ُس ِ
ي …﴾ [األحزاب.]31 :
مِن
اْلا نؤت ِها أجرها مرت ِ
فإن قيل :ما ذكرت إنام هو يف نساء النبي ÷ ،ال يف الصحابة ،والكالم
إنام هو يف الصحابة ال يف نساء النبي ÷.
قلنا :العلة والسبب الذي استحق به نساء النبي ÷ مضاعفة العذاب عىل
فعل فاحشة أو مضاعفة الثواب عىل االستقامة إنام هو معاَشة النبي ÷

ومصاحبته ،فإذا مل تنفع نساء النبي ÷ تلك املعاَشة واملصاحبة يف دفع العذاب
والعقاب؛ فأوىل وأحرى أن ال تنفع من هو أقل منهن مصاحبة للنبي ÷
وخمالطة ومعاَشة ،وال شك أن صحابة النبي ÷ أقل خمالطة للنبي ÷

ومصاحبة ومعاَشة وجمالسة من نسائه.
 -1جيب عىل الناظر اخلوض فيام جرى بني الصحابة ،وحتقيق النمر والبحث
يف ذلك؛ ليتعرف من خالل ذلك عىل ا ُمل ِح رق منهم واملبطل ،والعدل وغري
العدل ،فإذا تبني له ذلك أخذ دينه عن املحقني أهل العدالة واالستقامة دون
املبطلني الماملني.
والدليل عىل ما ذكرنا أن الصحابة أخري ًا اختلفوا اختالف ًا عمي ًام حتى لعن
بعضهم بعض ًا ،وحتى قتل بعضهم بعض ًا ،واستحل بعضهم دماء بعض ،وجرى
بينهم من ذلك كأشد ما يكون.
حر موا اخلوض يف ذلك ،وال عرف بينهم السكوت عن ذلك ،بل
وال َّ

تكلمت حتى السيوف ،ونطقت األسنة والرماح ،ومل يعرف ترك اخلوض يف
ذلك إال يف أزمنة متأخرة جد ًا ،ولعل ذلك كان يف أزمنة بني العباس ،أما قبل
ذلك فال يعرف؛ بدليل أن أهل القرن األول ،وأكثر القرن الثاين كانوا خيطبون

فوق املنابر يف اجلمع واألعياد يف مجيع البالد اإلسالمية ومجيع مساجدها بلعن
عيل بن أيب طالب .#
وحينئذ يتبني لنا أن ترك اخلوض فيام جرى بني الصحابة مذهب مستحدث مبتدع.
والذي يمهر يل أن الغرض من هذا املذهب املبتدع هو املحافمة عىل قداسة
معاوية وعمرو بن العاص والوليد بن عقبة بن أيب معيط ومروان بن احلكم
واملغرية بن شعبة وأمثاهلم.
ومل يريدوا املحافمة عىل كرامة مجيع الصحابة؛ بدليل أهنم مل يرفعوا رأس ًا
للعن عيل  #وأهل بيته ،ومل حيركوا ساكن ًا ،بل إهنم حكموا بعدالة
فاعلة حك ًام ،وحتروا الرواية ،وأخذ احلديث عنه حتري ًا ،ومن أراد معرفة صحة ما

ذكرنا فلينمر يف مقدمة فتح الباري َشح صحيح البخاري.
 -1ومن أصوهلم أن اخلالفة حق خاص بأهل البيت  ،%وهم الذين
ضمهم الكساء ،ثم من صلح هلا من ذرية احلسنني ’ ،مع َشائط سلفت،
وهلم أصول تقدمت يف هذا الكتاب.
سامة عقائد الزيدية من اخلرافات وخمالفة فطر العقول

والذي تتميز به الزيدية عن سائر الفرق -سالمة عقائدها من اخلرافات،
وخمالفة ما تعرفه فطر العقول؛ فإنك إذا نمرت إىل ما عند الزيدية يف ذلك كله
وجدته مساير ًا ملا تعرفه فطر العقول ،تأنس به وتنجذب إليه ،وتذعن له
وتعرتف به ،ويف ذلك من الدليل عىل صحة ديانتهم ما ال خيفى.
وذلك أن اهلل تعاىل جاء بالرشائع املتطابقة مع فطر العقول ،ومع ما تعرفه
العقول ،وتنجذب إليه ،وتأنس به ،أال ترى إىل قوله تعاىل يف وصف النبي ÷:
َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُّ َ
ََ
ْ ُ ْ ْ
الطيبَات َويُ َ
حرِ ُم عليْ ِه ُم
﴿يَأ ُم ُره ْم بِال َمع ُر ِ
حل ل ُه ُم ذ ِ ِ
وف وينهاهم ع ِن المنك ِر وي ِ
ْ
اْلَبَائِث[ ﴾..األعراف.]147:
ُْ ذ َ َ ذ َ َ َ َْ
َ
َ
ْ
ب الف َواحِش َما ظ َه َر مِن َها َو َما َب َطن﴾[األعراف.]33:
وقوله تعاىل﴿ :قل إِنما حرم ر ِ
َََ َ ْ ُ َ
َََ َ َ ذ ُ َ
وكثري ًا ما خيتم اهلل تعاىل اآلية بقوله﴿ :أفَل تذكرون﴾ ﴿أفَل تعقِلون﴾
َ ذ
َ ذ ُ َْ ُ َ
َ ذ َ
﴿ل َعل ُه ْم َيتَذك ُرون﴾ ﴿ل َعلك ْم تعقِلون﴾ ونحو ذلك؛ إشارة منه جل وعال
إىل أن ما جاء به من الدين والرشيعة موجود يف العقل ،ومركوز فيه بالفطرة ،وال

حيتاج العاقل ،يف االعرتاف بصحته إال أن يرجع إىل عقله وفكره ليتذكر ذلك.
أما سائر املذاهب اإلسالمية األخرى فقد تلوثت بخرافات وأباطيل ،متجها
الفطرة ،وتنفر عنها ،ويستنكرها العقل ،ويشمئز منها ،وال يعرتف هبا.
فقول أهل السنة :إن اهلل تعاىل هو الذي خلق الكفر يف الكافر ،وخلق الزنا
يف الزاين ،وخلق املعصية يف العايص ،وقدر ذلك ،وشاءه وأراده ،ال فعل للعبد
يف ذلك ،وال اختيار ،وال مشيئة وال إرادة ،وال قدرة لـه عىل التخلص من ذلك،
وأن اهلل تعاىل سيعذبه عىل ذلك.

فهذا قول مرفوض عند العقل؛ ملا فيه من املنافاة للعدل واإلحسان الذي
متدح اهلل بنفيه عن نفسه ،وملا فيه من الملم الذي نفاه تعاىل أيض ًا عن نفسه.
وقول بعضهم :إن اهلل تعاىل هو الذي خلق املعصية يف العايص ،وأوجدها،
وشاءها ،وأرادها ،وقدرها ،وإن العايص مع ذلك فعلها باختياره ،ومشيئته،
وإرادته ،فهذا قول متناقض ،ال يصدق به العقل وال يقبله ،وذلك أن املعصية إذا
كانت قد حدثت بفعل اهلل وإرادته ومشيئته وقضائه وقدره فأين فعل العايص
واختياره ومشيئته؟ وإن كانت حدثت بفعل العايص فأين فعل اهلل؟
وقول أهل السنة :إن اهلل تعاىل سريى يوم القيامة بال كيف ،ال يمكن للعقل
أن يصدق ذلك وال يقبله ،وذلك أن الرؤية ال تقع إال عىل ذي كيفيات ،واملراد
بالكيفيات الصفات الماهرة من الطول والعرض واحلركة والسكون واللون
ونحو ذلك.
وال يمكن أبد ًا أن تقع رؤية العني عىل يشء ال هو متحرك ،وال ساكن ،وال
طويل ،وال قصري ،وال عريض ،وال متلون بلون ،وال هو فوق ،وال حتت ،وال
يمني ،وال شامل ،ال خلف ،وال أمام ،وال هو قريب ،وال بعيد ،وال بني بني ،وال...
إلخ ،فمثل ذلك ال يقبله عقل ،وال يصدق به ،ومن املحال أن يؤمن به عاقل.
ويتحري العقل يف قول أهل السنة :إن اهلل تعاىل هو الذي خيلق أفعال العباد
الطاعات منها واملعايص ،ويستبعد ذلك ،وال يقبل به...،ويتساءل :فام فائدة
إرسال الرسل وإنزال الكتب ما دام أن األمر مفروغ منه؟!
وملاذا الثواب والعقاب يف جنات النعيم ،ويف عذاب اجلحيم ،ما دام أن اهلل
تعاىل هو الذي يتوىل فعل الطاعات واملعايص دون العباد؟!
ويتساءل العقل :ملاذا يعذب اهلل تعاىل بأشد العذاب يف نار جهنم عباده عىل
غري يشء اجرتحوه؟! وملاذا يعذهبم عىل يشء هو تعاىل توىل فعله دوهنم؟!

أليس هذا من الملم الذي متدح اهلل تعاىل بنفيه عن نفسه يف نحو قوله تعاىل:
ْ َُ ُْ َ ْ ً
َْ َ َ
ْ َ ُ َ ًَ َ ْ
ذ ذَ َ ْ
ْ
ت مِن لنه أجرا
﴿إِن
اّلِل َل َيظل ُِم مِثقال ذ ذر ٍة ّنِإن تك ح َسنة يُضاعِف َها َو ُيؤ ِ
ً
َ
ع ِظيما[ ﴾40النساء]؟!
وكل عقائد أهل السنة تقريب ًا وكل مذاهبهم يقف عندها العقل متحري ًا
متسائالً ،وإن شئت املزيد يف هذا الباب فارجع إىل كتاب (ملاذا؟ وهل؟
وكيف؟) ففيه الكثري من التساؤالت التي وضعها العقل ،واستشكلتها الفطرة
عىل ذلك املذهب...
وقد ذكرنا فيام سبق شيئ ًا من اخلرافات املذهبية حول مذهب اإلمامية عند
الكالم عليهم ،فارجع إليه ،ونعني هبم اجلعفرية.
بعض أباطيل مذهب اإلمساعيلية

أما اإلمامية اإلسامعيلية فأصول عقائدهم عىل التحقيق غري واضحة عىل
املستوى العام؛ لتكتمهم عىل مذهبهم ،فال يوجد هلم كتاب.
وقد كان أول مذهب اإلسامعيلية يف اليمن جاء عن طريق أيب القاسم بن فرج
بن حوشب بن زاذان الكويف ،وعيل بن الفضل اخلنفري.
أما أبو القاسم فطلع جبل مسور واستفتحه ،وبنى به حصن ًا.
وأما عيل بن الفضل فاستوىل عىل أرض يافع ،ثم اشتدت وطأته فاستوىل عىل
أكثر خماليف اليمن ،وأعلن الكفر ،وأحل مجيع املحرمات ،وخرب املساجد،
وكان يدعي أنه نبي ،فقال فيه بعض شعراء عِصه:
ْممممزيم ِشائمممم هممممخا اسمممم
مممخ اَعمممود يممما همممخ وا ي
ممممموب ممممم ٌممممم ها مممممم

فحممممص الُممممقو ونممممص المممم و

وهمممممخا ممممم ٌممممم يعمممممٌ

ونممممص الُممممزيام ولممممم يتعمممم
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واملشهور عن اإلسامعيلية الذين اشتهرت تسميتهم بالباطنية أهنم يتأولون ألفاظ
القرآن عىل غري ظاهره ،وكذلك ألفاظ السنة ،فيقولون فيام ذكر اهلل تعاىل من ثواب
اجلنة ونعيمها :إن املراد بذلك وصل احلبيب ،وبام ذكر اهلل تعاىل من الوعيد الشديد
يف نار جهنم :إن املقصود به فراق احلبيب ،إىل غري ذلك ،وعىل هذا فليسوا من
املسلمني؛ لتعطيلهم َشائع اإلسالم وفرائضه ووعده ووعيده و ...إلخ.
أما املذهب الزيدي فتجده صافي ًا من كل خرافة ،بعيد ًا عن كل شائنة.
والذي ينقصه أنه مل حيظ بدولة وسلطان ،بل عىل العكس فقد ابتيل من أول
يوم بحرب الدول والسالطني التي استولت عىل بالد املسلمني.
أساس اإلسام

لكل ٍ
جاء يف احلديث (( :ر
وأساس اإلسالم ح ُّبنا أهل البيت))(.)4
أساس،
يشء
ُ
ٌ
وحق ًا فإن اإلسالم ال تقوم أركانه إال إذا ابتنى عىل هذا األساس املكني،
ومن بنى عىل غري هذا األساس أهنار به بنيانه ،وخر عليه السقف من فوقه.
وتوضيح ذلك أن املرء إذا أحب شخص ًا استحسن منه كل حركاته وسكناته،
ومال به هواه إىل هوى حمبوبه ،وتضجر من كل ما يتضجر منه ،ومن هنا قال
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ ذ َ َ ذ ُ
وِن[ ﴾..آل عمران ،]31 :فاإلتباع
سبحانه وتعاىل﴿ :قل إِن كنتم َتِبون اّلِل فاتبِع ِ
تابع للمحبة ،ومتفرع عليها ،ومالزم هلا.
وهبذا يتوضح أن املحبة أساس اإلسالم ،وأصل له ،فإذا حصلت املحبة تبعها يف
احلصول العمل برشائع اإلسالم ،وإذا مل حتصل املحبة مل حيصل العمل املطلوب.
وهذا يشء متقرر يف طبائع النفوس ،ومركوز يف فطرهتا التي فطرها اهلل تعاىل
عليها ،ال تبديل خللق اهلل ،وعىل العكس من ذلك البغض فإن املرء إذا كره
شخص ًا كره أعامله ،ونفر عنها ،و ...إلخ.
( )4تيسري املطالب ( /544رقم  ،)410ميزان االعتدال ( )25/2يف ترمجة حممد بن مسعر.

وقد جاء عن النبي ÷(( :أوثق عرى اإلسالم احلب يف اهلل والبغض يف
َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ َ َ ذ ُ ْ َ
خذوا اِلَ ُهود
اهلل)) أو كام قال .وقال اهلل تعاىل﴿ :يا أيها اَّلِين آمنوا َل تت ِ
ذ
ْ ُ
َ ذ َ َ َْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َْ َ ُ ْ
اء َبع ٍض َو َم ْن َيتَ َول ُه ْم مِنكمًْ[ ﴾...املائدة.]41 :
وانلصارى أو ِِلاء بعضهم أو ِِل
َ
َ َذ
اء م ِْن ُدون ال ْ ُم ْؤ ِ َ
خ ُذوا الْ ََكف ِر َ
ين أ ْو ِِلَ َ
من ِي﴾[النساء]122:
وقال سبحانهَ﴿ :ل تت ِ
ِ
ِ
ََ ْ ََْْ َ َ ََْ َ َ ذ
اّلِلِ ِِف َ ْ
َش ٍء ...اْلية﴾ [آل عمران.]48 :
﴿ومن يفعل ذل ِك فليس مِن
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه جيب عىل كل مكلف اكتساب مودة أهل البيت،
وتربيتها يف النفس ،وعامرة القلب هبا ،ثم بعد ذلك املحافمة عليها ،وسد منافذ
الشيطان التي قد يتسلل من خالهلا إىل قلب املؤمن ،ليكدر عليه حبه ألهل
البيت ،الذي إن تكدر وفسد هتدم بنيان اإلسالم ،وخوت عروشه.
ومنافذ الشيطان ومداخله يف هذا الباب كثرية ،منها :أن الشيطان يأيت
اإلنسان من باب التفضيل فيبعث يف نفس اإلنسان األنفة من زيادة فضل أهل
البيت عىل غريهم ،ويزين له الرتفع عن اإلقرار بفضلهم ،ويزين له جحوده.
ثم يتبع الشيطان ذلك بتحسني عداوة أهل البيت ومضايقتهم ،وحماولة إنزال
الرضر هبم ،وهكذا ال يستجيب اإلنسان ليشء من الشيطان يف صغري إال جره
إىل ما هو أكرب ،وأوقعه فيام هو أعمم ،حتى يوقعه يف الكفر والتكذيب بآيات اهلل
َ
واالستهزاء هبا ،وتامم ًا كام قال سبحانه وتعاىلُ ﴿ :ث ذم ََك َن ََعق ِبَ َة ذاَّل َ
ِين أ َس ُ
اءوا
ُّ َ َ ْ َ ذ
ُ َ
ذ َ ُ
ُ
آيات اّلِل ِ َوَّكنوا ب ِ َها ي َ ْستَ ْهزِئون[ ﴾10الروم].
ب
وا
ب
ذ
السوأى أن ك
ِ ِ
ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ ٌ َْ
َ َْ ْ
ح َذر ذاَّل َ
ِين ُيال ِفون عن أم ِره ِ أن ت ِصيبهم ف ِتنة أو
وكام قال
سبحانه﴿ :فلي ِ
ُ َُ ْ َ َ ٌ َ
صيبهم عذاب أ ِِل ٌم[ ﴾63النور].
ي ِ
والواجب عىل املكلف أن حيارب مثل هذه الوساوس الشيطانية ،وأن

يدافعها ،والطريق إىل حماربتها هو االستعاذة باهلل تعاىل من وساوس الشيطان
ومهزاته ،وأن يعرض اإلنسان عىل نفسه أوامر الشيطان ،وأوامر اهلل تعاىل
ويستحرض ذلك ،ثم لينمر أهيام أحسن عاقبة طاعة الشيطان أم طاعة أوامر الرمحن؟

فالعاقل اللبيب خيتار بال شك طاعة الرمحن ،ويرفض عن قناعة طاعة الشيطان.
ولو أن الناس نمروا مثل هذا النمر ،وفتحوا عيون أفئدهتم إىل حسن االختيار،
ُ ٌّ ُ ْ
ك ٌم ُع ْ ٌ
َم
ملا عدلوا عن طاعة اهلل تعاىل ،غري أن أكثر الناس كام ذكر اهلل﴿ :صم ب
َ َ ْ ُ َ
ف ُه ْم َل َيعقِلون[ ﴾171البقرة] وكم كرر اهلل تعاىل يف احلكاية عن الكثرة الكاثرة من
الناس بأهنم ال يعقلون ،وال يعلمون ،وال يبِصون ،ونحو ذلك؟

األنفة والرتفع داء عياء يقود إىل عذاب اآلتخرة

وليذكر اإلنسان أن األنفة والرتفع هو الذي أخرج الشيطان من اجلنة مذموم ًا
َ َ َ ْ ْ ْ
مدحور ًا ،واستوجب بسبب ذلك أن يقول له الرمحن تعاىل﴿ :قال فاخ ُرج مِن َها
ذ ََْ َ
َ ذ َ
ك لَ ْعنَِت إ ََل ي َ ْ
ك َرج ٌ
ِ
ِين[ ﴾78ص] وأن األنفة هي الداء
ال
م
و
يمّ 77نِإن علي
فإِن
ِ
ِ
ِ
ِ
العياء التي دعت األمم السابقة إىل تكذيب الرسل ،والكفر باهلل وبآياته ،ثم
جرت عليهم ويالت الدنيا وعذاب اآلخرة.
َ
ُ
َ
ُْ
قال اهلل تعاىل فيام حكى عن املكذبني للرسل سالم اهلل عليهم﴿ :قالوا أنؤم ُِن
َ َ ْ ََََْْ َُْ ُ ُ ْ ُ ْ ً
َ َ َ ذََ َ َْ ْ َُ َ
َ
َ
ُ
َ
لك واتبعك اْلرذلون[ ﴾111الشعراء]﴿ ،وجحدوا بِها واستيقنتها أنفسهم ظلما
َ ََ َ ذ َ ذ
ُُ ً َ ُْ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ
سد َ
اك اتبَ َعك إَِل
ِين[ ﴾14النمل]﴿ .ما نر
َوعلوا فانظ ْر كيْف َكن َعق ِبَة ال ُمف ِ
ذ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ذ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُّ ُ
كمْ
اَّلِين هم أراذِنلا بادِي الرأ ِي وما نرى لكم علينا مِن فض ٍل بل نظن
ََكذِب َ
ي[ ﴾27هود].
ِ
وبعد ،لو عرف اإلنسان قدر نفسه ألعرض عن تلك الوساوس الشيطانية،
واشتغل عنها بام هيمه ،ومن هنا جاء يف األثر(( :من عرف قدر نفسه مل هيلك))،
وذلك أن الذي قد عرف نفسه قد استقر يف قرارة نفسه واستحكم العلم يف قلبه:
أن األمر كله هلل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد ﴿ ََل ي ُ ْسأ َ ُل َع ذما َي ْف َع ُل َو ُهمْ
َ َ ُّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ
ُْ َُ َ
ُ
َ
َ
يسألون[﴾23األنبياء] ﴿وربك ُيلق ما يشاء ويختار ما َكن لهم اْل ِْية﴾[القصص:
َ ْ ََ ُ َ ذُ ُ َْ ْ ْ
ََ ذ َْ ْ َ َ ذ ُْ
َ
ظي ِم[﴾29احلديد]
﴿ ]48وأن الفضل بِي ِد اّلِل ِ يؤت ِيهِ من يشاء واّلِل ذو الفض ِل الع ِ
﴿ َُيْتَ ُّص ب َر َْحَتِهِ َم ْن ي َ َش ُ
اء[ ﴾..البقرة.]104:
ِ

وأنه ال يتجاوز قدره العبودية هلل والسمع والطاعة واالنقياد واالستسالم.
قد لبس لباس التواضع هلل عز وجل ،وتردى برداء التذلل لربه ،وصار ُمن
َ َ ُ
الر ْ َ
اد ذ
َح ِن
ذكرهم اهلل تعاىل يف سورة الفرقان وأثنى عليهم حني قال تعاىل﴿ :وعِب
ُ َ ََ َْ
َ ً
ذاَّل َ
ِين َي ْمشون لَع اْل ْر ِض ه ْونا ﴾..إَل آخر السورة [الفرقان.]43 :

اقتضاء حكمة اهلل تعاىل التفضيل

وقد اقتضت حكمة اهلل تعاىل أن يفضل بعض خلقه عىل بعض ،ففضل بعض
املالئكة عىل بعض ،وفضل بعض الرسل عىل بعض ،وفضل بعض الناس عىل
بعض ،وفضل بعض املؤمنني عىل بعض ،وكلف اهلل تعاىل عباده بالعمل عىل
حسب ذلك ،والرضا به ،فكان ذلك من أشد التكاليف عليهم ،وأشقها عىل
نفوسهم ،فسعد بذلك من سعد ،وهلك به من هلك.
منكرو التفضيل والرد عليهم

هذا ،وقد أنكر كثري من الناس التفضيل ،وأرعدوا ،وأزبدوا ،وما دعاهم إىل
ْ َ ُّ ُ
الر ُسل
ذلك إال األنفة والرتفع عن االعرتاف واإلقرار به ،وقد قال تعاىل﴿ :ت ِلك
َ ذ ْ ْ َ
ََ ْ
فضلنَا َبعض ُه ْم لَع َبع ٍض﴾ [البقرة.]443 :
َ ََ
ذ ذَ ْ َ َ َ َ َ ُ ً َ َ َْ َ َ
ِيم َوآل ع ِْم َران لَع
وقال سبحانه﴿ :إِن اّلِل اصطف آدم ونوحا وآل إِبراه
ال ْ َعالَم َ
ي[ ﴾33آل عمران].
ِ
ْ َ ذ َْ َ ْ ُ َ َْ ُ ْ ََ
ُ
ْ
َ
ْ
وقال سبحانه﴿ :يَا ب َ ِِن إِْسائيل اذك ُروا ن ِعم ِ َ
ِت ال ِِت أنعمت عليكم وأ ِّن
َ ذ ُْ ُ ْ ََ
لَع ال ْ َعالَم َ
ي[ ﴾47البقرة].
فضلتكم
ِ
َ
َ
ِلر َجا ِل عليْ ِه ذن
وقال سبحانه وتعاىل يف تفضيل الرجال عىل النساءَ ﴿ :ول
ِ
ََ
َ ُ َذ ُ َ ََ
ََ َ ٌ
َ ِ َ َ ذ َ ذُ ْ َ
اّلِل َبعض ُه ْم لَع
امون لَع النِساء بِما فضل
الرجال قو
درجة﴾ [البقرةِ ﴿ .]448:
ْ
َبع ٍض﴾ [النساء.]32:
ومن املحسوس املشاهد تفضيل بعض الناس عىل بعض يف األلوان واجلامل

والقوة واملنطق واألعامر واألرزاق و ..إلخ ،وفضل اهلل املؤمن عىل الفاسق،
ََْ ذُ ذ َ َُ ْ ُ
ك ْم َو ذاَّل َ
ِين
والعامل عىل اجلاهل فقال سبحانه وتعاىل﴿ :يرفعِ اّلِل اَّلِين آمنوا مِن
أُوتُوا الْعل ْ َم َد َر َ
ات﴾[اجملادلة.]11:
ج
ِ
ٍ

َ َ َ ً َ
َ َ ْ ً َ
ََ
َ
﴿أف َم ْن َكن ُمؤمِنا ك َم ْن َكن فاسِقا َل ي َ ْستَ ُوون[﴾18السجدة].
ُْ َْ
ذ َ َ َُْ َ َ ذ َ َ َْ َ
ِين َل َيعل ُمون﴾[الزمر.]9 :
﴿قل هل ي َ ْستَوِي اَّلِين يعلمون واَّل
وفضل اهلل تعاىل أزواج النبي عىل غريهن من النساء ،فقال سبحانهَ ﴿ :و َم ْن
َََْْ َ ً ُْ َ َ ََْ َذَْ
َُْ ْ ْ ُ ذ
وُل ِ وتعمل ص ِ
ك ذن ِّلِل ِ َو َر ُس ِ
ي ..إَل قوُل تعاَل:
يقنت مِن
اْلا نؤت ِها أجرها مرت ِ
َ
َ َ َ ذ َْ ُذ َ
ُت كأ َح ٍد م َِن الن ِ َساءِ ..اْلية﴾ [األحزاب.]34-31 :
ب لس
يا ن ِساء انل ِ ِ
ْ َ َ ْ َ َُ
ت ال َمَلئِكة يَا
وفضل تعاىل مريم عىل نساء العاملني فقال سبحانهّ﴿ :نِإذ قال ِ
ََ
ْ َ
َ َُْ ذ ذَ ْ َ
لَع ن َِساءِ ال ْ َعالَم َ
ي[ ﴾42آل عمران].
مريم إِن
اّلِل اص َطفاكِ َو َط ذه َركِ َواص َطفاكِ
ِ
وفضل النبي ÷ابنته فاطمة عىل نساء العاملني ،صحت بذلك الرواية.
وجعل النبي ÷ احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة( ،)4وقال ÷
فيهام(( :هام رحيانتاي من الدنيا)) كام رواه البخاري(.)4
وفضل اهلل تعاىل أهل بيت نبيه واختصهم برمحته ،فقال سبحانه وتعاىل:
ذَ ُ ُ ذُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َْ ْ
ً
ُ َ
ْ
َ
ت َويُ َط ِه َرك ْم ت ْط ِهْيا.﴾33
ي
اْل
الرجس أهل
ِ
﴿إِنما يرِيد اّلِل ِِلذهِب عنكم ِ
َ
َ
َ
ُْ َ ْ ُ ُ ْ ََْ ْ ً
وأوجب تعاىل مودهتم فقال سبحانه وتعاىل﴿ :قل َل أسألكم عليهِ أجرا
ُْ َ
ذ ْ ذَ
إَِل ال َم َودة ِِف الق ْرب﴾ [الشورى.]43 :
ويف القرآن الكثري ،ويف السنة أيض ًا ،من أمثال ما ذكرنا من األدلة التي جاءت
يف اإلسالم لتقرر َشيعة التفضيل.
وينقسم الفضل إىل قسمني ،اكتسايب ،وغري اكتسايب:
 )4الفضل االكتسايب :هو الفضل الذي يستحقه املكلف عىل عمل قام به
كاجلهاد والسبق إىل اإلسالم ،واملبادرة إىل األعامل الصاحلة ،وترك األعامل
ً
َ ََ َْ
َ َ ْ ً َ
اّلِل ال ْ ُم َ
السيئة ،قال تعاىل﴿ :فَ ذض َل ذ ُ
ِين أجرا ع ِظيما95
عد
جاهِد
ِين لَع القا ِ
( )4رواه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني ( /414/2رقم  )2111وقال :هذا حديث قد صح
من أوجه كثرية ،وأنا أتعجب أهنام مل خيرجاه [أي البخاري ومسلم].
( )4البخاري برقم ( ،)2152ورقم (.)5112

ذ ُ َ
ذ ُ َ
ْ
ُ َ َ
ْ ً
ََ َ
السابِقون 10أولئِك
السابِقون
ات مِن ُه َو َمغفِ َرة[ ﴾..النساء﴿ ]94-94:
درج ٍ
ْ ُ ْ َ ذ َ ُ ُ ْ ْ
ُْ َ ذ ُ َ
ِين َ
ون[ ﴾11الواقعة] ﴿ي َ ْرفَعِ ذ ُ
اّلِل ذاَّل َ
ِين أوتوا العِل َم
آمنُوا مِنكم واَّل
المقرب
َ ذُ َ ََُْ َ
ََ َ
ون َخب ٌ
ْي[ ﴾11اجملادلة] وإىل آخره.
ات واّلِل بِما تعمل
درج ٍ
ِ
 )4الفضل غري االكتسايب :وهو الفضل الذي يستحقه صاحبه بغري عمل،
بل بمجرد تفضيل اهلل تعاىل ،وذلك كفضل املالئكة عىل البرش ،وفضل الرجال
عىل النساء ،وكفضل بعض الناس عىل بعض بزيادة العقل ،والذكاء والفهم،
وبالغة املنطق ،وجامل الصورة ،والشجاعة والسخاء ،ونحو ذلك.
وفضل أهل البيت  %أساس ًا هو من النوع الثاين الذي هو غري اكتسايب ،بل
إنام حصل هلم بمجرد تفضيل اهلل ،ويتمثل ذلك الفضل يف:
 -4االتصال برسول اهلل ÷ ،فنسبهم متصل بنسب رسول اهلل ÷ ،فهم
أقرب الناس إليه ،وأشدهم اتصاالً به ،وأحبهم إليه.
 -4اختصاصهم بذهاب الرجس عنهم وطهارهتم ،تامم ًا كام قال سبحانه وتعاىل:
ْ َ ََْ ْ
ً
ُ َ
ْ
ذَ ُ ُ ذُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ
َ
ت َويُ َط ِه َرك ْم ت ْط ِهْيا﴾33
ي
اْل
الرجس أهل
ِ
﴿إِنما يرِيد اّلِل ِِلذهِب عنكم ِ
[األحزاب].
 -2اختصهم اهلل تعاىل بزيادة االستعداد الفطري الكتساب العلوم ،وبزيادة احلفظ
والفهم ،وقد صح عن النبي ÷(( :اللهم أجعل العلم يف عقبي وعقب عقبي،
وزرعي وزرع زرعي)) وقال عنهم النبي ÷ ..(( :رزقوا فهمي وعلمي.))..
 -2اختصهم اهلل تعاىل بوجوب الصالة عليهم مع النبي ÷ يف تشهد
الصلوات ،فال تتم صالة املصيل إال بأن يقول يف تشهده :اللهم صل عىل حممد
وعىل آل حممد ...إلخ
 -5اختصهم اهلل تعاىل بوجوب مودهتم عىل مجيع املسلمني ،وجعل ذلك أجر ًا
ُْ َ َ َُ ُ
للنبي ÷ عىل تبليغ الرسالة ،فقال سبحانه وتعاىل﴿ :قل َل أ ْسألك ْم
ُْ َ
ََ َ ْ ً ذ ْ ذَ
عليْهِ أجرا إَِل ال َم َودة ِِف الق ْرب﴾ [الشورى.]43 :

 -4جعلهم اهلل تعاىل من دون الناس آية للحق واهلدى عند اختالف الناس إىل
يوم القيامة ،فقال ÷ ،كام يف احلديث املعلوم(( :إين تارك فيكم ما إن
متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبد ًا كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،إن اللطيف اخلبري
عيل احلوض)).
نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا َّ

وقال ÷(( :أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ،ومن ختلف عنها
غرق وهوى)).
 -1اختصهم اهلل تعاىل بخالفة النبوة ،فجعلهم للناس أئمة من دون الناس مجيع ًا،
وقد تقدم يف التدليل عىل ذلك ما يغني عن إعادته ،وقد جاء أيض ًا عن
النبي ÷(( :ال تقدموهم فتهلكوا ..احلديث)) ((حربكم حريب وسلمكم
سلمي)).
 -1اختصهم اهلل تعاىل بأن احلق ال خيرج عنهم إىل يوم القيامة وأهنم حيوطونه
ويدافعون عنه ،ويعلنونه ويبينونه ،ففي احلديث املشهور(( :إن عند كل بدعة
يكاد هبا اإلسالم ولي ًا من أهل بيتي يعلن احلق ويوضحه ...احلديث)).
 -1اختصهم اهلل تعاىل بتحريم الزكاة عليهم كام حرمها عىل الرسول ÷،
وال خالف يف هذا.
وهلم فضائل كثرية اختصهم اهلل تعاىل هبا ال يسعنا ذكرها ،وغرضنا هنا إنام
هو ذكر نامذج يتبني هبا اختصاصهم بالتفضيل عىل سائر الناس.
وهلم فضائل اكتسابية ،مل يسبقهم فيها سابق ،وال يلحقهم الحق ،ومن قرأ
تأرخيهم من لدن أمري املؤمنني  %إىل يوم الناس هذا يف األمر باملعروف،
والنهي عن املنكر ،وجهاد الماملني ،وما حلقهم يف ذلك من اخلوف والفقر
والترشد و ...إلخ ،ويف العبادة والزهد الورع ،وطلب العلم ونرشه ،والتودد إىل
الناس ،والرفق والشفقة ،والنصيحة العامة واخلاصة -علم صحة ما ذكرنا
َ َ َ ْ ُ ذ
اء َو ذ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ
اّلِل ِ ي ُ ْؤت ِيهِ َم ْن ي َ َش ُ
يم[ ﴾21احلديد].
﴿ذل ِك فضل
اّلِل ذو الفض ِل الع ِظ ِ

اهلل يعطي املستجيب أكثر مما يأتخذ منه

إذا عرفت ذلك فأعلم أن اهلل تعاىل يعطي املستجيب ألمره أكثر مام يأخذ منه،
ولنرضب لذلك مثاالً :قد أمر اهلل تعاىل بالصالة عىل آل رسول اهلل ÷ مع
الصالة عىل النبي ÷ ففي احلديث الصحيح ..(( :قولوا اللهم َص رل عىل حممد
وعىل آل حممد ))..فإذا استجاب العبد ألمر اهلل تعاىل أعطاه اهلل تعاىل أضعاف
عيل صالة واحدة صىل اهلل عليه هبا عرش
ذلك ،ففي احلديث الصحيح(( :من صىل َّ
صلوات ،وأثبت له هبا عرش حسنات ،وحما عنه عرش سيئات ،وأستبق ملكاه
املوكالن به أهيام يب رلغ روحي منه السالم)) أو كام قال.
فانمر إىل عميم اجلزاء وَشف العطاء اإلهلي ،يصيل رب العاملني عىل عبده
الذي استجاب ألمره عرش صلوات ،ويمحو عنه عرش سيئات ،ويثبت له عرش
حسنات...إلخ.
وهكذا كل ما أمر اهلل تعاىل به ،فإنه يعطي املستجيب له املمتثل ألمره مثل هذا
َ ْ َ َ
اء ب ْ َ
اْل َسنَةِ
العطاء ،ويضاعف له تلك املضاعفة ،وقد قال سبحانه وتعاىل﴿ :من ج ِ
ََُ َ ْ ُ ََْ
ََُ َ ٌْ ْ
ش أمثال َِها﴾ [األنعام.]140 :
ْي مِن َها﴾ [القصص ،]82 :ويف آية أخرى﴿ :فله ع
فله خ
وقد يعطي اهلل تعاىل عىل بعض األعامل أكثر من ذلك ،كام قال سبحانه يف
ََُ ذ َ ُْ ُ َ ََْ َ
ذ
اّلِل ِ َك َمثَل َح ذبة َأنْبَتَتْ
َ
ْ
ُ
يل
ٍ
ِ
النفقة يف سبيله﴿ :مثل اَّلِين ينفِقون أموالهم ِِف سب ِ ِ
ْ َ
ُ
َ َْ َ َ َ
َُ َ ذ َ ذُ ُ َ
اء َو ذ ُ
ضاع ُِف ل َِم ْن ي َ َش ُ
اّلِل َواس ٌِع
ك ُسنبُل ٍة مِائة حب ٍة واّلِل ي
ِف
ل
ِ
سبع سناب ِ
ِ
َعل ٌ
ِيم[ ﴾261البقرة].
وجعل سبحانه لبعض األزمنة وبعض األمكنة فض ً
ال بسببه احلسنة بألف

حسنة ،والنفقة يف احلج بألف ،وليلة القدر بألف شهر ،واحلسنة يف سائر شهر
رمضان بأضعاف مضاعفة يف غري رمضان ،و ...إلخ.
من أركان حمبة أهل البيت كراهة أعدائهم ،ومعاداة أعدائهم ،وقد قال تعاىل:

ْ
ْ
ُ َ ُّ َ َ ْ َ ذ ذ َ َ َ ُ َ ُ َ
َ َ َ ً ْ َ ذ
وُل َول ْو
َت ُد ق ْوما يُؤمِنُون بِاّلِل ِ َواِلَ ْو ِم اْلخِرِ يوادون من حاد اّلِل ورس
﴿َل ِ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ َ ُ ْ ْ َْ َ ُ ْ ْ ْ َ َُ ْ ْ َ ََ
ْيت ُه ْم[ ﴾....اجملادلة.]44 :
َكنوا آباءهم أو أبناءهم أو إِخوانهم أو عشِ
فقضت هذه اآلية بأنه ال جيتمع اإليامن باهلل ومودة عدو اهلل.
وكذلك ال جتتمع مودة أهل البيت ومودة أعدائهم يف قلب رجل ،وقد قيل:
أعداؤك ثالثة :عدوك ،وعدو صديقك ،وصديق عدوك ،وقال بعض الشعراء:
ص م يْ َمميَّ اسمموف ع م ٌعممال
مممود عممم و امممم ممم عم أ ممم
وقال آخر:
إذا صممافا ص م يْ ُممن عمماد

فْممم َعداف وا ْ ممم ا

ممما

لذلك فإنا نقول :إن الذين يدعون أهنم حيبون علي ًا  #وحيبون معاوية
كاذبون يف هذه الدعوى ،وحيبون عامر بن يارس وحيبون قاتله ،وحيبون احلسني بن
عيل  ،#وحيبون قتلته ،كلها دعاوي كاذبة ،تكذهبا فطر العقول وجبالت البرش
التي فطرهم اهلل وجبلهم عليها من استحالة اجتامع مثل ذلك يف شخص واحد.
احملبـــــــة

املحبة هي ميل القلب إىل املحبوب ،وهي من خلق اهلل وفطرته ،ال حيلة
للمكلف يف حصول ذلك أو دفعه.
وإذا حصلت املحبة يف القلب تبعها يف احلصول آثار فعلية ،فإن كان املحبوب
ماالً سعى املرء إىل حتصيله ،وإن كان امرأة سعى إىل الزواج منها ،وإن كان رج ً
ال
سعى إىل نفعه والثناء عليه ،و ..إلخ.
فاألوامر الرشعية التي وردت يف املودة يراد هبا اآلثار الفعلية التي تتعلق
باللسان واليدين والرجلني ونحو ذلك.
أما حمبة القلب وميله إىل املحبوب فليست األوامر والنواهي متوجهة إليه،
وذلك لعدم تعلق قدرة اإلنسان هبا.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن املحبة الفعلية التي تدخل حتت القدرة تتنوع
بحسب تنوع الداعي إليها ،والباعث عليها إىل أنواع:
 -4اإلحسان إىل الوالدين الكافرين أو الفاسقني بغري معصية اهلل ،فمثل ذلك
جائز غري حمرم ،وهذا اإلحسان ناتج عن باعث الرحم والقرابة ،ومثل ذلك
ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ُْ
ش َك ِِب َما
اإلحسان إىل سائر األقارب ،قال تعاىلّ﴿ :نِإن جاهداك لَع أن ت ِ
ُّ ْ ْ ً
َْ َ َ
ْ ََ ُ ْ
النيَا َمع ُروفا﴾ [لقمان.]14 :
لي َس لك بِهِ عِل ٌم فَل ت ِطع ُه َما َو َصاحِبْ ُه َما ِِف
 -4اإلحسان احلاصل بسبب داعي الكرم واحلياء ،كاإلحسان إىل اجلار،
والصاحب ،وكاملكافأة ،وإكرام الضيف ،وكاإلحسان إىل من مل يسئ إليك ،ونحو ذلك.
 -2اإلحسان الذي يدعو إليه حسن األدب :كحسن املعاملة مع الناس
عموم ًا يف نحو :البيع والرشاء ،وحسن الكالم معهم ،فام كان من هذه األنواع
الثالثة أو يلحق هبا فهو جائز غري حمرم للكافر والفاسق وغريهام.
 -2وهناك نوع آخر حمرم هو أن حتسن إىل الرجل من أجل أنه عدو هلل ،أو
عدو لرسوله ،أو عدو لكتابه ،أو عدو ألهل بيت رسول اهلل ÷ ،أو عدو
للمؤمنني ،أو من أجل أنه ظامل ،أو فاسق ،أو ...إلخ إال لعذر.
والعذر هو أن يكون املرء خائف ًا عىل نفسه فيجوز حينئذ أن يدفع عن نفسه
بيشء من اإلحسان الذي ال رضر فيه عىل أحد من املؤمنني.
ومن العذر أن يكون يف اإلحسان مصلحة وهي جر الفاسق إىل التوبة ،أو ما
أشبه ذلك.
 -5ومام حيرم اإلحسان إىل الكافر املحارب لإلسالم ،أو الفاسق املحارب
للدين ،أو املخالف يف الدين املحارب للحق واملحقني ،فاإلحسان إىل هؤالء
ومن يشاكلهم بام يقوي جانبهم ويشد من أزرهم يف حرهبم حمرم ،وذلك كبيع
السالح وآالت احلرب إليهم ،أو أن يعينهم يف عداوهتم وحماربتهم بنفسه أو بامله
أو بلسانه أو حتى بإشارته ،كأن يشري بإصبعه إىل الطريق املؤدية إىل مرضة
املؤمنني واملسلمني.

وهذان النوعان األخريان حمرمان حتري ًام غليم ًا ،وأدلة ذلك كثرية ،وما ورد يف
القرآن من حتريم حمبة أعداء اهلل وحتريم مواالهتم يراد به ما كان من املواالة
َ
واملحبة مثل ما ذكرنا يف هذين القسمني األخريين ،من ذلك قوله تعاىلَ﴿ :ل
ْ
َ َ ً ْ َ ذ ْ
ُ َ ُّ َ َ ْ َ ذ ذ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ
وُل َول ْو َكنوا
َت ُد ق ْوما يُؤمِنُون بِاّلِل ِ َواِلَ ْو ِم اْلخِرِ يوادون من حاد اّلِل ورس
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ ْ ْ َْ َ ُ ْ ْ ْ َ َُ ْ ْ َ ََ
ْيت ُه ْم[ ﴾....اجملادلة .]44 :وقوله تعاىل﴿ :يَا
آباءهم أو أبناءهم أو إِخوانهم أو عشِ
َ
َ
َ ُّ َ ذ َ َ ُ َ َ ذ ُ ْ َ ُ َ َ ذ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ
اء َبع ٍض َو َم ْن
خذوا اِلهود وانلصارى أو ِِلاء بعضهم أو ِِل
أيها ِ
اَّلين آمنوا َل تت ِ
ذ
ْ ُ َ ذ ْ
َيتَ َول ُه ْم مِنك ْم فإِن ُه مِن ُه ْم[ ﴾....املائدة.]41 :
وأدلة القرآن يف ذلك كثرية.
احلجة على إمامة احلسنني بعد علي #

 -4بايع املسلمون بعد استشهاد أمري املؤمنني  #للحسن بن عيل ،#
وبذلك أصبح اخلليفة للمسلمني بعد أبيه ،واإلمام الرشعي للمسلمني.
 -4نص حديث الثقلني عىل خالفة أهل بيت النبي ÷ ،فبعد موت أمري
املؤمنني يتعني للخالفة احلسنان ’ ،فيكون احلسن  #هو اخلليفة بعد
عيل  ،#ثم احلسني من بعد أخيه احلسن.
والذي يدل عىل تقديم احلسن عىل أخيه يف اخلالفة ما وقع من مبايعة احلسني
ألخيه وتسلميه اخلالفة له وطاعته واالنقياد له.
 -2نص النبي ÷ يف احلديث املشهور عىل إمامتهام ،فقال ÷:
((احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا ،وأبوهام خري منهام)) وقد أمجع عىل صحة
هذا احلديث أهل البيت  ،%وإجامعهم حجة كام تقدم ،واشتهر عند مجيع
العلامء ،فال حيتاج مثله إىل ذكر إسناد.
 -2أمجع أهل البيت  %عىل أن إمامة احلسن واحلسني ’ كانت بالنص
من النبي ÷.

قال احلسن بن حييى يف اجلامع الكايف( :)4أمجع علامء آل الرسول ÷ أن
عيل بن أيب طالب كان أفضل الناس بعد رسول اهلل ÷ ،وأوالهم بمقامه،
ثم من بعد أمري املؤمنني احلسن واحلسني أوىل الناس بمقام أمري املؤمنني ،ثم من
بعد ذلك علامء آل الرسول وأتقياؤهم وأبرارهم أئمة املسلمني يف حالهلم
وحرامهم وسنن نبيهم ،فمن أمر منهم باملعروف ،وهنى عن املنكر وجبت عىل
املسلمني معاونته ونِصته ،وأن القائم منهم باملعروف واجلهاد أفضل عندهم
من القاعد ،وكل مصيب قدره.
وقال احلسن بن حييى أيض ًا :وقد دل رسول اهلل ÷ عىل إمامة عيل
واحلسن واحلسني بأعياهنم وأسامئهم ...إىل قوله :وقال النبي ÷ يف احلسن
واحلسني(( :هام سيدا شباب أهل اجلنة ،وأبوهام خري منهام)) فجعلهام سيدين ،وبني
فضلهام ،ودل عىل إمامتهام ،ودل عىل أنه ال حيل ألحد أن يتقدم من جعله رسول
اهلل سيد ًا ،وشهد له باجلنة ،وقال ÷(( :اللهم أحب من أحبهام ،وأبغض من
أبغضهام))(.)4
وقال ÷(( :تعلموا منهم وال تعلموهم فهم أعلم منكم)) ،وقال ÷
ألبيهام وهلام(( :أنا سلم ملن ساملتم وحرب ملن حاربتم))( )2وقال ÷(( :إن
استنِصوكم فانِصوهم وإن لبدوا فالبدوا)) وقال ÷(( :النجوم أمان ألهل
السامء وأهل بيتي أمان ألمتي)) ،وخصهام اهلل تعاىل بأبوة رسول اهلل ÷،
َ ُ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ََْ ََ َََْ َ ُ
كمْ
وسامهام أبنيه يف كتابه فقال سبحانه﴿ :فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء
َُْ
َ َ ََ َ َ َ ُ َُْ
ُ
اءك ْم َوأنف َسنَا َوأنف َسك ْم ...اْلية﴾ [آل عمران ،]41 :وخصهام بآية
ون ِساءنا ون ِس
( )4اجلامع الكايف يف جامع آل حممد للسيد اإلمام أيب عبداهلل حممد بن عيل احلسني الكويف .واحلسن
بن حييى :هو اإلمام احلسن بن حييى بن احلسني بن اإلمام األعمم زيد بن عيل( .مقتبس من
لوامع األنوار /410/4 :ط.)2
( )4سنن الرتمذي ( )454/5رقم ( )2141بلفظ(( :هذان ابناي وابنا ابنتي ،اللهم إين أحبهام
فأحبهام وأحب من حيبهام)) ،مسند الشهاب للقضاعي ( )50/4رقم ( )44بلفظ(( :اللهم إين
أحبهام فأحبهام أهيا الناس إن الولد مبخلة جمهلة جمبنة .))..
( )2سنن ابن ماجه ( )54/4رقم ( ،)425املعجم األوسط ( )411/1رقم (.)1451

ََْ ْ
ُ
ْ
ذَ ُ ُ ذُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ
ت َويُ َط ِه َرك ْم
الرج َس أهل اْلَيْ ِ
التطهري﴿ :إِنما يرِيد اّلِل ِِلذهِب عنكم ِ
ً
َ
ت ْط ِهْيا[ ﴾33األحزاب].

فلام نزلت هذه اآلية جعل رسول اهلل ÷ الكساء عليه وعىل عيل

وفاطمة واحلسن واحلسني ثم قال(( :اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس
وطهرهم تطهريا)).
وفرض مودهتام عىل كل مسلم ،وجعل هلام اخلمس فريضة يف كتاب اهلل ،وهلام
ُ ذ َْ َ َْ ْ َ َ ذ َ ْ َ
ِين اص َطفيْنَا﴾ [فاطر ،]34 :وآية التطهري،
آية الصفوة﴿ :ثم أورثنا الكِتاب اَّل
وآية املباهلة ،وآية اخلمس ،وآية الفيء ،وآية املودة ....إىل قوله :وقال ÷

ألبيهام وهلام وملن متسك بالكتاب من ذريتهام(( :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن
أبوا العرتة الطاهرة،
تضلوا من بعدي أبد ًا :كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي)) فهام َ
وسيداها ،واملوضع الذي أخرب رسول اهلل ÷ أن يف التمسك به اهلدى ،فال
حيل ملسلم أن يتقدمهام ،وال يطلب اهلدى يف غريهام ،وال يف غري أوالدها...
إلخ .انتهى من املختار.
إمامة اإلمام بعد احلسنني (ع)

الدليل عىل ثبوت إمامة اإلمام من آل رسول اهلل ÷ ما تقدم من األدلة يف
احلجة األوىل يف هذا الباب ،فال حاجة إىل إعادة ذلك.
وال بد لصحة اإلمامة من َشوطها:
 -4أن يكون اإلمام مستجمع ًا لرشوطها التي قدمنا ذكر بعضها.
 -4ومنها :الدعوة والمهور واإلعالن ،ومعنى ذلك أن ينصب نفسه ملحاربة
الماملني ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ويشهر سيفه ،وينصب رايته،
ويبث الدعاة للناس ،إىل إجابته ومعاونته ،ومن هنا روي عن النبي ÷.
((من أمر باملعروف وهنى عن املنكر من ذريتي فهو خليفة اهلل ،وخليفة رسوله،
وخليفة كتابه)) ذكره اهلادي  #وغريه.

ويمكن االستدالل عىل ذلك بام ثبت أن الرسول ÷ قد عني أهل بيته لشغل
منصة اخلالفة من بعده إىل يوم القيامة ،كام يف حديث الثقلني املجمع عىل صحته.
وال يقوم بحق اخلالفة وال يسري بسرية النبي ÷ إال أقرب الناس شبه ًا
برسول اهلل ÷ يف صفات العلم والورع والزهد والتقوى والشجاعة
وسامحة اخللق ولني العريكة وحسن التدبري وكامل العقل وإىل آخر الصفات
التي هلا دور يف تدبري شئون اخلالفة ،أما الناقص يف يشء من تلك الصفات فال
يصلح للخالفة ،وذلك أن فاقد اليشء ال يعطيه ،فاجلاهل ال يتأتى منه هداية
ا لناس ،ومن ال يعرف املعروف واملنكر ال يتوقع منه إقامة املعروف والنهي عن
املنكر ،واخلائن ال يتوقع منه محل األمانة التي عرضت عىل السموات واألرض،
ْ َ َ ُ ْ َ ٌ ََ َََذُ َ ْ
والفاسق غري أهل للتبليغ لقولـه تعاىل﴿ :إِن جاءكم فاسِق بِنبأ ٍ فتبينوا أن
ُ ُ َْ ً ََ َ َُ ْ ُ ََ
لَع َما َف َعلْتُ ْم نَادِم َ
ِي[ ﴾6احلجرات] فسمى اهلل
ت ِصيبوا قوما ِِبهال ٍة فتصبِحوا
َ َْ
تعاىل خربه وكالمه جهالة تعقبها ندامة ،ويسء اخللق قايس الطبع مشؤوم ﴿ولو
ُ ْ َ َ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ
َ
ب َلنفضوا م ِْن َح ْول ِك﴾ [آل عمران.]149 :
كنت فظا غل ِيظ القل ِ
حكم املتقدم على علي (ع)

المروف التي عاش فيها أئمتنا  %مل تسمح هلم باجلزم يف احلكم ،ومع
ذلك فلم يغفلوه كل اإلغفال ،فذكروه عىل أسلوب الرتديد من غري جزم ،مع
فتح باب التأويل ،وكل ذلك كام يمهر من أجل الرتويج للقبول ،وللسالمة من
الطعن عليهم ،واألذى ،وإحلاق التهم بجانبهم ،و ..إلخ.
فقال بعضهم :إن كان علم املتقدمون عىل عيل  #استحقاقه للخالفة بام
سمعوا من النبي ÷ ،وحتققوا ذلك ،ثم تقدموا عليه ،وتركوه ،فإهنم بذلك
عصاة آثمون ،ومعصيتهم كبرية ،وإن مل يعلموا ذلك بعد التحري والنمر
واالجتهاد يف طلب األدلة التي توصل إىل احلق فال إثم عليهم وإن أخطأوا؛
ََ ْ َ ََذ َ ْ
ََْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ ْ َ ُْ
ْ
كن ما تعمدت
لقوله تعاىل﴿ :وليس عليكم جناح فِيما أخطأتم بِهِ ول ِ
ُُ
ُ
قلوبُك ْم﴾[األحزاب .]4 :ولقوله ÷(( :رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان)).

الصحبة والصحابة

اإليامن بالنبي ÷ وصحبته فضيلة عميمة ،إال أن أهل السنة واجلامعة
جتاوزوا احلدود ،وغلوا يف فضل الصحبة والصحابة ،فجعلوا الصحبة حصانة
ال يرض معها ذنب ،وقالوا :من رأى النبي ÷ ولو مرة واحدة فهو صحايب،
وكل من حاز هذه الفضيلة فهو عدل ،فعمموا العدالة لكل من رأى
النبي ÷ ،وسموه صحابي ًا ،وحرموا ذكر معائب الصحابة ،وكل ذلك
دعاوي باطلة فرضتها سلطات بني أمية.
ويف الواقع أن اهلل تعاىل نص يف كتابه عىل خالف ذلك ،فقال سبحانه خماطب ًا
ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُّ ْ َ َ ْ ُ
ك ْم َم ْن يُر ُ
يد
لصحابة الرسول ÷﴿ :مِنكم من يرِيد النيا ومِن
ِ
ْ َ
اْلخ َِرة﴾ [آل عمران ]144 :وكم حتدث القرآن عن املنافقني الذي أظهروا اإلسالم
َ ْ َ ْ َْ َ َ َ ُ ََ
َ َ ََْ
اق َل تعل ُم ُه ْم
ِف
انل
لَع
نفاق ًا ،من ذلك قوله تعاىل﴿ :ومِن أه ِل المدِينةِ مردوا
ِ
َ ْ َُ ُ
َْ َ َ
ذ
ول َ ذ
َن ُن ن ْعل ُم ُه ْم﴾ [التوبة ]101 :وقوله تعاىلَ ﴿ :وم َِن انلذ ِ
اس من يق
آمنا بِاّلِل ِ
َ ْ
اِلَ ْو ِم ْاْلخِر َو َما ُه ْم ب ُم ْؤ ِمن َ
ِي ...8إَل آخر اْليات﴾ [البقرة].
ِ
وب ِ
ِ
وغري ذلك كثري ،وإن شئت املزيد من ذلك فعليك بالسور التي نزلت يف
املدينة فتتبعها.
ومن البعيد أن يكون موت النبي ÷ سبب ًا يف صالح كل املنافقني.
واحلق أن صحابة النبي ÷ كغريهم ،هلم ما هلم ،وعليهم ما عليهم ،فيهم
املؤمن ،وفيهم املنافق ،وفيهم التقي ،وفيهم الشقي ،وفيهم ،...وفيهم ...إلخ.
منازعة فاطمة ألبي بكر

روى البخاري عن عائشة :أن فاطمة & أرسلت إىل أيب بكر تسأله مرياثها
من رسول اهلل ÷ مام أفاء اهلل عليه باملدينة وفدك وما بقي من مخس خيرب،
فأبى أبو بكر أن يدفع إىل فاطمة منه شيئ ًا ،فوجدت فاطمة عىل أيب بكر،
وهجرته ،ومل تكلمه حتى توفيت ،وقد عاشت بعد النبي ÷ ستة أشهر ،فلام
ماتت دفنها عيل  #لي ً
ال ،ومل ُي رؤ ِذن هبا أبا بكر ،انتهى.

وقال ابن أيب احلديد :نازعت فاطمة أبا بكر يف ثالثة أشياء :األول :اإلرث،
والثاين :النحلة يف فدك ،والثالث :يف سهم ذوي القربى ،ومنعها أبو بكر ذلك مجيع ًا.
قال اإلمام حييى بن محزة واإلمام أمحد بن حييى املرتىض ’ :وحكم أيب
بكر يف فدك صحيح ،ألنه حكم باجتهاد ،وقد ثبت أن كل جمتهد مصيب.
قلنا :أبو بكر هو اخلصم املنازع؛ وأيام منازع حكم لنفسه فحكمه باطل
باإلجامع ،وإن كان جمتهد ًا.
وهذه قصة املنازعة من كتاب املحيط باإلمامة ،فروى صاحب هذا الكتاب
بإسناده إىل عبد اهلل بن احلسن :أن أبا بكر أخرج وكيل فاطمة من فدك ،وطلبها البينة
بعد شهر من موت رسول اهلل ÷ ،فجاءها وكيلها وقال :أخرجني أبو بكر.
فسارت فاطمة إىل أيب بكر ،ومعها أم أيمن ونسوة من قومها فقالت :فدك
بيدي أعطانيه رسول اهلل ÷ ،فقال :يا بنت حممد أنت عندنا مصدقة إال أن
عليك البينة .فقالت :يشهد يل عيل بن أيب طالب وأم أيمن ،فقال :هايت،
فشهدوا ،وكتب هلا صحيفة ،وختمها فأخذهتا فاطمة ،فاستقبلها عمر ،فقال :يا
بنت حممد هايت الصحيفة فأخذها ونمر فيها ،فتفل عمر فيها ،وخزقها،
واستقبلها عيل  #فقال :يا بنت حممد ما لك غضبانة؟ فذكرت له ما صنع
عمر ،فقال :ما ركبوا من أبيك ومني أكرب من هذا.
قال :فمرضت فجاءا يعوداهنا ،فلم تأذن هلام ،فجاء أمري املؤمنني إليها من
الغد ،وبلغهام أن علي ًا  #عندها ،فتشفعا به إليها ،فأذنت هلام ،فدخال ،فسلام،
فردت عليهام سالم ًا ضعيف ًا ،ثم قالت :سألتكام باهلل الذي ال إله إال هو هل
سمعتام رسول اهلل ÷ يقول(( :من آذى فاطمة فقد آذاين)) فقاال :نعم،
فقالت :فأشهد أنكام قد آذيتامين.

اتفاق الشيعة وافرتاقها

اتفقت الشيعة عىل إمامة أمري املؤمنني  #ثم ابنه احلسن ثم احلسني ’.
وافرتقت هبم الطرق بعد ذلك ،فقالت اإلمامية :إن اإلمام بعد احلسني #
هو عيل بن احلسني بالنص من النبي ÷ ،ثم حممد بن عيل الباقر ،ثم جعفر
الصادق ،ثم موسى بن جعفر ،ثم عيل بن موسى ،ثم حممد بن عيل ،ثم عيل بن
حممد ،ثم احلسن بن عيل ،ثم حممد بن احلسن ،وهو املهدي املنتمر بزعمهم ،قالوا:
إن رسول اهلل ÷ قد نص عىل هؤالء بالتعيني.
قلنا :ال نص عىل أحد بعينه بعد عيل واحلسنني  ،%ولو كان َث َّم َنص عىل
من ُذ ِكر لمهر ذلك واشتهر.
فلام مل يمهر ذلك ومل يشتهر علمنا أن ذلك غري صحيح ،وذلك لوجوب
شهرة ما كان كذلك من مسائل الدين األصلية ،واإلمامة من أعمم مسائل الدين
األصلية ،وال جيوز تصديق الدعاوي إال إذا قامت عليها أدلة يذعن هلا ويصدق
ُْ َ ُ َُْ َ ُ
ك ْم إ ْن ُكنْتُ ْم َصادِق َ
ِي[ ﴾64النمل].
هبا مجيع املختلفني﴿ ،،قل هاتوا برهان
ِ
قيام إمامني يف وقت واحد

قد تقدم أنه ال جيوز قيام إمامني يف وقت واحد ،ملا ال يؤمن من االختالف
والتنازع والفساد ،بخالف النبوة فإنه ال يتوقع فيها ذلك للعصمة.
وقال النارص  #بجواز ذلك إذا كانوا متفرقني متبعني أمر اهلل تعاىل ،ويف اجلامع
الكايف عن احلسن بن حييى بن احلسني بن زيد  :%أمجع آل رسول اهلل ÷ أنه
جائز أن يدعو جامعة متفرقون أو جمتمعون...إىل قوله :فإذا ظهر أمر اهلل تعاىل
فآل رسول اهلل ÷ األتقياء العلامء أعلم بالرضا منهم.
تنحـي اإلمـــام

ال جيوز لإلمام أن يتنحى مهام وجد أعوان ًا ،ألنه قد تعلق به تكليف فال
يسقطه إال عدم االستطاعة ،غري أنه إذا وجد من هو أهنض منه باألمر وأنفع
للمسلمني وجب عليه التنحي له.

وتبطل إمامة اإلمام بحصول مانع له من القيام بأعامل اخلالفة كاجلنون
واجلذام وما أشبه ذلك ،وبالفسق؛ فإذا فسق اإلمام بطلت إمامته ،وهذا بعيد
غاية البعد فيمن كملت فيه َشوط اإلمامة ،ويلحق بذلك عدم قيامه بام جيب
عليه من منابذة الماملني ،والقيام بأمور الدين ،وتبطل أيض ًا باألرس املأيوس،
والعربة يف ذلك بإياس الرعية.
التفضــــيل

التفضيل من أعمم ما ابتىل اهلل به عباده ،ومن أشد التكاليف وأثقلها عىل
املكلفني ،وال حيمل هذا التكليف الثقيل وال يستسيغه إال املتواضعون.
ذ
َ َ ُ ذ َْ
َحن اَّل َ
ِين
وهم الذين َ قال اهلل تعاىل عنهم يف سورة الفرقان﴿ :وعِباد الر ِ
ُ َ ََ ْ
َ ً
َي ْمشون لَع اْل ْر ِض ه ْونا ....إلخ﴾ [الفرقان.]43 :
وأول التواضع هو التواضع هلل تعاىل بالسمع والطاعة والرضا واالنقياد

والتسليم فيام كرب وصغر من التكاليف ،وتامم ًا كام حكى اهلل تعاىل عن إيامن
َ ُ
َ َ
ْ َ ْ ُ ْ َ َ
الرسول واملؤمنني يف سورة البقرةَ ﴿ :وقالوا َس ِمعنَا َوأ َطعنَا غف َرانك َر ذبنَا ّنِإِلْك
ْ
ص ُ
ْي[ ﴾...285البقرة].
ال َم ِ

إذا عرفت ذلك فاعلم :أن أفضل األمة بعد نبيها ÷ عيل  ،#ثم

احلسن ،ثم احلسني ،ثم جامعة العرتة أفضل من أي جامعة من جامعات األمة،
وأفراد فضالء العرتة أفضل من أفراد فضالء غريهم.
والدليل :ما صح عن النبي ÷ باالتفاق كام أورده أهل احلديث:
((احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وأبوهام خري منهام))(.)4
وقد تقدم حديث الثقلني ،وحديث الكساء ،وآية املودة ،وآية التطهري ،ووجوب
الصالة ،عليهم يف الصالة ،وكل ذلك يشهد ملا ذكرنا ،واألدلة كثرية يف هذا الباب،
ال تكاد تدخل حتت احلِص ،ومن أراد املزيد فعليه بلوامع األنوار والشايف.
( )4سبق خترجيه.

وقال مجهور فرق أهل السنة :أفضل األمة بعد نبيها أبو بكر ،ثم عمر ،ثم
عثامن ،ثم عيل ،ثم سائر العرشة ،واملراد بالعرشة األربعة املذكورون ،وطلحة،
والزبري ،وسعد بن أيب وقاص ،وأبو عبيدة بن اجلراح ،وعبد الرمحن بن عوف،
وسعيد بن زيد.
قلنا :الفضل حيصل لصاحبه بشيئني اثنني أو بواحد منهام:
 -4باعتبار العمل الذي يقوم به املكلف.
 -4باعتبار تفضيل اهلل تعاىل.
فعيل  #أسبق املسلمني إىل اإلسالم ،مل يسلم قبله ذكر ،وقد قال تعاىل:
ُ َ َ ْ َ َ
َ ذ ُ َ ذ ُ َ
السابِقون  10أولئِك ال ُمق ذربُون[ ﴾11الواقعة].
﴿والسابِقون
وهو  #أكثر الصحابة جهاد ًا مع النبي ÷ ،وأنكاهم يف العدو ،وقد قال
َ َ ْ ً َ ً
َ ََ َْ
اّلِل ال ْ ُم َ
سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وفَ ذض َل ذ ُ
ِين أجرا ع ِظيما[ ﴾95النساء].
ِين لَع القا ِعد
جاهِد
وهو  #أكثرهم عل ًام ،وقد كانت الصحابة ترجع إليه يف كثري من مسائل
الدين حتى قال عمر( :لوال عيل هللك عمر) ،وقال( :ال أبقاين اهلل ملعضلة لست
هلا يا أبا احلسن).
ذ
ْ ُ ْ َ ذ َ ُ ُ ْ َْ
َ
ذ
ُ
َ
َ
ُ
وقد قال تعاىل﴿ :ي ْرفعِ اّلِل اَّل َ
ِين آمنوا مِنكم واَّلِين أوتوا العِلم
ُْ َْ
ذ َ َْ َ
ََ َ
ِين َيعل ُمون
ات﴾ [اجملادلة ،]11:وقال سبحانه وتعاىل﴿ :قل هل ي َ ْستَوِي اَّل
درج ٍ
َ ذ َ َ َْ َ
ِين َل َيعل ُمون﴾ [الزمر.]9 :
واَّل
وأما النصوص الدالة عىل تفضيله  #فهي كثرية حتى قال قائل أهل
السنة( :)4مل جييء يف أحد من الصحابة ما جاء يف عيل.
وقد روى حمدثو أهل السنة شيئ ًا كثري ًا يدل عىل ما ذكرنا.
منها :حديث عائشة الذي روته عن النبي ÷ يف قتل اخلوارج ،وهو أنه
دخل مرسوق عىل عائشة ،فقالت له :من قتل اخلوارج؟ فقال :قتلهم عيل ،#
قالت :سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :يقتلهم خري أمتي من بعدي وهو مع
( )4ورد هذا القول عن أمحد بن حنبل وإسامعيل بن إسحاق القايض كام أورده صاحب االستيعاب
يف معرفة األصحاب ( ،)4445/2وقد سبق.

احلق واحلق معه))(.)4
أفضل أزواج النــبي ÷

وأفضل أزواج النبي ÷ خدجية بنت خويلد؛ وذلك لسبقها إىل اإلسالم؛
فإهنا أول الناس إسالم ًا بال خالف بني املسلمني.
وقد روى البخاري( )4عن النبي ÷(( :خري نسائها مريم بنت عمران،
وخري نسائها خدجية بنت خويلد)).
وقد قال قوم :إن عائشة أفضل؛ ألهنا أحب أزواج النبي ÷ إليه ،وألنه
تزوجها بكر ًا ،وألنه ÷ تويف يف بيتها ،وألنه نزل برباءهتا القرآن ،وألهنا
روت كثري ًا من أخبار النبي ÷.
قلنا :إذا ورد األثر بطل النمر ،فقد صح عن النبي ÷ احلديث املتقدم
الذي رواه البخاري.
ثم قال أهل هذا القول :إن عائشة أفضل من فاطمة &.
واجلواب :أنه قد صح عن النبي ÷ أن فاطمة قطعة من النبي ÷،
وأن رضاها من رضاه ،وغضبها من غضبه ،روى ذلك البخاري ،فإذا كانت
فاطمة قطعة من النبي ÷ و ..إلخ فالنبي ÷ أفضل البرش.
ومن هنا يصح لنا أن نقول إن فاطمة أفضل نساء العاملني.
واليــة أهــل البـيت

والية أهل البيت أصل من أصول اإلسالم ،وركن من أركان اإليامن ،ال يتم
إسالم املسلم وال إيامنه إال بالقيام بحق هذه الوالية العميمة ،والوالية اسم
جامع لعدة معان ،أمهها:
 االعرتاف والتصديق بأهنم صفوة اهلل وخريته من هذه األمة.
 أهنم أفضل الناس بعد رسول اهلل ÷ من هذه األمة.
( )4قال يف فتح الباري البن حجر ( :)414/44عن عائشة قالت :ذكر رسول اهلل ÷ اخلوارج
فقال(( :هم َشار أمتي يقتلهم خيار أمتي)) وسنده حسن ،وعند الطرباين  ..وعند أمحد  ..وعند
مسلم  ..وعند الطرباين ..وعند أمحد وابن أيب شيبة  ..وعند أيب شيبة( .منه باختصار).
( )4صحيح البخاري ( /442/2رقم  /21/5( ،)2224رقم .)2145

 القيام بنِصهم باللسان عىل حسب املستطاع ،وبيان فضلهم ومكانتهم يف
هذه األمة.
 االعرتاف والتصديق بأهنم أهل احلق ،وقرناء القرآن ،واملبينون للناس ما
اختلفوا فيه.
 مواالة أوليائهم ومعاداة أعدائهم.
 إظهار حمبتهم ومودهتم بالقول والفعل ،وإظهار التوجع مام نزل هبم.
 االهتداء هبدهيم ،واالقتداء بأعالمهم ،واالنتامء إليهم.
 اإلحسان إىل حمسنهم ،والعفو عن مسيئهم.
 اإليامن والتصديق بأهنم أوىل الناس بمقام رسول اهلل ÷ بال فصل.
 أهنم ال يفارقون احلق ،وال يفارقهم إىل انقطاع التكليف.
 أهنم حجج اهلل عىل خلقه بعد النبي ÷ إىل انقطاع التكليف.
احلســبة واحملتـسب

احلسبة هي :االنتصاب يف مقام اإلمام عند عدم اإلمام للقيام بأعامله من
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإصالح البالد والعباد و ....إلخ ،ويكون له
ما لإلمام وعليه ما عليه إال ما استثني.
ويشرتط يف املحتسب العقل الوافر ،والورع الكامل ،وحسن الرأي ،وحسن
التدبري ،والعلم ،سواء كان باالجتهاد أم بالتقليد.
وال يشرتط أن يكون املحتسب من آل النبي ÷ ،وال من قري  ،وال من
العرب ،بل يشرتط :الذكورة ،واحلرية ،والعدالة املحققة ،وعدم من يصلح
لإلمامة بال مانع.
وليس له أخذ احلقوق املالية كره ًا ،وال إقامة احلدود.
وجيوز له اإلكراه عىل املعاونة عىل دفع املنكر ،وأخذ املال لدفع الكفار
والبغاة ،وله اإلكراه بغري قتال عىل فعل الواجبات كإقامة الصالة وأداء الزكاة
و ..إلخ ،واهلل أعلم.

األمر باملعروف والنهي عن املنكر

األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أعمم َشائع اإلسالم وأكرب فرائضه
بال خالف بني املسلمني.
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ٌ ْ َ
ْ
ْ ُ
ُ
ومن أدلته قوله تعاىلَ ﴿ :وْلَك ْن مِنك ْم أ ذمة يَد ُعون إَِل اْلَْيِ َويَأ ُم ُرون
َ ََْ ْ َ َ ُْ ْ َ
ْ ْ
كر﴾ [آل عمران ]102 :وقوله تعاىل﴿ :لُعِ َن ذاَّل َ
ِين
وف وينهون ع ِن المن
بِال َمع ُر ِ
َ ََ
َ َ
َ َ
َ
لَع ل َِسان َد ُاو َد َوع َ
ِيِس اب ْ ِن َم ْريَ َم ذل ِك ب ِ َما ع َص ْوا
كف ُروا م ِْن ب َ ِِن إ ِ ْْسائيل
ِ
ْ َ َ ُ
َ َ ُ َ َ َ َ َ
َ ُ ْ
َوَّكنوا َيعتَ ُدونَ 78كنوا َل يَتنَاه ْون ع ْن ُمنك ٍر ف َعلوه[ ﴾.....املائدة.]79-78 :
وإنام جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر متى تكاملت َشائطهام ،وهي:

 -4البلوغ والعقل ،لرفع القلم عن الصبي واملجنون.
َ ُ َ ُ ذُ َْ ً ذ
اّلِل نفسا إَِل ُو ْس َع َها﴾ [البقرة.]484 :
 -4القدرة عليهام ﴿َل يكل ِف

 -2العلم من اآلمر والناهي بأن ما أمر به معروف ،وما هنى عنه منكر؛ ألنه
إن مل يعلم ذلك مل يؤمن أن يأمر باملنكر وينهى عن املعروف.
 -2ظن التأثري ،فإن مل يمن التأثري مل جيب األمر والنهي هكذا اشرتطوا.
وقد قيل :إن ذلك واجب سواء ظن التأثري أم مل يمن ،وهذا هو األوىل؛ لقوله
ْ َ َ ْ ُذ ٌ ُْ ْ َ َ ُ َ َْ ً ذُ ُ ْ ُ ُ ْ َْ ُ َ ُُ ْ َ َ ً
تعاىلّ﴿ :نِإذ قالت أمة مِنهم ل ِم تعِظون قوما اّلِل مهل ِكهم أو معذِبهم عذابا
ً َ ُ ْ ً َ
ُ َ ذ
َ
ُ َ
شدِيدا قالوا َمعذ َِرة إَِل َربِك ْم َول َعل ُه ْم َي ذتقون[ ﴾....164األعراف] وإلبالغ احلجة
َذ َ ُ َ
ََ ذ
ون ل ذ
اّلِل ِ ُح ذ
ج ٌة َب ْع َد ُّ
ِلن ِ
الر ُس ِل﴾[النساء.]144 :
اس لَع
﴿ِلِ َل يك
وإنام جيب ذلك إىل أن حيصل أمران:

 -4إىل أن يعلم اآلمر الناهي أنه قد بلغ العصاة احلجة ،وأهنم قد استيقنوها،
وأهنم عىل بينة.
 -4إىل أن يستعمل اآلمر الناهي الطرق واحليل ،ويسلك يف ذلك كل السبل،
ويِصف هلم املواعظ.

َ ُ ْ ً َ
ُ
وإنام قلنا ذلك لقوله تعاىل يف آخر اآلية السابقة﴿ :قالوا َمعذ َِرة إَِل َربِك ْم
َ ذ
ُ َ
َول َعل ُه ْم َي ذتقون[ ﴾164األعراف] ،وال حتصل املعذرة إىل اهلل إال بعد التبليغ الكامل،
وال حيصل اليأس من رجاء التأثري إال بعد ما ذكرنا من سلوك كل السبل.

فإذا حصل التبليغ ،ويئس املكلف من رجوع العايص بعد استعامله جلميع
احليل فال عليه إن أعرض من غري أن يمهر منه ما يدل عىل الرضا عن العصاة.
واخلوف عىل النفس من القتل أو الرضب واحلبس واإلهانة يرخص
ذ
َْ
ُ ْ
للمكلف يف ترك األمر والنهي لقوله تعاىل﴿ :إَِل َم ْن أك ِرهَ َوقلبُ ُه ُم ْط َمئ ِ ٌّن
ْ
اِل َ
يمان﴾ [النحل.]104 :
بِ ِ
َ
ذ
ْ َ ُ
ْ َُ ً
وقوله تعاىل﴿ :إَِل أن ت ذتقوا مِن ُه ْم تقاة﴾ [آل عمران.]48 :
َ
َْ
ْ
وقوله تعاىل﴿ :ف َم ِن اض ُط ذر ِِف ُم َم َص ٍة﴾ [املائدة.]3 :
َ
َ ْ ْ ََ
َ ذ َ َ
ب لَع َما أ َصابَك إ ِن ذل ِك
وال مانع من األخذ بالعزيمة لقوله تعاىل﴿ :واص ِ
َ ُْ
م ِْن ع ْز ِم اْل ُمورِ[ ﴾17لقمان].
هذا هو الرشط اخلامس من َشوط وجوب األمر باملعروف والنهي عن
املنكر وهو :إذا كان ذلك يؤدي إىل حصول منكر آخر ،ومل حتصل القدرة عىل
إزالة املنكر األول وال اآلخر فإن األمر والنهي حينئذ ال جيوزان؛ ألن ذلك
يكون كاإلغراء بفعل املنكر ،وهو قبيح.
طريقة األمر والنهي

جيب أن يكون األمر والنهي بالتلطف وباللني والرفق؛ ألن ذلك أقرب إىل
َ ُ َ َُ َ ْ ً
َل َِلنا ً لَ َعلذ ُه َيتَ َذ ذك ُر أَوْ
القبول وأدعى له ،وذلك لقوله تعاىل﴿ :فقوَل ُل قو
ِ
َْ َ
ُيَش[ ﴾44طـه].
َْ َ َ َ َ ْ
ْ ْ
ْ َ
َ
ْ ُ َ َ
جادِل ُه ْم
يل َربِك بِاْل ِك َمةِ َوال َم ْوعِظةِ اْلسنةِ و
ولقوله َ تعاىل﴿ :ادع إَِل سب ِ ِ
ذ
َ ْ
ِه أح َس ُن﴾ [النحل.]144 :
بِال ِِت ِ
ذ
َ َ
َْ َ َ ُ َ َ ذ ُ ْ َ
َ َ ْ
َ
السي ِ َئة ادف ْع بِال ِِت ِِه أحسن﴾
وقوله تعاىلَ ﴿ :وَل ت ْستَوِي اْلسنة وَل

[فصلت.]32:

فإن مل يفد ذلك ومل ينفع زاد اآلمر عىل ذلك بحسب احلال ،فيقدم الوعظ ،ثم
التهديد ،ثم نحو كرس املالهي وإراقة اخلمر ،ثم الرضب بالعصا ،ثم بالسالح.
وكل ذلك ملا ثبت من وجوب إزالة املنكر.
وال جيوز فعل األشد مع تأثري األخف.
قال اإلمام املنصور باهلل عبد اهلل بن محزة ( :#والذين يؤذون املسلمني،
ويرضوهنم جيوز قتلهم يف وقت اإلمام وغري وقته).
قال السيد العالمة الكبري أمري الدين بن عبد اهلل بن هنشل -وهو جد السادة
آل احلوثي الساكنني هبجرة ضحيان منهم السيد العالمة عبد العميم بن حسن
احلوثي والسيد العالمة حسني بن حييى احلوثي :-إذا كان التفكر يف القدر
الكايف خم ا
ال باملدافعة بحيث أن املنكر حيصل يف حالة التفكر وجب دفع املنكر
حينئذ من غري تفكر ولو باألرض ،انتهى.
وأما اإلكراه بالقتال عىل فعل الواجبات كفعل الصالة وأداء الزكاة فال جيوز
إال لإلمام ،وأما بغري قتال فال يبعد وجوبه عىل كل من قدر عليه ،واهلل أعلم.
اهلجــرة

هي اخلروج واالنتقال من دار تماهر أهلها بالفسوق والعصيان من غري
جوار إىل مكان خال من ذلك.
إذا عرفت معنى اهلجرة وتفسريها فاعلم أن أمرها عميم ،وفرضها كبري ،وقد
ِين َ
آمنُوا َول َ ْم ُي َ
شدد اهلل تعاىل يف ذلك وأكد؛ من ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و ذاَّل َ
ج ُروا
ا
ه
ِ
َ َ ُ
َش ٍء َح ذِت ُي َ
ك ْم م ِْن َو ََليَتِه ْم م ِْن َ ْ
ج ُروا[ ﴾...األنفال.]74 :
ا
ه
ما ل
ِ
ِ
وقوله ÷(( :ال حيل لعني ترى اهلل يعىص فتطرف حتى تغري أو تنتقل)).
والدور ثالثة أقسام:
 -4دار كفر كمكة قبل الفتح.
 -4ودار إسالم كاملدينة بعد اهلجرة إليها.

 -2ودار فسق ،وهي الدار التي تمهر فيها شعائر اإلسالم .ويمهر فيها مع
ذلك بعض الكبائر من غري نكري ،كرشب اخلمر والزنا والملم وما أشبه ذلك.
قال بعض العلامء :ال جتب اهلجرة بعد فتح مكة ،ال من دار كفر ،وال من دار
فسق ،لقوله ÷(( :ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)).
قلنا :املراد ال هجرة من مكة بعد الفتح؛ ألهنا قد صارت بعد الفتح دار
ٍ
حينئذ.
إسالم ،فال داعي للهجرة
يدل عىل ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال(( :ال تنقطع اهلجرة حتى تنقطع
التوبة ،وال تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرهبا)) أخرجه أبو داوود.
وروي(( :ال تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار)) رواه مجع من أهل احلديث منهم
أمحد والبيهقي.
وروي(( :ال تنقطع اهلجرة ما دام العدو يقاتل)).
و ((ال تنقطع اهلجرة ما تقبلت التوبة)).
و ((ال تنقطع اهلجرة ما قوتل العدو)).
قال مجهور أئمتنا  :%وجتب اهلجرة من دار الفسق.
وخالف يف ذلك بعض أئمتنا  ،%والفقهاء األربعة ،فقالوا :ال جتب اهلجرة
من دار الفسق.
واجلواب:

َُْ
ذ ذ َ ََذ ُ ُ َْ َ َ ُ َ
ِيم ُكنْتُمْ
سه ْم قَالُوا ف َ
قوله تعاىل﴿ :إِن اَّلِين توفاهم الم
َِم أنف ِ ِ
َلئِكة ظال َِ
َ
َ
َ
ً
َ ُ ُذ ُ ْ َ ْ
ُ
َ
ذ
ُ
ُ
َ
ض َعف َ
ْ
َ
ْ
ْ
ي ِف ْاْلَ ْر ِض قَالُوا ألم تكن أرض اّلِل ِ َ
ج ُروا
ا
ه
ت
ف
ة
ِع
س
ا
و
قالوا كنا مست
ِ
ِ
ِ
ْ
ذ
ْ
ً
ُ ْ َ ْ
َ َُ َ َ َ َ ُ ْ َ َذُ َ َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
الرجا ِل
فِيها فأولئِك مأواهم جهنم وساءت م ِص
ْيا 97إَِل المستضع ًفِي مِن ِ
ًَ ََ ََُْ َ
َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ
َ
َ َ
يعون حِيلة وَل يهتدون سبِيَل[ ﴾98النساء] ومل
ان َل يست ِط
والنِساءِ والوِل ِ
يفصل تعاىل يف هذه اآلية بني دار الكفر ودار الفسق.
وقوله ÷(( :ال حيل لعني ترى اهلل يعىص فتطرف حتى تغري أو تنتقل)).
وقد أوسع اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد  #االحتجاج يف هذا
الباب يف (رسالة التحذير).

تفصيل وتوضيح

 -4إذا أجرب املكلف عىل فعل املعصية ،وأكره عليها وجبت عليه اهلجرة بال
َ ذُ
ذَ َ ْ ْ
استَ َطعتُ ْم﴾ [التغابن ]14 :فإذا استطاع
خالف؛ وذلك لقوله تعاىل﴿ :فاتقوا اّلِل ما
املكلف أن ال يعيص اهلل تعاىل بأي حيلة من احليل وجب عليه ذلك.
 -4إذا دعا اإلمام أحد ًا إىل نِصته وجبت حينئذ اهلجرة إليه ،وال جيوز ترك
ذلك إال إذا أذن اإلمام ،أو فقدت االستطاعة.
 -2إذا كان املقام يف دار الفسق مام يقوي جانب الفاسقني ،أو يضعف من
جانب احلق واملحقني وجبت اهلجرة؛ وذلك ألن الواجب عىل املكلف أن ينِص
احلق واملحقني ،وخيذل الباطل واملبطلني.
ويف احلديث(( :املعني للماملني كاملعني لفرعون عىل موسى صىل اهلل عليه))
رواه اهلادي .#
ويف احلديث أيض ًا(( :إذا كان يوم القيامة نادى مناد :أين الملمة وأعوان
الملمة وأشباه الملمة حتى من برى هلم قل ًام أو الق هلم دواة؟ فيجمعون يف
تابوت من حديد ثم يرمى هبم يف جهنم))(.)4
وعن النبي ÷(( :يا ابن مسعود ال جييء هالك أمتي إال من الفقهاء
وعلامء السوء ،ومنهم هالك الدين)).
وملا خالط الزهري السالطني كتب إليه أخ له يف الدين :عافانا اهلل وإياك أبا
بكر من الفتن ،فقد أصبحت بحال ينبغي ملن عرفك أن يدعو اهلل لك ويرمحك،
أصبحت شيخ ًا كبري ًا ،وقد أثقلتك نعم اهلل بام فهمك من كتابه ،وعلمك من سنة
نبيه ،وليس كذلك أخذ اهلل امليثاق عىل العلامء ،قال اهلل تعاىلَْ ﴿ :لُبَينُ ذن ُه ل ذ
ِلن ِ
اس
ِ
َ َ ْ َ
َوَل تكتُ ُمون ُه﴾ [آل عمران ]187 :واعلم أن أيرس ما ارتكبت ،وأخف ما احتملت
أنك آنست وحشة المامل ،وسهلت سبيل الغي بدنوك ُمن مل يؤ رد حق ًا ،ومل يرتك
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باط ً
ال حني أدناك ،اختذوك قطب ًا تدور عليك رحى باطلهم ،وجرس ًا يعربون
عليك إىل بالئهم ،وسل ًام يصعدون فيك إىل ضالهلم ،ويدخلون بك الشك عىل
العلامء ،ويقتادون بك قلوب اجلهالء ،فام أيرس ما عمروا بك يف جنب ما خربوا
عليك ،وما أكثر ما أخذوا منك فيام أفسدوا عليك من دينك ....إلخ.

َْ ُ َ
 -2ال جيوز احلضور والقعود يف جمالس العصيان؛ لقوله تعاىلَ ﴿ :وقد نزِل
ُ
ََ
َْ
ذ
ََْ ُ
ك ْم ِف الْكِتَاب أ َ ْن إذَا َسم ْعتُ
َ
ْ
ات اّلِل ِ يُكف ُر ب ِ َها َوي ُ ْستَ ْه َزأ ب ِ َها فَل
آي
م
علي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
َْ ُ ُ َ َُ ْ َ ذ َُ ُ
َ
ْيه ِ ....اْلية﴾ [النساء.]120 :
تقعدوا معهم حِت ُيوضوا ِِف حد ٍ
ِيث غ ِ
حيل ٍ
وقوله ÷(( :ال ُّ
تغري أو َ
تنتقل)).
هلل ُيعىص
لعني ترى ا َ
َ
فتطرف حتى َ
وهناك حالة ال حيصل فيها يشء مام ذكرنا من احلاالت األربع.

فالماهر حينئذ جواز السكنى يف دار الفسق ،وهي :أال يكون يف الزمان داع إىل احلق.
وأن ال حيمل املكلف عىل فعل املعصية.
وأن ال يكون منه أي معاونة للماملني والفاسقني ،وال إيناسهم وتسويدهم،
وأن ال يكون منه حضور جمالس املنكرات.
والدليل عىل ما ذكرنا ما علم من سكنى احلسنني ’ املدينة املنورة يف عهد معاوية.
وقبل ذلك ما علم من سكنى أمري املؤمنني  #هلا أيام الثالثة.
ثم من بعد ذلك زين العابدين وأوالد احلسن  ،%فإهنم سكنوا املدينة إىل
آخر أيام بني أمية ،واملدينة حينئذ دار بغي وظلم ،لسلطان جبابرة بني أمية
عليها ،وبغيهم فيها ،وإظهارهم فيها للعن عيل  ،#ولعن شيعته.
يؤيد ذلك :ما رواه النارص األطروش بسنده عن زيد بن عيل عن آبائه عن
عيل  :#قال :قال له رجل :يا أمري املؤمنني أرأيت قومنا أمرشكون هم؟ يعني
أهل القبلة ،قال ( :#ال ،ولو كانوا مرشكني ما حلت لنا مناكحتهم ،وال
ذبائحهم ،وال مواريثهم ،وال املقام بني أظهرهم ،وال جرت احلدود عليهم،
ولكنهم كفروا باألحكام ،وكفروا بالنعم واألعامل ،وكفر النعم غري كفر الرشك).

فإن قيل :قد خرج الكثري من األئمة عن دور الفسق مام يدل عىل تأكد أمر اهلجرة.
قلنا :خروج من خرج منهم عن بالد الماملني قد كان بسبب أنه قد تأكد عليهم
وجوب اجلهاد وقتال الماملني بوجود األنصار واألعوان ،فلم يسعهم عند ذلك
املقام ،وذلك كاحلسني بن عيل ،وزيد بن عيل ،وغريهام سالم اهلل عليهم.
أو كان بسبب اخلوف من الماملني كعيسى بن زيد وغريه .%
وبعد ،فاالبتعاد عن دار الفسق والملم أوىل باملسلم وأحوط له وأسلم؛
وذلك ملا يتعرض له املجاور للفاسقني من األذى ،وما يلزمه من تكليف األمر
والنهي ،وملا يتعرض له من أسباب الفتنة ،وما قد يتعرض له أهله وأوالده من
التأثر بيشء من أخالق الفاسقني ،و ...إلخ.
السفر إىل باد الكفر والفسق

جيوز الوقوف يف دار الكفر والفسق حلبس أو ضعف؛ ملا تقدم يف اآلية،
وجيوز أيض ًا من أجل مصلحة عامة يعود نفعها عىل املسلمني إذا كانت دينية ،أو
دنيوية بإذن اإلمام.
وجيوز ايض ًا الوقوف يف بالد الكفر إذا دعت الرضورة إىل ذلك كاملريض
ذ
ُ َ
ْ
يسافر للعالج ومرافقه؛ لقوله تعاىل﴿ :إَِل َما اض ُطرِ ْرت ْم إِِلْه﴾[األنعام،]119 :
ذ
وكاخلائف املرشد ،وهو ما يسمى اآلن الالجئ السيايس؛ لقوله تعاىل﴿ :إَِل َما
ُ َ
ْ
اض ُطرِ ْرت ْم إِِلْه﴾ وجيوز السفر أيض ًا ألداء واجب أو نافلة ،فإذا أدى ذلك وجب
اخلروج ،وذلك أن املسلمني كانوا حيجون ويعتمرون يف عهد النبي ÷ قبل
فتح مكة وقد كانت دار َشك وكفر ،تعبد فيها األصنام.
أما السفر للنزهة أو حلاجة غري رضورية وال فيها طاعة هلل ،فال جيوز ذلك
للمسلم ،وال ينبغي له.

املنزلة بني املنزلتني

املراد باملنزلتني هنا :منزلة اإليامن ومنزلة الكفر؛ فالذي ينزل يف منزلة اإليامن
يسمى مؤمن ًا ،والذي ينزل يف منزلة الكفر يسمى كافر ًا.
وال خالف يف هاتني املنزلتني بني األمة ،وقد ذكرهام اهلل تعاىل يف أول سورة
البقرة ،وذكر بعدهام منزلة ثالثة للمنافقني.
ذ
ْ
ب فِيهِ ُه ًدى ل ِل ُم ذتق َ
اب ََل َريْ َ
فقال تعاىل﴿ :الم  1ذَل َِك الْكِتَ ُ
ي  2اَّل َ
ِين
ِ
ْ ُ ْ ُ َ
ُْ ُ َ َْْ َُ ُ َ ذ َ َ
الصَلة َوم ذِما َر َزق َناه ْم ُينفِقون[ ﴾3البقرة] ،فهؤالء
ب ويقِيمون
يؤمِنون بِالغي ِ

هم أهل املنزلة األوىل.
ذ ذ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ
إىل قوله تعاىل﴿ :إِن اَّلِين كفروا سواء علي ِهم أأنذرتهم أم لم تنذِرهم َل
ْ َ
يُؤمِنُون ...إلخ﴾ [البقرة ]4:وهؤالء هم أهل منزلة الكفر.
ْ
ْ
َ ْ َُ ُ
ذ
ُ
ول َ
ثم قال سبحانهَ ﴿ :وم َِن انلذ ِ
آم ذنا بِاّلِل ِ َوبِاِلَ ْو ِم اْلخ ِِر َو َما ه ْم
اس من يق
ب ُم ْؤ ِمن َ
ِي[ ﴾8البقرة] وهذه املنزلة للمنافقني.
ِ
وقد وقع اخلالف يف منزلة مرتكب الكبائر ،فقالت املجربة :إنه مؤمن،

وقالت اخلوارج :إنه كافر ،ونحن نقول :إنه ليس بمؤمن وال كافر ،وإن له منزلة
بني منزلة اإليامن والكفر ،وإن له حك ًام بني احلكمني.
وقبل أن نذكر أدلة كل هذه األقوال ونبني الصحيح منها والزائف نذكر
بحث ًا حول الكبائر والصغائر ،فنقول وباهلل التوفيق:
الصغائر والكبائر

قال أئمتنا  :%واملعايص صغائر وكبائر ،فالكبائر :هي التي يستحق فاعلها
العقاب الدائم إن مل يتب ،والصغائر :هي التي تقع مكفرة بالطاعات أو بدوهنا.
وقالت اخلوارج :املعايص كلها كبائر ،وال يشء منها بصغري.
َ
ْ َْ
ُْ َ َ ْ ُ َ
َ ْ ُ
لنا :قوله تعاىل﴿ :إِن َتتَنِبُوا كبَائ ِ َر َما تن َه ْون عن ُه نكفِ ْر عنك ْم
ُ
َسي ِ َئات ِك ْم﴾ [النساء.]31:

َ ُ َ ُ َ ًَ ََ َ ًَ ذ َ ْ َ َ
وقوله تعاىلَ﴿ :ل يغادِر صغِْية وَل كبِْية إَِل أحصاها﴾ [الكهف.]29 :

قالت النارصية ،وهو ظاهر كالم اهلادي ،ورصيح كالم املرتىض والبغدادية:

كل عمد كبرية.
فالصغرية عندهم حينئذ هي :ما صدر عن سهو أو إكراه أو تأويل أو نحو ذلك.
وقالت البِصية من املعتزلة ،ونسبه يف الفصول إىل أئمتنا  :%بل بعض
العمد ليس بكبرية ،والصغائر غري متعينة؛ ألن تعيينها يكون كاإلغراء بفعلها،
وذلك ال جيوز؛ ألن اإلغراء بالقبيح قبيح.

استدل أهل القول األول :إن كل عمد كبرية :بقوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َي ْع ِص ذ َ
اّلِل
َ َ
َ
ً
َ
وُل فَإ ذن َ ُُل نَ َ
َو َر ُس َ ُ
ال َ
ِين فِيها أبدا[ ﴾23اجلن] ومل يفصل تعاىل بني
ار َج َه ذن َم خ ِ
ِ
عصيان وعصيان ،بل عمم يف الوعيد باخللود يف نار جهنم كل عاص.
ذ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ذ ُ ُ َ ُ ُ ْ ُْ
ْ
ومثل هذه اآلية قوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َيع ِص اّلِل ورسوُل ويتعد حدوده يدخِله
َ ً َ
اب ُمه ٌ
الا ً ف َ
ِيها َو َ ُُل َع َذ ٌ
ي[ ﴾14النساء].
نارا خ ِ
ِ
فعمم سبحانه الوعيد باخللود لكل عاص ،ومل خيص من ذلك العموم إال اخلطأ
َذَ َ َُ َْ ْ َ َ َْ َ ْ َ َْ
والنسيان ونحوهام يف قوله تعاىل﴿ :ربنا َل تؤاخِذنا إِن نسِينا أو أخطأنا﴾ [البقرة.]484:
َ
َ
ْ
ََْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ ْ ُْ
ك ْن َما ت َع ذم َدت
وقوله تعاىل﴿ :وليس عليكم جناح ف
ِيما أخ َطأت ْم بِهِ َول ِ
ُُ
ُ
قلوبُك ْم﴾[األحزاب.]4:
ومن السنة قوله ÷(( :رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
ْ
َ
ْ
ْي ُمتَ َ
اض ُط ذر ِف َُمْ َم َصة َغ ْ َ
جان ٍِف ِِلث ٍم
وخص املضطر بقوله تعاىل﴿ :ف َم ِن
ٍ
ِ
فَإ ذن ذ َ
اّلِل َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
ِيم[ ﴾3املائدة].
ِ
ْ
ذ
ويستدل من قال إن بعض العمد ليس بكبرية بقوله تعاىل﴿ :إن َ َ
ات
اْل َسن ِ
ِ
َ
ْ َْ
ُْ َ َ ْ
ِْب ذ َ
ي ُ ْذه ْ َ
ات﴾ [هود ،]112 :وبقوله تعاىل﴿ :إِن َتتَنِبُوا كبَائ ِ َر َما تن َه ْون عن ُه
السيِئ ِ
ُ َ
ُ
َ ْ ُ
نكفِ ْر عنك ْم َسيِئَات ِك ْم﴾ [النساء.]31 :

فدلت هاتان اآليتان عىل أن اهلل تعاىل يغفر بعض الذنوب املتعمدة بغري توبة،
إما باحلسنات كام يف اآلية األوىل ،وإما باجتناب الكبائر كام يف اآلية الثانية.
قلت :الذي يمهر يل واهلل أعلم أن اإلقدام عىل أي معصية تعمد ًا وجرأة مع
العلم بأن اهلل قد هنى عنها ،وحرمها يكون كبرية ،وفاعلها متجاوز حلدود اهلل،
وفاسق عن أمر اهلل ،وال يغفرها إال التوبة والندم والرجوع إىل اهلل ،وذلك أن
املعصية تعمم وتكرب لعمم اهلل وجالله ،فمن عرف اهلل تعاىل حق معرفته تعمم
عنده صغائر الذنوب ،كام تعمم كبائرها ،ومن هنا قال أمري املؤمنني ( :#واهلل
لو أعطيت األقاليم السبعة بام حتت أفالكها عىل أن أعيص اهلل يف نـملة أسلبها
جلب( )1شعرية ما فعلت ...إلخ).
إذا عرفت ذلك فاملؤمن باهلل ال يقدم عىل فعل الصغرية متعمد ًا وهو يعلم أهنا
معصية هلل؛ تعمي ًام هلل ،وإجالالً له ،وخوف ًا منه ،و ..إلخ.
أما الذي يفعلها وهو يعلم أهنا معصية من غري رضورة إال اجلرأة؛ فإنه يكون
بفعلها متكرب ًا عىل اهلل ،حيث هتاون بأمره وهنيه ،وآثر عىل أمر اهلل وهنيه شهوة نفسه.
واملتكرب عىل اهلل من أهل الوعيد العميم ﴿ َألَي ْ َس ِف َ
ج َه ذن َم َمثْ ً
وى
ِ
َُْ َ
كب َ
ين[ ﴾60الزمر].
ل ِلمت ِ ِ

أمثلة لذنوب ال يسلم منها املكلف مهما اجتهد

إذا عرفت ذلك فاعلم أن املكلف مهام اجتهد يف طاعة اهلل وحترى رضاه ،فإنه
لضعفه ال يسلم من ذنوب كثرية ،تأتيه من بني يديه ،ومن خلفه ،وعن يمينه،
وشامله ،وسأرضب لك بعض األمثلة لتعرف صحة ما ذكرت:
-4فالصالة فرضها اهلل تعاىل إلقامة ذكره وتعميمه وإكباره وإجالله ،وإحياء
ذلك يف القلوب ،وكثري ًا ما تستويل عىل املصيل الوساوس ،فينسى ذكر اهلل يف
( )4جلب الشعرية –بضم اجليم :-قرشهتا .متت َشح النهج البن أيب احلديد.

قلبه ،وال يستحرض معاين األذكار واألركان.
وقد كان املفروض أن متتلئ نفسه من جالل اهلل وكربيائه وعممته ،وتكبريه
ومهابته ،واستشعار نعمه ومحده وذكره ،واللسان إنام هو ترجامن عن ذلك الذي
يف نفس املصيل ،وكان هذا هو الواجب املفروض يف الصالة.
ويف الواقع أن املصيل ال يؤدي ذلك يف أكثر الصلوات ،وال شك أن ذلك
تفريط ،وغفلة وتقصري فيام أوجبه اهلل تعاىل من ذكره ،وبإمكان املصيل ويف طاقته
أن يقلل من التامدي يف تلك الغفلة وذلك التقصري الشامل لكل الصلوات.
وهذا مع الغفلة الطويلة يف غري الصالة عن ذكر نعم اهلل وشكرها ،مع أن
املطلوب من املؤمن هو كام قال اهلل تعاىل:
َ
ْ
ً َ ً
ََ ُ ُ ُ ْ ًَ
ِين َ
آمنُوا اذْ ُك ُروا ذ َ
﴿يَا أ ُّي َها ذاَّل َ
اّلِل ذِكرا كثِْيا 41وسبِحوه بكرة
َ
ً
صيَل[ ﴾42األحزاب].
َوأ ِ
َْ
ْ ُ
َ ْ
ُ
ذ
﴿فَإذَا قُضيَت ذ
الص ََلةُ فَانْتَ ِ ُ
شوا ِِف اْل ْر ِض َوابْتَغوا م ِْن فض ِل اّلِل ِ َواذك ُروا
ِ ِ
ِ
َ َ ُ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ ْ ُُ
ذَ َ ً ََذ ُ ْ ُْ ُ َ
َذ
اّلِل كثِْيا لعلكم تفل ِحون[ ﴾10اجلمعة]﴿ .إِذا لقِيتم ف ِئة فاثبتوا واذكروا اّلِل
ْ
ْ ُ
َ ً
َ َ
َْ َ
َ
كثِْيا﴾ [األنفالَ ﴿ ،]24 :وَل تنِيَا ِِف ذِكرِي[﴾42طـه]َ ﴿ ،واذك ْر َر ذبك ِِف نفسِك
ْ
َْ
َ َ ُّ ً َ َ ً َ ُ َ
ُْ
َ َ ُ
ون ْ َ
اْل ْه ِر م َِن الق ْو ِل بِالغ ُدوِ َواْل َصا ِل َوَل تك ْن م َِن
تِضَع وخِيفة ود
ال ْ َغافِل َ
ِي[ ﴾205األعراف] ..إىل غري ذلك من اآليات ومل يكد يذكر اهلل الذكر يف كتابه
إال مقرون ًا بالكثرة.

املثال الثاين :قد يؤدي اإلنسان احلج والعمرة ،ويف تلك األماكن يكثر
تواجد النساء ،وحيثام نمرت وقع نمرك عىل امرأة ،وبإمكان اإلنسان يف تلك
األماكن أال ينمر إىل امرأة ،وذلك بأن ال ينمر إال عند قدميه.
املثال الثالث :ال خيلو اإلنسان مهام حرص عىل حفظ لسانه من فلتات
لسانه ،وبإمكانه أن ال يتكلم إال بذكر اهلل أو ما ال بد منه.
ففي هذه األمثلة الثالثة تعرف أنه يصدر من املؤمن ما ال ينبغي وال جيوز،

غري أن ذلك قد كان منه عن غري جرأة وال إقدام وال قصد ،وال هو عن خطأ
ونسيان أيض ًا.
فيمهر يل أن ذلك من الصغائر التي تفضل اهلل عىل عباده املؤمنني بالتجاوز
عنها يف جنب طاعاهتم واجتناهبم للمعايص.
هذا ،ويمكن أن يلحق باخلطأ والنسيان واهلل أعلم ،وقريب مام ذكرت -
حكاه البستي( -)4عن النارص  #أنه قال :إن كل من ارتكب ما حرم اهلل
عمد ًا مع علمه أن اهلل حرمه وكذلك ما حرم رسول اهلل ÷ ،وكذلك ما
حرمت األمة ،إذا ارتكب مع العلم متعمد ًا فهو مرتكب الكبرية ،وما سوى
ذلك صغائر ،كإتباع النمرة النمرة ،والكذب يف غري إرضار ،وكاللكزة اخلفيفة
وقول القائل ألخيه :أخزاه اهلل ،أو يقول :يا كذاب ،وهو يف ذلك غري متعمد،
وما أشبه ذلك ،فإحصاء مجيعه يكثر ....انتهى.
قلت :وينبغي أن يكون مراد النارص  #حني عدد بعض األمثلة هو ما
صدر من املعايص عن طريق الغفلة وعدم التحفظ ،من غري أن يكون لإلنسان
فيه نية وال عزم يف فعل املعصية.
وذلك كالشتم الذي يصدر من كثري من العوام من غري أن يكون له يف ذلك
نية يف تنقيص املشتوم أو وصمه أو سبه.
بل إنام كانت هذه الشتمة بسبب دخوهلا يف لغته التي نشأ عليها يف جمتمعه.
تخطايا األنبياء صلوات اهلل عليهم

وخطايا األنبياء صلوات اهلل عليهم ال عمد فيها؛ وذلك ملكان العصمة
والطهارة والتزكية ،وما وقع منهم فإنام هو عن طريق اخلطأ والنسيان ،كام حكى اهلل
َََ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َُْ ََ َ ََْ َ ْ َ َ ً
َند ُُل ع ْزما[ ﴾115طـه]،
تعاىل عن آدم﴿ :ولقد ع ِهدنا إَِل آدم مِن قبل فن ِِس ولم ِ
قال اهلادي  :#أي عزم ًا عىل املعصية ،وإنام ارتكبها ناسي ًا .انتهى.
( )4إسامعيل بن أمحد البستي  .ªمن ب ُ َس رت بلد بسجستان ،وهو اإلقليم املعروف املتاخم لبالد
اهلند ،وهو من فقهاء النارصية وله تأليف عىل مذهب النارصية( .باختصار من هام عدة
األكياس /ج.)4

وقد حكى اهلل يف سورة األعراف :أن آدم وحواء مل يعرفا أهنام قد عصيا اهلل
ََذ َ َ ذ َ ََ
تعاىل إال بعد أن أكال من الشجرة ،وذلك يف قوله تعاىل﴿ :فلما ذاقا الشجرة
ْ َ
ُ
بَ َدت ل ُه َما َس ْوآت ُه َما[ ﴾...األعراف.]44 :

وذلك أهنام إنام أكال من الشجرة رغبة يف التقرب من اهلل ،والزلفى لديه ،فإهنام
ذ ََ ذ َْ َ ُ َ ََ َْ
َ َ َ ُ َ َ ُّ ُ َ َ ْ َ
ي
اغرتا بقول الشيطان﴿ :ما نهاكما ربكما عن ه ِذه ِ الشجرة ِ إَِل أن تكونا ملك ِ
َ ُ
َ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ َ
ك َما لَم َن انلذاصح َ
َ
ُ
َ
َ
ي[ ﴾21األعراف].
ل
ّن
إ
ا
م
ه
م
اس
الِين 20وق
أو تكونا مِن اْل ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
وحكى اهلل تعاىل عن معصية يونس فقال سبحانهَ ﴿ :و َذا انلُّون إذْ ذَ َه َ
ب
ِ ِ
ََ
ً ََ َْ َ َْ
َ
اضبا فظ ذن أن ل ْن نقد َِر عليْه ....اْلية﴾ [األنبياء ،]87 :أي :فمن أن لن نضيق
ُمغ ِ
عليه أي نؤاخذه ،فام أقدم  #عىل املعصية إال ظان ًا أن اهلل تعاىل لن يؤاخذه.

وخطيئة داوود  #يف شأن امرأة أوريا مل تكن إال حديث نفس ،مل يتبعه نية
وال عزم وال فعل ،وذلك أنه حني رآها متناها يف نفسه أن تكون من أزواجه ،ومل
يكن منه غري ذلك ،كام حكاه اهلادي  #وغريه ،واعتقد داوود  #أن اهلل ال
يؤاخذه بذلك.
وقال قوم من املتكلمني :إن خطايا األنبياء كانت عمد ًا ،وإنام حكم عليها
بالصغر لكثرة ثواهبم.
قلنا :كثرة الثواب ال تأثري هلا يف جعل املعصية صغرية؛ بدليل قول اهلل تعاىل يف
ََ ْ ْ َ َْ َ ُ َْ ْ َ ْ ً َ ً
ِيَل 74إذا ً َْلَ َذ ْقنَ َ
اك
حق نبينا حممد ÷﴿ :لقد كِدت تركن إِِل ِهم شيئا قل
ِ
ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ذ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ً
صْيا[ ﴾75اإلسراء].
ضعف المم ِ
ضعف اْلياة ِ و ِ
ِ
َتد لك علينا ن ِ
ات ثم َل ِ
فدلت هذه اآلية أن الركون القليل إىل املرشكني يبطل الثواب الكثري وحيبطه.

أما أخوة يوسف فمعصيتهم من رصيح العمد غري أهنم ليسوا بأنبياء ،وال
دليل عىل نبوهتم.
َ
ْ
وأما قوله تعاىلَ ﴿ :واْل ْسبَاط﴾ .فاملراد هبم ذراري أوالد يعقوب؛ ألن السبط
هو احلفيد وولد الولد.

وقد جاء يف كتب التفسري حكاية كثري من القصص التي نسبت إىل األنبياء
صلوات اهلل عليهم يف هذا الباب ،والتي ال ينبغي وال جيوز حكايتها من غري
التنبيه عىل كذهبا؛ ملا فيها من التنقيص لألنبياء صلوات اهلل عليهم ،واحلط من
شأهنم ،واهلتك حلرماهتم.
واملشهور أن تلك القصص من اإلرسائيليات املأخوذة عن أهل الكتاب.
اإلميـــــان

ََ َْ َ ُ ْ
اإليامن يف لغة العرب بمعنى التصديق كام يف قوله تعاىل﴿ :وما أنت بِمؤم ٍِن
َنلَا َول َ ْو ُك ذنا َصادِق َ
ِي[ ﴾17يوسف].
وقد اختلف يف معنى اإليامن يف الرشع عىل أقوال كثرية:

باجلنَان ،وعمل
أوهلا قول أئمتنا  %وغريهم :إنه قول باللسان ،واعتقاد ر َ
باألركان ،ومعنى ذلك :اإلتيان بالواجبات واجتناب املحرمات.
وإن شئت قلت :اإليامن باهلل وبرسوله وما أنزل إلينا ،واإليامن بمالئكة اهلل
ورسله وكتبه واليوم اآلخر ،ثم السمع والطاعة هلل تعاىل فيام أمر وهنى.
وقد وصف اهلل إيامن الرسول واملؤمنني يف آخر سورة البقرة فقال تعاىل:
َ َ ذُ ُ َ ُْ َ َ
ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ٌّ
ذ َ ََ َ
َ
َ
ْ
﴿آمن الرسول بِما أنزِل إِِلهِ مِن ربِهِ والمؤمِنون ك آمن بِاّلِل ِ ومَلئِكتِهِ
َُُ َ ُُ َ َُ ُ ََْ َ
ْ ُ ُ ََ ُ َ َْ َََ َْ ُ ْ َ َ َ
ك َر ذبناَ
َ
وكتبِهِ ورسلِهِ َل نفرِق بي أح ٍد مِن رسلِهِ وقالوا س ِمعنا وأطعنا غفران
َ َ ْ
ص ُ
ْي[ ﴾.285البقرة].
ّنِإِلْك ال َم ِ

فمن أخل بالقول كان كافر ًا ،ومن أخل باالعتقاد كان منافق ًا ،ومن أخل
بعمل األركان كان فاسق ًا.

وقالت األشعرية :بل اإليامن هو التصديق باهلل تعاىل فقط ،فهو عندهم باق
عىل معناه اللغوي.
الكرامية من املجربة :بل هو اإلقرار باللسان فقط.
وقالت ّ
وقالت اجلهمية من املجربة :بل هو املعرفة فقط ،هكذا روي..إىل غري ذلك
من األقوال ،وقد أهناها يف َشح األساس إىل عرشة أقوال.

ذ
والدليل عىل صحة ما ذهبنا إليه ،وبطالن ما سواه ،قوله تعاىل﴿ :إِن َما
ُْ ْ ُ َ ذ َ َ ُ َ ذُ َ َ ْ ُُ ُُ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َْ
ُ
ت عليْ ِه ْم آيَات ُه َزادت ُه ْم
جلت قلوبهم ّنِإذا تل ِي
المؤمِنون اَّلِين إِذا ذكِر اّلِل و ِ
َ ً ََ
ْ ُ ْ ُ َ
ذُ َ
ذ َ ُ ُ َ ذ َ َ
الصَلة َوم ذِما َر َزقنَاه ْم ُينفِقون3
يمانا َولَع َرب ِ ِه ْم َيتَ َوَّكون 2اَّلِين يقِيمون
إِ
ً
ُ َ َ ُ ْ ْ َ
أولئِك ه ُم ال ُمؤمِنُون َحقا[ ﴾...األنفال].
ومن السنة قوله ÷(( :اإليامن بضع وسبعون شعبة ،واحلياء شعبة من
اإليامن ،وأفضلها قول ال إله إال اهلل ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق)).

ويف صحيفة عيل بن موسى الرضا  ،#عن النبي ÷ أنه قال(( :اإليامن

إقرار باللسان ،ومعرفة بالقلب ،وعمل باألركان))(.)4
وروى النارص األطروش  #عن النبي ÷ أنه قال(( :من أسبغ وضوءه،
وأحسن صالته ،وأدى زكاة ماله ،وخزن لسانه ،وكف غضبه ،وأدى النصيحة ألهل
بيت نبيه ÷ ،فقد استكمل حقائق اإليامن ،وأبواب اجلنة مفتحة له)).
وروى البخاري عن النبي ÷(( :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ،وال
يرشب اخلمر حني يرشب وهو مؤمن ،وال يرسق حني يرسق وهو مؤمن ،وال
ينتهب ُهن ر َب ًة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن)).

فكل ما ذكرنا يدل عىل أن اإلتيان بالواجبات واجتناب املحرمات داخل يف

مفهوم اإليامن.
اإلسام

َ َ
ت
واإلسالم يف لغة العرب :االنقياد واالستسالم ،وعليه قوله تعاىل﴿ :قال ِ
ْ َ ْ َ ُ َ ذ ُْ َْ ُْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َْ ََذ َ ْ ُ ْ َ ُ ُُ ُ
ِيمان ِِف قلوبِك ْم﴾
كن قولوا أسلمنا ولما يدخ ِل اْل
اْلعراب آمنا قل لم تؤمِنوا ول ِ
[احلجرات.]12 :
( )4مسند اإلمام زيد ،وصحيفة عيل بن موسى الرىض ،واألمايل الشجرية ( )42/4وهنج البالغة
منسوبا إىل اإلمام عيل عليه السالم ،املعجم األوسط للطرباين ،والكامل البن عدي ،وشعب
اإليامن للبيهقي ، ،وقريب ًا منه يف صحيح ابن حبان ( )224/4وكنز العامل..الخ.

وقد نقل الشارع لفظ اإلسالم من معناه اللغوي إىل معنيني دينيني:
األول :بمعنى اإليامن ،الذي هو اإلتيان بالواجبات واجتناب املحرمات.
والثاين :هو التصديق بكل ما جيب التصديق به يف دين اإلسالم مع عدم
ارتكاب معصية الكفر.
ففاعل الكبرية مسلم فاسق ،وهذا املعنى الثاين ال خالف فيه إال عن
اخلوارج ،ويدل عليه ما ثبت من تبقية نكاح الفاسق ،وإبقاء التوارث ،والدفن
يف مقابر املسلمني ،ونحو ذلك.
َ
ْ
َ َْ ْ
ِيها م َِن ال ُم ْؤ ِمن َ
جنَا َم ْن ََك َن ف َ
ِي35
ودليل املعنى األول :قوله تعاىل﴿ :فأخر
ْي َبيْت م َِن ال ْ ُم ْسلِم َ
ِيها َغ ْ َ
َف َما َو َج ْدنَا ف َ
ي[ ﴾36الذارايت] يريد لوط ًا  #وأهله يف
ِ
ٍ
املوضعني ،فدل ذلك عىل أن اإلسالم هو اإليامن.
قال أئمتنا  :%وكبائر املعايص حمبطات لإليامن ،فال يبقى مؤمن ًا من
ارتكب معصية كبرية ،خالف ًا للمجربة حيث قالوا :إن اإليامن هو التصديق فقط.
واجلواب :ما مر من األدلة التي منها ما رواه البخاري عن النبي ÷:
((ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ...احلديث)) ،وهذا نص يف حمل النزاع ،وهو
دليل يستلزمه اخلصم.
الكفر والفسق والنفاق

الكفر يف لغة العرب يقال بمعنى التغطية ،ومنه سمي الزارع كافر ًا؛ ألنه
يغطي البذر ،وسمي الليل كافر ًا؛ ألنه يغطي بملمته كل يشء.
ويف عرف اللغة يطلق الكفر ويراد به اإلخالل بشكر املنعم ،ومن ذلك قول عنرتة:
واَك ممٌ بامم س ممَّ اامم عم
بئممه عيممٌا امم مماكٌ عيمم
وقد نقل الرشع كلمة الكفر إىل معنى ديني ،هو -كام ذكره اإلمام
املهدي  :-#اخللو عن معرفة اهلل تعاىل ونبوة نبيه ÷ ،أو االستخفاف باهلل
أو بنبيه ،أو بيشء مام جاء به ،أو تكذيبه يف يشء مام علم رضورة أنه جاء به بقول

أو فعل ،أو تعميم غري اهلل تعاىل كتعميمه ،أو الدخول يف شعار خمتص بالكافرين
جرأة ومترد ًا.

َ ذ ْ
ويلحق بذلك املواالة للكافرين بدليل قوله تعاىل﴿ :فإِن ُه مِن ُه ْم﴾ [املائدة.]41 :
والنفاق لغة الرياء :والرياء أن تفعل فع ً
ال ألجل أن يراه غريك طلب ًا للثناء ونحوه.
وحاصله إظهار اخلري وإبطان الرش.
وحقيقة النفاق يف الدين بنقل الرشع :إظهار اإلسالم وإبطان الكفر.
وقال اإلمام القاسم بل النفاق :إظهار اخلري وإبطان الرش ،فهو عنده باق

عىل معناه اللغوي مل ينقله الرشع إىل املعنى املخصوص الذي ذكرناه.
ومثل ما ذكره اإلمام القاسم  #ذكر زيد بن عيل والنارص للحق ’.
واألوىل هو القول األول؛ وذلك أنا مل نجد الشارع استعمل كلمة النفاق إال
يف من أظهر اإلسالم وأبطن الكفر.
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
والفسق يف لغة العرب :اخلروج ،ومنه﴿ :ففسق عن أم َ
ر ربِهِ﴾ [الكهف]40 :
ِ
أي :خرج عن أمر ربه.
وقد نقل الرشع الفسق إىل معنى ديني ,هو :ارتكاب املعصية الكبرية عمد ًا
غري الكفر :كالزنا ،وَشب اخلمر ،والقتل من غري استحالل ،أما الذي يستحل
َُ َ َ
ذلك فهو كافر ،ودليل ذلك قوله تعاىل عقيب ذكر قذف املحصنة﴿ :وأولئِك
ُ َْ ُ َ
ه ُم الفاسِقون[ ﴾4النور].
وال خالف أن الكافر فاسق ،وال خالف أن الرب التقي ال يسمى كافر ًا وال
فاسق ًا ،واختلف هل يسمى الفاسق كافر ًا أو ال.
والذي يمهر يل -واهلل أعلم :-أن الكفر والفسق والنفاق أسامء ذم تتبعها
أحكام خمتلفة ومتفقة ،فالفاسق واملنافق يعاملون معاملة املسلمني يف النكاح،
والتوارث ،والتقبري يف مقابر املسلمني ،وال حيكم بقتله وبسبيه ،وال تغنم أمواله.
والكافر يعامل بخالف ذلك؛ فال يناكح ،وال يوارث ،وال يقرب يف مقابر
املسلمني ،وحيكم بقتله وبسبيه ،وتغنم أمواله.

فيم يتفق الكافر والفاسق واملنافق وفيم يفرتقون؟

ويتفق اجلميع يف الدخول يف غضب اهلل وسخطه ،واحلكم باخللود يف النار إن
مل يتوبوا ويرجعوا إىل اهلل؛ وإن كانت النار دركات خمتلفات ،ومنازل متفاوتات.
ويفرتق املنافق والفاسق من حيث أن معصية الفاسق معصية جارحة،
ومعصية املنافق معصية قلب.
والفرق بني املنافق والكافر أن معصية املنافق باطنه ،يسرتها بإظهار اإلسالم،
ومعصية الكافر ظاهرة ليس هلا سرت.
ومن هنا اختص كل واحد من الكافر والفاسق واملنافق باسم؛ ليدل هبذا
االسم عىل نوع معصيته ،وعىل ما يتبعه من األحكام الدنيوية واألخروية.
ومع هذا فال مانع من إطالق الكفر عىل اجلميع حيث ال تلبيس ،والتلبيس
قد يكون يف بعض األحوال ،وذلك أن يسمعه سامع فريتب عليه أحكام الكافر
من استحالل دمه وماله ،وفسخ نكاحه ،وانقطاع التوارث.
ومن ذلك :ما روي عن عائشة أهنا استنكرت عىل األشرت قتله وقتاله لبعض
أصحاب اجلمل بقوله ÷(( :ال حيل قتل امرئ مسلم إال بإحدى ثالث:
كفر بعد إسالم ،أو زنا بعد إحصان ،أو ))....احلديث ،فقال األشرت ريض اهلل عنه:
عىل بعض ذلك قتلناهم يا أم املؤمنني ..أو كام قال.
ويدل عىل ذلك أن الفاسق لو كان يقطع بصدق الوعد والوعيد واجلنة والنار
ملا ارتكب الكبرية املوجبة للهالك.
وعىل ذلك احلديث الذي رواه البخاري(( :ال يزين الزاين حني يزين وهو
مؤمن)) احلديث(.)4
َ ذ َ ُ ُ ْ َْ
َ َْ َ ُ ُْ ُ َ ذ
اّلِلِ ...ما اَّتذوهم أو ِِلَ َ
اء﴾
ومام يستدل به قوله تعاىل﴿ :ولو َكنوا يؤمِنون ب ِ

[املائدة ،]81:وروي أنه سئل أمري املؤمنني عن اخلوارج :أكفار هم؟ فقال :#

(من الكفر فروا وفيه وقعوا) ،مع أنه  #كان يعاملهم معاملة املسلمني.
( )4صحيح البخاري ( )424/2رقم (.)4215

ويمكن أن يستدل عىل ما ذكرنا باحلديث(( :ثالث من كن فيه فهو منافق وإن
صىل وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب ،وإذا اؤمتن خان،
وإذا وعد أخلف))...احلديث ،واملنافق كافر.
ومام يقوي ما ذكرنا :ما يف األساس من الرواية عن ابن عباس وجعفر
الصادق والقاسم واهلادي والنارص األطروش واإلمام أمحد بن سليامن ،وقد
روي أنه إجامع قدماء العرتة  %والشيعة :أن مرتكب الكبرية عمد ًا يسمى
كافر نعمة ،وذلك أن الطاعات شكر نعمة ،وتركها كفر نعمة ،فمن تركها أو
بعضها فقد كفر نعمة اهلل.
ْ َ َ ذ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ
ك ْر ُتمْ
ويدل عىل هذا القول قوله تعاىلّ﴿ :نِإذ تأذن ربكم لئِن ش
ََ َذ ُ ْ ََ ْ َ َ ُْ ْ ذ َ َ ََ
ٌ
ْلزِيدنكم ولئِن كفرتم إِن عذ ِاِب لشدِيد[ ﴾7إبراهيم].
وقد سمى اهلل تعاىل مقاتلة اليهود بعضهم لبعض وإخراجهم من ديارهم
َُ ُ ُ ْ ََُ َُذٌ ََْ ُ ْ ْ
خ َر ُ
اج ُه ْم
َكفر ًا ،وسمى مفاداهتم إيامن ًا فقال ..﴿ :تفادوهم وهو ُمرم عليكم إ ِ
َُْ ُ َ
َ ُْ َ ْ
ون ببَ ْعض الْكِتَ
اب َوتكف ُرون بِبَع ٍض[﴾..البقرة ]84 :فسمى تعاىل فعل ما
أفتؤمِن ِ ِ
ِ
حرم اهلل عليهم كفر ًا.
ْ
َ
َ
ً
ذ َ
َ
اس ح ُِّج اْلَيْت َمن ْ
وقال سبحانهَ ﴿ :و ِّلِل ِ لَع انلذ ِ
استَ َطاع إِِلْهِ َسبِيَل َو َم ْن
ِ ِ
َ
ِن َعن ال ْ َعالَم َ
ك َف َر فَإ ذن ذ َ
اّلِل َغ ٌّ
ي[﴾97آل عمران] وروى النارص للحق #
ِ
ِ
ِ
ِ
بإسناده عن زيد بن عيل عن آبائه عن عيل  #قال :قال له رجل :يا أمري
املؤمنني أرأيت قومنا أمرشكون هم؟ يعني أهل القبلة قال :ال ،ولو كانوا
مرشكني ما حلت لنا مناكحتهم ،وال ذبائحهم ،وال مواريثهم ،وال املقام بني
أظهرهم ،وال جرت احلدود عليهم ،ولكنهم كفروا باألحكام ،وكفروا بالنعم
واألعامل ،وكفر النعم غري كفر الرشك.
وروى النارص أيض ًا بسنده :قال رجل :يا رسول اهلل أأحج كل عام؟ قال÷:
((لو قلت نعم لوجبت ،ولو وجبت ما قمتم هبا ،ولو تركتموها كفرتم)).
وروى أيض ًا عن النبي ÷(( :أيام رجل ك َّفر رج ً
ال فأحدهام كافر)).
وروي أيض ًا عن عيل (( :#املكر غدر والغدر كفر)).

اإلكفــار والتفســيق

ال جيوز اإلكفار والتفسيق ألحد إال بدليل َشعي قطعي؛ وذلك ملا يرتتب
عىل ذلك من الذم ،واملعاداة ،والقطع باخللود يف النار إذا مل حتصل توبة ،وكل
ذلك ال جيوز إال بدليل قطعي إجامع ًا بني املسلمني.
وأسباب الكفر املوجبة له أربعة:

 -4أفعال قلبية :كمن يعتقد نفي اخلالق ،أو أن معه َشيك ًا ،أو أنه غري قادر،
أو غري عامل ،أو أنه يشبه املحدثات ،أو يعتقد كذب النبي ÷ ،أو القرآن ،أو
تكذيب الرسل ،أو أن ال بعث وال نشور و ال جنة وال نار ،أو نحو ذلك ،والعزم
عىل يشء من ذلك كفر.
 -4أفعال جوارح :كعبادة األصنام ،وقتل األنبياء ،واالستخفاف هبم ،أو
االستخفاف بالقرآن أو ما أشبه ذلك.
 -2أقوال :كإظهار كلمة الكفر ،بأن يقول :إن اهلل ثالث ثالثة ،أو يسب اهلل
تعاىل ،أو يسب األنبياء ،أو نحو ذلك.
 -2تروك :كأن يرتك معرفة اهلل تعاىل ،أو ال يقر بلسانه ،أو نحو ذلك.
أقسام الكفر

وينقسم الكفر إىل قسمني:

القسم األول :كفر الترصيح ،وهو :ما كان عىل جهة التمرد واملعاندة ،ككفر
املرشكني ،وأهل الكتاب ،واملجوس وغريهم من أهل امللل املخالفة مللة
اإلسالم ،ويلحق بذلك ما كان من صاحبه ال عىل جهة التمرد والعناد ،بل وقع
عىل سبيل اجلهل واخلطأ.
ودليل ذلك :أن النبي ÷ مل يعذر أحد ًا من الكفار بجهل أو خطأ ،بل
أجرى عليهم مجيع ًا أحكام الكفر من غري نمر إىل معاند أو غري معاند ،مع العلم
أنه كان يف املرشكني وغريهم اجلاهل واملرأة واملغرور و ...إلخ.

القسم الثاين :كفر التأويل ,وهو  :ارتكاب ما يامثل شيئ ًا من تلك األمور
األربعة التي ذكرناها مع إنكار املرتكب للامثلة لشبهة يدعيها.
وذلك كقول املجسمة :إن اهلل جسم ذو أعضاء وجوارح ،مع إنكارهم أن
ذلك تشبيه هلل بخلقه ،فإَّنم يقولون :إن قوهلم ذلك ليس من التشبيه الذي جاء
الكتاب والسنة بنفيه ،وهلم شبه يدعوهنا لصحة قوهلم ،وهي ظواهر من
الكتاب والسنة.
ومن أمثلته قول املجربة :إن اهلل تعاىل هو فاعل الملم والكذب والزنا
ومجيع املعايص والفواح .
وهذا مع قوهلم :إنه ال جيوز وصف اهلل تعاىل بأنه ظامل أو كاذب ...إلخ ،وأن
من وصفه بذلك فإنه كافر.
ففرقوا بني أن يقال :إن اهلل فاعل الملم وبني :إنه ظامل ،مع استوائهام
فقالوا :إن وصفه باألول إيامن ،وبالثاين كفر ،وذلك لشبه أوقعتهم يف ذلك -
علو ًا كبري ًا.-
تعاىل اهلل عام يقولون ّ
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قالت العرتة وصفوة الشيعة واملعتزلة وغريهم :إن
من شبه اهلل تعاىل بخلقه كاملجسمة ،أو جعله تعاىل ذا مكان ،أو نسب إليه جل
وعال معايص العباد فإنه يكفر بذلك؛ جلهله باهلل تعاىل ،وعدم معرفته بربه،
ولسبه سبحانه وتعاىل.
ومن جهل ربه تعاىل أو سبه فقد كفر بال خالف.
وكذلك القول فيمن يقول :إن اهلل حيل يف الكواعب احلسان ومن أشبههن
من املردان ،ومثل أولئك الذين يقولون :إن أموال الناس حالل ،والفروج
املحرمة حالل ،وليس املراد باجلنة إال وصل احلبيب ،وليس املراد بالنار إال
هجره ،فهؤالء كفار ،لتكذيبهم ما علم من دين النبي ÷.

ويلحق بأولئك من يوايل الكفار؛ لقوله تعاىل﴿ :يَا َأ ُّيهاَ
َذ ُ َْ ُ َ َ ذ َ َ َْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َْ َ ُ ْ
اء َبع ٍض َو َم ْن
خذوا اِلهود وانلصارى أو ِِلاء بعضهم أو ِِل
تت ِ
َ ذ ْ
فإِن ُه مِن ُه ْم﴾[املائدة ]41 :أي :كافر مثلهم.
وحقيقة املواالة :أن حتب له ما حتب لنفسك ،وتكره له ما تركه هلا،
َ
ِين َ
ذاَّل َ
آمنُوا َل
ذ
ْ ُ
َيتَ َول ُه ْم مِنك ْم

لقوله ÷(( :ال يكون املؤمن مؤمن ًا حتى يرى ألخيه املؤمن ما يرى لنفسه،
ويكره له ما يكره هلا)).
وحقيقة املعاداة :أن تريد إنزال املرضة بالغري ،ورصف املنافع عنه ،ويعزم
ض صارف.
عىل ذلك إن قدر عليه ومل يعرِ ر
قال اإلمام القاسم يف كتاب اهلجرة :ومن صار إىل عدو من أعداء اهلل تعاىل إىل
حمبة أو مواالة أو مساملة أو مراضاة أو مؤانسة أو موادة أو مداناة أو مقاعدة أو
جماورة أو اقرتاب فض ً
ال عن تواد أو حتاب ،فقد باء راغ ًام صاغر ًا من اهلل جل
ثناؤه بسخطه ،وهلك يف ذلك هبلكة عدو اهلل ،وتورط من اهللكة يف متورطه،
وكان يف اإلساءة واجلرم مثله ،وأحله اهلل يف العداوة له حمله ...إلخ.
َ َ َ َََْ َ َ َْ ُ ُ َْ َ َُ َ َْ ْ َ ُ ََ ً
وهذا املعنى يفيده قوله تعاىل﴿ :وبدا بيننا وبينكم العداوة واْلغضاء أبدا
َح ذِت ﴾..اآلية [املمتحنة .]2 :ويف احلديث(( :من جامع املرشك أو سكن معه فإنه مثله)).
هذا ،ويلحق بمن تقدم :الذي يصوب العايص يف معصيته ،فإنه يكون بذلك

كافر ًا ،لرده ما علم من دين اإلسالم ،وكذلك الذي جيالس الكافر ،يف حال فعله
ذ ُ ً ُْ
ملعصية الكفر ،لقوله تعاىل﴿ :إِنك ْم إِذا مِثل ُه ْم﴾ [النساء.]120 :
قال اإلمام املنصور باهلل  #يف املهذب :فإن كانت الدار الغالب عليها الكفر من

قول باطل أو جرب أو تشبيه ،وهلم السيف واملنرب -فحكم املقيم بينهم إذا كان
متمكن ًا من اخلروج واهلجرة حكمهم يف الكفر ،وإن كان الغالب عليها الفسق
فحكمه يف أيام اإلمام حكم الفاسقني ،ويف غري وقته حكم الصاحلني ..إلخ.

حكم كافر التأويل
اختلف املكفرون للمجربة واملشبهة يف حكمهم يف الدنيا ومعاملتهم ،فقال

بعض أئمتنا  ،%وهو ظاهر إطالق قدمائهم  :%إن حكم املجربة واملشبهة
ومن يشبههم كاملرجئة واملطرفية حكم املرشكني يف مجيع األحكام ،فيجوز
سبيهم ،وحترم مناكحتهم ،و..إلخ.
وقال غريهم :بل هلم حكم املرتدين.
قلنا :ليس إظهارهم الشهادتني إسالم ًا ،ألهنم إنام يشهدون بإهلية الفاعل
للقبائح ،واملشابه لألجسام ،والعاشق للحسان ،وال يشهدون بإهلية اهلل املتعايل
علو ًا كبري ًا.
عن ذلك ّ
وقال بعض املعتزلة :بل هلم حكم الذميني؛ ألهنم نطقوا بالشهادتني،
وكذبوا عىل اهلل ،وكذبوا بالصدق ،ولقوله ÷ يف املجوس(( :سنوا هبم سنة أهل
الكتاب)) وهم مثل املجوس ،وقوله ÷(( :القدرية جموس هذه األمة)).
قلنا :الذمة إنام عقدت ألهل الكتب املنزلة عىل األنبياء السابقني ،وهؤالء
ليس هلم إال قبول اإلسالم أو السيف.
وقال أبو القاسم البلخي :بل هلم يف الدنيا حكم الفاسق من التناكح
والتوارث و ...إلخ ،ويف اآلخرة حكم الكفار يف العقاب.
قلنا :قد قام الدليل الدال عىل كفرهم ،فلزمتهم أحكام الكفر ،وال دليل عىل
ما ذكر أبو القاسم.
قال كثري من املعتزلة :إن من شك يف كفر املجربة واملشبهة كافر.
وقالت معتزلة البرصة :إن صوهبم كفر ،وإن خ ّطأهم مل يكفر ،ومل خيطئ؛ إذ ال
جيب عىل املكلف إال اعتقاد احلق وختطئة خمالفه ،وأما هل هو كافر أوال فال جيب،
كل ٍ
إذ دليل كون الذنب كفر ًا سمعي ،وليس ُّ
أحد مكلف ًا بمعرفته ،وإنام يكلف هبا
العلامء واألئمة ومن جرى جمراهم؛ ملا عليهم من التكاليف املتعلقة هبم.

قلت :ويمكن أن حيكم عليهم يف الدنيا وإن كانوا كفار ًا بحكم املنافقني ،هذا
إن تسرتوا عىل مذاهبهم ومل يدعوا إليها إال يف الرس؛ فإن أظهروها ودعوا إليها
جهر ًا فيحكم عليهم بأحكام اخلوارج ،وأحكام معاوية وأصحابه ،وقد كان
أمري املؤمنني - #وإن كانوا عنده كفار ًا -ال يعاملهم معاملة املرشكني.
املطرفية

الكثري من أهل البيت  ،%منهم اإلمام أمحد بن سليامن،
قد ك َّفر املطرفي َة
ُ

واإلمام املنصور باهلل عبد اهلل بن محزة ’ ،وكذلك غريهم من الشيعة رضوان
اهلل عليهم؛ وذلك لقوهلم :إن اهلل تعاىل ما قصد وال أراد خلق الفروع ،وإنام
قصد تعاىل وأراد خلق األصول التي هي :اهلواء ،واملاء ،واألرض ،والنار ،وأن
الفروع إنام حدثت باإلحالة ،وكذلك أنكروا أن يكون اهلل سبحانه وتعاىل أمات
من مل يبلغ عمره مائة وعرشين سنة.
يف التفسيق

الفسق ينقسم إىل :فسق تِصيح ،وفسق تأويل.
فالترصيح :ما علم من الدين رضورة أنه فسق :كالزنا ،وَشب اخلمر،
والفرار من الزحف ،و ...إلخ.
والتأويل :ما مل يعلم برضورة أنه فسق ،وإنام علم بالدليل :كالبغي عىل اإلمام
احلق مع إظهار الباغي أنه حمق لشبهة تعينه عىل ذلك.
وكمن خيالف كل األمة أو كل العرتة يف يشء من َشائع الدين عمد ًا؛ لقوله
َ َذَ ََ َ ْ
ُْ ْ َ ُ
َ ذ ُ ْ
َ َذ ْ َ َْ َ
اءت
ِي ن َو ُِل ِ َما ت َوِل َونصلِهِ جهنم وس
يل المؤ ِمن
تعاىل...﴿ :ويتبِع غْي سب ِ ِ
ً
َم ِصْيا[ ﴾115النساء].
وقد قال أكثر املجربة وأهل احلديثَّ :
إن مسألة اإلمامة اجتهادية ،فاملخطئ

فيها معذور كسائر االجتهاديات ،ومن هنا حكموا يف حرب الصحابة بأن
القاتل واملقتول يف اجلنة.

قلنا :مل تعذر الصحابة أحد ًا يف خروجه عىل اإلمام ،فعيل  #وجامعة
الصحابة قاتلوا معاوية خلروجه وبغيه ،وقاتلوا أهل اجلمل ،وقاتلوا اخلوارج،
ومن قرأ التواريخ علم أهنم كانوا يستعممون اخلروج عن اجلامعة أشد
اال ستعمام ،ولو كان احلال كام تقول املجربة وأهل احلديث مل حيدث ما حدث
بني الصحابة من القتل والقتال واللعن و....إلخ.
وهذا مع أن املجربة وأهل احلديث يضللون من يقدر م علي ًا  #عىل الثالثة،
أو يقول :إنه اخلليفة بعد النبي ÷ ال أبا بكر ،وإن أبا بكر أخذ ما ليس له.
هذا ،وقالوا يف الذين خرجوا عىل عثامن :إهنم ملعونون ،و ...إلخ ،وضللوا
اخلوارج وكفروهم ،وقالوا :إهنم كالب النار.
وما رأيناهم التزموا هذا املذهب ،وهو أن اإلمامة اجتهادية ،إال يف إمامة أمري
املؤمنني  #دون غريه ُمن تقدمه أو تعقبه ،فلم يروا بأس ًا عىل من خرج عليه،
وقاتله ،كأهل اجلمل ،وأهل صفني ،وال عىل من قتله  ،#وال عىل قاتل عامر،
وال ...إلخ.
أما الذين خرجوا عىل عثامن ،وقتلوه ،فحكموا بكفرهم ،ولعنوهم ،ومل
يرتكوا اس ًام من أسامء الضالل إال أحلقوه هبم ،وقد
ذ َ َ ْ ُ ََ
الصنيعَ ﴿ :ويْ ٌل ل ِل ْ ُم َطفف َ
ِين إِذا اك َتالوا لَع
ي 1اَّل
ِِ
َ
ُ
َ
َ
َ ُ ُ ْ َْ َ َُ ُ ْ ُْ ُ َ
ُ
َ
َسون 3أَل َيظ ُّن أولئِك
َكلوهم أو وزنوهم ُي ِ
َ
يم[ ﴾5املطففني].
ع ِظ ٍ

قال تعاىل فيام يشبه هذا
َ
ُ َ
انلذ ِ
اس ي َ ْستَ ْوفونّ 2نِإذا
َذ
ُ َ
أن ُه ْم َمبْ ُعوثونِِ 4لَ ْو ٍم

التـــــوبة

التوبة من الواجبات املضيقة عىل من ارتكب معصية ،وبذلك قىض العقل
والسمع ،وذلك أن العقل يقيض بوجوب دفع الرضر عن النفس ،وأدلة السمع
كثرية ال حتىص.

والدليل عىل أهنا من الواجبات املضيقة :أن الرتاخي عن التوبة إرصار ،واإلرصار
عىل الذنب ذنب ومعصية ،وعىل هذا فتتضاعف املعصية بمرور الوقت ،وأيض ًا
فالعايص خماطب بالتوبة يف كل وقت ،فيكون ترك التوبة معصية أخرى.
وتصح التوبة ويقبلها اهلل تعاىل مدة العمر إىل أن يغرغر اإلنسان باملوت ،وذلك
ذَُْ ذ َ ْ ُ َ
َْ
ِين َيع َملون
ت اْلوبة ل َِّل
وقت حضور املالئكة لقبض الروح؛ لقوله تعاىلَ ﴿ :ولي َس ِ
َ ذ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ُ َ َ
ُْ ُ ْ َ
ذ َ
ت اْلن[ ﴾..النساء.]18 :
ت قال إ ِ ِّن تب
ات حِت إِذا حِض أحدهم المو
السيِئ ِ
قال بعض املعتزلة :وجتب من الصغائر.
َ ْ ْ
َْ َ
استَغفِ ْر َِّلنبِك
قلت :وهذا ليس ببعيد؛ لقوله تعاىل لنبيه ÷﴿ :و
ْ
ْ ْ َ ْ ْ َ
اغفِ ْر َو ْ
َُْ َ
ار َح ْم
ب
َول ِل ُمؤ ِمن ِي َوال ُمؤمِن ِ
ات[ ﴾....دمحم ،]19 :وقوله تعاىل﴿ :وقل ر ِ
َ َ ْ َْ َ َ
ك َو ْ
اَح َ
َو َأن ْ َ
ت َخ ْ ُ
استَ ْغفِ ْرهُ
ْي ذ
الر ِ
ِي[ ﴾118املؤمنون] ،وقوله تعاىل..﴿ :فسبِح ِِبم ِد ر ِب
ذ َ َ َ ً
إِن ُه َكن ت ذوابا[ ﴾3النصر].
َ
ِين َ
وقد أمر اهلل املؤمنني بالتوبة عىل اإلطالق يف قوله تعاىل﴿ :يَا أ ُّي َها ذاَّل َ
آمنُوا
َ ذ َ ً َ
ُ
توبُوا إَِل اّلِلِ ت ْوبَة ن ُصوحا﴾[التحرمي...]8 :إىل غري ذلك من اآليات.
ويف احلديث(( :أ رم ُسوا تائبني و َأ رصبِحوا تائبني)).
ُ ُ َ
وقد وصف اهلل عباده املؤمنني بقوله﴿ :إنذ ُه ََك َن فَر ٌ
يق م ِْن عِبَادِي َيقولون
ِ
ِ
َذَ َذ َ ْ
اَح َ
اغفِ ْر َنلَا َو ْ
ار ََحْنَا َو َأن ْ َ
ت َخ ْ ُ
ْي ذ
الر ِ
ِي[ ﴾109املؤمنون].
ربنا آمنا ف

ووصف إيامن الرسول واملؤمنني يف آخر سورة البقرة فقال تعاىل يف آخره
َ ْ ُ َ ذ َ ْ ْ ََ َ َْْ
ارَح َنا[ ﴾....البقرة..]484 :إىل غري ذلك ،وهو
حاكي ًا﴿ :واعف عنا واغفِر نلا و
كثري يف القرآن.

والتوبة :هي الندم عىل ما فعل من املعايص ،والعزم عىل أن ال يعود ،وهي
مقبولة من كل ذنب.
وقد خالف بعضهم يف قبول التوبة من قتل املؤمن ،وهو قول باطل ،فإهنا تقبل
ذ َ ً َ َ ْ ُ َ ْ
َ ذ َ َ ْ َ
ِين َل يَد ُعون َم َع اّلِلِ إِلها آخ َر َوَل َيقتُلون انلذف َس
من قتله؛ لقوله تعاىل﴿ :واَّل

َ ذَ ذُ ذ
َْ َ
َ َ ْ َ
ذ
ْ ْ َ َ ْ ََ ً
ُ َ
اْل ِق َوَل يَ ْزنون َو َم ْن َيف َعل ذل ِك يَل َق أثاما 68يُضاعف ُُل
ال ِِت حرم اّلِل إَِل ب ِ
َُ ً ذ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ً
َْ َ ُ ََْ ْ َ َ ََ ْ
خُْ
ُل فِيهِ مهانا 69إَِل من تاب وآمن وع ِمل عمَل ص ِ
اْلا
العذاب يوم القِيامةِ وي
ً
َُ َ َ ُ َ ُ ذُ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ذُ َ ُ ً
اّلِل غفورا َرحِيما[ ﴾70الفرقان].
ات وَّكن
فأولئِك يبدِل اّلِل سيِئات ِ ِهم حسن ٍ

ما يشرتط يف صحة التوبة

ويشرتط يف صحة التوبة أمران:

 -4رد احلقوق إىل أهلها ،وتسليم النفس ،إن كان الذنب قتل عمد ،وتسليم
األروش ،وما أشبه ذلك من احلقوق ،أو العزم عىل ذلك ،إن مل يتمكن يف احلال.
 -4أن يكون الندم والتوبة من أجل ارتكاب جريمة عصيان اهلل تعاىل
والتفريط يف طاعته.
أما إذا كان إقالعه عن املعصية من أجل الفضيحة ،أو من أجل فوات أمر
دنيوي ،أو نحو ذلك ،فإنه ال يكون بذلك تائب ًا.
َ
وإذا صحت التوبة ،فإهنا ُت َك رفر املعصية بنفسها ،لقوله تعاىلّ﴿ :نِإّن ل َغ ذف ٌ
ار
ِ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً ُ ْ
ل ِمن تاب وآمن وع ِمل ص ِ
اْلا ث ذم اهتَ َدى[﴾82طـه].
َُ َ َ َُ ُ
ُذ
ويبدل اهلل هبا مكان السيئات حسنات؛ لقوله تعاىل﴿ :فأولئِك يبدِل اّلِل
َ َ ْ َ َ َ
ات﴾ [الفرقان.]70 :
سيِئات ِ ِهم حسن ٍ
قال اإلمام النارص يف كتاب البساط :أعلمنا اهلل تعاىل أن العبد إذا تاب رد اهلل
عليه ما بطل من عمله ،وجعل بدل سيئاته حسنات .انتهى.
وقد اختلف يف تفسري اآلية عىل أقوال هذا أحدها.
والثاين :أن اهلل تعاىل يمحو السيئات من صحائفهم ،ويكتب مكاهنا حسنات
التوبة ،وما يكتسبونه بعد ذلك من احلسنات.
والثالث :أن اهلل يبدهلم مكان العصيان الطاعة ،ومكان النسيان الذكر،
ومكان الرش اخلري ،و ...إلخ.

وكل هذه التفاسري حمتملة ،وال سبيل إىل اجلزم والقطع بواحد منها ،والقول
األول هو األوىل؛ لسعة رمحة اهلل وفضله ،وتؤيده ظواهر من القرآن كقوله تعاىل:
ْ ْ َْ َ َ َ ً
ْ ْ َْ َ َ َ ْ ً
َ
﴿ف َم ْن َيع َمل مِثقال ذ ذر ٍة خْيا يَ َرهَُ 7و َم ْن َيع َمل مِثقال ذ ذر ٍة َشا يَ َرهُ[ ﴾8الزلزلة].
َ َ ُ ُ َ ََ
ْ ُ ْ ْ َ َ َْ َُْ
َ
ر أو أنث[﴾..آل
وقوله تعاىل﴿:أ ِّن َل أ ِ
ضيع عمل َعم ٍِل مِنكم مِن ذك ٍ
عمران ]194:ونحو ذلك ويف احلديث(( :أسلمت عىل ما أسلفت من خري)) أو كام قال.
ومن جهة النمر فيلزم  -لو مل نقل كذلك  -أن يتساوى من عىص اهلل طول
عمره ثم تاب ،ومن أطاع اهلل مدة عمره ثم عصاه معصية كبرية وتاب منها.
وبعد ،فإن العفو واملغفرة تقتيض عدم املؤاخذة بالذنب ،وحمو احلسنات
وعدم ردها يتناىف مع ذلك شيئ ًا من التنايف.
التوبة من ذنب دون ذنب

وال تصح التوبة وال تتم النجاة هبا إال إذا كانت عامة جلميع الذنوب ،وإذا
تاب العايص من معصية معينة دون غريها ،فالصحيح أنه ال يسقط عنه عقاهبا،
وال تقبل توبته منها ،وقال بعض املتكلمني :إهنا تصح التوبة من ذنب دون ذنب.
واجلواب :أن التوبة هي الندم من ارتكاب جريمة العصيان هلل تعاىل،
فالتائب من ذنب دون ذنب فيه داللة عىل أنه غري مبال بعصيان اهلل تعاىل إلقامته
عىل اإلرصار عىل بعض الذنوب.
وحينئذ فال تتم التوبة لفقد َشط من َشوطها.
وأيض ًا فإنا نجد يف الشاهد أن االعتذار من إساءة دون إساءة غري مقبول،
ذ
وصاحبه ملوم غري معذور ،وأنه يف احلكم كمن مل يعتذر ،وقد قال تعاىل﴿ :إِن َما
اّلِل م َِن ال ْ ُم ذتق َ
َيتَ َق ذب ُل ذ ُ
ي[ ﴾27املائدة].
ِ
واملِص عىل بعض الكبائر غري متق ،فال تقبل توبته من بعض ،وهذا مع أن

ظواهر اآليات الواردة يف التوبة تدل بماهرها عىل عموم التوبة ،كقوله تعاىل:
ََذ ٌ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً ُ ْ
ّنِإّن لغفار ل ِمن تاب وآمن وع ِمل ص ِ
اْلا ث ذم اهتَ َدى[ ﴾82طـه].
﴿ ِ

يف اإلحبـــاط

ال يلزم التائب أن يقيض الطاعات التي فعلها يف حال عصيانه ،وال خالف يف
ذلك ،وليس ذلك بسبب أهنا كانت مقبولة منه ،بل ألن التوبة أسقطت القضاء
بالقياس عىل توبة الكافر واملرتد ،كام قال النارص  :#من ترك الصالة عامد ًا
فسق وعليه التوبة دون إعادة الصالة ،يعني قضاءها.
وقال اإلمام القاسم بن إبراهيم يف جواب َم رن سأله عن رجل ترك الصالة يف

حداثته عرش سنني ،وكان شارب مسكر ،ثم تاب :أيعيد الصلوات أم كيف يصنع؟

فقال  :#من ترك صالته عرش ًا مق ً
ال كان أو مكثر ًا ،ثم تاب إىل اهلل فيام
يستقبل من ترك صالته ،كام يتوب إليه من غري ذلك من سيئاته ،فإن كانت توبته
يف هنار صىل مثل ما ترك من صالة النهار ،وإن كانت يف الليل صىل مثل ما ترك
من صالة ليلته .انتهى.
واعلم أن إحباط احلسنات بارتكاب الكبائر ،وتكفري السيئات بالتوبة
وباحلسنات ال خالف فيه ،وإنام اخلالف يف كيفية ذلك.
فعند بعض املعتزلة أن ذلك يقع باملوازنة ،فمن كان له أحد عرش جزء ًا من
الثواب ،وفعل ما يوجب عرشة أجزاء من العقاب ،فإن العرشة تسقط مقابل
العرشة ،ويبقى له جز ٌء واحدٌ من احلسنات يدخل به اجلنة.
وقال بعضهم :يسقط األقل من األجزاء ،وال يسقط من األكثر يشء ،ففي
املثال املذكور تسقط العرشة األجزاء ويبقى األحد عرش جزء ًا كاملة.
والذي عليه قدماء أهل البيت  %أن أجزاء الثواب والعقاب ال جيتمعان،
وأن األعامل عىل خوامتها ،فمن وافق موته عم ً
ال صاحل ًا ،فقد فاز وظفر ،ومن
وافق موته عم ً
ال سيئ ًا كان من اخلارسين.
َ
ً
ْ
َ
َ
َْ
َ ْ
ْ
هذا ،ويستدل أهل املوازنة بقوله تعاىل﴿ :ف َم ْن َيع َمل مِثقال ذ ذر ٍة خْيا ي َ َرهُ7
ْ ْ َْ َ َ َ ً
َو َم ْن َيع َمل مِثقال ذ ذرةٍ َشا ي َ َرهُ[ ﴾8الزلزلة].

قالوا :وهذا عام يف كل ما يفعله املكلف من خري أو َش ،فال بد أن يرى
جزاءه ،غري أنه يتعذر أن جيتمع عىل املكلف يف اآلخرة جزاء اخلري وجزاء الرش،
فلم يبق حينئذ إال أن يرى بدل ذلك ،وليس البدل إال املوازنة بني احلسنات
والسيئات ،وإسقاط بعضها يف مقابل بعض.
ومعنى ذلك :أن يستويف اإلنسان ماله من احلسنات ث ّم يدفع منها ما عليه من
السيئات ،فإن أوىف حساب ما عليه من السيئات وبقي له يشء من احلسنات
دخل اجلنّة ،وإن مل ر
تغط حسنا ُته ما عليه من السيئات دخل النار.
قلنا :األوىل يف تفسري اآلية هو غري ما ذكرتم من املوازنة واملساقطة ،وهو :أن
كل مكلف يرى ما قدم يف صحائف األعامل ،غري أن املؤمن التائب يرى
السيئات مكفرة ،وبذلك يمهر فضل اهلل عليه ،وسعة رمحة اهلل ومغفرته.
َ
ُ
َ َ َْ
ودليل هذا التفسري قوله تعاىل﴿ :فَأ ذما َم ْن أ َ
وَت كِتَاب َ ُه بِيَ ِمينِهِ  7فسوف
ِ
َََْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ً
ً
ً
ُُيَ َ
اس ُ
ب ح َِسابا يَسِْيا  8وينقل ِب إَِل أهلِهِ مَسورا[ ﴾9االنشقاق] ،ولو كان
األمر كام قال أهل املوازنة لكان احلساب عسري ًا عىل الفريقني.
وأما املجرم فإنه يرى يف صحيفته كل ما عمل من خري أو َش ،غري أنه يرى
اخلري -وإن كتب يف الصحيفة -ملغي ًا منحبط ًا ال وزن له ،وال قيمة ،وال نفع،
َ ْ َ
َ ُ
ْ َ َ َ َ َ َْ ُ ََ ً ُْ ً
اء َمنثورا[ ﴾23الفرقان].
قال تعاىلَ ﴿ :وقدِمنَا إَِل َما ع ِملوا مِن عم ٍل فجعلناه هب
َ ُْ ُ َ ْ َ َ ُ
ك ْم[ ﴾33دمحم] ،وقوله تعاىل﴿ :ياَ
يؤيد ما ذكرنا قوله تعاىلَ﴿ :ل تب ِطلوا أعمال
َ
ْ
ذ
َ
َ
َ
َ ُّ َ ذ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ
ِك ْم بال ْ َمن َواْلذى َكَّلِي ُينْفِ ُق َم ُ
اُل رئَاءَ
أيها اَّلِين آمنوا َل تب ِطلوا صدقات
َ ِ
ِ ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ََ ُْ ُ ذ
َ
اّلِل ِ َو ْاِلَ ْو ِم ْاْلخِر ف َمثل ُه ك َمثل َصف َوان عليْهِ ت َر ٌ
انلذ ِ
اب فأ َصابَ ُه
اس وَل يؤمِن ب ِ
ٍ
ِ
ِ
َ ٌ ََََ ُ َ ْ ً َ َ ْ ُ َ ََ
لَع َ ْ
َش ٍء...اْلية﴾[البقرة.]442:
وابِل فَتكه صُلا َل يقدِرون
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ ََُْ ْ َ َ ُ
ك ْم ف ْو َق َص ْ
ت انلذ
ب َوَل َت َه ُروا ُُل بِالق ْو ِل
و
وقوله تعاىلَ ....﴿ :ل ترفعوا أصوات
ِ
ِِ
ُ ْ َ ْ َ ْ ََْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ ُْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
َ َ ْ ْ
ضكم ْلِ ع ٍض أن َتبط أعمالكم وأنتم َل تشعرون[ ﴾2احلجرات].
كجهرِ َبع ِ
هذا ،وقد حصل االتفاق أنه ال موازنة يف حق الكافر ،وأن حسناته ُحم ر َب َطة؛
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ََ
ُ َ َ ذ َ َ َ
ت أع َمال ُه ْم فَل
آيات رب ِ ِهم ول ِقائِهِ فحبِط
لقوله تعاىل﴿ :أولئِك اَّل
ِين كف ُروا ب ِ ِ
ُ ُ َُ ْ َ َْ ْ َ َ َ ْ ً
نقِيم لهم يوم القِيامةِ وزنا[ ﴾105الكهف].

تكفري السيئات

واكتساب املؤمنني للحسنات واآلالم النازلة هبم من األمراض واهلموم واألحزان
ِْب ذ َ
اْل َسنَات ي ُ ْذه ْ َ
تكفر الذنوب؛ لقوله تعاىل﴿ :إ ِ ذن ْ َ
ات﴾ [هود ،]112 :وقوله
السيِئ ِ
ِ
َ
ْ َْ
ُ
ُْ َ َْ ُ َ َْ ُ
تعاىل﴿ :إِن َتتَنِبُوا كبَائ ِ َر َما تن َه ْون عن ُه نكفِ ْر عنك ْم َسيِئَات ِك ْم﴾ [النساء.]31:
ويف احلديث(( :من موجبات املغفرة إدخالك الرسور عىل أخيك املؤمن))،
ويف احلديث أيض ًا(( :من غسل أخاه ،ونمفه ،ومل يقذره ،ومل ينمر إىل عورته،
خرج من ذنوبه عط ً
ال)) أو كام قال(.)4
وجاء يف احلديث :إن الصلوات اخلمس تكفر ما بينهن من الذنوب ،وكذلك
اجلمعة والصيام واحلج وغري ذلك.
وعنه ÷(( :من وعك ليلة كفر اهلل عنه ذنوب سنة)) ،واألحاديث الواردة
يف هذا الباب كثرية.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ال يسقط من ثواب احلسنات بقدر ما أسقطت من
الذنوب ،بل يبقى ثواب احلسنات كامالً ،وكذلك التوبة ال يسقط من ثواهبا بقدر ما
أسقطت من الذنوب ،خالف ًا لبعض أهل املوازنة ،وقد تقدم اجلواب عليهم.
هذا ،وتكفري احلسنات واآلالم للذنوب يقع عىل صورتني:
 -4تكفر صغائر الذنوب بنفسها من غري واسطة توبة.
 -4تكون احلسنات واآلالم سبب ًا داعي ًا إىل التوبة ،فيعم التكفري للكبائر
والصغائر بواسطة التوبة.
وقد دلت األدلة عىل كل من الصورتني ،وما تقدم يشهد للصورة األوىل،
ََََْ ُ
اه ْم ب ْ َ َ
ات َو ذ
ئات
وأما دليل الصورة الثانية فهو قوله تعاىل ...﴿ :وبلون
السي ِ ِ
اْل َسن ِ
ِ
َ
ََذُ ْ َْ
ج ُعون[ ﴾168األع ْراف].
لعلهم َير َ ِ
اء ُه ْم بَأ ُسنَا ت َ َ ذ
﴿فَل ْوَل إذْ َج َ
ِض ُعوا[ ﴾..األنعام.]23َ :
ِ
ُ َ َذً ْ َذَْ ُذ َ َُ ُ َ
َََ ََ ْ َ َذُ ْ ُ َُْ َ
ون َو ََل ُهمْ
ي ثم َل يتوب
ك َع ٍم مرة أو مرت ِ
ذ ذ﴿أوَل يرون أنهم يفتنون ِِف ِ
َ
يَذك ُرون[ ﴾126التوبة].
( )4ورد هذا احلديث يف مسند اإلمام زيد بن عيل  #يف كتاب اجلنائز باب غسل امليت بلفظ:
حدثني زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن عيل  %قال :قال رسول اهلل ÷(( :من غسل
أخ ًا له مسل ًام فنمفه ومل يقذره ،ومل ينمر إىل عورته ومل يذكر منه سوء ًا ،ثم شيعه وصىل عليه ،ثم
جلس حتى يدىل يف قربه خرج من ذنوبه عط ً
ال)).

كتاب الوعــد والوعــيد
اإليامن باليوم اآلخر هو من أركان اإليامن التي ال يتم إال باإليامن به ،والوعد
والوعيد هام الغاية من اليوم اآلخر ،وما سوى ذلك فهو كاملقدمة.
واملراد بالوعد هو ما أخرب اهلل تعاىل به من استحقاق املطيع للثواب الدائم يف
جنات النعيم.
واملراد بالوعيد ما أخرب اهلل تعاىل به من استحقاق العايص للعقاب الدائم يف
عذاب اجلحيم.
والقرآن ُملوء بذكر ذلك ،وأنه جزاء عىل األعامل ،وقد ذكر أمري املؤمنني
 #وجه احلكمة يف ذلك ،فقال ( :#إن اهلل وضع الثواب عىل طاعته
والعقاب عىل معصيته ذيادة لعباده عن نقمته ،وحياشة هلم إىل جنته).
ومعنى ذلك :أن الوعد والوعيد سبب زاجر عن اقرتاف املآثم والعمائم،
وعن الدخول يف الملم والعدوان ،وعن الدخول يف يشء من أدناس املعايص،
وسبب داع إىل فعل احلسنات ،وتزكية النفس ،ومعايل األخالق ،وحماسن
األعامل ،وشكر النعمة ،وذلك سبب لرضا اهلل تعاىل وللدخول يف رمحته
والسالمة من عذابه.
تخلف الوعد والوعيد

قالت العدلية :وال جيوز عىل اهلل تعاىل أن خيلف الوعد والوعيد؛ ألن ذلك صفة
ََ
نقص ،واهلل يتعاىل عن كل نقص ،وقد قال سبحانهَ ﴿ :ما ُيبَ ذد ُل ال ْ َق ْو ُل َ َ
ل ذي َو َما أنا
ْ
َ ذ
ذ ذَ َ ُْ ُ ْ َ َ
يعاد[ ﴾9آل عمران].
بِظَل ٍم ل ِل َعبِي ِد[ ﴾29ق] ،وقال سبحانه﴿ :إِن اّلِل َل ُيل ِف ال ِم
وقالت املجربة :بل جيوز عىل اهلل خلف ذلك.
َ
ْ
اب َل َريْ َ
أن اهلل تعاىل يقول ﴿ذَل َِك الكِتَ ُ
ب فِيهِ ُه ً
واجلوابَّ :
دى
ُْذ َ
جوزنا خلف الوعد والوعيد عىل اهلل تعاىل لدخل الريب
ل ِلمتقِي[ ﴾2البقرة] فلو َّ
يف اآليات التي ذكرنا ،واالرتياب يف يشء من اآليات كفر.

اخلاف يف ختلف الوعيد يف حق أهل الصاة

ويف ختلف الوعيد يف حق أهل الصاة تخاف  -فقالت العدلية :ال جيوز ختلفه.وقال بعض املجربة :وعيد اهلل مقطوع بتخلفه يف حق أهل الكبائر من أهل
الصالة فقط.
وقال بعضهم :بل ينقطع العذاب يف حق الفاسق دون الكافر.
وقال بعضهم :جيوز خلف الوعيد يف حق أهل الصالة.
وحكى الرازي اتفاق أهل السنة عىل أمرين:
 -4أن الكبائر التي يعفى عنها ال تعلم يف احلال.
 -4أنه ال خيلد يف النار أحد من فساق هذه األمة.
األدلة على تخلود فساق هذه األمة يف النار

والدليل عىل ما قلنا وإبطال ما سواه من األقوال :قوله تعاىل يف عموم العصاة:
ذ َ َ َ ُ َُ َ ََ َ ذ ُ ُ َُ ُ ْ ُْ َ ً َ ً
ْ
الا فيها[ ﴾...النساء.]12 :
﴿ َو َم ْن َيع ِص اّلِل ورسوُل ويتعد حدوده يدخِله نارا خ ِ
وهذه اآلية جاءت بعد ذكر املواريث يف سورة النساء ،والكالم موجه إىل
ُ
يك ُم ذ ُ
اّلِل ِِف
وص
املؤمنني ،فإنه قال سبحانه وتعاىل يف أول اآليات﴿ :ي ُ ِ
ََْ
ذ
ْ َ ُ ُ ُ ذ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
أوَلدِكم ..ثم قال ِف آخر ذلك :ت ِلك حدود اّلِلِ ومن يطِعِ اّلِل ..إَل قوُل:
َو َم ْن َي ْع ِص ذ َ
اّلِل ...اْليات﴾ [النساء.]12-11:
وقال تعاىل يف سورة النساء وهي مدنية واخلطابات فيها للمسلمنيَ ﴿ :و َما
َْ ْ َ ْ ً ذ َ ً
ََ ْ َُْْ ُ ْ ً
َ َ ْ
َكن ل ُِمؤم ٍِن أن َيقتُل ُمؤمِنا إَِل خ َطأ ...إَل قوُل تعاَل :ومن يقتل مؤمِنا
ُ َ َ ً َ َ َ ُُ َ َ ذ ُ َ ً َ َ َ َ ذ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ َ ذ َُ َ َ ً
ضب اّلِل عليهِ ولعنه وأعد ُل عذابا
متع ِمدا فجزاؤه جهنم خ ِ
الا فِيها وغ ِ
ً
َ
ع ِظيما[ ﴾93النساء].
َ ُ َ َ
وقال سبحانه يف رد أماين املتمنني من اليهود وغريهمَ ﴿ :وقالوا ل ْن ت َم ذسنَا
ْ ذ َ ً ََ ُْ َ
ذ ُ ذ َ ً ْ ًَ ُْ َ ذَ ُْ
ذُ َ
َْ
اّلِل ع ْه َدهُ أم
ار إَِل أيذاما َمع ُدودة قل أَّتذت ْم عِن َد اّلِل ِ ع ْهدا فل ْن ُيل ِف
انل
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َُ َ َ
َ َ
َْ ُ َ
ذ
اط ْ
ب َسيئَ ًة َوأ َح َ
ون 80ب َ َِل َم ْن ك َس َ
ت بِهِ خ ِطيئتُ ُه
تقولون لَع اّلِل ِ َما َل تعلم
ِ
َُ َ َ َ ْ َ ُ ذ ُ ْ َ َ ُ َ
الون[ ﴾81البقرة].
فأولئِك أصحاب انلارِ هم فِيها خ ِ

َ
ِين َ
آمنُوا ذات ُقوا ذ َ
وقال تعاىل للمؤمنني﴿ :يَا أ ُّي َها ذاَّل َ
اّلِل َوذَ ُروا َما ب َ ِ َ
ق م َِن الرِبا
ُ
ََ ْ َ َ َُ َ َ َ ْ
ص َ
إ ْن ُكنْتُ ْم ُم ْؤ ِمن َ
ح ُ
اب انلذارِ ه ْم
ِي ...278إَل قوُل تعاَل :ومن َعد فأولئِك أ
ِ
َ َ ُ َ
الون[ ﴾275البقرة].
فِيها خ ِ

وخاطب اهلل تعاىل أصحاب النبي ÷ حني جتادلوا هم واليهود يف اخلروج
ْ ْ
ً ُْ
ُ
ك ْم َو ََل أ َ َماّن أ َ ْهل الْكِتَ
من النار﴿ :لَي ْ َس بأ َ َ
اب َم ْن َيع َمل ُسوءا َي َز بِهِ
ِي
ن
ا
م
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ً
ذ َ ً ََ َ
َ َ َ ْ َُ ْ ُ
ون اّلِل ِ و ِِلا وَل ن ِصْيا[ ﴾123النساء].
د
َيد ُل مِن ِ
وَل ِ
إىل غري ذلك من اآليات التي حسم اهلل فيها أطامع الطامعني وأماين املتمنني

وهناك الكثري من األدلة عىل ما قلنا ،من ذلك ما روي يف الصحاح(( :من حتسى
س ًام فهو يتحساه يف نار جهنم خالد ًا خملد ًا فيها ،ومن تردى من جبل فهو يرتدى يف
جبل يف النار خالد ًا خملد ًا ،ومن وجأ نفسه بحديدة فحديدته يف يده جيأ هبا بطنه يف النار
خالد ًا خملدا))(.)4
وروى البخاري(( :من قتل معاهد ًا مل يرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها ليوجد من
مسرية أربعني عام ًا)).
اعرتاضات والرد عليها

ُْ َ َ َ ذ َ َْ َُ ََ
لَع َأنْ ُفسِ ه ْم ََل َت ْق َن ُطوا مِنْ
قالوا :قال اهلل تعاىل﴿ :قل يا عِبادِي اَّلِين أْسفوا
ِ
َ ْ َ ذ ذ ذ َ َ ْ ُ ُّ
اَّلن ُ َ
وب ََجِيعا ً إنذ ُه ُه َو الْ َغ ُف ُ
الرح ُ
ور ذ
ِيم[ ﴾...53الزمر] وقال
رَحةِ اّلِلِ إِن اّلِل يغفِر
ِ
َ
ْ
َ
ْ
ذ َ َُ
ذ
ُ
ذ
تعاىلّ﴿ :نِإن َر ذبك َّلو َمغفِ َر ٍة ل ِلن ِ
اس لَع ظل ِم ِه ْم[ ﴾...الرعد ]4 :وقال سبحانه﴿ :إِن
ذَ َ َ ْ ُ َْ ُْ َ َ ََْ ُ َ ُ َ
ون ذَل َِك ل َِم ْن ي َ َش ُ
اء﴾ [النساء.]28:
اّلِل َل يغفِر أن يشك بِهِ ويغفِر ما د
قلنا :هذه اآليات ونحوها مطلقات مقيدات باآليات األخرى ،كقوله تعاىل:
ََذ ٌ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً ُ ْ
ّنِإّن لغفار ل ِمن تاب وآمن وع ِمل ص ِ
اْلا ث ذم اهتَ َدى[ ﴾82طـه] وهذا هو
﴿ ِ
الواجب فيام كان كذلك من اآليات ،فتكون املغفرة خاصة بالتائبني.
وخرجه يف اهلام  ،وأورده كثري من أهل
( )4ورد هبذا اللفظ يف عدة األكياس (ص /212جَّ )4
احلديث منهم البخاري ( /221/42رقم  ،)5111ومسلم ( /402/4رقم ( )401بتقديم
وتأخري ،وهو يف مسند أمحد ( /454/44رقم  )40415باختالف يف الرتتيب وبزيادة (أبد ًا).

َذ
يبني صحة ما قلنا قوله تعاىلَ ﴿ :نبئْ عِبَادِي َأّن َأنَا ال ْ َغ ُف ُ
الرح ُ
ور ذ
ِيم َ 49وأن
ِ
ِ
َ َ ُ َْ َ ُ َْ
اب اْل ِِل ُم[ ﴾50احلجر].
عذ ِاِب ه َو العذ
فإن قيل :إذا كان اهلل تبارك وتعاىل ال يغفر املعايص إال بالتوبة فام وجه تفرقة
ذ ذَ َ َ ْ ُ َْ ُْ
َ
َ
اهلل تعاىل بني الرشك وما دونه يف قوله تعاىل﴿ :إِن اّلِل َل يغفِر أن يشك بِهِ
ََْ ُ َ ُ َ
ون ذَل َِك ل َِم ْن ي َ َش ُ
اء﴾ [النساء]28 :؟
ويغفِر ما د
قلنا :الرشك ذنب عميم يتميز عن سائر الكبائر واملآثم بأن اهلل تعاىل ال يغفر

ما كان منه عن طريق اخلطأ أو اجلهل إال بخالص التوبة والرجوع إىل اهلل.
وهذا بخالف سائر الكبائر التي ليست برشك وال كفر ،فإن اهلل تعاىل قد يغفرها
َْ
إذا صدرت من املكلف عن طريق اخلطأ والنسيان واجلهل؛ لقوله تعاىلَ ﴿ :ولي َس
َ َْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ ْ َ ُْ ْ ََ ْ َ ََ ذ َ ْ ُُ ُ ُ
ْ
كن ما تعمدت قلوبكم﴾ [األحزاب.]4 :
عليكم جناح فِيما أخطأتم بِهِ ول ِ
ويف احلديث(( :رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
ولزيادة اإليضاح نقول :إن اهلل تعاىل أمر بقتل املرشكني وقتاهلم مجيع ًا ،وعىل
حسب ذلك قاتلهم النبي ÷ واملسلمون وقتلوهم ،من غري متييز بني عامد
ونايس ،وخمطئ وجاهل ،واملعلوم من سرية النبي ÷ وسنته أنه ÷ كان
إذا جيء إليه بزان أو سارق يستفهمه ويلح عليه يف املسألة :هل تدري ما
الزنا؟..وإىل آخر السؤاالت واالستفسارات عن األحوال التي وقع عليها الزنا
أو الرسق ،مام يدلنا عىل الفرق الواضح بني الرشك وغريه من الكبائر.
َُ َ
ذ
َذ َ
َ
َ
ْ
ذ
ُ
ِ
قالوا :القرآن ُملوء من نحو قوله تعاىل﴿ :وه َو أرحم الراَحِي﴾ ﴿إِن ربك
ْ ْ
َواس ُِع ال َمغفِ َرة ِ﴾.
َ َ َْ
َحِت َوس َِع ْ
ت
قلنا :جيبَ محل ذلك عىل اآليات املقيدة نحو قوله تعاىل﴿ :ور ِ
ُذ َ ْ َ َ ْ َُُ ذ َ ُ َ
ِين َي ذتقون ...اْلية﴾ [األعراف.]144 :
ك َش ٍء فسأكتبها ل َِّل
َ َ ذ ٌ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً ذُ
ّنِإّن لغفار ل ِمن تاب وآمن وع ِمل ص ِ
اْلا ثم
وقوله تعاىلِ ﴿ :
ْ
اهتَ َدى[﴾82طـه].
وبعد ،فإن الوعد بالنعيم واجلزاء احلسن يف جنات اخللد الذي ذكره اهلل تعاىل
يف كتابه إنام هو للمتقني املطيعني هلل تعاىل ،التائبني إليه ،غري املِصين.

ُ َ ََ
َ َ ُ
الر َْحَن ذاَّل َ
اد ذ
ِين َي ْمشون لَع
من ذلك قوله تعاىل يف سورة الفرقان﴿ :وعِب
ِ
َْ
َ ْ ً َ َ َ َ ُ ُ َْ ُ َ َ ُ َ َ ً
اْل ْر ِض هونا ّنِإذا خاطبهم اْلاهِلون قالوا سَلما[ ﴾63الفرقان] إىل قوله تعاىل:
ُ َ َ َُْ ْ َ ََُْْ
َ
َ
ُ
َ
﴿أولئِك َيزون الغرفة بِما صبوا ...اْلية﴾ [الفرقان .]74 :وقال سبحانه وتعاىل:
َ َ ْ َ ُ َ
َ ْ ََْ َ ُْ ْ ُ َ
ذ َ ُ
ْ
﴿قد أفلح المؤمِنون 1اَّلِين هم ِِف صَلت ِ ِهم خاشِعون ...2إىل قوله تعاىل:
َ ذ َ ُ ََ
َ
ذ َ ُ َ
ُ َ َ ُ ْ ُ َ
ُ ُ َ
ِين يَرِثون
ِين ه ْم لَع َصل َوات ِ ِه ْم ُيَاف ِظون 9أولئِك ه ُم ال َوارِثون 10اَّل
واَّل
َ ُ َ
ْ ََْْ ُ ْ َ َ ُ َ
الون[ ﴾11املؤمنون] وقال سبحانه وتعاىل﴿ :سارِعوا إَِل
الفِردوس هم فِيها خ ِ
َ
ُ
ْ
ْ
َ ْ
ذ ْ
ُ
او ُ
ت ل ِل ُم ذتق َ
ُ ْ َ
ج ذنة َع ْر ُض َها ذ
ْ
الس َم َ
ي ...إَل
ات َواْل ْرض أعِد
ِ
مغفِ َرةٍ مِن َربِكم َو ٍ
َ ذ َ َ ََُ َ َ ً َْ َ َُ َُْ َ ُ ْ َ َ
ذَ َ ْ ََْ
ُ
ُ
قوُل تعاَل :واَّلِين إِذا فعلوا فاحِشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اّلِل فاستغفروا
ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ ذ ذ ُ َ َ ْ ُ ُّ َ َ
َ ُ
ُ َْ َ
َصوا لَع َما ف َعلوا َوه ْم َيعل ُمون135
َِّلنوب ِ ِهم ومن يغفِر اَّلنوب إَِل اّلِل ولم ي ِ
ُ َ َ
ك َج َز ُاؤ ُه ْم َم ْغف َرةٌ م ِْن َربه ْم َو َج ذن ٌ
ات...اْلية﴾ [آل عمران ،]134-134 :وقال
ِ
أولئ ِ
ِِ
َ
ذ
ذ
َ
ُ
َ
ُ َ
َ ْ
َََْ
َحِت َوس َِع ْ
كتُ ُب َها ل َِّل َ
ْ
ِين َي ذتقون..اْلية﴾
َش ٍء فسأ
ت ك
سبحانه﴿ :ور ِ
ذ َ َ َ ُ َُ ْ ْ
ُ ذ
ْ َ
وُل يُدخِل ُه
األعراف ،]144:وقال سبحانه﴿ :ت ِلك ُح ُدود اّلِل ِ َو َم ْن يُطِعِ اّلِل ورس
َ ُ
ْ ُْ
َ
ج ذنات ََتْري م ِْن ََتْت ِ َها ْاْلَنْ َه ُ
ار[ ﴾...النساء ،]13 :وقال تعاىلّ﴿ :نِإن تؤمِنُوا َوت ذتقوا
ٍ َ ِ
َ
َ
ذ َ ذَ
ََ ُ ْ ْ
ج ٌر َع ِظ ٌ
ِين اتق ْوا َر ذب ُه ْم ل ُه ْم
ك ِن اَّل
فلكم أ
يم[ ﴾179آل عمران] ،وقال سبحانه﴿ :ل ِ
ْ
ذ ْ َْ َ َ
َ َ ْ
َذ ٌ
اِلنسان ل ِف
َص 1إِن ِ
جنات ...اْلية﴾ [آل عمران ]198 :وقال سبحانه﴿ :وال ْع ِ
ذ ذ َ َ ُ َ َ ُ ذ َِ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ذ ْ
ُ ْ
الصبِ.﴾3
َس 2إَِل اَّلِين آمنوا وع ِملوا الصاْل ِ
ات وتواصوا بِاْل ِق وتواصوا ب ِ
خ ٍ
ويف حديث الصحاح(( :كل أمتي يدخلون اجلنة إال من أبى ،قيل ومن يأبى

يا رسول اهلل؟ قال :من أطاعني دخل اجلنة ومن عصاين فقد أبى)).
يف تخلود الفساق يف نار جهنم

قد يقال :كيف حتكمون باخللود يف نار جهنم لفساق هذه األمة واهلل تعاىل
ُْ َ ذ
ٌ ُْ
يقولَ ﴿ :و َ
ج َز ُ
اء َسيِئَ ٍة َسيِئَة مِثل َها﴾ [الشورى ]20 :وقوله ﴿ َو َما َت َز ْون إَِل َما
ُْ َْ ُ َ
كنتُ ْم تع َملون[ ﴾39الصافات].
وكان مقتىض ذلك أن يعذب الفاسق بقدر معصيته ،ثم خيرج من النار ،كام

يقوله أهل السنة ،أما خلوده يف العذاب األليم فإن العقل يرى فيه شيئ ًا من البعد

َْ َ
ذ ذَ َ ْ
اّلِل َل َيظل ُِم مِثقال
عن العدل اإلهلي الذي متدح اهلل تعاىل به يف نحو قوله﴿ :إِن
َ
ْ َ ُ َ ًَ َ ْ
ْ
ْ َُ ُْ َ ْ
ج ًرا َع ِظ ً
يما[ ﴾40النساء].
ت مِن لنه أ
ذ ذر ٍة ّنِإن تك ح َسنة يُضاعِف َها َويُؤ ِ

ونقول يف اجلواب عىل ذلك :إن الفاسق الذي يِص عىل فسقه وال يتوب إىل
ربه حتى يموت ،يستحق اخللود يف النار استحقاق ًا ،وخلوده يف العذاب األليم
من واضح العدل وظاهره ،يدل عىل ذلك وجوه من األدلة:
 -4أن الذي يِص عىل قتل األطفال بعد فاحشة اللواط مثالً ،أو يتقطع يف
طريق املسلمني فيأخذ أمواهلم ،ويسفك دماءهم ،أو يسعى بالفساد بني املؤمنني
املتآلفني حتى يقع بسبب فساده قتل كثري من الرجال والنساء واألطفال ،ويقع
اخلراب والدمار ،و ..إلخ ثم يرتاح لذلك ،ويِص عىل فعل ذلك ،وإذا ذكر باهلل
ال يذكر ،وإذا خوف باهلل ال خياف ،وإذا وعظ ال يتعظ ،بل ال يزيده ذلك إال
تامدي ًا يف الفسوق والعصيان ،ثم يموت عىل ذلك.
فإن مثل ذلك ال متحو جريمته مرور عرشات األعوام ومئاهتا يف نار جهنم،
وال خيرجه ذلك من دائرة اإلجرام عند العقل ،فال يزال الفاسق املجرم وإن
مرت عليه األعوام يف نار جهنم هو ذلك املجرم.
 -4قد أخرب اهلل تعاىل يف كتابه الكريم عن مدى إرصارهم عىل الفسوق
َ ُّ
والعصيان وارتكاب اجلرائم املوبقة والفواح فقال سبحانهَ ﴿ :ول ْو ُردوا
َ ْ ذ َ َ
َ
ُ
َ ُ
ل َعادوا ل َِما ن ُهوا عن ُه ّنِإن ُه ْم لَكذِبُون[ ﴾...28األنعام] فاقتىض ذلك أن من كان هبذه
املنزلة أن يؤبد يف السجن اإلهلي ،وبذلك تقيض العقول من غري تردد ،وعىل

ذلك جرت حماكم العدل الدنيوية.
 -2ال جيوز يف العقل أن خيرج اهلل تعاىل الفاسق من النار ،ثم يدخله اجلنة،
وذلك أن الفاسق يبارز اهلل تعاىل باملعايص و ..إلخ .لذلك فإنه ال يستحق
التعميم والتكريم يف اجلنة.
أال ترى لو أن رج ً
ال قتل أحد أبناء رجل آخر ،ومل يعتذر من ذلك ،بل أرص
عىل قتل سائر أوالده ،ثم سجن لذلك عرشين سنة أو أكثر ،وما زال مِص ًا عىل

عدم االعتذار وعىل قتل اآلخرين ،فإنه يقبح من أب املقتول أن يعفو عنه وأن
يعممه بأي نوع من التعميم.
 -2قد أبلغ اهلل تعاىل يف اإلعذار واإلنذار إىل الماملني والفاسقني حتى
أخربهم بام أعد للماملني والفاسقني من العذاب الدائم ،وأكد ذلك غاية التأكيد،
وحذرهم غاية التحذير.
فمن اختار من العباد معصية اهلل عىل طاعته ،وطريق عذابه عىل طريق ثوابه،
ذ
فقد أيت من قبل نفسه حيث استحق العذاب الدائم بسوء اختيارهِ﴿ ،لِ ََل
ذ
َ ُ َ
ون ل ذ
ََ ََ ذ ُ
ِلن ِ َ َ ذ ُ ذ ٌ َ ْ َ ُّ ُ
ول إَِل
يك
اس لَع اّلِلِ حجة بعد الرس ِل﴾ [النساء﴿ ]144 :وما لَع الرس ِ
َْ َ ُ
غ ال ْ ُمب ُ
ي[ ﴾54النور].
اْلَل
ِْ
َ
َْ َ ُ ْ ُُ ٌ ْ ُ ْ َُْ َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ْ َُْ ُ َ ُ
ك ْم ل َِق َ
اء
ات ربِكم وينذِرون
﴿ألم يأت ِكم رسل مِنكم يتلون عليكم آي ِ
ََ
َْ ُ ْ َ َ َ ُ ََ ََ ْ َذ ْ َ َُ َْ َ
لَع ال ْ ََكف ِر َ
ين[ ﴾71الزمر].
اب
يومِكم هذا قالوا بِل ول ِ
كن حقت ُك ِمة العذ ِ
ِ
ويف املثل العريب( :من أعذر فقد أنذر).
 -5أهل السنة متفقون عىل خلود الكافر يف عذاب جهنم ،وسواء أكان كفره
قلي ً
ال أم كثري ًا ،فلو ختم الرجل املسلم عمره بالكفر ساعة فقط ،ثم مات مِص ًا
عىل الكفر فإنه من أهل اخللود ،ونحن نوافقهم يف ذلك وال نخالفهم ،وبإمكاننا
أن نعرتض عليهم يف ذلك بنفس ما اعرتضوا به علينا يف الفاسق ،فام أجابوا علينا
به من اجلواب أجبنا نحن به عليهم.
ٌ ُْ
أما قوله تعاىلَ ﴿ :و َ
ج َز ُ
اء َسيِئَ ٍة َسيِئَة مِثل َها﴾ [الشورى ]20 :ونحوها فأعلم أن
كبائر اإلثم والفواح التي هنى اهلل عنها هي من العمم والكرب فوق ما يتصوره
َ َ
َذ
اإلنسان ،وقد صور اهلل لنا عمم بعض الكبائر فقال عز وجل....﴿ :أن ُه َم ْن قتَل
َْ
َ َ
َ َ
َْ َْ
َْ
َ ْ َ
ك َأ ذن َما َقتَ َل انلذ َ
اس ََج ً
ِيعا َو َم ْن أحيَاها
نف ًسا بِغْيِ نف ٍس أ ْو ف َسا ٍد ِِف اْل ْر ِض ف
َ ََذَ َ ْ
حيَا انلذ َ
اس ََج ً
ِيعا﴾ [املائدة ،]34 :وقال سبحانه يف بعض املعايص:
فكأنما أ
َ َْ َ ُ َُ َ ً َ َُ َْ ذ
اّلِل ِ َع ِظ ٌ
يم[ ﴾15النور] ،وقد تصل الكلمة اخلبيثة إىل
﴿وَتسبونه هيِنا وهو عِند
مدى بعيد من الفساد العميم ،وإهالك احلرث والنسل.

والزنا يرتتب عليه مفاسد ال يعلم مداها إال اهلل تعاىل ،وذلك أن الولد
احلاصل من الزنا تكون طبيعته الرش ،والقسوة والغلمة ،وكذلك ما تناسل منه،
فام حصل من فساد تلك الذرية يف األرض فإنه ناتج من فساد ذلك الزنا ،وهكذا
سائر الكبائر.
وحينئذ فيكون اجلزاء ملرتكب مثل ذلك الذي يموت مِص ًا عىل كبريته هو
اخللود يف النار جزا ًء وفاق ًا.
 - 4املكلفون منقسمون إىل قسمني :طيب .وخبيث.
فالطيب :له مغفرة ورزق كريم يف جنات النعيم.
واخلبيث :سيجمع اهلل بعضه عىل بعض فريكمه مجيع ًا فيجعله يف جهنم ،كام
نطق بذلك القرآن.
واملعلوم أن اآلخرة دار جزاء ،ال يمكن اخلبيث أن يزكي نفسه هبا ،وال أن يتدارك
او ُش م ِْن َم ََكن ب َِ
نفسه فيها بتوبة أو عمل صالحَ ﴿ .و َأ ذّن ل َ ُه ُم اْلذ َن ُ
يد[ ﴾52سـبأ].
ع
ٍ
ٍ
وعذاب جهنم ال يزكي النفس ،وال يطهرها ،فال تصري النفس به زاكية بعد
َ ُّ َ ُ
أن كانت خبيثة ،يدل عىل ذلك قوله تعاىل يف صفة أهل النارَ ﴿ :ول ْو ُردوا ل َعادوا
ُ
َ ْ
ل َِما ن ُهوا عن ُه﴾ [األنعام.]48:
َ ُ َذَ َ ََ ْ َ َ
ْ ُ
ت عليْنَا شِق َوتنَا
وقوله تعاىل يف احلكاية عن أهل النار﴿ :قالوا ربنا غلب
ْ َ ْ َْ َ ذ َ
َُذ َْ ً َ
َ َ َ ْ ُ
َ ْ ْ
ضال َ
ِيَ 106ر ذبنَا أخ ِرجنَا مِن َها فإِن ُعدنا فإِنا ظال ُِمون 107قال اخ َسؤوا
وكنا قوما
َ ََ ُ َ ُ
ون[ ﴾108املؤمنون].
فِيها وَل تكل ِم ِ
َُ ُ ََ ْ َ َ ُ ذ َ َ ً
يدك ْم إَِل عذابا[ ﴾30النبأ].
وقوله تعاىل﴿ :فذوقوا فلن نزِ
َ
ََ ذ
َ ذ
َ ُ
ُ
وقوله تعال حكاية ...﴿ :أ َول ْم ن َع ِم ْرك ْم َما َيتَذك ُر فِيهِ َم ْن تذك َر
َ ْ َ
َ َ َ ُ ُ ذ ُ َ ُ ُ ََ ذ
ِ
ْي[ ﴾37فاطر].
ص
ن
ِن
م
ي
م
ل
ا
ِلظ
وجاءكم انلذِير فذوقوا فما ل
ِ
ِ
ٍ
إىل غري ذلك من اآليات الكثرية يف هذا الباب ،يوضح ما ذكرنا أن عذاب
جهنم عذاب غضب وانتقام ،وما كان كذلك فال يراد به تصفية النفوس

وتزكيتها ،وهذا بخالف عذاب الدنيا؛ فإنه عذاب رمحة يف األغلب ،يراد به
ََُ َذُ ْ َ َْ َ
اب
ذ
تزكية النفوس
وتصفيتها ،وتامم ًا كام قال سبحانه﴿ :ونلذِيقنهم مِن الع ِ
َ
ْ
ََْْ ُ َ ْ
ذ
َ
َ
َْ َ ُ ْ َْ ُ َ
َ
جعون[ ﴾21السجدة].
اب اْلكبِ لعلهم ير ِ
اْلدّن دون العذ ِ
َ
َ
ُ َ َذً َْ َذَْ ُذ َ
َ
ْ
َ ََ ْ َ ذُ ْ ُ َُ َ
ي ثم َل
ك َع ٍم مرة أو مرت ِ
وقال سبحانه﴿ :أوَل يرون أنهم يفتنون ِِف ِ
َ َ ُ ذ ذ َ
ََََْ ُ
اه ْم ب ْ َ َ
ات
َيتُوبُون َوَل ه ْم يَذك ُرون[ ﴾126التوبة] ،وقال سبحانه﴿ :وبلون
اْل َسن ِ
ِ
َ
َو ذ
السي ِ َ َ ذ ُ ْ َ ْ
ج ُعون[ ﴾168األعراف].
ئات لعلهم ير ِ
ِ
َْ َ ََ َ َْ ُ ْ ْ
َ ََ ْ َْ َ َْ َ ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
وقال سبحانه وتعاىل﴿ :ولقد أرسلنا إَِل أم ٍم مِن قبل ِك فأخذناهم بِاْلأساءِ
َ ذ ذ ََذُ ْ ََ َ ذ َ
َََْ ْ َ َ ُ ْ َُْ َ َ َ
ِض ُعوا َولَك ْن قَ َستْ
ذ
ِض ُعون 42فلوَل إِذ جاءهم بأسنا ت
والِضاءِ لعلهم يت
ِ
َ
ُ
ُُ
َ
ذ
َ
ُ
ُ ْ
قلوبُ ُه ْم َو َز ذي َن ل ُه ُم الشيْ َطان َما َكنوا َيع َملون[ ﴾....43األنعام].

هذا ،وقد يعذب اهلل يف الدنيا عذاب الغضب واالنتقام ،وذلك إذا استحكم
ٍ
وحينئذ فال ينفع نفس ًا إيامهنا مل تكن أمنت من قبل أو كسبت يف
غضب اهلل واشتد مقته،
َ
َ
َ
َ
إيامهنا خري ًا ،ومن هذا النوع ما ذكره اهلل تعاىل يف قولهَ ﴿ :وك ْم ق َص ْمنَا م ِْن ق ْريَة َكن َ ْ
ت
ٍ
َ َ ً َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ً َ َ َ َ ذ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ
ظال ِمة وأنشأنا بعدها قوما آخرِين فلما أحسوا بأسنا إِذا هم مِنها يركضون َل
َْ ُ ُ َ ْ ُ َ َ ُْ ْ
ُ ْ ََ ذ ُ ْ ُْ َُ َ َ ُ َ َ ََْ ذ
ُ
َ
َ
ْ
َ
جعوا إَِل ما أترِفتم فِيهِ ومساكِن ِكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إِنا
تركضوا وار ِ
ْ
ْ
َ
ً
ُذ َ
َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ذ َ َ َ ُ َ
صيدا َخا ِمد َ
ِين[ ﴾11األنبياء].
كنا ظال ِ ِمي ف َما زالت ت ِلك دع َواه ْم حِت جعلناه ْم ح ِ
وإذا حل هذا النوع من العذاب بقوم فإنه ال ينفعهم توبة ،وال إيامن وتامم ًا كام
َ ذ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َذ ُ َ ََ ذ
حكى اهلل تعاىل عن فرعون﴿ :حِت إِذا أدركه الغرق قال آمنت أنه َل إُِل إَِل
َ َََ َ ُْ ْ َ ْ
آمنَ ْ
ذاَّلِي َ
ت َقبْ ُل َو ُكنْتَ
آْل َن َوقَ ْد َع َصيْ َ
ت بِهِ َبنُو إ ِ ْْسائيل وأنا مِن المسل ِ ِمي
ْ ْ
سد َ
ِين[ ﴾90يونس].
م َِن ال ُمف ِ

 -1آيات القرآن حسمت األطامع ،وقطعت اآلمال ،حيث مل يرد يف القرآن

آية تنص عىل خروج أحد من النار ،وال حتى إشارة إىل ذلك.
بل الذي جاء يف القرآن هو النعي عىل اليهود يف دعواهم اخلروج من النار،
ََ ُ َ ْ ََ ذ َ ذ ُ ذ َ ً ْ ًَ ُْ
ار إَِل أيذاما َمع ُدودة قل
حيث قال سبحانه وتعاىل﴿ :وقالوا لن تمسنا انل

َ
ذ َ ً ََ ُْ َ
َ ذَ ُْ
ذُ َ
َْ َُ ُ َ ََ ذ
ْ
اّلِل ع ْه َدهُ أم تقولون لَع اّلِل ِ َما َل
أَّتذت ْم عِن َد اّلِل ِ ع ْهدا فل ْن ُيل ِف
ََُْ َ
َ َُُ َُ َ َ َ ْ
اط ْ
ص َ
ب َسيئَ ًة َوأ َ َ
َ
ون 80ب َ َِل َم ْن َك َس َ
ح ُ
اب انلذ
ار
أ
ك
ئ
ول
أ
ف
ه
ت
يئ
ط
خ
ِ
ه
ب
ت
ح
تعلم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ َ ُ َ
الون[ ﴾81البقرة].
هم فِيها خ ِ
فرد اهلل يف هذه اآلية عىل اليهود وعىل كل من يقول بمثل مقالتهم رد ًا مؤكد ًا،
فكذب مقالتهم ،ثم أردف ذلك بتأكيد اخللود يف النار لكل من كسب سيئة
وأحاطت به خطيئته ،سواء أكان من اليهود أم من املرشكني أم من غريهم.
إحاطة اخلطيئة

إحاطة اخلطيئة بصاحبها هو أن يعمل املكلف السيئة متعمد ًا لفعلها ،عامل ًا
بقبحها وأن اهلل تعاىل قد هنى عنها ،ثم مل يتخلص من تلك املعصية بالتوبة
واالستغفار حتى مات عىل ذلك ،فهذا هو معنى إحاطة اخلطيئة ،وخالصة
ذلك :أن تستويل املعصية عىل صاحبها إىل أن يموت.
وال طريق إىل التخلص من ذلك إال بالتوبة ،فإذا مل يتب صاحب املعصية إىل أن
يموت فإن معصيته حميطة به ومستولية عليه ،والذي يتوب قبل املوت من خطيئته،
ويستغفر اهلل تعاىل ،ثم يموت ،فإن معصيته غري حميطة به ،وال مستولية عليه.
-1األحاديث التي رويت يف اخلروج من النار أحاديث آحادية ،وال تفيد إن
صحت إال المن ،واملطلوب هنا العلم ،فال تقبل ،ومع ذلك فهي معارضة
لِصائح القرآن ونصوصه.
وبعد ،فال يستطيع أهل السنة واجلامعة تصحيح تلك األحاديث ،وغاية ما
يقولون يف التدليل عىل صحتها :رواه مسلم أو البخاري أو فالن أو فالن،
وصححه فالن أو فالن.
فإذا قالوا ذلك فإنا نقول :تصحيح البخاري أو مسلم أو أيب داود أو غريهم
للحديث ليس دلي ً
ال عىل صحته ،بل إنام ذلك دعوى حمتاجة إىل بينة.

وليس هناك دليل يبني أن قول أحد من أولئك حجة يلزم العمل هبا ،وإنام
أصطلح أهل السنة واجلامعة عىل اعتبار أقوال أولئك األئمة دلي ً
ال وحجة جيب
اتباعها ،وليس اصطالحهم عىل ذلك مام يعترب حجة ودلي ً
ال يف اإلسالم.
فاألدلة الرشعية هي كام عرفت :الكتاب ،والسنة ،واإلجامع ،والقياس ،واصطالح
أهل السنة ليس واحد ًا من تلك األدلة ،فال جيوز االعتامد عليه وال االلتفات إليه ،بل
الواجب إنكاره؛ ألنه من املنكرات املبتدعة التي مل يأذن هبا اهلل تعاىل.
شبهة وجوابها

فإن قيل :قد أذن اهلل تعاىل يف االعتامد عىل قول املؤمن العدل ،وقبوله يف
َشائع اإلسالم ،كام ذلك موضح يف كتب األصول.
قلنا :األمر هو كذلك ،غري أن أهل السنة واجلامعة غلوا يف هذا الباب
وأفرطوا فيه ،فحكموا عىل ما يف الصحيحني ،وما صححه األئمة بالصحة،
وأوجبوا عىل كل مسلم العمل بذلك.
وجعلوا تصحيح أولئك األئمة بمنزلة الدليل الذي ال جيوز فيه نقاش ،وال
يقبل فيه اعرتاض أو قدح ،ال يف املتن وال يف اإلسناد.
وهلم كالم يف هذا الباب مذكور يف مقدمة فتح الباري ،ويف كتب مصطلح
احلديث ،والذي دعاهم إىل ذلك هو املحافمة عىل املذهب وحياطته ،ولوال
ذلك لتفسخ وتفتت وذهبت به الرياح؛ ألنه مذهب باطل ،مبتدع ،خارج عن
دين اإلسالم ،لذلك احتاجوا إىل حتصينه بحصون قوية ،فبنوا يف وجه فطر
العقول ،وحالوا بينها وبني خرافاهتم وبدعهم بأن قالوا :إنه ال عربة بحكم
العقول ،وال جيوز االعتامد عليه يف متييز احلق من الباطل ،ومتييز احلسن من
القبيح ،ومتييز اهلدى من الضالل ،ومتييز العدل من الملم...إلخ.
فأمهلوا حكم العقل تامم ًا ،وجعلوا إهامله وطرحه من قواعد املذهب
وأسسه ،وحرموا النقاش حول رجال الصحيحني ،وقالوا :إن رجال
الصحيحني قد جتاوزوا القنطرة ،فال يسمع فيهم كالم ،وال يقبل فيهم قدح،

وحرموا كذلك نقد أي حديث من أحاديث الصحيحني ،وقالوا إهنام أصح
كتاب بعد كتاب اهلل تعاىل ،ومنعوا من ذكر ما شجر بني الصحابة ،وحكموا هلم
مجيع ًا بالثقة والعدالة.
وكل ذلك من أجل سد األبواب واملنافذ يف وجه النقد الذي سيقيض عىل
مذهبهم ،وجيتثه من جذوره.
قولنا يف األحاديث التي يرويها أهل السنة

والذي نقول به يف األحاديث التي يروهيا البخاري ومسلم وغريهام من أئمة
أهل السنة واجلامعة هو :أنه ال ينبغي قبوهلا برمتها كام يقول أهل السنة ،وال
ينبغي ردها كلها ،بل الالزم هو النمر واالجتهاد يف كل حديث ،وهناك موازين
ملعرفة الصحيح ومتييزه:
 -4العرض عىل كتاب اهلل تعاىل ،فام وافق كتاب اهلل تعاىل ،فهو صحيح ،وما
مل يوافقه فهو غري صحيح.
 -4العرض عىل ميزان الفطرة ،فام أنكرته فطر العقول ،فليس بصحيح،
وهذا امليزان خاص بمعرفة األحاديث اخلرافية.
 -2إذا كثرت طرق احلديث ،واشتهرت ،فإن النفس تطمئن إىل أن للحديث
أص ً
ال فيحصل المن بصحته ،وربام بلغ احلديث بكثرة أسانيده وطرقه إىل حد
التواتر ،وبذلك حيصل العلم بصحته وصدقه.
 -2عمل علامء األمة باحلديث وإن كان أحادي ًا دليل عىل صحته.
 -5إذا كان احلديث خمالف ًا ملا عليه أهل البيت  %وجب طرحه؛ وذلك ملا
جاء عن اهلل تعاىل وعن رسوله من تزكيتهم.

الشفاعــــة

ال خالف بني املسلمني يف ثبوت شفاعة النبي ÷ يف يوم القيامة ،وأن
املراد باملقام املحمود الذي وعد اهلل به نبيه ÷ ،هو الشفاعة املقبولة ،وإنام
اخلالف يف من يستحقها.
فقال أئمتنا  %ومجهور املعتزلة :إهنا خاصة باملؤمنني التائبني ،يرقيهم اهلل
تعاىل هبا من درجة إىل درجة أعىل ،ومن نعيم إىل نعيم أسنى.
أما من يستحق النار فال حظ له يف الشفاعة وال نصيب ،وهو خالد يف النار
مع اخلالدين ،ومعذب مع املعذبني.
الرد على من قال :الشفاعة ألهل الكبائر

وقالت املجربة :إن الشفاعة ال تكون إال ألهل الكبائر ليعفى عنهم
ويدخلون اجلنة تفضالً.
وقال بعضهم :شفاعة النبي ÷ ألهل الكبائر من أمته خيرجهم اهلل تعاىل
هبا من النار إىل اجلنة.
ذ
َ
السي َئات َ
واجلواب عليهم يف قوله تعاىلَ ﴿ :واَّل َ
ج َز ُ
اء َسيِئَ ٍة
ِين ك َسبُوا ذ ِ ِ
ذٌ َ َ
ََذَ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُُ ْ َ ً
ْ
َ َُ
ذ
َ
ص ٍم كأنما أغشِ يت وجوههم ق ِطعا
ب ِ ِمثل َِها َوت ْرهق ُه ْم ذِلة ما ل ُه ْم م َِن اّلِل ِ م ِْن َع ِ
َ ذْ ُ ْ ً ُ َ َ َ ْ َ ُ ذ ُ ْ َ َ ُ َ
الون[ ﴾27يونس].
مِن اللي ِل مظل ِما أولئِك أصحاب انلارِ هم فِيها خ ِ
َ َ
ذ
َ
ص ٍم﴾ نص يف نفي الشافع وغريه.
فقوله تعاىل﴿ :ما ل ُه ْم م َِن اّلِل ِ م ِْن َع ِ
َْ َ َ
ُ ْ ََ ََ َ ْ ْ
َ ْ َ َْْ ُ ً
َ
َ
اب من يعمل سوءا
اّن أه ِل الكِت ِ
ويف قوله تعاىل﴿ :ليس بِأمان ِيِكم وَل أم ِ ِ
ً
ً َ َ
ذ
ُ ْ َ َ َ َ ْ َُ ْ ُ
ون اّلِل ِ َو ِِلا َوَل ن ِصْيا[ ﴾123النساء].
َيد ُل مِن د ِ
َيز بِهِ وَل ِ
وهذه اآلية نص رصيح يف نفي أي مدافع ونارص وشافع ألهل السيئات من

أمة حممد ÷؛ ألن اخلطاب للصحابة واملسلمني وألهل الكتاب.
ُ
ََ َ
َ ذ
َ ْ َ
يع ُي َطاع[ ﴾18غافر] ،و ﴿ َو َما
ِيم وَل شفِ ٍ
وقوله تعاىل﴿ :ما ل ِلظال ِ ِمي مِن َح ٍ
َ ْ َْ
ذ
َ
ار[ ﴾270البقرة].
ل ِلظال ِ ِمي مِن أنص ٍ

ََذ ذ َ َ ُ َ
ذ
وقد تستدل املجربة باالستثناء يف قوله تعاىل﴿ :فأما اَّلِين شقوا ف ِف انلارِ
َ
َ
او ُ
ِين ف َ َ َ َ
ت ذ
ِْي َو َشه ٌ
ل َ ُه ْم ف َ
ِيها َزف ٌ
الس َم َ
ال َ
ات َو ْاْل ْر ُض إ ذَل َما َش َ
اء
يق 106خ ِ
ِيها ما دام ِ
ِ
ِ
ٌ
َ َ
َ ذ
ُ
َر ُّبك إِن َر ذبك ف ذعال ل َِما يُرِيد[ ﴾107هود] فقالوا :إال ما شاء ربك من إخراج أهل
الكبائر بالشفاعة من النار.

َ
َْ َ
ِين ف َ
ال َ
ِيها َما
اْل ذنةِ خ ِ
قلنا :االستثناء قد وقع يف حق الذين سعدوا ﴿ف ِف
ذ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ذ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ً َ ْ َ َ ْ ُ
َ َ
ْي مذو ٍذ[ ﴾108هود] ،وقد
ت السماوات واْلرض إَِل ما شاء ربك عطاء غ
دام ِ

وقع االتفاق عىل أن أهل اجلنة خالدون فيها أبد اآلبدين ،وأن املراد باالستثناء يف
حقهم هو قبل دخول اجلنة ،وهو وقت وقوفهم يف املحرش.
وعىل هذا فيكون املراد باالستثناء يف حق األشقياء مثل االستثناء يف حق أهل
اجلنة ،والفرق بني التفسريين حتكم.
الكام على حديث(( :شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي)).

قالوا :جاءت األحاديث عن النبي ÷ كحديث(( :شفاعتي ألهل الكبائر
من أمتي)).
قلنا :إذا جاء احلديث بخالف ما جاء به القرآن فإنه جيب طرحه ،وال جيوز
االلتفات إليه ،وال العمل به.
وقد جاء من السنة أحاديث كثرية تعارض هذا اخلرب ،من ذلك قوله ÷:
((ال يدخل اجلنة صاحب مكس ،وال مدمن مخر ،وال مؤمن بسحر ،وال قاطع
رحم ،وال منَّان))( ،)4وقوله÷(( :ال يدخل اجلنة بخيل))( ،)4واألحاديث
يف هذا الباب كثرية.

( )4جامع األحاديث ( )11/41رقم ( )41444بزيادة.
( )4جامع األحاديث ( )14/41رقم ( )41451بزيادة.

قالوا :جاءت األحاديث الكثرية عن النبي ÷ َّ
بأن من قال :ال إله إال اهلل
دخل اجلنة.
قلنا :ال إله إال اهلل هي كلمة اإلخالص ،وعنوان األعامل الصاحلة ،فإذا مل
تستتبعها األعامل الصاحلة ومل تلحقها فإنام هي استهزاء و نفاق.
ُ
ْ َ َ
َ َْ َ ُ ُْ ُ َ ذ
اّلِل ِ َوانلذ
ب َو َما أنزِل إِِلْهِ َما
ودليل ذلك قوله تعاىل﴿ :ولو َكنوا يؤمِنون ب ِ
ِِ
ذَ ُ ُ َ
وه ْم أ ْو ِِلَ َ
اء ...اْلية﴾ [املائدة.]81 :
اَّتذ
ْ
َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ذ َ ََ ُ ُ ذ َ ذُ ْ َ
اّلِل َيعل ُم
وقال تعاىل﴿ :إِذا جاءك المناف ِقون قالوا نشهد إِنك لرسول اّلِل ِ و
َ َ َ
ذ َ ََ ُ ُُ َ ذ ُ َ ْ
َ
ذ ْ َ
ي لَكذِبُون[ ﴾1املنافقون].
إِنك لرسوُل و
اّلِل يش َه ُد إِن ال ُمنافِقِ

وأما حديث(( :من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة وإن زنى وإن رسق ..احلديث))
َ ذ َ َ ْ َ
ِين َل يَد ُعون َم َع
فال ينبغي االلتفات إليه؛ ملعارضته القرآن ،قال تعاىل﴿ :واَّل
َ
ُ َ
ذ َ ً َ َ ََ َُُْ َ
ون انلذ ْف َس الذِت َح ذر َم ذ ُ
اّلِل إ ِ ذَل ب ْ َ
اْل ِق َوَل ي َ ْزنون َو َم ْن
اّلِلِ إِلها آخر وَل يقتل
ِ
ِ
ً
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ ً ُ َ َ ْ َُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ
خ ُْ
ُل فِيهِ ُم َهانا 69
يفعل ذل ِك يلق أثاما 68يضاعف ُل العذاب يوم القِيامةِ وي
ذ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ً
إَِل من تاب وآمن وع ِمل عمَل ص ِ
اْلا ...اْلية﴾ [الفرقان].
وملعارضته ملا يف الصحاح(( :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ...احلديث))(.)4

وبعد ،فكلمة اإلخالص التي هي ال إله إال اهلل إذا صدرت من قلب قد امتأل
من مهابة اهلل وخشيته ،والتصديق بوعده ووعيده ،وأيقن أن ال ملجأ له من اهلل إال
إليه؛ فإن ال إله إال اهلل تعترب يف هذه احلال دخوالً يف حصن اهلل ومعقل أمنه،
ورجوع ًا عن عصيانه إىل طاعته ،وعىل هذا تفسري األحاديث التي رويت يف هذا
الباب ،مثل قوله ÷(( :ال إله إال اهلل حصني ،من دخل حصني أمن من
عذايب ))...وحديث(( :من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل اجلنة)) ونحوهام.
وحينئذ فال إله إال اهلل عبارة عن التوبة ،وترمجة هلا.
( )4صحيح مسلم ( )14/4رقم ( ،)51صحيح البخاري ( )424/2رقم (.)4215

وال بد من حصول ما ذكرنا وإالّ مل تكن ال إله إال اهلل نافعة وال مقبولة ،ومن
هنا رد اهلل تعاىل شهادة املنافقني بألسنتهم كام سمعت يف اآلية السابقة وقال
ُُ
ُ ُ َ َْ َ
َْ
عنهمَ ﴿ :يقولون بِألسِنت ِ ِه ْم َما لي َس ِِف قلوب ِ ِه ْم﴾ [الفتح.]11 :
فإن قلت :مل خصت كلمة ال إله إال اهلل هبذا دون سائر األذكار.
قلت :ملا فيها من الداللة يوم جاء اهلل تعاىل باإلسالم عىل ترك الرشك ،والدخول
يف دين اإلسالم والتوحيد ،فكان الرجل إذا قاهلا دل قوله هلا عىل رجوعه عن دين
املرشكني ودخوله يف دين املسلمني داللة رصحية وواضحة ،وقد كان املسلمون إذا
رأوا من الرجل الداخل يف اإلسالم بشهادة أن ال إله إال اهلل إذا رأوا منه االستقامة
عرفوا أنه صادق يف دخوله اإلسالم ،وإن رأوا منه التفريط يف يشء من طاعة اهلل
َ َ
اب َ
ت ْاْلَ ْع َر ُ
آم ذنا
ورسوله اهتموه بالنفاق ،ومن هنا قال اهلل تعاىل يف األعراب﴿ :قال ِ
ُُ ُ ْ ْ
ُْ َْ ُْ ُ ََ ْ ُ ُ َ ْ َ َْ ََذ َ ْ ُ ْ َ ُ
ّنِإن تُط ُ
يعوا
م
ك
وب
ل
ق
ِف
ان
قل لم تؤمِنوا ول ِ
ِ
اِليم ِ
كن قولوا أسل َمنا ولما يدخ ِل ِ
ِ
ذ
ذ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ ُ ْ ِ ْ ْ َ ُ
ِك ْم َشي ْ ًئا إ ذن ذ َ
اّلِل َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
ِيم  14إِن َما
اّلِل ورسوُل َل يل ِتكم من أعمال
ِ
َ
َ
ُْ
ُْ ْ ُ َ
ُ َ َ
ذ
َ
ْ
ِين َ
ون ذاَّل َ
آمنُوا بِاّلِلِ َو َر ُس ِ
وُلِ ث ذم ل ْم ي َ ْرتابُوا َو َجاه ُدوا بِأم َوال ِ ِه ْم َوأنفسِ ِه ْم ِِف
المؤمِن
َ
ُ
َ َ ُُ ذ ُ َ
ذ
ون[ ﴾15احلجرات] وقال سبحانهَ ﴿ :وأط ُ
ِيعوا ذ َ
َ
اّلِل
يل اّلِلِ أولئِك هم الصادِق
سب ِ ِ
وُل إ ْن ُكنْ ُت ْم ُم ْؤ ِمن َ
َ َ ُ َُ
ِي[﴾1األنفال].
ورس ِ
تعذيب أطفال املشركني

قالت املجربة :إن اهلل سبحانه وتعاىل سيعذب أطفال املرشكني يوم القيامة يف
نار جهنم بذنوب آبائهم.
وهلم عىل ذلك شبه ذكرها ابن كثري يف تفسريه ،منها قوله ÷ خلدجية:
((لو شئت ألسمعتك ضغاءهم يف النار)).
َ َ َ ُ َ َ ٌ ْ َ ُْ
واجلواب واهلل املوفق واملعني :أن اهلل تعاىل قال﴿ :وَل تزِر وازِرة وِزر أخ َرى
ً
َ َ
َو َما ُك ذنا ُم َعذِب َ
ي َح ذِت نبْ َعث َر ُسوَل[ ﴾15اإلسراء].
ِ

ُ ُّ
ٌ
َ ْ
َ
ك َن ْفس ب َما َك َسبَ ْ
ت َرهِينَة[﴾38املدثر] ﴿ َوَل َيظل ُِم َر ُّبك
وقال سبحانه﴿ :
ٍ ِ
َ َ ً
أحدا[ ﴾49الكهف] ،ويف احلديث املشهور(( :رفع القلم عن ثالثة :عن الصبي حتى
يبلغ ...احلديث))(.)4
أما األحاديث التي ذكروها فهي إن صحت أحاديث آحادية ،ال تفيد يف هذا
الباب ،ألن املطلوب العلم.
وبعد ،فقد اتفق املسلمون مجيع ًا عىل أن اهلل تعاىل عدل حكيم ،ال يملم مثقال
ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجر ًا عمي ًام ،ويف ذلك دليل واضح
عىل أن اهلل تعاىل ال يفعل ما يتناىف مع ذلك ،وليس من العدل تعذيب األطفال بغري
ذنب ،أو تعذيبهم بذنوب آبائهم ،ولو جاز ذلك عىل اهلل لكان متدح اهلل تعاىل بام
متدح به من العدل واحلكمة وأنه ال يملم أحد ًا متدح ًا خالي ًا عن أي معنى ،أي أنه
يكون متدح ًا كاذب ًا ،وتروجي ًا خادع ًا ،تعاىل ربنا وتقدس عن ذلك علو ًا كبري ًاَ ﴿ ،و َم ْن
ََ ْ َ ْ َ ُ َ ذ ً
َ ْ َ ُ َ ذ َ ً
أصدق مِن اّلِلِ حدِيثا[ ﴾87النساء] ﴿ومن أصدق مِن اّلِلِ قِيَل[ ﴾122النساء].

غري أن املجربة قد أعمى أبصارهم التقليد األعمى ،فال يلتفتون لصياح اآليات
َ ذَ َ َ ْ َ َْْ َ ُ ََ
وب الذِت ِف ُّ
ك ْن َت ْع ََم ال ْ ُقلُ ُ
الص ُدورِ[ ﴾46احلج].
وهديرها﴿ ،فإِنها َل تعَم اْلبصار ول ِ
ِ ِ
يف عــذاب القـــرب

قال أئمتنا  %واملعتزلة وغريهم :وعذاب القرب ثابت ألهل النار،
ثبت ذلك عن النبي ÷ ،من ذلك قوله ÷(( :القرب روضة من رياض
اجلنة أو حفرة من حفر النار))(.)4
وحديث ...(( :إهنام ليعذبان وما يعذبان يف كبري :أحدهام كان يميش بالنميمة،
واآلخر ال يستنزه من البول))(.)2
( )4مسند أمحد ( )424/24رقم ( )22102بلفظ :رفع القلم عن ثالثة :عن الصبي حتى حيتلم
وعن النائم حتى يستيقظ وعن املعتوه حتى يعقل.
( )4تيسري املطالب( )442االعتبار وسلوة العارفني( )251األمايل الشجرية( )241/4حتكيم العقول
للحاكم اجلشمي ،سنن الرتمذي ،املعجم األوسط ،شعب اإليامن ،حلية األولياء.. ،الخ.
( )2صحيح البخاري ( )52/4رقم ( ،)441صحيح مسلم ( )420/4رقم (.)414

ومن كالم عيل  ....( :#أقعد يف حفرته نجي ًا لبهتة السؤال وعثرة االمتحان).
ومام اشتهر عن النبي ÷ :أنه كان يتعوذ من عذاب القرب.
ويف املجموع بسنده عن عيل ( :#عذاب القرب من ثالثة :من البول والدَّ ين
والنميمة) وهو يف أمايل أمحد بن عيسى بسند صحيح ،ويف أمايل املرشد باهلل بسند
َْ
ذ
اّلِل ذاَّل َ َ ُ
ت ذُ
صحيح عن النبي ÷﴿ :يُثَب ُ
ت﴾ [إبراهيم]47:
ِين آمنوا بِالق ْو ِل اثلاب ِ ِ
ِ
قال(( :عند مسألة منكر ونكري يف القرب)).
وروي أيض ًا مثل ذلك عن عيل بن احلسني وأيب جعفر وزيد بن عيل ،%
َْ ْ
ات﴾ [اإلسراء ]74 :قال
ضعف ال َم َم ِ
وروى عن اإلمام زيد بن عيل يف تفسريِ ﴿ :
عذاب القرب ،وروي أيض ًا عن أيب جعفر ،وزيد بن عيل :العذاب األدنى عذاب
القرب والدابة و ...إلخ.
ََ ذَ ََْْ ََ ْ َََْ ََْْ
ي﴾ [غافر ]11 :قالوا:
ي وأحييتنا اثنت ِ
وروى أيض ًا عنهم ﴿ :%أمتنا اثنت ِ
إحياؤهم يف القبور ...إلخ.
وروى أيض ًا بسند صحيح عن النبي ÷(( :لوال أن تدافنوا لدعوت اهلل أن
يسمعكم من عذاب القرب ما أسمعني))(.)4
وروى أيض ًا بسند صحيح قال :دخل النبي ÷ بعض حوائط املدينة،
فسمع أصوات هيود تعذب عند مغربان الشمس فقال(( :هذه أصوات هيود
تعذب يف قبورها)) انتهى.
قال يف رشح األصول للقايض عبد اجلبار املعتزيل :ومجلة ذلك أ َّنه ال خالف
فيه بني األمة إال يشء حيكى عن رضار بن عمرو وكان من املعتزلة ثم التحق
باملجربة ،وهلذا ترى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول :إن املعتزلة ينكرون
عذاب القرب ،وال يقرون به .انتهى.
وقد يقال :قد نشاهد املصلوب عىل حالة واحدة ال يتغري ،وأجساد املوتى يف
القبور تبىل وتتفتت ،وال يشاهد هناك يشء من آثار عذاب النار.
قلنا :العذاب يف احلياة الدنيا إنام هو لألرواح ،أما عذاب األجساد واألرواح
( )4املختار من صحيح األحاديث واآلثار ( )415نقالً عن أمايل املرشد باهلل [ج 4ص،]202
وأورده يف كنز العامل ( )120/45برقم (.)24122

فإ ّنام هو يف اآلخرة ،وكذلك النعيم للمؤمنني إ ّنام هو لألرواح ،ويف ذلك ما جاء
عن النبي ÷ من أن أرواح املؤمنني يف حواصل طري خرض ...إلخ.
أما نعيم املأكل واملنكح ولذة ذلك والتمتع به فإنام هو يف اآلخرة يف جنات
ذ
َْ َْ ُ َ ْ
شون بِن ِع َم ٍة م َِن اّلِل ِ
النعيم ،ويدل عىل ما قلنا قوله تعاىل يف الشهداء﴿ :يستب ِ
َ ْ
َوفض ٍل﴾ [آل عمران.]171:
ويشهد ملا ذكرنا أنا نشاهد األجساد يف القبور هامدة جامدة ال حياة فيها.
هذا ،وملا كان آخر عهدنا بامليت حني دفنه يف قربه أضيف العذاب إىل القرب،
وكذلك النعيم ،ويف الواقع أن العذاب والنعيم لألرواح يف سجني أو يف عليني.
كيف يقع عذاب األرواح ونعيمها؟

فإن قيل :كيف يقع عذاب األرواح أو نعيمها والعذاب إنام يصح لألجساد؛
ألهنا هي التي حتسس أو تتنعم ،أما األرواح فال إحساس هلا؟
قلنا :يمكن أن العذاب الذي يلحق األرواح هو من جنس املخاوف
واألفزاع والضيق وما أشبه ذلك.
وتامم ًا كام يلحق الروح التي ترى يف املنام شيئ ًا من ذلك ،وعىل هذا فتعرض
أرواح املجرمني عىل نار جهنم فتشاهد ما هناك من شديد العذاب وأهوال
اجلحيم وعذاب املجرمني ،وترى ما أعد اهلل للمجرمني والماملني ،فيدخلها عند
ذلك من اخلوف والفزع واهلم والغم والضيق ،ما ال يعلمه إال اهلل.
َ
ذ ُ ْ ُ َ َ
ار ُيع َرضون عليْ َها
ويمكن أن يفرس عىل ذلك قوله تعاىل يف آل فرعون﴿ :انل
ُ ُ ا َ َ ا َََْ َُ ُ ذ َُ َْ ُ َ ْ َ ْ َ ََ ذ َْ َ
اب[ ﴾46غافر].
غدوا وعشِ يا ويوم تقوم الساعة أدخِلوا آل ف ِرعون أشد العذ ِ
وال مانع من رجوع الروح إىل القرب لتعذب فيه.
وقد شاهد كثري من الثقات ،ورووا لنا عن ما شاهدوا من آثار العذاب ،ومن
نزوله عىل القبور ،ومن سامع صياح املعذبني.
وعىل اجلملة فعذاب القرب مام ال شك فيه وال خالف عند أئمتنا  ،%وال عند
غريهم ،كام سمعت من كالم القايض عبد اجلبار ،وإنام اخلالف يف كيفيته .ووقته.

فال ينبغي ملسلم أن يشكك يف حصوله مع هذه األدلة الواضحة التي هي
اتفاق األمة ،وإجامع أئمتنا  ،%والروايات الصحيحة الثابتة يف صحاح أهل
السنة ،وصحاح أئمتنا  ،%وكلها متلقاة بالقبول والتسليم من غري نكري عىل
طول التاريخ إىل اليوم.
وبمثل ذلك تقوم احلجة عىل وجوب اإليامن به والتصديق ،بل إن احلجة
تقوم بأقل من ذلك.
ويف ظني أن من أنكر عذاب القرب يف هذا الزمان مل يطلع عىل ما ذكرنا من
األدلة ،ولو أنه اطلع عليها مل يتجارس عىل اإلنكار.
ُ
ُ
يف الصــــور

الصور :املذكور يف قوله تعاىلَ ﴿ :ويَ ْو َم ُينْ َف ُخ ِف ُّ
الصورِ﴾...
ِ
ونحوه ،املراد به ُص َور األموات ،ينفخ فيها اهلل الروح ،وحيييها للحساب واجلزاء
[النمل]87 :

يوم القيامة.
ذكر ذلك اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم  ،%وهو املأخوذ
من كالم القاسمية ،وحكى اإلمام املهدي مثل ذلك عن قتادة وأيب عبيدة.
قال اهلادي يف كالم طويل :والصور مجع الصورة ،والعرب تقول :صورة
وصورتان وصور ،ثم جتمع الصور فيكون مجعه ًا صور ًا ،فهذا معنى الصور.
والنفخ يف الصور نفختان:

إحداهام :ينفخ اهلل فيها إلفنائها.
والثانية :ينفخ اهلل فيها إلحيائها للحساب واجلزاء.
قال صاحب األساس  :#وهلذا اجلمع نمائر يف لغة العرب مثل :النُ رقب مجع
نقبة ،والصوف مجع صوفة ،والعطب مجع عطبة ،والقطن مجع قطنة ،والبرس مجع
برسة ،ونحو ذلك مام ميز واحده بالتاء ،وعىل اجلملة أن حمققي علامء العربية
أمجعوا عىل أن ذلك قياس فيام عدا صنعة البرش ....إلخ.

وقيل :بل الصور املذكور جماز عن صوت حيدثه اهلل تعاىل إلفزاع اخلالئق
وإماتتهم وإحيائهم ،ذكر ذلك اإلمام أمحد بن سليامن .#
ََْ َذ ُ َ ذ َ َ
َ
واستدل بقوله تعاىل﴿ :يومئ ِ ٍذ يتبِعون ال ِ
اِع َل ع َِو َج ُُل[ ﴾..طه ]108 :وقوله
ََْ َْ ُ ذ ِ َ َ ْ ُ ُ
َش ٍء نك ٍر[ ﴾6القمر].
تعاىل﴿ :يوم يدع الاع إَِل
ْ
وقوله تعاىلَ ﴿ :و ْ
استَ ِم ْع ي َ ْو َم ُينَادِ ال ُمنَادِ ...اْلية﴾ [ق ]21 :ونحوها..
قال شارح األساس :وما ذهب إليه اإلمام أمحد بن سليامن حمتمل ...إلخ.

وقالت احلشوية :بل الصور قرن كهيئة البوق ،قد التقمه إرسافيل ،#
لينفخ فيه متى أمر بذلك.
قلنا :ال ثقة بأخبار احلشوية حيث مل يروه غريهم.
ُ
َ َ ُ
َ َ َ
والناقور املذكور يف قوله تعاىل﴿ :فإِذا نقِ َر ِِف انلذاقورِ  8فذل ِك ي َ ْو َمئ ِ ٍذ ي َ ْو ٌم
َعس ٌ
ِْي[ ﴾9املدثر] ،من الكنايات ،واملعنى فإذا حان وقت البعث والنشور،
وحلول الوعد فذلك...إلخ.

فالنقر عبارة عن حلول الوقت املوعود به.
وعىل هذا التفسري يمكن تفسري الصور املتقدم ذكره.
والذي يدل عىل ما ذكرنا من الكناية أن اهلل تعاىل عرب عن ذلك يف آيات
الط ذ
ام ُة﴾﴿،إذَا َ
أخرى فقال ﴿إذَا َو َق َعت ال ْ َواق َِع ُة﴾﴿ ،إذَا َ
ت ذ
ج َ
ج َ
ت
اء ِ
اء ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ ُ َ َْ َ ُ
ذ ذ ُ
الصاخة﴾﴿ ،القارِعة 1ما القارِعة ....اْلية﴾.
فيكون نقر الناقور هو حصول الواقعة والقيامة والطامة و...إلخ.
َ
ََ ََْ َ ْ
ومثل ذلك﴿ :فَإذَا نُف َخ ِف ُّ
اب بَينَ ُه ْم ي َ ْو َمئ ِ ٍذ َوَل
الصورِ فَل أنس
ِ ِ
ِ
ََ َ َُ َ
اءلون[ ﴾101املؤمنون].
يت س
ذ ذُ
فيكون املعنى يف هذه اآلية هو املعنى يف قوله تعاىل﴿ :فَإذَا َ
ج َ
امة
ت الط
اء ِ
ِ
ْ ُ
ذ ذ ُ
ََْ ََ َ ذ ُ ْ َْ ُ
ان َما َس َع[ ﴾35النازعـات] ﴿فَإذَا َ
كَْ
ج َ
ت الصاخة 33
بى 34يوم يتذكر اْلِنس
ال
اء ِ
ِ
ََْ َ َْ ْ ْ َ
يوم يفِ ُّر المر ُء مِن أخِيهِ[ ﴾34عبس].

وحيتمل أن املراد بالنفخة األوىل أن حيدث اهلل تعاىل وخيلق صوت ًا هائ ً
ال يموت
به كل من نفخ فيه الروح ،والنفخ الثاين عبارة عام ذكرنا من البعث والنشور،
وليس هناك صوت.
وإنام قلنا ذلك جري ًا عىل عادة اهلل وسنته ،حيث إنه تعاىل إذا أراد أن يستأصل
باملوت أمة من األمم أماهتا بالصواعق والصيحات ،وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك يف
آيات كثرية.
أما اإلحياء فلم جتر هلل تعاىل عادة بأن ينفخ فيها األرواح باألصوات اهلائلة
والصواعق والصيحات.
القيـــامـــة

القيامة :اسم لوقت بعث الناس وإحيائهم وخروجهم من قبورهم ،واسم
لوقت احلساب واجلزاء عىل األعامل ،فيوم القيامة اسم لوقت حصول تلك
األشياء ،وقد سامها اهلل تعاىل يف القرآن بأسامء كثرية ،منها :احلاقة ،والطامة،
والواقعة ،والقارعة ،والصاخة.
ووجه حسن ذلك هو :حصول العلم القاطع واليقني الذي ال شك فيه بصدق
َْ
ذ
وعد اهلل ووعيده وجنته وناره ،وتامم ًا كام قال سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وأق َس ُموا بِاّلِلِ َج ْه َد
َ
ََْ ْ َ ََْ ُ ذُ َ ْ َ ُ ُ ََ َ ْ ً َ َْ َا ََ ذ َ ْ
كََ
َّث انلذ ِ
اس َل
كن أ
أيمان ِ ِهم َل يبعث اّلِل من يموت بِل وعدا عليهِ حقا ول ِ
َ
َُ َ َ ذ
ذ
َ َََْ ذ َ ََ
َْ ُ َ
ََُْ َ
َ ُ
ِين كف ُروا أن ُه ْم َكنوا
ي ل ُه ُم اَّلِي ُيتَل ِفون فِيهِ و ِِلعلم اَّل
يعلمون ِِ 38لب ِ
ََكذِب َ
ي[ ﴾39النحل] ،فيتبني يوم القيامة للكافرين صدق الرسل فيام جاءوا به ،ويمهر
ِ
فيه عدل اهلل تعاىل فيام حيكم به من العذاب للماملني واملتكربين والثواب للمتقني،

وهناك تتم الغبطة والرسور للمطيعني ،وتعمم احلرسة عىل املجرمني.

البــــعث

استدل الباري تعاىل عىل املرشكني الذين أنكروا البعث بأدلة:
 -4بقياس العلة.
 -4بقياس األَ رو َىل.

َ َ َ َ ََ ََ ً
َل َون َ ِ َ
ِس
وقد جاء ذكر هذين االستداللني يف قوله تعاىل﴿ :وِضب نلا مث
َ
ُْ ُْ َ ذ
ََْ َ َ َ
َخل ْ َق ُه قَ َال َم ْن ُُيَْي الْع َظ َ
ِه َرم ٌ
ام َو ِ َ
يها اَّلِي أنشأها أ ذول َم ذر ٍة
ِيم  78قل ُي ِي
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ذ
َ ََ َ ُ ْ َ ذ
ْ َ
ََُ ُ َ ْ َ
َ
ِض نَارا ً فَإذَا أنْتُمْ
ٌ
ِ
وهو بِك ِل خل ٍق َعل ِيم 79اَّلِي جعل لكم مِن الش َج ِر اْلخ ِ
َ
َ
ْ َُْ
َ
ْ َ َ
ُْ ُ ُ َ
ون  80أ َولَي ْ َس ذاَّلِي َخلَ َق ذ
الس َم َ
ات َواْل ْرض بِقاد ٍِر لَع أن ُيل َق
مِنه توق ِد
او ِ
ْ
مِثْلَ ُه ْم بَ َِل َو ُه َو اْلَ ذَل ُق ال ْ َعل ُ
ِيم ﴾....81إىل آخر السورة [يـس].
ُْ َ ذ
ََْ َ َ َ َ
يها اَّلِي أنشأها أ ذول َم ذر ٍة﴾ ،وقياس األوىل يف
فقياس العلة يف قولهُ﴿ :يي ِ
قوله تعاىل﴿ :أ َ َولَي ْ َس ذاَّلِي َخلَ َق ذ
الس َم َ
ات ...اْلية﴾.
او ِ
ذ
َ َ َ ُ
وقد تضمنت هذه اآلية دلي ً
ج َعل لك ْم م َِن
ال آخر يف قوله تعاىل﴿ :اَّلِي
ذ َ َْ ْ َ َ ً َ َ َْ
َ
ْ ُ
ِض نارا فإِذا أنتُ ْم مِن ُه توق ُِدون﴾ ،فالقادر عىل ذلك قادر عىل أن
الشجرِ اْلخ ِ
جيعل يف العمام البالية حياة.
وقد مأل اهلل تعاىل كتابه الكريم من االحتجاج عىل البعث وإحياء املوتى
بالقياس عىل إحياء األرض باملطر ،والسيام يف السور التي نزلت بمكة.
فإن قلت :ذلك دليل عىل إمكانه ،وليس فيه دليل عىل حتمية وقوعه.
الرد عىل املرشكني يف
قلنا :ما ذكرنا هو دليل عىل إمكان وقوعه ،وفيه َّ
استنكار وقوعه ،وأنه ليس ببعيد عىل قدرة اهلل.
أما دليل حتمية وقوعه فذلك هو اخلرب الصادق الذي جاء يف القرآن ،وأخرب
به الرسول ÷.
وقد َّ
دل الدليل القاطع أن القرآن حق ،وأن النبي ÷ صادق فيام أخرب به
عن ربه ،وذلك هو ظهور املعجزات املصدقة للنبي ÷.

هذا ،وقد تتمكن بعض العقول السليمة من الوصول بمفردها إىل اإليامن
باليوم اآلخر ،وقد روي عن بعض العرب أهنم كانوا يقولون:
إنه ال بد من دار بعد هذه الدار ،جيازى فيها املحسن عىل إحسانه ،وامليسء
عىل إساءته ،منهم قس بن ساعدة ،ومنهم الزبري بن عبد املطلب ،وغريهام كثري.
وبعد ،فإن العقل حيتم عىل صاحبه دفع الرضر املحتمل ،فإذا كان اخلرب باليوم
اآلخر قد اشتهر عن األنبياء والرسل ،وجاءت به الكتب ،ودانت به أمم بعد أمم.
فإن احتامل وقوعه عند العقل سيزيد ويقوى بال شك ،وحينئذ فإن العقل
سيحتم عىل صاحبه أن يدفع الرضر املحتمل الذي سيجيء به اليوم اآلخر.
وهذه حجة عقلية يدركها العقل ،وقد احتج اهلل تعاىل بمثلها عىل املرشكني يف
ُْ َ َ
َ
َ
ْ َ َ
ْ ذ ََ ُ
قوله تعاىل﴿ :قل أ َرأ ْيتُ ْم إِن َكن م ِْن عِن ِد اّلِل ِ َوكف ْرت ْم بِهِ َوش ِه َد شاه ٌِد م ِْن ب َ ِِن
َ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َُْْ
بت ْم ....اْلية﴾ [األحقاف.]10:
إ ِ ْْسائيل لَع مِثلِهِ فآمن واستك
وعن مثل هذه احلجة يقول الشاعر احلكيم:
يبعممث ادٍ مواق دلممه إ كيمما
هيممما
دمممال ااعلمممم واَ بزيممم

إن ن دولكيممما فلممميَّ ٌ مممائٌ

أو ن دممموب فالو مممال علزيكيممما

فائدة لطيفة يف التعبري عن حدوث البعث بالظن

هذا ،ولعل الرس -واهلل أعلم -يف التعبري بالمن يف قوله تعـاىل﴿ :إّن َظ َننْ ُ
تت
ِِ
َّ
َ ُ َ
َ َْ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
اضي ٍة[ ﴾21احلاقة].
أ ِّن مَل ٍق حِسابِيه 20فهو ِِف عِيش ٍة ر ِ
َ
َ
َ
ذ َ َ ُ ُّ َ َ ذ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ذ ُ ْ ْ َ ُ َ
جعون﴾46
ويف قوله تعاىل﴿ :اَّلِين يظنون أنهم مَلقوا رب ِ ِهم وأنهم إِِلهِ را ِ
[البقرة] وما أشبه ذلك ،هو أن المن بيوم احلساب فض ً
ال عن العلم يستدعي كل

االهتامم واالستعداد لدفع خماوفه اهلائلة.
وقد استدل اهلل تعاىل عىل حتمية وقوع يوم احلساب بأن احلكمة تقتيض ذلك
ََ َ ُْ ْ َذ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ ً ََذ ُ ْ ََْ َ ُْ َ ُ َ
َََ َ ذ
اّلِلُ
﴿أفحسِبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إِِلنا َل ترجعون  115فتعاَل
ال ْ َمل ُِك ْ َ
اْل ُّق[ ﴾...املؤمنون].

وتفصيل ذلك هو أن اهلل تعاىل خلق املخلوقات يف هذه احلياة الدنيا عىل وفق
احلكمة وغاية اإلتقان واإلبداع :من السموات واألرض وما فيهام.
واإلنسان أكرم خملوقات اهلل تعاىل يف األرض وأَشفها ،فضله تعاىل بالعقل
ََ ْ َ ْ
والتمييز واملنطق والفهم والعلم وتامم ًا كام قال سبحانه وتعاىلَ ﴿ :ولقد ك ذرم َنا
َ َ ذ َْ ُ ْ ََ َ
َْ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ ُ
َ َ َ َ ََ َْ ُ
اه ْم م َِن ذ
الطيبَ
اه ْ
ْي
ث
ك
لَع
م
اه
ن
ل
ض
ف
و
ات
ن
ق
ز
ر
و
ر
ح
اْل
و
ب
ال
ِف
م
ب ِِن آدم وَحلن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ً
َ ََْ َْ
ضيَل[ ﴾70اإلسراء].
م ذِم ْن خلقنا تف ِ
ثم ّ
خىل سبحانه وتعاىل بني عباده ،وبني فعل ما يريدون ،فيتماملون ويتقاتلون

و...إلخ ،ثم إنه سبحانه وتعاىل يتوفاهم بعد أعامر قدَّ رها بينهم ليست بطويلة.
أمر العباد ،يموت جيل ثم يأيت جيل آخر ،يتناسلون
وعىل هذا بنى َ
ويتكاثرون و..إلخ ،وقد ثبت بام نرى من بدائع املخلوقات وغرائبها وعميم
احلكمة فيها أن اهلل تعاىل عليم حكيم ،ليس كمثله يشء ،و ...إلخ.
ِ
فيجب طرد ًا للحكمة أن يكون ذلك حلكمة وغرض عميم ،وإال كان تالعب ًا
وعبث ًا ،وانتقضت حكمة احلكيم العليم ،وقد ذكر اهلل تعاىل هذه احلجة وكررها
َ
َ َْ َ ُ ْ َْ ُ
ان أ َ ْن ُي ْ َ
َت َك ُس ً
دى 36أل ْم
يف كتابه الكريم ،من ذلك قوله تعاىل﴿ :أُيسب اْلِنس
ُ َ َ َ ًََ َ َ َ َ
َ َ َ ْ
َ ُ
ك ُن ْط َف ًة م ِْن َمِن ت ُ ْ
ج َعل مِن ُه
تم َِن 37ث ذم َكن علقة فخل َق ف َس ذوى 38ف
ي
ِ
ٍ
َ
َ
ُ
ََ ْ ُْ َ ْ َ
َْ َ َ َ َ
ذ ْ َْ ذ ََ َ ْ َْ
َي ال َم ْوَت[ ﴾40القيامة].
ُي
ن
أ
لَع
ِر
د
ا
ق
ب
ِك
ل
ذ
س
ي
ل
أ
3
ث
ي اَّلكر واْلن
الزوج ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ ْ ْ َ َ َ ََُْ َ َ
عب َ
وقوله تعاىلَ ﴿ :و َما َخلَ ْقنَا ذ
الس َم َ
ي 38
او ِ
ات واْلرض وما بينهما َل ِ ِ
َ َ ََْ ُ
اه َما إ ِ ذَل ب ْ َ
اْل ِق[ ﴾...الدخان].
ما خلقن
ِ
َ
ْ
ذ
َ َ َ
َ
ً َ َ َ
ْ
﴿ َو َما َخلَ ْقنَا ذ
الس َم َ
ِين كف ُروا
اء َواْل ْرض َو َما بَينَ ُه َما بَاطَِل ذل ِك ظ ُّن اَّل
ٌََْ ذ َ َ َ
ِين كف ُروا م َِن انلذارِ[ ﴾27ص].
فويل ل َِّل
ذ
ْ
ُ
َ ذ ََ َ َ َ
ُ
َ
اءلون  1ع ِن انلذبَأ ِ ال َع ِظي ِم  2اَّلِي ه ْم فِيهِ
وقوله تعاىل﴿ :عم يتس
َذ
ُ ذ َذ َ َ ْ َ ُ َ ََْ ََْ َْ ْ َ َ ً
َْ َ
ُْ ُ َ
ُمتَل ِفون  3لُك َسيَعل ُمون  4ثم لُك سيعلمون 5ألم َنع ِل اْلرض مِهادا6
ْ
ً
َ َْ ُ َْ ً
َ ْ َ َ َ ً
َ َ ْ َ
ُ
ج َعلنَا ن ْو َمك ْم ُسبَاتا َ 9و َج َعلنَا
اْلبَال أ ْوتادا َ 7وخلقنَاك ْم أز َواجا  8و
و ِ

ً
ً
ً
َ
َ َ ُ
اللذيْ َل ْلِ َاسا ً َ 10و َ
ج َعلْنَا انلذ َه َ
ار َم َعاشا َ 1وبَنيْنَا ف ْوقك ْم َسبْعا ش َِدادا 12
َ
َ ً َذ ً
ْ
ْساجا ً َو ذهاجا ً َ 13وأن ْ َز ْنلَا م َِن ال ْ ُم ْع ِ َ
َو َج َعلْنَا ِ َ
اء َثاجا  14نلِ ُخرِ َج بِهِ
ات م
َص ِ
َ َ ذ ََْ ً
ً َ ً
ذ
ات ألفافا[ ﴾16النبأ] ،ثم قال سبحانه وتعاىل بعد ذلك﴿ :إِن
َحبا َونبَاتا  15وجن
ٍ
ََُْ َ ََْ ً
ََْ َْ ْ َ َ َ
ِيقاتا ً  17ي َ ْو َم ُينْ َف ُخ ِف ُّ
الصورِ فتأتون أفواجا.﴾...18
يوم الفص ِل َكن م
ِ
ََْ ََْ َْْ َ
فجعل سبحانه ما تقدم من قوله ﴿ :ألم َنع ِل اْلرض ﴾ ...إلخ .دلي ً
ال عىل
يوم الفصل ،وما ذلك إال ملا ذكرنا من طرد احلكمة التي تقيض بحتمية البعث
والفصل ،ويف القرآن الكريم من أمثال ذلك كثري ،والغرض هنا هو اإلشارة.
بعث الناس عراة

قيل :يبعث الناس وحيرشون حفاة عراة ،وهذا القول ليس بصحيح،
والصحيح أهنم يبعثون يف أكفاهنم ،ذكر ذلك اإلمام املرتىض بن اهلادي ،#
واإلمام القاسم بن عيل العياين  ،#وغريهام من أئمتنا ،ومام استدلوا به ما
روي عن النبي ÷(( :إن امليت ليبعث يف ثيابه التي يموت فيها))(.)4
ولإلمام اهلادي  #كالم طويل استنكر فيه عىل من يقول :إن الناس
حيرشون حفاة عراة ،وفيه :إن ذلك من القبائح التي ال جيوز أن يفعلها اهلل تعاىل،
هذا معنى كالمه .#
بعث كل ذي روح

ويبعث اهلل تعاىل كل من نفخ فيه الروح من مجيع احليوانات ،لقوله تعاىل:
َْ
َ
َ
َ
َ ُ ََ َ ذ ُ ََْ ُ ُ
احيْهِ إَِل أ َم ٌم أمثالك ْم َما ف ذر ْطنَا
﴿ َو َما م ِْن دابذ ٍة ِِف اْل ْر ِض َوَل َطائ ِ ٍر ي ِطْي ِِبن
ْ َ ْ ُذ َ َ ْ َُْ ُ َ
ِف الْكِتَ
شون[ ﴾38األنعام].
اب مِن َش ٍء ثم إَِل رب ِ ِهم ُي
ِ
ِ
وتعاد أجزاء احلي كام ً
ال من غري نقص يشء منه ،روى املرتىض بن اهلادي
[بسنده] عن أبيه عن آبائه عن عيل  %أنه قال( :حيرش اهلل أولياءه يوم القيامة يف
أكمل ما كانوا عليه يف دنياهم ،ويف سن أربعني سنة ،ثم يوصلهم اهلل سبحانه إىل
ما أعد هلم من ثوابه وجزيل عطائه).
( )4املستدرك عىل الصحيحني ( )210/4رقم ( ،)4440رجال الكيش (.)405/4

وال دليل عىل إعادة الفضالت ،كالسمن الزائد عىل قدر احلاجة ،وكاليد
الزائدة ،واإلصبع الزائدة ،وفضالت األظفار ،وفضالت الشعر.
واحلكمة يف بعث غري املكلفني ُمن نفخ فيه الروح هي أن يوفيهم اهلل تعاىل
األعواض التي استحقتها بام ناهلا من اآلالم يف الدنيا ،إما من بعضها البعض ،أو
من اآلدميني :كالذبح واحلمل عليها واحلرث ،ونحو ذلك وإ َّما من اهلل تعاىل،
فيوفيها سبحانه أعواض ذلك يف الدَّ ار اآلخرة.
وقد قيل :إن اهلل تعاىل سيناصف بينها حتى بني القرناء واجلامء ،وهذا القول
مام ال ينبغي االلتفات إليه؛ وذلك ألهنا ليست من أهل العقول وال من أهل
التكليف ،أال ترى أن اهلل تعاىل رفع القلم عن الصبي واملجنون لعدم العقل،
ومعنى رفع القلم هو رفع املؤاخذة.
احلســاب

احلساب من أحوال القيامة ،وقد ذكره اهلل تعاىل يف كثري من اآليات ،كقوله يف
َ ً َ ً
املؤمن﴿ :فَ َس ْو َف ُُيَ َ
اس ُ
سْيا[ ﴾8االنشقاق].
ب حِسابا ي ِ
غري أن حماسبة اهلل تعاىل للخالئق يومئذ ال تكون كمحاسبة أحدنا لصاحبه
اّلِل َ ُ ْ َ
يف الدنيا ،ودليل ذلك قوله تعاىل﴿ :إ ذن ذ َ
اب﴾ [آل عمران]199:
ِ
ْسيع اْل ِس ِ
ِ
ونحوه ،وروي أن أمري املؤمنني  #سئل :كيف حياسب اهلل تعاىل اخللق يف
وقت واحد؟ فقال ( :#كام يرزقهم يف وقت واحد).
فإن قلت :ما فائدة احلساب واملعلوم أن املؤمن تبرشه املالئكة عند املوت
باجلنة وبالنجاة من النار ،وتطمئنه لئال خياف وال حيزن ،واملجرم تبرشه املالئكة
عند املوت بمصريه املشؤوم يف سخط اهلل وعذابه؟
قلنا :فائد ُة احلساب مع علم كل مكلف بام يصري إليه من النعيم أو العذاب
األليم إظهار العدل يف حق املجرمني ،وإظهار فضل اهلل وسعة رمحته يف حق
املؤمنني ،مع ما يتبع ذلك من الفضائح عىل رؤوس األشهاد ،وزيادة احلرسة
والغم والندم واخلزي ونحو ذلك يف حق الماملني ،حتى يقول المامل حينئذ:
(أرحني يا رب ولو إىل النار) من شدة الفضائح.

ومن زيادة الغبطة والرسور يف حق املؤمنني حني يرون ما يلحق باملجرمني
من اخلزي واحلرسة والفضائح ،وما يرون من صدق وعد اهلل سبحانه وعدله يف
حكمه وإنصافه بني عباده ،ونحو ذلك.
املـــيزان

ََذ َ ْ َُ َ ْ َ َ ُُ
املراد بامليزان املذكور يف نحو قوله تعاىل﴿ :فأما من ثقلت موازِينه﴾ [القارعة]4:

أن أمر احلساب مبني عىل غاية العدل واإلنصاف ،ال أن هناك ميزان ًا توزن فيه األعامل.

وقال بعض املتكلمني :بل املراد امليزان املعروف عىل حقيقته ،وله عمود
ولسان وكفتان.
قلنا :األعامل ال توزن؛ إذ هي أعراض معدومة ،ال تقوم بنفسها ،وقد قال
تعاىلَ ﴿ :وال ْ َو ْز ُن ي َ ْو َمئ ٍذ ْ َ
اْل ُّق﴾ [األعراف ]8 :فأخرب تعاىل أن الوزن هو احلق ،أي:
ِ
ْ
ْ
ََ َ
ض ُع ال َم َواز َ
ين القِ ْس َط ِِلَ ْو ِم
إقامة العدل واإلنصاف ،وقال سبحانه﴿ :ون
ِ
الْقيَ َ
امةِ﴾ [األنبياء ]27 :فأخرب ّ
أن املوازين هي القسط ،والقسط هو العدل.
ِ

قلت :يمكن أن جيعل اهلل تعاىل يف يوم القيامة حلساب املكلفني إلظهار عدله

آالت من قدرته تمهر عليها ـ بصورة مكشوفة حمسوسة ـ مقادير األعامل
ومقادير النيات واإلخالص والتقوى ،حتى يتبني لكل مكلف من املجرمني
وغريهم أن ما يلحقهم من مقادير العذاب من الغاية يف العدل ،وعىل ذلك
َ ْ ً
ْ ْ
ْ ْ َْ َ َ
َ
يمكن أن يفرس قوله تعاىل﴿ :ف َم ْن َيع َمل مِثقال ذ ذر ٍة خْيا ي َ َرهَُ 7و َم ْن َيع َمل
َْ َ َذ َ ً ََُ
ََْ َُْ ذ َ ُ
مِثقال ذر ٍة َشا يره[ ﴾8الزلزلة ]:وقوله تعاىل﴿ :يوم تبِل الَسائِر[ ﴾9الطارق]
ونحو ذلك يف القرآن مام أخرب اهلل تعاىل أنه سيمهر يوم احلساب وينكشف.
أما امليزان الذي يروونه عن ابن عباس :أنه قال يف صفته :دون العمود ما بني
املرشق واملغرب ،وكفة امليزان كأطباق الدنيا ،فيبعد صحتها ،وذلك أن أرض
املحرش هي هذه األرض التي نعي

عليها اليوم ،فإذا كانت كفة امليزان مثلها

فأين ستحرش اخلالئق ،وهذا مع أهنا رواية غري موثوق هبا ،مع خمالفتها ملا
تقتضيه حكمة اهلل وسنته ،فقد قال اهلل تعاىل يف ذكر حكمته وسنته يف خلق
ذ
َ
َ
ذ ُذ َ ْ َ َْ
َ
َش ٍء خلقنَاهُ بِق َد ٍر[ ﴾49القمر] ﴿ َواَّلِي ق ذد َر ف َه َدى﴾3
خملوقاته﴿ :إِنا ك
َ
َ َ َ َ ُذ
َش ٍء َف َق ذد َرهُ َت ْقدِيرا ً[ ﴾2الفرقان] ﴿ َوأنْبَتْنَا ف َ
ِيها م ِْن ُك َ ْ
ك َ ْ
َش ٍء
[اإلنسان] ﴿وخلق
ِ
ُْ
َُ ُ ذ َ
ََ َ َ ْ
َ ُْ
ون[ ﴾19احلجر]َ ﴿.و َما نْنِ ُُل إَِل بِق َد ٍر َمعلو ٍم[ ﴾21احلجر] ﴿فق َد ْرنا فن ِع َم
م وز ٍ
َْ
َ
القاد ُِرون[ ﴾23املرسالت] .إىل غري ذلك من اآليات التي تتحدث عن سنة اهلل
وحكمته يف خلق ما خيلق.

الصحــف

َ ُّ ُ ُ ُ َ ْ
شت[ ﴾10التكوير] يمكن تفسري ذلك بتفسريين:
قال تعاىلّ﴿ :نِإذا الصحف ن ِ

-4أن يكون ذلك من قبيل الكنايات ،وعىل هذا فهو عبارة عن علم املكلف

بكل ما عمل من صغري وكبري ،ويمكن االحتجاج عىل ذلك ،بأنه ال حيتاج إىل
التسجيل إال الذي ينسى وهو املخلوق ،أما اخلالق سبحانه فال يضل وال ينسى.
فإن قيل :إن املكلف قد ينسى والصحف تذكره.
قلنا :خيلق اهلل تعاىل له التذكر ،فيذكر كل ما عمل ،فإن جحد كام كان يف
الدنيا ،شهد عليه سمعه وبِصه وجلده ويداه ورجاله.
-4أن يكون نرش الصحف حقيقة ،وال مانع من إجرائها عىل حقيقتها،
وبإمكان أهل هذا القول أن يقولوا :ال وجه للعدول عن الماهر مع إمكانه.
ووجه احلكمة يف ذلك هي :اللطف للمكلفني يف الدنيا ،فإهنم إذا علموا أن
عليهم حافمني من املالئكة الكرام ،يكتبون عليهم كل صغري ،وكل كبري ،وأن
الكالم واألعامل يف صحف ،وأهنا ستنرش يوم القيامة ،وحياسبهم اهلل تعاىل
عليها ،فإن ذلك سيدعوهم إىل ترك صغائر السيئات وكبائرها ،ويدعوهم إىل
اكتساب األعامل الصاحلة صغائرها وكبائرها.

الصــراط

ْ
اهدِنَا ِ َ
الَص َاط
ذكر الِصاط يف عدة مواضع يف القرآن الكريم ،كقوله تعاىل﴿ :
َ
ُْ
ً َ ذ
ال ْ ُم ْستَقِ َ
يم[ ﴾6الفاحتة]َ ﴿ ،وأ ذن َه َذا ِ َ
ِص ِ
اِط ُم ْستَقِيما فاتب ِ ُعوهُ[ ﴾..األنعام﴿ ،]142:قل
َ َ
ِصاط ُم ْستَ
ذ َ َ
َ
يم﴾ [األنعام .]141 :ونحو ذلك ،واملراد به دين
ق
َل
ِ
ِ
ٍ
إِن ِِن هد ِاّن ر ِب إ ِ
ٍ
احلق الذي جاء به الرسول ÷ وال خالف يف ذلك.
قال بعض املتكلمني :والِصاط يف اآلخرة جرس عىل جهنم يمر عليه أهل
اجلنة وأهل النار ،فيسلم أهل اجلنة ،ويتهافت يف النار أهل النار ،وهو أدق من
الشعرة وأحد من السيف ،ورووا يف ذلك حديث ًا عن أيب هريرة وفيه :عليه
كالليب وحسك ،والناس يمرون عليه ،منهم كالربق ،والريح ....إلخ
قلنا :الذي جاء يف أحوال احلساب وكيفية الدخول إىل اجلنة والنار يف كتاب
اهلل العزيز هو غري ما ذكرتم.
َ ْ َ ُ َ ُّ َ َ َ َ َ ذ َ َ ً
قال تعاىل يف ذكر أهل النار﴿ :يوم يدعون إَِل نارِ جهنم دَع﴾ [الطور.]13:

والدع هو الدفع العنيف فيدفعهم خزنة النار إىل النار دفع ًا عنيف ًا عىل
ُّ
وجوههم ،وزج ًا يف أقفيتهم من غري جرس يتهافتون من فوقه.
ً
َ َ ذ َ َ
ك َف ُروا إ ََل َ
ج َه ذن َم ُز َمرا .....إَل قوُل
وقال سبحانه وتعاىل﴿ :وسِيق اَّلِين
ِ
َ ْ
َ
اب َ
ِين ف َ
اد ُخلُوا َأب ْ َو َ
ال َ
ِيها﴾ [الزمر.]74 -71 :
ج َه ذن َم خ ِ
تعاَل :قِيل
ْ
ْ
َ
َ
ذ َْ َْ ً ََُ ُ ُ ْ
جرم َ
ََْ ُْ ُ ُذ َ
ِي
وقال سبحانه﴿ :يوم َنش المتقِي إَِل الرَح ِن وفدا 85ونسوق الم ِ
ً
إ ََل َ
ج َه ذن َم وِ ْردا[﴾86مرمي] ،وهذا نص رصيح يف أهنم مل يمشوا عىل جرس فوقها.
ِ
وحينئذ فيجب رد رواية أيب هريرة ،ملعارضتها نصوص القرآن ﴿ َو َم ْن
ً
َ ْ ُ
ذ
أص َدق م َِن اّلِل ِ َحدِيثا[ ﴾87النساء].
وهذا مع أهنا رواية آحادية ال تفيد إن تكاملت َشوط الصحة إال المن،

والقرآن يفيد العلم والقطع.

َ َْ َ َ ذ َ
وقد قال سبحانه﴿ :فَبَ ِ ْ
ش عِبَادِ 17ذاَّل َ
ِين ي َ ْستَ ِم ُعون الق ْول فيَتب ِ ُعون
َ ْ
أح َسنَ ُه﴾ [الزمر.]17،18:
ْ ْ ُ ذ
ُ َ
قالوا :قال اهلل تعاىلّ﴿ :نِإن مِنك ْم إَِل َوارِدها[ ﴾...مرمي ،]71 :وليس ورودها
إال املرور عىل اجلرس املذكور.
َ
َ
ْ
َ ذ ََ َ َ َ َ َ
قلنا :الورود احلضور والقرب ،كقوله تعاىل﴿ :ولما ورد ماء مدين﴾ [القصص]43:

أي :حرض ماء مدين ،ويكون حضور املؤمنني والقرب منها بغري خوف وال حزن،
َُ ْ ْ َ
َ َُُُْ ُ َْ َ ُ َْ ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
لقوله تعاىلَ﴿ :ل ُيزنهم الفزع اْلكب﴾ [األنبياء﴿ ،]103 :وهم مِن فز ٍع يومئ ِ ٍذ
َ
آمِنُون﴾ [النمل.]89:
َ
وأيض ًا من أحوال القيامة :إنطاق اجلوارح :قال تعاىلَ ﴿ :ح ذِت إِذا َما
َ ُ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ََْ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ُ
ْ
جاءوها ش ِهد علي ِهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم[ ﴾...فصلت.]40 :
قد يكون ذلك حقيقة ،وال مانع منه؛ ألن اهلل عىل كل يشء قدير ،وقد يكون ذلك
بعرض الصورة التي كانت يف الدنيا ،كام تعرض الصور اليوم عىل شاشة التلفزيون.
تخلق اجلنة والنار

قال اهلادي  #وأبو هاشم وأكثر املعتزلة :واجلنة والنار مل خيلقهام اهلل تعاىل ،وإنام
ُ ُ ُ َ َ ٌ َ ُّ َ
خيلقهام اهلل تعاىل يوم القيامة ،واستدلوا بقوله تعاىل﴿ :أكلها دائِم وظِلها﴾ [الرعد:
 ]34وال بد من فناء كل يشء ،فلو كانتا قد خلقتا لوجب أن تفنيا ،وحينئذ يكون
خلقهام وإفناؤهام عبث ًا.
وذكر مثل ذلك اإلمام أمحد بن سليامن  :#فإنه قال :ألنه ال يعد اليشء
ويدخره إىل وقت طويل إال من يعجز عن إبداعه وقت احلاجة إليه ،واهلل تعاىل ال
يعجزه يشء.
قال :وإذا كانت قد خلقت مل تكن إال يف السامء أو يف األرض ،وإذا كانت قد
خلقت يف السامء فكيف تبدل السامء وتبقى اجلنة التي فيها وما فيها من احلور
والولدان .انتهى.

هذا ،ومن املتكلمني من يقول :إن اجلنة قد خلقت.
قال اإلمام القاسم بن إبراهيم وقد سئل عن آدم حيث أسكنه اهلل اجلنة ما
كانت اجلنة خملوقة أو ال؟ فقال  :#اجلنة خملوقة يف غري سامء وال أرض ،وقد
أسكن اهلل آدم وزوجته اجلنة وأخرجهام منها بعصياهنام .انتهى
َََ ْ َ ُ ًََْ ُ ْ
خ َرى  13عِنْدَ
ويشهد ملا قاله اإلمام القاسم قوله تعاىل﴿ :ولقد رآه نزلة أ
َْ َ َذُ ْ ْ
ْ ْ ْ َ
َ
سِد َرة ِ ال ُمنتََه  14عِندها جنة ال َمأوى[ ﴾15النجم].
ويمكن اجلواب عليهم بأن تلك اجلنة جنَّ ٌة تأوي إليها أرواح األنبياء صلوات
اهلل عليهم والشهداء واملؤمنني يف بقية أيام الدنيا ،ال جنة اخللد التي وعد
املتقون ،وإنام قلنا ذلك من أجل اجلمع بني األدلة املثبتة والنافية.
وقال املرتىض بن اهلادي وغريه :ال قطع بأهنا قد خلقت ،وال بأهنا مل ختلق.
قال اإلمام القاسم بن حممد  :#قلت وهو احلق....إلخ.
الـحـــوض

جاءت أخبار كثرية تتحدث عن حوض النبي ÷ ،من ذلك(( :حويض
ما بني مكة إىل إيله ،له ميزابان من اجلنة ...إىل قولهَ :شابه أشدّ بياض ًا من اللبن،
وأحىل من العسل ،وأطيب رحي ًا من املسك ....احلديث)).
ومن ذلك ((حويض كام بني املدينة وصنعاء)) ،ومن ذلك حديث الرايات
الثالث ويف آخره(( :ثم أسقيهم من حويض فيصدرون روا ًء)).
الكوثــــر

الكوثر :اسم للخري الكثري ،وإنام قيل كوثر ًا من الكثرة ،كام قيل غفران من
ذ َ ْ َ َْ َ ْ َ َْ
َ
املغفرة ،وعىل هذا فقوله تعاىل﴿ :إِنا أعطيناك الكوثر﴾ تفسريه إنا أعطيناك
اخلري الكثري من الذكر احلسن ،والرشف العميم ،والذرية املباركة ،وإىل آخر خري

الدنيا ،وأعطيناك اخلري الكثري يف اآلخرة من الوسيلة ،واملقام املحمود ،والرفعة
العميمة عىل مجيع األنبياء واملرسلني و ...إلخ.
كام يطلق الكوثر عىل هنر يف اجلنة ،خص اهلل تعاىل به نبينا حممد ًا ÷ ،ذكر
ذلك اإلمام احلسني بن القاسم العياين .#

الزوجـــــة

الزوجة املؤمنة تكون يف اآلخرة لزوجها املؤمن؛ ملا روي عن النبي ÷

أنه سأله رجل عن زوجة املؤمن هل تكون له زوجة يف اجلنة إذا كانت مؤمنة؟
فقال ÷(( :نعم ،جيمع اهلل بني أهل البيت إذا كانوا مؤمنني يف دار ثواب
املتقني)) ،ذكره اهلادي .#
وروي عن النبي ÷ أنه قال(( :املرأة آلخر أزواجها)).

وقال اإلمام القاسم بن عيل العياين يف جواب سؤال حول ذلك :اعلم أن اهلل

تبارك وتعاىل مل يفصل لنا ذلك ،إنام وعد اهلل املتقني اجلنة ،ووعده احلق ،إال أين
أقول :إن اخليار يف ذلك إىل الرجال والنساء بعد كوهنم يف دار اخللد ،فمن اختار
منهم شيئ ًا أوصله اهلل إليه ،وتفضل به عليه ،كام وعده؛ إذ يقول عز وجل:
َْ
ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُّ ْ َ ْ
عُُ
﴿ َوف َ
ي[ ﴾...الزخرف...]71 :إلخ.
ِيها َما تشتَ ِهيهِ اْلنفس وتَّل اْل

جنـة آدم

قال اإلمام اهلادي  :#وجنة آدم  #التي أخرجه اهلل منها كانت يف
َْ
َ ًَ
َ ٌ
ْ
جاعِل ِِف اْلر ِض خل ِيفة﴾ [البقرة ]30 :وال دليل عىل
األرض ،لقوله تعاىل﴿ :إ ِ ِّن

إطالعه إىل السامء.
ْ
ُ
ْ
وقيل :بل كانت يف السامء ،لقوله تعاىلَ ﴿ :وقلنَا اهب ِ ُطوا﴾ [البقرة ]34 :بعد أكلهام
من الشجرة.
ْ ً َ ذ
ْ
قلنا :ال دليل يف ذلك ألنه كقوله تعاىل لبني إرسائيل﴿ :اهب ِ ُطوا مَِصا فإِن
َ ُ ْ َ َ َْ
ْ
ُ
لكم ما سأْلم﴾ [البقرة ]41 :ويقال :هبطنا اليمن ،وهبطنا احلجاز.
اإليــمان بالقـدر

املجربة عىل اختالف مذاهبهم مطبقون عىل أن اهلل تعاىل وحده هو الذي توىل
خلق أفعال العباد الطاعات منها واملعايص ،فام من حركة وال سكون ،وال طاعة
وال عصيان ،وال ظلم وال طغيان ،وال فساد وال عدوان ،إال واهلل تعاىل هو الذي

خلقه ،وأوجده ،وأراده وشاءه ،وأن العبد بري ٌء من ذلك ،ليس له يف حدوثه
ذ ُذ
ك َ ْ
َش ٍء
وخلقه فعل وال إرادة وال مشيئة ،وعىل ذلك فرسوا قوله تعاىل﴿ :إِنا
َ َْ
َ
خلقنَاهُ بِق َد ٍر[ ﴾49القمر] ...وما جاء يف احلديث ...(( :أن يؤمن باهلل ومالئكته
وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وأن يؤمن بالقدر خريه وَشه من اهلل .))...فجعلوا
القدر الذي فرسوه بام ذكرنا أحد أصول اإليامن وأحد أركانه ،فمن مل يعتقد ذلك
االعتقاد ،فليس بمؤمن عندهم ،وجزاؤه القتل كاملرتد ،وُمن قتل من املشاهري
عىل ذلك يف التاريخ اجلعد بن درهم ،قتله أحد والة بني أمية عىل العراق ،يف يوم
عيد األضحى ،بعد خطبة العيد ،قال ذلك الوايل يف آخر اخلطبة :من كان عنده
فضل فليضح ،فإين مضح باجلعد بن درهم ،فنزل وذبحه حتت املنرب.
و ُتسمي املجربة من مل يعتقد مثل عقيدهتم (قدري ًا).
ونحن نقول :اإليامن بالقدر واجب ،ألنه جاء يف القرآن ،واإليامن بكل ما

جاء فيه واجب ،وكذلك جيب اإليامن بام صح وثبت عن النبي ÷ ،قال
ذ
َ َ
ذ ُذ َ ْ َ َْ
َ
َش ٍء خلقنَاهُ بِق َد ٍر[ ﴾49القمر]،
تعاىلَ ﴿ :واَّلِي ق ذد َر ف َه َدى[ ﴾3األعلى]﴿ ،إِنا ك
َْ ً
َََْ َْ َ ذ َ َ ً َ
َ َ ََ ُذ َ ْ ََ
اء بِق َد ٍر﴾
َش ٍء فق ذد َرهُ تقدِيرا[﴾2الفرقان]﴿ ،وأنزنلا مِن السماءِ م
﴿وخلق ك
ْ
ُْ
َ
ََ َ َ ْ َ
َ
َ َ
[املؤمنون﴿ ،]18:إَِل ق َد ٍر َمعلو ٍم  22فق َد ْرنا فن ِع َم القاد ُِرون[ ﴾23املرسالت]﴿ ،ذل ِك
ْ
ِير ال ْ َ
َت ْقد ُ
يز ال َعل ِي ِم[ ﴾96األنعام] إىل غري ذلك من اآليات التي جاء فيها ذكر
ز
ع
ِ ِ
القدر والتقدير ومشتقاهتام.
غري أن املجربة ضلت يف تفسري القدر ضالالً بعيد ًا ،والتفسري الواضح للقدر
َْ ً
َ َ َ َ ُذ َ ْ َ َ
َش ٍء فق ذد َرهُ تقدِيرا[ ﴾2الفرقان] هو أن اهلل تعاىل قدر
يف قوله تعاىل﴿ :وخلق ك

خلق املخلوقات تقدير ًا عىل حسب ما تقتضيه احلكمة واملصلحة ،فقدر مقادير
األعضاء يف اإلنسان من حيث الكرب والصغر والصالبة والرطوبة والعدد،
ومكان كل عضو ،عىل حسب ما تدعو إليه املصلحة واحلاجة.
والذي ينمر بعني البصرية يف اآليات التي جاء فيها ذكر القدر والتقدير
ومشتقاهتام يعلم صحة ما ذكرنا.

ينقسم ذلك إىل قسمني:

تنوع القدر والتقدير

تقدير ظاهر :وذلك فيام نشاهده من خلق اإلنسان واحليوان والشمس ،وذلك
يف تقدير حجمها ،وقرهبا وبعدها من األرض ،وحرارهتا ،ومنازهلا ،وَشوقها،
وغروهبا ،و ...إلخ وفيام أشبه ذلك.
تقدير تخفي :وذلك فيام يصيب اإلنسان يف بدنه وماله وأهله وولده من
األمراض والعاهات والنقص والفوت.
فتقدير األرزاق عىل الناس قد كان ملا ذكره اهلل تعاىل من احلكمة واملصلحة يف
َْ
َ ُ
َ
َْ
َ َ
ََْ ََ َ ذُ
ك ْن ُيْنِل
الرزق لِعِبَادِه ِ ْلَغ ْوا ِِف اْل ْر ِض َول ِ
قوله عز ذكره﴿ :ولو بسط اّلِل ِ
ْي ب َ ِص ٌ
اء إنذ ُه بعِبَادِه ِ َخب ٌ
َ َ َ ََ ُ
ْي[ ﴾27الشورى].
ِ
بِقد ٍر ما يش ِ ِ
وفيام قص اهلل تبارك وتعاىل من قصة الغالم الذي قتله اخلرض يف قوله تعاىل:
َ َْ ََ َ ذ َ َ َ ُ َ ً ََ ََُ َ َ َََْ َ َْ ً
ً َْ َْ
ََ ْ
ت نفسا َزك ذِية بِغْيِ نف ٍس لقد
﴿فانطلقا حِت إِذا لقِيا غَلما فقتله قال أقتل
ْ َ َ ْ ً ُ ْ ً
ت شيئا نكرا[ ﴾74الكهف].
جئ
ِ
َ
ْ
َ
ويف قول اخلرض بعد ذلك ملوسى ’ كام حكاه اهلل تعاىلَ ﴿ :وأ ذما ال ُغَلمُ
َ َ َ َََ ُ ُ ْ َْ َ َ
خشِ ينَا أ َ ْن ي ُ ْره َِق ُه َما ُط ْغيَانا ً َو ُك ْفرا ً 80فَأ َ َردْنَا أ َ ْن ُيبْدِل َ ُهماَ
يف
فَكن أبواه مؤمِن ِ
َ ُّ ُ َ َ ْ ً ْ ُ َ َ ً َ َ ْ َ َ ُ ْ ً
ربهما خْيا مِنه زَّكة وأقرب رَحا[ ﴾81الكهف].
ويف ذلك من احلكم:

أبوا الغالم للثواب العميم الذي وعده اهلل الصابرين عىل
 -4سيتعرض َ
فقداهنام البنهام وفلذة أكبادهام ،وسيتضاعف احلزن عليهام بقتله وبسبب عدم
العلم بقاتله ،وسينالون بالصرب عىل هذا البالء العميم ما ال ُي َقدّ ر َقدره ،وتامم ًا
ذ َ َُ ذ ذ ُ َ َ ْ
ج َر ُه ْم ب َغ ْْي ح َ
اب[ ﴾10الزمر.]10 :
ِس
كام قال سبحانه﴿ :إِنما يوِف الصابِرون أ
ِ ِ َ ٍ
ذ
ٌ َ ُ ذ
َ َ َ َْ
وقال سبحانهَ ..﴿ :وبَش ذ
الصابر َ
ابت ُه ْم ُم ِصيبَة قالوا إِنا
ين 155اَّلِين إِذا أص
ِ
ُِ ِ
ِ
ُ
ْ ٌ
ذ ذ َْ َ ُ َ
َ َ
َ َ ُ
ك َعلَيْه ْم َصلَ َو ٌ
ات م ِْن َرب ِ ِه ْم َو َرَحَة َوأولئِك ه ُم
ئ
ول
أ
156
ون
جع
ِّلِلِ ّنِإنا إِِلهِ را ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ال ُم ْهتَ ُدون[ ﴾157البقرة].

 -4يف قتل الغالم ما حكاه اهلل تعاىل من سالمة األبوين من الدخول يف
الكفر والطغيان.
 -2يف ذلك سالمة الطفل من الدخول يف الكفر والطغيان وذلك بموته صغري ًا.
 -2بصرب األبوين عىل ما أصاهبام من قتل ولدهام يستحقان الثواب العاجل
وتعويضهام ببدل هو خري منه زكاة وأقرب ُرح ًام.

وجوب اإلميان والتصديق حبكمة اهلل يف املقادير

إذا عرفت ذلك؛ فاعلم أنه جيب اإليامن والتصديق بأن هلل تعاىل حك ًام بالغة
ومصالح عميمة يف كل ما جتري به املقادير من خري كسعة األرزاق ،وكثرة
األمطار ،ورخص األسعار ،وصحة األبدان ،وكثرة األوالد ،وما أشبه ذلك،
وكل ما جتري به املقادير من َش كاألمراض واألسقام واملوت والفقر
واجلدب و...إلخ.
نعم ،اسم الرش هنا إنام هو عىل حسب الماهر ،وإال فالواقع أنه خري وحكم
ومصالح عائدة إىل الناس ،غري أهنا خفية ،كام سبق يف قصة الغالم.
فهذا الذي ذكرنا وَشحنا هو القدر الذي أراده اهلل تعاىل ورسوله ÷ ،ال
ما تذكره املجربة القدرية.
ومام يؤيد ما ذكرنا ويبطل قول املجربة القدرية :أن اهلل تعاىل متدح بذكر القدرة
ومدح نفسه بذلك ،وهو تعاىل حكيم عليم ال يتمدح إال بام فيه مدح وثناء
وحسن ،وفعل القبائح مام يذم به صاحبه ،وال يصح التمدح به.
ُ
َ َ َ َ ُذ َ ْ َ َ ذ َُ َ ْ ً
ء فقدره تقدِيرا[ ﴾2الفرقان]
وبعد ،فإن اهلل تعاىل قال﴿ :وخلق ك َش ٍ
فعطف بالفاء ال َقدر عىل اخللق ،ويف ذلك دليل عىل صحة ما نقول وبطالن قول
املجربة ،وذلك من حيث أن اآلية تفيد أن التقدير إنام حصل بعد اخللق،
واملجربة تقول :إن ال َقدر متقدم عىل اخللق ،وال خمرج هلم من هذا الدليل
الواضح ،وال جواب هلم عليه ،اللهم إال التعصب وتقليد السلف.

ذ ُذ َ ْ َ َْ
َ
َش ٍء خلقنَاهُ بِق َد ٍر﴾
وأيض ًا فإنا نناقشهم يف قوله تعاىل﴿ :إِنا ك
الباء يف قوله تعاىل :بقدر.
إما أن تكون لالستعانة كالباء يف كتبت بالقلم ،وقطعت العود بالفأس ،وعىل
ذلك فيكون ال َقدر آلة يستعني هبا اخلالق جل وعال عىل خلق ما يريد.
َ
َ
َ
ذ َْ
وهذا املعنى ال يقوله أحد من علامء املسلمني فيام نعلم ﴿إِن َما أم ُرهُ إِذا أ َراد
َ ْ ً َْ ُ َ َ ُ َ ُ ُ
شيئا أن َيقول ُُل ك ْن فيَكون[ ﴾82يـس] ،ولفظ كن يف هذه اآلية إنام هو كناية
[القمر]29 :

عن رسعة التكوين ،وإال فال لفظ وال أمر ،وقد قال قوم من املتكلمني :إن اهلل

تعاىل خيلق املخلوقات بلفظ كن ،وهذا املذهب ناتج عن غباوة شديدة بأرسار
لغة العرب.

ُّ ْ
َُْ ُ
اله ِن﴾ [املؤمنون ]40 :أي:
وإما أن تكون الباء للمصاحبة كالباء يف ﴿تنبت ب ِ

مصاحبة للدهن ،وهذا املعنى هو الذي نقوله وندعيه ،فإن اهلل تعاىل خلق كل
يشء عىل حسب ما تقتضيه احلكمة واملصلحة واحلاجة.
وال حتتمل الباء شيئ ًا من املعاين للباء يف اللغة سوى هذين االحتاملني اللذين
ذكرناهام يف هذه اآلية.
وقوع االتختاف يف الدين

تخـاتــــمة

اعلم أنه قد كثر االختالف يف الدين وتفرقت املذاهب ،وليس الكل
بمصيب ،وذلك أن املعلوم أن النبي ÷ مل يأت إال برشيعة واحدة ،ودين
واحد ،وعقيدة واحدة ،وليست السالمة من اهلالك واخلسارة إال ملن أصاب
احلق الذي جاء به النبي ÷ ،وسلك الطريق املستقيم.
وقد قال النبي ÷ يف احلديث املشهور(( :ستفرتق أمتي إىل ثالث وسبعني
فرقة كلها هالكة إال فرقة ))....وكل فرقة من مجيع فرق األمة تدعي أهنا الناجية،
وأن ما سواها من الفرق ضال هالك.

ال تثبت صحة أي مذهب بالدعوى فقط

إذا عرفت هذا فاعلم أن صحة أي مذهب من مذاهب تلك الفرق املختلفة
ال يثبت بالدعاوي ،بل ال بد من دليل قاطع وبرهان ساطع ،يدل عىل صحة
ُْ َ ُ َُْ َ ُ
ك ْم إ ْن ُكنْتُ ْم َصادِق َ
ِي﴾ [البقرة.]111 :
الدعوى ،وقد قال تعاىل﴿ :قل هاتوا برهان
ِ
والدليل املقبول يف هذا الباب ال يكون إال آية حمكمة واضحة املعنى ،أو

حديث ًا عن النبي ÷ ،جتمع األمة عىل صحته ،وال يقبل يف هذا الباب ما ال
يكون كذلك ،وال تقوم به حجة.
وقد أوضحنا فيام سبق األدلة عىل صحة مذهب أهل البيت  ،%الذي
يتمثل يف مذهب الزيدية عىل سبيل التفصيل لكل مسألة مسألة ،توضيح ًا
منطقي ًا ،تنقاد له فطر العقول ،وتستسلم له وتذعن ،بحيث ال يبقى هلا بعد النمر
فيام هنالك أي ارتياب أو شك ،ونعني بذلك الفطر السليمة التي مل تعم أبصارها
ظلامت التقليد واألهواء ،وغشاوات الشقاء ،أما من كان كذلك فال يؤمنون ولو
َ
جاءهتم كل آية حتى يروا العذاب األليم﴿ ،إ ذن َما ي َ ْستَج ُ
يب ذاَّل َ
ِين ي َ ْس َم ُعون
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ذ َ
ك ََل ت ْسم ُع ال َم ْوَت َوَل ت ْسم ُع ُّ
َوال ْ َم ْو ََت َيبْ َعثُ ُه ُم ذ ُ
الص ذم
اّلِل[ ﴾..األنعام﴿ .]34 :إِن
ِ
ِ
َ ذَ َ َ َْ َْْ َ ُ ََ
ُّ
ال ََع َء إذَا َولذ ْوا ُم ْدبر َ
ك ْن َت ْعَمَ
ين[ ﴾80النمل]﴿ ،فإِنها َل تعَم اْلبصار ول ِ
ِ
ِِ
وب الذِت ِف ُّ
ال ْ ُقلُ ُ
الص ُدورِ[ ﴾46احلج].
ِ ِ
ويف هذه اخلامتة نذكر األدلة عىل سبيل اجلملة عىل صحة مذهب أهل البيت ،%
وأهنم الفرقة الناجية ،وأن ما سواهم من الفرق ضال هالك ،فنقول وباهلل التوفيق:
االتختبار للمكلفني سنة اهلل يف تخلقه

اعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل :اقتضت حكمته وجرت سنته بأن خيترب عباده،
ويبتليهم بأنواع من التكاليف الشاقة عىل النفس والتي فيها زيادة عىل غريها من
التكاليف نوع شدة ويشء من الثقل ،ومن ذلك ما ذكره اهلل تعاىل من األمر
للمالئكة بالسجود آلدم ،فسجدوا إال إبليس أبى واستكرب.

ومن ذلك ما ذكره اهلل تعاىل عن جي طالوت يف قوله تعاىل﴿ :قَ َال إ ذن ذ َ
اّلِل
ِ
ذ
َ
َ ذ
ُ َْ ُ ْ ََ َ َ ْ َ
ْ ََْ
َ
َش َب مِن ُه فلي َس م ِِِن َو َم ْن ل ْم َي ْط َع ْم ُه فإِن ُه م ِِِن إَِل م ِن
مبتل ِيكم بِنه ٍر فمن ِ
ْ َََ ُ ًَْ َ َ َ
ْ ذ َ ً ْ
شبُوا مِن ُه إَِل قل ِيَل مِن ُه ْم ...اْلية﴾ [البقرة.]429 :
اغَتف غرفة بِي ِده ِ ف ِ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ومن ذلك ما ذكره اهلل عن أصحاب القرية﴿ :إِذ تأت ِي ِه ْم حِيتَان ُه ْم ي َ ْو َم َسبت ِ ِه ْم
َ َ َْ
ُ ذ ً
َ
َ َ َ َ ُ ُ
َشَع َويَ ْو َم َل ي َ ْسبِتُون َل تأت ِي ِه ْم كذل ِك نبْلوه ْم ...اْلية﴾ [األعراف.]143 :
وأمثال ذلك يف القرآن كثري..
اتختبار أمة حممد بأهل بيت نبيها ÷

وابتىل اهلل تعاىل أمة حممد ÷ واختربهم بأهل بيت نبيه ÷ ،فأمرهم
بمودهتم ،وبالصالة عليهم يف كل صالة ،وفضلهم اهلل تعاىل عىل سائر الناس،
وَشفهم ،ورفع قدرهم وذكرهم ،وقرن ذكرهم بذكر نبيه ÷ ،وبالقرآن
وجعلهم خلفاء رسوله ،واملبلغني بعده ،وجعلهم أهل احلق واهلدى ،وأذهب
عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا ..وإىل آخر ما طفحت به آيات القرآن وسنة
الرسول ÷ ،فاشتد هذا التكليف ،وعممت به البلوى ،وكرب عىل النفوس،
فهلك بسببه أكثر األمة إال من امتحن اهلل قلبه لإليامن.
وكان ما كان مام أخرب به الرسول ÷ يف حديث الصحيحني الذي يقول
فيه ÷(( :فيؤخذ هبم ذات الشامل ،فأقول أصحايب أصحايب ،فيقال :إنك ال تدري
ما أحدثوا بعدك ،إهنم ارتدوا عىل أدبارهم القهقرى ،فأقول سحق ًا سحق ًا))(.)4
ويف آخر يف الصحيحني(( :فال أراه ينجو منهم إال مثل مهل النعم))(.)4
تكرار الرسول ÷ لبيان حق أهل بيته (ع) لتتم احلجة

وقد كان الرسول ÷ أكثر من بيان ما كلف اهلل تعاىل به األمة يف أهل بيته،
َْ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ ََ َْ َ ْ َ ذ َ
ِح ع ْن
ورصف هلم األدلة وكررها ﴿ ِِلهل ِك من هلك عن بيِن ٍة ويحَي من
ّ
ذ ذَ ََ ٌ َ
ٌ
بَيِنَ ٍة ّنِإن اّلِل لس ِميع عل ِيم[ ﴾42األنفال].
( )4صحيح البخاري من رقم ( )4514إىل رقم ( ،)4515صحيح مسلم رقم (.)421 ،421
( )4صحيح البخاري ( )4201/5رقم (.)4445

وقامت بذلك عىل اخللق احلجة ،وفشت يف الناس واشتهرت واستبانت،
حتى اضطر خصوم أهل البيت وأعداؤهم إىل روايتها واحلكم بصحتها ،فروى
أهل السنة واجلامعة الذين هم العدو التارخيي واخلصم األلد ألهل البيت %
والعدو األصيل الكبري الذي له كيان عميم وأتباع كثريون ،فإهنم رووا حديث
الثقلني بأسانيد خمتلفة وطرق كثرية بلغت حد التواتر ،بحيث ال يكاد خيلو من
ذكره كتاب من كتب احلديث املعتربة عندهم.
ورووا حديث املنزلة ،وحديث الغدير ،وحديث الراية يوم خيرب ،وحديث
الكساء ،وحديث آية التطهري ،وحديث آية املودة ،وحديث السفينة ،وحديث
النجوم ،وحديث قدموهم ،وحديث حبك إيامن وحديث حب أهل البيت...إىل
غري ذلك مام ال يكاد حيىص مام رواه أهل السنة واجلامعة وحكموا بصحته،
لذلك مل ينقص األمة اجلهل وعدم األدلة ،والذي ينقصها هو التواضع ألوامر
اهلل تعاىل والتسليم ألمره والتذلل واالنقياد ،فإنه ال بد من ذلك حتى حتصل
ٍ
وألمر ما وأي أمر بدأ اهلل جل ذكره بالتواضع حني ذكر
الطاعة هلل واالستجابة،
صفات عباد الرمحن يف سورة الفرقان ،فإنه تعاىل صدر صفاهتم بالتواضع ،ثم
ذكر بعد ذلك الصالة ،وترك الرشك ،والقتل ،والزنا و...إلخ.
َ َ ُ ذ َْ ذ َ َ ْ ُ َ ََ
ً
لَع ْاْلَ ْر ِض َه ْونا ّنِإذَا َخ َ
اطبَ ُه ُم
فقال تعاىل﴿ :وعِباد الرَح ِن اَّلِين يمشون
َْ ُ َ َ ُ
َ ً
اْلاهِلون قالوا َسَلما ...63إَل آخر السورة﴾ [الفرقان] ،فعباد الرمحن الذين هم
حق ًا عباد الرمحن يمشون عىل األرض ميش التواضع ،قد خلعوا عن أنفسهم
أردية املتكربين ،وطهروا أنفسهم من خبث الكرب ،فهم لذلك يقولون ر
لكل ما
جاءهم من عند الرمحن :سمعنا وأطعنا يتلقون َّ
كل ذلك بالرضا واخلضوع،
والتذلل واالنقياد ،والتسليم واالستجابة ،وبكل السمع والطاعة ،ال يكرب عليهم
من ذلك كبري وال صغري ،ألهنم قد أخلصوا هلل أنفسهم ،وطهروها من الكرب.

تخطورة الكرب والتحذير منه

وقد كان الرسول ÷ عارف ًا بخطورة الكرب ،وما له من الدور يف التهاون
بطاعة اهلل ورسوله؛ فقال ÷ حمذر ًا من ذلك اخللق الذميم(( :ال يدخل اجلنة
من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب)).
ومن هنا نعرف أن الكرب هو الداء اخلبيث الذي يدعو صاحبه إىل الرتفع عن
َ َ ْ َ َ ْ
االستجابة ألوامر اهلل ورفضها ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َج َ
استيْقنَت َها
ح ُدوا بِها و
َُْ ُ ُ ْ ُ ْ ً َ ُ ُ ً
أنفسهم ظلما وعلوا﴾ [النمل ]12:أي :ظل ًام وتكرب ًا.
وقال سبحانه﴿ :إ ْن ِف ُص ُدوره ِْم إ ذَل ك ْ ٌ
ِب ..اْلية﴾ [غافر ،]44 :وقال تعاىل:
َ َ ْ ُ َ ْ َ ِ ذ ِ َ َ َ ذِ ُ َ ِ ْ َ
َ ْ َْ
ْ ََ ْ ُذ
ْ
ك آيةَ
اِت اَّل َ
﴿سأِصف عن آي ِ َ
ِين يتكبون ِِف اْلر ِض بِغْيِ اْل ِق ّنِإن يروا
ٍ
ِ
ْ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ َ ذ ُ ُ َ ً
َ ْ ُ
َ
خذوه سبِيَل ...اْلية﴾[األعراف،]124 :
َل يُؤمِنوا بِها ّنِإن يروا سبِيل الرش ِد َل يت ِ
َ َذَ َْ ً َُْ َ
ََْ
َ
َ
وقال سبحانه﴿ :أليس ِِف جهنم مثوى ل ِلمتك ِبِين[ ﴾60الزمر].
فكل من يدخل النار فهو متكرب؛ ألنه مل يتواضع هلل ،بل تعمم عىل اهلل وتكرب،
حتى آثر هوى نفسه عىل أوامر ربه ،فصار بذلك من املتكربين عىل اهلل ،وإن كان
عند الناس من املتواضعني ،بل ولو كان يميش عىل وجهه يف األرض من شدة
التواضع ،وذلك ألن أول التواضع هو التواضع هلل ،واالمتثال ألمره ،والسمع
والطاعة واالنقياد له تعاىل...إلخ.
واملذاهب الكبرية اليوم واملنترشة يف بالد اإلسالم مذهبان ،وهذا بالنسبة
للعقائد ،واملذهبان هام :مذهب أهل السنة واجلامعة ومذهب الشيعة.
وأهل السنة واجلامعة منقسمون يف أنفسهم إىل مذاهب وكذلك الشيعة،
فتستدل كل فرقة من أهل السنة واجلامعة أهنا الفرقة الناجية بأدلة عىل صحة ما
تقول ،وعىل تضليل ما سواها.

شبه أهل السنة على أنهم الفرقة الناجية واجلواب

أوالً :بأهنم الفرقة الماهرة التي ذكرها رسول اهلل ÷ يف قوله(( :ال تزال
طائفة من أمتي عىل احلق ظاهرين ...احلديث)).
وقد كانوا فع ً
ال كذلك؛ فإهنم السواد األعمم ،وهلم األغلبية الساحقة يف
أوساط البالد اإلسالمية عىل طول التاريخ إىل اليوم ،لذلك فهم أهل احلق وهم
الفرقة الناجية بشهادة احلديث.
ثاني ًا :بأهنم عىل ما كان عليه الرسول ÷ ،وقد قال النبي ÷ يف بيان
الفرقة الناجية( :من كان عىل مثل ما كنت عليه أنا وأصحايب).
ثالث ًا :بأهنم عىل ما كان عليه اجلم الغفري من الصحابة والتابعني وتابعيهم،
وسائرون يف طريقهم ،ويف احلديث خري القرون قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين
يلوهنم ،وقد مدح اهلل تعاىل الصحابة والتابعني ،وأثنى عليهم يف القرآن،
ومدحهم الرسول ÷ وأثنى عليهم.
هذه هي أشف شبه أهل السنة واجلامعة التي يتمسكون هبا ،ويلبسون هبا عىل
أنفسهم وعىل غريهم.
ونحن نقول يف بيان اجلواب عليهم:

جواب الشبهة األوىل :احلديث الذي يستدلون به صحيح ال غبار عليه ،غري أهنم
أخطأوا يف تفسريهم له ،والصحيح يف تفسريه :ال تزال طائفة من أمتي عىل احلق
ظاهرين باحلجة والرباهني واألدلة ،وليس املراد كام تومهه أهل السنة واجلامعة
أن املراد ظهور الغلبة وكثرة األتباع واألنصار والسلطان ،وإنام املراد ما ذكرنا،
والدليل عىل ما نقول :ما روي عن النبي ÷ أنه قال(( :ما اختلفت أمة بعد
نبيها إال ظهر أهل باطلها عىل أهل حقها)).
َ
ُّ
ْ ُ ْ َ َْ
َ
ذ
َّث َم ْن ِف ْاْل ْر ِض يُضل َ
وك ع ْن َ
َ
يل اّلِل ِ﴾ [األنعام]114:
ب
س
وقال تعاىلّ﴿ :نِإن ت ِطع أك
ِ
ِ
ِ ِ
َ ٌ
َ َ َ ْ َُ ذ ِ َ َْ َ َ ْ
ت ب ُم ْؤ ِمن َ
ص َ
ِي[ ﴾103يوسف]َ ﴿ ،وقل ِيل م ِْن عِبَاد َِي
﴿وما أكَّث انلاس ولو حر
ِ
ذ ُ ُ
الشكور[ ﴾13سـبأ].

وحينئذ فاالستدالل بالكثرة عىل احلق غري صحيح ،ملا ترى من ذم الكثرة،
ومدح القلة يف كتاب اهلل تعاىل.
ومن هنا قال أمري املؤمنني حني سأله سائل قائالً :أترى يا أمري املؤمنني أهل
الشام مع كثرهتم عىل الباطل ،ونحن مع قلتنا عىل احلق؟
فقال أمري املؤمنني ( :#وحيك ،إن احلق ال يعرف بالرجال ،وإنام الرجال
يعرفون باحلق ،فاعرف احلق تعرف أهله قلوا أم كثروا ،واعرف الباطل تعرف
أهله قلوا أم كثروا...إلخ).
وجواب الشبهة الثانية :أهنم باستدالهلم ذلك مل خيرجوا من حيز الدعوى،
فشبهتهم تلك دعوى خالية عن الدليل ،وبإمكان كل فرقة أن تقول مثل مقالتهم.
بل إن كل فرقة تقول :إهنا عىل ما كان عليه النبي ÷ واملؤمنون معه ،ال
يتجاوزون ذلك ،وال نجد أحد ًا من طوائف املسلمني يقول :إنه عىل غري ما كان
عليه الرسول ÷ وأصحابه.
وجواب الشبهة الثالثة :أن الدليل الذي هو دليل إنام هو الكتاب والسنة
واإلجامع ،أما الكثرة فليست بدليل؛ ملا ذكرنا من األدلة يف جواب الشبهة األوىل.
مناقشة حديث :تخري القرون قرني..إخل

وأما حديث :خري القرون قرين ،ثم الذين يلوهنم ،ثم الذين يلوهنم ،فهو
حديث آحادي اختص بروايته أهل السنة واجلامعة ،وال تقوم احلجة إال بام
أمجعت الطوائف املختلفة كلها عىل صحته ،وهذا احلديث ليس كذلك ،فال
يصح حينئذ االحتجاج به عىل الشيعة.
وبعد ،فإن الواقع التارخيي يكذب مضمونه ،فإن فاجعة قتل احلسني وأهل
بيته الذين هم أهل بيت رسول اهلل ÷ وقعت يف القرن األول ،وفاجعة احلرة
التي استبيحت فيها مدينة الرسول ÷ وقتل فيها أوالد املهاجرين واألنصار،
واستبيحت نساؤهم حتى جاءت نساؤهم بألف مولود لغري آبائهم ،وطبع فيها

عىل أعناق ما بقي من رجال أهل املدينة بأهنم عبيد وخول ألمري املؤمنني يزيد.
كل ذلك وقع يف القرن األول ،وهدمت الكعبة باملجانيق ،وهتكت حرمة
مكة ،وقتل ابن الزبري وأصحابه يف ساحة املسجد احلرام يف القرن األول ،وأول
ما سبيت فيه نساء املسلمني يف القرن األول ،سباهم برس بن أرطأة من اليمن
بأمر معاوية ،وباعهن بيع الرقيق.
ويف القرن األول أمر معاوية بن أيب سفيان بعد صلحه مع احلسن بن عيل ’
بلعن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #يف خطب اجلمعات واألعياد ،فلعن
بأمره من فوق منابر مساجد املسلمني ،وقد كانت يومئذ ثامنني ألف منرب،
واستمر منذ ذلك احلني إىل أن توىل عمر بن عبد العزيز ،فأزال ذلك اإلثم
ذ ذ ْ
اّلِل يَأ ُم ُر بال ْ َع ْدل َو ْاْل ِْح َ
العميم ،وأبدل مكانه﴿ :إن َ
ان ...اْلية﴾ [النحل.]91 :
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ويف القرن األول أيض ًا أمر معاوية بالرباءة من دين عيل بن أيب طالب ،ومن أبى
ذلك رضبت عنقه ،وُمن رضب عنقه يف ذلك الصحايب الشهري حجر بن عدي
وعمرو بن احلمق اخلزاعي ،ويف القرن األول قتل الكثري من أصحاب رسول اهلل
÷ ،فقتلت اخلوارج أمري املؤمنني  ،#وسم معاوية احلسن بن عيل ’،
وقتل معاوية يف حرب صفني عامر بن يارس ،وخزيمة بن ثابت ذا الشهادتني،
وغريهام كثري ،وقبل ذلك كله إعالن احلرب التي ال هوادة فيها عىل أمري املؤمنني
حني توىل اخلالفة ،فنكثت بيعته طائفة ،وقسطت أخرى ،ومرق آخرون ،وكل هذه
الطوائف الثالث سلت عليه السيف وحاربته أشد املحاربة ،وعادته أشد العداوة.
ويف احلديث الصحيح عن النبي ÷ الذي روته أهل السنة واجلامعة:
((اللهم عاد من عاداه ،وانِص من نِصه ،واخذل من خذله)) ،ويف احلديث أيض ًا
((حربك حريب وسلمك سلمي))(.)4
وروى البخاري يف صحيحه( )4يف عدة مواضع عن النبي ÷ أنه قال لعيل
(( :#أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي)).
( )4مناقب عيل البن املغازيل ( )205/4رقم (.)415
( )4صحيح البخاري ( )41/5رقم  )2/4( ،)2104رقم (.)2244

وقال ÷ كام يف صحيح البخاري( )4يف عيل  #يوم خيرب(( :ألعطني
الراية غد ًا رج ً
ال حيب اهلل ورسوله ،وحيبه اهلل ورسوله ،كرار ًا غري فرار ،يفتح اهلل عىل
يديه)) فأعطاها علي ًا  ،#وروى مسلم يف صحيحه عن سعد بن أيب وقاص
حني سأله معاوية عن ما هو الذي يمنعه من سب أيب تراب؟ يعني من سب
عيل  ،#فأجاب سعد بأن الذي يمنعه هو أنه سمع من رسول اهلل ÷

ثالث خصال قاهلن يف عيل  ،#ألن تكون له واحدة منهن أحب إليه من محر
النعم ،فذكر سعد :تزوجيه من فاطمة ،وحديث يوم خيرب ،وحديث الغدير.
إىل غري ذلك من القضايا التي حدثت يف القرن األول ،ومن طالع تاريخ ذلك
القرن رأى تصديق ما قلنا.
استدالهلم بثناء اهلل على الصحابة والتابعني والرد عليهم

وأما ما استدلوا به من ثناء اهلل تعاىل عىل الصحابة والتابعني ،فاملراد بذلك
أهل اال ستقامة منهم ،الذين حافموا عىل صفة اخلريية التي أثنى هبا عليهم رهبم
ُ ُْ ْ َ َْ ُذ ُ ْ
تل ذ
ج ْ
خر َ
ِلن ِ
اس
تعاىل يف القرآن يف قوله تعاىل خماطب ًا هلم﴿ :كنتم خْي أم ٍة أ ِ
َْ
َْ َ َ ْ ْ َ ُْ َ ذ
َ ْ ْ
وف َوتن َه ْون ع ِن ال ُمنك ِر َوتؤمِنُون بِاّلِل ِ﴾ [آل عمران.]110 :
تأ ُم ُرون بِال َمع ُر ِ
فبني اهلل تعاىل أهنم استحقوا اخلريية من أجل أمرهم باملعروف وهنيهم عن
املنكر وإيامهنم باهلل ،فمن استقام عىل ذلك فهو أهل للثناء والرضا ،ومن ختىل
عن تلك الصفة ،فال َّ
حظ له يف يشء من الثناء ،وليس له نصيب وتامم ًا كام قال
َ
َ
ْ ُ ُ َ َْ
َ َ َ َ ذ
سهِ
تعاىل خماطب ًا للصحابة أوالً وبالذات﴿ :ف َم ْن نكث فإِن َما َينكث لَع نف ِ
ً
ََ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َُْ ذَ َ َ ُْ َ ْ ً َ
ومن أوِف بِما َعهد عليه اّلِل فسيؤت ِيهِ أجرا ع ِظيما[ ﴾10الفتح].
وال شك أن الصحابة بعد موت النبي ÷ قد تنكروا ألهل بيت النبي ÷
أشد التنكر ،وبخسوهم حقوقهم ،وصغروهم.
من ذلك ما جرى عىل فاطمة بنت رسول اهلل ÷ من أخذهم ما بيدها من
( )4صحيح البخاري ( )40/2رقم ( )41/5( ،)2001رقم ( )422/5( ،)2104 ،2104رقم
(.)2440 ،2401

النحلة التي أعطاها إياها أبوها ÷ ،وحرماهنم إياها من مرياثها ونصيبها من
الفيء ،فهجرت أبا بكر وعمر ،وماتت كمد ًا مغاضبة هلام ساخطة عليهام وقد قال
الرسول ÷(( :إن اهلل يغضب لغضب فاطمة ويرىض لرضاها))( )4و ...إلخ.
وما زالت املساءة بأهل البيت  %تتزايد من ذلك احلني ،وتتضاعف بمرور
الزمن حتى بلغت النهاية ،فقتلوا أمري املؤمنني ،وسم احلسن ،وقتل احلسني
وسبعة عرش رج ً
ال من أهل بيته يف كربالء ،ثم سنت األمة لعنهم بأمر معاوية،
وبالرباءة من دينهم ،وحتى صارت حمبة عيل  #بخصوصه ،أو حمبة أهل
البيت  %ذنب ًا ال يغفر ،ترد به الشهادة والرواية و ...إلخ.
وما زال هذا املذهب من أصول أهل السنة وقواعدهم التي يبنون عليها
الرشائع واألحكام حتى اليوم.
وشبت عىل ذلك األجيال ،وشابت عليه ،ومضت السنون ،وتتابعت
القرون ،والناس ال يعرفون إال ذلك ،وال يدينون إال به ،وما زالت سالطني بني
أمية منذ عهد معاوية ثم سالطني بني العباس ترعى هذا املبدأ بغاية الرعاية،
وتعتني به أشد العناية.
وقد اشتهر هذا املذهب باسم السنة واجلامعة ،وأتباعه بأهل السنة واجلامعة،
وقالوا :إنه مذهب السلف واخللف ،ومذهب خري القرون ثم الذي يليه ثم
الذي يليه ،ونحن ال نناكرهم يف ذلك ،فقد نشأ هذا املذهب يف القرن األول،
وفرضه معاوية أخري ًا عىل األمة فرض ًا ،وعاقب أشد العقوبة من مل يكن كذلك،
فصار هذا املذهب هو املذهب الرسمي يف البالد اإلسالمية يف القرن األول ،ثم
فيام بعده من القرون ،وال ننكر أيض ًا أهنم يسمونه السنة واجلامعة ،وأن أتباعه
أهل السنة واجلامعة ،وأنه مذهب السلف واخللف ،ومذهب التابعني وتابعيهم.
( )4صحيح البخاري ( )4212/2رقم ( )4244/2( ، )2554برقم ( )2540بلفظ(( :فاطمة
بضعة مني فمن أغضبها أغضبني)).

األدلة على أن أهل البيت ومن تابعهم هم الفرقة الناجية

إذا عرفت ذلك فنقول :األدلة عىل أن أهل البيت  %ومن تابعهم هم
الفرقة الناجية كثرية من الكتاب والسنة ،فنكتفي هنا بإيراد يشء:
 -4روى مسلم يف صحيحه( )4حديث الكساء ،وهو قوله ÷ يف عيل
وفاطمة واحلسن واحلسني حني لف عليهم كسا ًء(( :اللهم هؤالء أهل بيتي
ِ
رهم تطهري ًا)).
وطه ُ
فأذهب عنهم الرجس ر
ذ
وروى أيض ًا يف هذا احلديث أن َآية التطهري نزلت فيهم وهي قوله تعاىل﴿ :إِن َما
َْ ْ
ً
ُ َ
ُ ُ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ ْ
ت َو ُي َط ِه َرك ْم ت ْط ِهْيا[ ﴾33األحزاب].
الرج َس أهل اْلَيْ ِ
يرِيد اّلِل ِِلذهِب عنكم ِ
 -4روى مسلم أيض ًا حديث الثقلني ،ورواه غريه من أهل احلديث وهو قوله
هلل وعرتيت
كتاب ا ِ
÷(( :إين تارك فيكم ما إن متسكم به لن تضلوا من بعدي أبد ًاَ ،
اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض))(.)4
طيف
أهل بيتي ،إن ال َّل َ
َ
فميز النبي ÷ لألمة أهل بيته ،وعينهم هلم بالقول والفعل يف حديث
الكساء؛ لئال يكون ألحد بعد ذلك حجة أو معذرة.
ثم أخرب ÷ أمته أنه قد ترك فيهم وخلف فيه شيئني اثنني بعد موته ،ترجع
إليهام األمة ،يسدان مسده ،ويقومان مقامه ،ويسدان الفراغ بعد فقده ،وهام :كتاب
اهلل تعاىل وعرتته أهل بيته ،وأخرب أهنم إذا متسكوا هبام اهتدوا وأمنوا من الضالل.
ثم عزز النبي ÷ إكامالً للحجة وقطع ًا للمعذرة بام أوجب من الصالة
عليهم يف الصالة ،وذلك يف حديث كعب بن عجرة الذي رواه أهل الصحاح:
اللهم
كيف نصيل عليك إذا نحن صلينا عليك يف صالتنا؟ قال ÷(( :قولوا
َّ
حممد وعىل آل ٍ
صل عىل ٍ
ر
حممد ))..احلديث(.)2
َ
َ
َ
ُْ َ ْ ُ ُ ْ ََْ ْ ً ذ
وبام رواه البخاري من نزول آية املودة﴿ :قل ْل أسألكم عليهِ أجرا إَِل
( )4صحيح مسلم ( )4112/2رقم ( )4242عن عائشة.
( )4صحيح مسلم ( )4112/2رقم ( ،)4201بلفظ مقارب دون ذكر آخره ،وقد سبق خترجيه
وذكر من أورد آخر احلديث.
( )2مسند الشافعي ( )11/4رقم ( ،)411مسند أمحد ( )411/41رقم ( ،)41041السنن
الكربى للنسائي ( )45/1رقم (.)1114

ُْ َ
ْ ذَ
ال َم َودة ِِف الق ْرب﴾ [الشورى ]43 :يف اخلمسة الذين هم :عيل وفاطمة وابناهام.
قال يف الغدير :أخرج الرتمذي وأمحد واحلاكم والنسائي وابن أيب شيبة
والطربي وكثريون آخرون من احلفاظ بطرق صحيحة قوله ÷ :إن علي ًا مني
وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي.
وأخرج أبو نعيم يف احللية وآخرون بإسناد صحيح(( :من رسه أن حييا حيايت،
ِ
فليوال علي ًا من بعدي ،وليقتد
ويموت ماميت ،ويسكن جنة عدن ،غرسها ريب،
باألئمة من بعدي ،فإهنم عرتيت ،خلقوا من طينتي ...إلخ)).
وروى البخاري يف الصحيح(( :عيل مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال
نبي بعدي)).
وروى مسلم يف الصحيح((( :)4حب عيل إيامن وبغضه نفاق)).
ويف كتب احلديث(( :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة ،وأبوهام خري منهام)).
وال يتسع كتابنا هذا إليراد ما يف الصحيحني فض ً
ال عام يف غريهام مام جاء عن
النبي ÷ يف أهل بيته ،والقليل يكفي ،والغرض اإلشارة ،أما املتعنت الذي
ال هيمه احلق فال يتوقع منه إال اجلحود واملعاندة ،ولو جاءته كل آية.
سنة االصطفاء اإلهلية

وبعد ،فإن سنة اهلل تعاىل قد مضت ،وحكمته قد قضت باالصطفاء ألوالد
َ
ِيم َو َج َعلْنَا ِف ذُر ذيتِهماَ
النبيني ،قال تعاىل يف ذلكَ ﴿ :ولَ َق ْد أ ْر َسلْنَا نُوحا ً ّنِإب ْ َراه َ
ِ ِ ِ
انلُّبُ ذوةَ َوالْكِتَ َ
اب..اْلية﴾ [احلديد.]44:
َ ََ
ْ َ َ َ َ َ ُ ً َ َ َْ َ َ
ذ
ِيم َوآل ع ِْم َران لَع
وقال سبحانه﴿ :إن اّلِل اصطف آدم ونوحا وآل إِبراه
ُ ذً َْ ُ
ال ْ َعالَم َ
ض َها م ِْن َب ْعض َو ذ ُ
اّلِل َس ِم ٌ
يع َعل ٌ
ِيم[ ﴾34آل عمران].
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وقال سبحانه يف أوالد النبي إرسائيل  #وهو يعقوبَ ﴿ :ولق ِد اخ
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ي[ ﴾32الدخان﴿ ]34 :يَا بَِن إ ْ
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أنعمت عليكم وأ ِّن فضلتكم لَع العال ِمي[ ﴾47البقرة.]27:
( )4صحيح مسلم ( )14/4رقم ( )11بلفظ :قال عيل :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد
النبي األمي [÷] إيل(( :أن ال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق)).

ونبينا حممد ÷ أفضل األنبياء ،فيجب عىل طرد احلكمة ،وعىل ما قضت
به سنة اهلل أن يكون آله ÷ هم خري آل ،وأفضل من سائر الذراري
املصطفاة ،وعرتته خري العرت.
ولقد أتم اهلل تعاىل عىل نبينا ÷ النعمة ،وأسبغ عليه الفضل ،فجعله خري
األنبياء ،وجعل كتابه أفضل الكتب ،وجعل أمته خري األمم ،وجعل ذريته خري
الذراري بام اختصهم به من الفضائل واالصطفاء والتطهري و...إلخ.
افرتاق الشيعة إىل زيدية وإمامية

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مجيع فرق الشيعة تدعي أهنا تتبع أهل البيت ،%
وتسري يف طريقهم ،وتسلك مناهجهم ،وأكرب طوائف الشيعة اليوم هم
اجلعفرية ،وهم الذين يقولون بإمامة اثني عرش إمام ًا مسميني بأسامئهم ،آخرهم
املهدي املنتمر حممد بن احلسن العسكري ،املولود يف القرن الثالث ،كام تدعيه
اإلمامية ،والذي اختفى بعد والدته ،وما زال خمتفي ًا إىل اليوم.
ونحن معاَش الزيدية نخالف اإلمامية فيام تدعيه.
هذا ،واعلم أنا ال نقبل من األدلة يف هذا الباب إال ما يفيد العلم واليقني ،إما آية
حمكمة ،أو سنة جممع ًا عليها ،لذلك فإنا قد وقفنا حيث رأو َقفتنا األدلة ،فلن نتقدم ومل
نتأخر ،واألدلة التي وقفنا عندها هي ما أمجعنا عليه نحن واإلمامية وأهل السنة
واجلامعة ،وذلك حديث الثقلني والكساء ،وآية التطهري واملودة ،وإىل آخر ما قدمنا.
ثم إن اإلمامية ادعت دعاوى واستدلت بام ال نعرفه نحن وال غرينا من أهل
السنة واجلامعة ،فلم يسعنا قبوهلا ،ومل نستجز العمل هبا ،وال التعويل عليها.
وذلك ألن ما نحن فيه من أصول الرشيعة التي ال بد يف ثبوهتا من العلم
واليقني ،كالصالة والزكاة واحلج و ...إلخ ،وال تقبل فيها الدعاوي املجردة عن
الرباهني القطعية واحلجج الواضحة ،فال تقبل أحاديث اإلمامية التي اختصوا
بروايتها إلثبات أصل عميم من أصول الرشيعة ،يف حني أن غريهم من طوائف
اإلسالم ال يعرف تلك الروايات ،وال يرى هلا أي أثر يف أحاديث الطوائف؛
لذلك فإن الزيدية ال تقيم وزن ًا ملا تذهب إليه اإلمامية ،وال تلتفت إليه.

ومام يؤكد ما ذكرنا أن أئمة الزيدية هم الذين قاموا بحق خالفة
الرسول ÷ ،فأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر ،وجاهدوا الماملني بأمواهلم
وأنفسهم ،وأعلنوا احلق ،وقاتلوا عليه ،وقتلوا يف سبيله ،وتامم ًا كام كان
رسول اهلل ÷.
وما زالوا كذلك منذ زمن اإلمام زيد بن عيل  #إىل هذا الوقت ،أما الشيعة
اإلمامية فقد افرتقت هبم الطريق منذ عهد اإلمام زيد بن عيل  ،#فإهنم رفضوا
اجلهاد معه ،وما زالوا منذ ذلك احلني يرفضون اجلهاد مع دعاة أهل البيت .%
توضيح بطان مذهب اإلمامية يف اخلافة

ولزيادة توضيح صحة مذهب الزيدية وبطالن مذهب اإلمامية يف اخلالفة
نقول :إن وظائف النبي ÷ التي كان يقوم هبا بمقتىض النبوة هي:
 -4تبليغ أحكام اإلسالم وَشائعه.
 -4الدعوة إىل اإلسالم وبثها ونرشها.
 -2قيادة اجليوش ضد أعداء اإلسالم ،والغزو وإعالن احلرب عىل الماملني.
 -2أخذ احلقوق املالية وتوزيعها عىل املستحقني هلا.
 -5إقامة احلدود ،وإقامة شعائر اإلسالم.
 -4احلكم بني الناس باحلق ،وإقامة العدل ،و ...إلخ.
فمن أعلن هذه الشعارات ،ودعا إليها ،وكان من أهل بيت النبي ÷،
مستجمع ًا لرشوط اخلالفة التي أسلفناها ،وأعلن الثورة عىل الملم والماملني،
فهو احلقيق بأن يسمى إمام ًا ،وخليفة للرسول ÷.
وهذا الدليل دليل ظاهر عميل حمسوس يف الساحة ،يتطابق مع قول النبي ÷:
((أال وهام اخلليفتان بعدي)) .فذاك اخلرب وهذا املعاينة.
وبعد ،فإهنا ال تتم حجة اهلل عىل العباد إال بإعالن الدعوة وإظهار الشعارات
التي ذكرناها ،وال يشرتط حصول ما يدعو إليه اإلمام ،بل املرشوط ما ذكرنا

سواء حصلت اإلجابة أم مل حتصل ،وتامم ًا كام كان أنبياء اهلل ،فإهنم كانوا يعلنون
الدعوة إىل اهلل ،ويعلنون الثورة عىل الفساد ،ومنهم من صار له أتباع وسلطان،
ومنهم من مل حيصل له يشء من ذلك ومنهم بني بني ،ومل جيئ فيام قص اهلل تعاىل
عن أنبيائه ورسله أن أحد ًا منهم سكت ،وأغلق بابه ،بل دعا كل نبي إىل تقوى
اهلل وطاعته وترك الفساد والملم ،وبالغوا يف ذلك أشد املبالغة.
واإلمامة هي عبارة عن خالفة النبوة ،وحينئذ فال تتحقق اخلالفة إال إذا
حتققت من اإلمام أعامل األنبياء  ،%ومل يتحقق يف أئمة اإلمامية يشء من
ذلك ،مع أهنم صلوات اهلل عليهمٌ ،
أهل لكل خري وفضل.
ومام يتبني به فساد مذهب اإلمامية عىل اجلملة اشتامل مذهبهم يف اإلمامة عىل
كثري من الدعاوي اخلرافية التي تستبعدها العقول وتنكرها منها:
-4قوهلم :إن األئمة يعلمون الكثري من املغيبات ،وإن اهلل يعطيهم العلم
بغري تعلم.
-4قوهلم :إن املهدي حممد بن احلسن العسكري ُولِد ثم اختفى بعد والدته،
فال زال خمتفي ًا إىل اليوم ،وأنه حي يطوف البلدان ،وقد ُول ِد يف منتصف القرن
الثالث اهلجري ،وإن له أربعة سفراء يبلغون عنه العلم.
-2ادعاؤهم العصمة لألئمة عىل وجه أبلغ من عصمة الرسول ÷،
حمتجني عىل ذلك بأن النبي كان ُينَ َّب ُه بالوحي إذا أخطأ ،بخالف األئمة فال
ينبهون الرتفاع الوحي ،فاحتاجوا إىل عصمة أبلغ؛ لتعصمهم عن الوقوع يف
خطأ أو نسيان أو نحوهام.
أما الزيدية فلن جتد يف مذهبهم شيئ ًا من اخلرافات ،وذلك أن مذهبهم مبني
عىل األدلة املجمع عليها من الكتاب والسنة ،وعىل ما تقيض به فطر العقول.

التـوســـل

ُ َ
طلب الوسائل إىل اهلل مرشوع؛ وذلك لقوله سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وابْ َتغوا إِِلْهِ
ْ ََ
ال َوسِيلة﴾ [املائدة.]34 :
والوسائل املقربة إىل اهلل تعاىل أنواع:

منها :فعل الطاعات :كالصلوات ،واحلج ،وتالوة القرآن ،واإلكثار من
التوبة إىل اهلل والرجوع إليه ،والندم عىل التفريط ،وكثرة االستغفار.
ومنها :ترك املحرمات واملشتبهات ،والورع والزهد ،فكل ذلك مام يقرب
العبد إىل اهلل ويزيده زلفى لديه.
ومن ذلك :الدعاء ،وإظهار الترضع والتذلل واالفتقار بني يدي اهلل تعاىل.
ومن ذلك :زيارة املريض ،وزيارة اإلخوان يف اهلل ،والنمر يف املصحف ،والنمر
يف وجه العامل ،والنمر يف وجه الوالدين ،وقد جاء يف ذلك الكثري من األحاديث.
وعىل اجلملة فإن كل ما ندب اهلل تعاىل إىل فعله فهو وسيلة مقربة إىل اهلل.
وقد استنكر بعض أهل السنة زيارة القبور والتوسل إىل اهلل تعاىل بربكة
زيارهتم وأفرطوا يف االستنكار ،وأرسفوا غاية اإلرساف حتى جعلوا ذلك من
الرشك ومن عبادة األوثان ،وقالوا :إن مسح القرب للتربك َشك ،والتمسح
برتاب القرب للتربك َشك ،واالستشفاء به َشك ،وفرعوا يف هذا الباب فقالوا :إن
البناء عىل القبور َشك ،وكتابة األلواح الرخامية فوق القبور َشك ،وترسيج
القبب َشك ،و ....إلخ ،وكل ذلك مام ال بأس فيه وال حرج لو كانوا يعقلون.
ودليل ما نقول به :أن زيارة القبور من الطاعات املرشوعة التي َشعها اهلل
تعاىل ،ففي احلديث املشهور الذي رواه مسلم وغريه(( :كنت هنيتكم عن زيارة
القبور أال فزوروها فإهنا تذكر باآلخرة)).
وقد كان النبي ÷ يزور أهل البقيع ،وكذلك عائشة ،وكانت فاطمة تزور
قرب عمها محزة وشهداء أحد كل مجعة ،صحت بذلك األحاديث.

والطاعات كام ذكرنا وسائل مقربة إىل اهلل تعاىل فال وجه الستنكار زيارة
القبور ،وأما التربك واالستشفاء فقد صحت الروايات أن الصحابة كانوا
يتربكون ببصاق النبي ÷ وبامء وضوئه ،وبشعره ،وأوىص أبو بكر أن يقرب
عند النبي ÷ التامس ًا لربكة القرب من قرب النبي ÷ ،وكذلك أوىص
عمر ،ون َّفذت الصحابة وصية أيب بكر أوالً ،ثم َن َّف َذت وصية عمر ،ومل حيدث
أي استنكار.
وكذلك أوىص احلسن بن عيل (ع) أن يدفن عند قرب جده ÷ فإن حيل
بينه وبني ذلك فليدفن عند قرب أمه فاطمة رضوان اهلل عليها.
وبعد ،فال مانع أن يكون تراب قبور بعض الصاحلني سبب ًا للشفاء والعافية
كسائر األسباب التي يستشفى هبا من العقاقري الطبية الصناعية أو النباتات الطبيعية.
وال مانع من اعتقاد أن الرتاب سبب للشفاء ،كام أنه ال مانع من اعتقاد أن
أقراص اإلسربين سبب للشفاء و...إلخ.
قالوا :إن تعميم القبور بالبناء عليها وبترسجيها وفرشها َشك.
قلنا :تعميم قبور الصاحلني مرشوع جاء به القرآن فيام حكاه اهلل تعاىل عن
َْ ُ ََ ُ
ََ
ْ ً
ْ َََ َ َ ْ
از ُعون بَينَ ُه ْم أم َره ْم فقالوا ابْنُوا عليْ ِه ْم بُنيَانا َر ُّب ُه ْم
أصحاب الكهف﴿ :إِذ يتن
َ ْ َ ُ ْ َ َ ذ َ َ َُ ََ َْ ْ ََذ َ ذ َ َْ ْ َ ْ ً
جدا﴾ [الكهف.]41 :
أعلم ب ِ ِهم قال ِ
اَّلين غلبوا لَع أم ِرهِم نلت ِ
خذن علي ِهم مس ِ
وقد كانت عائشة زوجة النبي ÷ ترسج عند قرب النبي ÷ وتفرش...
وتعميم قرب النبي ÷ وتعميم قبور الصاحلني قد كان شيئ ًا متقرر ًا عند
مجيع املسلمني منذ عهد الصحابة ومن بعدهم من التابعني وتابعيهم حتى جاء
ابن تيمية يف القرن السابع ،فأظهر قوله املبتدع يف القبور ،ثم جاء بعده بزمان
طويل حممد بن عبد الوهاب فنِص مذهبه ،وحمي بدولة وسلطان مام ساعد عىل
تقرير ذلك املذهب وتقويته.
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التفرق واالختالف 412 ------------------------------
أنواع االختالف250 ----------------------------------------------- :
االختالف يف املسائل األصولية250 -----------------------------------:
االختالف يف املسائل الفرعية250 -------------------------------------:
وحدة احلق يف األصول 414 ----------------------------
حكم املخالف للحق يف هذا الباب 411 ---------------------
االختالف يف مسائل االجتهاد المنية 411 --------------------
أدلة من قال :كل جمتهد يف املسائل الفرعية المنية مصيب والرد عليها 253 ----
حكم املخطئ يف االجتهاديات 273 ------------------------------------
النســـــخ 410 -----------------------------------
كتاب اإلمــامـــــة272 ---------------------------------------------
ال خيلو الزمان ُمن يصلح للخالفة 414 ----------------------
أهم َشوط اإلمامة 412 ------------------------------
الطريق إىل اإلمامة 414 -------------------------------
حجج الزيدية عىل قوهلا يف اإلمامة 277 ---------------------------------
األدلة عىل إمامة عيل (ع) 273 -----------------------------------------
سبب سكوت أمري املؤمنني(ع)عن اخلالفة بعد موت النبي÷ 232 ------
السبب يف انحراف الناس عن عيل (ع) بعد موت النبي ÷ 231 ---------
حكم املحاربني لعيل (ع) 412 ---------------------------
خامتة هذا الباب 415 --------------------------------
بعض قواعد وأسس مذهب أهل السنة واجلامعة 411 --------------
الدليل عىل بطالن هذا املذهب 235 ------------------------------------
السبب يف انتشار مذهب أهل السنة 132 --------------------------------
مذهب شيعة عيل (ع) 404 -----------------------------
بعض أصول الزيدية 402 -----------------------------

سالمة عقائد الزيدية من اخلرافات وخمالفة فطر العقول135 ----------------
بعض أباطيل مذهب اإلسامعيلية 133 ----------------------------------
أساس اإلسالم 440 --------------------------------
األنفة والرتفع داء عياء يقود إىل عذاب اآلخرة 121 -----------------------
اقتضاء حكمة اهلل تعاىل التفضيل122 -----------------------------------
منكرو التفضيل والرد عليهم122 --------------------------------------
اهلل يعطي املستجيب أكثر مام يأخذ منه 125 ------------------------------
املحبـــــــة 441 ----------------------------------
احلجة عىل إمامة احلسنني بعد عيل 440 ------------------- #
إمامة اإلمام بعد احلسنني (ع) 444 ------------------------
حكم املتقدم عىل عيل (ع) 442 --------------------------
الصحبة والصحابة 442 ------------------------------
منازعة فاطمة أليب بكر110 -------------------------------------------
اتفاق الشيعة وافرتاقها 444 ----------------------------
قيام إمامني يف وقت واحد 444 --------------------------
تنحـي اإلمـــام 444 --------------------------------
التفضــــيل 441 ----------------------------------
أفضل أزواج النــبي ÷ 441 -------------------------
واليــة أهــل البـيت 441 -----------------------------
احلســبة واملحتـسب 420 -----------------------------
األمر باملعروف والنهي عن املنكر 424 ----------------------
طريقة األمر والنهي 121 ---------------------------------------------
اهلجــرة 422 ------------------------------------
تفصيل وتوضيح120 ------------------------------------------------
السفر إىل بالد الكفر والفسق125 --------------------------------------

املنزلة بني املنزلتني 421 ------------------------------
الصغائر والكبائر 421 -------------------------------
أمثلة لذنوب ال يسلم منها املكلف مهام اجتهد 103 -----------------------
خطايا األنبياء صلوات اهلل عليهم 424 ----------------------
اإليمـــــان 422 ----------------------------------
اإلسالم 425 ------------------------------------
الكفر والفسق والنفاق 424 ----------------------------
فيم يتفق الكافر والفاسق واملنافق وفيم يفرتقون؟ 107 --------------------
اإلكفــار والتفســيق 450 -----------------------------
أقسام الكفر103 ----------------------------------------------------
حكم كافر التأويل 452 ------------------------------
املطرفية 452 ------------------------------------
يف التفسيق 452 -----------------------------------
التـــــوبة 455 -----------------------------------
ما يشرتط يف صحة التوبة105 -----------------------------------------
التوبة من ذنب دون ذنب 451 ---------------------------
يف اإلحبـــاط 451 ---------------------------------
تكفري السيئات 444 --------------------------------
كتاب الوعــد والوعــيد121 -----------------------------------------
خلف الوعد والوعيد 444 -----------------------------
اخلالف يف ختلف الوعيد يف حق أهل الصالة 442 ----------------
األدلة عىل خلود فساق هذه األمة يف النار 442 ------------------
اعرتاضات والرد عليها 442 ----------------------------
يف خلود الفساق يف نار جهنم 444 ------------------------
إحاطة اخلطيئة152 --------------------------------------------------

شبهة وجواهبا 151 --------------------------------------------------
قولنا يف األحاديث التي يروهيا أهل السنة 412 ------------------
الشفاعــــة 412 ----------------------------------
الرد عىل من قال :الشفاعة ألهل الكبائر 150 ----------------------------
الكالم عىل حديث(( :شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي)) 150 ----------------
تعذيب أطفال املرشكني 411 ----------------------------
يف عــذاب القـــرب 411 ------------------------------
كيف يقع عذاب األرواح ونعيمها؟ 173 --------------------------------
ــــور 414 ---------------------------------
الص ُ
يف ُ
القيـــامـــة 412 ----------------------------------
البــــعث 412 -----------------------------------
فائدة لطيفة يف التعبري عن حدوث البعث بالمن 170 ----------------------
بعث الناس عراة 411 -------------------------------
بعث كل ذي روح 411 -------------------------------
احلســاب 411 -----------------------------------
املـــيزان 411 ------------------------------------
الصحــف 410 -----------------------------------
الصــراط 414 -----------------------------------
إنطاق اجلوارح 131 -------------------------------------------------
خلق اجلنة والنار 414 -------------------------------
الـحـــوض 412 ----------------------------------
الكوثــــر 412 -----------------------------------
الزوجـــــة 412 ----------------------------------
جنـة آدم130 -------------------------------------------------------
اإليــامن بالقـدر 412 -------------------------------

تنوع القدر والتقدير 414 ------------------------------
وجوب اإليامن والتصديق بحكمة اهلل يف املقادير 411 --------------
خـاتــــمة137 -----------------------------------------------------
وقوع االختالف يف الدين 137 ----------------------------------------
ال تثبت صحة أي مذهب بالدعوى فقط 133 ----------------------------
االختبار للمكلفني سنة اهلل يف خلقه 133 --------------------------------
اختبار أمة حممد بأهل بيت نبيها ÷233 -----------------------------
تكرار الرسول ÷ لبيان حق أهل بيته (ع) لتتم احلجة 200 --------
خطورة الكرب والتحذير منه 204 -------------------------
شبه أهل السنة عىل أهنم الفرقة الناجية واجلواب 202 --------------
مناقشة حديث :خري القرون قرين..إلخ 202 -------------------
استدالهلم بثناء اهلل عىل الصحابة والتابعني والرد عليهم 204 ----------
األدلة عىل أن أهل البيت ومن تابعهم هم الفرقة الناجية 201 ----------
سنة االصطفاء اإلهلية233 --------------------------------------------
افرتاق الشيعة إىل زيدية وإمامية 240 -----------------------
توضيح بطالن مذهب اإلمامية يف اخلالفة 244 ------------------
التـوســـل 242 ----------------------------------
املحتويات 220 -----------------------------------------------------

