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)٣( J_lسم؛ تيسير 

الومح6اسبسلااك 

توبعد بعده، ني لا من على واللام والصلاة وحده  aUالخمد 

اس.ممبنه!رحمه - قيامة ابن للأمام الاعتقاد للمعة مختصر شرح فهدا 
الاعتقادء.ءتيسيرdu؛ 

اتلمها،ملويدلل غامضها، ويوصح معانيها، يقرب متوسعل، ثرح وهو 
هدهلأن الماسة. الحاجة عند التكلمان.إلأ مناتشات عن العد على فيه حرصت، 

المتخصصة.وكتبها مواضعها لها 

أمران;الشرح هدا إحراج إلى لنمي والذي 
مننقالوه حيث، ، ذالئ، على دارالوطن في الإخوة حرص أحدهما; 

المللث،جامعة '؛للبة على ألمن، دروما الأصل في الشرح كان حيث الأشرءلة، 
مح،ا مبفل الوض دار في الإخوة نام وند المجد، في بالرياض معود 

.حيراالق فجزاهم ، الأحاديث، وتخرج الأيامتح وعرو وءلباعتها، الأترؤلة 
اللسانكماأن اممرار، هومعلومركرفيها ^^رْلة.كما اني: الف

الأشرطةيجعل مما المراد، المعض من القلب، في ليس ما إليه بق يفقد فيها يند 
هومما وفراءة نقلا ، __^lJiقد تكن لم ما نحرير مريد إلى تحتاج عامة بصمة 

•ذلك نثل ومحرر مكتوب 

الأشرطةتللم؛، عن بديلا المعلؤع هدا ليكون العبارايتخ؛ أصحح أن فاحببت، 
الأسممادة.أراد لن 











الاعتقادلعة تيسير )٨( 

اذكتاب من الصحيحة الأدلة على المني الامحفادالمحيح أن ولاشك 
الرشادييل م؛ الرشاد مبل إلى علمه ار ومسلكه فلن هاد ا رمحوله ومنة 

طريقه*ي واستقام ورشد هدى ثمن يهما اعتصم من يكون بان الدنيا، في 
والبيع.الأهواء وأهل الضلال مبل عن وابتعد 

هزاعلى مات من يهدى حنن الأخرة، في الرشاد إلى سبيل وهوأيقنا 
القيامة.يوم تعالى اس برضوان والفوز المم، جنات إلى الصحيح التوحيد 

يلإلى لهدي وفق وممن الجنة، أهل س جبنا بمجعلما أن تحالى اف أل أم

نكرنأن هدْ الته ريمن يرد لم تعالى اس رحمه الشبح فإن هدا وعلى 
بلغةأرائها أو الهلريق، تضيء لمعة أرادها ؤإثما الاعتقاد، في منملأ كتابا 

معرفةلديه استقامت وفهمها، واستوعيها اللم قرأها إذا ؛،حيث للسالك، 
عفيدتهرنهل على حرص تعالى الذ وهورحمه المحددة، جوانبها من الحقيدة 
صافيةعقيدة تكون حتى ، غه اس ول رممنة وّْن الذ اب كتمن بالأدلة 
رالغلأمفةالمكالم\ن من والبلع الأهواء أهل عقاتد شوائب عن بعيدة حالمة 

الضالة.الفرق وأصحاب 



)٩(|لأصم1د سسيرلا<

افعمد الدين موفق محمد أبو الأوحد العالم الإمام الشيح قال 
الل،را':رحمه المالخي الخسلي القدمي فدامة بن محمد بن أحمد ابن 

الرحيمالرحمن الق م ب

أنمةمن المنمون به يثدأ بما ه هال رمالته تعالى. اس رحمه الشيح. بدأ 
الرحيم*.الرحمن الك م ءيت مار.فقال اف سلام-رحمهم 

فيالفنون؛ حميع في الكتب شروح كافة في منتشر الملة على والكلام 
شرحمن يكاد لا وغيرها، الفقه وفي العقائد، كتب وفي الشجو، وفي اللغة، 

أسماءمن عليه دنت وما معناها، الملة؛ عن وتكلم إلا الكتب هذه من كتابا 
فوله:حول الكلام وكذلك الرحيم، الرحمن، الق، وتعالى.: بحانه اف. 

•والمجرور الحار يتعلق شيء وبأي راسم® 
اسبم  ١٠تعالى) اتذ رحمه الموك قال فنقول: مجملة إشارة نشير ونحن 

وتعسالى،ارك تبياس متعينا كتابي أبتدئ المعنى ت بمم  ١١الرحيم الرحمن 
كتابايولف لن بالية ذللئ، أبدأ، تقديره تمحدوف متعلق ومجرور جار • م فب

الرحيم،الرحمن اينه بم ونال القرآن يقرأ القارئ كان ؤإذا هنا، كامامحا 
الإنسانكان وإذا م، بأقرأ تقديره كحذوف متعلما ومجرورا جارا بم تكون 

المكانهوا أيحل معناها يكون اذ، جر بويقول مكانا أويدحل بيته يدخل مثلا 
وتعالى.تبارك باس متعينا أي الرحيم، الرحمرن اس م ب

البملمّاءلأن بجامد؛ وليس مشتق أنه فيه الصحيح اااساا الخلألة ولفغل 
وغيرحام،- عالم إنه نال; فبعضهم ءا ،، ١٥١١١الجلالة لنقل في اختلفوا اللغة وأهل 

ألهمن هو هل الاشتقاق، في اختلفوا نم مشتق، إنه قال: وبعضهم تق، نم 

رالعادة مي كا الناخ، أحد من هي الأوحد بالعالم وصفه نمها التي القيمة هذْ 
رااكت_،.الخطرطان، 



الاعتقاد,ور؛ن تسير 

أله.فهو يأته أله من أو ، مألوْ فهو يأته 
عبادءيأنه الك إن أي نهوأله، ياله أله من أنه إلى التكلمن يعص فدمب 

•إرآحرْ يرزنهم الذي وهر حلمهم، *هوالذي 
فرواحتن التكل٠يرن من عندكثير كبير حه1أ ول التفسير هدا على وبناء 

لأحالقإلأاس،بأزيماها: فروها حيث لأإلهإلأاس، الشهادة: كلمة 
ألهمن أنها الصحيح، هو الثاني القول لكن الاشتقاق، في الفهم هدا عر بناء 
المستحقهو أى اف، هو وتعالى الذسمحانه أن أي معبود، أي مجالوء فهو يأله 

إلابمحق معبري لا أي اس إلا إله لا الشهادة؛ كلمة ير نفحاء ثم ومن للعبودية 
اشتقاقفي أيما المحح وهو العبادة توحيد هر وهدا وتعالى، تبارك الذ 

كلمة

وتعالى.تارك الذ أسماء من اسمان الرحٍما وءالرحمن 
بهلايوصف وتعالى، يالذبحانه حاص مبالغة صيغة رالوحسمزا: 

يوصفقد لكن وتعالى، تبارك أمحمائه مجن امم أيما ورالوحيمء: مخلوق. 
صفةعلى دال والرحيم الرحمن وتعالى تبارك واسمه رحيم، بأنه المخلوق 
تباركس تثبتهما ٠لالرحمنء اس اسم أيما وكيلك الاسم هذا أي وهر الرحمة، 
القيمولابن • للمخلوقن محنابهة غير مجن وعنلمته، بجلاله يليق كما وتعالى 

حولجدا حليب كلام الالك؛نا ®مدارج كتاب أول ني تعالى الذ رحمه 
إليهفليرجع الفائدة أراد فمن ء، الرحيم #الرحمن تعالى اسمه وحول القاتمة، 

٠جمة نواتي نه فإن لتمامه 



(١١)الأءتت1د لعة تسير 

انزمكو في ود مبالعان، نوج؛كل، انحمللب الحمد 

.ان،اليكل انحمود لك ءاخمد تعالى! اس رحمه الشخ يقول هذا بعد 
أوصافذكر لة،(  ٠١٠^١١١المائل بقول واكمود للاصتغراق. ءالخمدا ني ءالء 

أهله.هر بما وتعالى بحانه اس على والثناء بها، والاعتراف المحمود، 

مهم،أمر على يدل  ١٠ان لم؛ايكل ت هنا تعالى الذ رحمه المؤلف ونول 
وتعالى،بحاته حمده على الخلق جمح فهلر وتعالى بحانه اذ وأن وه

النيثمل انء يبكل ®الحموي نقوله ثم ومن بالربوية، له والاعتراف 
تعالى:نال كما الخلونات جمح يعم الذي الممال ان نأيصا ويشمل الحال، 

بحمدهيسنح إلأ شيء من وإن فيهن وس والأدؤنن المتع الممرات له جح نؤ 
[.٤٤سآيحهمًي]الإمرل: لأمممهون ولكن 

الخلونان.جمع بمحمدْ وتعالى بحانه اس فإن ت الخال لسان 
فمهماالألسنة، جمع على المحمود وتعالى بحانه فانه الفال: ولسان 

منعلموا بما اللغة تلك أهل يعحمده وتعالى الكبحانه فإن اللغات، احتلفت 
والربوسةالألوهية حصانص من وهذا هوأهله، وبما وتعالى بحانه أوصافه 

وتعالى.بحانه اس إلا لأحد نكرن لا التي 
لهوتعالى بحانه أنه أي زماز،ا كل في ءالمود تعالى اس رحمه يقول 
نمان;والعبودية العبودية. 

جمعتشمل أحد، عنها يخرج لا شاملة، عامة عبودية ؟ القسم 
الرحمنإلأآتي والأرض السموات ش محن كل إن ؤ بحانه قال كما الخلق 
مقتضىهي العبودية وتلك معبود وتعالى بحانه وهو ، [  ٩٣ت تمر:م ه مدا 

هوحالمهموتعالى بحانه لأنه الخلق؛ جمع عند فهومعبود الربوبية، 



الاعتقادئالة تسبر ( ١٢)

اربوببنوتعالى نارك ربهم وهو ثبتهم، ثم أحياهم اري وهو ورازنهم، 
إنسمن لا أحد، منها يخرج لا الثاملة العامة العبودية هذه فان لهذا الكاملة، 

ولانمس من ولا ملك، ولا بثر من ولا ولامرمزولاكافر، ولامزجن، 
ذب فالكل ، هراء من ولا بحر من ولا ، مماء ولا أرض من ولا قمر، 

.أبواأم ناورا سبحانه له مقول وتعار، نبارك له مسخرون وتعار، سبحانه 
ألييهو ونعار بحانه اس فإن الكثيرة، النصوصر عاليه دلتا تما وهذا 

وهم، يشاء ا ملهم يقدر وهوالذي يأمرهم، الذي وهو الخلق، حلق 
همعقولأ ونعار بحانه اذ عيناهم ١ الذين آدم، بني حتى له، حاصعون 

رزقهم،وفي بل فتها، حياتهم وض الأرض، هدْ ش نشأتهم في أيقنا 
منامهم آجداخل يجري وما وأؤلوالهم، وألوالهم، وموتهم، وأحلهم، 
ذفيه حون خاصسهم ذلالن، كل ، آحر0 إر والهضم والدم القلب حركايتح 

كيفيةولا معينته، كتفية يختار أن فى إرادة للإنسان فليس وتعار، سبحانه 
غيرإر حاجته، قضاء كيفية ولا عروقه، في الدم صح كيفية ولا ه، ئف

فكيف؛غيرْمنالخلوقان،؟ا،لكلفج، العائل الإنان في هذا كان وإذا ذلك،، 
٠أحد عنها يخرج لا التي الشاملة العبودية هي هذه 

بهايتميز التي هي، العبودية وهذْ الخاصة؛ العبودية ■ انطء الئ الف_سم 
مخلصنوتعار تثارك، الذ يعبدون الذين هم فالومنرن الكفار، عن المؤمنون 

.واللام الصلاة عليهم رسله ألسنة على بها أمر الي، مريعته وفق على له 
فيهيدحل قد زمان،ا كل في ررالمعمرد I ال تعالق رحمه المؤلف فقول 

بالؤمت^ن.الخاصة العبودية فيه يدحل ونل العامة، العبودية 





لعةتسير ( ١٤)

والأنداد،الأ،ساه عن جن 

عنديحمل ما غاية ؤإنما واحد، ونت ني متكافن عملين في لتكون العقلية 
آخربعمل برجله أو بيده ينتغل ثم ، ذهنه فيه يعمل بعمل ينتغل أن الإنسان 

يستهليع.فلا ذلك ماعدا أما فكر. إعمال إلى يحتاج لا 
فيفيسمع والأرصى، السموات سمعه ومع فقد وتعالى سحانه الله أما 

بلغتومهما وا،لكان الزمان اختلاف على وأنوالهم، الداعان دعاء واحد وفت 
يشغلهولا ثان، هوفي يوم كل وتعالى سحانه وهر والسايلن، الداعين كثرة 
هذا،ويرزق لهدا، ويستجيب هذا، على ويتوب لهدا، فيغفر شان، عن شان 

فلاالصمات، كامل لأنه وتقدص؛ وتعالى محانه C هدا ويميت هذا، ويحني 
بغيره•يقاس 

لأمماتهتعالى اس رحمهم والخماعة السنة أهل أئمة فهم هوحقيقة وهذا 
الخلرن؛ن،مشابهة دون وعنلمته بجلاله يليق كما يفهمونها كانوا وصفاته، 

•تأويل إل يحتاجون فلا ثم دمن 
مجنصفة سمعوا فإذا التشبيه، ني أولأيقعون فهم الباطل الكلام أهل أما 
يمالبشر، من أوفلأن فلأن كصفة أنها ظنوا وتعالى تبارك اس ات صف

فيفيق—حون توهموه، الذي التشبيه هذا س للهروب التأويل إلى يضطرون 
يالقكما الصفات ف فيبنون والحماعة الة أهل أما والتعطيل. الجحود 
•تعطل إلى ولا تحريف، إلى تأول،ولا إلى يحتاجون ولا وعظمته، بجلاله 

والأنداد؛؛الأشساه ارعن وتنزه تقدس أي ء )اجمل تعالى الذ رحمه نال 
بحانهّوهو بعض، دون الوجوه بحص من هوالمشابه والشبيه الأشباه 
منصفة أي في ولا ذاته، في لا خلقه، من شينا يثبه أن عن جل وتعالى 



(١٠)Iلاسقار ئعة تسير 

انمادجميع في حكمه ونمد والأولاد، الصاحبة عن ونغره 

وتعالى.تبارك صفاته 

مح،أو الرثوية، ش مواء والمثل، الند عن وميس جل أيقنا أنه كما 
وسْانمود نهوالرب ذلك، أوغير المنان، من صفة نى أو الألوهمة، 

له.شريك لا 

القرآنس النصوص علميه دلت ومحيا والأولاد® انماحبة عن اروكزه قال: 
ولاصاحبة يتخذ لم وتعالى فهوبحانه وغيرمحا، الاخلاصن مورة فى والسنة 
إناث،الملائكة أن زعموا حسما المشركون ادعاه لما تضض ذلك وفى ولدا، 
المسيحإن • يقولون حينما النصارى أو ذلك. عن الق الى تعالذ، بنات وأنهم 

إلىيحتاج والابن • اس ابن العزير إن يقولون؛ حينما اليهود أو • اف ن اب
يقولعما تعالى والولد، الصاحبة عن تنزه وتعالى بحانه واس صاحبة، 

٠كثيرا علموا حميعا هرلأء 

فيالماظ الحكم هذا في الأصل العباد® جميع في حكمه اءونفذ قال; 
وهلءايكن، لم ينسأ لم وما اذكان، شاء فما القدري، حكمه أنه العباد حمٍح 
مبحاهاس حكم فيهم نفذ العباد فجميع والكافر، الموس الحمتع في نفذ الذي 

وممرتوزبأمراس،وبمحيوزبأمراس، اس، بأمر الدنا هذه إلى جاءوا فهم وتعالى، 
وتعالىبحانه اف أن الكلام! هذا عموم فى يدحل وقد نافذ فيهم فحكمه 
بجزائهالأخرة وفى وأمرْ بنرع؛، الدنيا في العباد يحكم؛؛ن هوالذي وحده 

.[٥٤]الأعراف;ه والأُر الحلي له ألا ؤ تعالى؛ ثال كما • وحسابه 
فهووتعالى، بحانه الك نؤع هونفاذ والأمر." ، ®التقدير® هو والخلق! 

هوبحانه أنه فبما يناء، بما لهم ؤيشؤع عباده، ين بمحكم الذي وتعالى سبحانه 



الاعتقادلعة تيسير ( ١٦)

بالتمكيرالعفول ثمئنذ لا 

وتعارسحاه نهوأيصا النافذ، هو القدري حكمه أن وبما عباده، فوق القاهر 
يأحدا حكمه في يشرك ولا ؤ تعالى: قال عبادء. و؛ن والخكم التميع له الذي 

امزاودمرله الله قضى إذا *ومنة ولا لموس كان ؤوما تحار: ريال [، ٢٦]١^،: 
وتمار؛سحا)ه ويقول ، [ ٣٦زاب: ]الأحه أمرهم من الخيرة نهم يكون أن 
الُُشذ,فإم الأناء ءمحهم فعميت' )قء المرسل؛ن أجسم ^١ ١٠نمول يائيهم يوم وؤ 

محايحلق وربك لؤ ذلك:  wIajتمار قال أن إر ، [ ٦ ٦ ، ٦ ٥ ]القمص: ي يتساءلون 
ألاؤ كقوله: ويختار، يخلق ، [ ٦٨]القمص؛ ي الخيرة لهم كان ما ويخفار يشاء 

قا>را،العباد جمح ر حكمه ينفذ فهوالذي [، ٥٤]الأعراف:ب والأمر الحلي لة 
٠وصرعا أمرا العباد جمح ر حكمه ينفذ أن يجبا وهوالذي 

فيوتمار سبحانه أنه أي بالتفكير، العقول تمثاله ءلأ تمار: اس رحمه قال 
رالعقل يغ مهما أي بالتفكير، العقول أوتثبهه تمثله أن ممكن لا وصفاته، ذاته 

أوصفةالك، ذات أويشبه ممثل أن يستطع فلا أونحوذلك، حياله وصعة فهمه 
وتمار.تبارك اس صفات من 

منصفة أو اس ذات ممثل أن المغير القاصر ان الإنعقل يستملح وكيف، 
عندهايقف أن يجب، مما هى - آية ر ه نفعن يقول وتمار صبحانه والذ صفاته؟ 
حنالله قدروا وما ؤ ونمار_: صجحانه اس صفات عن يتكلم وهو دائما الإنسان 

;ر ]الزمب بيمنه مطريان واو1موات القياُة يوم ئضته جميعا والأرض فدره 
عريجري جدا صغير هوحلق الذي الإنسان لهذا فار إ أ هذا نمور ، [ ^١٦

صغيرةذرة إلا تمثل لا الثامحع اس لكون بالنسبة الأرصى وهدء الأرؤس، هذء 
قالكما وسعتها ومجراتها بكواكثها موات والالأرصن فإن ذللن، وُع جدا، 

مطوياتوالنموات القيامة يوم لضنه جميعا والأرض ؤ ونمار: سبحانه الله 



(١٧)د l_vالعة سعير 

هالمير السميع وهو شيء كمئله ليس ؤ بالتصوير، القلوب نتوهمه ولا 
[١١]الشورى: 

وتعالى؟سبحانه اس صفات ليمثل العقل ياتي فكيف [، ٦٧]الزمر: ه بيمينه 
العقول)الممكير.تمثاله لا وتعالى فهوصبحانه 

ادراكشأنها من نوة الوهم: ؛ بالنمويرا< الملوب تنوهمه ءرولأ ونوله: 
معانوهم إلى يصل أن ممكن لا توهم، مهما القلب أن والمعنى الخزئيات، 

صفاته.أو وتعالى بحانه الله ذات بمموير 

اس،سحانهصفات كيفية أن استعالى رحمهم اللف أئمة قطع ولهذا 
لفيثبنون والخماعة السنت أهل فإن ولذا بها، يحاحل ولا تعرف، لا وتعالى 

عنوتعالى تبارك انذ فال كما اف، إلى أمرها يكلون الكفية 3كن الصفات، 
١ام:]الأنع^ الأبصار يدرك وهو الأبصار تدركه لا ؤ تنمه:  هأنأي [؛ ٠٣

عمانيةرويا القيامة يوم المؤمنون يراه حبنا يرى، كان ؤإن وتعالى بحانه 
•وتعالى سبحانه به يحيتلون ولا يدركونه، لا له رؤيتهم مع أنهم إلا حقيقية، 

نرىمثلا' الأن فنحن الأعلى المثل وف الإدراك، وبان الروية وفريىُين 
هذهندرل أن تهليع نلا لكننا القمر، وري مس، الويرى ، الماء 

تفاصيلندرك أن نستطع لا أننا إلا الخبل، نرى الأرض فى بل المخلوقات، 
تدركهلا ذك مع ولكن نرى، قاف الأعلى، المثل وف ذللئ،، ونحو الخبل هذا 

الوتعالى بحانه فهو الخبير، اللهليفا وهو الأبصار يدرك وهو الأبصار 
أوالقلب يتوهمه مما التصوير هذا كان سواء ممن، بتصوير القلوت تتوهمه 

فعلية.لصفة أو معنوية أولصفة وتعالى، سبحانه ف ذاتية لصفة العقل 
مأنستهلة مالمنة أهل قواعد من قاعدة تعالى اف رحمه عغ الذكر يم 



الاعتقادلعة تسير ( ١٨)

هووهدا ه، الصير السمع و،او قيء كثه نيس ؤ وتعار؛ بارك اف كتاب 
الثسهةعلى رد شيء( كمثاله )ليس سؤله: والخماعة، السنة أهل منهاج 

ولاحلقه.، من أحدا مماثل فلا ، ء ني كمثاله ليس وتعار فهوسبحانه والممثلة، 
هناو>اشيء،ا ، شيء كمثله ليس تال: ولذا حلقه، من أجد صفات صفاته مماثل 

جاءتقوله»كمثاله» ر والكاف ؛ *ليس* فوله نفى ياق ر نكرة لأنها تعم 
شيء*.كمثاله الهس ناكدهابقوله شيء*، ظ ءليس فيه والأصل للتاكيد، 

مثل®ليس المعنى فيكون ®مثل* ممعتى الكاف إن ت نالوا العلماء وبعض 
كمثالهليس المثل مثل كان إذا أنه • أي المبالغة بات من وهذا قالوا شيء* مثله 

•أور باب من الّل فإن سحائه، 

لذالصفات إنبات لبيان هدا ب المسير السمع وم ؤ ت تعار ونوله 
وهوالسمعُؤ تحار• نوله لأن فهرردعرالمعطلة؛ وتمار، سبحانه 
وتعالى،تبارك له والبصر المع صمتي على دالان لف مان اصه انمجر 

صفةوهر عليه دلأ ما بإثبات إلا ستا أن ممكن لا لف اسمان البصير* وءالمح 
■والبصر المع 

المعتزلةتسلمهل زمن ر العباس بني حلفاء أحد على المعتزلة بعض اقترح ولذا 
وهوالمحشيء كمثله أليس عليها مكتوتا وكان الكعبة سنرة على يكتب أن 

الحكيم*.العزيز وهو شيء كمثله أليس ويكتب ممحوها أن عليه انترح البصير* 
إن•' ونقول الحكم؟ والعزيز المر مح الب؛ن الفرق ما يقول؛ 

الأرس٠.ينهذين لأن حكيم؛ عزيز الذ أن يثبت أن من عنده ُاع لا العتزر هذا 
حتىالبصير، ممحوالمح أن أراد لكنه ، ونحوذللث، ربوبيته إر يرححهما ند 



(١٩)الاصتاد ئعة تسير 

امتوئاتحرش على الرحس ؤ الٌلى والصمات تى، الخالأسماء له 

.الشميه لتوهمه نظرا والصر المع صفة من عليه دلا ما ينفي 

الحنة،هي الحستى ا"فىاا الأسماء ارله ت تعالى الذ رحمه الشيخ قال 
وللهؤ ت تعالى نال القرآن بنمي ورد ند وهدا غايته، الحسن في بلغت التي 

كلهاوتعالى سحانه فأسماؤه [، ١٨٠ت ]الأعراف ب بها فادعره الحسى الأسماء 
وتعالىسبحانه له أن أي النليء ®والصفات الحسن، في الكمال بالغة حسنه، 

فهيعظيم، صفة لأنها والعظمة؛ المدر ذات الكاملة، العالة الصفات 
كاملة.صفات 

لبيانالحميدة هاوْ بداية *ي ممثل أن أراد الذتعالى رحمه الشخ إن نم 
أوحلاف فيها ونع ند الخي الصفات ببعض تعالى، اس رحمهم السلف منهاج 
انمرشعلى الرحمن ؤ ت فنال والطرائق، الفرق ؛_ أونحرذلل؛، كلام 

افعلى والثناء الدح ماق تعال اس رحمه ّاقها وقد ٥[، ]طه! ه امتوئ 
كمثلهليس ١٠! اس رحمه قال ففد ذللت، على يدل السياق لأن وتعالى، سبحانه 

قال!نم ، العلى،؛ والصفات الحسنى الأسماء له البصير، السميع وهو ئيء 
هرمما الذ على الثناء بين تعالى اف رحمه فجعع استوي؛؛ العرش على ْالرجمن 

فىاس شاء إن وصيآتينا العرش، على الاستواء صفة مثل صفاته، من ثابت 
ومدلولها.الاستواء صفة على الكلام الشرح هذا أثناء 

صفات،من عليه دلت ما إلى الأية هذه في ينير أن أراد إمما هنا والشيح 
الصفات.إبان في تعالى اس رحمهم اللف منهاج بيان أراد أيفسا لكن 

بجلالهيليق كما وتعالى سبحانه س الاستواء صفة يثبتترن والحماعة الستة وأهل 
فيوتعالى تبارك اس كتاب في ورد العرش، على الق استواء لأن وعفلمته؛ 



الاصقادتسيركة ٢، 

،f >■ طه: ل ^ الترى نحت وما بينهما وما الأرض في وما السموات في ما له 
[V ]طه: ي وأخفى النرّ يننإ ^ يالمول تجهرْ إن وؤ 

باطل،أونحوذلك، بالامسلأء أوتأوله فره من أما مواضع، بية 
ذلك.منافئة تعالى اس شاء إن وسيأتي 
تهماوما الأرض في وما السموات في ما له ؤ تشهيات مالشيخ يقول ثم 

ومحاموات الفى ما له صفاته. كمال لبيان وهذا ، ٦[ ]طه؛ ه اكرئ تحت وما 
وحتىبملك"شينا، الخالونين من أحد ولا . اإلالكانهومالك الأرض، ني 

أنهو يستتلح لا مالك أنه جهة من حهت؛ن من ناقصا ملكا يملكون الدنيا ملوك 
ومقطعناقص هذا ملكه أن أحرى جهة ومن • يشاء كما فيه ويتصرف يحوزه 

فيما له الذي اللك مالك أما ملقه. عنه أويرحل هوعنه، يرحل أن إما لأنه 
وتعالى.تبارك وهوالمالك له فهوالخالق الأرض، في وما موات ال

ياكرئ تحت وما ؤ والأرض الموات ب؛ن ما أي ب بينهما وما ؤ ت نال 
العلوفي ، شيء كل له وتعالى سبحانه اس أن لبيان وهذا هوالتراب ت الثرى 

*بينهما وما والفل 

لبيانوهذا ٧[ ]طه: ه وأحمى السر بجم فائه بالمول تجهر وإن ؤ نال؛ 
تجهروإن ؤ ت تعالى وقوله وعلمه. سمعه في وتعالى مسحانه الذ كمال 
التعليلحاء ولذا ، مواء عنده والعلانية بالقول الحهر أن لبيان ب بالمول 
نلهوماوالرُ؛ ر، المن أحمى أي وأس البر بجم فإئه ؤ ت بقوله 

٠وبينه يينه سرا كئمه أي يكدا، اره حمفيقال! آخر، لمخمحن الإنسان يمره 
•انمن ب؛ن يكون الذي الر هذا من أحفى أي ه وأحلى ؤ تعالى؛ فقوله 

ه،نففي ان الإنسره ما أي السره نعلم فإئه ؤ ت نوله إن ت وقيل 







(٢٣)الاص نمركة 

نجيهلسان وعر العظيم، كتابه في ذمسه ه وصف، مما •،وصرف 
الكر؟؛،

وكتبه.وعلمه، وتعار، سبحانه الق أحصاه عملوه، تما خلفهم ما يعلم 
اركتبواس ولاحق، ابق مشيء بكل احامحل اس علم فإن هدا وعلى 

نالكما يكون، كيف كان لو يكن لم وما يكون، وما كان، ما ■علم وتعار 
يطلونوتعار سارك يديه بان يقفون وحينما الدنيا فى الكفار عن تعار 

[،٢٣]الأنفال: لأممعهمب< حيرا فيهم الله علم ولو ؤ تعار: اف نال الرجعة. 
ه.صه ئهوا لما لعادوا ولوردوا ؤ الأحرة: في عنهم وثال الدنيا. في هدا 

.[٢٨]الأنعام: 

الحلماليقيني، العلم باب من هزا بل التقدير، باب من هدا أن تظنوا ولا 
يناهدالقيامة، يوم اف يدي ي؛ن وانق وهر الكافر أن ت تعالى ف الكامل 
البعث،عينيه، بأم الحقيقة يرى نبها، مراء لا التي بالحقيقة ويوتن العياب، 

نهوالما لعادوا ولوردوا ؤ قالاسءئه! والحنة، والار، والحساب، ، وا؛زاء 
فبقول:وشركه، إركفره لعاد الدسا، لوعادإر الكافر هذا أن أي ب عته 

مرةالدنيا إلى رجعنا قد نحن ها صحيح، غير الأمر إن لكم تلنا قد ها 
العلم،باب من هو ه عته نهوا لما لنالوا ردوا ولو ؤ تعار؛ قفوله • أحرى 

وماكان ما علم وتحار سبحانه فهو يكون. كان كيف لوكان يكن لم بما العلم 
دم-ش•

والحماعةالمنة أهل قواعد من قاعدة بذكر تعار، اف رحمه المخ بدأ نم 
بما®مرصرف ت اس عن ار تحاس رحمه فقال والصفات، الأسماء باب في 

اركتبأنه أي الكريم،< نبيه لمان وعلى العفلمم كتابه في نضه يه وصف 



الأءتق1دلعة تسير ( ٢٤)

منلام العليه الصطفى عن صح أو القرآن، في جاء ما وكنأ 
والقبول.بالنسيم وتلمه به، الإيمان وجب الرحمن صفات 

كتابهيى والحلال الكمال صفات من ه نفو4 وصف مما موصوف وتعالى 

•الكرم نبيه لسان وعلى الُْليم 

أو، ه نفُه وصف مما الله يمنون والخماعة؛ السنة أهل مذهب هو وهذا 
أوشبهوها، أو الصفات، يعطلوا أن غمر من ، . ه رسولبه وصفه 

ولهمنمع باس، اللائقة معانيها عن بها يبعد تأويلا يتاولوها أو يحرقوها، 
سحانهاس إلا يعلمها لا الصفات هذه كفة بأن وإممانهم ويقينهم واعتقادهم 

تالباب هذا في والحماعة السنة أهل ناعية هي وهذه وتعالى، 
الكتابفى وردت كما وتعالى سحانه ذ والصفات الأسماء ات إثب
عليهامار التي هي القاعدة وهذه ٠ وعذلمته الذ بجلال يليق وكما إ والسنة 
ماتفصيل ذكر تعالى اس ثاء إن وسيأتي هذا، كتابه فى تعالى اذ رحمه المؤلم، 

.الاعتقاد اثل موبقية وصفاته، وتعالى تبارلئ، الله أسماء من ورد 

السنةأهل به مميز حدا ومهم حطتر أمر ببيان تعالى الذ رحمه أوصحها ثم 
لامالعاليه المعلفى عن صح أو القرآن، في جاء ما ؛اوكل فقال • والخماعة 

وترك، والفجرل بالنسيم وتلفيه به، الإيمان وجبا الرحمن، صفالنا من 

•والتمثيل* واكب والتاويل بالرد له التعر٠ر، 

السنةأهل قاعدة بيان فى اذ رحمه المؤلف، أحماله لما تفصيل وهذا 
أولا،القرآن على بالاعتماد وذللق، والصفات، الأسماء باب في والخماعة 

!ثانياالسنة وعلى 



(٢٥)الاعتقاد لعة تسير 

اتلمجمح في به نأخذ فإننا العظيم القرآن في جاء ما كل إن : أه[] 
أهلوأيصا قائل؛ يقول وند والصفات، الأسمعاء مسالة رأسها وعلى الاعتقاد 

فيمما يأخذ من من عغليم ئرق ت نقول . القرآن في مما يأخذون والمعطالة الكلام 
لماومثبتا ، . الني سنة للقرآن را ومقبالقرآن، اقرآن ممرا القرآن، 

.فاسدة عقلية قواعد أجل من وتأويلا نحريثا فيه يعمل ثم به ياخذ من وبين ورد، 
يا:زف:ه استوئ انمرس عنى الرحمن ؤ تعالى: فوله في قال فالذي 

يثتلم الحقيقة في لكنه بالقرآن، أخذ الذلاهر في هو استولى، ممعنى استوي 
والمعنى،اللففل فحإف وتعالى، سحانه باق يليق الذي الوجه على رأن الق فى ما 

التحريفهر وهذا س، الاستواء صفة إثبات من الأية نصي عليه دل عما 
افدتعالى.رحمهم الأئمة منعه الذي الباتلل والتأويل 

مامقتضى على ويثبتونه القرآن، في مما يأخذون اعة والحمّالسنة فأهل 
منالأخرى بالأدلة ومقيدة مضبوطة القرأن، بها نزل التي الحرب لغة من عرذ 

الموصر.لهذه عنهم اس رصي الصحابة نهم ومن السنة، ومن الكتاب 

فهذا، يناء مما ان إنكل فيها يعمل ثم القرآن نصرصى إلى ينهللق أن أما 
والرافضةوالمرجئة والخوارج المعتزلة مذاهب تأملنا ولو الفرق. فرق الذي هو 

أنذلك معنى وليس القرأن، بآيات يحتج منهم واحد كل لوجدنا و-ثمبرهم 
أنلأبد بالقرآن الاحتجاج فإن بالقرآن، احتجوا لأنهم صحيحة، مذاهبهم 

المحتجهم يهلون ولا موصلة، سليمة طريقة وعلى صحيح، منهاج على يكون 
علىبناء يريد، لا ما ا محنهوييع يريد، ما النم>_رًرإ من يأخذ أن بالقرآن 
الأهواء,أهل منهاج هو هذا فإن أهوائه، 



|لملآءتقادلعة تيسير ( ٢٦)

أسعلى قائم - تعالى اس رحمهم - والخماعة السنة أهل خمنهاج 
وفيالكرم، الكتاب بنصوص الاستدلال ني مضطة أص وعلى صححة، 

الأسماءمن أي المرTن٠ في جاء ما ®وكل تال؛ ولذا والفهم، الاستدلال كمية 
به,ونسلم وعفلمته بجلاله يليق كما لذ نثبته فنحن والصمات، 
LjJIj : صفاتمن لام العاليه المصطفى عن >اأوصح اس: رحمه نال
بابفي به نأحذ فنحن يه الذ رمحول حديث من صح ما أي ٠ الرحمن 

القصبيبيت هو وهذا وتعالى، تبارك لذ الصفات إثبات ذلك ومن الاعتقاد، 
الكبارالأصول وأحد الكبرى وهوالقضية والخماعة، السنة أهل منهاج ني 

خبرحجية وهو ألا الهلوائف، من غيرهم عن والخماعة السنة أهل ميزت التي 
العقيدة.في الأحاد 

بهويحج العلم، يقيد وتلقيبامبول صح الأحادإذا حبر بأن القول إن 
جماهيرعليه الذي هر الأحكام باب في به يحتج كما الاعتقاد، باب في 

المرصؤعهذا في ألمتأ وند الأئمة، وجماهير تعالى الذ رحمهم السلف 
مماها!الة رماني الألبفللثسخ إليها، الرجؤع يحن مجهلبرمة اتل رم

٠الخالعين^ به نعلى والرد الحميدة فى الأحاد بأحاديث الأحذ ءوجوب 
طتموللشيخ ، الاعتقاد* ®أصل مسماها! رسالة الأسمر عمر وللدكتور 

، ١١الواحد حبر حجية في والنواه'. ااالأدلة I اسمه كتاب أيضتا الهلالي 
كانتوإن ٠ الواحد حبر حجية في رسالة تعالى الذ حففله حبرين ابن وللشيخ 

الاعتقاد.أصول في به الاحتجاج لقضية تهلرق أيصا أنه إلا الفقه، أصول في 



(٢٧)الاسقاد _< تيسير 

هؤلاءجميع أن وأظن علمي، حد على ذلك في تكلم من وأومع 
فإل. الصواعقااامختصر آخر ني تعالى اس رحمه القيم ابن منه، استفادوا 

هدهبيان فى كلها المرسلة، المراعى مختمر من الأخيرة صفحة المائة 
قويا؛تأصيلا أصاسها من القضية أصل بأنه تعالى اس ومميزرحمه القضية، 
لهذاالرسول تبلخ قضية ؤإلى اس رمحول محمدا أن شهادة نفية إلى أرجعها 

•أحرى ئفايا و\ر وباق، كامل الدين هدا أن نضة و\ر الدين 
بابني حجيته وعلى العالم، إفادته على الدالة الأدلة من ذكرعددا ثم 

الذرحمهم المتقدميز الأئمة جماهير عليه الذي وهذا غيره. وش الاعتناد 
القضية،هذه نى الخلاف حكى حينما وقه نأن يجب وهوالذي تعالى، 
أصولكتب ر عاليه اطلعت ما هر الهمة، المسألة هذه بيان إلى يعانى والذي 

انأجرين.للأئمة الفقه 

أصولفي كتب ممن ائل المهذه بحث من بحض أن له يوسف مما ؤإن 
حاكوافهؤلاء الأئمة، أولثك ألفها التي الفقه أصول كتب على اعتمد الفقه، 

كتبهمما غالبها في الفقه أصول كتب لكنت ولما هم، يعلمونه ما بحب الخلاف 
فيالكلامية مؤلفوها؛خلفيتهم تأثر ، أوالماتريدية أوالأشاعرة الاعتزال أئمة 
الأحادحبر حجية وهى معنا، التي القضية هذه ومنها العقيدة، قضايا من كثير 

العلم.ؤإقادته 

نيأثمة ألفها الباب، هذا في مراجع هي التي الك-ار الكتب فغالب 
معلبوعوهوكتاب ٠ الفقه أصول في *انممد ذلك: وأمثال الكلام، علم 





؛٢٩)الاعتقاد لعة تسيير 

نمومن الحديث، بعلم يس ما لسائل وتوضح بيان من غترْ وفي والتعديل 
والعلةوالشدوذ الملع وصحة مولاع، لقاء ني وتكلمرا الرجال، ني تكلموا 

■أرم• 

إسنادهذا I فقولون الأئمة، فيه ينظر الذي المسمط الحديمث، ؛،ن نرق 
علة.ولا شذوذ فيه ليس صابطون، عدول، رواته متصل، صحيح 

ودراسات،دراسات حلال من جاء ؤإنما لة، سمها يأت لم حكم نهذا 
الأحاديثمن مؤلمة ألوف من احتار0 صحيحه احتار لما الذ رحمه فالبخاري 

تمنغيرهم وكذا مسلم، الإمام وكذك أصحها، منها انتمى فهو والروايات. 
.صحتهالنا وتبين ومروياتهم، أسانيدهم درسنا إذا الصحيح يلتزم لم 

التيالصحيحة الأحادسث، إن ت الأئمة من كثير نال كما نقول فحن لذللن، 
بهاويحتج العلم تميد الحهابذة، العلماء ينتقدها لم أي بالقبول، الأمة تلقتها 

تميدلا أنها الجمهور نول ويجعل الأمر يعكس من يأتي فكيف الحفيدة. في 
صعيماقولأ الحقتدة في بها ويحتج العلم تميد بأنها القول يجعل ثم العلم، 
هزيلا'.

تيلي كما هي معنا التي المسألة ه هان في الحلاف حكاية إن نقول! فإننا لذلك 
العقيدة.باتا في به ويحتج العلم، يفيد أنه الأئمة جماهير أ- 

نالهما مثل العميدة، في به ويحتج الظن يميد العلماء بعض ونال - نما 
او'تيجةإلى النهاية في انتهى لكنه لفظا فخاك تعالى، اس رحمه البر عبد ابن 

العقيدة.في؛ابا الواحد بخبر يحتج وهوأنه نفسها، 



I ،الأذع1دلعآ تسير ٣

قولوهذا العقيدة، باب ني به يحج ولا العلم يمد لا •' نال ويعضهم ج. 
الكل٠ين.من كثير 

احمانايكون أن ويكاد المعحاية، وإجماع ، العلماء حماهير لكن 
إنهاI ينولون مخالف لهم يكون يكاد لا حيث تعار، اس رحمهم للتاسن 

رواياتهمش يفرنوا لم ولهذا العمدة، باب في بها يحتج ثم ومن العلم تفيد 
,المقيدة احاديث و؛ان المبادة أحاديث ٧^، الأحاديث، لهدم 

الانه : نالواصن - وغيرهم والأثاعرة ١^٧، من افدعة اتدعه ما إذن 
نصوصمن كبير لخزء ملح معناْ المقيدة، باب ني الأحاد بأحاديث يحتج 

.مصلهامرصع هدا وليس باطالة. مقال،ن اكالة هده أن ولاشك الاعتقاد، 
عنصح أو القرآن في حاء محا كل أن والخماعة،الة أهل فمنهاج 

به،الإممان يجب فإنه الرحمن، صفات مجن واللام الصلاة عليه اكعلفى 
ولمالإساد، صح فإذا والقبول، بالتسليم تلقيه ويجب يه، والتصديق 

الذيهذا لأن بالقبول؛ ونتالقاْ نأخذه فإننا الأئمة، من أحد علميه يعترض 
ولو، اس. رسول عن المنقول هو الدول، الأئمة هؤلاء طريق عن ومحلنا 
كماالأحكام أحاديث أيصا نرد لأن مدخلا ذللث، لكان الأحاديث هذه رددنا 

فكيفم«حتمالآ، الأحاد حديث دام ما ت نالت حيث العلموائف بعض فعلت 
وغيرها.والمعاملات المبادات مجن كلها أمورنا في يه نأحذ 

لماإنه حتى وهذا، هذا بين يفرقون لا تعالى الذ رحمهم الأئمة كان ولذا 
النزول.وهيبأحاديث حدث حين ت تعالى اس رحمه راهريه بن لإسمحاق نيل 



()١٣تسيرئالأص 

.كيفمتواترة هى بل وغيرهما، الصبض فى جاءت صحيحة أحاديث 
مننونا فيها أن يوهم السائل كان الدنياء؟ الماء إلى ربنا ررينزل ت تروى 

وتعالى.سبحانه باس يليق لا ما أو ألتنبيه، 

الأحاديثهذه ت ال ونتعالى اس رحمه راهويه بن إمحاق فانتهره 
اكروجوبهانحلل وبها نحرم، وبها الدماء تطل بها التي هي والروuت، 

رقبةبه ونقطع الأحاد بخبر احد فكيف نحرم، وبها الأموال نحلل وبها نحرم، 
منصفة عن مخبرا ه نفناد الإّهذا ياتى حن به احد لا ثم معصومة، نفس 

التناقص.ع؛ن هذا أن لأشك وتعالى؟ تبارك افه صفات 

بينهايفرقوا ولم بها، وعملوا أخذوا تعالى الذ رحمهم فالأئمة لذلك 
إسنادا،ساق فإذا الشهادة، بالفظ يمرح بعضهم إن حتى تعالى، اف رحمهم 

أنباق أشهد ت نال الإسناد، وهومتمل ات أثبثمان عدول، كلهم رواته 
الحديث.هذا نال رسرلاس:ه 

وصلحيث علم، على بناها لأنه باطل؛ على شهادة ليت أنها ولأنك 
لبئراجرءا رفقنا أننا فمعناها ا المنة هذه رفقنا إدا أما اليفن، علم إلى عنده 

فىجاء ما 'روكل • الى تعاس رحمه النتخ نول معنى وهذا اكريعة، من 
الإيمانوجب الرحمن، صفات من الملام عليه المعلفى عن صح أو القرآن، 

والتشبيهوالمأويل بالرد له التعرض وترك والفجول، بالميم وتلهيه به، 
والمقيلء.

واكئيلااوالتشبيه والتأويل بالرذ له التعرض رروترك الق: رحمه وقوله 



الاعتقادالعة تسعير ( )٢٣

والتمثيلواكشبيع وايأويل بالرد له التعرمحن وترك 

الموصى،جاءتهم إذا والخماعة؛ السنة لأهل المخالْان منهج إلى ارة إث
علىالدليل جاء ولو حش مقول: يرد من فمنهم طراتق، على مها إنهم حمث 
عنأوصح اس، كتاب في العقدى الأمر هدا أوعلى س، الصفة هده 

مقبول.غير فهو الله رسول 

والخماعةالسنة فاهل بالريا؛ له التعرمل رروترك ت فوله الشح عليهم فرد 
هوالمدموم فالرد له، ويسلمون يقبلونه ل ذللث، من ورد مجا يردون ولا يقبلون 

ونحوها,صفة من ألهس عليه دل ما أورد التمس، رد 

ردإلى إثارة وهدا ُاكأويل، له العرض ترك أي أويلأا لاوالشت وقوله 
فيله لمون يبل مجاثرة، المحن يردون لا الذين للمخاشن الثانية التلريقة 
مناللففل صرف، هو واكأويل الباؤلل، التأويل فيه يعملون لكنهم الحملة، 

العريفهو هذا يه. يقترن لدليل المرجوح الاحتمال إلى الراجمح الاحتمال 
فيالوارد التاويل لفنل ولكن • وغيرهم الفقه أصول أهل من كير عند المنتهر 
اطلأف\ان!على يهللق تعالى، الله رحمهم المالح السلم، وعند والسنة الكتاب 

يرهانفأي كذا، الأية تاؤيل ت القائل فيقول - المسير ممعنى : أحذهجا 
فيالقول يره; نففي يقول ما كيرا فإنه اتجري، جرير ابن منهج وهذا كذا، 

•تعالى نوله نمير أي تعالى؛ ائته قول تأويل 

أيانف صفامحتح فتأويل ، الشيء إليها يؤول التي، الحقيقة بمعنى الث—الحم؛ 
عنتعالى اف أحبر كما الرؤيا، حقيقة أي الرؤيا وتأويل اذا صفات حفيقة 
قدقل من رءياي ناويل هذا أبت يا لؤ قال واللام-أنه الصلاة عليه . يرصف 



)٣٣(تيسير 

منتحققت أولأ، رآها الي الرؤيا حقيقة أي ١ا ٠ ٠ : بآ حما رني جعلها 
إحوته.مع له جرى ما حلال 

،الشيء حقيقة أو التمر ت هما الذين للتاويل ا.لعنيين هذين فان هنا ومن 
الئاكالعني أما الصالح. السالم، عند المعرونان المشهوران المعنيان هما 

نهومعنىهنا، الشيخ نهدْ وهوالذي أولأ، ذكرته الذي وهو لدناويل، 
هوالذي الشاك المعنى وهذا الأمة، هذه في ونع الذي الافتراق بعد حدث 
شرنلدلل المرجوح الاحتمال إلى الظاهر الراجح الاحنمال من اللمففل صرف 

حالتان!له به 

إلىالراجح المعنى عن والمارق صحيحا الدليل يكون أن الأولى؛ ا"دالة 
.صحيحاالتأويل هذا يكون الخالة هذه ففي صحيحا، الرجوح المعنى 

مخالفايكون أحيانا بل دلل، لغير التأرل يكون أن انية: الثالخالة 
نال؛حنن هنا الشيخ فصده وهوالذي الباطل، التأويل هو وهذا للدليل، 

.والنار بالرد له التعرض رروترك 

الأسماءباب في المتحرقين ومنهج طريقة رد تعالى الق رحمه يقصد 
إلىمثلا بحضهم يأتي بحيث التموص، أولوا الذين غترها، دش والصفات 

المصفيتاول ٥[ ]طه: استوئ اتحرش عز الرحم، ُؤ ت وتعالى نارك الذ نول 
•استولي( بمض استوي نقول؛ جدا، بمد معزآحر إلى الظاهر 

كيفبممق مسوحلتان يداه بل ؤ وتعالى: تبارك اتذ نول إلى ويأتي 
والنحمةالقدرة أو النعمة، أو القدرة هما اليدان ت فيقول [ ٦٤ت ، JjLLI]ه يناء 



سرسالأمداد( )٤٣

عليهايدل لم بعيدة أخرى معان إلى نيتأولها ثابتة صفة كل على فثأتي • وهكذا 
للتمرصمصادم هدا وتأويله حدا، صعيفة دلالة نهي عليها دل ؤإن النص، 

المماتهده إنبات ني تعالى الذ رحمهم الصالح اللف ولمنهج الأخرى، 
,وءتل٠ته بجلاله يليق ما على 

سوالصمات الأسماء شنون تعالى اس رحمهم اللف فإن ذلك وعلى 
•تأؤيل دون وعظمته بجلاله يلتق كما تعالى 

بتشييه،لها التعرض دون أى والعضل، رارالتغجمه ذلك: بعد نال ولهذا 
وهىالبيع أهل من المخالفن لبعض تاكة ؤلرينة إلى إنارة وهذه تمثيل، ولا 

التنبه.فى الوتؤع ْع لكن فيها، الواردة والنصوص للصفات الإثبات 
منلصفة منبهة تعالى الذ صفات من صمه يجعل هوأن والتشجه 

مشبهةالمحلون١ن محقات من صفه يجعل بأن أوبالعكس المخلوقن، صفات 
كايدينا،يد لذ البيع! أهل بعض كقول والأول تعالى، اّّ صفات من لصفة 

,<فعبدوه تعالى بالخالق وشبهوه رفعوه حيث عبى فى النصارى كقول والثاني 
•مرا علوا جميعا يولهم عن اذ تعالى 

أنوالتمثيل؛ التنبيه بين ذاافرق ولهذا له. تماثله يجعلها أن ت والتمثيل 
فإنهالتمثيل أما حميعا، فيها يكون لا وند ، الأشياء بحض فى يكون إمما التشبيه 
لهتماثل أنه نقمي فأنت هذا، مثل هذا نلت فإذا ، الأشياء جمح في يكون 
وبينهماشبها، بينهما أن نقمي قانت هدا، يشمه هذا • قلت إذا لكن تماما، 

.فرئاأيصا 

فيلحلوا الذين التحعليل، أهل وسعل؛؛ن هم والخماعة السنة وأهل 
الذينوالتمثيل، التشبيه أهل و؛ين المحقات، لنصوص والتحريف التأويل 



()٥٣الاصقائ لعة سمير 

ونردنماه، التعرض ويرلئ لفظا، اتجاتة وجب ذلك من امكل وما 
لطريقاعا اتبناقله، على نهدط ونجغز ائله، قإلى علنه 

بقولهالبن كتابه فى عليهم الله أثغى الذين العلم، في الرامخ؛ن 
عدمن كل به آمنا يقولون العلم في والتامخون ؤ وتعالى: بحانه 

م>[ربماؤ<لآلءمران:

الذرحمهم ومنهجهم حلقه، يصفان تعالى صفاته ونبهوا الببخلقه، نبهوا 
ذك.في وسهل تعالى 

إبانهوجب ذللث، من آمكل ءوما ت الى تعاذ رحمه الشيخ نال ثم 
نايلهعلى عهدته ونجعل فانله، إلى علمه ونرد لعناه، التعرض رتولث لْظا، 
البنكتابه في عليهم الك اثغى الذين العلم، في الرامخن لهلريق اناعا 
عدمن كل به آمنا يمولون العلم في ورامخون ؤ : وتعالى سبحانه بموله 

.عمران:٧[* زال ^ ربما 
أشكلا ءومت نال أنه حهة من إشكال فيها ندامة ابن للشخ العبارة هده 

اننقل قليل بعد وسيأتي لمعتاهء التعرض وترك لقفنا إثباته وجب ذس من 
•ه الثى فول فى نال أنه تعالى، اذ رحمه حنبل أحمد؛ن الإمام عن قيامة 

هأنوما القجامة«رآ؛. في يرى الك وارإن ، ؛ ١١اادjياااسماء إلى بمزل الق »إن 
نجنانرد ولا معز، ولا كيف، لا بها، ونصدق بها، ®نرمن الأحاديث.' هده 

.افدرّول على نرد ولا حى، الرمول به جاء ما أن ونعلم منها، 

و.نم;مالدعوات. محاب ( ١٦٣٢ ) ورنم الهجد كاب ( ١ ١ ٤ )٥ رنم الخاري اخرحه )١( 

وثر؛'.مالصلاة. موامت نحاب 0( ٥ ٤ ر رنم ابخاري احرجه وجل عز اف رويت حديث )٢( 
٠عته اف رصي جرير حديث من الماجد كتاب ( ٦٣٣)



الأ.ءتةادلعة تيسير ( ٣٦)

الإمامأن البعض يقلن ند معغىْ ولا كيف ®لا ■ هنا أحمد الإمام فنول 
ائال^نالفمن السامة العبارة فى ندامة ابن ومثله تعالى الق رحمه أحمد 

التعرضدون ممهل ألفاظها إثبات أي والصفات، الأمماء باب في بالتفويض 
وعظمته.اذ بجلال يليق معنى من عليه دلت ما وإثبات حقيقة، لإثباتها 

ولم٠ والخماعة السنة أهل مخالمآلوهب التفويض مذهب إن I ونقول 
لأهلالصحيح المنهج عن انحرفت لطواتف مذهب هو ؤإنما • متهم أحد به يفل 

فان؛ هؤلاء بقول يقولوا لم أحمد الإمام وكذا قدامة وابن • والخماعة السنة 
سىا؛م رالأ وقوله: نكينها. لا أي صحيح كسف® رالأ ت هنا أحمد الإمام قول 

ذلك.ونحو والتنبيه والتحريف بالتأويل لمعناها نتعرض لا أننا به يقصد إنما 
عليه.دلت الذي ظاهرها يخالف معنى لها يفلهر لا أي 

بهحاء مجا أن ونعلم منها، نيئا نرد ولا ا؛ ت ذك يعد أحمد الإمام نال ولهذا 
الصفاتوإثبات الصفات، إثبات السلف منهج أن بين فقد .* . . حق الرمول 

المعنىوإثبات وعظمته، بجلاله يليق ما على إثباتها هر وتعالى لذمسبحانه 
فقتل،اللفغل إثبات القمود وليس المص، عليه دل والذي عليه دلت الذي 
تعالى.باق اللائق المعنى إثبات دون 

يمثلونالذين على ويردون المتأولة، على يردون اعة والخم—الستة وأهل 
المفوضة،على يردون أنهم كما أويكيفونها، حلقه بصفات الذتعالى صفات 

مثلا'ولمضرب بجلاله، يلتق كما الذتعالى صفات من ورد ما يثبتون لأنهم 
العلممعنى يحلمون والخماعة السنة أهل فإن الحلم، أو؛صفة السمع بصفة 

بجادلهيليق كما وتعالى سحان،، ينه الصفات هذه فيثبنون المع، ومعنى 





لعةتسير )٨٣( 

يليقما على حقيقة الصفات هذه إثبات والخماعة، ة الأهل فمنهج 
منعلته دلت ما ويثبتون فيثبتونها تنبيه، ودول تحريف دون و■ءغلمته، بجلاله 

الإنه ت ويقولون وتعالى سبحانه اس إلى يقوصونها فهده الكيفية، أما المعاني. 
وتعالى.سبحانه اس إلا صفاته كيفية يعلم 

وحبذلك، من أشكل رروما فيها يقول التي قيامة ابن الشيخ عبارة وفي 
الإمامفصده ما قصد فد كان إن نقول: نماه(( التعرض وترك لففئا، انباته 
السنةأهل أن وهو فهوصحيح، معناها، وذكرنا سقناها التي عبارته في أحمد 

عليهدلت لما تحريف فتها تاويلية معان التيهى للمعاني يتعرضون لا والخماعة 

وعفلمته.الله بجلال يليق كما عليه دلت ما ويثبتون يثبتونها بل الصفات هده 

نتطرقولا فشل اللفنل نثبت أننا الشيخ عبارة مجن يفهم ما كان إن أما 
والحروفالردود، هوالتفويض فهدا للصفة، محنى أى نفهم ولا للمعنى، 

منوصلنا تعالى.فيما الله قيامة.ر-همءه ابن والخماعة.ومنهم السنة أهل عن 
أهلمذهب مال لأن التفويض؛ أهل عن حدا بعيدون أنهم ِ ورمانله كتمه 

نفوضال قإذا القائل لأن ولأصحابه؛ للرسول. التجهيل التفويض 
قرأناإذا أننا إلى الأمر به يؤول محاني، من عليه دلت ما ونفوض الصمات، 

اسمهفي نقول لأننا نيئا؛ نفهم فلن ه الرحيم الخمور وم ؤ ت تعالى اهذ قول 
ألفاؤلهماتثست ت صفة من الاسمان هذان عليه دل وما ورُالرحيماا ررالغفور؛أ 
٠معانيهما ونفوض 

العزيزوهو ؤ تعالى؛ قوله التفويض أهل منهج على نقرأ وكذلك 



()٩٣سسرلمآالأساد 

،[ ١ : ، iUil]ب فدير شيء كر عز وم ؤ ، ٤[ ٢ ]العنكوت؛ الحكتمه 
ببعلمه أنزله ؤ ا، ١ ٤ ]الملك: ب الخبير اللطيف وم' حلق س ينم لا أؤ 

وجهويمي ؤ ، [ ٥ ت ]طه ب امتوئ العرش عز الرجمن ؤ ، [ ١ ٦ ٦ ت ]المماء 
هدمنقرأ ، [ ٦ ت ]القح ب غليهم الله وغضب ؤ ، [  ٢٧ت ]الرحمن ب ربملث 

انمي.نفوض لأننا شيئا، منها نفقه فلا الأيات 

فبهنال الدي الخجهيل إلى بهم ينتهي >مولأء، نصيه الذي المعنى فهذا 
والصحابة. الرسول أن معنا0 لأن التعهليل، من ثر إنه العلماء بعض 
وصفانه،باممائه متعلما منه ورد فما نتلوالقرآن أن علينا يجب نحن، وأيقنا 

وهذامعنى، أي أو دلالة أي له ننبت أن دون فقعل، لفظه نثبت أن فيجب 
تعالىاس أن ومعلوم تعالى، اس رحمهم لف اللمذهب مخالف غال مذهب 

.شيئامنه يستثن ولم كله، القرآن بتدبر أمرنا 
منهجهو كما معاني من الموصى هذ0 عليه دلت، ما نثب حينما أما 

غيرومن تعطيل غير من وعظمته، بجلاله يليق كما باثباتهاس ونقول لف ال
قولهمن فنقهم النص، عليه دل ما فهمنا قد نكرن هذه، والحالة فإننا تنبيه، 

تعالىاسمه إنبات ، ٣[ ل١لتحريم! ه الخبير العليم باني فال ؤ الى؛ تع
صفةمن الاسم هذا عليه دل وما ارالحبيرا، تعالى واسمه ا>العليما، 

كانتما وتعالى سبحانه علمه من  ١٠لاالخبير تعالى اسمه أيصا عليه دل وما العلم، 
علىمهللعا وأسرارها الأمور بثواطن عالا وتعالى تبارك وكونه ستكون، وما 
•النمرص بمنة ءى وهكذا ، شيء كل 



الأءتقادلعة تسير 

علهدلت ما ونشت المنة، نثبت ؤإمما المعنى، نغرض لا أتنا ذلك قممي 
الكيمةونفرصى وعفلمته، تعالى بجلاله يليق كما صفات، من الموصى هذه 

لأنهلأيعالمهاإلأاس.

غيرفهذا الممن لفظ مجرد يثبتون والخماعة المسة أمحل بأن القول أما 
،راالىJم٠ اممه يعني ماذا أدري لا لكن ، ررالعلمم٠ أثبت ت يقول فمن صحيح، 

ررالإرادة"صفة لمه أبت ، ا؛ ميع ال  ١١اسمه يعني ماذا أدرى ولا مح* ررالأتبت 
تفويضهذا ت له نقول معناها. ما أدرى ولا وءالرصا* ا؛ الغغب وال وااالقدرةاا 

دلتما ولا الموصى، تثبت لا على وهويدل، الصفات، هذه لمعنى 
وتبياناورحمة محيى القرآن علينا أنزل وتعالى بحانه اس أن ولأنك عليه، 

لفوالعنهم، اف رصي الصحابة منهج من به المقعلؤع ومن ، نيء لكل 
ماحب ؤيعلمرن يفقهون أنهم لم؛ ملكل صرورة هو بل جميعا، المالح 

الكتابنموصى ؤيعلممون فينتهون علم، س وتٌالى سبحانه اف اهم آن
يكونلا والأتباع عاليه، دلى ما ويتبعون بها ويعملون البوية الممتة ونمرص 

ونعلمنتلوها فإننا وصفاته، اس أسماء في آيات تأتي فحينما علم، عن إلا 
نثبىأننا ت مقتضاه الفريق وهذا الأية تلك وبين الأية هذه بين ونفرق معناها، 

يثبتونهاوالخماعن المة أهل لأن تنبيه، أو تحريف دون معاني من عليه دلى ما 
ولايؤولونها، ولا الموصى، يحرفون فلا وعظمته، اذ بجلال يلتق كما 

يشبهونهاولا ءثالونها، لا المقابل في أيمنا أنهم كما عليه، دلى عما يعهللونها 
.وهكذاالخاوة؛ن بصفات 

الخلمفى والراسخون ؤ ت بحانه قوله بحد تعالى اذ رحمه الشيخ فال نم 



(٤١)الاعتماد لعة تسير 

قزبهمفي الذين فأنا ؤ : تنزيله كئابه التأويل مبتغي ذم في وقال 
لتشابهالتاويل متغي ذم في رروفال ه: ربما عند منْ كل به يفرلوزآمنا 

وابتغاءالفتة ابتغاء ْغه تشابه ما فسعون زيغ قلوبهم في الذين قاما ؤ فزيله 
علىعلامة التأويل ابتغاء فجعل ، ٧[ عمران: ]آل ب الله إلأ تأويله ينلم وما تأويله 
عمااطماعيم وفهلع أملوه، عما حججهم نم الذم، في السة وقرنه؛ابتغاء الزخ، 

.ه(( الله إلأ ئأويله ينلم وما ؤ ; بحانه بقوله قصدوه 
الذيهو ؤ ; وتعالى ّسحانه اس نول وهى عمران آل محورة من الأية هده 

اله متشابهات وأحر الكتاب أم ص محكمات آيات صه الكتان عالك أنزل 
أحكممتأكتاب ؤ تعالى؛ قال كما محكم كله القرآن أن من ورد ما تعارض 

فيكما متشابه كله أنه من ورد وما محكم، متقن كله فهو [ ١ ]محوي; ه أبانه 
،[  ٢٣; ]الزمر ه مناني متشابها كتابا الحديث أحسن نزل الله ؤ : تعالى فوله 
عاموتشابه عام إحكام فهدا والإتقان، الإحكام فى بعصا بعضه ينبه لأنه 

لكله.القرآن يثمل 

القرآنفي أن وتعالى تبارك أخبر عمران. آل محورة الأية-أية هذه وفى 
الأيةهذه فى وتعالى تبارك اس فن • متشابهات أيان وفيه محكمات، أيان 

بقوله!ذلك سب وصح ثم منه، تشابه ما يتبعون الفتنة، وابتغاء الزع أهل أن 
ي.نأويله وابمناء الفتة بمغاء اؤ 

ؤإصلالهم.لإخموائهم الماس بش ؤإثارتها إرادتها أي الغتنة؛ ابتغاء 
عندهم.ما لموافق الصوص تأويل أي تأويله؛ وابتغاء 

فيالعلماء أنوال ومعروفه ه الله إلأ نأويله بملم وما ؤ تعالى؛ نال نم 



الامقادلعة تسير ( ٤٢)

تأويله!لأ؛ Uuوث ي واساء افئة انثء نن تشابه ما فشنون زخ 
وقرنهالزيغ، على علامة التأول ابمغاء فجعو [ ٧ عمران: ]آل ي الله 

عماوقعلعأطماعهم أملوم، عما حجمهم ثم الذم، فى السة بايماناء 
[Y عمران: ]آل ب الله إلأ ثأويله ملم وْا ؤ سبحانه; بقوله قصدوه 

أوعلىه الله إلأ تأويله يقم وما ؤ قوله; على الوقف كان فراء محا. الوقف 
•الأية في الخأويل مض ض ض خانه 4 دام والرامحون ؤ قوله: 

يعلمتأوتإلأا ومؤ هوالضر; الأة في الخأول معي إن قل: فإذا 
تاويلهيعلم وما العني فتكون الوصل، يجوز فحنثذ لله، ا إلا تميرْ أي ي الله 
يروتغتأويل يعلمون العلم في الراسخن لأن العلم؛ في والراسخون الق إلا 

اوكرم.القرآن 

حقيقةهو التأول أن وهو اللف، عند المشهور الثاني المعنى على أما 
وماؤ المعنى ويكون ه. الله إلأ ؤ قوله: على واجبا الوقف فيكون ، الشيء 

انفأعل ما حميمة أو الصفات، هده حقيقة يعلم وما أي 4 الله إلأ تأويله يعلم 
يقول:نم اس، إلا المار فى لاااكمار اس أعد ما حقيقة أو الأحرة، في للمموتن 

ويسلمونفيؤمنون ب ربما محي من كل به آمتا يمولون الملم ش الناسخون وؤ 
•انذتعالى عن جاء ما بكل 

والتشابههوالحكم ما وهي; ءنالها نقف أن ينبغي جدا مهمة مسألة وها 
الأية؟هده في 

وخاصةالمسألة، هذه في الناس حوض كثر ت نقول ذلك على وللجواب 
الحكمعن بعضهم يتكلم حينما وذلك القرآن، علوم ائل ملتعرض من 



٤٣)الاعتقاد العاز تيسير 

علومفي والتشابه للمحكم كب في من فقل الكرم، القرآن في والتشابه 
فىذهمهذْالآة.يخطئ ولم القران 

وغيرهماللزركشي، ٠ ارالبرهان للسعوءلي، راالإزقاناااكال! سيل وعلى 
عنوتكلموا الأية هذه إلى جاءوا لما القرآن، لعلوم تعرمحت التي الكتب من 

الى،تعف بالصفات له وممنلون للمتنابه يعرصون أخذوا والتشابه، الحكم 
أيمعناه، يفوصى أن إما التشابه ويجعلون التشابه، باب ثى الصمات فيدحلون 

لمأخرى مءان إلى الصفات هذه ئتأول أن ؤإما الصفات، هذه محاني يفوض 
شائع.كبير خطأ وهذا ممات، الكر الايات سياق عليها يدل ولم عليها، تدل 

منهي وإمما التشابهات، من لست والممات الأسماء أن واخق 
فتماالصفات هذه لكن الصفات. هذه على الدالة الأيات كثرت ولهذا انحكم، 

الفيه نقول الذي فهذا وتعالى، سبحانه اف صفات كيفية أي يتعلق؛كيفيتها؛ 
وتعالى.سبحانه اس إلا يعلمه 

ونوله٢[، لالتحربم'ت ه الحكيم الخبم وم ؤ تعالى: فوله نفهم فحن 
تعالى!وقوله ، ٣[ • ]الأسان; ه حكيما عليما كان الئه إن ؤ وتعالى; تبارك 

مفاتحوصده ؤ ; تعالى وقوله ا، ١ ١ ت عمران ]آل ي انممات شديد الله وؤ 
ونفقهالايات، من ذك وغير [، ٠٩ت ]الأنعام ه هو إلأ ينمها لا الغيب 
بجلالهيليق كما س ونشتها وصفة، صفة وكل وأية آية كل بتن ونمرق معناها 

ولمكله، القرآن بتدبر وأمر ونفهمه، نعلمه مما خاطبنا تعالى واف وعظمته، 
٠ميتا منه تن ي



الاعتقادالعة تيسير ( ٤٤)

نصتالذي والتشابه المحكم فاين كذلك. الأمر لكن إذا •" نائل يقول وفد 
هوتشابهالأية هذه في المقصود التشابه أن الراجح فنقول! الأية؟ هذْ عليه 

لأنالمتشابه، من هي ذاتها بحد آيات هناك وليس الناس، لبعفى يمرصن بي ن
محكمات.هي وآيات متشابهة ذاتها بحد هي أيان هناك أن يظن الناس بعض 

الذيالنيئ التشابه هو هنا وتعالى سبحانه اس ذكره الذي التشابه فنقول! 
والخماعةالسنة أهل فمنهج الأيات، بعض في ويكون أحيانا، للأنان يعرض 

المحكم.إلى المتشابه نرد أننا 
نصارىحاء لما أنه وذلك ؛ الرسول محيرة في ورد مثالأ ومحارب 

بآياتاحتجوا الإسلام، إلى ودعاهم بهم، والتقى ، الذ. رمحول إلى نحران 
الهة،بثلاثة يقولون نصارى إنهم حيث بالتثليث، قولهم على القران من 

:]الحجر ه لحافظون ك وإئا الذكر نزلنا نحن إنا ؤ تعالى: فوله ممثل فاحتجوا 
ونحنك : فقالوا١[ ص: اقدره للأ في أتزنناْ ^١^١ تعالى: وقوله ٩[، 
فهرواحدا، وليس جمع الفران منزل أن عر لنا دلتل وهذا للجمع، هما إمما 

وإنماواحدا، إلها ليس يزعمون كما وتقدس وتعار محيحانه اذ أن على دليل 
القدس.وروح والابن الأب • آلهة نلاثة هر 

الناسلبعض عرض الامحتباه هذا لكن بي، نتشابه نؤع الأية هذْ فمي 
عقيدتهمتصحثح أحل من الفتنة وابتغاء الهوى إليه قادهم وند النصارى من 

مثلأن يفهمون لأنهم اشتباه؛ فيها لهم يعرض لا الناس أكثر لكن الثرية، 
كمانفه، يعظم الذي الفرد به يتكلم وند الخمع، به يتكلم قد الخمع، هذا 

ايفيها ليس الأية دلالة فتكون وهلكوا، ورأينا، أمرنا مثال: الأمير يقول 



الاعتقادلعآ تسير 

هناالخمع ب لحافظون له  UUالدكر نرثا نحن إئا ؤ تعالى; فقوله انتباه، 
له.شريك لا هووحده إلا إله لا الذي هوانك القرآن نزل والذي للتعظيم، 

تردأن عالك الواجب مثلا! الأية هذه ني اشتباه نؤع له وم لمن نقول نم 
ونموصآيات هناك نلنا؛ الحكم؟ وما I ال نلوفالمحكم. إلى المتشابه 

إلهوإلهكم ؤ وتعالى؛ الذمحبحانه نول مثل اشتباه، أي فيها ليس صريحة 
.[ ٧٣سإكإلأبمواحدب<سة: وقوله: [، ١٦٣هلالةرة: واحد 

الواحد وتعالى محبحانه اس بأن تامة صراحة صريحة النصوص فهذه 
الصحيحالمعنى لدينا ( jwالحكم، هذا إلى المتشابه ذاك رددنا فإذا له، شريك 

لثلفيأتي منه، تثايه ما يتبعون والفتنة، الرخ أيل لكر، حلط، في نقع ولم 
إناؤ ب نحن إئا ؤ تعالى؛ نوله ت ويقول المسلم، على بها ويحتج الأية هذه 

واحد،من أكثر الثه أن على دالة ه نمحسنمهم بيتهم مث نص ؤ ^ أئزلاْ 
تاويله.وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون 

اذذكره الذي التشابه فإذن ^ الله إلأ نأويله بمنم ذما ؤ تعالى: قال 
وقدالاس، لبعض يعرض نسمى، هوتشابه الأية هذه في وتعالى بحانه 

3كنيسمعها الكركر، القرآن أيان من آية محنى يجهل حينما ان للأتيعرض 
أوالعكاء إلى بالرحؤع وعلمه معناها تدبر فإذا معناها، يحدد أن يستطيع لا 

٠امحتياه أي قها ليس الأية هذه أن له سن التفسر كتبا 

وعنواللام، الصلاة عليهم الرسل منهج عن حالوا الذين فالزاتغون 
أولونويتمنه، تشابه ما يتبعون الذين هم والخماعة، المنة أهل منهج 



الاعتقادلعآ تيسير ( ٤٦)

هذهيتاولوا ولكي الحق، ودينهم منهجهم عن الناص لفتتوا المحوص، 
.تأويلات؛،٠٧< الصوصي 

عليهماحتج صريحة، لصوصي التأويل بات الكلام أهل فح لما ولهذا 
المرامهلةنتجد , بها مقطؤع أحرى نهرص لتاؤيل والماطنية القرامطة فيها 

تأويلفي الفلأمفة فعلت كما النموص، يتأولرن والفلاممة والباطنية 
وليسهوروحي إنما المعاد أوبأن المعاد، بإنكار فيقولون المعاد، موصى 
والصيامكالحج ادات العبموصى تأؤيل ني الباطنية فعلت كما جسمتا، 

والصلاة.

كفار،القرامهلة ويقولون! وهؤلاء هؤلاء يكفرون الكلام أهل ص والمتأولة 
لمباطلة تأويلات وتأولوها القاطحة، النصوص ردوا لأتهم كفار؛ والفلأمفة 

بقدمهوفال الحالم حدوث أوأنكر المعاد أنكر ص أن شك ولا دليل. عليها يدل 
فهوكافر.أوالصيام الحج ألكر ُن أن أيقنا شك ولا فهوكافر، 
تسمحونكيف للمتكلمن: قالوا وانايية القراطة أولئك لكن 

نموصتاأُتم تتأولون لماذا لما؟ تمحون المصوصوولا بتاويل كم لأنف
حق،وتأويلنا حق، منهجنا ت وتقولون اس صفات على دالة القرآن في صريحة 
أحرىنصوصنا نحن تأولنا إذا ثم المصوصإلىآحرْ، لتلملن، المأويل ويجب 
!كفار!نحن نلتم لها منابهة 

طاعةوتأويلكم كفرا تأويلنا يمير وكيف آ وتأويلكم تأؤيلنا الفرق؛؛ن ما 
وزران؟تأويلنا على لما ونحن أجران، تأويلكم على ألكم صحيحة؟ وعقيده 



,٤٧)الاعتماد لعة تيسير 

ماسب التكالمن على وغيرهم والقرامطة الملأمنة لط تإلى ذلك نأيي 
منلكل النصوص ترك معناه التأويل باب فح لأن • التأويل باب من فنحرا 

بعيداولوكان ونحلته هواه يوافق معنى بأي فمروله نص لأي يأتي أن شاء 
النهى.من واراد هواالقصود هدا ويقول 

هرالمسام إن ويقولون الصيام. يتاولرن والباطنيةالقرامتلة فتجد 
صام.العربية اللمنة فى إن نولهم على ذلك ويبنون ! الدعرة!أسرار حففل 
■مول العربي اعر واتأمل، اي ٠ يصوم 

اللجماتعلك وأحرى ألٌجاج تحت صائمة غير وحيل صيام حبل 
أمرنافإذا العربية. اللغة في معناه فهدا ممسكة. غير وحيل ممسكة حيل أي 

كثفعن اك هوالإمعندهم والإمساك هوالإمساك، فالصيام بالصيام 
يزعمون.كِا صحيح تاؤيل هدا أن وعندهم . الباطنية الدعوة أسرار 

الصيام،ويرلوا الصلاة، لتولوا هؤلاء منه لحل الذي الباطل التأويل فهذا 
رأوالما إلا لحلوا ما الإسلام، وأركان العيادات رووص ويولوا الحج، ويولوا 

يعبنرنلكهم، ملك ّممن وغيرهم العقلانيين، المعتزلة مجن المتكلمين 
علىاراستوى تعالى; نوله ففي ويتاولونها الصريحة والستة القرآن بنصوص 
ولمالتأويل؟ بهذا جاءوا أين من العرش" على رراسترلى معناها ؛ نالواالعرش" 

يعرفلا نعر بيت في حاء ما إلا استولى، ممعنى استوي الحربية اللغة في يرد 
تالقضية هده لأجل منحول إنه ويقال نانله، 

مجهراقأودم محيف غير من العراق على بثر امتوى ند 



الاعتقادلعة تسير ( ٤٨)

عهاش رضي حغسل بن محمد بن أحمد اس عبد أم الإمام قال 
يرىاف إلأ ور> . الدنيا(( مماء إلى ينزل افك ءإن : التجئ. فول في 
تالأحاديث هد0 أشبه وما القيامة(( في 

حفقتلما نجد أن مننك ما ؤ I وتعالى مبحانه لقوله آخر ؤيأتي 
هياليد ؤيقول الناول هذا فيأتي التثنية، يصيغة هر هكذا [  ٥٧]ص؛ ب بيئي 

يبيدئ ؤ ت تعالى نوله لأن يعيد؛ تأويل فهذا النعمة، هي أواليد القدرة 
فهوعديدة، أخرى ولوجوْ ينعمتى أو يفدرتى معناها؛ يكون أن ممكن لا 

التأويل.هذا من أقرب للصيام القرامعلة تأويل إن يل جدا، يعيد تأويل 
ردعلى اب البهذا في الى تعاس رحمهم السالف تركيز كان هنا ومن 
الفتنةأبواب من وعفليمة، كثيرة أبوابا يمنح التأويل لأن والتأويل؛ التحريف 

منةمن صح وما تعالى الذ كتاب بنصوص اذتلاعبون يتلاعب حيث والزخ؛ 
رسوله..

أحمدالذ عبد أبي نة؛ الأهل إمام كلام تعالى اس رحمه الشيح نمل ولهذا 
)ماءإلى ينزل الك ®إن الرسول. نول في تعالى اف رحمه حنبل ابن 

موضحاالأحاديث هذه أشبه وما  ٢٢١٠الفا٠^في يرى الك وُإن ، ، الدنياءآ
النموص.هذه من والسنة الإممان أهل موقف 

إثباتعلى دليل فيها بأحاديث، استشهد هنا أحمد الإمام أن ويلاحفل 
الدنياسماء إلى تعالى الله فتزول الصحيحة، بالمنة وتعالى سبحانه ذ الصفات 

صهّآ.تخريجه تقدم  ٢١)
صهّآ.تخريجه تقدم )٢( 



(٤ )٩ الاعتماد ئعة تسير 

منها،شينا نرد ولا معنى، ولا كيف لا بها ونمدى بها، نومن 
.الك. رمول على نرد ولا حى، الرسول، به جاء ما أن ونعلم 

بجلالهيليق كما ونزوله كثيرة، صحيحة صريحة أحاديث عليه دلت ثابت، 
والخماعة.السنة أهل يثبته هكذا وعفلمته، 

عليهادلت< بابصارهم، عيانا الأحرق ني لربهم الؤمن^ن روية أيقنا كذلك 
:احمد الإمام عها نال اش الأحاديث من وغترئ ؛، ١١٧١^الأحاديث 

تعالىاس ذات نعلم لا لأننا نكيفها؛ لا أي كيف* لا بها ونمدق، بها لأنومجن 
صفاته.نكيف فلا 

لهااس، الأخرى الخاني إل تأولها لا أي سى• •ولا :  JUتم 
شنانرد ءارلأ نال! ولهذا المحومحى، عليه دلت مجا نخالف حديدة ممعان 
.ا< اللم. رمول على نرد ولا حؤ، الرسول به جاء ما أن ونعلم منها، 

خراسان،أمير حناهر ابن عند راهويه بن إسحاق وهو الأئمة أحد كان ولما 
ررإنبطرقها النزول أحاديث بأسانيده عليه قرأ الأحاديث، علته ويقرأ يحدث 

الأخر،الفل تلت يسقى ■حمن  ajكل ا الدنيماء ّإلى بمزل تعالى الذ 
تابمن هل له، فاغفر مستغفر من هل فاعتليه، مائل من هل فيقول: 

أحدالقمة روايات إحدى طاهر_وفى بن اذ عبد فقال عاليه*أآ،، فأتوب 
وهذاأ ينزل؟ اس إن ! فيهاالتي الأحاديث بهذه نحدث كيف الحالين-ت 
ا،يقبلهفلا الأحاديث هذه ْثل يسمع من لبعض يقع قد الاعتراض 

سشىاباس-UرشبمارJة.
٢٠ ه ص تخريجه تقدم  ٢٢)





الاعتمادلالا< تيسير 

نمةبه وصف مما بأكثر اف نصف ولا 

غاية،ولا حد بلا ه نفبه وصف ثما بأكثر الك نصف »ولأ ال: قثم 
قالكما ونقول [ ١١الشورى:] ب اتصير السميع وهو شيء كمظه يس ُؤ 

ه(.نفبه وصف بما ونمقه 

منهجفي مهم قيد هدا ، ه" نفبه وصف تحا بأكثر الق نصف ولا '٠ قوله؛ 
معنىكل لس إذ توقينية؛ والصفات الأمحماء أن بعني والخماعة، السنة أهل 

صحيح.معناه أن بحجة صفة وتعالى بحانه ذ شنه صحيح 
:ه اذ رسول قال ونقول: صحيحة عبارة كل إلى نأتي أن يجوز لا أنه كما 

وأحنالخير، افعل • الله. رسول ئال سلا• نقول فلا العبارة نذكرهده ثم 
أنصحيحا المعنى هدا لكون لنا فلس • النهار وقي الليل في إحسانا جارك إلى 

أنيجوز لا صبت، ولوكان فالمعنى الرسول.، يقوله أن ممتنع لا نقول؛ 
المحح.بالإسناد عنه يثبت لم ما اف رسول إلى به نن

صحيحامعناها كان ؤإن الصفات من صفة إلى ناتى لا أيقنا وكذلك 
لذ.نثبتها أن يجوز صفة هذه ونقول؛ 

فنإن ويقولون: مهندس، كلمة تعجبهم الناس بعض أن ذلك ومنال 
والاسقةالإحكام على تدل التي الرائعة الدقيقة الفنون من يعتبر الأن الهندسة 

اذإن نقول! أن الماع فما حدا، وعفليم راغ بخلقه الكون هدا ؤإن أحره، إلى 
هذهصفاته ومن تعالى أسمانه من المهندس فنجعل الكون، هدا مهندس هو 

الصفة؟

ائذنصف أن لنا يجوز لا لأنه I صحيحا المحنى كان ؤإن ينبغي لا هذا فنقول؛ 
ورد-بما إلا 





(٥٣)د لاحا I س تيسير 

غايةولا حد بلا 

سحانهف نثبت أننا ت الله رحمه مقصودْ . حيرولا ®بلا ت ونوله 
ليسصفاته إن ونقول! وعظمته، بجلاله يليق ما على المنان هده وتعالى 

بحانهاف لكلام لمس أنه ^هى،كا 
ومنتهى•غاية وتعالى 

كانلو يكن لم وما كان، ما يعلم عليم، شيء بكل وتعال سبحانه اس ق
فيأئما ولو ؤ تعار; مال كما ينقضي لا تعار كلامه أن كما يكون، كان كيف 

الئهبكلمات نميت ما أبحر سمه بعدم من يمده والحر أفلام شجرة س الأرض 
لنفدربى لكلمات مدادا الحر كان لو هل ؤ الأحرى! الأية ومي ■؛ ٢٧• تلممان 

.[ ١ ' ٩ _ا؛ زالت5هنب مددا بمتله جسا ولو ربي كلمات تنفد أن يل الحر 
لوأنه يعنى ولا مراد، غير العدد إن الأتن؛ هاتتن نمير مي العلماء نال 

نفدتما وسعة وميعة بسبعة لوجثنا بل الق، كلمات نفدت أبحر بسبعة جسا 
الأرض،على التي الأشجار لونهثعنا أننا الأيتن؛ ومعنى . أبدااس كلمات 

وحبر،مداد إر المحر نحول تم أقلام، إر لتتحول وأعوادها غصونها وبرينا 
دا،أباس كلمات نفدت ما اذ، كلمات المداد ويدللئ، الأقلام وكب؛تللئ، 

سبحانهالخالق أما منتهى، مخلوق فلكل وتحار، مبحانه اس عفلمة من وهدا 
.وتعار سبحانه لكلامه ولا وعلمه، لأمرْ منتهى فلا وتحار 

ومهمامخلوق، يتصورها أن يمكن لا عفلمة عفليم وتعار بارك ربنا فإن 
إفقلنا إذا أننا ذلالث، عر مثال وأقرب . ذللث، من أعظم قاس المخلوق نمور 

وتعاربحانه الرحمن يد ني وأنلاكها، ممجراتها، كلها والأرض الموات 



ويسركةالأصمادرإه( 

الأننا وكيف وتعالى، محاه اطه عفلمة جلال تبين أحدكم، يد في كخردلة 
وتعالى.محاه فدره اذحق نقدر أن نتهلح ولن نستطع 
نجعللا أي غاية، ولا حد بلا نثبتها صفاته أن قيامة ابن نول محنى هدا 
وتعالى.سبحانه فوقه عظيم لا الذي فهوالعظيم منتهى، لصفاته 

الخدإثبات السلف بحص عن ورد حيث إجمال، فيها هنا الحد كلمة ولكن 

فىالحق القول هو وما معناْ؟ وما الحد إنبات ورد فأين • وتعالى بحانه سف 
ايألة؟هذْ 

ملفقد ، الاستواء باب فى وتعالى سبحانه س الحد إثبات ورد نقول! 

قال؛استوي؟ العرش على اس أن نبت تعالى اس رحمه المبارك بن اس عبد 
بحدنال بحد؟ السائل قال اممتوى. العرش على اس أن نثبت نعم؛ 

ذيالف؟ الخد إثبات من السلف من وغيره البارك ابن فصده الذي فما 
مخلوقونفنحن والخالق، المخلوق بين الفارق يثبتوا أن هر هؤلاء نحده 

العرشعلى بأنه ونمدق فوقنا، وتعالى مثحانه اذ بأن نومن مربوبون، 
يخطر؛بالند ولكن * وتعالى بحانه سوعغلمته بحلاله يليق استواء استوي 

الذينبحفر ال أوببالحلرلية، الموفية بعضي ال يبأو الناس، عوام بعض 
لعظمته،منتهى لا عقلتم ذ ا أن ببالهم يخهلر قد مكان، كل فى اس إن يقولون! 

فاذمينا، تصورنا مهما أننا ذلك؛ فمعنى دانه، فى لعظمته مستهى لا كان وإذا 

•٤ الأمعاءوالمنان ش السهمي رواْ 



؛٥٥)الأسماك ٧ سير 

الأن والنتيجة مخلوناته، حتى يثمل يحت ذلك، من أعفلم يكون أن ممكن 
المخلوق.وبتن الخالق بتن فارق هناك يكون 

يردواحتى والمخلوق، الخالق بتن السنونة يقرروا أن العلماء هؤلاء فأراد 
الالدين الصوب، من فرهم وعلى الاتحادية، وعلى الخلوية، على 

وبينونيتهحلقه نوق تعالى الله علو وينكرون والمخلوق، الخالق بتن يفرقون 

لهم•
الذببينونة ونومن امتوى، العرش على ا؛ذ بآن ُؤْن ألأئمة؛ هؤلاء فقال 

الحد فه هناك يكون أن بعضهم. أثار كما مقتضاها. الينونة هده و لخلقه، 
لفالبعض نال ولهدا المخلوق، وبتن الخالق بتن نفصل حتى هو، إلا يعلمه 

بتانالسنونة وتقرير لإثبات هو، إلا يعلمه لا بحد نعم نال; بحد؟ سئل: لما 
إناسءفلهمولأحد،: وقلناالأمر هدا أطلقا إذا U المخلوق، وبتن الخالق 

الذأن أو وتعالى بحانه ذاته داخل هي المخلوقات هده أن متوهم يتوهم ففد 
دكاا~ي، والمخلوق الخالق بتن الصنوتة هده يبتن أن فأراد مخلوقاته، فى حال 

قررها موهدا ه، وله رمحسنة ومن الذ كتاب من الكثيرة النصوص عليها 
إفرادالتوحيد قال: حن والتآكلمين الموفية ممداهب الخبيرين الحلماء بعض 
يتمحتى الحدث والمخلوق الأزلي الخالق بتن التمييز أي الحدث، عن القديم 
والصفات.والأسماء والألوهية الربوبية توحيد تحقيق 

فيلا ترد لم هده الحد كلمة : قالواتعالى اس رحمهم ، السلفوبعض 
بحد،نقول ولا نثبتها، لا فنحن نم ومن ه، رسوله سنة في ولا اف كتاب 



الاعتقادلعة تيسير ( ٥٦)

.هدا عند ونقف C الصمات س وشت ، استوي® العرش على  ١٠ت نقول ؤإغا 

لممن السالف من أن مفادها؛ الباب هدا في مهمة خلاصة إلى انتهينا إذن 
ولهداالقول، يهدا موحية هنا قيامة ابن عبارة وكأن ف، الحد ات إثبيهللق 
سنةقي ولا اس كتاب لاقى يرد، لم اللففل هدا لأن غاية® ولا حد اربلأ قال; 

رسوله..

للردأثبتوْ وإنما هو، إلا يعلمه لا حد لكنه ف، الحد أبوا ، السلفوبعض 
علىواستواءه وتعالى بحانه علوالله ينكر ممن كثير وعلى الحلولية، على 

٠المخلوق وبين الخالق بين البينرنة وليشتوا العرش، 

الذيهدا من ر تففنالجملة، الألفافل من الحد لمقل إن نقول! ونحن 
اسلأن باطل هدا فنقول سيء، يحده اس أن به نصد إن الحدت لففل يثبت 

قدرهيقدر لا وتعالى سبحانه واس شيء، بكل أحاط قد وتعالى سبحانه 
إلاهو•

علىتعالى اس وأن والمخلوق، الخالق بين البينونة بيان الحد بلمنل قصد ؤإن 
الحدللمنل. إثباتك ولكن صحيح، أثبته الذي المعتى ت فنقول استوي، العرش 

Iبلمغل الحد لمقل فنلحق ، وله. رمسنة في ولا ائذ كتاب في لا يرد لم 
معنىأراد فان قائلها؛ عن ونستمصل ، ونحوذللت، والتحيز والحهة، الحم، 

إثباتفي ونتوثم_ا الكل، رددنا باطاs معنى أراد ؤإن المعنى، قبلنا صحيحا 
.. رسوله ستة وإلى اس، كتاب إلى ترد حتى الألفاظ، هذه 



(٥٧)كةالأساد تيسير 

،١١١الشورى؛ل ب المير السميع وم شيء كمظه يس لؤ 
ولاذلك، نتعدى لا نمه، به وصف بما ونصفه فال، كما ونقول، 

الواصضن.وصف، يجلعه 

ميعوهوالشيء كمثاله ءاليس الك-! أحمد-رحمه الإمام نال ثم 
غيرمن الصفات إثبات والخماعة؛ السّنة لأهل مشهورة قاعدة وهده المجرأآ 

•تطل غير وس إ تجنه 

علىرد المسر(، الميع ®وهو ^^لهشىءُردعنىاالبهة، 

ذلالئ،ا(نتعدى لا I ه نفبه وصف بما ونصفه قال، كا ررونفرل نال؛ ثم 
هووتعالى سبحانه الله أن ممعنى الواصف؛نء وصف يبلغه ررولأ ال؛ قنم 

يبالغوالم وصفوه مهما له الواصفن فان والإكرام، الحلال ذو وهو العظيم، 
الحسنىماء الأّله وتعالى نبارك فإنه وتعالى، بحانه يه اللائق اللغ 

منبعصا ونعلم الصفات، هذه من بعصا نعلم إنما ونحن الطي، والممات 
العباد،سطح ولا الممات، هدّه من وتعالى سبحانه باس اللائقة المعانى 
وصفبكل وتعالى بحانه اف وصف إلى يصلوا أن الماصرون، البشر، 

له.نبت اسم وبكل 

الرسول.فان ولهذا والغابة، المبلغ إلى ذلك فى نمل أن نطح نلا 
الغيبعلم في وتعالى تبارك بها استأثر أسماء وتعالى بحانه سس أن رنا أحب
بهسملت، للث، هو اسم بكل أسألك ٠ I المتهور الدعاء في نال. كمّا ، عنده 

فىبه استائرت أو حالقك، من أحدا أوعلمته كتابك، فى أنزكه أر نفك، 



الاعتقاللعة تيسير ( ٥٨)

منصفةً محه نزيل ولا ومتناي، محكمه كله بالقرآن نومن 
كيفنعلم ولا والخديث، الفرأن نتعدى ولا ثغعث، لفنائ صفاته 

القرآن.وشيت الرسول بتصديق إلا ذلك ته 

.علمابيسك«ءآا
لكنبدلك؟ يعمحيهل أن لنر أين فمن بها، اس امتامحر وصفات أسماء فلله 

وصفاتهأسمائه من والسنة الكتاب فى ورد تما علمنا ما وتعالى سحانه لذ نشت 
وعفلمته.بجلاله يليق كما 

صفةمحه ولايزيل ومتغابهه، محكمه كله؛ بالقرآن لأونومن ت ال فنم 
كيفنعلم ولا والخدث، القرآن نتعدى ولا فغعت، لنعامة مجفانه؛ من 

.القرآن،*وتثبيت ه الرسول بتصديق إلا ذلك، كنه 

تأمور عدة على دل الكلام وهدا 
كنهنعلم ولا نكيف، لا أننا مثل سجنت، التي الأمور بعض على دل 
هذهلأن وتعالى؛ سحانه ائذ صفات وحقيقة الصفة كيفية نعلم لا أي الصفة، 

يليقكما نذ الصفات نشت نحن ولكن وتعار، تبارك لذ ا إلا يعلمها لا مور ألا 
الذ.إلا يحلمها فلا كيفيتها أما وعغلمته، بجلاله 

وردما فثبت والحديث القرأن نتحدى لا أننا من بق مما أيقنا وكيلك 
.ذلك نتعدى ولا ، فيهما 

؛ا، شنعت لثتاعة صفاته من صفة عنه نريل راولا ت فوله عند نقف لكن 

الصبينالأحاديث سلسلة وهوش الألباني وصححه ( ١٣٩ / ١ ) الند في أحمد أحرحه 
(.١٩٩رنم)



؛٥٩)الاعتتاد لعة تيسير 

فإنناف، صفة الرسول. نة ّمن أو اذ كاب من بالدليل ثبت، إذا أنه أي 
قاثلبأني أن مثل الخاشن، تشنع لأجل نتأولها أو الصفة هذْ نرد ولا شنها، 

ومنبالمخلوفن، له وتنبيه نحيم، لله والع؛ن واليدين الوجه إئباين، ويقول! 
نثبتعندما علينا فينغ فهومجسم، أبعاصا أتبت نقد واليدين الوجه لذ أثبت، 
ونحونحيم، أو بخلمه، لذ تنبيه هدا بان ، اائناعارح١ هده ممثل الصفايتؤ هده 

ذللثح.

ثبتما نذ فنثبح.، ، هؤلاء تشنح إلى ننفلر ألا والخماعة نه الأهل فنهج 
نذنثبت نحن نقول نحسيم، يذ الوجه إثبات ! ونالواجاءوا فإذا شعرا، ولو 

.^JJ؛، إلى نلتفت لا فنحن شتخ ما سمه تنبيها، أو نحيما، سمه الوجه، 

تنبيهاهل.ا سمِيت، ؤإذا وعفلمته، بجلاله يليق كما اليدين تذ ثت، نثنحن 
بأنناعلمينا ذثبُالثح لأجل الصفة نرد ولن إليك، نلتفت، لا فنحن ونحبنا 

•ذللثا غبر أو نابتة، أو حثوية، أو منبهة، أو مجسمة، 

الرافضةتنتع لأجل الرسول. أصحاب محبة نردُ لا مثلا أننا كما 
•ناصي فهو الصحابة يبغض لم من ت أي ، ببراء إلا ولاء لا يقولون؛ حينما 
نحبفنحن ا الشناعة هده يهمنا لا فنحن ناصثة ميتمرنا ٌلو حتى ت نقول 

.جميعا. الك، أصحاب 

الثبت،آل محبة لأن ؛ الثبت، آل محبة تنبغكب لا ناصبي؛ لما لوفال وباكابل 
اتذ.رسول ببت، أل محبة إن وقلتم عالينا شعتم لو حتى نقول; رففس. 
اللأتفةالمحبة الذ. رسول بيت أل نحب، بل لمولكم، نخضع فلن رقص 



الاعتقادتيسير!عان ٦( 

تقيل كما رفقتا، ذلك رسميتم نتعتم أنكم ولو بهم، 
رافضأنى الثقلان فليشهد محمد آل حب رفقتا كان إن 

تلأخر ١ ويقول 

اصبىنامى الآن المأاس هدمح^مد صحب حمب نصبا كان إن 

أصحابننحب الأمور، حمائق من تغير لا والثناعات العبارات أن يعنى 
نصبتاسموه هؤلاء أن ولو C محه ايك رمحول بيت آل ونحب ، الرسول 
.رفضتا سموه وأولثك 

يليقكما والنزول، ، والامتراء واليدين، الوحه، ف نثبت أيقنا كذلك 
غيرأو نحيما ممره أو تشبيها، هذا مضا أن ولو وعذ1مته، بجلاله 
لتنبآلم نيأن والخماعه السنة أهل ممنهج للمتمك ينبغي فلا ذلك. 

الملمالشاب رأوا إذا اليوم؛ الناس من كثير يفعله ما تماْثا ذلك ومثل هؤلاء. 
.آخره إلى أصولي، متزمت، متطرف، هذا ! قالواالملترم 

مماالتمسك يترك أوأن ، الرسول. سنة يترك أن للإنسان ينبض فلا 
كانإذا ، هؤلاء سناعات لأحل . الرسول عليه وأوجب عليه، اس أوجب 

ويصفونهبه تهزتون ويمتطرف، إنه عنه؛ يمال الكُث؛ن نوق ثوبه يرفع الذي 
وينزلهئوبا يلبى أن للمسلم ينبغي لا نقول السنة، هذه يترك حتى بثناعات 

ولو، خه الرسول هدي يالتزم وإمما الشناعت، هذه عنه تزول حتى الكعثان غت 
.الرسول. سنة بكل الالتزام وكدا ، المشعون شنع 

عهدمنذ متنابهة، التاريخ مدار على والضلال الزيغ أهل فمسيره وهكذا 



،٦١١^^رفةالأستاد 

الكرضي الثافعئ، إدريس بن محمد الك همجي أبو الإمام قال 
Cالك مراد على اف، عن جاء وبما الك، آمنمت همه: 

بهايننعون حديدة ألفاJا يخترعون ونت كل في اس، ثاء ما ؤإلى  ٥٤الرسول 
الصادقوالومن * ومحولهم نه ويربهم بكتاب والبن ١اتمكان على 

ولاالعبارات، هدْ ممثل يعبأ لا هوالذي منهجه، من الواثق ه، نفمن الواثق 
مؤيد0وتعالى بحانه سواف ، نوتا اعتزازا بديته يعتز بل ، الثناعات هده ممثل 

ومنيته.وناصره 

إدريسبن محمد اذك عسل أبو الإمام اُقال ت تحار الق رحمه الثّخ قال ثم 
وآمنتاف، مراد على الك، عن جاء وبما بالك، آمنت عنه؛ الك رضي الشافعي، 

الذأ.رسول مراد على الك، رسول عن جاء وبما الق، برسول 
أومرنأنني ومعناها . تعالى اف رحمه الشافعي للإمام عنليمة عبارة هده 

حاءمما أو كتابه، فى اذ عن حاء مما أيقنا وأومن بالومحول، وأومن نحار اف ب
كمابهما آمنت أنني والمعنى • ورسوله اف مراد عر صنته ر اذ رسول عن 
ان—الإكهى منتوهدا ؛ . ه ولرمحوأراد الى وتعارك تب-الله أراد 

.لم والتوألحديق 

اللكن بها آمن وأنني التفويفر ذللن، معنى هل ت قاتل يقول ند لك»' 
معناها؟أرف 

كونلا وأن نتلوه، أن منا أراد القرآن علنا أنزل لما اف لأن لا. ; نقول 
نادوهأي .[ ٧٨ل\و}وأ: ؛؛< أٌابي إلا الكتاب يعلمون لا ؤ الدين الكتاب أهل مثل 

القرآنية؟الايات في والتمحن والتفهم، التدبر، اسمنا أراد بل وقراءة، 



تيسرفةالأس1د{ ٦٦١

رمولمراد على اش، رمول عن جاء وبما الك، برسول وآمنت 
اف.

نعرفوأن القرآن، نقرأ أن منا أراد إمما وتعالى بارك اس أن نسك ولا 
لانقمهونحن يالفرآن نعمل فكيف ؤإلأ به، نحمل وأن نمهمه، وأن ، معناه 

]محمد;أهمالهاب 3اوب على أم القرآن يتدثرون أفلا ؤ تعالى فال معناه؟ 
هنشوز أفلا ؤ ; وفال ، [  ٦٨]الومون; ه الفول يدبروا أفلم ؤ ت وتال [، ٢٤

الايات.من وغيرها [، ٧٦ت ]البقرة 

هتاومن إ وصماته أسماؤه وفته القرآن هذا فى علينا أنزل لما بالتدبر، أمرنا إذن 
ذلك.على دالة القرآنية الايات هذه محيافات لأن اممه؛ أراد مجا على نثبتها فنحن 

شديدالله إن الله وائموا ؤ ت وتعالى محبحائه اس يقول حينما فطلا' 
نفقهولا اللغظ نثسن، أن منا يرد لم وتعالى تبارك اس فإن ، ٢[ ]المائدة؛ ه العقاب 

•المعتى 

القرآنلأن أخرها؛ إلى أولها من القرآن أJارن١ فقهنا لما هوالمراد هدا كان ولو 
الكنت فإذا وصمانه، اس يأمحماء التذكير من آياته من أية تخلو تكاد لا الكركر 
تربالذي الوعيد فقهت ما أنك ذلك فمعنى العقاب، اذمحييي أن معنى تفهم 
أمره.مخالفة عن وتعالى سبحانه الذ نهالئا حينما التمى، هذا مثل عليه 

أصبحابهحدث ظني فالرسول الالخ'ا رسول مراد 'رعلى ت قوله أيما كذلك 
ليلةالقمر ترون كما ربكم مترون • ونال ٢ ر؛غاُل 'ربمزل • لهم ونال 

برىايند أن يثبنوا وان يؤمنوا أن الصحابة من اف. رسول فأراد . البدر® 

٠صراه'آ تخريجه تقدم ( ١ ) 
.تخردجهص٥٣تقدم )٢( 



(٦٣)الاعتقاد الة تسير 

عغهمالك رضي الخلف وأئمة لفأ، الدرج هذا وعلى 

وهكذابالريي، المرئي وليس بالرؤية صللررية إمما والتشبيه القمر، يرى كما 
هىالتي الى تعالق رحمه الشافعي عبارة معنى وهذا الواردة، الصفات بقية 
المعنى،ات ؤإئبالنص بابان صرح لأنه التفويض أهل على الرد في نص 

فهمهاالتي ال*اُي كتابه في أراد الق أن شك ولا رسوله، وٌراد الق براد وفيدْ 
التيالحاني أراد . الرسول وكذلك بحده، من أصحابه وفهمها . الرسول 

بعدهم.من إلى وبلمغوها أصحابه فهمها 

. ٠١عنهم اس رضي اخف وأئمة لف اليلج هذا "وعلى ' الشيخ قال ثم 
معنىله اللف أن كما اصطلاحي، معنى وله لغوي، محنى له الخلف! 

اصطلاحي.معنى وله لغوى 

منوالخلف سبق، من لف الأن هر والخلف، للسالف اللغوي فالحني 
حاءومن سلف، تقاوم فمن • لهم حلف وهؤلاء سلف، أولئك فيقال أحق. 

•اللغوي هوالمعنى وهذا حلف، فهولهم بعدهم 

منل5ل صار الإسلامية، الأمة في وقع الذي والتفرق الخوض بعد لكن 
قمارمعينة، اصطلاحية دلالة له العني هذا به. حاص معنى والخلف السالف 

فيكان مواء وأصحابه، ؤه الرسول منهج على ار حممن على يدل السالف 
وصارالحاصر، عصرنا وإلى بعدهم أومن التا؛ع\ن عهد أوفي الصحابة، عهد 
أنهأي الخلف، من هذا ت فيقال وبدل. وغم حرى من على بمللق الخلف لفظ 

tالخلف وت ]السلفء فصارت السالف. منهج على يسير لا مغير 
منهجعن وأغرق انموص وناول ابتيع من كل هم فالخلف متقابلتين. 



الأذقادوسيرلما<( ٦٤)

منورد لما ات والإثبوالإمرار، الإقرار، على متفقون كلهم 
لتاويله.تعرض غير من رسوله وسنة الك كتاب فى الصفات، 

مثاذ،أك'دعين عتم في أي الأول الزمن في كان مواء وأصحابه، ه الرسول 
عنهيقال النصوص وناول ابمع من كل الحديث، العصر في أو بعدهم، من أو 

اللف.وصدهم الخلف، منهج على هو 

الخلفوأئمة لف الدرج هذا ر'وعذى • هنا نال حنن الشتخ فبارة 
أوالاصعللاحياللغوي المعنى بها نمد مواء لف النقول; ، ممهمء الك رصي 
إسكال.فيها ليس 

اللف.بحد جاءوا الدين أي اللغوي، المعنى فهو هنا بالخلف المقصود أما 

منهجعلى وساروا لف، البعد جاءوا الدين الأئمة أي ت الخلف وأئمة 
البدعأهل من الحلف أئمة أل يفصد ولم ا الذتعالى رحمهم انمالح السالف 

الصالحاللف أولئك بعد جاءوا الدين الخلف أئمة نمده ؤإنما منهجهم. هذا 
بهم.يمتدى أئمة وصاروا 
والأمران"الإقرار على متفقون راكلهم ت ايله رحمه الشيخ ال قثم 

انالخفلتلك ات انوالإثب^ّوالإبمرالانرار: 
يرونها،أنهم أي والإمرار؛ . رسوله. سنة وفى اس، كتاب في الواردة 

فيالصفات من ورد لما ات ءاوالإثبقال; لتحريقها، أو لتاويلها يتعرفون ولا 
العنيواضح هدا وعرءنٍلتأويإهأآ, غير ص هه افك رمول منة وفي الأز كتاب 

بيانه.سبق وقد 

أنهمالخلف؛ من جمهرة عن ورد لأنه رروالإمرار" قوله؛ عند نقف ولكن 



الاعتقادلعة تيسير 

ومحلتمويتس؟ محيا غهإ جا'(تاا كما ْرامرومحا ت نقالوا المنان عن سئالوا 

ماإنات ودول لها التعرضر دون لففلها أمروا أي جاءت، كما أمروها معنى 
العاني؟من علمه دك 

التفويض.عالي لهم دليل العبارة هذه مثل أن حلن الفرصة بعض I نقول 
الشيحأثار كما الصفات، أثبنوا تعالى الله رحمهم لف الأن الصحيح لكن 
كماءأمروها نالوا الصفات عن سلوا إذا يم عليه، دلت ما وأبنوا هنا، 

علىوالدلتل التأويل، أهل لها تعرض كما لتأويلها، تتحرصوا لا أي حاءتء 
الصفات.غير فى العبارة هذه مثل لف العن ورد أته ذلك 

هماأمتي في ارنغتان ؛ ه كقوله الوعيد أحاديث عن أحمد الإمام ثل ف
جمن؛زشالراني يرني "لا إ ونوله ، لا ررواف وقوله؛ كمر«رآا بهم 

جاءت.كما ممر الذتعالى! رحمه فقال . وموموسُ 
الحنلتمالفضل فيها التي الفضائل، أحاديث عن الرات بحض في ومثل 

علىفتها والخوض وتحريفها، لتأويلها، نتعرض لا أي جاءت،ا كما راتمر ت فقال 
الحق-المنهج غر 

حتىاس، بصفات حاصة لبت جاءت( كما )ممر كلمة أن على ذلك فدل 
القمريؤإتما التفويض، I اذ صفات بإمرار القصود إن ت ؤيقول نائل يأتي 

(ممبالإبمان.٦٧ْاامرتم)أخرجه )١( 
وسلمرتم)آأ(ىابالإبم'ن.>٦(ىابالأدب. ١٦الخاريJق؛)أخرجه )٢( 
ومالمرتم)به(محابالإبمان.اوخارىرر)0؟أآ(ئابالأالم. أخرجه )٣( 



تيسيردلةالأساد( ٦٦)

اخدئات،وحذرنا بمارهم، والاهتداء باقتماء1واريإ، أمرنا وقد 
بمنى،التجئ. فقال • الضلالات من أنها وأخمرنا 

Jالواحذ،عليها غضثوا نعيي، المهديعنمن الراشدين الخلفاء ومنة 

•أونحوذلك أوتعطل أوناول، بتحريف، لها، التعرض بعدم إمرارها 
أمرناأي يمنارهمء والاهتداء أمرنا >اوفد الشيخ; نال ثم 

العاليةممناراتهم نهتدي وأن عالي، الق رحمهم لف البهؤلاء نقتدي بال 
المالحلف المنهج والوسعل، الحق المنهج حلالها من أبرزوا التي المضبئة، 

وأخرناانحدثات، ®وحيرنا ثال: ولذا عالي اذ رحمهم والحماعة ة الأهل 
اءالحلفغة ومحبتي رعاليكم : ه التجئ ال فق• الضلالات من ؛أنها 

ومحدثاتوإياكم بالواجذ، علمها عضوا بعدى، مجن الهدين الراشدين 

.، ضلالة*؛ بخءة وكل محدثة؛دعة كل فان الأمور، 
عناانابت< الحدبن، بهذا تعالى اس رحمه الشيخ من استشهاد وهذا 
وحذرهمالسنة، باتباع أمته أمر واللام الصلاة عليه الرسول فان ، التي. 

الرائدينالخلفاء ستة و؛اتأاع صنته، باناع أمرهم أمرهم لما ولهذا • الهلع من 
•بحده من اخمديثن، 

فيلما عملها تطثيثا لوحدته الرائدين، الخلفاء عن ورد ما ولوتاملت< 
أوتعيير،ا أوناول ، تحريف، منهم يقع لم . عس رسوله ستة في وما ايله كت1رآح 

أوبيل•
واقعوهذا الأحكام، بار_، هوفي انما المحابة بين حلاف، من وسر وما 

ماجهوابن الة. كتاب، ( ٤٦رنم)٧• وأبرداود العالم. محاب ٢(  ٦٧٦رنم)اكرذي أخرجه )١( 
صمح.حن (. ١٢٧، ١٢٦/٤اس)ني وأحمد رذمرأإ(فياكل.ة. 



(٦٧)الاحاد لمآ تيسير 

.ودءةٍضلألة<( وكن يدعة، محدئة كن فان الأمور، ومحدثات وإياكم 

بالاأمرهم لما ، قريظة بني نمة في كما الصحابة، بين . والرسول حتى 
الصحابة.فاحتلف قريظة بتي في إلا العصر يصلوا 

هذهفي يقع لم العقائد، باب وفي والصفات الأسماء إثبات باب في لكن 
ولهذا، احتلاف أي وأرضاهم عنهم اف رضي الصحابة المفمالة؛؛ن العهود 

بابفي وذك الراشدين، الخلماء وستة الرانيين، الخلماء هدى ؛اساع أمرنا 
المنهج.باب وفي العقيدة 
بدعذوكل بدعة، محدثة كل فإن الأمور، ومحدنامت، اوإياكم ! قال. نم 

.وضلالات بيع محي التي المحدثة الأمور من اس. رمرل فحذر . صلا 
Cالشريعة في ورد لما مضاهاة فمه الدين، في محدث أمر هي والميعة؛ 

العادات،باب من هي التي الحادثة الأمور ذلاثا عن يخرج حتى هدا قلتا وإنما 
نيالإبل يركبون كانوا • ويقول ان إنيأتي كأن المدمومة، البيع في تدخل فلا 

ليسهذا بدعة، مارات فال بارات، النركب الأن ونحن ، الق الزمن 
ؤإنماالإباحة، فيها والأصل العادات، باب من هي الأمور هذْ لأن بصحيح؛ 

.ذلك وفحو القاصد حلال محن فقهل، العامة الشرع بقواعد تضبط 

فيهذا كان سراء الدين، في أمرا الإنسان يبتيع أن بالمدعت المقصود لكن 
فاولتلن-وضلالة، فهوبدعة والشؤع، بالعبادة أمريتعالق أوفي عقدي، أمر 

ابتلعمنهم واحد كل تحد ثلأ. الأهواء كاهل تعار اذ دين في بتدعوا 
فيالحهمية بيع مثل ، . رموله وستة اس كتاب لنص مخالفة كثيرة بدعا 
بابني المتزين وبيع الإيمان، اب بوفي القدر باب وفي الصفات باب 

■ها لنم ادراج؟ لتلة ربه الرسول. راى هل *ثل؛ سرة اثل مسرى آ )١ 





(٦٩)تسدركةالأصماد 

فقدتبتدعوا ولا انعوا )١ عنه:الك همتمدٍرضي بن اش عجي وقال 
كفيتم((.

يتقربالتي العسادات باب أوفي وزطيقها، الشريعة باب أوفي ونحوذلك، 
الشريعةبه حاءت مما الأمور هذه تل وتعالى، بحانه ربهم إلى العباد بها 

واضحوهدا تغيرالمكان ومهما الزمان، احتلف مهما أيدا، تتغير ولا كاملة، 
تعالى.ذ والحمد حدا 

ولااتسعوا ■ ١١; عنه الك رضي مسعود بن الك عسي ءوفال الشيخ فال نم 
الدينالصالح لف الومنهج كاملة الشريحة أن أي • كاوستماا ففد تسغدعوا 

.أنياء تخترعوا أن إلى بحاجة تم قلكاملا، منهجا كان الشريحة هدْ طقوا 
إلاتصلح لا الأمور أن يفان السلمن بعض أن العجيب فن هذا يصرح ومع 

•وتعالى تبارك لربهم الناس تعبيد يزيد أن به يريد جديد، بشيء هو باتي بان 
ولاالتيجاضة، إلىأذكار بحاجة لما تعالواإر؛ابالأذكار، 

فىتبت مما عندنا الصوفية. التئرق من غيرها ولا الأحمدية، ولا النقشبندية، 
فىوأخلصنا طبقناخ، لو التي الأذكار منان اف. رمول نة ّوفى اس كتاب 

التيالأحوال لمختلف شاملة وهي ف، ذكرا وأشدهم الناس أعبد لكنا تطبيقها 
فيالصلوات، عقب ، اء المفي الصباح، في أذكار؛ هناك ان، بالأتممر 

والإنانحتى فيالأسقاءل، الوم، في فر، الفي الركوب، في القدوم، 
أهله.مع خصوصياته أحص في 

ونحتجبه ناتئ مبتيع ذكر إلى بحاجة ولنا أذكار فيها ورد الأمور هده كل 
شيءإلى بحاجة فهم ديتهم عن وابتعدوا وصلوا انحرفوا الناس إن ت ونقول له 

تآيةاذ ورسول ، - عنه اف رضي عود- مان قال كما لقدكفينا ربهم. س يقربهم 



الاعتقاديئ* سمير ( )٠٧

;معاه كلأمأ عغه افه رضي انمزير محي بن عمر وقال 

البلاغ،أم وبلغها الثرمة، له اس أكل ويد إلا الأعر الرمق إلى انتقل ما 
يأتيناأل إلى أبدا بحاجة فلنا صحيحة، بأسانيد س والحمد كامالآ هدا ووصتا 

بيعإلا هي ا مالدين في الحدية ور الأموهده ديننا، لما يكملون أناس 
وفيهابل الميز، التلاخ باغ ما بانه للرسول. اتهاما فيها لأن ومحلالات؛ 

لمايكمل لم هؤلاء يدعي كما أنه في وتنزه، وتقدس وتعالى تثارك لربنا اتهام 
الشريعة.

مكفجرزأننا معناه رافقي اذعنه.I رصي عود- مابن فقول 
'٢٠العملي المطثيق يدلك مكفيون ، اس رسول سنة من صح وبما بالكتاب 

ببيع،ناتئ أف إلى بحاجة نا فلواللام، الصلاة عليه الرسول أصحاب 
•وتعال بارك ربهم إل بها الناس نقرب أننا نزعم 

العزيزعبد بن لحمر نولأ تعار اف رحمه ندامة ابن الشيح نقل ثم 
وغيرها.السنة كتب من كثير في مروي القول وهدا عنه اذ رصي 

هداانتهر وند العادل، والإمام الراسي الخليفة هو العزيز د عب رعمربن 
النيوة.منهاج على رانية حلافة بأنها كيلك حلاقته واشتهرت بالعدل الخليفة 

أنعلى حرصر أنه إلا عنه، اس رصي حلاقته مدة فصر مجن الرغم وعلى 
فالأمةوإلا عنه، انحرفت تما كثير في والصدق الحق المهج إلى بالأدا يعود 

لكنالصحيح، المهج على ائرة حمأمورها غالب في كانت وقته في ١لإسلأمتة 
بينوالخلاف الفرق نشأ a خاصة الانحراف، وبعض الظلم ِن شيء رفع 

إربالأمة يعود أن العزيز عبد بن ■كمر فأراد ، ونحوذللن، والأحزاب الهلواتف، 
•مذق أيما ذلك ل لوفق الصواب، منهج 



()١٧الاعتقاد نمة سمير 

،وقفواعلم عن فإنهم القوم، وقمحا حسثا ٠فمحا 

أهلمواجهة نى راثعة ومواقف وصولان جولات الخليفة لهذا وكان 
مواقفكانت كيف لنرى أودراسة يبحث لوأقرئت حبذا والبيع، الأهواء 

•معهم وتعامله اليع، أهل من الخالفين من العزيز عد بن عمر 
بنعمر منهج أصول من هو قيامة، ابن ونقله أيدينا ب؛ن الذي النص وهذا 

فماذا، الدين في الأُتداع وعدم السنة اباع في تعالى الاه رحمه الحرير عبد 
وقفحمث ررنف ! ؤإخوانه أصحايه موصيا تعالى الذ رحمه نال نال؟ 

الذين، التاااأان و الصحابة من المالح لف الت هنا بالقوم والمقصود الفومء. 
وإنماتبتيع، ولا تغير، فلا • جميعا عنهم اس رصي النبوة منهاج على اروا ّ

وقفحث رافق معهم، فقف ونفوا، موقف أي وانفلر فقل، نالوا ماذا انغلر 
الثدعت.وترك الستة بالتزام كان ووقوفهم المومُ 
علمعن ررفانهم I فقال جدا دقيق بتعلميل ذلك علل تعالى الذ رحمه إنه نم 

ةالسنأهل منهج سن م الصميفي منهجية ارة عبارة العبوهد0 وقفوا،١ 
•جهل أو عجز عن ولس ونفوا® علم عن ررفإنهم والخماعة، 

لفحالإن لهم قيل إذا الكازم ابتدعوا الذين المتأحرين الثكلم؛ن وبعضن 
!قالواالدْوم، الكلام من فيه حمتثم فيما يخوضوا ولم ذلك عن نحدُوا ما 

يتهمفقد بعضهم أما معهم التأدب^ن جواب وهذا بالحهاد، مثغولن كانوا 
واطلاعهمالعقلية، ومعرفتهم عقولهم، تكتمل لم بأنهم بعدهم ومن الصحابة 

الكلأمبهذا لتكلموا ذلك على اطلعرا لو يقول: فهر المنهلقية، القضايا على 
٠حضنا كما ب وحاصرا 

عنرل3إنهم ت العزيز عبد بن عم تال كما إؤللائا، صحيح غير القول وهدا 



الأحقادفة تسير ( )٢٧

لكالمذلك لكوا ّتعالى اف رحمهم الصالح اللف أن ممعتى ونمواه علم 
منهجٍةنناعة عن العقائد أبواب من وغيره والصمات، الأمماء باب في 

التموصىيسمحون إنما اللف هؤلاء أن البحفس يزعم كما وليس علمية، 
وفهموها،النصوصن، سمعوا لف الأولئك بل . شل سمعوها كما وينقلونها 

الماسوأعهلم عقرلأ، الماس أرجح كانوا لأنهم وأبوها، مدلولاتها، وعرفوا 
وعلمهمالأفهام، أصح نهمهم كان ثم ومن وتقوى، دينا الماس وأكمل فهما، 
,بحدهم لن بالمية وأدته الحلم أعمق 

المفلرإليها نغلروا المصوصى هذْ إليهم ووردت جاءت لما أنهم دلك وسبب 
باقتتعلق إحبارية أمور هي إنما وعلموا الصحيح، بالميزان ووزنوها السليم 

مجالهفي تدخل لا مما وصفاته وأسمائه الذ عن والخبر وصفاته، وأسمائه 
هدْإلى يصلوا أن ممكن فلا عقولهم، أعملوا مهما الشر فان الحقول، 
الصادق،الحر إلى بها العلم في أحالوا كذلك، الأمر كان فلما الحقائق، 

.قاسوها البيان فيهما رسوله وّة اف كتاب أن فوجدوا 

هوليس والخماعة، الستة لأهل الصحيح العلمي والمهح الحق المهج إذن 
الأموركل في العقل إعمال ش ولا شيء، كل في القاصرة الحقول بإعمال 

•العض يزعم ند كما والمحمجل اكبر ودقة الفهم يق دلل هدا ولمس 
غائب،عن حبر هناك كان فإذا حقه، حق ذي كل نملي هوأن المحح المهج 

وحدهللحقل مجال لا لأنه مصدره، من الخبر احد أن يجب هده والحالة فأتت، 
فيزكن منهجية، فضية وهده فيه، فكرك ^، ٠۶١مجهما الغيبي، الخبر لهذا بالمبة 
أعملوامجال فيها للعقل كان المي الأحرى المجالات في نحيهم ذاالiا مقابل 

وسياسنا.واقتصاديا، وعكرنا، إداريا، وحءل1لوا الدنيا، وعمروا عقولهم، 
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كفوانافذ، وبمر 
٠

السامحسةالأمور في هؤلاء مناهج عن كتستا نقلة مكتابات هناك إن بل 
يستئلةروى ذلك في لهم وكانت والإدارية، والعسكرية والاقنمادية 

المنيرعبئ بن عمر هؤلاء ومن هذا، ونتنا إلى تدرس زالت لا ونفلريات 
بنعمر الراني الخليفة ناله وس شرحه، بصدد نحن الذي القول هذا صاحب 
عنهم..اس رصي وعترهما" عنه اف رصي الخهناب 

فكروامجال، فيه وللتفكير وللعمل، المسلم، يفيد الزى المجال نفي 
القعن كالخبر دور فيه للعقل ليس الذي المجال لكن • السالمن يضر فبما وأنتجوا 

معوقفرا وغيرها والأحكام العبادات أبواب في ونشريعه وصفاته، وأمماته 
.فيهاعقولهم يدحلوا ولم الواردة، الصوص 

السنة!أهل لمنهج المحددة العنليمة العبارة هذْ تعالى اس رحمه نال هنا وس 
نافذ!والقلب، العقل بصيرة ت البصر • كفوا® نافذ وممر وقفوا علم عن *فإنهم 

فيالههقي رواْ حديث الأثر في ورد وند ويمر، الحق ترى وهوالذي • ناب 
.الشهات«لآ، ورود مد الافذ المر يحب الك أإن وغيره: الزهد 

الخوضعن كفوا متهجي، حقيقي وبصر جدا ينق نافذ بصر عن لهؤلاء 
نثبتمرة قالوا حين، الناحرون حاض كما فيها فلميخوصوا الأمور، هذْ في، 

نتاولأوناقضته. حالفته العقول مجاز، هذا ت أونالوا نثبته لا ومرة هذا، 

الكاملالعقل بالنقل)ويحب ١ ٩ ٩ / \" الحين في نعم وأبو ، ٩ ٥ ٢ رنم الزمد ني الهمي رواه 
منالحلية في ُلأبونعيم •  ٣٨٨ة/الإحياء تخرج في المراهم، عنه وتال الشهوات( هجم عند 

م،الزيدي ونال ، الجمهور* معفه العدني، عمر بن، حنمل، وفه الخمن بن، عمران حدث 
كيلكوروا، ; اك ابق; سالالعراقي كلام نقل أن بمد ١ • ٥ / ١ • الشن السادة إنحاف 

كتابم، الأص؛هاني، بن،إرامم سحي أبو والحافغل أماليه وأبومهلحفي، الزهد في، اليهقيه 
•* • • ء عندمجهم، • بلففد الأر؛ع؛ن 



تبسيرلرآالأسذاد( )٤٧

أحرى،فها لوكان وبالفمم أقوى، كانوا كشفها على ولهم 

فهموومغوا، ورد ما أبتوا ؤإتما هذا، في حاصوا ما نتأوله، لا وهذا هذا، 
كماعجزا لا فيها، الخوص عن كفوا وعقل يصمرة عليهم تعار الذ رحمة 

عنيألون وحشما قلل، مل إلهم أنرنا الذين التكام؛ن بعض يدعي 
العبارةبتلك باتون السابق، المالح السالف منهج عن منهجهم اختلاف 
•وأحكم أعلم الخلف ومذهي، أسلم، اللف مذهب I فيقرلرن المتهورة 

ومذهب• وأحكم وأعلم، أسلم، اللف مذهب إل بل حاطئة، عبارة وهذْ 
ولأأءلإ،ولأأحكم.ليسأملم، الخلف 
أولئكأن أي . أقوى® كانوا كشفها على ُرولهم • تحال الذ رحمه نال ئم 
المائلنلك في يحرموا أن أرادوا لو تعار الذ رحمهم الصالح السالف 

لوالتأحرون ايتدعبا الش الأمور وهذه فيها، يخوصوا أن لاسطاعرا بعقولهم 
باسيلغ مما هي معان من ذكروْ ما ولوكان إليها أولئك بق لخرا كانت 

كانوافررنا أن مبق كما فإنهم وكشنوها، إليها أولئك بق لونمار، سبحانه 
•تمار الذ عقولأرحمهم الناس وأرجح وأذكاهم، فهما، الناس أعمق 

غيرهمس الفضل إلى أسبق كانوا فإنهم أحرى«: فيها لوكان ءوبمالفضل 
والرسولفملأمتهم، هوأغل بعدهم حاء من كل فإن ولهذا الأمور، ميع حر 
ثميلونهم، الذين ثم قرني، الماس أخير بقوله: الخيرية القرن عترذللتإ أ. 

الافتراقنابتة فيه نبتت الذي المرن يكون أن ممكن فلا • ا يالونهمءار الذين 
أصحابفيه كان الذي القرن من أفضل C وغيرها الثدعية والأقوال والاختلاف 

اس..رسول 

و.اامرةم)ه'ا0آ(كطبسش(نماباصاداص ٢٦0٢اJخاريرثمرأ.محرجه )١( 
الصحا،ة.
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هديهم،حالف من إلا أحينه فما بعدهم، خدن قلتم فلشن 
بماْنه وتكلمرا ينمي، ما منه وصموا ولقد مغغهم، عن ورغب 

آخرها،إلى أولها من الخمائل أنولع إلى الناس أسبق كانوا فهم ولهذا 
•حر دوكل فضل كل إل الناس وأسمق 
منإلا أحدثه فما بعدهم، حدث ظتم: ءفكن تعار؛ اف رحمه محال ثم 
مخالأةكلها المسدعة، الحدثان الأمور فهده صحح، وهذا • هديهم" حالف 
مافكل ا؛ منتهم عن ®ورغب تعالى اس رحمهم الكرام لف الأولثك لهدي 
لهم،مخالف تعالى افه رحمه العزيز عبد بن عمر أشار كما الناحرون ابتدعي 

•وستهم لهيبهم ومخالف 

قوله:يكفى" بما منه وتكلموا يشفي، ما منه وصفوا ررولقد قال ثم 
هدهمجن ورد محا مالوا الكرام، امحب أولثك فإن يشفى® ما منه ر'وصفوا 
ينفىمما هو بعدهم من إلى ملوم ما وكل كلها، العقيدة ومسائل الصفات 
يقتصرلم ومجن قلبه، وشفى صدره اشرح هديهم عر اقتصر فمن الخلوب، 

البيعباب يى نمه وأدخل عقله، فاعمل نصروا، أنهم ظس بل ذلك، عر 
دليلشك بلا وهدا التحددة، الأمراض انتابته ونحرها، الباطالة والتأويلات 

ثلمريفتهموليت فيه، وتقدمهم العلم في الصالح اللف رمحوخ على 
فهم، أكثر كان بيلهم حمملك س بل ، التأحرين كحال مضيلربة 
منيكفي بما وتكلموا يشفي، ما وبلغونا ، الدواء لنا وصفوا الذتعار رحمهم 

ااكلأ.راسصصصمهمساظضبي
فصلا،مفيدا كان أنه إلا _s، كان تحار الق رحمهم كلامهم أن ومع 



لعآالأسادتيسير ( )٦٧

نقصت،دونهم وما نحسر، فوقهم فما يجفي 

وشكلامهم، كنر فقد بعدهم، كان من بخلاف بعمل، مربوث كلامهم وكان 
يفعلون،لا ما يقولون المتأحرين من كثير فأصبح عملهم، وتقلص نقههم، 

فائدة.بلا كلامهم ويكثر 

أراد, مقمنرار دونهم وما معنر، فوقهم ررفما ت تعال اس رحمه قال نم 
مجاغير ؤيثبت يغلو، أن أراد فمن ومعل، منهجهم أن سن أن تحار اس رحمه 
إلازيادته فليت عنهم زاده فما الحاجات، بعض أنقموا ألهم ويظن ، أنتوْ 
احذواولم قصروا الدين أي دولهم ومن المثلى، ءلرش-هم عن وخروج نقص 

.مقصرون فهؤلاء ونحوذلك يبعضه، اكتفوا ؤإمما به جاءوا ما بجمع 

هنا؛المقصود للمعنى النامية اللغوية المعاني بعض لها هنا محر ولففلة 
وجاءحاسر، يسمى مغفر، رأسه على ولا ليع، عليه ليس الذي المقاتل فإن 
نررمأكنتم عمارة، أبا ®يا I له فقال البراء ّأل رجلا أن حنتن غزوة نمة في 
ولكنهائذ. رسول وتى ما واف لا ت عنه اف رصي البراء له فقال حنثن؟ يوم 

جمعفا-لثنر . ®را؛ . . سلاح. ليس حسرا وحنانهم أصحابه شبان خرج 
رؤؤسهمعر ولا درؤخ، علهم ولس سلاح، معهم ليس الذين هم حاسر 
السيوف.صرب، بها يتقون التي الغافر 

فيتري ما ط1ادا مموات مع حلى الذي ؤ ت وتعالى سبحانه اف ويقول 
المر١^ ئم ثطورؤت( من ترئ هل° انصر فازجع تماوت من الرحمن خلق 

.[ ٤ ، ٣ ]اللك; 4 ححت وهو خامئا ١^٢؛ يملبُ!يك كرتتن 

الجاد.يآ(محابابد.ويرنم)آي7ا(ىاب 



)٧٧(الأحقاد نمركة 

ظرإذا الإنسان فإن النظر، شدة من صعيف كليل، أي حير; ومعنى 
لملأنه كليلا؛ حيرا البصر لمح أمر، إلى فته ينته ولم ٌّىء إلى نظره واشتد 

علىهناك انْلر قائل؛ له نال لو منا فالإيان راصح، وهذا غايته. إلى يصل 
تراها؟أن ممكنك هل ييفاء بقعة فيه فإن الحبل، ذلك في مترا كيلو عثرين بعد 

أنيريد ولكنه الحبل، فيرى الجل إلى المجردة بالع؛ن ينغلر الإنسان هذا فيأتي 
اJه١يةفي ثم وينفلر، ينفلر، فتجده ، أونحوذللث، البيضاء البقعة تللث، إلى ينظر 
فيه.والمبالغة الفلر في الغلو شدة من حاء الكلأل وهذا بصره، يكل 

أنات يمول أن أراد من أي محرار فرنهم لافما • العزيز عبئ بن عمر يمول 
محرفهو يحملوه، لم ما ويحمل يثبتوه، لم ما ويثبتا الصحابة، مجن أقفل 
.اأبقىرُر نلهرا ولا قطع أرصا لا النبت ررإن محيل؛ ولهذا كليلا، يرجع متقطع 

عنهاس رصي! العاص بن عمرو بن اس همد فهذا البالة، باب في حتى 
،الحثالة من به اه أوصمما . الرمول أوصاه الصيام على عزم لما ، وأرخاه 

قالحتى الرسول معه يتدرج زال وما ذلكا من أكثر أستهلح أنا قال ولكنه 
.ا ٢١داودااصيام من أفضل لا ، يوما وأفهلر يوما راصم ا له 

قال!عمره أحر فى لكنه مستهليعا. قويا كان شبابه عمروفى بن اس وعبد 

فيهفأوغل هين الدين هذا ُرإدا • يلفظ جابر عن البزار أحرجه مريوعا الحديث هذا روي ( ١ي 
إلا٢( •  ٢٢)رنم الخاْع نمق وهوني أض«. ظهر'ا ولا قطع أرضا لا التجت فإل، برفق، 

.صحح ععناء أن 
وصلمرنم)ا،هاا(ىاباكتام.أ-محرحهاوخاريرقم)أبها(كتابالصوم. :٢( 







الاعتقادلعة تسير ( }٠٨

وعثمانوعمر بكر وأبو هه الك علمهارموئ هل  ١١• إليها الماس 
يعلمهلم فشيء قال؛ يعلموها. لم قال؛ ؟ يعلموها لم أو وعلي، 
قال:علموها. قد أقرئ: فاني الرجيإ، قال ؟ أفت أعلمته هؤلاء، 

تقال ؟ يسعهم لم أم إليه الماس يدعوا ولا به، يتكلموا ألا أفوممهم 
يسعكلا وخلفاءه اش رمول ويبع فشيء قال؛ • ومنهم بلى 
اشومع لا - حاضنا وكان . الخليفه: فقال الرجز، فانفهلع ؟ أنت 
ومعهم«•ما بعه لم من على 

وعمروأبوبكر ، الفر رمول علمها هل الماس؛ ببمدعهءودعا تكلم 
هؤلاءيعلمه لم فشيء فال يعلموها. لم ; قال يعلموها؟ لم أو وعلي وعثمان 

علموها.قد أقول: فاني الرجل فقال ؟ أنت علمته 
؟عهم يلم أم إلمه الماس يدعوا ولا به، يتكلموا ألا أقومنهم قال: 

يمعالثلا وخلفاءه الك. رمول ومع فشيء فال; ومعهم. بلي فال: 
لممن على اس ومع لا حاضم؛ا وكان الخليفة: فمال الرجل. فانمهلع ا ا أنت 

يسعذماومعهمء.
إمحاقبن محمد عبد امممه مشهور الأذرمي-بالخال.إمام هدا 
بنوسميان الخراح، بن وكح على تتلمذ الأذرمي، الرحمن أبوهمد ابزري 

أحمد،الإمام بن الق وعبد والمائي، داود، أبو عنه روى وغيرهم، محنة 
•وهمرهم الموصلي وأبويعلى 
.حجر ابن التهذيبءا تهذيب  ١١ني ترحمة له الفاصل العالم وهذا 

،٤ ٢ / ١ ٦ الزى وتهذب دمج. ط .  ٩٨/ ١ اب والأن، ٧ ٤ / ١ ٠ بغداد نار؛ح ت مثلا 
٤٠ ٦/ التهدب وتهيب 



()١٨االآءت|ناد لع< تسيير 

المصةهذه إلى التهذيب تهذيب فى حجر ابن أشار وقل اس. عبد اسمه فيمن 
أذرمةمدينة عن اJالدانالماتكلم ®معجم ني الخمري ياقوئاكماأن معنا• التي 

٠القصة هذه إلى وأشار العلم لهذا ترجم 
فىالمعتزلة هوشخ الرجل هذا د-دعةاا تكلم ُرلرجل * ندامة ابن ونول 

القولبدعة مى النقاش حولها جرى التي والدعة • لواد أبي أحمدبن وقته 
قويمنهج لواد أبى بن أحمد مناننة فى الإمام هذا ومنهج • القرآن بخلق 
•توفيق أيما والحاجة العرض لوب أم في وئق ولقد جدا، 

إنفأقول: القرآن بخلق القول قضية عند هنا نصيرة وقفة أقف أن وأحب 
فإنلبيعتهم، عنوانا المعتزلة جعلها التي القضية هي القرآن، بخلق القول 

كانفلما الكلام، صفة عنه نفره ومما كلها، الصفات الذ عن ينفون المعتزلة 
هذات قالوا اذ هوكلام محنا الذي القرأن هذا أن المسلمين نقرس في تقرا م

حلقكما فهو وتعالى، بجانه الذ عن المنفصلة المخلوقات من مخلوق القرآن 
وتعالىبمحانه بالذ تقم فلم القرآن، هذا حلق آدم، وبني والأرض الموات 

,الكلام صفة هى وعفلمته بجلاله تليق صفة 

هذهأن منابة من أكثر في سمعت لأش هنا، نذكرها القضية وهذْ 
تارخفي به حظيت الذي الاهتمام ذلك تستحق كانت ما جزئية، قضية القضية 
ستاكون أن لمستحق ماكانت القمية هذه إن قال: البعض إن حتى الأمة، 

امالذإموثبت شديدا، امجتح-انا المؤمنون فيها امتحن التي الكيرى الفتنة لتلك 
الذتعالى.رحمهم ذلك على العلماء وبعض حنثل بن أحمد المنة أهل 

فالمعتنلةالعملاش. المعتزلة بمنهج مربلة قضية القضية هذه إن ت فأقول 
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نال. نعم ت نال نلت؟ مما فيه يمال حتى كاملا الدين يكون ملأ الدين عقد في 
محنرهل عباده إلى اس بعثه ح؛ن اس رّول عن أحبرني أحمد يا الشيح! 

فدعاالشيح؛ فقال لا، فمال! دينهم؟ أمر في يه اس أمره مما شينا اس ول رمح
تالشيح فمال ، دواد أبي ابن فكت هذه؟ مقالتك إلى الأمة غنه اف ول رم

فمال، واحدة الو_7^؛ أمير يا ت فمال الواثق إلى الشيخ فالتمت فكت، . تكالم 
أنزلحين وجل عز اس عن أحبرنى أحمد يا ! الشيح فمال واحدة، الواز! 

أودبه، إكماله في الصادق تعالى اس كان ب دبما الإسلام لكم ورضيت بعمى 
لزاد،أبي ابن فكت . هلْ مممالتك فيه يقال حتى انه نمص في الصادق أنت 
اثنتان،الومنثن أمير يا ■' الشيخ فمال يجب، فلم أ>-مد. يا أجب ت الشيخ فمال 
علمهاهده مقالتك عن أخبرني أحمد يا الشيخ! فال اثنتان، نعم الواثق! فقال 

إليها؟الناس فدعا فال! علمها، يزاد! أبي ابن قال جهلها؟ أم ه اس رسول 
تالشيخ فقال ثلاث. الواثق! فقال ثلاث، المؤمنين أمير يا ) الشيخ قال فكنؤ.؛ 

ولمزعمت، كما عنها وأمك علمها أن قه اس لرسول فاتسع أحمل. يا 
بنوعمر الصديق، بكر لأبي واسع •' الشح قال نعم. قال! بها؟ أمته يطالب 

ذأعرضا نعم لزاد؛ أبي ابن قال عنهم؟ الق رصي لعلي وعثمان، الخؤداب، 
أحمدأن القول قدمت قد المؤمنين أمير يا •' فقال الواثق على وأفل عنه الشيخ 

عناك الإممن لك يتسع لم إن المؤمنين أمير يا الناءلرة، عن يصوويفعف 
وعمر،بكر، ولأبي قه، الذ لرسول اتسع أنه هدا زعم ما المقالة محده 

فلاأوقال . لهم انع ما له يتع لم من على الذ ومحع فلا وعلي، وعثمان، 
المقالةهده عن الإماك من لما ينع لم إن نحم ت الواثق يقال ، - عليك اذ وّع 





الاعتقاد٧ تيسير ( ٩٠)

والغايمنوأصحابه ه اذك رمول ومع ما يسنه لم من وهكذا 
تلاوةمن العلم، في والراسختي بمدهم، من والأئمة ان، باحلهم 

اذكوسع يلأ جاءت، كما وإمرارها أخثارها، وقراءة الصفات آيات 
عليه.

ؤإنيوية بحجح أتى ند يجدْ ، الناظر، في الإمام هذا منهج في والناظر 
جديدة،)دعة يتيع ان إنأي فإن شه، الوني في واصحة مهالة كانتر 

فكيف، يعلمو، لم كانوا فإذا لا؟ أم القول هذا الأحسار هؤلاء أعلم نسأل: 
الرسولمن أعلم بل الرسول.، أصحاب من أعلم التأحر أيها أنت تصح 

والسلام؟!الصلاة عف 

علموقد إليها؟ الناس دعوا هل ! قال علموها. اتهم زعم لما ذلك يعد ثم 
القرآن.بخلق القول إل الماس دعوا ما أنهم 

منهؤلاء وسع ما عنا يألا له: قال ٠ إليها يدعوا لم أنهم تبين فلما 
بحانهاس توفق من وهذا المنيع، وأحرس الرجل، فانقطع الكون، 

تعار-.الق الصالح.رحمه التقي الإمام لهذا وتعار 
إسكاتاستaلاع أنه وكيف الإمام هذا منهجية ر القصة هذه س والعبرة 

وواءتماد0عرصها، ر الواصحة القوية بالحجة ؤإغا عقلانية، بحجج لا حصمه 
السلفعليه كان ما إر الرجؤع وهر الاستدلال في الصحح المهج عر 

فكانتحججه؛الأهجتة فاتمت وتهلبيئا، وعملا علمإ القرون وحير الصالح 
بها.القاتلين وافحام البدعق هذ، رد ر وموثرة قوية 

ومعهم.محا يعه لم س الذ.كر وسع لا حاصرا.: الخليفة.وكان قال 
ءئاذك رسول وسع ما عه يلمر س ااوهكاJا ذلك:بعد قدامة ابن نال 

ت



(٩١)د لاصقا I لعة تيسير 

العلم،والرامخنفي بعدهم، من والأئمة والتابع؛نلهم؛إحسان، وأصحابه 
الكومع فلا جاءت، كما وإمرارها أخيارها، وقراءة الصمات، آيات تلاوة من 

الحادثةهذه على تعلثا تعالى الذ رحمه ندامة ابن كلام من وهدا هء علي
لمضمونها.وتعميما 

الممريجب باحان لهم والتابعون والصحابة الرسول. عليه كان فما 
كانمن اكا؛عان عهد ني يوحد ند لأنه قيد؛ هدا ان* *باحونوله عليه، 

الصحابةيتح لم إذا أنه إلا التابعين، عصر ني يعيش ممن كان فهوؤإن منحرئا، 
به.يقتدي ولا يتح لا نهدا وبدل، غير ؤإمما بإحان، عنهم الله رصي 

.ال٠لما في والرامخ؛ن بعدهم من ®والأئمة ت نال نم 
فيماالإنسان ير"أع أن العلم في الرسوخ علامات أعفلم من أن شك ولا 

عنيقول فإنه أكبر العلم ني رّوحه كان من وكل يعلم، من إل يعلم لم 
الثيءالخىلأيخوه:لأأدري.

عنفأحاب ألة، مأربعين عن مئل الشهور، الإمام دهر مالك الإمام هدا 
يقفهوالذي الحلم ش فالراسخ أعلم. لا • منها وثلانض ت عن وقال أربع، 

يدحلولا عالمه، إر الغيب علم ويكل الصحيحة والأدلة الصادق، الخبر عند 
العلم.في الرسوخ أعظم محن شك لا وهدا إدراكه، يتهلع لا فيما عقله 

الحفليمالقرآن في الواردة يعني المفات( آيات تلاوة ®من ت ال ننم 
وهكدا، اس رسول سنة في الواردة الصفات أحبار أي أحجارها، ®وفراءة 

آياتمن آية على مروا ؤإذا الناس، ويعلمونه القرآن يتلون كانوا الأئمة، كان 





(٩٣)الأءتت1د ية تسير 

وجهويفي ؤ تعالى: اش نول الصمات آيات من جاء فمما 
[٢٧ربكه]الرحمن: 

جاءتكما ممرونها أنهم أي شرحناها، أن صق جاءت كما إمرارها • ءليهُ اذك 
المنةهذْ كتفية لكن معنى، من عاله دك ما وشترن شتونها، ثالإسات، 

وتعالى.بحانه اف إلى علمها ويفوصون يفوصرنه، 

كجاءت، كما نمر أر جاءت كما أمروها عبارة فإن سائما، نلنا وكما 
بقوند المنان، غير ني حتى ذكروها الأئمة لأن التمويض لأهل حجة 
■ذللئر شرح 

الكقول الصمات منأيان جاء )افمما تعالى: اف رحمه ندامة ابن قال ثم 
[((.٢٧،: ^]١^٢٣ؤوبجوجندمح تعالى: 

نبهابين والخماعة، الة أهل منهج فى جليلة مقدمة ذكر أن بعد والنيح 
المخالفةالبدع أهل ءلري٠ة لوك ممن والتحذير منهاجهم، على السير وجوب 

ونبلهمالعزيز، عبد بن وعمر كالأوزاعي، الأئمة؛ وذكرأنرال 
زمننى وقعت التي القصة ذللئ، بعد وذكر عنه، اس رصي عود مبن الق عبد 

افمن بعون اصتهلاع الشح ذلك أن وكيف القرآن، بخلق القول محنة فى الواثق 
أهلممنهح عليهم رد إنه حيث الباب هدا نى المعتزلة منهج على يرد أن وتومفه 

يجوزلا وصفاته، اس بأسماء المتعلمة الأمور يرذْ أن على القاتم والخماعة، السنة 
قدالفضلمة القرون من بإحسان لهم والتابعون وأصحابه الذ. رسول يكون أن 

والسائرونبالملأمنة، والمتآنرون ثميأتيعدذس،أفراخالقراسملة، جهلوها، 
بها،العالمين هم ليكونوا متعددة وتحريفات بتأويلات العقلية، الناهج على 



دلاعننا I لعآ تيسير ( ٩٤)

سحاتهاذ أسماء إثبات وهو ألا فيه، للعقل مجال لا غيي، بأمر يتعلق والأمر 
القيمة،الشيخ؛هلْ لدم أن نبعد أحبار، محن ذلك *ي ورد وما وصفانه وتعالى 

الصمات(.مزآيات جاء اذمم,ا تعالى; اس رحمه فقال للصفات بدأيذكرأمثلة 

والقدرة،العالم، صفة مثل الصفات، بعض يذكر لم ندامة ابن أن ويلاحظ 
ليسالع الصفات هذه لأن والكلام؛ والبصر، مع، والوالحياة، والإرادة، 

ذإلنافي بين النتالعلهاء من والخماعة، السنة أهل يئن الحملة فى حلاف عليها 
الإمامإلمح، أوحتك، مالك والإمام حنيفة، وأمح، الثافعى، الإمام إلى الوقت 
فيحلاف بينهم يكن لم حيث والماتريدية، الأثعرية من حنثل بن أحمد 

فانوإلا يذكرها، ولم بها تنهد يلم ولهذا الصفات، هذْ إنبات في الحملة 
يذكرأن أراد والشخ ، وتعالى( سبحانه س الثابتة الصفات من هي الصفات هذه 

هؤلاء,بعض مع الخلاف فيها و،غ الم، الصفات من نماذج 

القرآن،من باية لها واستشهد وتعالى، بارل-، ف الوجه صفة أرلأ فذكر 
،[ ٢٧إالرح-من: والإكرام؟< الجلال دو ربلقؤ وجن ومحش ؤ تعالى: نوله ومحي 
إلاهاللت، شيء كل ؤ ■ تعالى كقوله كثيرة آيات في الوجه صفة وردت وقد 

فيالنبي. عن الصحيحة الأحاديث في تبتر وأيصا [ ٨٨ب وجهه 
أنعنه. اف اف-رصي عبد بن جابر عن البخاري صحح م، ورد ففد ذلك، 

عليكميبعث أن على المادر هو قل ؤ ت اذتعالى قول عليه نزل ئا اف. رسول 
نحتمن أو ؤ ووجهاك« ءاعرذ ال: ق[ ٦٥ام: لالأنعنونكم'ه من عذابا 

شيعاأولمكم ؤ >اأعوذووجهكافلمارلم،: نال: [ ٦٥]الأنعام: ه أرجلكم 



(٩٥)الاعتماد لعآ تيسير 

.أمن«رأ؛ وهاتان ال: ن[ ٦٥]الأنعام: ب بمض إأس يمضكم ويذيق 
الني.عن عليه، التفق الحديث ني ورد كما تعالى، الذ بوجه فامتعاذ. 

وهوه اف رسول زارْ "من الذعنه، رصي وناص أبي بن سعد حديث من 
نمغينففت نممق لن وإنك : ه المي قال جرى، ما بينهما وجرى مرص، 
.؛ ءاJهاا١٢إلاأجرت اش بهاوجه 

اسأن على دك ، رسوله. منة ومن اف، كتاب من الأدلة أن المهم 
يليقكما وتعالى سبحانه لله ستها الوجه وصفة الوجه، صفة له وتعالى بحانه 
نثبتهاوإنما نكيفها، ولا نشبهها، ولا نعطلمها، ولا نتأولها لا وعظمته، بجلاله 

تعالى.اس رحمهم الصالح لف الأثبتها كما 
قصيرةوقفة أنف أن تعالى، س الوجه صفة عن نتكلم ونحن وأحب 

صفاتواليدين الوجه صفة يقول؛ يعضهم لأن الصفات؛ بتقسيم تتعلق 
عقليةصفات والبصر، والمع والقدرة والإرادة والحياة العلم وصفة حرية، 

عقلية.وهده حبرية، هد0 فيقولون! 

والبصرمع والوالعلم والحياة واليدين الوجه صفة ت يقولون وأحيانا 
والإتيانوالنزول والمجيء والاستواء والعقب الرصا وصفة ذاتية، صفات 
وتعالى.سبحانه ومشيئته يارادته متعلقة أنها أى فعلية، صفات 

الصالحلف، اللدى الشكل بهيا معروفه تكن لم يمات التقوهده 
أندون الصفات، من ورد ما جميع يثبتون نحيهم ولهذا تعالى، اف رحمهم 

)'اام(ىابالأءممام.أخرجه )١( 
رسامرةم)هأأ\(ىابب.\نمج*\وخ\ويوثم)هآآه(ىابالرضي. )٢( 



الامعادتسيركة ( ٩٦)

سعديدة صفات ذكر حيث محا قيامة ابن فعل كما وأحرى، صفة لن يفرقوا 
ومحذْذاتية وهده عمالية وهدم خيرية هدْ ويقول مميز أن دون وتعالى، صمحانه 

فعالية.

صحيحمن كتاب وهوآخر التوحيد كتان بقراءة أنصح فإنني ولهان.ا 
تبويبتأمل ومن حدا، عظيم الكتاب وهدا تعالى. الق رحمه البخاري 

يرى، اف. رمحول عن للأحاديث ذكره نم بالايات، واستشهاده البخاري 
عجتا.الكتاب ^ا في 

اسمبن يفرق لم أنه يجد تحالى، اف رحمه البخاري تبويبات تأٌل وّن 
أوارجعوامتنه إلى إما إليه، فارجعوا صفاته، من صفة بن ولا القد أسماء من 
إكبيرين ُجلدين ني الذالغنيمان عجي للشيخ الوحيان كتاب نرح إلى المس •ع 

•الهمة الوانية الشروح محن وشرحه 

ررفنحفي حجر ابن ثرح مثل ملاحظات علميها نبله أحرى ثروح وهاك 
فيالشرحن لخص الذي أوالسيوطي ، القاري« راعمدة في العيي أو ، الباري" 
لكن. الأسان بها تعن يفهذه البخاري شروح من غيرها أو الساريا ءارشاد 
نةالأهل منهج وفق على وطا مبحاء التوحيد لكتاب الغنيمان شرح 

.الباب هذا في أوانحرف أخطأ لن الناقنة مع والخماعة، 
حظله بعضها كان ؤإذا ذلك، بعد جاءت إمما يمات القهذه أن هو الهم 

الاليدين، أو الوجه صفة مثل خبرية، الصفات بعض فان العني، من 
ذالعلم صفة مثل عقلي، خري وبعضها الصادق، بخبر إلا علميها نهللع أن يمكن 

اسكتاب من الأدلة عليها دلت الصمات هذه فإن والإرادة، ١ وتعالى سبحانه 



(٩٧)تسيرك<الأساو 

الإبانفي العمدة لكن العقل، دليل عليها دل وأبما ، رموله. منة ومن 
إباثمابعد مانع ولا وصفاته، اس بأمماء متعلقة هذه لأن هوللقل، إنما أولأ 

.وصحيحا منهجيا الاستدلال كان إذا عقلي، يدليل عليها ندلل أن بالفل 
سالحياة صفة مثل ذاتية، صفات هناك بأن الأحر التقسيم أيقنا كذلك 

لهيكود فد أيقنا هدا والغضب، كالزول فعلية وصفات ونم'لى، سبحانه 
بحاتهّالق صفات بعض فان النصوص، عليه دلت وفد المنى، من حفل 

دلالةدلالتان؛ له مثلا العرش على اذ فامتواء ؤإرادته، بمشينته تتعلق وتعالى 
من،هم، العرش، ش الامتواء وص الأحرى الدلالة لكن أزلية، وهده العلو، 

السمواتحلى الذأى، هو ؤ الى! وتعارك تياس قال ولهذا أفعاله، صفات 
تباركفامتواوه [ ٤ ت ]الحديد ه اتحرش غز ئ امم ثم أيام مئة في والأرض 
الدنيا،سماء إلى وتعالى تبارك نزوله ومثله له، حلقه بحد العرش على وتعالى 
وسيأتيومشيئته، بإرادته يتعلق تما هذا كل ، القضاء لفصل القيامة يوم ومجيئه 

لذللث،.ازناءايذتعارذكر 
لبقيةنموذج لأنها عندها، نقف ثابتة وتعالى سحاته س الوجه وصفة 

هدهناولوا الباب، هذا فى انحرفرا والذين نتاولها، ولا نثبتها فنحن الصفات، 

الأهالك ميء كل ؤ تعالى؛ فوله في ونالوا هوذاته، وجهه إن • قاثلن الصفة 
دلالةنقول؛ لأننا بامحلل؛ تاويل وهذا ذاته، إلا يعني ؛ [ ٨٨ت ]القصص ه وجهه 
فيها،سك لا ، الومجوفعلى الصفة ودلالة فيها، مالئ، لا الذات على الوجه 

علىتدل ولا ذاته، هو وتعالى سبحانه ذ الوجه صفة معنى إن يقال! أن لكن 
الالذي البامحلل التأويل هو هذا ت فنقول وعظمته، بجلاله يليق وجها ف ان 

تاويلهاوتمتنع س الصفة هذه إثبات على تدل نموص وردت بل عليه، دليل 



الاثقادس تيسير ( ٩٨)

ماعلى وتعالى بحانه س الصفة عده إسات فيجب عولأء، فعل كما بالذات 
الى،تعالذ رحمهم الصالح اللف منهج م وهذا وعفلمته، بجلاله يليق 

اسلأن الصفة؛ هذه فشتون ممثلون، ولا يكيفيون، ولا يتأولون، ولا يثبتون، 
يريه،أعلم وهو بها، أحبرنا الق. رسول ولأن بنفسه، وهوأعلم بها أحبرنا 
سلفاوأن خاصة |نهاجهم يرعلى نفحن ثم ومن بعده، من أصحابه ونقلها 
.ذللئ، على أجمعوا الأمة 

المشرقولله ؤ ; العزيز كتابه ش وتعالى تبارك اف نول نى فاتل يقول وقئ 
١١٠تاو_فرب الك وجه فقم تولوا فأتما رالمعرب،  منرين المقبعض إن [، 0:

لهذهتأويل الوارد الفول هذا أن هؤلاء وقلن اس، بالة نأي ال؛ ناللف، 
التأويل.على ؛ذللث، واحتجواالصفة، 

وهيالوامهلمتة، اوعميالْ تعالى الذ رحمه تيمية ابن الإسلام شخ ألقط ولما 
سيخلهم قال الكلام، أهل من خالفه من وخالفه عفليمة، لماثل حامحعة عقيدة 

فىواحدة بكلمة أتيتموني فإن سنوات، ثلامث، أمهلكم أنا تيمية؛ ابن الإسلام 
ا،كمأعترف فإنني تعالى، الذ رحمهم ، اللفكلام تخالف الرامطية العقيدة 

فىالواسهلية، حول مناظرة إلى ودعوْ ، له الخالقون نجنإ مخهلئ، بأنني 
بهذهيتعلق فيما الناهد ولكن تعالى، الق رحمه له حرت طويلة ومحنة قصة 

وتعالى.بحانه لله الوجه صفة وهوإثبات بصيده نحن ما اياظرة 

جلمءذأي نا. جلفلما الواسعلية: في مناظرته في تعالى اس رحمه يقول 
نالوا- جميعا اس رحمهم أشعرية وغالبهم الكلام، أهل من مخالفيه •ع الشيخ 

تاويلأ.الملقح عن وحدنا لقد ت فرحئن وكانوا لي 





الاعتقادلعة تسير ( ١٠)•

[.٦٤:المائدة ] ب ْجموءكان يداه آل ؤ ; تعالى وقوله 

فيفرطت محا علئ -صرتئ يا نقس تقول أن ؤ تعار: نوله في الواردة ®الخنب® 
الجبصمة إنات مها احد محال: الملف بقى [ ٠٦زالزمر: بر الله جب 

فيمءطت ما على المعنى: أن على يدل الأية ماق . لا نال: ويعضهم ف، 
لأنحق؛ فته القولن وكلأ المنة، لبيان الأية هده تات ولم وءلاءته، اف حق 

علىيدل الأية سياق أن محكم نحن نعم : نالواالصفة منها ست قالوا الدين 
ولوحدا، الدلالة واصح وهدا اس، وءiاعة اف حق فى فرطت ما معناها أن 

اذقول فى النفس تلك قول محنى ما له: وقيل الأية هده يشرح أن إنان أراد 
[٥٦زالزمر:ب الله جب ش فرؤك ما عر حسرتى محا نغس تمول أن ؤ تعار: 
الصلاة،من اس، وطاعة باس، الإممان في فرطتح ما على تتحر بأنها لمرها 
صحيحا.يره نفويكون ذلك، وغير والعبادة 

لذية بالنالتعبير يأتي لا إنه قال: صفات. منها يوحد إنه قال من لكن 
فرطتما على  ١٠• نال ثم ومن الذبه، يوصف أن يمح مما وتعارإلا سبحانه 

أنمنه نستفيد وأيضتا الأية، سياق عليه دل الذي المعنى عر تدل الذم جغب فى 
والقدم،اق، والسسالجب، ب؛ن فرق ولا وعظمته، بجلاله يليق حنبا لف 

صريحةأدلة عليها دلت الصفات وهده والعان، واليدين، والوجه، والرجل، 
.الذ. رمحول سنة ر وبعضها الذ كتاب في بعضها صحيحة، 

همسوطنان يداه بل ؤ "عار; روقوله تعار: الذ رحمه الشيخ قال نم 
رنصا أدلته وردت مما أيقنا وتحار سبحانه س اليدين صفة ((. [٦٤لمالية;ا] 

الذقول ومثل الشخ، بها استشهي. التي الأية هده مثل وتعار تبارك الذ كتاب 
قولهاومثل  ٤٧: لالذاريات لموممون وإئا بأيد ساها والنماء ؤ ونعار: تبارك 
.[ ٧٥]ص; ب بيدي حكت لما تجد أن منعلث ما ؤ وتحار: تبارك 



)١الاعتماد لعة تيسير 

يمضهالا ملأى افك ءيد ت البخاري ألفاظ أحد في الّما. يول ومثل 
الصب.كثيرة •' السحاء . أ ١١والهارااالليل ءمحاء نفقة ينقصها لا أي نمهة، 
وأيقناوتعالى. بحانه لذ اليد صفة إثبات على يدل ملأيء الك ايد •' فقوله 

روايةعلى ٠ بشماله والأرض؛ن بيمينه، المسمرات اف )ايفض ؛ حديث 
■يسلم 

ءحلقكI له ويقولون آدم إلى الناس يأتي حينما الشفائ حديث وأيصا 
والمصوصوتعالى. سحانه لذ اليدين إنبات على دالة فهده الاذ؛يدْا 

وحديث[ ١ ]المالك; ب الملك بيده الذي نارك ؤ I تعالى نوله مثل *ي الواردة 
عمانتأنما ؤ وئوله؛ اليد، صفة على تدل بيد٠ْ اذذ ٠خالفك •' السابق الشفاعة 

نفهعن يتكلم وتعالى بحانه اهذ لأن السابقة؛ التمومى تعارض لا ب أيدينا 
أيةفتتفق اثنان الحمع أنل • أويقال لصفاته، والعفلم ه، لتفالمعظم وهر 

ماؤ وأية ٦[، ٤ ]المائدة: ه مسوفان يداه بلً ؤ آية مع ب أيدينا ءملتً نا مؤ 
.[ ٧٥]ص: ب بيدي حلمت لما نجد أن منعك 

الأشعريةمن وكثير المعتزلة من هذا في وا-لحماءة السنة لأهل ون والمحالف 
النعمة.تمعني يفسرونها وأحيائا القدرة، تمعني اليد إن •' يقولون والماتريدية 

لأى"مالذ : ;لفظ عله متفق وهر • التوحيد كتاب ( ٧٤١١)وقر الخارى أحرجه ( ١ ) 
الزكاة.محاب ( ٩٩٣رقم)لم وماكوحد. كاب ( ٧٤١٩رقم)المنارى اخرحه 

(٧٤١٣، ٧٤١٢الخارىرقم)وأحرجه الشاُة. صلة محاب ( ٢٧٨٨رثم)مسلم اخترجه )٢١( 
.ءالشمال، ذكر دون التوحيد كتاب 

الإيمان.كاب ١(  ٩٤رنم)وملم الوحيد. محاب ( ١٧٤ رنم)• الخارتم، أخرجه )٣( 



الاعتقاد1ع< تيسير ( ١٠٢)

تأويللأنه تعالى، اف رحمهم المالح اللف لمنهج مخالف هدا ومحولهم 
ومنعواالصمات، هذه أثبترا تعالى اس رحمهم والسالف دليل، عليه يدل لم 

مننمنع ، ؛، محا?Jaدلالة دالة الصوص جاءت ف، اليدين صفة وفى تأويلها، من 
العلماءأولتك نحرأ كيف أعجب . اللحفلة هذه حتى واف - ؤإني أويل، الت

[،٦٤ت ]المائدة ي موطنان يداه بل ؤ ت تعالى محوله يتأولوا أن على الغضلأء 
غبرعلى [ ٧٥]ص؛ ه بيدي حلمت، لما تجد أن مننك ما ؤ ت تعالى وقوله 

أولئك،تأوله تأؤيل وكل وانحح، صرح نص لأنه تعالى، به اللأتمه ظاهرها 
بيدييقدرني، بنعمتي، ت بيدي حلقت، ما نعمتاه، ت يداه ت قولهم مثل 

إئاتفي صريح نص لأنها ودلالتها؛ الأية ساق يأثاْ نهوتأؤيل • وقدرتي 
منسبقنى من فال كما أفول فإنني ولهدا وتعار، سبحانه س اليدين صفة 

العربية،اللمة دلالة من حتى له وجه لا الأية لهده تأؤيلهم إن I العلم أمل 
اللغةفي وجه باطلا كان ؤإن الأحرى، تأويلاتهم عض لبيكون وفد 

.العربية اللغة من إطلامحا له وجه لا لليدين تأويلهم لكن العربية، 
خلقت،لما تجد أن منعك ما ؤ ت الى وتعارك تبالذ ول نتامجل 

طخلقت، ت أولأ فقال المسالة. هذه فى ناطعا التعبير جاء حينا ه، بيدي 
نمالخاصة، دلالته له والخلق الخلق، بلفغل وعبر ه، نفإر الفعل ؤ فأصاف

.[ ٧٥]ص: ب بيدي حلمت، لما ننجد أن ننك  ١٠ؤ ه نفإلى وأصاغها بيدي ت قال 
الأيةهذه تأويل أن على قاطعة دلالة دال ذللت، كل التثنية، بلففل معبرا جاء نم 

الأية،هذه محي تأويلهم بعللأن تبين ؤإذا باطل، أوبهما المتمة أو بالقدرة 



(١٠٣)كةالأذتاد تسيير 

ماؤ ; قال أنه اللام عليه عيسى عن اخبمارا تعالى وقوله 
[١١٦انائدة:] ب شك في u ولاأعلم شي في 

وإنحض عليها، دليل لا لأنه الأحرى تأويلاتهم بمللأن على أيقنا فهودال 
غيرمنهج التأويل ني منهجهم أن على يدل كما الينة، من بعيد وجه لها لكن 

صحح.

اللامعاليه عيي عن إحبازا تعالى *وقوله • تعالى اف رحمه الشح قال ثم 
نيوهذا [«. ١ ١ ٦ لالالارْ■: ب شلث في ما أغنم ولا في في ما شم ؤ فال: أنه 

سبحانهاس يقول ولهدا • وعفلمته بجلاله يليق كما وتعالى بحانه ف النفس إنات 
نيأيقنا وورد ، [ ٢٨عمران: ]آل ب فه الله ويحييكم ؤ أحرى؛ آية في يتعالى 

ويحمده،الك ؛رسحان الدعاء: في نوله منها الذ رمول عن كثيرة أحاديث 
.كلماتها،رااومداد عرشه، وزنة ه، نفورضا حالفه، عدد 

حرمتإني عسالي ®يا المشهور؛ الأحر الصحيح الحديث في ورد وأيقنا 
الأياتهذه ف. ؛ ^^،١^١٠١٢فلا محرما يينكم وجعلته نفي، على الفللم 

والخماعةالستة وأهل الصفة، هدْ إنات على دالة الحم،. عن والأحاديث 
وعغلمته.بجلاله يليؤ، كما وتعالى بحانه ذ يثبتونها 

أنتيمية. ابن لإسلام ١ شيخ ذللث، إلى أثار كما منها- يفهم ألا يبغى لكن 
لهإن • للمخلوق( ية بالنيقال كما وتعالى سبحانه اس عن منفصلة تا فنذ 

•روحه حرجت يحنى ه، نفحرحت، فيقولون! نفثا، تسمى روح وله جسلآا 

.والدظء الذكر كتاب ( ٢٧٢رنم)٦ لم مأ-م-بم )١( 
والملأ.البر (محاب ٢٥٧٧رغم)طم أخرجي )٢( 







(١ الأسادكآ تيسير ( ٠٦

كانتأر ذلك، أونحر أونقصا أومرصا سمما الحوادث، هده كانت مواء 
حادئا.يكون وغيرذلك ونزول ومجيء حركة مثل أفعالأ، 

واستدلواحدوثها، على دليل فهو الأشياء هذْ فيه حلت حم فكل 
أزلي،غير حادث العالم أن على دليلنا : فقالواالعالم، حدوث على بذلك 

متغيرات،فيه الحالم هدا هوأن باؤلل، فدح؟ العالم بأن الفلاممة كلام وأن 
تتحركوأنها ونبات وحيران ؤإنمان وأرض وكوكب، ونمر، شمس، 
تحِالىف مخلوثة حادثة أنها على يدل فيها الحوادث وحلول فتغيرها وتتغير، 
أزلية.وليت 

الفلأمفة،على به وردوا الدليل بهذا واحتجوا القاعدة هدم قرروا أن وبعد 
هداعليهم انتكس الحالم، الفلأمفةالقائالن؛قدم نلهور به قصموا أنهم وظنوا 
فقدصحيح، الدليل هدا إن قلتم: إذا لهم: فقيل صحيف. دليل لأنه الدليل 

التيالممات، بهده متصف أيصا وتعالى صبحانه اس أن على الموصى دلت 
لمالحرمى فحلق الحرمحى، على تويا ميكن لم فاخ ا، حواديألتم تمرنها 

وهوتعالىالقيامة يوم ويجيء الدنيا، سماء إلى ليلة كل وهوينزل عليه، استرى 
مندهي الحوادث، وحلول الغيران منها يلزم وهذه ويرصى، ويغضب يحب 

الأجسام,صفات 

الفعاوة،افالصمات عن نفي نالوا: الاعتراض بهيا عليهم اعترض فلما 
حدوثدليل لهم يسلم حتى المتواترة، الكثيرة النصوص وردوا فنفرها 

هدهأن الحلم •ع بقدمه، الق-اتاون على والرد العالم حدوث ؤإثبات الأجسام 



')٧ الاعتقاد لعآ تيسير 

عهدمنذ نتأت أنها أي والاترJدية؛ الأناعرة نل ضم زس منذ نشأت الفضية 
لماكلاب ابن ثان اس. رحمه حنبل بن أحمد للإمام محابما كان الذي كلاب ابن 
•ٌلريقتين على عمره ثي الناس كان جاء 

فتهايفرقوا أن دون الممات حمح يثبتون وائماعة; الة أهل طريفة 
المعاني،صفات الخبرية، وغير الخمرية الفعل، وصفات الذات صفات بين 

واحد،منهجهم لأن الخميع؛ يثبتون بل بينها يفرنون لا الذات، وصفات 
الصفات.بين عندهم فرق ولا 

الصفات،حميع اس عن ينفون الذين المعتزلة الحهمية هم ٠ الفاني م والف
والوجه،والبصر، والس_«ع، والقدرة، والإرادة، العالم بين يفرقون لا 

وتعالىبحانه ساف عن فينفون . ذللئ، وغير واليدين، والنزول والاستواء 
الصفات.حمح 

الذيوهو الكلام، علم ب، أبوا من باب نى لحل كلاب ابن لأن ونظنا 
الدليلبذلك واقتناعه العالم حدوث دليل مألة وهو قلتل، ثبل إليه أشرنا 

ومذهباللف مذهب بين فيه جمع حديد، ؟لذهب أتى نفد الباطل، 
وإرادته،بمشيئته يتعلق ما افد عن نفى لكن الصفات، س فأثبت، المعتزلة، 

ارلئ،تبس الكلام صفة إثبات في لذللئه توضيح تعالى. الف ثاء إن وسيأتينا. 
فيثبتون استعالى، رحمهم والخماعة السنة أهل أن هنا الهم لكن ونعالك،، 

أفعال،صفات إنها ت ويقولون وعظمته بجلاله يليق كما والإتيان المجيء 
•يارادته بمشثته هو إنما نمجتته 



الاعتقادلعة تسعير ( ١٠٨)

يحثهمؤ : وقوله ، [ ٨ المنة: ] ه ت ورضوا عنهم الله رضي ؤ : وقوله 
هعالمهم الله وغضب ؤ الكفار: في وقوله [، ٠٤:الأمم٥ ] ه ويح-إوده 

.'•[]القح:

ثلاثة:أنام على وتعالى مبحانه ف الصفات لأن 
صماتمثل ظسسفاسبهاأزلأوبما، صفات \قذ.• امء 

ونحوهما,والعلم الحياة 

بإرادتهمتعلمة هى ؤإنما أزلية لست ضفاتَسادان: : الثالق غ الله 
إلنزوله ومثل اكائ، يوم صثه ومثل العرش، عر امتوائه مثل ومشتته، 

•الأحر الليل نلث يبقى ح؛ن ليلة كل الدنيا سماء 

سبحانهس الكلام صفة مثل ; 3ثاوؤو هه ها : الثالث اللوع 
إذايتكلم وتعالى سبحانه أيفتا وهو أزلأ، الكلام بصفة متصف ناس وتعالى، 

وهوالأزل، مند الصفة بهذه متصف وتعالى سبحانه نهر ، شاء متى ثاء 
،ووجودْ موسى حلق بعد أي الوقت؛ ذلك نى موس كلم وتعار بحانه 

لمذلك ونبل • الْلور بجانب وتعار سبحانه اس ذكره الذي ا،لكان ذلك فى 
,وتعار سبحانه يكلمه 

والصفاتوالإتيان، المجيء صفة قليل؛ نبل ذكرناها التي الصفات هده 
بجلالهكمايليق وتعالى سبحانه ف نثبتها الش الفعل صفات مجن هي تليها، الش 

ؤإرادته.بمشيثته متعلقة هي ونقول! وعفلمته، 

ورضواهمهم الله رضي ؤ تعالى: ءرقوله تحال: اي رحمه الشح قال، ثم 
اللهوغضب ؤ الكفار: في وقوله ه ويحيونه يجنهم تعار:ؤ وقوله ه، عه 



)٩الملآءتع1د لعة تيسير 

سحانهف والخماعة نة الأهل سنها التي الممات من الرصا صمة 
.حداكثيرة آيات عليها دلت وند وتعالى، 

الكءإن ت نال أنه - لم مصحيح ني الني..كما عن ورد ا وأيقن
فيحمد٠القربة ويثرب عاليها، فيحميه الأكالة يأكل المد عن ليرضى 

لكميرضى الق، ر>إن الحديث ومثله اسيرخى، إن قوله: فالثاهد . ءاوها(راا
ثلأثا،لى.

وعفلمته،اس بجلال يليق كما الرضا صفة يثبتون والحماعة السنة وأهل 
ثاء،إذا عبده عن يرضى وتعالى الكبحانه أن أي الأفعال، صفات من وهي 

الطاعة.فعل إذا عبده عن يرصى أنه وأحثر 
والخماعةالسنة أهل يثبنها وغيرها، المحبة صفة ومثالها الصنة، وهذه 
إرادةا بالرضالقمود بأن تأولها ومن يتاولوها، أن دون تعالى اس رحمهم 
•دليل عليه يدل لم ياُلل تأؤيل نهدا ذلك، ونحر الإنعام إرادة بالحبة أو الإنعام، 

أوايحثةالرضا لأن التشبيه، محن حونا الصفة هده مثل تأولوا وأولئالث، 
ضعفاصفة نهي وانكاره القلب ميل محن نؤع على تدل المخلوق في صفة 

ذلك،عن منزه تعالى واس بالمخلوق، يليق إنما والانكسار الميل وهدا ونقص 
ونعحوها.بالإرادة وتأولوها الصفة هده نفوا ثم 

ا:م-بم.1مرقم)؛*ا؟أ(ىبالذم.)١( 
لكمويكره ثلأنا لكم يرضى اش ران ; ه اف رصول غال تال *رير؛ أبي حديث من جزء )٢( 

ولاجمينا اه، بحل تعمموا وان شسا، به تشركوا ولا تعدوه ان لكم فيرضى نلأى: 
رنملم مأحرجه • Jliوأضاعا؛المزال، وكثرة ونال، فيل لكم؛ ويكره تفرثوا، 

٠الأكة.(ىاد١٧١)ْ



الاعتقادلعة سمير 

مشابهةعن وتعالى سحانه اس ونتنه الصفة هده نثسى نحن •' لهم فيقال 
؟ ٠١وءاالحبة ارالرصا* صفة في إدا أنت تمول ماذا ولكن الخلومن، صفات 

ونحرالإنعام إرادة تعني والحية الثواب، إرادة بم، الرصا إن • يقول ف
تقلمت لأنك تماماأ مثاله ني شيءفونعت، من لقدفررت له فنقول . ذلك 
مننحرف، ولا ارالإرادة* سبحانه  aUأثست، فأنت، الثواب، ؤإرادة الإنعام إرادة 

إذانيل:تالخالومن،غهيملالقلبإلىالراد، 
الخلومنصفات من وهدا إليه، مميل تلبه أن أي الشيء، هذا يريد فلأن 

منه.فررت فيما لرمك ما نفلير إليه فررت فيما فيلزمك 

فيلزمك ما الإرادة ني فيلزمالث، والحبة، الرصا إثبات من فررت يأنت، 
Iوقولي الإرادة، صفة ومنها السع، الصفات أثست، أنا ت نلت، فإن الحبة، 

مشابهةمحنها يلزم ولا وعظمته، بجلاله يليق كما لله تها أثبالإنعام إرادة 
الخلومن.

فنثبتها نحن الحبة، وصفة اارصا صفة فى أيقنا لك نقول ونحن ت نقول 
الخلومن،مشابهة منها يلزم ولا وعفلمته، بجلاله يليق كما وتعالى سبحانه 
ماعلير إليه فر فيما يلزمه فإنه استعالى، مجفات من صفة تأول من كل وهكذا 

الذينالحتزلة حتى أ؛ادا، محتأول أي عنه ينفك أن ممكن ولا منه، فر فيما لزمه 
القدماء.تعدد من حوئا الصفات جميع وتعالى سبحانه اس عن نفوا 

قالهفيما نع لا وحش اس، نوحد حتى الصفات الق عن ننفي * نالوا فإذا 
نقولأحره. إلى القدس، روح الابن، الأب، • الألهة تعدد من النصارى 
توحيدا،هذا نفيكم وتموز الصفات جمع الف عن تنفون أنتم * للمحتزلة 



الأحقادية تسير 

موجوداس مل •' اف ني تقولون فماذا ا الخلوقن مثابهة عن ف وتنزيها 
ظهرممرهموانتهىالكلأممعهم.الذمرمرحود. أمغيرموحود؟فإنقالوا: 

•وتحار اسسحانه وجود يكررن ذلك عر لأنهم 
أيقناوالمخلوق لهم: نقول فاتنا - به يقولون وهم موجود- اف * الوا نؤإن 
القعن ننفي إننا وتقولرن خاق-ه، اف تشبيه من تمرون كنتم فإذا موجود، 

صفةفي أيقنا بذلك ملزمون فأنتم ، غيرْ اف •ع نحعل لا حتى الصفات 
لكنموجود، الذ إن نقول: نحن قالوا: فإن ا وتحار بحانه لذ الوجود 

للعدم،قابل الوجود، ممكن موحادث الذي الحلوق كوجود الذليس وجود 
يقللا C أزر واجب فهووجود به، يليق وجردا محوجرد ونمار سبحانه والذ 

العدم.

فيفولوا فكذلك الخاوقين، وجود يثبه لا يخصه وجود لذ لهم: فتقول 
يثبهلا علم وله الخلوف؛ن، إرادة تنبه لا إرادة لذ والصفات، الأسماء بقبة 
.وهكذاالخلونن ّمع يثبه لا سمع وله الخلوفن، علم 

•قوله يتناقص أن فلابد التأويل، أبراب من باتا سلك من وكل 
الحبةصفة [،، ٥٤;ي ويحثونه يحثهم ؤ ارفوله: هنا: الشيخ نال 
أحاديثفي ووردت وتعار، سبحانه الذ كتاب مجن آية من أكثر في وردت 
فيقال لما عنه، اف رصي ءاالب أبي بن علي مع الني. حديث منها كثيرة، 
وبقية، ورموله«لأاالذ ويحثه ورسوله الذ يحب رجلا الراية ا'عا0يو خيبر: 

٣٠رنم)الخاري أحرجه )١(  ورنم[ ]٢٢٣( ٤ • رنم)٤ وسالم والسمر. الحياد كاب ( ٠٩
فضائلالمحاة.)ه«أآ(ىب 



الأمهادلعآ تسير ( ١١٢)

اذرصي طالب أبي بن علي الق رسول دعا ح؛ن معروفة؛ ة القم
صفةإنات على دليل فيه ورسوله" الك ويحنه I ت نوله منها والشاهد • عن 

•ميق كما باطل ونحرها بالإرادة وتأويلها به، يلتق ما على لذتعالى الهمة 
اللهوغضب ؤ ; الكفار ني تعالى اس نول تعالى الق رحمه الثيح ذكر ثم 
وتعالى،سبحانه ف الغضب صفة إثبات على يدل وهدا ، ٦[ ت تالٌح ب عليهم 
الذكتاب من عليه والأدلة وعفلمته، بجلاله يليق كما ينبتونه واّبماعة السنة وأهل 
عنالمحيح الحديث في بت كما معروفة، كثيرة الرسول ستة ومن 

رحمتىإن انمرش: فوق عشيه فهو كتانا كتب الق، ءإن ت ال نأنه اللحى. 
فيوهذا ، غضميءرآ، سقت  ١١الروايات: بعض وني ، غض-ي*أا، تغلب 

كماف الغضب صفة إثبات على دالة الخوص فهذه وغيرهما، الصحيحان 
الصفات.من وغيره الغضب و؛ن يفرقون لا السنة وأهل وعفلمته، بجلاله يليق 

نعرفلا ونحن صفةالغضب فه نثبت كيف ت قال الكلام أهل بعض لكن 
نمتلبه، دم يغلي، حيث صحف، عن ناغ غضب وهر المخلوق، غضب إلا 

هوهدا غضبه، على تدل يكلمات ويبدأيتفوه ويحتفن، وجهه ويحمر يتأثر 
.نعقالا نح', ٠ الصفة هده تعار, ٠ محانه ف نثت فكف ق، المخي غض، 

ُلأضالأذص■
صفةذ ست، نحن • لهم نقول • مبق عما كالجواب ذلك على والجواب 

الربة.محاب [ ١ ]٤ ( ٢٧٥رغم)١ لم وماكوحد. محاب ( ٧٤• إ رغم) المتاري اخرجه )١( 
[كابالربة.١٥(ت٢٧0١مرiمرJLو.أ-؛م-0اوخاريروم>آآ؛ي(ىاباكربو. )٢( 



(١١٣)الأذقاد كا<تيسير 

[ ٢٨محمد: ] ه الك أمحمل ما انعوا ؤ وقوله: 
[٤٦التوبة;] ب ان؛عايهم الله كره وقوله;ؤ 

منأحد غضب ينبه غضبه إن ولانقول; وعفلمته، بجلاله الغضب'كماياليق 
مالكفنضب غضهم، ني يتفاوتون هم أنفواالخارنون ا كيفالخلوقن، 

يليقكما الصفة ف نثبت فنحن الناس، من الواحد كغضب ليس النار حازن 
الخالوةان.لغضب مثابهأ غضبه يكون أن منها يلزم ولا وعفلمته، بجلاله 

فيقلنا كما له نقول الانتقام. إرادة غضه: الصفة: لهده التأول نال فإذا 
إلىميله هي التي المخلوق إرادة إلا الإرادة من نعلم لا نحن الحبة; صفة 

فيمرحوي هو كما وتعالى سبحانه ف تثبته هل القلبي الميل فهدا الانتقام، 
المخلوقن؟

إذايلزم ولا وعفلمنه، بجلاله تليق إرادة س أبت ولكني لا، فيقول; 
فنقول!وتعالى. سبحانه اس لصفة مشابهة تكون أن المحفة هده له المخلوق كان 

ذنثبت نحن • الإرادة صفة فى أنت تقوله ما الغضب صفة فى نقول ونحن 
غضبمثل يكون أن منه يلزم ولا وعغلمته، بجلاله يليق كما الغضب صفة 

منه,فررت فيما لزمك ما نفلير إليه فررت فيما فيلزمك الخلون؛ن، 

اسعوابأيهم ذلك ؤ تعالى; قوله في الشيح ذكرها التي الصفة أيصا ومثله 
هذهمن بجزء استشهد حيث [ ٢٨]محمد: ه رضوانه وكرهوا الله أمحط ما 

التياJخaل صفة على دلت حيث ب الله أسحط ما ائعوا ؤ نوله: وهو الأية 
اسإن فيها; ونقول وعفلمته، بجلاله يليق كما وتعالى سبحانه س ا نثبته

يخهلمما هى المعاصي هده ونقول المعاصي، أهل على يسخءل وتعالى سبحانه 
وتعالى.سبحانه اس 



الأسمادس تسير (  ١١٤)

الدنياومماء إلى ليلة كل ربما ءيمرل : قوله. النة ومن 

المشهور;الدعاء في قال أنه الصحيح الحديث في المي. عن ورد ولهذا 
وهدْمتصف الله أن على يدل فهدا . مخهلاك(را، من برضاك أعوذ إني ءاللهم 
نتأولها.ولا رعفلمته بجلاله يليق كما الصفة 

منصمة ه انيغافهم الله كرم ؤ تعالى; ونوله افد؛ رحمه نوله أئذا ومثله 
تغضبهالتي الأمور يكره وتعار اذسبحانه أن على تدل الى تعاس صفات 

غهاس رمحول مع وخروجهم النافق^ن هؤلاء انبعاث كرْ اف أن كما كالعاصي، 
•والفتنة ال الفمن حروجهم على يترتب لما نظرا اف؛ بل ر الجهاد في 

الكارإن واللام: الصلاة علميه قوله الصفة هذه ش المى. عن ورد وفد 
ني.وهدا وإضاعة المزال، وكرة وفال، فل تلاق: لكم كر0 

البخاري.صحيح 

يليقكما وتعار سبحانه ف الصفة هده إبان عر يدل لكم كره ت فقوله 
وعظمته.بجلاله 

فقال!السنة، إر ذلك بحد انتقل تعار اس رحمه الشتح إن ثم 
إرليلة ونعاركل نانارك ربايغزل : الغبي. فول نة الررومن 

الدنيا((.سماء 

المنهجوهمو ار تعاس رحمه الشيخ منهج على يدل السنة، ومن • قوله 
حباروبأ بالسنة، يحتجون إنهم حيث تعار، اف رحمهم لالسلم، المرافق 

الملأ؛.كتاب ( ٤٨٦ر»م)لم مأخرجه )١( 
لمرئم)ّاا،ه(ىاباس.ومالزكاة. محاب ١(  ٤٧٧رنم)الخاري رجه )٢( 



الاعتقادلمعة تيسير 

والخماعةتة النأهل هذا، إلى الإثارة سقت وقد العميدة، باب في الآحاد 
الصماتمن رمحوله أثثته فما ، ؤس رسوله له وأثبته لشمه أثبته ما س يثبتون 

عنالكميرة ا الأحاددا،ءعليها داعتا الي الزرل، صمة ذلك ومن يثبتونه، 
يثضنلثص ليلة كل بمرل ونعالي تيارك الك ®أن مها: والتي النبي.، 

منيسالغيفاعيه، من له، يدعونيفامتجسب من فيقول: الأخر الليل 
.اامجح((لا؛ يهللع حض له، فأغفر يستغفرض 
رحمهموالطلق السنة، في وردت إمما وتعالى، سبحانه لك النزول وصمة 

بجلالهيليق كما عليه دلت ما وأثبتوا ورووها، الأحاديث بهذه حدثوا تعالى اف 
المحهللةمن لهم الخالقون توهمهما التي البامحللة اللوازم منها تلزم ولا وعظمته، 
iuالنزول إثبات في مستغلة كتبا استعالى رحمهم العلماء أك وقد والشبهة، 

\لأنهاj]ajالمنة، بهذه الملف عناية على دالة الكتب وهذه وتعالى، تبارك 
هذهتأولوا التكلم^ن عامة بل التكلمين من كثيرا ولأن الرسول. عن متواترة 
أوإنأورحمته، هوأمره ينزل الذي إن ت قولهم مثل بتأويلات؛امحللة، الصفة 

وبينواتعالى اس رحمهم اللف عليهم رد وقد الملائكة، من ملك ينزل الذي 
أندون وتعالى سبحانه س النزول صمة إثبات على دلت إمما الأحاديث هذه أن 

تآؤيلها.يجوز فلا ثم ومن الخلوقض، بصمات تثبه 
الناسبعمى فإن وتعالى سبحانه س النزول محمة ْع وقمة أقف أن وأحب 

ثلثفيها البلاد حمح كون ومنها الصفة، بهذه تتعلق حوامحنر بباله يخْلر ند 

رنملم ومالدعوات. ياب ( ١٦٣٢ ) ورنم التهجد كتاب ( ١١٤٥)رقم ايخاري أحرجه 
صلأةالسامين.)ه0'\(ىاب 



الملآءتقا1|العة تسير ( ١١٦)

سماءإلى ينزل فكيف الخلونات، من أكبر عظيم اس أن ومنها الأخر، الليل 
الدنيا؟

منأي التشبيه، توهم من نشأت إمما الخواطر هذه أن ذلك على والجواب 
بهانفى التي العلة محي وهن0 المخ1لوذين، صفات مثل اس صفات أن توهم 

ذاليدين أو الوجه، أومحفة الكلام، محفة اول نإذا اف، صفات المنحرنون 
فلماالأية، نرأ حيث أولأ نبه نحده نانك ذلك، أونحو وتعالى، سبحانه 

ايكمحفة شبه لما إنه نم الخلومن، محقات هومن ما إلا منها يفهم لم نرأها 
فقال:باق. يليق لا هذا أن نقرر نكر ذهنه، نى هدا واستقر حلقه، يصفات 

التشبيهمنه يلزم إثباتها لأن وتعالى سبحانه الق عن وتنفيها الصفة هده نتأول إذا 
عفتمالصفات نصوص اليه وردت عندما لوأنه لكن . ثاباالتعطل في فرنع 

أويكيفها، أن دون البداية، منل. لأنتها التنبيه عن ونزهه تعنليمه، حق اف 
لها.مثبتا البداية مند ولكان الخلومن، بصفات يشبهها 

تخْلرالتي والخواطر الأوهام إن •' النزول بصفة يتعلق فيما نقول 
أنمثلا الظان فيفلن بخلقه اس أوتنبيه بخالقه اس قياس من نشأت إنما بالبال، 

إذات الكواكيؤ من كوي عن يقال ما مثل نزوله فى يقال وتعالى بحانه اس 

ونحوجوالأرض فى ويكون ذو*ه الماء تمبم حيث نزل، نم بعيدا كان 
ذس.

القأن فهم ولا تعظيمه حق ربه اعثلم مان الأنأن مجن ناشئ حطأ وهذا 
حىالئة هدروا وما ؤ ت وتعالى تبارك اف يقول يخلقه، يقاس لا وتعالى سبحانه 



١٧)د الاصقا نمآ تسير 

.[ ٦٧زالزعر; ب بجبه نطويأت والسموات القاي يوم لضنه جمعا والأرض مدره 
يومنبضته الأرض كانت ؤإذا بيمينه، مطويات الموات كانت إذا 

كخردلةالرحمن يد قي الح والأرصون الح الموات كانتا ؤإدا القيامة، 
فوقه؟الوات تصح نزل إذا أنه ؤيفهم إنسان يأتي كيف إذن أحدكم، يد في 

فوفه؟العرش أويصح 
نزوليشبه ولا وعظمته، بجلاله يليق هونزول وتعالى تبارك اس نزول إن 

افبل فوقه، أوالوات فوقه، العرش يكون أن منه يلزم ولا الخالوقين، 
•نزوله كيفية نطم ولا وعظمته، بجلاله يليق كما ينزل وتعالى محبحانه 

ذاته.أعرف لا أنا فسيقول! هو؟ كيف •' نقول ينزل؟ كيف تاتل؛ ثال فإذا 
لازمفاي إذن • وتعانى سبحانه صفاته كيفية نعرف لا نحن أيصا'' كيلك، نقول 
فبالنسبة لازم غير هو وتعالى سبحانه بنزوله يتعلق فيما الننان يفلته باطل 

مسألة.هدْ . وتعالى تبارك 

يقينانقطع نحن فنقول؛ والنهار؛ الليل اختلاف الة حمالثانية! والمألة 
علىيدل ونزوله ينزل اف فإن الليل، ثلث، يأتي حثن البلد هدا في ونحن بأننا 

وتعالىتبارك قربه على يدل عرفة عشية وتعالى سبحانه نزوله أن كما ، قرب، 
ذنثبته لكن وعظمته، بجلاله يليق هوكما القرمب، وهدا عرفة، أهل من 

ينزلالليل هدا ثلثؤ في بأنه نقطع فنحن نتأوله، ولا حقيقة وتعالى سبحانه 
ساعةبعد الأحر ليلهم تالث، سيكون الذي الأحر البلد في أيقنا وكدللث، ربنا، 

واف، وعظمته بجلاله يليق كما ينزل سبحانه بأنه أيقنا نق3لإ أورساءتين، 
.بخلقه يقاس لا وتعالى محمتحانه 



الاعتقادالعة تسير ( ١١٨)

نحدهاوالنهار لليل بة بالنالزمسة القضية لوتأملت؛ي نإنك وأيقنا 
منذلك فرق وما بمجراتها، يتعلق ومجا والأرض يالشس ومتعلقة محددة 

هذانهم الإنسان فكون لم ومن ثسا، عنه نعلم فلا والسموات المجرات عالم 
غيرمحدود غاصر نهم لأنه حاض؛ فهم هدا نقول: ليقيس، يأتي ثم الفهم، 
وتعالى.تبارك ف معفلم 

بخلمه؛يقاس لا وتعالى بحاته مالق أن •ثالأيئن لكم أصرب ودعرُي 
وتعالىبمحاته واس المع منة متصف منا ان الإنأن نحلم جميعا نحن 

ماذانحن صمتتا إلى تعالوا • وعفلمته بجلاله يليق كما المع يمنة متصف 
نسمعه؟أن نتطح صرت كم الأصوات؟ تتعدد حينما نح أن تهليع ن

إذاأما كلامه، ومميز سمعه فإنه واحد، ثخ2س منا الواحد أمام تكلم إذا 
أنتهليع ويسمعهما ثد فانه يختمن، بكلأمان واحد ونت فؤر اثنان تكلم 

■• بمعوبة دلكن منهما واحد كل كلام محر 

نقيةفى بكلام يتكلم منهم كل أشخاص عثرة أمامه أن لنفرض لكن 
كلكلام مميز أن ان الأنتعلح يهل واحد، ونت ولي الأحر ■عن مختلفة 

واحدصرت مميز أن ممكنه كان إذا بل ذلك، يسممليع لا الخراب: منهم؟ واحد 
الأصوات.بقية مميز أن تهلح يلا فإنه منه، أولقربه صوته لرفعه منهم 

وفىواحد ونت فى يتكلمون كلهم شخص ألف أمامه أن لنفترض 
لأنمنهم؛ واحد كل كلام مميز أن عليه نحيل الفمن مختلفة، مرصوعات 

•العجز تمام ذلك عن يعجز الإنسان 



)٩األآذت1د لعة تسير 

بجميعؤإحامحلته سماعه في اكللق الكمال له وتعالى تبارك اس لكن 
شخص،مليون من أكثر وهم ملأ عرفة يرم في يجتمعون الناس فإن الخلائق. 
يلى،وهذا يصلي، وهذا يسأل، وهذا يدعو، فهذا مختلفة، بلغات يتكلمون 

أولغاتهم أوتعدد كثرتهم يعجزْ ولا متهم واحد كل تعالى الق يسمع ذلك رُع 
وتعالى.بحانه اثلهم ماختلاف 

منالملاين مئات الحجاج غير من ويصوم يجلس أيصا عرفات غير وفي 
أكفأرفعوا فد وكلهم بعرفات، واقفون كلهم للحجاج بة وبالنالناس، 

اختلافوعلى الدعاء أنولع ممختلف وتعالى تبارك ربهم يدعون الضراعة 
اسإن شيء؟ محمعه عن يغيب هل شيء؟ عنه يغيب هل ذلك ومع اللغات، 

سمععن سمع يشغله أن دون واحدا واحدا ويجيبهم حميعا يمحهم تعالى 
وتبارك•تعالى 

تباركربنا يسمع كيف ت وقال القضجة في عقله وأدخل قائل حاء لو إذن 
ملاينمن اللغات ممختلف كلها الأشياء هذه يسمع أن يكن وكيفا وتعالى؟ 

موؤلنيظهر وهنا • شيء كل على فائر سبحانه ربنا تعم نقول: الأشخاص؟ 
بمنةمتصف وتعالى سبحانه قاف للخالق، والكمال للمخلوق بالشبة العجز 

الخلوفن.صفات تشيه ولا به تليق مع الوصفة السمع، 
فيها؟١^٥^، يستمر الأرضية والكرة يترل كيف قائل; لوقال أيصا كذلك 

سبحانه،يشاء كما الأخر الليل نلنا في وتعالى نبارك ربنا ينزل نعم نقول؛ 
تشبهلا سبحانه ذاته أن كما الخلونن، كنزول ليس وتعالى بحانه ونزوله 



الاعتيادلعة تسير ( ١٢٠)

.صبوةI( له لست الشاب من ربك ءيعجب وقوله; 

سا تثبيه على مبني لأته باطل ذكرتموه الذي اللازم مهدا ايخلومن، ذوات 
بخلمه.وتعالى سبحانه 

وتعالىبحانه الك ءأن الرسول عن المصحح الحديث وندوردفى 
يعلملا عددهم؟ كم وتهوروا ماعة،ا، في القيامات يوم العماد يحاب 
ممفردْمنهم واحد ويحاصركل اعة، في يحامهم هدا و،ع اس، إلا عددهم 

نحنن بالنسبة هذا؟ يتم كيف بذنوبه. وتعالى تبارك يقررْ خاصة، محاصر؛ 
لأنهونهدي؛ به ُومن ولكن الماصسرة، لعمولنا نتمور0 ان تهلع نلا ر الب

وتعالى.سبحانه الخبير الحليم صفات من 

نزولهإن ؤيقولون النزول صفة ف ينبتون والحمامة السنة أهل إذن 
الأحراللل ثلث في وهم ويرذون ويعلمون وعفلمته، بجلاله يليق حقيقي 

الواحدويحمأ أبهم، وتدمع تلوبهم تتحرك ثم ومن منهم، مريب الذ أن 
افبأن يوثن لأنه وتعالى؛ بحانه ّربه من عظيم بقرب الونت هذا في منهم 

وأنهمنهم، قرب فد ؤس رسوله لسان على نقمه عن أحبر كما وتعالى تبارك 
نزوليثبه لا وعفلمته بجلاله نزولأبليق الدنيا سماء إلى وتعالى تبارك نزل 

لهليس معهلل مهو السلف منهاج على الصفة هذه يثبت لم من أما الخلومن، 
.نصيب من العظيم والقمل العبادة هذه من 

لهلمت، الشاب من رئالئؤ يعجب 1 : للوةوله اس! رحمه الشيخ نال نم 
علىثاب، من يعجب وتعالى سبحانه اذ أن الحديث ومعنى . صسوه،اا 

فيعاصم أبي وابن ٣(، ٠ ٩ /  ١٧)اص في ض\>و  ٢١٥١الند)؛/ في أحط أخرجه )١( 
يرنم)ا-'آإآآ(.الأناس الومفيالىاباوةرنم)ابْ(وفضالأبني 



الاعتقادالة تيسير 

لهيكون لا أي صبوة، له تكون لا التعدية، وشهواته ورغباته ونشاطه، نوته 
معصية.ولا كبيرة، يرتكب ولا ذنب، 

هذالكن • وعظمته بجلاله يليق كما محي وتعالى سبحانه س الحفة وهذه 
نىأحمد الإمام رواه حديث فهو ، العلماء نبه تكلم ذاته حد ني الحديث 

فيخاوي كالالعلماء بعض قواه ؤإن ضعيف لكنه وغيره، والطبراني ند، ال
الى،تعاس كتاب فى أحدهما: دليلان: عنه ويغني الحنة. المقاصد كتابه 

فيص،محالخارى.والثاني: 

عجبتبل ؤ ت وتعالى تبارك اف قفول تعالى: اف كتاب في الدى فأما 
صحيحة،سبعية قراءة وهي ، التاء صم قراءة على [ ١٢]الصافات:ب وسخرون 

صحيحة.فراءة فانها ثم ومن والكائي، وحلف حمزة بها قرأ 
القأنه الني. عن البخاري صحيح في ورد فقد السنة؛ في الذي وأما 

استضافوهحض الليل في صيفهم وزوجه هو أطعم الذي الصحابي قمة في 
ياكلون،أنهم وأوهموه السراج، فأطمأوا يكفي، ما العلعام من معهم دلس 

اذ.رمحمول على الصحابي هذا غدا نم شبع، حتى يأكل الضيف وتركوا 
.وذلأنةا<أاا فلأن من ربلئ، أوضحلئ، ربك عجب رالقد له؛ الّكا. فقال 

إثباتالأحاديث من غيرها ومن الأية، ومن منه ناحذ 'رعجب* فقوله: 
العجب.صفة هي التي وتعالى سبحانه لف المنة هذه 

منيعجب الإنسان كون مثل الحهل، من أحيانا ينشأ والتعجب والعجب 

النمير.محاب ( ٤٨٨٩رقم)البخاري أحرجه )١( 



تسيردةالأثاد( ١٢٢)

يدخلانثم الأحر، أحدنمأ مز رجل؛ن إلى الله رريضحلى ت وقوله 
الخنة((.

آحر،لأمر العجب يكون وأحيانا ثخص، أر لألة معينة نوة أومن ، صنعة 
كانؤإن مترنعة، وغير غيرمحروفة صفة على جاء النيء هذا وهوكون 

يجهلها.لا الإنسان 

بجلالهيليق كما الصفة هذه له نثبت فاننا وتعالى بحانه لف بة بالنأما 
عجبالمخااوقن؛ كعجب عجبه وليس الخلونن، بصفة تقاس ولا وعفلمته، 

ربناعجب لكن الفهم، نلة س وأحيانا الحهل، س أحيانا ينشأ ند الخلوقن 
يتربولا جهل، عليها ب يم لا وعفلمته، بجلاله تلتق صفة هو وتعالى سبحانه 

وعفلمته.بجلاله تليق صفة هى بل منه، التعجب بهذا ومعرفة إدراك عدم عليها 

وافنفيهما، وتركا صيفهما، أتلحما صحابيان ت السابق الحديث فى كما 
صرباك ،عجب ; ه الرسول فيقول عليهما، مطلع بهما، علتم وتحار بحانه 

فعجبه١لبارحةاا صنيعكما من رباك أضحاك رواية! الارحةا"وفي صنيعكما 
,وعفلمته بجلاله يليق هوعجب ؤإنما جهل، عن ناشئا ليس وتعار بحانه 

منهايلزم ولا الصفات، س كغيرها وتعار سبحانه ف نثبتها الصفة وهذه 
الخالونان.مشابهة 

فغلرجفن إلى الك ايضحاك اوقوله; ت قدامة ابن قول أيقنا كذلك 
لممأحدهما ان الحديث هذا مر . الحدة»الا؛ يدخلان نم الأخر، أحدهما 

ويدخلتعار، اذ إر يترب الكافر إن نم لم، الكافرالمفيقتل والأخركافر، 

ىبالخهادد.ولحارتم)>آحا(كتابالإئرة.



(١٢٣)تسيركة|سمد 

ولابه، نومن رواته وعدلت ، مغيم صح بما أشبهه؛ وما فهذا 
ظاهزه.يخالفأ بتأويل نتأوله ولا نجحده، ولا نرده 

والمقتول.القاتل الحنة؛ فيدحلأن عمله، ويحمن والإسلام، الإيمان ثي 
وليسوءفلمته بجلاله يليق كما وثعالى بحانه لد نستها الضحك وصفة 

ولانتأول، ولا نشبه، محلا المخلومح؛ن، كضحك وتعالى بحانه ضحكه 
أعلمهو له وأثبتها أحبرنابها الذي لأن الصفة؛ هده له نثبت ؤإمما نكم، 

مثلمحيها يقال الصفة محهذه ، الذ وهورسول وتعار، سبحانه بربنا الناس 
ثحانهحمف نثبتها غيرها، أو العلم، أو أوالقدرة، المع، صفة محي يقال ما 

وصماالصحيحة الصوص محي وردت لأنها وعظمته؛ بجلاله يليق كما وتعار 
قولمثل اكعطتل، أهل يتأوله كما مخلوناته لبعض وصما وليستا تعار، له 

اكأويلأتمن ذللن، غير أو مخلوقاته. بعض صحلن، هو الضحلث، إن 1 بعضهم 
.لف الولتهاج للنموص مخالفة فهي 

وعدنتأمغده صح مما أشبهه وما ءفهذا ت تحار اس رحمه الشيخ قال ثم 
إلا، الأحاديث، هذه من الصفات نثبت، لا أننا أي حدا؛ مهم قيد هذا ، رواتهاا 

ليسثقات، ء_ا_ول رواتها صحيحة، بعلرق ثابتة الأحايين، هذه كانت، إذا 
.ثابتة صحيحة روايات هم، ؤإنما ، علل ولا ء شذوذ محيها وليس انقهلاع، فيها 

نجحده،ولا ، نردم ءولأ الصالح، السالف، منهج وهذا به* ®نومن •' قال ثم 
أحباريردون الذين بعض رده كما نرده لا ظاهرْا يخالف، بمأوبل نمأوله ولا 

الأي نححده، لا أيصا وكذللث، العقيدة. بائح محي نقبلها لا •' ويقولون الأحاد 
اكعهليلأهل بعض فعله كما صحيحة بهلرق بتا ما منها ورد ما ونهم، ننكر 

•ونرويه به ونقول ورد محا نست بل والكلام، 



الاعتقادلعة تيسير ( ١٢٤)

٠مان يولا امحلوقن، يصفان نشهة ولا 

قيءكمثله ليس ؤ نظير ولا له شبيه لا سبحانه الك أن ونعلم 
........................[ ١١]الشورى: ه المسمن النميع وهو 

يقبلمن على رد واiاهر٠اا يخالف بتأويل نتاوله ®ولا ئال؛ أيقنا وكذلك 
ويقول:السنة يقبل ا،لوولة وبعض الكلام أهل بعض لأن يتأولها؛ لكنه السنة 

أولهيتلكنه ، اس. رسول عن وارد لأنه نثبته؛ بل الحديث هذا نرد لا 
فناهره.تخالف أحر معان إلى محعناْ عن ويصرفه 

النهو وتعالى، الذسبحانه صفات من صفة دالأعلى الحديث جاء ناذا 
يودىالذي التأويل ذلك يتأوله أنه ممعنى معينا ردا يرده ؤإمما كاملأّ، ردا يرده 
أحبرناحينما اس. رسول ةهلْ ما وتحريفا محنى، من عليه دل، ما نقض إلى 

وأمثاله.الحديث بهذا 

وهذااخالوق^نا٠ بصفات نشبهه ®ولا التأويل: أهل على رد أن بعد نال ثم 
ينبهرنولا الصفة، يثبتون تعالى اف رحمهم الصالح اللف منهج أصول من 
علاماتأي افيدثينء مان ي®ولا المخلوض، بصفات وتعالى سبحانه اس 

أوأوملائكة، بثرا، كانوا مواء المخلونون، هم وايحدثون: الحدتين. 
ذك.غير أو حجارة، أو تحوما، 

قال:ذك من بشيء وتعالى سبحانه اس ينبهون لا والحماعة اسسنة فأهل 
ّثحان4له شبيه فلا نفليرا؛ ولا له ئجيه لا وتعالى سمانه اف أن ®ونعلم 
هنا.:استثهد ومالى.ك٠اىلسحاه ولأمثيلرلأند، له، نغلير ولا وتعالى 

لهالذ-بحا"عن فنفى [ ١١]الشورى: ه المتر ادأْ-ع وهو شيء كمثله س ملؤ 



(١٢٥)الاعتتاد لع< تيسير 

ومنبخلاف٠ تعالى اللي فان يالجال خطر أو الذهن في لحيل ما وكل 
[٥ ; طه ] ه امتوئ الرش على الرحمن :ؤ تعالى قوله ذلك 

سبحانهباسميه مستشهدا به تليق التي الصمات س وأبت الثل، وتعالى 
طهالصر وصفة المسهع صفة على دالان وهما المصير، السميع ٠ وتعالى 
•وتحار بحانه 

بيانمحبق وند نمالى. الله رحمهم والخماعة السنة أهل منهج هو وهذا 
ذلك.

خطرأو الذهن في يحيل ما وكئ ُ نال؛ تمار اذ رحمه الشخ إن ثم 
يستقونلا الشر أن أي الكيف، لفي وهذا إخلأفه،ا تعار الك فإن |الال 

سصفة في الإنسان أوتوهمه بالبال حهلر ما وكل صفاته، ولا ذاته يكتفوا أن 
؛ذلالن٠ هوبخلاف شك لا وتعار تيارك الق فإن وتمار، سبحانه الق صفات 

هوإلا صفاته حقيقة أي صفاته يعلم ولا هو، إلا ذاته يعلم لا نمار الذ لأن 
•وتمار بحانه 

فليثبت الإنسان خيالات بالغت ومهما يكيفون، لا والخماعة نة الذاْل 
افبل ذلك، يتهليع لا الإنسان فإن صفاته، من صفة ويكيف وتعار بحانه 
والخماعة.السنة أهل منهج وهذا بالبال، حطر مما وأجل أعغلم وتمار بحانه 
عرالرحمن ;ؤ تعار له ق ذلك ررومن تعار؛ الق رحمه الشيخ نال نم 
نبلذلالث،اعاندإرماسبق ءومن ; نوله الضميرفي ه[؛انطه: امتوكاه الرش 

ارتعالذ فإن بالبال، حهلر أو الذهن ر ينل ما رروكل •' قوله وحاصة نلل 
الرحمنؤ تعار: قوله عالمها دل ونمار بحانه س الاستواء وصفة ار بخلافه 



الاعتعادلعة تيسير ( ١٢٦)

كيره.أحرى وآيات ه، امترئ الرش على 

كامتواءالعرش على اس اسواء أن الإنسان ببال يخطر ند الصفة ومحذْ 
إلىالماuلثs كاحتياج أو الخلق كاحتاج العرش إلى محتاج اس أن أو المخلوق، 

بكونولا ذ نبه الذي ذلك ومن أي ذلك* ءومن هنا؛ نمال ملكه، مرير 
أوبأيحيال بأي المنة هذْ نتوهم ولا نتخيل ولا المخلوقن، يصفان نبيها 

عاليهادل التي وتعالى سبحانه ف الاستواء صفة ذلك. بخلاف اس لأن توهم، 
.امتوئهء الرش على الرجمن ؤ تعالى؛ رانوله 

القرآنمن مواصع سبعة ني جاءت ثابتة، وتعالى سبحانه س الاستواء وصفة 
وهوؤ I تعالى نوله منها العرش على الاستواء صفة إنبات على دلت الكرم 
،٧[ ]مود; ه انماء غلى عرقه وكان أيام منة في والأرض الممرات حلى اثذي 
سورةوفى طه، محررة وفى الأعراف، محورة فى الصفة هذه وردت كما 

غيرها.ونى الحديد، 

يلتقكما الاستواء صفة وتعالى تبارك س ينبتون والخماعة المنة وأهل 
لفالمر وند وتعالى، ارك تبعلوه على دالة وص وعفلمته، بجلاله 

وهدموارتفع، علا، استوي! معنى إن بقولهم؛ الاستواء تعالى اس رحمهم 
وتعالىتبارك اس فإن الحاني، طْ على دالة الاستواء صفة هى التي الصفة 

صفةهى التي وتعالى سبحانه ف الحلو صفة على دالة نهي حلقه، على عال 
أحدوهدا والفهلرة، والعقل مع العاليها دل كما أزلأوأبدا، باس اتمة ق

العلو.أدلة أحد الاستواء أن •ع والعلو، الاستواء ب؛ن الفروق 





الاعتقادلعة تيسير ( ١٢٨)

بظهوره على كنروا ؤ كقوله; أوبعلي ، [ ٢ ٩ ]البنره; النماء 
بالواوالتيأو ا اللغة أهل العلووالأرماع؛إحماع ممعتى فهده [  ١٣ت ]الزخرف 

ساواها.أي؛ والخشبة الماء استوي نولك! نحو واو*ع مي 
محاقمتؤ؛المتكلم^نفلما ٠ استولى كعنى استوي ة العرباللغة في فليس 

ولاعنه هورا ملى اانصأراري 0لأحهلل ييوه الهر من بث اخترعوا الضأارق 
•قوله وهر ديوانه في يوجد 

راقمهأودم سيف غير من العراق على بثر امترى فد 
مثلالأمير بشرا أن العراق، على بثر امتوى ند ت نوله معتى إن ت قالوا 

,الاستيلاء ععنى الاستواء فيكون علميه واستولى العراق 

•منها لأمور تأويل؛اطل س الثابتة الصفة لهدم تأولوه الذي النأويل وهدا 
القرآنوردفي العرش ايذعر استراء أي إذاكانلفذلالأّتواء، أولأ: 

أنفيه سن منها واحد موضع في يأت لم فلماذا مواضع، سبحة في العفلميم 
استولى؟ممعنى اّتوى 

تقتضيهلما ومخالف بعيد تأويل استولى، ممعتى استوي تأؤيلمهم إن ثاسا؛ 
بيتأما المحنى، بهيا اللمففل هدا الحربية اللغة في يرد لم لأنه العربية، اللغة 

لميسينب؟ عربي أي ؤإلى يوجد؟ وأين ناله؟ فمن به اّتشهدتم الذي الشعر 
•اليت هذا يوردون ثم • وروي نل • إلا جواب عندهم 
مقابلفي فيه حجة لا فانه المعروفن الشعراء أوأحد الحرب أحد لوقاله بل 

•ءه رسوله منة ومحن ادأه كتاب من كثيرة أدلة 



,٢٩)تسيرلةالأساد 

يقال؛لا لأنه الأية، ساق في يصح لا استولى ممعنى استوى نولكم إن I ثالثا 
بمسالعراق عالي شر اسوى : قاانا فإذا مغالب، هناك كان إذا إلا ننولى، ام

عليه.واستولى فغالبه آحر حاكم قبله كان أنه على فيدل العراق على استولى 
إذابء اتحرش على استوئ ثم ؤ تعالى؛ فوله فإن صححا هدا كان فإذا 

اذ،لغير ذلك فبل مملوكا كان العرش أن على يدل عليه، استولى ممعنى نأواو0 
عاقل؟بدلك يقول أن يكن فهل عليه، واستولى ذلك بعد ملكه اف إن نم 

ملكه،فى وتعالى بارك لذ مغالب هناك يكون أن إلى يودي بدلك فالقول 
مبن،مخلوق العرش إن نيل مواء منه، العرش هذا على واسنتولى الذ فغلبه 

.كبيراعلوا يقولون عما الذ .تعالى هؤلاء يدعى كما هوالللث، إنه أو 

تيميةابن الإسلام نيح ومنهم ، العلماء فصلها وند - ولخيرها الأمور فلهذْ 
بها-يتجن أوجهأاُ عشرة من بأكثر التأويل هذا نقض حث الفتاوى مجموع في 
زادوها،وزيادة بامحلل، تأويل هو إنما استولى يعنى لامتوى هؤلاء تأويل أن 

لهم:الذ قال حن اليهود من إسرائيل بني بزيادة العلماء بعض شهها ولهدا 
يدخلواأن اف فأمرهم . !! ٥٨: ؛ ]١١٨ه ■حطه وهولوا مجدا الماب ادحلوا وؤ 

هؤلاءفعكس خهلايانا، عنا غث أي ت حف ت يقولوا وأن راكعن، أي ماجدين 
حلفهممن أي أمتاهم نل من دخلوا حث وعصوا؛ الإلهي الأمر الهرد 

التكلم^نولأم حعلة، فى زادوها اليهود نتون • معير فى حنطة ت يقولون وهم 
المنبعأن على يدل وهذا < تول اميعنى امتوى ؛ فمالواتوي اسفى زادوها 

١٤٩ه/أإا.الفتارى انفئرمجمؤع 



دl_.vا لعة تيسير ( ١٣)'

[١٦:]اللك ه الناء في س أأم؛تم ؤ ; وقوله 

وتأويلللكتاب، تحريف فهو والعافية؛ الملامة اف أل نبعمه، من قريب 
.تعار اس رحمهم الصالح اللف عليه كان عما وبعد له، 

اذهوعرش الاصطلاح: وفي اللك، صرير العربية اللغة في والعرش 
وهوأعلىوتعالى، تبارك الق حلقه جدا، عظيم مخلوق وهر وتعالى، نارك 

الى:وتعارك تباس قال كما اللائكة، وتحمله منفها، وهو الخلوقات، 

يومعن ربنا نال وكما ، ٧[ ]غافر: ب حو*ك وس انمرش ينملون لذين اؤ 
عرشفهو [، ١٧]الخانة: قانيئب يرني فرفهز ربك ءر'ش وبمحمل ؤ القيامة: 

سقفها.وهو الخلوقات وهوأعلى فيها، وما موات المن أعظم جدا، عغليم 
يلتقتواء امالعرش، هدا على استوي أته أحسرنا وتعالى مسحاته والق 

إلىمحتاج الذ أن منه يلزم فلا باطل، لازم أي منه يلزم لا وعغلمته، بجلاله 
عماالذ تعالى عليه، مى قعل يالعرش هدا عدم إذا أنه ولا العرش، هدا 

•وعطمته بجلاله يليق هواممتواء بل كبيرا، علوا التوهمون يتوهمه 

هالسماء في من ؤ تعالى؛ وقوله 1 تعالى اف رحمه الشيخ فال ثم 
[iUil ،;١٦ .] ألةمعن يتحدث الشيخ بدأ الأدلة، من بعدها وما الأية هلْ من

لذالعلو وصفة وتعالى، مسحانه س العلو إنبات مسألة وهي ألا كبرى؛ 
الأئمةقررها التي الإسلامية الحقيدة في الكبار القضايا من وتعالى سحاته 

وحديثا.قديما التكاJمون فيها حاصى التي الكبار القضايا ومن وحلما، سلما 
منكنيرا يل الناس، من كثيرا يرى حينما الحزن أشد ليصيبه الإنسان وإن 

بهدميقر لا الصالح، اللفج عقيدة ويتقهم يدرسن لم ثمن للعلم السس؛ن 



:١٣١)تسرنمآألأساد 

الماءالعلوفي جهة ني وتعالى سحانه اس أن إثيات نض4 الكبرى، الحقيقة 
عمرناوإلى الأول القرن منذ التكلمرن ماج نلقال المخلوقات، فوق وأنه 

منةوفي الى تعالذ كتاب فى علميها الدليل جاء التي الفضية هذه فى الحاضر 
.دليل ألف من أكثر على يزيد مما ه رسوله 

الأمةوتربية الصالح، الملف منهج مدارسة أهمية على تدل حقيقة وهدم 
ممنلفة مؤ ألرف الحقيقة هذه عن عمي ولكن أصوله، على وتشتتهم علميه، 

ممنفنام نشأ الحاضر عمرنا ؤإلى الأولى القرون فمنذ الإسلام، إلى ينتسب 
والبسألته أو اس، علو عن • سألته إذا بهم، أوتأثر التكالم\ن منهج نهج 

الك®ء1أين I لها ونال الحارية سأل حثن لم مصحيح في كما ه اس رسول 
الماء.في فالت: 

فيوتعالى سبحانه اس بأن تقر هل ت سألته أوإذا اف؟ أين سألته إذا أنول 
إذاإنك هذا، تقول أن يجوز لا لا. ت للمث قال منهم؟ بائن حلقه العلوفوق 

هكذامكان. فى متحيز إنه وتقول ونحمه اس؛خلقه، تثبه فأنت هدا قلت 
علىذلك في احتلموا نحيهم تقولون؟ ماذا ت هرلأء سألت ولو يقولون. 

تهولن 

التكلم\ن.لبعض نول وهذا • مكان كل في افه ت يقول بعمهم 

حارجه.ولا العالم داحل لا الذ يقول؛ وبعضهم 
ظسمحمد والأخرين الأولين سبي رأسهم وعلى والحسماظة المنة وأهل 

,الساجد كتاب (  ٥٣٧)رنم سلم أحرجه 



سالأسادتيسير ( ١٣٢)

الذإن ، الماء ض اس إن I فرلون منهاجه على والساترون ، رعد0 من وصحابته 
يليقامتراء امترى انمرش على العالم، نوق خلفه من بائن وتعالى تارك 

وعنلمته.بجلاله 

الكلممضفجل من المخالفة فسها ويع التي الفضية محذ0 أن العالم مع 
قرأمن لأن بالضرورة؛ انمين من العلوم من تكون, تكاد - والمثتدعة والفلأمفة 

وأق—وال، اذ. رمول منة على اطلع ومن ، أحرم إلى أوله من اس كناب 
ثبرئاس الصفة هدم يون الشن علم علم ~ الففلة القرون خاصة - الأمة صلف 

والارتياب.للشك معه مجال لا يقينيا 

لفالمنهج ينهج من ب؛ن مها مميز التي اافلاهرة الأمور من وهي 
ذلك،فى صريحة فالأدلة التكالم^ن، من حالفهم مجن نهج ينهج ومن المالح، 

فيهافيرجع الأدلة استقصاء أما أدلة، من الشخ ذكره لما ستعرض هنا ونحن 
الخلولهذاكتاب ت ا ومنهبالذات، الموصؤع هزا فى ألفت التي الكتب إلى 

ومنهاانملو، اسمه مهلبوعا كتابا له فإن ، قيامة،؛ "ابن كتابه نثرح الذي الإمام 
وفدالى، تعاف رحمه الذهبي الإمام الإسلام لثيح أيقنا •رالعلو،، كتاب 

®مختصرصماه كتاب في الألباني الدين ناصر الحدث الإمام الثيح اختصره 
يكادولا الكتب، من وغيرها وأثابه، خيرا اس فجزاه أحاديثه وخرج الحلو® 

للادلةتقرير وفيه إلا السلفية الخقيدة كتب ومن السنة كتب من يخلوكتاب 
.الخلو في وتعالى سبحانه الذ أن على الدالة 

علىدلت بل والسنة، الكتاب دلائل على العلومقتمرة أدلة وليت 
كلفي اس إن يقول: الذي ذلك حتى جميعا- عباده فهلر اف فإن الفهلره، ذلك 



١٣٣)الأسم1د سمنتيسير 

منكان وند العلو، فى وتعالى بحانه أنه عر حميعا عمائم فطر - مكان 
تقريرعر الفطرة بدليل الاستدلال العملية تعار الق رحمهم اللف مواف 

القضية.هذه 

وهوالأشاعرة أحد الخويتي الإمام عر دجل لف الأئمة أحد أن ذكر ففد 
نياس أن إنكار نررْ ومما الأثعرية، عقيدته فيه يقرر النر عر درسه يلقي 

ولاكان اس إن ويقول؛ الماس أمام يرمه ويلقي يتكلم الشخ ُذا فكان الحلو، 
وتعار،محانه الذ عن الحلو نفي ويقرر عليه، كان ما عر وهوالأن مكان، 

الماس.أمام يخاحلبه . إمام يا ت الهمداني واسمه الحاصرين الشيوخ أحد له فقال 
مامنا، واحد كل يجدها الي الحاجة هده ما حججك، ومن أنوالك، من دعنا 
نال:الفعلرية. القضية هده عن أحب الماء، إر بصره ورفع إلا قط رب' أراد 

حسرزالهمذاز، ■مرز وهويقول: النر مجن الحويني الإمام فنزل 
أمرهأحر في أنه ومعلوم شديدا، بكاء محكي أصحابه وحلس؛؛ن الهمداز، 

المماتهده إثبات يجب أنه وبين ، بالاستيلاء الاستواء تأويل وأبطل رجع 
.تعار. الذ رحمه مذهبه في تفصيل على تأويلها مجن ومنع 

عليها،العباد وتعار سبحانه اس فهلر التي الفهلره أن هوكيف الهم لكن 
الحلو.في وتحار سبحانه الذ أن على يقيئا دالة 

حيث، ، المؤنقبهذا شبيه آحر موقف تيمية ابن الإسلام لشيخ جرى وقد 
علواذيفي ثمن هرلأء مناخ أحد جاءر فقال؛ الق-نمته ذكر-رحمه 

هذهفى فكلمني ، عنهأنشغل أن وتعمدت حاجة، ر وتعار، سبحانه 
بصرهيرغ ومو ألحه بي إذا ومنم، قليلا انتفلر فلما • عنه متشاغل وأنا الحاجة 



الأسادلعة تسير ( ١٣٤)

ماذاله! ونالت إله ننظرت . الذ* ءيا ينول؛ وهو زفرة ويزنر ماء الإلى 
الونفهذا وكان مى. ناعتير ينول; للعلو؟ منت موحد، أنت صنعت 

الذيهذا عن ذيول لخنلة فهوفي اللف، مذهب إلى ورجوعه توبته في سا 
ولاالعالم داخل ولا مكان، كل في بل ، الماء في ليس اس أن مه يقرر كان 

تغثام Slمتو،ماء الإلى يصره يرغ فْلريا ه نفوجد آخره، إلى خارجه 
دليلعليه دل، أيقنا وكذلك الفءلرْدلاعاإىالعالو، فدليل وتعالى محانه باس 

وذكرهوغيرهما، القيم وابن تيمية ابن الإسلام كثيخ الأئمة بينه كما العقل 
منالشيخ ذكره ما بيان بعد ذلك من شيء إلى وسنحرض الطحاوية، شارح 
العلو.صفة على الدالة الشرعية الأدلة 

امتوكاهالرش ض الرجممح، ؤ • تعالى نوله هر الشخ ذكره دليل وأول 
خلقه،على وتعالى سحانه علواف على الدالة الأدلة من وهر ٥[، ت نطه 

كما، . نعال ٠ صحانه س ال>ل4 صفة . عار تدل كلما عة الاء الامحت فآات 

[*١٦ب<]الألاوث،: الناء في نن  ٣١١ؤ تعالى اوقوله نال: الثاني: الدليل 
القوللأن ، ماء الفى داخل اذ وأن ظرفية، هنا إن»فياا عانل: يقول ولا 

الوهذا يه، محيطة وأنها فوفه، الماء أن منه يلزم الماء في داخل اف بأن 
٠عاقل به يقول 

محنيان،ولها مخلوناته، جمح على تعالى علوالق أدلة من الأية وهذه 
صحيح:منهما كل 

التيماء المجرد الحلووليس بها يقصد هنا الماء أن أحدهما: 



٢١٣٥)الأءتق1د لعة تسير 

.اسنزث،(\*اتفدس مأء الفي الذي اش راربم١ المم.:وقول 

هالسماء في من ؤ فقوله فوفها، محا أو انمنيا مماء وص نشاهدها 
•العلو ش س أأم~م أي 

اله1ائرمحنار فتقول كثيرا مستخدم العلو معللق تحني الماء بأن والقول 
الماء،داخل أنها تفصد لا وأنت ماء، الفي الطاترة وحاتمت ، ماء الفي 
أيالماء، من الذايلر إنزال ذلك ومن العلو، في ارمعت، نقميأنها بل 

جميععلى العلوالمعللق أي ^ المثماء في من أأمسم ؤ فوله; إذن العلو، 
المخلوقات.

هالسماء في من ثؤ نقوله; على، ممعنى "نيء تكون أن • الثاني 
.كيراررعلى® ممعنى العربية اللغة في ®في® جاءت وتد ماء، العر س أي 
نال!حرة اليصلب أن أراد لما فرعون عن تعالى اف ول يق
لمب النحل جذوع في ؤ فقوله: ٧[ ١ ]ٍله: ب اشحل جدوع في لأجسكم وؤ 

الخذؤعتلك على صملبهم ؤإنما الخدؤع تلك داخل في سمعهم أنه به يقصد 
الحمد.وذ واضح وهدا 

ماءالفي الأي الق راربما ت التجئ. رُدفول اٌه■ رحمه الشيح نال ثم 
لكنهوغيره، أحمد والإمام داود أبر رواء الحدين، هدا • امملث*® تقدس 
تفردوقد فيه متكلم الأنصاري، زيادة له؛ يقال راويا فيه لأن صعيف؛ حدينا 

هدات نقول هداالحليث مثل عن نتحدث حيتما فنحن لم ومن ، الحديث، بهيا 

الحاكم:وقال ٣( ٤ ٤ / المتدرك)١ في والحاكم الطب كاب ( ٣٨٩٢رنم)أبوداود أخرجه )١( 
مصرأهمل من شيخ رهمر محمد بن زيادة غجر الحديث هذا رواة بجمح الش-يخان أحج ند 

فيالحافظ وفال الحديث. منكر وغيره: البخاري نال ت الذهمص ونال • الحديث قليل 
الحديث,منكر التقريب 



الأسادنمة تيسير ( ١٣٦)

قاتليأتي لا حتى السألة هذْ على الوحيد عوالدليل وليس • صعيف الحديث 
•الضعيفة بالأحاديث تحتجون.لدامكم إنكم  '•ويقول 

امتنهداس رحمه ندامة فابن الأمر، بهذا تتعلق بيانها *ن لابد مألة ومحنا 
بعضالباب هذا من يدحل نقد صعيف، ت ونالوا العلماء فيه تكلم بحديث 

بالأسانيدتروى الش السنة كتب من كثيرا إن • ويقول السنة لأعل المخالضن 
العقائد؟باب ني الأحاديث تذكر*ده فكيف صعيفة، أحاديث أحيائا يذكرون 

بها؟والاحتجاج إيرادها ني يتساهل وكيف 

•وجوم من ذلك عن والحواب 

بحديثأوتلك الصفة هذه يثبتوا لم الحياء هؤلاء أن ; الأول ه الوج
أولأ،الصحيحة بالأحاديث يثبتونها ؤإنما الباب، يي هوالعمدة يكون ضعيف 

لمؤإن المحيح، من ورد مما يتقوى فإنه ضعيفا حديثا من بعد أوردوه نما 
٠عليها دل الصحيح الدليل لأن ثابتة، القمرية الصفة يتقوفإن 

معناالذي الحديث، هذا على مقتصرا وتعالى سبحانه لله العلو إسامت، فليس 
كثيرةأحرى أحاديثا هنالث، ؤإنما اس رحمه قيامة ابن به استشهد والدي 

ذللثا.من أكثر القرآن محن والأدلة بل بعضها، سيرد وصحيحة 

فإنهمصحيفة، وعي الأحاديثا تلك، أوردوا إذا العلماء أن الفاني; الوجه 
علىالعهدة ؤيجعل عنهم العهدة يرفع بالأسانيد ؤإيرادها بالأسانيد يوردونها 

والطلمع.القارئ 
لكنضعفه، •ع وحده به يحتغ أوأن صعيثا حديثا يصحح أن وألحذور 

فعلىه، لفأعذر ند يكون فحينثذ عليه يحكم ولم فقعل بالإسناد أورده إذا 





الاعتقادلعة تيسير ( ١٣٨)

)راعتمهاقال: ماء، الفي فاك: اش؟ا( ءأين للجارية; وفال 
•الأئمة من وغيرهما لم ومأنس بن ماللث رواه ءؤأسهه فإنها 

درحةإلى أحسانا أوتصل الخمن درجة إلى فتصل تقرى أنها له نين الحديث، 
المحح.

•الأجوبة بهذْ ونكتفي • نائية فيه الأحاديث هذه إيراد إذن 
أثرناكما الحديث هدا اممك« تفدس ماء الفي الذي الق لاريما قفوله; 

افسبحانهأن عر الدالة الأحاديث يواكب أته إلا ضعيفا، كان ؤإن نليل نل 
مكا٠٠١اراتفدس العلو. في أي ماءا الفي ارالذي نوله• • ماء الفي وتعار 

•ا ١ ]الأعر: ه الأغلى ربك امم مبح ؤ تعار فهوكقوله اسمك مْ أي 
تقال ماء( الفي ت قالت اذك؟( ،أين ترلوىل ندامة ابن يقول ثم 

.، الأنمة® من وغيرهما لم ومأنس بن مالك رواء مو»دانااراا فانها اااأءتمها 
ورواهمالك الإمام ورواه صحيعحه ر مسلم الإمام رواه الحديث هدا 
أوحزءارسالة نآلفح ، الفضلاء الأخوة أحد ؤلريه اسقمى وند غيرهما 
وردالتي محلونه ذكر مع الأئمة من رواه من فيه ذكر اسُ ُرأين •' بعنوان حديثبا 

ومعلبؤع.حيد الكتاب وهدا . بها

رالمتكلمvن منهج يخالف لأنه المريح؛ الحديث هدا النأولة اول وند 
تأمرين 

لازممنه يلزم لا السؤال هدا وأن بأين، الله عن السؤال يجوز أنه • أحدهما 

الماجد.محاب ( ٥٣٧رنم)لم مأخرجه )١( 
وانشرثم)اااأا(كتابالهو.ضداودر؛م)'ي(ممبانملأة. )٢( 



١٣٩)تسرك<الأذئد 

الخلقالرسول.وهربي لأن ذلك؛ غير أو أوا،لكان كالتججم باطل؛ 
.V ؟ افا< ررأين للجارية! وثال بأين، سأل باق وأعلمهم 

فاقرها، الماء في وقالت! أوبرأسها ببلها أثارت الخارية أن انئ الش
قطعيةصريحة دلالة يدل هذا إدا . مو»اةاافإنها رراعتفها وقال: اف،. رسول 
باين،عنه أل يوأنه ، الماء في العلووأنه في وتعالى سحانه اف أن على 

•هؤلاء يدعي كما باطل لازم ذلك من يلزم ولا 
المحيحالحديث هذا وتأولوا حاصوا المتكالم^ن أن أيقنا والعجيب 

الصحيحة;الرواية وقال; ررأينء رواية صعق فبعضهم حدا، غرسة تأويلات 
الخهابذةوالأئمة رواها؟ الذي ومن من؟ كلمة وردت أين • له فيقال اف؟® رامن 

هؤلاءمن الواحد أن المؤسف من إن ، ®أين® بلفغل الصبحة يروونها؛الأسانيد 
يحتميهما بطلان على يدل أن من حوئا الحديث ويرد الصحيحة الرواية هذ0 يرد 
به.ويقول هو 

يقمدلم الرسول. أن فزعم هذا من أعجب بجواب أجاب وبعضهم 
ؤإنما، ماء الفي اف بأن قولها على إقرارها مؤمنة® فإنها ءاعتمها قال: حينما 

فيت فقالت ااف،اا ءأين فسألها اس، تعبد أم الأصنام تمد هي هل يب؛ن أن أراد 
واحداتعبد كانت لو لأنها العرى؛ ولا هبل تعبد لا أنها على فدل ، الماء 

الماء.في ت قالت فلما الطائف، أوفي مكة في أوالعزى هبل •' لقالت منهما 
الأصنام.تمد ولا اف، تعبد أنها على ذلك دل، 

لماالرسول. إن عاقل يقول أن ممكن ولا حدا، ضعيف تأويل وهذا 
فهذْالمياق، ولا اللفثل عليه يدل لا الذي البعيد الض هذا يقصد كان بها أتي 



لاعتقادا لعة تسير ( ١٤٠)

فيمتة سبعة، قال: وعد؟« إلها ءكم خص.• الغبي. وقال 
قال:ورغبتك؟(( لوهساك »ومن قال: • السماء في وواحدا الأرض 

ماء.الفي الذي 
أعلنالث،ا وأن، السماء في الذي واعبد المة، فاترك فال: 
رقدي،ألهمني اللهم يقول؛ أن ه المي وعلمه فأسلم • دعومح« 

نفسي.قز وقي 

ماإثبات من حوئا إليها يلجأ أن العلم إلى ينتسب تمن يليق لا تأويلات؛عيية 
هؤلاءإليها اضطر فحلان هي بل ، رسوله. له وأسته ه لتفتعالى  ٠١٠١أبه 

فيالله بأن القول أن وهوتوهمهم اعتفدوْ الذ.ى الباملل الاعتماد هذا بسبب 
ونحوذلكتحوزه الخلوقات وأن مكان، إلى محتاج الذ أن منه يلزم ، ماء ال

توهموها.التي الباطالة للوازم اس 

حسما.:بن عمران والد وهو - لخم؛ن الشى. "ونال الثيح: نال نم 
قال:ماء. الفي وواحدا الأرض في منة سعة، قال: ا نغبد؟ إلها م ك٠ 
١ماء٠ الفي الذي قال: ا ؟ ورغبتك لرمتك ض ر٠ 

مكةفي موجودة كانت الى الخاهلية أصنام من أصنام ستة يعني ٠ سنة 
حميعا،هؤلاء نهويعبد وتعزى الذبمحانه أي الماء؛ في وواحدا وغيرما 

يندرأنه تعلم الذي من أي ؟ ورغجتكا لرمتك ُمن الرسول.•' له فمال 
هومجن زواله؟ وتريد تخشاه الذي الضر وكثف ، تريده الذي الخير تحمتق علمحا 
,وتعالى الذسبحانه أي الماء. في الذي •" فقال إليه؟ وترهب ترغب الذي 

اعلنكوأنا الماء، في الذي واعبد ائته، افاترك له: فال. 



(١٤١)الأسمال لعآ تسير 

ايشدئالكتب في وأصحابه ه الغبي علامات من ئمل وقسما 
.ماء الفي إلههم أن ويزعمون بالأدض، يسجدون أنهم 

ألهميءاللهم يعول: أن المئ. وعلمه الدمحه، رضي فأملم دءومح«. 
.شزنمسي««لا، وقي رثدى، 

تفوله منه الدلالة ووجه وحسنه، ومره، الترمذي رواه الحدث وهذا 

القأن ؛ الماء في يقوله! يفصد أنه على يدل وهر الماءا في رروواحدا 
الذينال: ورهتكء لرغسك الذي ارمن ت تال العلوولهذا في وتعالى 

الكبأن يؤمن كان إسلامه قبل حش حصينا أن على دال، وهذا ، الماء في 
وهذا، بذلك، يؤمنون الح-اهلية في كانوا ولفد ، الماء في وتعالى بحانه 
لذالعلو إناُت، على دال الحدين، فهذا الخاهلية، أهل عند ومشهور معروف، 
وتعالى.بحانه 

)رفي؛ الحديث، هذا ني فقوله ه السماء ثي محن آآمحنتم ؤ أية في أملقنا وكما 
ارفيI المحنى ؤإنما ، الماء داخل أوأنه به، نحيط الماء أن معناه ليس المماء، 

،jwjJ؛،وكلأ ، الماء على أي • الماء في أو ، العلو في أي الماءُ 
صحح.

هلل"جي علامات من ئقل وقسما ٠ ت الى تعالذ رحمه الشيح نال ثم 
إلههمأن ويزعمون بالأرض، يسجدون ألهم اكمدمة الكشج، في وأصحابه 

فياس«.

وأحمدنياس)إ/إأ؛(وفالالدعوات. كتاب ( ٣٤٨٣اكر.اويرنم)أخرجه )١( 
■جمم ابن الحافظ وحسنه • تحينه الترمذي من الأذكار في النووي ونقل • غريب • المٌذي 



تسيرسماسمد( ١٤٢)

وندالعبدى، فروه بن عميرة بن عدي الصحابي عن مروى الكلام هذا 
كتابفي الدمى أيصا وكيلك ا ءالعلوار كتابه ثي قيامة ابن بإمنادْ عنه رواه 

.قيامة ابن عن احدهما طرشن من ارالملو، 

البي.وصف في وله ونا، ل غريب حديث هدا ت عنه الذيي وقال 
فالوقد الأرض، عالي يجدون أي بالأرض. يمجدون إنهم ت وأصحابه 
جدامالأرض لي ءوجعلت أمته: مع بها اختص التي الخصائص عن الني. 

فيوكدا وجوههم®، على *يجدون العلو: في قيامة ابن ورواية وطهونا«ص، 
•الأرض على وجوههم على يسجدون ت سق كما والعنى العلوللذيي، 
علىأو الحلو في أي ماء،ا، الفي إلههم أن ارويزعمون قوله! والشاهد 

وتمعنيفيه، يشك وفيما الغلن، بمعنى يرد الزعم يزعمون، • وقوله ، الماء 
هالني أن والمعنى هنا، وهوالمقمرد أوالخبرأ؛ا القول وبمعنى الكذب، 

المسخإحدى في ورد وقد ، الماء في إلههم بأن ويخرون يمولون وأصحابه 
.قدامة ابن طريق غير من الأولى. الرواية لفظ للذجي للعلو المتقدمة الخطة 

وهىتعالى، اذ وفقه المحقق ذلك على نبه كما ، تويزءمون[ بدل تويعلمونآ 
ذكرنا،.لما المعنى ش مرافقة 

الدر.بدر ت . ٢١رنم.- ندامة العلولأبن )١( 
'مه[تد/ءداسالماك.ال«الولالذميرم]0م، )٢( 
مآآ0(كاب، ٥٢٢رقإ)اآ0، لم وماشمم. كاب "؟( orرنم)المخاري أخرجه )٣( 

.اجد الم

زعم.مادة: المير المساح انظر )٤( 



(١٤٣)الأحقاد تسرسمن

سمارإلى jruما ءإن : فال المبي. أن سممه في داود أم وروى 
فن،الم ذلك وفوق فوله؛ إلى الخم وذكر - وكذا كذا سمارمجميرة 

■ذللئاااال١آ فوق بحاص والك 

وقوله،نقله على الك رحمهم لقأ الأجمع ثما أشمهه وما فهذا 
•تمثيلب ولا تثسيهه ولا تأويله، ولا لرده يتعرضوا ولم 

ؤهالّما أن ته في داود أم اولوكا • تحار اف رحمه الشخ نال ثم 
فوله:إلى الخبمر -وذكر وكذا كذا ممارمسرة ممارإلى د؛ن ما ءان : هال 

الترمذيرواْ الحديث هذا . ذلاثأاأا فوق بحانه واش ااعر٠م؛، ذلك وفوق 
إستادْ.في تكلموا العلماء ربعص ماجه، ابن أبمتا ورواه وحسنه 

ماوصف نفيه وتعالى، بحانه ف العلو صفة إثثات على دال وهوأيقنا 
ذلك®وفوق قوله! والشاهد عام، ماتة حمكدا مسيرة سماء إلى صماء بين 

العرش،موات النرق أن صرح نص وهزا ذلك، فوق محبحانه واش العرش 
الىتعاف علو إبان على دليل ومحذا العرش، فوق وتعار بحانه اف وأن 

•الخلوتان جميع على 

اذرحمهم لم الأجمع مما أشبمهه وما ®فهذا اف! رحمه الشيخ نال 
تمسلهااولا تشسهه، ولا تاويبه، ولا لرده يتعرضوا ولم وقبوله، نفله على 

أجمعالتي الصفات، من وغيرها وتعار سبحانه ف العلو صفة نثبت أننا أي 
وان

حسن•٢(وتالمثى: ٦/١واحمدنىاس)النيئ. في ( ١٩٣نم)رص 
الضبةلة لالفي وص • الألماني اض رءأ( ١٩٢الغتاوى)م/ مجمؤع في تنمية ابن وفرا، 
(.١٢٤٧يتم)



الأسادلعة تسير ( ١٤٤)

أوباطلت تأويلات أويولوها يردوها أن دون ؤإناتها ونولها نقمحا على الملف 
التعطلأهل ب؛ن فها وسط نهم المخلوقن يمحقان أوبملوها بمجهوها 

■والسسسه 

المتواترة،النزول أحادث ت منها العلوكثيرة أدلة أن إلى الإثارة بميت 
بمعدانه ؤ تعالى كقوله اف إلى والصعود العروج ذكر فيها التي والإيات 

]العارم:4 إنه والروح الملائكه نعرج ؤ وتوله: [، ١٠]ناطر:4 الطيب الكلم 
؛ءُضىهم.

افإلى أي: الماء إلى وغيرهما الصحيحين ني كما به عرج ه والني 
•واسهلة بغير وتعالى نارك ربه وكلمه المنتهى، سيرة 4^ حتى وتعالى، بحانه 

سبحانهاس أن على دالة دليل، ألم، على تزيد التي الكثيرة الأدلة فهده 
العلو،ني وتعالى سبحانه اف إن ونقول: ذلك نثبت ونحن العلو، في وتعالى 

باتنحلمه فوق وتعالى سبحانه وأنه استوي، العرش على السموات، فرق 

حلقه.أمور من سيء علميه يخفى لا ذللئإ وع ٌنهم، 
عليهادلت التي العميدة قضايا من وتعالى سبحانه س العلو إثثاُتا نمضية 

وأدلةالفعلمرة، وأدلة السنة، وأدلة ائب،، الكتأدلة التواترة؛ الكثيرة الأدلة 
تعالى.اف رحمهم الصالح سلفنا عليها أجمع ففد والإجميع، بل العقول، 
بأحدالعلويجيبون مسألة في اللم، لمدمت، المخالضن أن ذكرنا أن سبق وند 

كلني الق يقول! بعضبم وتعالى؛ اسبحانه علو عن يسألون حينما جوابان 







٤٧)الاعتقال لعة تسير 

والنطقJالفلسمة منهم يسسغل من عند يكمر الحراب وهذا ، خارجه ولا الخالم 
ولاالعالم داخل لا بأنه القول لأن يعقل؛ لا أيقنا وهوجواب الكلام، وعلم 

العالم،خارج أنه يقتضي العالم داخل لا بأنه فالقول تحيل، مخارجه 
افإن مال! أن فإما ثم ومن العالم، داخل أنه يقتضي العالم جارج لا بأنه والقول 
الاف يكون أن أبدا الدهن يتمور أن ممكن ولا العالم، داخل أو العالم خارج 
العالمداخل يكون أن العقل يتصور أن يمكن لا كما خارجه، ولا العالم داخل 

فقولمحال، منهما كل القيضن بين كا-فع التقيضن سلب لأن وخارجه؛ 
مستبممالآ،أمرا يتضمن لأنه بعللأنه؛ في لاشك شهرته على ا،لتكلمن 
خارجاس إن أويقال العالم، داخل اذ إن يقال! أن التصورتان والحالتان 

Iيقال نم معقول، غير أمجر فهذا خارجه ولا داخله لا بأنه القول أما العالم، 
يبقفلم بحفها، إلى الإثارة سقت كثيرة لأمور باطل العالم داخل بأنه القول 

وأنتلك، دعواهم يهللان يبن وبهذا خلفه، من بائن العالم خارج اف أن إلا 
النهجهو الكثيرة، بالأدلة عليه متدل هو مما تعالى اس رحمهم السلف قاله ما 

الصواب.الحق 

أليالناس بعض لأن العا.و؛ مسألة نى إليها أثير أن أحب قضية بقيت 
ماومي ألا ، شيء منها النفس في يحيك ند ولأنه ا يان النامبعض في عنها 

أوفي، أوربا أوفي هنا، كنت فسواء كروية، الأرض أن من العض يقوله ند 
جهةأي إلى أنك ذللثج فمعنى قوتك، مجن الماء فإن اليابان، أوفي أمريكا، 

العلو؟قي عقيدتنا يخالف هدا فهل ، ماء الإلى تتجه قانت انحهتا 



الاعتقاداع< تسير ( ١٤٨)

أمافقط، جهتان إلا بينهما ليس والأرض الماء ت يقال أن والخراب 
أمامجهات، ت فعندنا وتعمرها فيها نعيش الأرض على ونحن لنا ية بالن

ليسوالأرض، للماء فيالنية وعلته ونحت، وفوق ونمال ومحن وحلف 
المقلية.والخهة العلوية الخهة وهما ثل جهتان إلا هناك 

قفالأمأحد في وعلقناه الماس س بواحد لوجئنا أننا ذلائا يوضح 
والأرضفوفه الماء عنه نقول فأعلى إلى ورجليه أمقل إلى رأسه وجعلنا 

أيقنانقول فإننا الأيسر أو الأيمن شفه على أحدنا اضهلمع لو وكذلك نحته، 
أومتقلناأوقاعدا، قائما كان مواء حال كل فعلى تحته، والأرض( فوقه الماء 
٠٥١أن به اكلؤع س كان ولما الملية، الحلووالخهة جهة إلا هناك فليس 

كماالعالم فوق وأنه مخلوقاته، مجن سي،ء فى الحلول عن منزْ وتعالهمٍ، سبحانه 
والفطرةوالعقل والإجماع والمنة الكتاب س الكثيرة الأدلة ذلك على دلت 

إلاهناك ليس لأنه الأرض، في الملية الخهة داحل تعالى يكون أن امتنع 
وهوالهللوب.الأولى ثبتت الثانية بهللت فإذا الخهتان، هاتان 

هلالمقابل الطرف إلى وانّنا الأرض فى لوحرقنا إذن قاتل: يقول قد 
القابل،العلرف إلى وانتهين لوحرنت نعم، ت نقول الماء؟ إلى ننتهي 
كرؤية.الأرض لأن الماء إلى وتتجه القابلة، الخهة إلى تخرج 

إلىأنحه فأنا كان جهة أي انحهترإلى إذا أنني ذلك محنى إذن ت فلوقال 
جهةإلا هناك ليس دام مجا بل كيلك، الأمر ليس نقول؛ وتعالى؟ سحانه اس 

^كفيأىنكانئىالأرض،بمأنتطاوباسفوق،







الاعتقادلمعة تسعير 

|طوي1توالسموات اكيامة يوم لضنه جميعا والأرض ليد؛ حى اشر قدروا 
ضعهاوما الجرات وهدم الموات هذه كانت فاذا [ ٦٧ر; ]الزمه بيميبه 

نحيتلالماء كانت إذا أنه عانل يتصور فكيف وتعالى محسحانه بيمينه مطويات 
محددهكيفية لها تعار اس ذات تكون ذلك فعلى جانب، كل مجن بالأرض 

وتعارسحانه اطه نقول! بل ونحوذلك، كإحاطة بالخلوفات نح؛هل وأنها 
وتعارسبحانه له بالنسبة كلها حولها وما الأرض وهذه امحتوى، المش على 

وسنملأطرمذلكالأزمالاطل•حفل، 
المسألةلهده مثالأ تحار ف رحمهم السالف عالماء بعض صرب وند 
فهدهشهيرة حبة برحله وأمسك السماء، في طار نسرا لوأن ت فمال يوصحها 

فلاذلك وهع بها، محيهل لها، حامل وهونونها النسر هدا تحت تكون الحبة 
والحبةنكله عر النسر إن بل الحبة، نلك شكل عر النسر هدا إن عانل يقول 
شكلها.على 

كلهاوالأرصن الموات أن أحبرنا ند فهوسبحانه الأعلى اكل وف 
ارام; الأثر فى ورد كما شيئا اوي نلا هي إذن وتعار، نبارك مقبوصة*بيدْ 

يدفي ان كخرداإلا الرحمن يد في المع، والأرضين المع، الممرات 
.أحركم«اا، 

قولتمر عد عباس ابن على ممئأ ٣( • ٢ ١ رنم)٢ تمر، ني حريرالطري ابن احرج< ٢ ١ ل 
[٦٧ت ]الزمر ه يميبه مطريان والسموات المياط يوم يضه جبا والأرض ؤ • تحار الق 

بنوعمرر نقة، وهشام ا وهم رتما صدوق منام بن ومعاذ تقة. بنار ابن حن؛ واسادْ 



الاعتقاد■ ialتيسير ( ١٠٢)

مننشأ كما العقل، نصور من نشا الأمر هذا في الخاؤلى المهم إذن 
أوأونلك أوجبل كوكب من المخلوقات بعض مثل اف أن ظن حنث التشبيه، 

ممجراتهاالموات أن ولوعلم ا الباطالة اللوازم تلك نتوهم ذلك، نحو 
نيكخردلأن الرحمن يد في هي الفلك، اء عنأذهلت الخي المجرات وملأي؛ن 

الىوتعبمحانه باس نومن بل اياذج، التمحور ذلك تصور لما أحدنا يد 
يليقاستواء العرش على واستوائه حلمه، على وعلوم وصفاته وبأسمانه 

الباطلة.الخواطر هدْ من شيء أي ببالنا يخُلر ولا وعظمته بجلاله 

الشبهمجن البعض أذهان في يعلق ما نزيل أن القمحية هذه بإثارة أردنا وفد 
.حلقه على وتعالى سبحانه بإنكارعلواس يقول من بها يأتي ثل التي 

ربايعبد الإنسان يجعل وعظمته، وصفاته وأسمائه باق المسحح فالإيمان 
العرشعلى ربا يعبد علما، شيء بكل أحامل حثيرا، فديرا، رحيما، عنليمأ، 
الخالرناتهده ساري لا رنا يمد ، وعنلمته بجلاله يليق امحسواء اصحوى 

٠شيئا له بالنسية 

حهةفي اس يكون أن إلا يمكن لا أنه تاما يقيثا أيقن بذلك الإنسان آمن ؤإذا 
بشخصمحدد حلول أو كامل، حلول من ذلك سرى اعتقاد أي وأن العلو، 

هوإلاما نحوذلك، أو حارحه ولا الحالم داحل لا الله إن •' أوفول أومكان، 
والعافية.الملامة اس نسأل والضلالات، الكفر من أنو١٤ حول دوران 

للرأي.ب مجال لا مما لأنه الوح؛ حكم له الأثر رمذا ■ نفه الخوزاء وأم نمة، مالك • "



(١  ٥٣)االآءتق1د الع< تسير 

اشعسي أبا يا ففجل: • عنه الك رضي الإمام أنس بن مالك متمل 
استوي؟كيف [ ْ ت ]طه امتوكاب الرش على لرحمن اؤ 

معقول،غير والكيخأ مجهول، غير الامتراء فقال: 
فأخرجو\فجر أم ثم بدعي، صه ؤا3 والواجب، به والإممان 

رحمهأنس بن مالك الإمام ءمحغل ت أيصا الذتعالى رحمه الشح يةرل< ثم 
جفكامحغرئ انمرش غز الرحمن ؤ الك عبمد أبا يا ففيل: • تعالى الذ 

.اسمىا<

افرحمه عاصر وقو ه( ١ ّة)٩٧ وترش -( ٠٩٣سة)ولد مالك الإمام 
وهورجل الأيام أحد في عليه فيحل الأمة، في وحدت الخي اليع هذه بعض 

هامترئ المرض على الرحمن ؤ اس، عبد أبا يا فمال؛ \لح\قة في المجد في 
كشاّتوى؟

أمران!عندنا المسألة هزه وفي 
دلوأنه ، الاستواء إثبات القرآن في ورد يأته يعلم المائل أن ؛ ١^٥)، الأه-د 

.ه امتوئ الرش غز الرحمن ؤ • تعالى ثوله عليه 
كتففال: نم ومن الكيفية، هوعن إظ مناله أن الٌ؛لئاض 

استوي؟

المخالفونفمره مالك الإمام حراب لأن أولأ؛ الأمرين هذين نقرر ؤإنما 
حافا.والخماءةتفيرّا المة لأهل 

٠عقولاا،غير والكيفأ مجهول، غير ااالأاسواء قال؛ مالك، فالإمام 
مجهولء.والكيف معلوم، ®الاستواء نال: أنه الروايات بعض وفي 



الاعتقادلعة تيسير ( ١٥٤)

علىدل العربي■ اللسان أهل يه حرطب مجهول.إذا غير الاصتواء فقوله 
الشيءلكن • مجهول غير لتا معلوم العروق ءعتاْ الاستواء أن المقصود أن 

الأضا فكدلك لاطمذاته، لأنا الأسواء؛ سلهبلنحهلمههوممن الي 
وتعالى.بحانه صفاته كيفية نعلم 

ينكرونممن لكثير يروق لا وهو عله نابت هدا مالك الإمام نول ولأن 
وصرفهالقول هذا بتأويل قاموا فإنهم ، بالاستيلاء ويتثأولونه تعالى اس استواء 

'•فقالوا الامتواء تغويقس هدا بقوله نمد مالك الإمام أن زاعم؛ن ظاهرْ عن 
فيمذكور يحنى - أوغيرمحجهول معلوم. الاستواء ; الذ رحمه مالك فول معنى 

فيمذكور الاستواء أن مالك الإمام نمد لوكان لأنه حتلآ وهدا القرآن، 
فيمذكور تواء الاسأن بعلم السائل لأن له؛ محنى لا كلامه لكان القرآن 
علىالرحمن ؤ ت ائذ عبد أبا يا ت قال ح؛ن مواله فى ذلك إلى وأثار القرآن، 
امنتوى؟كيف امترئب الرش 

وهوالقرآن في مذكور الاستواء الذبأن رحمه مجالك الإمام يجيبه فكيف 
يتمدىالذي العالم ام بالإمفكيف امي، الععنه يترْ مما هذا ذلك، يعلم 

وغيرها؟^حكام العتيدة في اب لماس اس 
تعالىالذ رحمهم اللف منهج بيان أراد الذ رحمه الإمام أن والصحيح 

فيبه حوطبنا مما ذلك على تثدلأ معرسه على تعالى الذ امتواء إنبات في 
اللسانلأهل ومعروفه معلومة معانيه أن أى معلوم، فالاستواء العربي، اللسان 
الذتعالى.رحمهم السلف عن الواردة الألفافل هي هذه ارتم، علا، •' الحربي 

هيبل أمر فهذا القرآن في مذكورا كونه أما العاني، بهذه معلوم فالأّتثواء 



٠٥)لعآ تيسير 

سؤالهأن محزاله ني السائل ذكر قد وكيلك ه. نفالسائل حتى أحد كل يعلمه 
غيرالكيفية أن مالك الإمام فن استوي؟ كيف ت تال حيث الكيفية هوعن إنما 

سبحانه iuالصفات شتون تحار، اس رحمهم اللف هومذهب وهذا معقولة 
الكيفيةؤينفون معاني، مجن عاليه دلت ما ويثبتون حميما ابايا ونمال 
.وتعال سبحانه اس إلا يحلمها لا الكيفية إن فيقولون 

منهجعلى الاستواء بإبات الإممان أي واجب* ه باروالإبمان ت ال قثم 
صهرلوالس—وال تأؤيله، يجوز ولا واجب نمار اس رحمهم الصالح اللف 
عنالموال أن اكصود وليس بدعة، الأستراء كتنية عن الموال أي ا بدعة 

عنورد مجا يثبه هدا بل بدعت، الواردة الصفات مجن وغيره الاستواء صفة إثبات 
يأصحابذكر وإذا فامكوا، القدر ذكر ءاذا قال: أنه اليي. 

عننتكلم ولا بالقدر، الإيمان قي نتكلم لا أننا ذلك معنى قليس ذأمسكوا<الاا 
وحاضالقدر ذكر إذا أنه المقصود ؤإنما وجهادهم، وأحوالهم الصحابة نضل 

لأنوتعالى، بحانه اس إل الأمر وكلوا ، فأمسكوابالباطل الخائضون فيه 
ركنهر بل ، !لصحيحة الأدلة عليها دلت التي الأصول مجن أصل القدر إثبات 

ولا، وشرها< خيرْ بالقدر راوتومن ! المى. فيه قال الإيمان، أركان من 
الكتابمجن ودلائله ومجراتبه معناه محرفة من بد فلا ثم ومن به إلا الإيمان يصح 

والمنة.

الصحابةفضائل في الكلام عن نكف، أن الحديثر معنى ليس وكدللث، 

عود،مابن حديث من ١( • ٨ / ٤ ) الخلته لي وأبونمم (• ٩٦)آ/الكير في الطراتي أخرجه 
رمانمبة اليالة وعوقي رشرس، سرد الأuتي وصححه 



الاعتتادئعة تسير ( ١٥٦)

فيهموئكلم سوء الصحابة ذكر إذا أته القمري ؤإنما وبطرلاتهم، وماثرهم 
ممد،أن علينا فيجأ،با C البيع أهل من كثير ديدن هو كما فيهم، وحلمن برء 
كماوتعالى سبحانه الق إلى سهم حرى ما ذكل وأن ذلك، في نخوض وألا 

تعالى.اس شاء إن ذلك بيان ستأتي 

أهللأن لأصحابه؛ وتعل؛ما له تأديبا فأحرج. بالرحل مالك أمرالإمام نم 
الصالح.لف ال*نهج وهذا يدعهم، نثر من ممكنوا ألا يجب اليع 

العلسالنهج هو البدع أهل مع الخوار نح أن يظن الناس وبعض 
والأملبسكيلك؛الطوائف، كل مع الحوار فح يدعوإلى ذتراْ الواض، 

ندوحديئا هديما الهدامة الداهب وأصحاب البدعان لطوائف الحوار إتاحة لأن 
عامةوثجههم.yu وخلالهم يدعهم لشر حلاله مجن يلجون لهم باتا يمتح 

الفضية.لهذه الإدراك عام مدرك؛ن الذ رحمهم لف الكان وليلك السالمين، 
بالتنايهانيتكلم عتل ين صبخ يترك لم وأرضاْ عنه الذ رصي نعمر 

أميريا واذ قال: حض وصربه، الخل بعراجتن له أتى ؤإنما فيها، ؤيخوض 
إذاالأحيان أغلب نى ينمع اكأديب وهذا أحد، الذي عني ذهب لمد الومتين 

أهلعلى الاحتساب منروعية وهومعنى السنة، لأهل والقوة الصولة كانت 
والبيع.المذكرات 

منلمن للميكن ولم ادلمون بها وابتلى البدعة، امشرت إذا لكن 
الرديجب نهنا عليهم والاحتساب باليد منعهم على ندرة والخماعة السنة ر أهإِ

معهمنمتح أن لا الخبيثة، وأغراضهم ضلالهم وبيان ومناننتهم عليهم 
بكلوشبهاتكم بدعكم، انثروا تعالوا الخال ان بلملهم نقول وكأننا الحوار، 



ا ٥٧)د لاعننا ا ئع< تسير 

كانؤإن البيع أهل كلام أن جميعا نعلم لأنتا الحوار، باب فح بحجة حرية 
فكيفشكوكا العلم أهل يعص نفوس شرني نقد وفتنة، بريثا له أن إلا نائما 

لفحالكان ولذلك ، اء والتبالعوام كيفا بل العالم، طالبة س ١اإJئدئين 
محابهم ابلرس س حض الدع أهل ص أحدا ممكنون لا تعار الذ رحمهم 

منرجل فجاء ابنه، وعممْ يوما حالما كان طاووسا أن روي فمد مجالسهم، 
أدخلبمي يا ونال: أذنه في أصمه طاووس فأدخل انمزلةذكامفيمء، 

صعيف.القلب هذا فإن شبثا، توله محن سع لا حش أذنيك في أصبعيك 
الرجل.نام حتى ، اشدد يهرل؛ زال فما اشدد، بتي يا نال! نم 

إبراهجمفبغ اف، رحمه النخعي إبراهمم مجلس ر يجلس رجل وكان 
تعد.فلا عندنا س قمت إذا إبرامم: له فقال ، الإرجاء في دخل أنه 

أهل*ع التعامل في عالبهم اف رمحوان الصالح السالفح منهج كان هكذا 
لأهلالممؤع والموت الكلمة كانت عندما الأول الرس في وبخاصة البيع 

والخماعة.نة ال

العميدةبيان البيان؛ على قائم تعار اس رحمهم الصالح لفح الفمتهج 
أهلشبه عن البعيدة الصحيحة بالأدلة العقيدة تلك صفاء وبيان الصحيحة، 

المجادلاتمن شيء في يخوضون لا كانوا فقد نم وس قة، والفلالكلام 
ممكنلا حطر هناك يكون أوعندما والحاجة، الضرورة عند إلا ات، والمناظر 

الثالث،القرن في تعالى اس رحمهم الملف، أئمة فعل كما والرد بالنقد إلا رده 
بحدْ.وما والراع 



االآء1تادلعة تسير ( ١٥٨)

قدم؛،بكلام متكلم أنه تعالى اش صمات وس 

ننال:وتعار بحانه س الكلام صفة إبان عن يتكلم الشخ بدأ نم 
اسعال \ذيم لفظ إءللأق ^٠ بكلام متكلم أنه تعالى الذ صفات من ر٠ 

وصفهيرد لم وتعار بحانه الله أن يرى العلماء بض حلاف، فمه وثع 
إننالوا: نم ومن غيرْ عر هوالقدم العرسة اللغة ر الفدثم لأن بالقدم؛ 
شيء،نبله ليس الذي »الأول« الوارد الشرعي بالأمم تعار وصفه الأور 
كانأنه داود أبي سن وهوني الني. عن صحيح حديث ر ورد ولكن 
ومال3لانهالكرمب، وبوجهه العظيم باذل ااأءوذ المجد يدحل حن يقول 

أحياJاتحمل ثديالةديم عرأن فهذايدل ، ا الرجءمُل الشيطان من ^١٠۴ ١١
ممضالأزل•

السنةوأهل ا'أزلي®، أي؛ نديماا، بكلام متكلم ءأنه I الشخ نقول 
وعظمته،بجلاله يليق ما عر الكلام صفة وتعار سبحانه س يثبتون والحماعة 

الكلاملأن الأحاد؛ حادث النؤع تديم وتعار بارك كلامه إن يقولون؛ لكنهم 
نهو، شاء متى شاء إذا يتكلم وتحار تبارك أنه أي الأفعال، صفات من 

بإرادتهيتكلم وتحار وهوسبحانه أزلأ، الكلام بصفة متصف وتعار صبحانه 
٠ومسنه 

;الأحاد حادث النؤع ندم وتحار سبحانه كلامه إن • العلماء فقول 
أزلأ.الصفة بهدم متصف اذ أن أي النوع: قذبا/ 

سة،وصسهالأبنىىفياسمةرم)؟أب(
فالذلك، نال راذا أنه الحديث وتمام داودر»م)ههأ(. ايي س وصحح  ٢١١لنم ض  ١٠

الٍوم،.مالر محي حققي الشيطان: 



؛٥٩)الأحقاد ية تيسير 

.شاء مش شاء إذا  ٢٠^!اس أن أي اا]حا3ه! ح1ئث 
غيالأتاعرة أثتها تعالى اف، رحمهم اللف أنتها التي الصفة وهذه 

السالفإبان لكن الكلام، صفة ومنها السح المحقات ينسون لأنهم الحملة، 
نهولها أولئك إبان أمحا للنموص، ١^١^، الإثبات *و لها تعالى اس رحمهم 
الصرص.عليه دلت لما مخالف 

ونولالمعتزلة نول نذكر فإننا افه كلام في اللف مذهب نيان وحتى 
.القرآن بخلق القول عليها بني الش ص القضية هذه لأن ا الأناعرة 

منفصلشيء اف وكلام الكلام، صفة يه تقوم لا تعالى اس أن المعتزلة فعند 
منالى تعاس كلام هو الذي القرآن هذا إن ت قالوا ولذلك مخلوق، فهر عنه 

فكذلكعضد، منفصلة والموات ، الموات حلق انه فكما ا مخلوقاته جنس 
الضالةمقالتهم فجاءت عنه، منفصل مخلوق والقرآن بالقرآن تكالم أيقنا 

تياركيه تقوم التي الكلام صفة ف يثبتون لا لأنهم القرآن بخلق المشهورة 
.المعتزلة مذهب هذا وتعالى. 

الذيالكلام لكن الكلام، صفة ف نثبت ؛ ذلك مقابل في قالوا والأشاعرء 
وتعالىسبحانه قاس عنه، ينفصل ولا بذاته القائم النفي لذهوالكلأم نثبته 

المعنىهو عندهم الكلام لكن بذاته، قائم وكلامه أزلأ، الكلام بصفة متمحف 
الإنه ت وقالوا وصوت حرف بغير إنه I قالوا نم ومجن فقعل، النفس في القاتم 
.الأشاعرة كلام وءشيثته-هذا بإرادته يتكلم 



الاعتقادلعآ تسير 

ذلك،أثسه وما القس كخوامحتر يالنفس، القاتم هوالعني عندهم فالكلام 
أنلاممكن نالواانه ثم ومن ممؤع، وصوت بحرف كلام هناك ليس لكن 
وتحار•عنأود بمقل 

سلىالذي القرآن هدا في تمولرن نما إذن السة: أهل لهم قال فلما 
فماعنه ينفصل ولا يه يقوم تعالى اس كلام إن • تقولون أنتم ؤيكب؟ ويحفظ 

الذ؟و،يل،لوكلام ء الماحق هذه في الذي 
عنارة هوعبؤإنما اس، كلام ليس أيدينا ينز الذي القرآن هذا •' قالوا 

اختلافعلى - محمد. أو جثريل عنه عبر اس كلام عن أوحكاية اس كلام 
حقيقة.اس هوكلام ولمس - ذلك ش بينهم فيما 

الضلالات،هذه مثل إلى الفاسد وتأصيلهم مذهبهم بهم أدى فانفلركيفا 
محمد.،كلام القرآن أن يزعمون لألهم وعترهم المتنرقن فى نهلعن كنا ؤإذا 

اا بذلك يقول من الأساعرة متكلمي بعخى فى فقدوجد 

القرآنهذا فى الأثاعرة وقول العتزلة قول فرق؛؛ن هناك ليس أنه كما 
هومنI يقولون والأساعرة مخلوق، ت يقولون فالعتزلة أيدينا؛ بان الوجود 

وهوكونهمخلوق، عندهم العربي القرآن لأن أوغيرهما؛ أو-مريل محمد كلام 
باللغةوالإنجيل العبرانية، ياللغة للتوراة وكذا؛المسبة العربية، اللغة بهذْ 

هيلمت لأنها زعمهم؛ على مخلوقة ا كلهالكتجا هذْ السريانية، 
فليسعنه، ينفصل لا الذي بذاته القائم العني هو اس كلام ؤإمما اس، كلام 



الاعتقادلعة تسير 

نالمريقانمخلوق، أنه ني حلاف العربي الئرأن ني والأساعره العتزلة ؛_ 
ماوهذا مخالوق، أيدينا ب؛ن الذي القرآن وهوأن واحد النهاية في كلامهما 

.وغيرء الواثق نرح ني كما الأناعره متكيي بعض به صرح 

القونمهم الْلاتمتين-ذقد ب؛ن الرمعل وهم - رالخماعة المتن أهل أما 
.المسألة هل0 ني الحق المنهاج على لمرمحم الوسط القول إلى وتعالى بجانه 

وتعالىسحاته واس حقيقة، به تكلم الق هوكلام القرآن •' نالوا حيث 
ننتونوتعالى، سبحانه الذ كلام جملة من والقرآن ، ثاء متى شاء إذا يتكلم 

مثلاف كلام أنه على الدليل درئ ما لذأيضا ونتون بذاته، القائم الكلام صفة 
منصفالذ إن يقولون: والحماية السنة أهل فإن ثم ومن العفليم، القرآن هدا 

وجدالذي الوقت ذلك ثى موسى كثم وتعالى تارك ؤإنه أزلأ، الكلام بصمة 
وتعالىهوسحاته إذن العلور، بجانب كان لما المكان، هذا وفى موصى مه 

ساء.مش شاء إذا ويتكلم عباده يكلم 

:العملة ثقالت لموسى، اف تكليم مسألة ثى المخالفان الفريقان تخبط وند 
إنت الأشاعرة ونالت الشجرة، ثى مخلوق وبكلام هوالشجرة تكلم الذي إن 

عننشأ صلال كله وهذا تعالى، به القائم الأزلي ا٥٠ كلام ممع مرمى 
سجق.كما تعالى لف الكلام صفة فى مذهبهم في ضلالهم 

تسمعهوتعالى بحانه سوكلامه يتكلم، انذ إن يقولرن السنة فأهل 
وهزاالمحقرظ، اللوح فى يكتب ند وتعالى تارك وكلامه ويلغونه، الملائكة 



لاعننادا لع< تسير ( ١٦٢)

يهتكلم لن ص إنما الكلام لأن الص_احما؛ غي مكتوب اس هوكلام القرآن 
إلابصوته، اس يتلوكلام أنه *ع مقلا للقرآن نالقارئ مبلغا، ثاله لن لا متدئا 

ؤإنتعالى اس هوكلام بل القارئ، هذا هوكلام القرآن أن معناه ليس ذلك أن 
بصوته.غيره يه تكلم 

وأحذالقيس امرئ معلقة فيها كتبتا بصحيفة أتى الناس من أحدا أن م—ا 
إنI يقال أن البدمى من العالقة؟ نالك يوصاحب إنه عائل يقول فهل يقروها 

عليناأوقرأها إلينا نقالها فقد القارئ هدا أمجا القٍس، امرؤ الشاعر هر صاحبها 
أونقلممن عن يقال لما ومثله متدئا فاله لن ينسبا الكلام لأن ؛ أونحوذلالث< 

بالقرآن،تكلم وتعالى سحانه والذ فلأن، عقيدة هده ونحوها! العقيدة في 
الصحابةوتلقاْ محمد. وتلقاه حبريل وحمفله إلينا نقل القرأن وهدا 

ومكتوبالصدور، فى محفوظ حقيقة، وتعالى اذبحانه فهوكلام وكتجرْ، 
٠ومحتلوبالألن العلور، فى 

متىناء إذا يتكلم وهر أزلأ، الكلام بصفة *تصف , وتعالر محبحانه اف ق
دمم5ّا، يجود ونت فمحا مس دم حلقآدم، مآدمفىوذت ثاء، 

القيامةيوم الحنة أهل ؤيكلم ا،لُراج، ليلة محمد وجرد ونتج في . محمدا 
وتعالىسعحانه كلامه ويقول! نائل يأتي فلا ثم ر*ن ابنة، يدحلون حينما 
إثباتوالخماعة السنة أهل فمنهج ممشيثته، كلامه ويتقى أومخلوق أزلي 

الكمال،هو وهدا ، ثاء مجي ماء إدا يتكلم اس أن 
ؤإرادتهممشيثته وتكلم به نامت إذا تعالى س كمالأ تكون إنما الكلام وصفة 



(١٦٣) jli_VI_؛تيسير 

حلقه،من شاء من منه يمنه 

ثلاثةبيننا يوجد أنه هب وسالثلالأئى، النصوص، ذك على دلت كما 
أبدا،سكت لا ونهارا ليلا يتكلم واكاني يتكلم، لا أحرس أحدهم رحال؛ 

وح؛نثاء متى ثاء إذا بعقل يتكلم لكنه الكلام، •ملي ندرة عنده والتاك 
لأنالثلاثة؛ أكمل هر الأحير هدا أن شلث، فلا للكلام، حاجة هناك تكون 
يامتسكت ولا أبدا يتكلم الذي والثاني • نقص صفة والخرس أحرس الأول 

كانإذا يتكلم الدي الثاك أما والإرادة، المشينة عدم وهي نقص صفة به 
متىشاء إذا يتكلم أنه ممعنى حيرا، كون الكان إذا ويكن حيرا الكلام 

شاء،ذهدابلأشكهوالأكمل.

نقصلا كمال كل أن يقتضي الذي الأعلى المنل وف للمخلوق بالنية هذا 
التموصىدلت وند كيف به، أولى قاف لمخلوق ثيت الوجوه من برجه فيه 

ثاءإذا يتكلم وأنه الكلام، بهفة متصف وتعالى بجانه اف أن على الكثيرة 
أنهوتعالى تبارك كماله نمن وتعالى، مسحانه كماله من هذا وأن شاء، متى 

سمعهكلاما الهلور بجانب مرمى نيه كان الذي الوقت، هذا ني مجومى كلم 
واللام.الصلاة أفضل نبينا وعر عليه موصى، 

وكذللث،شص، صفة نهذا الكلام صنة به تقوم ولا يتكلم لا بأنه القول أما 
وتعارسبحانه واف نقص، صفة هوأيصا ؤإرادته، ممشيثته يتكلم لا بأنه القول 

القائص.عن منزه 

سبحانهاف أراد فإذا ا حلمه من شاء من مئه >ايمعه قيامة: ابن نال ثم 



الاعتتادلعة تيسير ( ١٦٤)

سله أذن ومن واسهلة، غير من السلام عليه موسى سمعه 
'ورنبه ئديكته 

فوله!لذلك الذ رحمه الثخ مثل ثم كلامه، وأممعهم عباده كلم ونمال 
القرآندل _LJ صحبح، وهذا وام3لةاا غير من اللام عليه مرمى راسمعه 
نمارIنوله في كما التأكيد يصيغة وحاءت موصى، الذكلم أن على العظيم 

صفةإنبات قي الوصوح هذا ومع [، ١٦٤؛ ]النساء ه نكبيما مرمى الله كلم وؤ 
أنوددت ت يقول أن الأمر به البيع أهل بعض فإن وجل، عز لذ الكلام 

كالمهوالذي موس أن يثبت حتى الخلألة لنقل بنصب الأية هذه يقرأ من أجد 
أهلمن القراء أئمة أحد له فقال الكلام، صفة اس عن ينفي أن بذلك يريد ربه، 

الحلألة،لنقل بنصب أى النحو هذا على قرأها من وحدتا أننا هب •' السنة 
]الأعراف:ه رئا< وكئمه لمثاتتا *رمى جاء ونما ؤ تمار: بقوله متمتع فماذا 

هوالتكلم.وتعالى تبارك اس أن في صريحة لأنها المتري؛ هدا بهت آ ١  ٤٣
الوقت،هذا في العلور وهوبجانب مباشره، الذ كلام ممع إذن فمومى 

وكذلكاف، كلام ّمع اللام علبه جبريل أن على الأحرى الأدلة دلت كما 
ومنهاالصحيحة الأحاديث، في ذلك ثبت وقد ورسله، ملائكته من له أذن من 
أمراقضى إذا دبغا أرلكي، ت ونيه الني. عن صبمحه ر لم مرواْ ما 

يبلغحتى يلونهم، الذين الماء أهل بح ينم انمرش، حملت سح 
انمرش:لخملة انمرش حملة يلون الذين قفول الدنيا، الماء أمل التسبيح 

. ٢١١lفيخ٠رونهمريكم؟ فال ماذا 

ا-محرجه.طمرلمربمآأأ(مماباللام;١( 



(١٦٥)الاسقاد ك< سير 

لهموياذن ويكلمونه، الاحرق في ا،لؤمعتي يكلم سبحانه وأنه 
فيرودونه•

إذنوتعالى. بحانه اف كلام سمعون وا،للائكة جبريل أن على يدل نهدا 
ممؤع.بكلام يتكلم وتحار ئارك هو 

فيكا كلامه ّمعوا عليهم وسلامه الق صلوات اس رسل فإن وكيلك 
المعراج،ليلة كفاحا كلمه اظه فإن ، ه م،بممحمد نمة في وكما موسى، نمة 
وغيرهما.الصحيحين فى نابت وهدا 

فيورد أيما وهدا الآحرة| في الو٠د^ن يكلم بمحانه اوأنه ت ال ننم 
،خق التي عن كثيرة أحاديث ذلك، في وردت حيث وغيرهما الصحيحن 

لسك; فيشولون ابنة، أمل ءيا ت الحنة لأهل يقول وجل عز اف أن ا منه
أهليخاطب اللي أن في صريح نص فهذا . الحديث آحر إر • ا ومعديلث 

ناطعةدلالة دالة صريحة، صبحة أحاديث وص ويكلمرنه، ويكلمهم الحنة 
٠الصفة هده على 

ويكلمرنه،الأخر٠ في الو ءيكلم اس-ت المؤلف-رحمه ونول 
عنحدث في هذا ورد فيزورونهء. لهم ارياذن وسعديك لبتك ت يقولرن 

نمأعمالهم، بفضل نزلوا فيها دخلوا إذا الحغة أهل *إن ت نال أنه اش. 
وهذا. ردهم،اأآا فيزورون الدنيا، أيام من ابمعة يوم مقدار في لهم يؤذن 

و.طمرثم)ا<أهأ(ئابالحة.الوحي. كاب ( ١٧٥ رنم)٨ المخارى أخرجه ( ١١
وقادوابنماء0رنم)\-'ام؛(كابهمص ابة. كتاب ٢( 0 ٤ ر،م)٩ اكرمدى أحرجه ( ٢١

•غريب * الترمذي 



الاعتماد< J،J،تسير ( ١٦٦)

،[١٦٤الماء:] نكليماه مومئ الإ4 وكلم ؤ تعالى: اس قال 
بوبكلام برسالاتي الناس على اصهأمئك إم يامومئ ؤ سبحانه: وقال 

 :^[١٤٤]١

أهلم يكالاف أن الثابت إمما صعيف، حديث لكنه ماجه وابن الترمذي رواه 
•الّكا. ص الصعمحة الأحاديث ض ورد حيث وكلموته، الحنة 

مومئالله وكلم ؤ تعالى: الذ نال ا نقال: ذلك على الأدلة ذكر ثم 
هذاأن على يدل تأكيدي معير تكليما ونوله: ['، ١١٦٤؛اء ]المي كلتما 
اصطمتكإز هومى يا ؤ وتعالى: سبحانه ونال حقيقي، هوتكليم إنما التكليم 

كلمهاف أن على يدل وهذا ، [ ١ ٤ ٤ ]الأعراف: ب وبكلام برسالاتي الناس عر 
الأتىبرمالناس على واحنرتك اصهلفيتالث،' 'رإني، ونهمه، معه، مبكلام 

يدلعل5،أءرينتومحذا لكلام• 
.اصعلفيتك إني موصى يا ؛ له وقال بذللئا كله اف أن ! اقه-و 
محمىولهذا بكلامه، واصعلفاه برمالته، اص3لفاْ اس أن : الئالٌ ااأء-و 

•وتعالى سبحانه الله كليم موسى 

،اف كليم مرمى سمية فى - وتعالى سبحانه الذ عند والعلم العلة. ولعل 
وهوعلىالأرض على اذكله أن آدم؛ وكلم محمدا. كلم اس أن مع 

القوكليم ، الماء م، وهر كلمه فإنه لأدم الذ كليم بخلاف الثرية، ُلمعته 
لموسىكيمه أما ، المماء إلى وحده بروحه عرج لقد كلمه فإنه . لحمد 

الصلاةأفضل نبينا وعلى عليه لومي حموصية فيه وهذا الأرض، عل5، فهو 
٠والتسلم 



(١٦٧)|مءتت1د لعة تسير 

سحانه:وفال [ ٢٠٢ابقره؛] الئإؤ كلم نهم؛ن بأ سحانه؛ وفال 
[،٠١الشورى:ت ي حجاب وراء أوس وحيا إلا الله يكلمه أن بشر كان ما وؤ 

،[ ١ ٢ - ١ ١ هله: ] ي ربك أنا إز مومئ يا نودي أناها فلما ؤ تعالى: وقال 
ا.١ ٤ حك: ] ب ف١عLJني أنا إلأ إله لا الله أنا إئتي ؤ وقال: 

القرسل من أي ٢[  ٠٣؛ ]اؤقر» ب الله كلم من نهم ؤ وتعالى؛ بحانه ونال 
الصلاةعلتهم وغيرهما ومحمد كموصى تعالى اف كلمه أي اذ كلم من 

أووحيا إلأ الله يكلمع أن بثنر كان وما ؤ وتعالى محبحانه وتال واللام. 
علىالأية هد0 اشتملت فقد [ ٠١]الثوري: رمولأه يرمل أوْ حجاب وراء من 

أولهذا ب وحيا إلأ الله يكلنه أن بثنر كان ونا ؤ الثلاثة، الرحى أنولع 
ولاملك ال إرّغير من الرمرل تلب ني الوحي يلقي بأن وذلك الأمام، 
سفاهة.منه مخاطة 

عنشفاهه، إليه ويرحى اذ يكلمه أي ه حجاب وراء من أو ؤ والثاني: 
ةيللولمحمد. والسلام الصلاة عليه لموسى حصل كما حجاب وراء من 

منالناهد هو وهذا واصعلة، دون مباشرة الصلاة علمه فرض ح؛ن المعراج 
كجبرل.كلامه اس عن يبلغ رمرلأه يرمل أو ؤ الثالث،: عن تال نم الأية. 
أناإني مرمى)تآ( يا نودي أناها فلنا ؤ ت وتعالى ّسحانه وتال - اللام عليه 
بصوت،يكون إنما والنداء اانودي٠ النار أي أتاها؛ نلما ١[ ٢ — ١ ١ : < ١٠]ب ربك 
اذهر ه وكلمموص تائي والدي بم—وت، إلا النداء يكون أن يمكن ولا 

وأنلرمى، اذ كلام إنات في صريح نص الأبة وهده وتعالى، بحانه 
هوأنه مبينا وتعالى سبحانه قال ولهدا • موصى سمعه بموت هر إنما له كلامه 

.[١٤اسلأإله'إلأأناسنىه]ل: إنيأنا ؤ الكالملأغيرْ: 



الأستادتسيركة ( ١٦٨)

اس.إلا هذا يمول أن جائز وغم 

بالوحياس تكلم ءإذا صه: اش رضي ممعود بن انك عجي وفال 
صفرانعلى كلملة ماء الأهل صوته مهع 

[١ ٢ ]طه: ي مليك هاحلع أنارئك 1فى ؤ له: تال أنه لوسي اف تكلم ومن 
[.١٤اطه:ي إلأأنافاغيني لاإنن أناالك إئي ؤ له: تال أته له  ٠٧٥١تكليم رأيفنأمن 
فالكلام صفة تأولوا الذين بعض يأتي الصريحة النصوص هذْ ومع 

بينهواسطة وتعالى بارك اذ حعله ملك، كلام الكلام هذا إن ت يغول تعالى 
منهاسمع الش نهي الشجره، مي الواسطة إن بعضهم! ؤيقرل مرمى، و؛ين 

إذأبدا؛ عاتل به يقول أن ممكن ولا باطل التأويل وهدا . إأ الكلام هذا موسى 
لوكانءاتْتيه؟إالئنلأإكإلأأنا إشأنا ؤ كٍففولالأكُأواسمة: 

أوإن. ناعيه هر إلا لاإله هواذ إنه ; لقال أوالشجرة اللك كلام الكلام هذا 
تهذاه فاغسدني أنا إلأ إنة لا الثه أنا إئني ؤ ; يقول أن أما ناعيه، اس ربك 
•تأويله ممكن لا ريح صض 

هذايمول أن جاتر *وغير نقال؛ ه تفقدامة ابن الدليل هذا ذكر وتد 
أحدالكلام هذا ينول أن يجوز لا لأنه صريح، صحيح وهانا اف،* غير أحد 
وتعالى.سبحانه الق غر 

فالكلام صفة إثبات نى الأحرى الأدلة بعض الذ رحمه قدامة ابن ذكر نم 
حفيفيبكلام عباده فيكلم ماء، كيف شاء متى يتكلم تعالى اف وأن تعالى، 

تتوله الأدلة هذه ومن يسمعونه، 

صوتهسمع بالوحي الك تكلم أإذا صه: اش رضي مصعود بن الك عيد اوقال 
ماذاجبريل: فيسألون الحديث، آحر إلى صفوان!( على الة يكماء الأهل 





الاعتقالاع< تيسير ( ١٧٠)

:فال التجئ. أذسمص بن الك عجي وروى . التجئ. عن ذلك ونوى 
بموتفناديهم نهما، غرلأ عراه حناه القامة يوم الخلائق الق ريحشن 
.الJيالأا( أنا ، ١^، أنا قرب; من يمنه كما بند، من يمنه 

بالكلامغال من على يرد وهذا مؤع، ماف كلام وأن الق كلام إمات عر بدل 
السةأهل عليه الذي بل صوت، ولا بمحرف ليس الق كلام أوأن المار، 
صوتهيسمعرن الماء أهمل وأن مؤع، موكلامه يتكلم الذ أن والخماعة 
ممنوغيرهم آدم وكلم محمدا وكلم موسى كلم لما أيما وكذلك وكلامه، 

ذلك.سمعرا وتعار، الذسبمحاته كلمهم 
م.اكأنصهامحإلازنوعئرءددي تال؛ م د'

ءه٤ سنة المتونى المدر الخهر أنيس® بن الق همد ُوروى • تال ثم • الموثوق 
فالالجى. ُعن • المشهورين ال*روؤ؛ن الصحابة أحد عنه، تعار الق رصي 

بهما*®.غرلأ عراة حقاه الشامة يوم الخلائق الق أيحشر 
بهيغعلرن ما عليهم لبى أي ؛ عراء القيامة يوم الخلائق الذ يحشر 

غيرأي غرلأت • غيرمنتعل؛ن أي • حفاة أوغناء• كساءأولباس من أجسامهم 
أيمعهم يحملون ولا شيء معهم لبس الأيدي ءللقي يعر تهنا: ُختونين. 

سبحانهربهم إلى وبمحثرون ثبورهم من يعشون الماس أن لميان وهذا • شء 
والضعف.الفقر س الحالة هذه على وهم وتعار 

للرسول.؛قالت ح؛ن وأرصاها، عنها الق رصي عاتثة قصة ر جاء وقد 
أنالمبي. لها نبئن أ بعمى؟ إر ينغلر؛عفهم والنساء الرحال اف، ول رميا 

سأعفلم الأمر عائشة، *يا ت فنال بهذا. يهتموا أن س وأشد وأعظم أكر الأمر 
ذلك«.يهمهم أن 





تسمردةالأذق1د( ١٧٢)

الخارئيه واستشهد الأئمة، رواه 

التفويضإما ثم به، الإيمان وجب الصحيحة الأحاديث بهدم الصوت ذم ثبت 

نإنهالصحيحة بالأحاديث تبت دام ما تعالى ف الصوت إنبات أن يريد 
ضعفواالذين أولئك على يرد تعالى اس حجررحمه ابن وكأن • موله يجب 
بحرفليس وأنه لذ اني الفالكلام إنات في ميمهم على ثناء الرواية مذْ 
مجعالما،رواْ البخاري ووحدوا الحديث لهدا علة عن فبحثوا صوت، ولا 

السب.لهدا الرواية هدْ يضعفوا 

علىنرد الحديث جانب هنا عليه غلب نفد وهوالحدث حجر ابن أما 
الذياللكلآس المعنى ذلك أحل من لتضعيفه لاتتحرضوا لهم: ونال أولتك 

فيجببصرت يتكلم تعالى الذ أن الصحيحة الأحاديث فى تبت ؤإذا تريدونه، 
تضعفواأن أما أوالتأويل، التفويض عن له ابحثوا ذلك بعد نم يه، تقولوا أن 

ابنومونف يجوز، لا هذا فإن عندكم مجا حالف أنه لأجل وتريده الحديث 
الأشاعرةمذهب إلى يميل ممن الذتعالى رحمه انه •ع حدا، عنليم هذا حجر 

وهذاالحدث، الإمام ونفة الوصع هذا ش وقف أنه إلا المسائل، من كثتر فى 
لأنله يسالم لا التأويل* ؤإما التفويض إما انم ت ذلك بعد ونوله هوالصحيح، 

لكلآساكوصوالخأويلياطل•
الذيهوالموقف الثابمة الرواية مول ناحية حجرمن ابن فعله الذي وهذا 

هذهمثل الذعلق رحمه الخاري وكون الاعتقاد، ائل مكل فى ونوقه ينغى 

صح_؛حمن ٧ ٤ ٨ ١ رقم لحديث ايق انللحديث يسرحه •fX ، ٤ ٠ ٨ / ١ ٣ المائي نتح ٢ ر١ 
ه.لن أذن إلألس' _، اساغأ رولاقنع تحار: ثوله ياب المغاري، 



(١ )٣٧ الاعتقاد لعة تيسير 

المارفهالتهرأى ليله لام العليه مرمى الاثارأن بعض وفي 
بالصوت:امتئغاما سريعا فأجاب موسى ءيا رثه: ناداه منها، وفرغ 
أنافقال: ألت؟ فأين مكاناك، أرى ولا صونك، أمهع لميلث؛ لمك 

الالصفة هذْ أن فعلم ا< شمالك وعن مميغك وعن ووراءك، فوقك، 
أممعأفكلامجك ياإلهي، أست وفكذلك قال; تعالى، إلأف تتجغي 

ياموميء.كلامي ابل ت قال ومولك؟٠ كلام أم 

أناثبات إن بل صحيحة، بأسانيد غيره عند رئيت لأنها فيها؛ بملعن لا الرواية 
فيوالمرل( والكلام والتاحاة فالنداء حدا، كثيرة بأدلة وارد بصوت الذ كلام 

يكنفلا وتعالى، سحانه ف الموت إبان على يدل، ذللئ، كل تعالى اف كتان 
ومنصوت، بلا اس كلام سمع واللام الصلاة عليه موسى إن • قائل يهول، أن 

.ت1لطلأي،قلأ؛دافإنه ذك غير فال 

عاليهموسى أن الاثار بعض ُروفي • نال تعالى اس رحمه الشخ إن ثم 
مرينافاجاب موسى يا } ربه; ناياي منها، رفنغ فهاكه النار رأك، ليله الملام 

أسمعاستجابة. بعد استجابة معناها لييك.وليك لمك بالصوت؛ اسضاسا 
يمينكرعن ووراءك، فوهلثا، أنا فقال: أنت،؟ فاين مكانك، أرك، ولا صونك، 

تعالى!س إلا تئجغي لا الصفة هذء أن يعلم أ قيامة ابن فال ، شمالك! وعن 
هوله ا،لكلمم أن فتيقن تعالى س إلا شغي لا الصفة هده أن علم موصى أن أي 

رمولك؟!كلام أم أم«ع أفكلامك إلهي، يا أيت، أفكاولك فقال؛ استعالى، 
.بلكلأميامّى.■'".زال:

أ'>(رثم)آ؛م(وصمنكلأمر،بينب.بياحموفيالزسص)م'ا، )١( 



تسيراوة|لأذق1د( ١٧٤)

منبه،بن وهب رواية ومحومن به، يوحد لا صعيف إسرائيلي أثر الأثر *ذا 
قمةمن القطع هدا أورد وفد الإسراتيات، برواية معروف ب بن ووهب 
العاشرة،الأية !<، ٠٠سورة نمير *ي التثورُ رالدر تميره ش السيوطي محرمص 
الموطئ!وثال هدا، منه وذكر صفحات، بغ حدا طويلا أثرا ذكر حيث 

وهبعن حام أبي وابن النذر، وابن حمد، بن وهمد الزهد، أحمد*ي أحرجه 
يعتدلا إمرايالي وهوأثر منبه، بن وهب كلام من هر الأثر هدا فإذا ' مجه ابن 

•به يوحد ولا بملرح أن الأثر هدا بمثل والأولى • به 
أدلةلها وردت ند تعالى الله رحمه قيامة ابن إليها أشار التي والقضية 

إليها،حاجة لا الإسرائيلية الاثار هده ومثل الصحيحة، الأحاديث *ي أحرى 
واسأءالم.

٠





دو<الأذم1دتيسير ( ١٧٦)

قلبعلى الأمئ الروح به نزل انمال؛ن، رب وكزياإ الممن، وطه 
١لمرسلتيميد 

اسنعم من وهذا والعامي، والمغير، ا،لرأة، حتى الحميع فهمها وتذكير 
عباده.على وتعالى سحاه 

بهاعتمم من أن شك ولا ، المن، اإو'خإله اس رحمه الش؛ح نال ثم 
القويم،الدين بهذا اك وامتمالرثْى، بالحروْ استمسك فقاد يه وامحتمك 

المعنى.واصح وهذا المستقيم، وصراطه اكن الذ فهوحبل 
هالأمن الروح به نزل ؤ كثترة: آيات في ورد كما العال؛زا، رب الوت؛زيل 

ajفي ا[>ؤإئاأنز'كاْ اقاوره]اكدر: له في يا[ؤإئاأنزواْ ]١^١،; 
لهيجنل ولم الكتاب عجله غاى أنزل ١^۶، للب الخد ؤ ٣[ ]الدخان: ه ماركة 
١[إلىآخره.ه]الكهف: عوجا 

بهوصف : والأم؛ن هوجبريل، الروح؛ الأم؛زأ الروح به نزل ء ت نال 
عليهآمض حق أء؛ن أنه شك ولا وتعالى، بحاته اف وحى أم؛ن ان كلأنه 

إلىأوحاه الذي الوحي هذا على استأمنه وتعالى سبحانه اس فإن لام، ال
واللام.الصلاة عليهم رمله 

وردكما الذ.، عبد بن محمد وهر الرمالتيأ مسد قلب ءعلى نال؛ 
الكرموالقرآن محمد. على أنزله اش أن على الدالة الكرممات الأيات فى 

موطنوهو يعي، هوالذي القلب لأن هنا؛ القلب ذكر ؤإمما ذلك بدلائل مليء 
كماالني. وكان الوحي، أنولع لحميع شامل غلبه على ونزوله والمهم الطم 
فيفصمالغيبوبة، يثبه عفليم غشيان منه فيغثاه الوحي يأتيه ه نفعن أحبر 



١٧٧)س|لأسم1د تيسير 

تاركربه من إلمه أوحى ما كل وعى ند واللام الصلاة عليه به فإذا عنه، 
وتعار•

صورعلى ه المي على ينزل كان جميعا تعلمون كما والوحي 
لكنساحوالأمحروالأغلب.سدلأا،، 

الوحيبالني. نزل إذا وأرصاهم عنهم اس رصي الصحابة وكان 
يثنيالوحي لأن ؛ رداء عليه يقعون وأحيائا ساترا عليه فيضعون يسرونه، 

غيرمن القاعدون يستوي لا ؤ ت تعالى اف نول نزل ولما ، حدا عليه 
الأيةهذه نزلت ، [ ٩٠اء: ]المسب الله سبميل ش والمجاهدون الضرر أولى 

اس.رسول إلى مكتوم أم ابن فجاء يقول! ثابت، بن زيد فخذ على وفخده 
ال1ومغ؛نمن الماعدرن شوي يلا ؤ نزلت ما أول لأنها بنا؟ كيف وقال! 

يتلرئوالرسول الحال فى الذعليه فأنزل قال: اش^ سل ش والمجاهدون 
فكادتفخذي، على ف اس رسول فخد وكانت ُال! ب الضرر أولي غم ُؤ 

الوحي.ثقل ندة من ومحيا ٢، رض أن فخدي 

(٢٣٣٣ر.امرثم)الوحي. رتم)آ(فىدء اJخادي اخرب الأي الحديث ني كما )١( 
محالالوحي؟ ايك كتف اذا دّول يا محال: ه اوالني هشام بن الحارث ان ]٧٨[ 

وندمحي، فيغمم اثدءعالي، ارس صلملة مقل ياتجي راحؤانا ؛ رمرلاسه 
التنبمول• ما قاعي دجلافكانمتي، اللك لي بممغل واحجانا نال، ما ينه وعيت 
لتغصد-بمينه ؤإن عته فيفصم الرد المديد الرم في الوحي علمه ينزل ولقدرادته عائشة؛ 
رنأ•

النتن(.محن الق١ءاJون بتوي لا )باب الضر، رنم)أآْا(في الخاري روا•  ٢٢١



الاعتقادلع< تيسير (  ١٧٨)

•جنن،عربي ان بي

رأحياناالماقة، شرك نانته وهرعلى الرسول. على الوحي وأحماتايزل 
الوحي.مل شدة من حكا التراب في وتحكها الأرض على رنتها تضع 

٥[]الزمل؛ ه فقسلأ فولا عنك منفي إئا ؤ ت فقال ثملا، محماه واتله 
علىالوحي فتهآ نزل مرة أول فإن نعلم وكما تزله، يي حتى ميلا فكان 

ندةمن المرن . الني ظنه حتى ، شديدة غطة الاللثs فيها غطه . اس رسول 
؛.-Lكسم١١

وفصمينتهي أن بعد لكنه ، اس رسول على الوحي يزل كان فهكذا 
يحرصالصحابة يعص كان وقد عليه، نزل ما جبيع رعى ند بكون. عنه 

بنلعمر الصحابة بعفس فنال إليه، يوحى وهو ؤس الرس—ول رؤية على 

يوحىكان الأيام من يوم وني إله، وهويوحى الرمول أرى أن أريد الخطاب: 
عليهاشتد وفد إليه وهويوحى اكي. إلى ونظرت الستار نرفع فال إليه، 

واللام.الصلاة عليه الوحي 

ولدوهوسجد المرّين، ّ.يد نلب على به نزل الأمن الروح جبريل إدا 
همبمحا عريي ان يبؤ دالآ"ّمين، الأدإين وميل واللام، الصلاة عليه آدم 

أنزلناهؤإئا وتعالى: اسسبحانه ذكر حداكما واضح وهذا . [١٩٥]الشعراء;
القران^ا جعل وتعالى سبحانه قاس . :١[ ]يوسف; ب ننقلون ؟نلكم ءرإيا قرآنا 

العربية.هو الذي ونومه محمد بلسان العظيم 

(كتابالإءان.١٦0ي)٣(فيلأJءاترم.ولجارلا



(١٧٩)سيردةالأسماد 

يعوذوإليه بدأ منه مخلوق، غير منزل 

السنةأهل مذهب هو هذا ا مخلوق غجر امنزل ت اف رحمه نال ثم 
يقولكما لا مخلوق، غير وأنه اللي، كلام لأنه منزل، القرآن أن والخماعة، 

محايما.بينا كما العتزلة 

لأنيدأ؛ تعالى الق من أى بدأ منه القرآن هذا أن أي يعودا وإليه بدأ ءامنه 
كمايه، بدأ من إلى . محابنا بينا كما - ينب والشيء يه، تكلم الذي هو الله 

شهدمنذ إلينا نقلت المعلمة نهذه العيس، امرئ ممعلمة ذللث، على صربنا 

إلاتنب فلا ذلك ومع ويثرحها، ويكتبها يقروها الاس من وكثير الخاهلية، 
بد؛لخلأنالكلأملنفاله إلامرئالقيسuظمهاالأول، 

هلأناس؛ هوكلام العفليم القران الأعلى.هذا أمنا.وسالأل كذك 
سهناذالالمالفرحمهماستعااى-كماابتدأالكلام، هرالذي محسحانه 

يعوداأي®وإلمه فال: به، تكلم هوالذي لأنه بدأه امغه هنا. قيامة ابن نال 
بذللثجورد كما الزمان، أحر في وير-أع القرآن يعود وتعالى بحانه اس إلى 
الصحابة؛من عدد وعن ه، الني عن الصحيحة والأثار الأحادسثا من عدد 

لهؤإنما بالرأي، فيه بمال لا مما وهو وأبوهريرة، عود، مبن الذ عبد منهم 
الرفع.حكم 

الرمان،أحر في يرم القرآن أوهذا الصحف، هذا أن على يدل ما ورد فقد 
و./لجالرحال، صدور من فيرفع الأرض، من فيه يرفع الأيام من يونا فيأتي 

٠وتعالى بحانه ربه فيعودإلى ، الصاحم، من ويرم ، الكتب، من 





١٨١)الاعتقاد لعة تسير 

ولانك ولا صيام ولا صلاه ما يدرون لا وهم اف إلا إله لا عنهم تغض ٌُا 
كلثلائا، عليه ردها ثم محه، اس رصي اليمان بن حديقة عنه فأعرض صدفة؟ 

منتنجيهم صالة، يا فقال: الثالثة في عليه أثبل ثم حديقة، عنه يعرض ذلك 
ثرطعلى صحيح ت الحاكم نال النارأ من تنجيهم النار، من تنمهم النار، 

ماتورحاله صحح إستادْ I البرصيرى وفال الدمي, ووافقه لم، م

فيآية مه يبقى ولا الزمان آحر في رى يالقرآن هدا أن ها فالشاهد 
وتعالى.سبحانه اف إلى عوده معنى وهدا الأرض، 

هدامرصؤع عن حارحة كانت ؤإن وهي الحديث، بهيا تتعلق جزية هناك 
تارككفر يرى لا من أن وهي ، للفائد٠ تماما؛ أذكرها أن أحببت أني إلا الشرح 
ولاصيام ولا صلاة مجا يدرون  ١٠هؤلاء إن ؤيقرل؛ الحديث، يهدا يحتج الصلاة 

منأن على ذلك ندل اف، إلا إله لا تنفعهم يقول; وحديقة صدنة، ولا حج 
•يكفر لا الصلاة تارك وأن الحنة، أهل فهومن اف إلا إله لا ت وهويمول مات 

بدلك؛فال لن حجة فيه ليس الحديث هدا أن أعالم واس لي طهر والذي 
الإسلامأمور تندرس حتن الزمان، فيآخر ياكرن شيء عن يحكي لأنه 

إلهلا نول، إلا الناس يحرف لا حتى أحد، يعرفها يكاد فلا شعاتر٠ وتنمحي 
يحاسبونفلا الهج وما الصيام وما الصلاة ما يعرفون لا كانوا فإذا اس، إلا 

العهدوهوحديث أملم ممن شبيه فحالهم معذورون، لأنهم ذللثا على 
شبئايعرف أن فبل مات نم غيرها ولا الصلاة أحكام ما يعرف فلا بالإّلأم، 

(.٢٥٤ماجه)"ا/ ابن زوائا- يي الزجاجة مصباح )١( 



الأسمالاع< تيسر ( ١٨٢)

نحكمات،سور وهو 

معمداوأن اس، إلا لاإله أن شهادة تنفعه محيا فمثل العبادات، أحكام من 
بأنهالقول فعلى بها الحجة عليه وفات الصلاة علم لوأنه لكن اس، ول رم

ليكونالصلاة يودى أن لأبد بل اف، إلا إله لا تنفعه لا ومحوالمحح. - يكفر 
•لما م

تلكعندهم وتندرس ان الزمآخر في يأتون الذين هزلأم أيقنا كيلك 
تنفعهمولذلك ا،لكلضن غير حكم في فإنهم الإسلام، أمرر من ااعذلام الأمور 
شالحديث محيا في حجة فلا محيا وعلى تقليدا، ولونالوها التوحيد كلمة 

الصلاة.كفرتارك عدم على به احُج 
مايدرى لا حتى الإسلام أحكام تندرس أن الناس يعص تغرب يوند 

اذ،إلا إله لا فول إلا الإسلام من الاس بمرق ولا صدفة، ولا صيام ولا صلاة 
السوفييتيبالاتحاد يمي كان ما فهذا ، للأستنراب وجها هناك أن أرى ولا 

جمهورياته،من كثير ني متتنرا الإسلام كان ففد ذلك، على شاهد حير 
شعوبهاوحكموا البلاد تلك على نبضتهم الشيوعيون أحكم أن بعد ولكن 

الناسمن كثير أصح حش الإٌّلأم معاتر من كنتر اندرمت والنار، بالحديد 
شحاراندراس إئكانية عر دليل نهدا الاسم. إلا شيئا الإسلام عن يعلمرن لا 

ياحرالزمان؟فكيف العصر، هذا في الإسلام 

محنتملوالقرآن محورة، مفرده ُوهومحورا، اف رحمه ندامة ابن قال نم 
اكحففى الأيات ورتيب آيات، على مشتملة محررة وكل سرر، على 

هوبأمرؤإنما وأرصاهم، عنهم اف رصي الصحابة س اجتهادا يكن لم ونفا، 
الرسول..



(١٨٣)سسردأالأسهد 

وكلمات،وحروف بيغات، وآيات 

ترتيبأص •' نمه الخلما•، اختلف نني المحق نى الور ترتيب أما 
ذلكني اذ.؟ رسول على موثوق الأمر أن أم الصحابة من اجتهادي 

قولان.

مناجتهاد عن ليس أيقنا ترسها أن - تعالى اس عند والعلم - يترجح والذي 
ينرءواأن الصحابة أمر رل. الرموأن ، الرسول. بأمر ؤإمما الصحابة 

لل•مريل فيها عله عرصها التي الأمرة العرصة على يرتلوء وأن القرآن 
الرمحالأءر•الرسول.إلى انتقال 

يقالرفإلى الرسول. بعدم انتقل الذي الأمر رمضان ني بريل فإن 
بثغني. الرسول. يكون أن فلابد مرتئن، بالقرآن الني. عارض الأعلى 
القرآن.سور ترتيب ومنها الأخيرة، الحرصة تلك الصحابة أولظك 

آياتهأحكمت فهوكتاب محكم كله القرآن لأن محكمات" سرر راوهو 
أيمناأنولاسلن، وكلمات" اوحروف الدلالات واضحان سان" ءوآيات 

صوتولا بحرف ليس تعالى اف كلام إن نال و"ن وكلمات، حروف القرآن 
الأدلةتليل بعد وميأتيتا حروف، والقرآن بحرف، اف كلام بل فهومجخعلئ، 

حروف.العغليم القرآن هذا أن على تدل التي الكثيرة 
إلىيلتفتوا فلم صوت، ولا حرف بغير يتكلم اس إن ت نالوا اان.ين أولتك أما 

كلامأن الفاسد امحقادهم القول هذا مثل إلى بهم أدى ؤإئ الفناهرة، الأدلة تلاك 
إنبعمهم؛ تال حتى بذاته، القائم النفسي هوالكلام إنما وتعالى مسحاته الق 
.اس كلام عن أوحكاية هوعبارة ؤإنما الذ، كلام ليس الحريي القرآن هذا 



الاعتتادلعة تيسير ( ١٨٤)

،واخر أول تات،له حعشر حرف بكت فله فأعربه قرأْ من 

وتعارسحاته اف تكلم وكلمات، حروف تعار اف كلام أن والصحيح 
Iفقال ذلك عر الأدلة بعض اذ رحمه الشخ ذكر نم . يه 

الشيخيذكر لم ٠ غاتء حعشر حرف يكل فاله ^عربه قرأه ارمن 
عند• . الٌى عن ورد حديث وهر مرنؤع، حدث هدا أن اس رحمه 
هدار آحر حديثا بعد فيما ندامة ابن وسيوري ضعيف، حديث لكنه الهلبرار 

•ادُنى 

•'ه الذ رسول نال ت قال عنه الله رصي عود مبن اف عد عن ورد وقد 
يات،حعثر حرف بكل فله فاعربه القرآن فرأ من فان القرآن، ارأعرب 
لمصعيف أيصا الحديث مرهدا درجاتا< عشر ورفع ميقات، عثر وكفارة 

الترمذي،رواْ حتح ص حديث الني. عن ورد م؛ ، الني. عن ينبت 
منحريا قرأ ررمن •' قال الني. أن عنه، اف رمحي عود مابن عن أيصا وهو 

ولكنحرف، ألم أفول لا أمثالها، بعشر والحسان حسة، به فاله الك كتاب 
عنيخي الصحيح الحديث فهذا . أجرفا١٢ومجم حرف، ولأم جرف، ألف 

•ب يلحن ولم صحيحة تلاوة تلاه أعربه! ومعنى ، ذاءربهُ فرأْ ُمن ت الأول 
ولهأول له القرآن أن أي وآحر* أول اله الذ; رحمه ندامة ابن نال نم 
البمئةمن ؤ ت بقوله والختتم العاين، رب لله بالحمد فهواشتنح آخر. 

مجمع*ي الهبمي دذهمْ ( ٣٤ ٦٧رنم)يومحا مجمع في كما الأوسط ني اتجراني أخرجه )١( 
 /U(٦٦الزواتد  )دمو'زيك تهشل دب الأوسط لي اتجراني رواء نال: ثم ١•

وصححهصحيح، حن ت وقال القرآن نقاتل كتاب ( ٢٩١رقم)•اكرمذى أحرجه )٢( 
(Uشرقا)٢(.٢١٣٧^^هض١ءارثاساةرنم)



(١٨٥)الاسقاد ك< سمير 

الصدور،فى محفوظ غة، متلوبالألوأبعاض، وأجزاء 

معكنقول: جزءا، فالقرانثلاثون أ[الوأجزاءوأوعاض*. واثسب]النأس: 
معيمنه، سرر معي القرآن، بعض معي القائل؛ ويقول القرآن، من جزء 

واضح.كله وهذا وكذا، كذا الآيات من معي كذا، سورة 
كلامت يقولون الذين كالأشعرية واحل، اف كلام أن يزهمم من ^۶، رد وهر 

القرآنه نمهو اذ كلام إن ويقولون؛ يتجزأ. ولا يتبحص لا واحد اس 
المريةمحه عبر ؤإن نرأئا، صار بالعرية عنه عر إن لكن والإنجيل، والتوراة 

كلامبأن والقول حطأ؛ اءهذا إ-بد، صار بالسريانية عته ء«ر ؤإن توراة، صار 
صمح.غر سعض، لا واحد اف 

فحينواحد، معنى الله كلام إن نلتم إذا • نقالوا العلماء عليهم رد وند 
بعضهنلتم: فان أوبعضه، كله اس كلام ممع هل الذ، كلام موسى سمع 

موسىيكون أن لايحقل لأنه باطلا نولكم كان كله ت نلتم ؤإن قولكم، أبطلتم 
فجرةهن الأرض في أئما ولو ح ت يتناهى لا اف وكلام كله، اف سمح؛لأم 

ولا[ ٢٧: لكمان ه الله كلمات نفدت ما أبحر سعه بغده من بمده واتحر أفلام 
كلماتنفدت ما ومسعة وسعة سبعة لوحاء حتى ؤإنما الحصر، العدد يعني 
والأحاديثكاوات الكلام تعدد عر الدالة بالأدلة عليهم ردوا كما افه، 

فجعل، أحزاء ثلاثة القران حزأ الله إن وحديث كلمات، لله أن على الدالة 
عليهمردوا كما هسلمأا،، رواه القرأزا أجزاء من جزءا أحده هوالله ^٢٠؛ 

وغيرها.بحمى من أفضل بعف>ه القرآن أن على الدالة بالأدلة 
وكناس، هوكلام نة فالتلوبالألغة، بالألااءتالو اس: رحمه نال نم 
كلامالكلام فللمخلوق. ينب به ثلي الذي والحوت نلت التي الألسنة 

•كرر.كتابادامين. ٨١١ورفه )١( 



الامتادلع< تسير ( ١٨٦)

ومتشان،محكم فيه الماحق، في مكتوب بالأذان، مسموع 

فإذا، الصدور، في امحفوظ قال: ولذا القاري؛ صرت والصوت الباري، 
لكنالقرآن، اذ كلام هر الحنرظ قهذا تعالى اس لكتاب حافظ فلأن نيل: 

القلبني ايحفرفل هذا لكن مخلوق، وغيره تلب من صدره ني وما صدره 
مخلوق.غير تعالى اف هّوكلام والصدور 

يقرأالقارئ الأسان سمع فإذا الأذان* ب))مسموع اس: رحمه قال ئم 
هذاكتب فإذا الماحق* في ارمكتوب تعالى اف كلام مع يفانما القرآن، 

مرقأينما اس فكلام ٠ افه هوكلام المكتوب فهذا الأوراق على المصحف 
وأذنالخاقفل، وصدر القارئ، صرت وأما ض؛فهوكلأماذه، وكيفما 
كلاملكن مخلونة، كلها فهذه به المكتوب والورق والحبر، والمداد الساهع، 

الذيهو لأنه وتعالى؛ محبحانه افه كلام هو تمرق كيفما وتعالى بحانه اف 
■بانه محبو كما مجبديا، به تكلم 

أنزل،الذتم، هو ؤ تعالى: اف، نال كما ومتشايع* محكم رلف، ال: ننم 
ممانخأإاعابوأ>ثالأفأنا

^^^ءميوماظ؛متإلأاس
أنبينا أن سبق وند ، ٧[ محمران: ]أل ب ؛* بموأرنآمن١ اسم في وازامخون 

هذافى بعمنا بعضه يثبه أي مجتنابه وكله العام، الإحكام محكم كله القرآن 
الخاصوالتشابه متشابهات، وأحر محكمات آيات فيه لكن العام، الإحكام 

وقدالأحرين، على يشتبه ولا الناس بعض على يثتبه ند أنه بمعنى بي نأص 
فه.والحمد الشرح، هذا بداية فى بأمثلته ذلك وصحنا 



(١٨٧)الاعتقاد لعآ تيسير 

اتاطزيأتيه لا ؤ ونهئ وأمت وبام، وخاص دّسبحأ دناٌّح 
قال[  ٤٢ست: ؤ] جد حكم بن يزيل زخلمه ولاس يدي؛ ن حمس 

المآنهدا بمقل يأئوا أن علئ والجن الإنس اجتمعت ين قل ؤ تعالى: 
[٨٨]الإسراء: ه ظهيرا لمض بعضهم ولوكان بمقبه يأتون لا 

فيهالقرآن أن الصحح م ومحيا ومسسرخاا ارونامخ اف: رحمه يال ثم 
أوثهأ بخير نأت نمها أو آية من مخ ؤ،ا نال: تعالى والذ ومترخ نامخ 

١[والتموختلاثتأنسام:■ ٦ : مٌبهاه
نحوما حكمه، وبقي تلاوته تخت وما وحكمه، تلاوته نسخت ما 
القرآن.علوم كتب في هذا وتفصيل • تلاوته وبقيت حكمه 

أوخاصةبالني، خاصة خاصة؛ آيات فهناك ءلوخماصوماماا ال؛ ننم 
ونهئا(وهذاوأمت » واضح. وهذا للعموم تأتي أيان وب الأحوال، بعض 

الفقه.أصول كتب في ذلك وتفصيل معلوم، أيقنا 
فقال:يالايات ؤإعجانه القرآن محيا عنلمة على يستدل الثمخ أخد نم 

ليسأي ه مدٍ حكم جن نويل حف س ولا يديم محن من النابل يامحه لا ؤ 
الإنسثيامحلن من احد يه يقر فلا اه، عند من منزل لأنه مبيل، إليه للبهللأن 

فهوبنقص، ولا بزيادة لا منه، ليس ما بإدخال ولا بحذف لا الخن ولا 
حميدوأمره، خلقه في حكيم من تنزيل وهو ومعانيه، ألفاؤله في ظ محقر 

الكمال.صفات من مجاله على 

الإنساجتمعت ثثن ئل ؤ ; تعالى رفال تعالى. الد المؤلف.رحمه نال ثم 
بظهترا لننض بعضهم ولوكان بمئلم يأتون لا المران هذا بمثل يأتوا أن غلى والجن 
محياارابمل أن يمكن فلا ومعاونا، اعدا ومحض\ أي [* ٨٨راء: ]١>-—



الأذق1دسنتيسير ( ١٨٨)

ومنلن ؤ ; كفرواالذين فيه قال الذي اليربى الكتاب وهوهذا 
انشرهقول إلأ هذا إن ؤ بعضهم: وقال . [  ٣١ما: ] ه القرآن بهذا 

[٢٦الدثر:] ب< مقر ماصليه ؤ ; سجحان، الفر فقال [ ٢٠لدثر:ا] 

والجنللإنس التحدي وهذا باين، ولا مه، بسورة يأتوا أن ممكن ولا بل القرآن، 
معنرئس هذه أبدا، ذلك تطبعوا يولن الزمان، آخر إلى بانيا يزال لا جميعا 

كلحرصوا ونل العرب، أفصح وهم شديدا الني. وبتن بينهم الخلاف كون 
الكدبضكل وكذا ممتله، يأتوا أن سطيعوا لم أنهم إلا معاندته، على الحرص 
بهجاء ما رد على وحرصهم عداوتهم توافر مع والإسلام الني وأعداء 

•هيهات ولكن لفعلوا القرآن لمعارصة وتأهل ممكن أدنى عندهم فلوأن الرسول. 
الذينفيه فال الذي العربي الكتاب هذا اروهو تعالى! الذ رحمه نال ثم 

العربيةانالوبالأحرف هذا إن أي ، ب( بهيا ئوس ق ؤ كفروا; 
بحرفبه تكلم الى تعاس أن على يدل وهو  ٠٥١كلام هر الحربي والكلام 

القرآنأي [، ٣١بم,سا: الزآن ؤإننلسءهذ'ا الكفار: نال ولهذا وصرت، 
عندهم.الحروف 

وقاتلب!( انشر فول إلأ هذا إن ؤ بعضهم; وقال اس:» رحمه قال نم 
بنالولد هو اله نالذي أن الروايات بعض ني وورد المشركون، هم ذلك 

ويدخلسحار، كاذب بثر قول وأنه صحر القرآن هذا أن زعم الذي المغيرة؛ 
وردوتعالى بحانه الذ فكذبهم الشر، من أحد قول أنه زعم من كل هذا في، 

وهذا[ ٢٦اللتر: ل ب مقر ماصليه ؤ بقوله: الشديد الوعيد وتوعدهم عبهم 
فمنوتعالى، بحانه اذ كلام هو بل كدب، البشر قول أنه دبواء أن لبيان 

أومخلون(. المران فيقول: الإسلام إلى ينتسب من ذلك، بعد يأتي، أن الحجب 



١٨٩)د عزها  VIالعآ تسير 

المنرعلمناه وما ؤ تعالى الك فقال شعر، ص ت بعضهم وفال 
[٦٩تمحدهمإلآذ/دمممسم4لص: ئ، 

البثر.كلام م بل الذ كلام ليس العربي القرآن ت يقول 
وميمخلوق، غير منزل اس كلام القرآن هدا أن على تدل الآيات وهده 

ذلكعلى اس رد ولهذا تعالى، اف كلام وأنه به، تكلم اف أن على صرح نص 
اذ،كلام إنه ثال: ض انشرب ئ إلأ هدا إن ؤ : ئل الذي ١^١>، الشرك 

بنبالوليد نهوشبيه ومارته. محمد نول إنه نال: ومن بالحق، فهوالقاتل 
والعافية.الملامة اس سأل السري. إلأفول هذا إن ؤ ت قال الذي الغيرة 

الذفقال فعر، هر ت وفال؛عضهم ء ت الى تعاس رحمه الشيح قال نم 
]ص:ي شن هوإلأذكروقرآن إن له يبض وما السنر علمناه ونا ؤ الى: تع
أنله يملح ولا للرسول ينبض وما الشعر، الرمول. علمنا ما أي [*؛ ٦٩

وهرووحيه وتعالى سبحانه الله كلام إياء بلغكم الذي هذا يإغا شاعرا، يكون 
المتن.الذكر 

بأوزانهمعروف الشعر لأن والبهتان؛ الباؤلل هومن ثمحر بأنه له فتسميتهم 
الفريةتلك عليهم الذ رد وقد وأوزانه، نسقه على ليس الكرم والقرآن وقرانيه 

,حقيقة اس هوكلام وإ،ا شعرا ليس القرأن أن مسا 
وأحرفكلمات أنه القرآن من يفهمون كانوا العرب أن على أيصا يدل وهذا 

أنهببيان عليهم الذ فرد هوشعر، قالوا ولهذا والشعراء، العرب بكلام شبيهة 
ء1بعههوفي فليس شاعرا، يكون أن له ينبغي لا الرسول وأن شاعر، بقول ليس 
فيورد وما واللام، الصلاة عليه حبلته تقتضيه ولا يحثه، ولا يحنه ولا 

أنتهل أصبعه! جرحت حن قوله مثل الشعر إنثادْ من وغيرهما الصا>بصن 



دعتقا  VIلعة تسير ( ١٩٠)

فيلب لذي شبهة يبق لم ، ^١٧ وأؤبنه شعر أنه عله نمى فلما 
وحروفموكالمات الذي المربي، الكعاب هوهذا المؤآن أن 

شعر.إنه أحد: يمول لا كذلك ليس ما لأن وآيات؛ 

لولااللهم I الخندق حمر أثناء أصحابه •ع ؤإنثاده الين، . .دميت. أصع إلا 
توجهين من وييانه ثايت فحق الأييات، . ..اهتدينا.ما أنت 

يتعلمه،لا أي الثعر يمول، لا الرسول، أن يالأية الممود أن ت أحدما 
.أيدايع لم وهذا 

نمدمر من غيره ناغلأعن ناله نإمما المي. عن مه ورد وما الثاني: 
.حداتليل وعر الشعر 

•هومعلوم كما شاعرا يمي لا  jjciAiوالناقل 

العربوأن وحروف، كلمات، وأنه اف، كلام اكرأن أن ذس، من نيمهم 
سكلاما يكون أن على اعترصوا ؤإنما عليه، يعترضوا ولم هدا، منه نهموا 
ينكرونلكن، اف، محن أنه يقرون فإلهم التكلمرن، أولثلئ، أما وتعالى، مجحانه 

ّصحح غير كلامم أن شك ولا اثذ، كلام يكون أن 
يبؤ،لم قرآنا، شعروأثبته أته عته افلمانفى الى تعاف رحمه نال، ئم 
هوكلماتالذي العربي، الكعاب هوهذا القرأن أن في و؛ا لذي شهه 

•شعر، إنه أحد: يمول لا ليس؛lJ^، ما لأن وآيات؛ وحروف 

حيدنهوتعليق تعالى، اس رحمه ندامة ابن كلام من الدلالة واضح وهذا 
يشبهأن يمكن لا نإنه وحرونا كلمات يكن لولم الكرم الارآن هذا أن يبين 

دل،شحرا يكون أن عنه الله نمى نالما شاعر، بأنه ينوله من يوصم أوأن بالشعر 



(١٩١)الاصقاد لة تسير 

فأتواع1دظ علئ نرتا مما ريب ش كممم وإن ؤ ; و-بمرأ عز وقال 
بمئلبالأتيان يتحدام أن يجوز ولا ، [  ٢٣ت القرة ] ه ثبه من بسورة 

ينفل.ولا هو ما يدرى لا ما 

حدا،الدلالة واضح وهدا شمر، ولس وحروف كلمات من مكون أنه على 
محنالمائل هذه مثل في أنقه كانوا كفارا. كانوا ؤإن - فطرتهم عالي فالعرب 

عالم.بلا فيها حاصوا الدين ان التكاJ٠أولئك 
نولتاسما ريب ش كثم وإن ؤ وجل: عز ءرقال تعالى: الق رحمه نال ثم 

،[، ٢٣]الغرة: الكه دون من شهداءكم وادعوا قله من بسورة فأتوا ءندن١ عالئ 
مثلمن ؤرة بفائتوا محمد. على المرل القرآن هذا من شك فى كتم إن أي 
القدون من شهداءكم وادعوا حديدة، ولياته نبوة وابتدعوا القرآن، هذا 

■صادن؛ن كتم إن دعواكم على بهم واٌتبوا 

بالإتيانيتحداهم أن يجوز ءاولأ معلما؛ تعالى الق رحمه الشيخ نال نم 
يفهمونهبشيء إلا يتحداهم أن ممكن لا أي؛ ينمل* ولا هو ما يدرى لا ما ممثل 

ررالالذ افنتح ولهذا الكلام، من يعيدون ما جنس وهومن ويمعونه 
ريبلا الكتاب ذللث )T( المم ؤ ; يقول اكانه لالعربر تحديا المقهلعة بالحروف 

القطعة:الخروف ني الأنوال ذكر أن مد البقرة سورة أول - تمر)الم( يي محير ابن نال 
الأنوالنعدد ." .سرر.الاراتل في الحروف هذء إيراد انتهت التي الخكمة ني الأحر •المقام 

س-اتاذكرت التي رر الأوائل ني الحروف هده ذكرت اتما بل أحرون: •وقال قال; نم 
الحروفهدْ من مركب أنه مع مدا ممثله، معارصته عن عاجزون الحلق ران القرآن لأعجاز 
محنوحمع الرد عن نمره في الرازي المذهب هذا حكى وند بها، يتخاطبون اكي القطعة 

كشافهفي ازمخنري وقرر• هذا، نحر وقلمرب المراء ص القرطبي وحكي المحقفن، 
الحاففذوشيخنا تيمية ابن اس أبوالم العلامة الإمام الثيح ذهب ؤإله أكرنمر، ونمره 
روغيركلام: بعد كير ابن فال نم I . .نمه. ابن عن وحكاءلي المزي أبوالحجاج المجتهد 



لأءتق1دI لعآ تسعير ( ١٩٢)

يرجونلا ايذين فال بجنات عJهم٢ياقا قد وإذا ؤ تعالى: وقال 

[١٠تيوضت نفكا4 

أنتمالض الخروف هومن القرآن هدا العرب أيها يا . ٢[ ، ١ ]الغرة؛ ه فجه 
هوأيقنا القرآن وهدا الحروف، هده إلى ير-،ع كله وكلامكم بها، تتكالمون 
علىالق أنزله نيه، رب لا الذي اض هوكاب ذلك و»ع الحروف، ميوبهدم 

فائوا■زنذ\ غد نزلنا ننا ريب ئ كنز وإن ؤ ثال; الأية هده يى ومنا عبده، 
ولنيتيعوا لم ونطعا المرئي، القرآن هدا مثل من أي ب مني نن ررة ب

ممثله.يأتوا أن يتهليعوا 

وتعالى،سبحانه اف المتلوهوكلام القرآن هدا يكن لم لو أنه ها نالثاهد 
وهدامثله، من برره ائتوا لهم يقال أن التحدي فى صح لما وحروفه يكلمانه 
.حداواضح 

[،١٥]يونس:ه بجنات آبائنا علمهم ئتد وإذا ؤ تعالى: ®وقال نال: ثم 
للحقالبينة الواضحة القرآنية اض آيات الكدض هزلأء على شالي إذا أي 

لماءنايرجون لا الدين فال ؤ محهم: ض حكى مما وتعثرا، محها، أعرضوا 
بدلهأر أحر ممط من غيره بقران حتنا أي ه، بدك أو هذا غجر بقران انن 

أيدكأن لي يكون ما قل ؤ علمهم: ردا لمته اض فقال آخر، وصع إلى وصع من 
عبدوأنا وتعالى سبحانه الذ من وحى هدا لأن [؛ ١٥]يونس:ي نمي ماء بس 

ابن]شٍر اعلم' واف الظر أمعن لن هولا، إل ذهب ما صحة على الدالة ،،،^، ١١١من ذلك 
محمد.وممعلس الخلي ط ، [ ٣٨/ ١ ك؛؛ير 

هنافتدرك.مثل وم ءلسة دار وطعة ممر، النعب طعة في فانية؛ 



(١٩٣)تيسير 

تعالى:وقال عليهم،( تتلى التي الايات هو الشرآن أن فأنست 
إلأباياتا يجحد وما الخلم أوتوا الذين صدور في بجنات هوآيات ل بؤ 

في)٧٧( ثران'Sj!؛؛ إله تعالى:ؤ وقال [  ٤٩]العتكوت: الظالمون؛ 
،[  ٧٨،  ٧٧الواقعة: ] ه مكون كتاب 

متبعفهو. [ ١٥]الأنعام:ي إلي يوحى ما إلأ أبع إن ؤ ملغ؛ ورسول مامور 
[.١٨لاكام؛ن:ه هرانع هابع هرأناْ لإدا ؤ تعالى! قال كما بيع غير 

التيالايات هو ااق_رآن أن ذأئ؛ت ه الأية: هده على معقبا الشيخ قال ثم 
السنةأهل مذهب بيان وهو لها، إيرادْ من الشاهد هو وهذا ٠ هم عليتتلى 

نموحروف، كلمات على الشتملة الأيات هوهذه القرآن هذا أن نى والخماعة 
وماالعلم أوترا اثذين صدور في بئنات هوآيات نل ؤ تعالى; ارونال ال: ت

أولووهم الخالق محادة هم الحلم أوتوا والذين الظالمون إلأ يجحد؛ايابنا 
هرلأءصدور ني ينات آيات القرآن كان فإذا الكاملون، الرحال وهم الألماب 

الأيةمن والشاهد ، ١^٠١^، الخاحدين من حالفهم ممن غيرهم على حجة كان 
الى.وتعتمارك اس هوكلام المدور ني الحنوتل هذا أن على الدلالة هنا 

[<>٧٨، ٧٧لالواس: ه نكرن كتاب في )٧٧( كرز لئران ؤإئه تعالى: »وقال 
أوأوتحريف تبديل كل من مجحفر٠ل هو بل العابشن أيدي تناله لا محفوفل أي 

تغير•

قولن:على المثيرون إلا ه ميلا الذي المكون الكاب ا هLJنى العلماء واخلف 

والذنوبالأنات من طهرهم اض لأن الملائكة هم المهلهرين أن أحدهما: 
وهواللوح، ماء الفي الذي اب هوالكتالمكنون اب والكتوالعيوب، 

ورسالته،لوحيه اض ينزلهم الن•ين الملائكة بأيدي الذي أوالكتاب الحنومحل 



الاعتقادلعة تيسير ( ١٩٤)

ذلك.على أقم أن بعد 
همتى  GDحم ؤ [ ١ ت مرم ت ه كهجتْى ؤ تعالى: ال وق

القثية.بالخروق سوره وعشرين تسعا وافقتح [ ٢ ، ١ ت لشورى ا] 

مونر.محفومحل الخلق، أمن عن متور أي ت ومعنى)مكنون( 

المكنوننالكتاب وعليه والحنابة، الحدث من المطهرون المتمرد أن الثاني 
الطلب.ممعنى خر الأة ولففل ت يالوا ، المحق، هو 

أنأحبر حسث، الساق عليه ويدل الأكثر، نول لأنه الأول هو والراجح 
إلاه لأممالمحفوظ اللوح ذلك، وأن المحفوظ، اللوح ذللت، في القرآن هدا 

غيربمسه ند ، الممحف، أنه الأول القول على لكن الملائكة، رهم المطهرون 
اللوحفي الكتوب، هو يالأية المقصود أن يرجع فهدا الشرك،، يمنه وقد المهلهر 

فيهوهذا ه، معلى ولا عليه والشياطين الخبث، لأهل قدرة لا الذي المحفوظ 
•الحديث، في ورد كما طاهر إلا القرآن يمس أن يجوز لا أنه إلى إثارة 

وتعالى.سحانه اف هوكلام وكلماته بحروفه المحموظ اللوح في المكتويإ وهذا 
أفمفلا ؤ تعالى! قوله إلى يشير ' ١١٧١٥على أقم أن لأبعد ال؛ قثم 
فيؤق( 'كرم لمرآن إئه )٦٧( عظيم يعلمون ثو° فم وإيه )٠٧( اكجرم بمواقع 
فيافهلها ومبالمجوم م أقحيث • [ ٧٨~  ٧٥ت ]الوانعة ب مكنون كناب، 

عغليمة،ومذا آياتؤ رالأفلألأ، النجوم في لأن به م المتهذا عغلم نم مغاربها، 
فيهثالث، لا وأنه ؤإثباته وهوالقرآن عليه م المتوعظمة أهمية لجيان ذللئؤ وكل 

مكون.كابؤ في وأنه حما، اممه فهوكلام 
وقالمريم. مورة في >ؤكهشهقب<« تعالى: لاوقال ال: قنم 



!٩٠)الاعتقاد لعة تيسير 

سورةوعشرين نمنا واكح الشورى" صورة *ي ب همتق  CDحم ؤ تعالى؛ 
.القشة(( يالخروق 

تأمرين الكلام بهذا اس رحمه الشثح أراد 
افكلام من فهي ذلك رمع حروف ؤكهنهىب ; تعالى نوله أن أحدهما؛ 

CDحم رؤ ت ه نولوكذلك القرآن، مسمى في وداخلة وتعالى سءانه 
تعالىالق افتتح التي اكفية الحروف من ذلك وغير ه الم ؤ وكذلك ي ءسيى 

العفليم.القرآن صرر من سورة وعشرين سنا بها 
فيالسورة بها بدأ مقطعة حروف كل بعد القرأن وتعالى سبحانه اس وذكر 

هفجه ريب لا الكتاب ذلك'  CDالم ؤ ت تعالى نال كما ، الراصعرمعفلم 
بينطإون وما والملم ن ز [ ١ ]ص: الدكر ذي والمران هن ؤ ٢[ ، ١ ]الهرة: 
١[.ؤ<]ق: المجيد والمزآن قآ ؤ [ ١ ]1_،: 

علىدليل السور غالب في اكلعة الأحرف هده بعد الحفليم القرأن وذكر 
منتعالى اف عند والعلم - القمري أن وعلى الق، كلام هي الحروف هده أن 

للمثرين!يقول تعالى اس وكأن العظيم، القرآن إعجاز بيان الحروف. هده 
فانذلك ومع كلامكم منها وتركبون بها تتحدثون التي الحروف نفس هي هذه 
تأتواأن تستطيعون لا وأنتم وتعالى سبحانه اف عند من العفلبم القرآن هذا 

الىتعاف كلام وأنه وكلمات حروف القرأن هذا أن على يدل فهذا ءثله، 

كهيعصمركآؤ سورة في تعال كقوله الخروف هذْ بعد القرآن فيها يذكر لم مواصع هناك 
G3  احسبتت؛ الم ؤ العنكبوت؛ سورة في تعار هونوله ذم، مده دنك زحمت ذم

تتأانم ؤ الروم: سورة في تعالى وقوله ه ينفون لا رهإ آصا مولرا أن يتركوا أن الناس 
غالت



الاعتقادلعة تسير ( ١٩٦)

حرفْم4بكت فله فاعرنة القرآن قرأ ر)من : ه الغبي وقال 
.ا(حجغة حرف، يكز فله فيه، ولن فرأْ ومن ان، حسيعشر 

صحيح.حديت 

بيانه.كماسبق بمري- ؤإليه يد منه حقيقة 

وقال ١١القرآن؛ موصؤع عن يتكلم وهو تعالى اس رحمه الشيح نال ثم 
ومنحسان، عثر حرفٍ،غه بكل فله فأعرنه القرآن قرأ من ٠ :المبي. 

صحيح!.حديث . غةارااحرفىٍحبكل فاله فيه، ولخن قرأه 
حديثإنه ت الحديث هذا عن الى تماس رحمه قدامة ابن قول • نقول 
الشخولعل المنة، ممادر من عاليه اطالعنا ما حب لم مغير صحيح، 

الذيالصحيح الأحر بالحديث الحديث هدا عاليه احتلعل تعالى الذ رحمه 
والةنة، حيه فله افد كتاب من حرفا ثرا رامن ؛ المبى. فيه يقول 

وميمحرف، ولأم جرف، ألمحا ولكن حرف، آلم أفول لا أمتالها، بعشر 
.٢ صحيح؛ حدث وهو الترمذي رواء الحديث وهدا حرقء  (٢)

الخطاببن عمر 'ا(ءن رْ/أ،أ(رثم)م\ه'الثب يي المهني وندروى ؛لفظه أجيم لم ر١( 
حرفبكل فله كله فأعرب القرآن فرأ محن ١٠ت اذ. رسرل تال ت نال عنه الك رصي 
وإنضت، حعشرون حرف يكل فاله بعضه، في ولخن بعضه أعرب فإن حمغة، أدبعرن 

الكاملفي همدي ابن وأحرحه نان، حصفر حرف كل فله شيغا مغه بمرب لم 
 /U( ٥ • ٦ )متروك الروذى مرم ر بن نوح صمة؛ ابر رنه ٢•

رنمالمصرين مجمع في كما الأرصهل في الطبراني أحرجه أيما همانشة عن ذلك وروى 
الأوصطفي الطبراني رواه وفال; ( ١٦٦الزوائدر)U/ امجمع في الهثمي وذكر، ( ٣٤ ٦٨)

•متروك و*و الص زبد بن الرحم ب رب 
وصححهصحيح، حن ونال! القرأن فقائل كتاب ( ٢٩١٠)رنم الترمذي أحرجه ، ر٢ 

مموم.كما الأuنى 





الاعتقادلعة تيسير ( ١  ٩٨)

أحباشرآن #إعراب : عهما الق رضي وعمر بكر أبو وقال 
حروفهء.بعض حفظ من إلينا 

الواحدعن لنال ؤإما C القراءة من هوهدفه هدا يكون يحث تلاوته على 

القرآنيمرأون لا أي )ولايتاجلونه( مجود، قارئ إنه الدنياI في مهم 
وتعالىتمارك الذ من الأجر ويهللبون وتعالى، الذبحانه وجه به يفصدون 

العصبةالمواقف تلك في عنهم ومحاجا لهم شنيعا القرآن ليكون القيامة؛ يرم 
.، لأصحايهءر شفيعا القيامة يوم يأتي فانه القرآن اراقرأوا ت فال. كما 

•متهم وذكر ثلاثة؛ القيامة يوم المار بهم تسعر من أول أن الني. ذكر وقد 
فماقال; فعرفها نعمه بهفعرفه فأتى القرآن، وقرأ وعلمه العلم تعلم راورجل 
كذبتفال: القرآن فيك وقرأت وعلمته، العلم تعلمت : قال فيها؟ عملت 
قيل،فقد قاري. هو ليقال; القرآن وقرأت عالم، ليقال: العلم تعلمت ولكنك 

يالذ.والعياذ المار((لآ، في ألقي حض وجهه على فسحب به أمر ثم 
•ا عنهماف رضي وعمر يكر أبو لاوقال •' الذ رحمه الشيخ قال تم 

انالأنكون أن أي حروفه«. بعض حفظ من إلما أحب القرآن ءإعراب 
يحنغلهأن محن أحدهم إلى أحب صحيحة تلاوة ريتلموه ويقروْ المران يعرب 

فينصبفيها ريالحن اافراءة أثناء يخطئ فتجدْ الإعراب، فى حء1ا على 
وإتقاندراية عن - حنفل غير ولومن - يتلوه قاليي المعول، ويرخ الفاعل 
منهما،فهوالأحسن وإتقان دراية عن أوبعقم كلمه حفغله ومن أحن، 

ميالأنثاري ابن رواه عنهما الذ رصي وعصر بكر أبي عن الوارد الأثر وهذا 
عمرأو بكر أبي إلى إسناده لكن ، والابتداء الوقف فى التهور كتابه 

السافرينصلاة محاب ٨( • رنم)٤ لم مأحرجه )١( 
أخرجهسلمرفم)ه-ها(ىابالإطرق)٢( 



(١٩٩)د لاعننا ا لعآ تسير 

بهكمر فقد منه، بحرف كمر ومن عنه الك رضي علي وقال 
كله((.

،اى؛ وكالموآياته، ورالقرآن حمعد على السلمون واتفق 
،مورم القرآن من جحد ص أل، في لم؛ن الب؛ن حلاف ولا وحروفه، 

حجههدا وفى كافر، أنه - عاليه متفقا أوحرنا كلمه، أو أوآيه، 
حروفا.أنه على فاحليه 

حروف.القران أن والشاهدتقريرالصحابة صعيف، 

ففدوحرفٍ«ده، كفر |ُن ت صه اف رضي علئ وفال ٠ ت الشيخ نال ثم 
ندبعنه مروى طالب أبى بن على عن الوارد الأثر هدا •  ٠٠كلة به كفر 

فيجرير ابن عنه رواه وأيقنا الصنف، في ب أبي ابن عنه رواه صمح 
عاليه،مجمع الحكم من عليه دل وما صحيح، مونوف وهوأثر ، تفسيرْ مقدمة 

عدعلى السلمون ارواتفق فقال! ذلك بعد تعالى اس رحمه الشيخ ره فوند 
منأن في السالمتي ص حلاف ولا وحروفه، وكلماته، وآياته، محورالقرآن 

كافر،أنه - عاليه متفقا حرنا أو أوكلمة، أوآيه، محورة، القرآن من جحد 
•حروذأٌ أنه على قاطعي حجه هذا وفي 

العلماءبثن عليه، مممثا القرآن من بحرف كفر من أن على العلماء أجمع 
وهذهأحزانه، من أوجزءا موره، من أوسورة كله القرآن أنكر كمن كافر فهر 

فقدمثلا القرآن فى ذكره ورد برسول كفر من بقولنا نبيهة جدا واصحة نقية 
واتبعبهم وصدق جميعا بالرمل أمن إنسانا فلوأن الرسل، بجمع كنر 

فانههود، اس أونبي صالح، اف نبي برسالة أومن لا أنا نال؛ ثم . محمدا.• 
منالذي الم، لأن الرمل، بجمع هوكافر بل كافرا، يكون هذه والحالة 

كفرفكأنه به كفر فإذا هود، أوفي صالح ني موجود الرمل ببب آمن أجله 



الأ.ءتقارالعة تسير ٢( 

كمرئد عليه مجمع تعار اس كتاب من بمحرف كمر من t هنا وكدك بالمة، 
منالحزء أوذلك السورة بهدم آمن أحاله من الذي سب اللأن كله؛ بالقرآن 

أنكرفكأنه الحرف هذا أنكر ماذا أنكره، الذي الحرف هذا في موجود القرآن 
أحد.ذللث، في بمحالف لم السالمين وهذا كله، القرآن 

يقولونحيث القرآن، مور عد على السلمون ُُوادمق • الشيح ومول 
بلكالماته، ويعيدون آياته، ويعيدون محورة، عشرة وأرح مائة القرآن في 

وهذاإرآحره، أوله من القرآن حروف عدد ذكروا حتى حروفه، يمددون 
الشيخأراد التي هي القضية وهذه وكلمات، حروف القرآن أن على دليل كله 
هوأن^، ٥١كلام القرآن أن ت وهي فيها والحماعة السنة أهل مذهب يب؛ن أن 

والاتريديةالأثعرية من المبتدعة على الرد به أراد كما وكلمات، حروف 
•طريقتهم على ار ّم ومرهم 

فيكلامه الثيخ حتم • حروف* أنه على ناطعات حجة مذا لاوفي • ونوله 
هوالقرأن أن في والحماعة السنة أهل مذهب من يقرره أن أراد مما القرآن مسألة 

والحماعةالسنة أهل وهذا وكلمات، حروف تعاروأنه اس كلام 
اذتحار.رحمهم 

المتعالمةالماثل بعض ر الكلام أنهى تحار اف رحمه الشخ يكون وبهذا 
تكسرت؛ن تضيت؛ن على ركز حيث وصماته الذ بأسماء 

تمار.لذ العلو قضية •' إحداهما 
القرآن.في الكلام ومنه تعار، اس كلام إثبات فضية ت والثانية 

بالصفات.القضاياالمتحلقة أنهى فد الشخ يكون وبهذا 



(٢٠١)الاعتقاد  ojtتسير 

افتل

ويزورونه،يألمارهم، الآخ-رة في تعالى اش يرون والومنون 
ويكلمونهويكلمهم 

تقلةمقضية لكنها بالصفات، علاثة لها أحرى نضية إلى الشيخ انتقل ثم 
الأخرةفي تعالى الك يرون والومغون افصل، ت الى اذتعرحمه نقال 

ويكلمونه،.ويكلمهم ويزورونه، بابمارهم، 
والقمريالآحرة. نى وتعالى بحانه لربهم المرمن؛ن رؤية نضة وص 

نوال،أورؤية تلب، رؤية وليستا حقيقية، رؤية أنها بيان ءدأ؛صارهما •' بقوله 
يومربهم يرون تالمزمنون بصرية، عيانية رؤية ص ؤانما ومكر، تعقل رؤية ولا 

قفله.من الكرم العغليم اف نسأل( الحنة، قى أيصا ربهم ييرون القيامة، 
هدهذكروا وند ويقررونها، هده يئبترن والخماعان السنة وأهل 

نقول!أن ممكن بحيث والخماعة، السنة أهل ينب حمح فى وأدلتها العقيدة 
يرونالمؤمنين وأن الرؤية، وذكر إلا وحديثا ندث العقيدة ني أحد يؤلما لم 

الواردةوالأحاديث ، قه رسوله وسنة اس، كتاب ذلك عالي دل، حيت، ربهم 
مستقلمةمؤلفات العالماء بعض لها أفرد وند متواترة، الرؤية في 

كتاناله فإن الدارمميرس4استحالى، الإمام كتانا: لها أفرد فممن 
وهومطبؤع.ُالرؤيةُ اسمه 

لآ\ذتصدوق؛الفلراسمه كتابا كتب فانه الأجري، ' كتابالها أفرد ممن وأبمنا 
الشريعة،كتابه صمن طح كما مستقلا، طح الكتاب وهذا الأحرهء في اف إلى 

العلماء.محن وغيرهم 

همالرؤية في؛١^-، حالفوا الدين أن إلى نشير عليها الأدلة ندكر أن وقبل 



(Y'X )تسيرسالأساد

والإواصسبم_إطىوالزيدية الرافضة، المعتزلة! منهاج على ومار العتزلة، 
•الروية ينكرون الخوارج-فإنهم طواف 
الوويةمع ينكرون فإنهم وغيرهم والفلامنة الخهمية من للغلأة بالنسة أما 

طوائفبقية أما • الماسية الغالية مذاهبهم من هومعلوم ثما وأظهر هوأكبر ما 
السنةأهل فيثبتها الحمالة، في اثروية يثبتون فإنهم السنة إلى اكسبين السنة أهل 

الأئاعرةأن إلا ذلك، في المعتزلة على ويردون وا•لاتريدية، اعرة، والأث
إلأأنسم^سالرؤيةوردوادهاطىسملة،

أنحتى الرؤية؛ بإثبات يتعلق فيما مأزق في أوقعهم وتعالى سبحانه لعلواس 
بإثباتإلا الروية تصح أن ممكن لا •' الأشاعرة لهؤلاء قالوا الروية نماة المعتزلة 
بلاإنها وقلتم ، الروية وأثبتم ايك علو نفيتم إذا أما له مستلزمه لأنها العلو، 
الوهذه علمية روية أثبتم ؤإمما حما الرؤية تثبتوا لم أنكم ذللث، فمعنى مقابلة 

فيها.نخالفكم 

لفاللمنهج مخالف الفضية هذه في والماتريدية الأثاعرة إليه ذهب، وما 
إمافهم للعلوتناقص، ؤإنكارمحم للرؤية فإناتهم تعالى، الذ رحمهم الصالح 

الخنة،في أبصارهم إله ويرفعون ربهم، يرون المؤمنان وأن الروية، شتوا أن 
يسلكواأو حميعا، والعلو الروية يثبتون وبذللمثإ ويكلمرنه، ويكلمهم فيرونه 

وتعالى،بحانه ف العلو نموا حميعا، الأمرين نفوا الذين المعتزلة للنا م
أوالعلمية الروية على وحملوها وتعالى بحانه الق روية نفوا إثره وعلى 

ونفىالرؤية أست، من مالم_ا من بهللأنا أعفلم مذهبهم أن العلم مع نحوها، 
•التناقص في العلووويع 



)مآ<آ(الاعتقاد لعة تيسر 

هناظرة ربها إئ ( )٢٢ناضرة يومئذ وجره f الى; تعالك ال ف

لوكلوتعار سحانه الذ وقفهم الذين فهم والخماعة المسة أهل أما 
•حبنا الارين بإلمات الحق المنهج 

الزيارة،لمظ ني الوارد الحديث إيراد مبق ويزورونه'ا ه محتا الشيخ ونول 
عنه،الكلام سبق أيقنا ويكالمونهء ٠ويكالمهم ثال: ثم صعيف حديث وأنه 

ممشينتنهتكليم وأنه تعار، س والكليم الكلام صمة إثبات على وهويدل 
الممسي،الكلام هي الكلام صمة إن يمولون: الذين عر رد وهذا ؤإرادته، 

ثاء,منتي ثاء إذا يتكلم لا اممه وأن 
ذلكفي ونه ويكلمهم ويكلمالحنة، ني ربهم يرون الومنان فكون 

يومأي الوقت ذلك ر هوحامحى إنما لهم اس تكليم أن على يدل الوقت، 
انهسمحس الكلام صمة أن عار يدل الخة ر دهم لهم فتكلميمه القيامة، 
المعنىهو الذي الأزر بالكلام لهم تكليمه وليس ومشيئته بإرادته هي وتعار 

بيانه.سبق وند وامح وهذا وغيرهم، الأشاعرة تدعيه كما به، المائم 
اسكتاب من الروية إنبات عر الأدلة تعار اس رحمه الشخ ذكر نم 
هناظره ربها إر ئاضرْ)٢٢( يوفد وجوه ؤ ار: اذتع®قال فمال: تعار 

أيه ناظره إردبها ؤ والموروالضياء، الضرة س افرة [ ٢٣، ٢ ٢ لاس: 
الميالبصرية الحيانية الرؤية هي الروية وهذه وتعار، سبحانه ربها إر تنظر 

٠والحماعة المة أهل يثبتها 

إرالممصود ه ناظرة ربها إر ؤ ت تحار نوله إن بقولهم؛ المتأولة تأوله وما 
بارعدي إذا نظر لمقل لأن حاJا؛ ضعيف تأويل منتفلرة، أي ناظرة ربها تواب 



الاعتقادلعآ تسير ( ٢٠٤)

[١٥الطممعن:] ه نمنبموون يومثذ ربهم° عن إوهمْ كلأ ؤ وفال: 
فييرونه الومغ؛ن أن على دل، خط، الحال في أولثلثا حجمج، فلما 
الرضاحال 

إلايكون لا فإنه اظرهه، ربها إلئ ئاضرْ)n( يونذ وجوه ؤ تعالى; كقوله 
مهاالتي الوجوم إلى الفلر نسب وأنه خاصة العماني، البصري النظر باب في 

الأبصار.

ماذاانظروا ض ؤ تعالى كقوله التفكر ممعتى يكون فإنه بفي عدى إذا أما 
نكرتفي ينظروا أولم ؤ تعالى؛ ا'ا[وذوله بلبوض:والأدض السموات في 

عديؤإذا الف؛كر، هحا[فاإلقصودباوظرهظ ]الأعراف: ب والأرض السموات 
بضكان آ  ١٣: ]الحدين.ي يوركم من نقتبس انظرونا ؤ تحار: كقوله بنفسه 

ؤاظروالمحنمرْكماتينولختعال: بار عدى إذا أما والانتظار؛ التونف 
إرانظروا أي المر، ا،لقصود؛اوظر: كان [ ٩٩ام; ]الأنعه وبممه أقمر إذا 

وقدالرؤية إثبات ني صريح نمرط القمامة سورة آية فإن ذلك وعر الثمر، ذلك 
ذللث،بغير تأويلها أما تعار، الله رحمهم السالف جماهير ياولك بنقيرها نال 

ذهوتأويلباطلوبع؛د•

هثمنجوبون يونذ ربهم عن إلهم كلأ ؤ تعالى؛ ®ونال • الشيح قال ثم 
علىدل الخط حال في أوكل؛، حجب  IaJLi*الكفار ني ط! [ ١٥]اإلطف_فين:

.الرضارحال في يرونه ١^٣، أن 
السنةأهل علماء من عدد به نال الأية منهاوْ والأسباط الاستدلال هذا 

الرويةإثبات عر الأية بهدم احتج فإنه تعار الق الثافعيرحمه الإمام ومنهم 
المشرين:عن السن مورة في يقول تعار اس ن أل، 





الافقادلعة تسير ( ٢٠٦)

لهمفقال القيامة؟ يوم ربنا نرى هل الك، رسول يا ت الصحابة بعفى وسأله 
اف.رسول يا لا قالوا: اصرللأاسر؟ م تضارون ءهل : رسولاس. 

اذ.رمول يا لا : نالوا؟ محاب دونها ليس الشمس في تضارون فهل ت تال 
الشمسروية في تضارون ،هل نال: لفظ؛ وفي كذلك( ترونه فإنكم • نال 

ربكمروية في تضارون لا فإنكم نال؛ لا، تلنا؛ صحوا؟ كانت إذا والقمر 
. ٢١١٠رويتهمافي تضارون كما إلا يومئذ 

وإنرؤيته، في مشقة يجدون لا أي يقامون وب القمر يرون فالحمح 
اجتمعوالو الملأيض آلاف بل الناس من المؤلمة الألوف إن حنث جميعا، كانوا 
الأحاديثبهذه أنت الني. فإن ثم وُن مشمة؛ دون جميعا، القمر لرأوا 

الالمؤمنين أن ورد وند بأبصارهم، عيائا القيامة يوم ربهم برون الؤمّ؛ن أن 
•وتعالى نارك اف رؤية من أطب ولا أنٌم ولا ألد يجدون 

سأنهار فيها أبدا، أحد بال على يخهلر لم الذي النعيم من فيها فالخنة 
يهاطربى;وجور، نمور مها وسصل، لن، ومن ومزحمر، ماء، 

الياقوتكأنهن ؤ العين: الحور تيها وكذا، كذا مسانة فيها الراكب يسير مجرة 
أذنولا رأت، عين لا ما النعيم ألوان من أيها [ ٥٨]الرحمن؛ ي والمرجان 

فيهيتقاب الذي ^ظيم شر، قلب عالي نملر ولا سمعت، 
كثيرة؛نعما علميها يزيدهم تعالى اس فإن الجنة، أُل 

الغلننع ومنها الرص—ا، ومنها والحزن، الخرف ورتع الخلود، منها 
غلمن صدورهم في ما ونزعتا ؤ تعالى؛ نال كما القلوب محن والبغضاء والحد 

وملمرذم)\/آ'ا'آ(كوابا<'اأ7(كثاباكوح_د. ، ٧٤٣٧)ر؛م المخارى أخرجه 
الزمان.







I تيسير   u (٢٠٩)د لأسا

موسىونحا فانفلق البحر بعماه يضرب أن السلام عليه موسى أمر تعالى اف 
•إلهم ينظرون دهم وجنوده فرعون وغرق معه ومن 

الشيءيرى ما تجرا الإنسان فإن الوصرح غاية في الأمرين بض والغرق 
والكواكبوالجرم والممر الشص نرى فاننا مشاهد، وهذا يدركه، لا لكنه 

الؤ تعالى قفوله ندركها، لا ذلك ومع عة الوامحوالبحار العظيمة والحبال 
تيميةابن الإسلام شخ نال كما الرؤية، على دالة عظيمة آية ب ١لأبمار يدركه 

احتجاما للخصوم; ومتاؤلراته مقاماته أحد في نال فإنه تعالى، اس رحمه 
احتجالأبماره تدركه لا ؤ الأية فهذه نولهم*. محي على ودل إلا بدليل الفاة 

ئدركهنوله;ؤلأ لأن دJلءلىصدنولهم، وهي الرؤية نفي على المعتزلة بها 
مضمنالذي بالنفي إلا يرصف لا وتعالى بجانه واس نفى، ه الأبصار 

الؤ ت قال لما لكن مدحا، ذللت، يكن لم أبدا يرى لا انه المعنى فلوكان مدحا، 
سالدح أعظم فيه الروية بون مع الإدراك نقي أن على دل الأبصارب تدركه 

•وتعالى سبحانه 

لنفال إلك أنقلن أرني رب ؤ لريه: موسى قال لما الأحرى الأية ومثلها 
[١٤٣:^١^٠هذكانهموف آمتم ١^٠فإن ,، ١١١^ وم 

الأنني يعني ه يراني لن ؤ نوله؛ وقالوات المعتزلة بها احتج أيقنا الأية فهذه 
أوجه،عشرة مجن علهم حجة الأية وهذه الأحرة، في ولا الدنيا في لا أرى 

اسرحمه العز أبي ابن العلحاوية شارح وذكرها تيمية ابن الإسلام شيخ ذكرها 
إلىفليرجع الاستزادة أراد ومن فقط، وجهئن إلى أشيرهنا ولكن تعالى، 



الاعتقاد< xLتيسير ٢( 

.٢ اممحالأ؛ نرح ؤإلى تيمية ابن الإسلام شيح كلام 
الجملايإفى ض:ؤوم ان امل:مج4 

صعقابوخرمرمحي دكا جعله للجل ربه تجلى فلما ترابي فّوف ®كانه استمر قإن 
فراس أن على دليل قهر فاندك، افللجل نحلى قد كان فإذا [ ١٤٣]١^:

شاء.إذا فيرونه عباده لبعض يتجلى 

مايهللب أن موصى وتعالى محيحانه اس بكليم يليق لا أنه النانحم؛ الوجه 
بانيخبره لم استعالى أن ذلك على والدليل وتعالى، اسسبحانه من يمكن لا 

بلممكنة، غم رويتي أن أو أرى، لا إنني ت قال أو ممكن، غر الطلب هذا 
الدنيا.في عليها يقوى لا بأنه أحمرْ 

الدنيا،في يرى لا الحلم. أهل من إجماعا حكي وتعالى.كما بحانه قاس 
ال:فأنه الما. عن صحتحه ني مسلم رواه الذي الحديث في ثبت وند 

•مموتوالأى حتى ربكم تروا لن ررإنكم 
المعراج،ليلة لربه رويته في المعروف الخلاف وحول عع اف رسول حتى 

فلمعينيه بام أما وبقلبه، بفؤاده رآه ؤإنما عينيه، بأم ربه ير لم أنه الراجح فّالرأي 
رويةعلى يقووا أن يست3ليعون لا الدنيا هده فى الناس أن ذلك سب ولحل . يره 
منكثيرا تخاف التي وأحوالها القيامة يوم في كان إذا لكن وتعالى، سبحانه اس 

علىويقرون به يثبتون ما القوه من يعهليهم وتعالى سبحانه اش فإن الدنيا، أحوال 
.الأدلة عليه دلت الذي الصحيح هو وهذا وتعالى، بحانه الق روية 

الرالة.ط بمدى، وط ٢  ١٣ا/ اساؤة نرح انظر )١( 
لم.مأخرجه )٢( 





الاعتقاللع< تسير ( ٢١٢)

فظل

إلاشيء يكون لا يريد، لما اكغالأ أنه تعالى الك صفات ومن 
مشيغته.عن شيء يخرج ولا بإرادته، 

رمن. افصل ت نقال آحر نمل إلى تعالى اس رحمه الشخ انتقل هدا بعد 
تعالىاس رحمه الشيح من ربعل وهدا يريدا نا الفعال أنه تعالى الك صفات 

الذتوحيد من أن نعلم ونحن وتعالى، سبحانه اف صفات ألة مبالقدر ألة مل
اس،بعلم للإيمان االْتضي بالمدر، الإيمان وصماته وأسمائه ربوبيته قي تعالى 

كلحالق وأنه العليم، الحلاق هو اف بأن والإيمان ؤإرادته، مشينته وكمال 
بالأسماءبالإيمان ارتياؤل أعفلم مرتبهل ومراسه والقدر، بالقضاء نالإهان ، شيء 

أنهالى تعالك صمات ومحن ررنمل ت تعالى الق رحمه ثال ولهذا والصفات، 
.مشيثته٠ عن شيء يخرج ولا بإرادته، إلا شيء يكون لا يريد، ئا الفعال 

كمالهصفات ومن يريد، لما المحال أنه وتعالى تيارك كماله صفات فمن 
لويكن لم وما كان محا فعلم ، شيء بكل علمه أحاط عاليم أنه وتعالى تبارك 

وهذهسيأتي، ومما سق تما شيء كل وتعالى سبعحانه علم يكون، كيف كان 
•الأربع القدر مراتب أولى 

هرما ايحفوط اللوح في كب افنحار أن الكتابة: مربة الغانية: الرت؛ة 
ا،لمال نأنه النبي. عن الحديث في ورد ولهدا الساعة، نيام إر كائن 
كائنهو ما اكتب قال: أكتب، رما ربي قال; ، اكشج، له: فال القلم الق خالق 



(٢١٣)تسيرك<|لأمهد 

مقاديراس اقدر I أيصا المحح الأحر الحديث وفي الفام؛ت|راا يوم إلى 
عرشهوكان منة، ألف دغم|ستي والأرض مرات اليخلق أن فل الخلائق 

مالم.رواْ اناء|لآا على 

علىأدلة أيصا العظم القرآن وفي هوكاتن، ما الذكتب أن على دالة نهده 
فيما يقم الله أن نغنم ألم ؤ ت تحالى قال ذلك؛ كتب وتعالى بحانه اس أن 

والأدلة٧[ ٠ ]الحج: ه يسير الله على ذلك إن كتاب ش ذلك إن والأرض السماء 
.جداكثترة الكتابة اثبات على 

اسمشيثة أن أي والإرادة، الثيتة مرتبة ت القدر مراتب من الغالئة; الرئة 
لميشأ لم ومجا كان اس ثاء فما ، شيء بكل ومحيهلة شاملة القدرية الكونية 

ناذوثر حير محن يقع ما فكل هومرجرد، ما وأرادكل شاء فهوالذي يكن، 
اذنال جدا، كثيرة أدلتها أيقنا وهده كوئا، وشاءه أرائه وتعالى بحانه 
[،٢٩]التكوير: ه وأ( ١نن١لم^ن رب الله يناء أن إلأ نشاءون وما ؤ تعالى: 

بمستقيم صرامحل عنى يجننه يصأ ومن يضلله الله شأ من ؤ تعالى: ونال 
]الأ;عام:همآ

أنهأي يريدI( لل الفعال أنه صماته اومن •' استعالى رحمه الشيخ قفول 
[١٦]البروج:ه يريد لما فعال ؤ القرآن في ه نفوصم، كما وتعالى سبحانه 

ولااختيار الحلق مجن لأحد وليس ويختار، يشاء ما يفعل وتعالى بحانه فهو 

اغريب وتال: القدر كتاب ( ٢١٥٥رقم)والترمذي ند)ه/؟ام(، الفي أحمد أحرجه )١( 
ة.المحاب ( ٤٧•رنم)•داود وأبو 

(ىlباكدر.٢٦٥٣احرج٠.Lمرنم))٢( 



الاعتمادلعان تسير ( ٢١٤)

الثمئةوهدء وتعار، سحاته اس مشيئة تحت داحالآ منها كان ما إلا مشيثة 

اسة.الخامة ائ هي الكونية 

يكونلا يريد، لما المعال أنه ٠ الشخ! نول أن إل أنبه أن أحب وهنا 
هناوالمثجة الإرادة أن هولبيان مشقته! عن شيء يخرج ولا باوادته إلا شيء 

إنحيث بينهما؛ فروق وهناك الكونية؛ الإرادة بالإرادة ونصي واحد، بمينى 

كتابني وردت ئد الإرادة، أما كونة، إلا تحار اف كتاب ر ترد لم الشيئة 
نةعلىنم\ن,استعالىوءيال

وهذهللمشيئة، مرادفة هي التي الكونية القدرية الإرادة الأول; م الف
الشيخ.كلام ر هنا القصودة وهي الشاملة، الكونية الإرادة 

ممامخصة الشرعية الإرادة وهد0 الشرعيةC الدبمية الإرادة الثاني: الشم 
الصلاةمنا يريد تعار اس فإن ولهدا الشؤع، أمور من ؤيرصاء الذ يحبه 

الخملولا الشرك ولا الصلاة ترك منا يريد ولا الصالح، والخمل والتوحيد 
وتعار.محبحانه لأمره الخالق الطالح 

شرعا،يريده أى الذ يريده هدا فيها; نقول التي هي الدينية الإرادة وهده 
كتابمن ذلك ودليل العاصي، من لأنه شرعا، يريده لا أي الذ يريده لا وهدا 

هالعسر بكم يريد ولا السر بكم الله يريد ؤ تعالى ه نولتعالى الذ 
ولاالشرعية الإرادة بها! القمري الأية هذه في الإرادة فهذه [ ١٨٥]القرة: 
لهسنحرض ؤلريق من علانة لها ؤإمما والقدر، القضاء باب في هنا لها مدخل 

تعار.اس شاء إن بعد فيما 



(٢١٥)الاصتاد كأن سسر 

الإرادةنهي هتا، الشيح تمدها التي وهي الإرادة من الثاني النؤع أما 
هذافي يقع شيء فكل ، شيء لكل الشاملة الإرادة وهي للمشيثة، ارادفة 
،ذلك وغير والطاعات والمعاصي ، والؤمنvن والن١ذغين الكفار من ، الوجود 

اسثاء إن الشيخ ذلك ومحيوصح العامة، وممشيتته الكونية اس هوبإرادة كله 

بعدّل•تعالى 

وهمينعل عنا يسال لا ؤ تعالى أنه كما يريد، لما المعال بحانه فهو 
وهوبينهما، وما والأرخى الموات خلق الذي فهو [ ٢٣؛ تالأنساء ب يمألون 

لماوليس رملا، إلينا وأرمل كنيا علينا وأنزل وكلفنا وأوحينا حلقنا الذي 
محاوتعالى محانه فهو وتعالى، سبحانه س الكاملة الإرادة ؤإمما ذللئا في إرادة 
بالربوبثة.تقرئه على يدل وهذا يكن لم يشأ لم وما كان ثاء 

بحانهلربوبيته مقتفى هو والتدبير، والإرادة بالخلق تعالى فتمرده 

الII  Iهنا الشيخ تال ولهذا التفضل، المنعم الخالق الرب وحده وأنه وتعالى، 
مشنته(!من شيء يخرج اولا الكونية، إرادته أي ، بارادته(( إلا شيء يكون 

أثبتحيث ، [  ٢٨ت ]التكوير ه يستقيم أن منكم ناء لمن ؤ ت تعالى قال كما 
إلأيشاءون وما ؤ بعدها! تال ولذلك منقلة مجشيثة ليت لكنها مشيثة للعباد 

[.٢٩]الكوير:ب ^، ١٠١١رب الله يشاء أن 
دريةالقاس مشينة عن يخرج أن يتهلح لا لكنه مشينة له فالإنسان 

اذرحمه هنا وتوله ، ٠ مشينته عن شيء يخرج ررولأ •' قال ولهذا النافذة، 
وغيرالبشر، من المكشرن ذلك في يدخل حتى العموم، لبيان ررشيءار تعالى؛ 



الاعتقادلعآ تيسير ( ٢١٦)

Cتدبير؟ عن إلا يصدن ولا ، تقدير؟ عن ي٠مج شيء العالم في وليس 

شيءيخرج لا حيث ذلك، أوغير الخمادات أومن الحيوانات، من الكاشن 
تلهما نال والأرض موات الوتعالى سبحانه اس حلق ولما مشينته، عن 

عنلايخرج فالكل [ ١١: cJUj]ه طالمن أتا فالتا طوعاأوكرنا ئتيا اؤ 
فيمواء حد على الكمار وغير الكمار نحد ولهذا وتقديره؛ ربوبيته 

ؤيعيشون،ويخلفون يوحدون، جميعا نهم القدرية، المثبتة لهده خضوعهم 
وموتهموحانهم ونصرمحم ومحلولهم أبدانهم، وألوان أشكالهم في وهم 

الحباتهم أحوال ْن وفرها وشفانهم وأمراصهم ومعايشهم وأرزاقهم 
عنٌنهم أحد ي*خرج ولا ، يشاء كما فيهم يتصرف والدي شيئا، منها مملكون 
العليم.الخلاق وتعالى صبحانه هواف ؤإرادته مشيتته 
تفديره((عن يخرج شيء العالم في ءوليس الق: رحمه الشيخ قال نم 
هوما وكل جرى، ما فكل أحد، عنه يخرج لا الكوني وتعالى سبحانه فتقديره 

ثمومن وتعالى، بحانه صالذ فهوبتقدير بجرى ما وكل حارالأن، 
ولا١ الشيح: نال وتعالى، نارك بربه العبد إممان اس أّوالقدر بالقضاء الإيمان 
منبعضهم ينعمه ما أما يجرى؛ شيء لكل فهوالمدبر تدبيرْ« عن إلا بمدر 

تدبيرله ذلك، غير أو أونحم أورسول ولي من الخلق، أوبعض الملائكة، أن 
وحد0.وتعالى سبحانه لذ التدبير بل بامحلل، ذلك فكل 

والقبورالأولياء وعبادة والكواكب النجوم عبادة في الشرك لحل وما 
تدبيرالأمورمن مملك هؤلاء بعض أن وتوهم البعض محلن حينما إلا وغيرها 

هنففي بضرر أوإصابته أومرصه فمره حال في الناس بعض نحد حيث شيئا، 
المخلوقاتمحن هناك أن يقلن بلده أوعلى عدوعليه أوهجوم أهله أو بدنه أو 



(٢١٧)تيسيركة|لأس1د 

مر،بصاحب أو بولي، أو بكاهن، أو ساحر، بعلق شنا، منمملك 
نحمأوتحمه اكور نحم في مولدْ كان فمن ومنازلها؛ يتعلق؛النجوم وبعضهم 

فيوأحزانه ومروره أحواله، عن النجم يقول ماذا وينظر بدلك يتعلق العقرب، 
.السنة فصول أثناء 

يقولون!الدين الدهرية، الفلامغة هومذهب وعبادتها بالنجوم والتعلق 
ولاإرادة له ولست عاملون، الخالق ما يعلم ولا بصمات، متصما ليس الق إن 

ماذايحلم لا الخلق، عن بعيد يزعمون كما وتعالى بحانه واس ر، تدبي
أنالملاحية الملاصقة هؤلاء زعم لم اب حولا جزاء فلا ثم وّن يصنعون، 

منعبادتها وزينوا بها نفوسهم فتعلقت والنجوم، والأفلاك للعقول التدبير 
النجومبهدم نفوسهم وتعلقت لم\ن البعض وتلدهم تعالى، الذ دون 

والربوبية.العبودية باب في وهوشرك باس الشرك من وهدا والأفلاك، 
الدبرهو اس أن يوقنون فإلهم الومت؛ن، من بالتوحيد لف أحلمي من أما 

فيهو يوم كو والأرض السموات س؛ي سأله ؤ ه: نفعن تعالى نال كما 
ذبافيغفر شأن في هر يوم كل وتعالى سبحانه فهو [ ٢٩]الرحمن:ه فان 

ويقيمْذكا، ويزيل مظلوما وينصر صعيما، ويعن مريصا، ويشفي توبة ويقل 
الخبير،الحليم وهو يشاء كما حلقه في ويدبر ويختار، يشاء ما يفعل آحر، 

الإممانلكمال المقتضي والقدر بالقضاء هوالإيمان فهدا مسل. شيء وهوبكل 
أنواعه,بجمع الشرك عن والبعد الألوهية تحقيق لكمال المقننضي بالربوبية 
أوأوولي نحم من المخلوقات هده أن اعتقاد فمنشؤه تعالى الذ بغير التعلق أما 
وتعالى.سبحانه بالذ كفر ذلك ركل تدبيرا، له أوأن بالغيب، علما له أن إما غيرها، 



الاعتقادلعة تيسير ( ٢١٨)

القدور،القدر لأحدٍعن محيي ولا 

منيعممه والقدر الإممان؛الفضاء يعمية المؤمن اعتصام كان هنا ومن 
•أمران رأسها على كمرة، أمور 

توحيدوعمدة أماس هو الذي الربوبية توحيد باب في عممته ت أحدهما 
الألوهية.

القضاءتعارض؛؛ن عنده يع بألا الحياة، في مسيرته في عممته ت والفاني 
تعالى.اف شاء إن ذلك بيان سيأتي كما والسرع، والأمر والقدر 
فانالمقدور( القدر عن لأحد محيي اولأ تعار؛ اس رحمه الشيخ قال ثم 
فهالنبي نال كما القدور، القدر في وحهثلهم حد عما لهم محيي لا الحمح 

بشيءبممعوك أن على اجسمت لو الأمة أن »واعلم وهويوصيه; هماس لابن 
بشيءيضروك أن على اجتمعوا ولو افلك، كبه قد بشيء إلا ينفعوك لم 
المحق«،وجفت الأفلام رنمت، عليك، اس كتبه فد بشيء إلا يضروك لم 

تالموت مرض في لابنه عنه اس رصي الخليل الصحابي الصامت بن عبادة وقال 
يكنلم ابك أصا مأن تعلم حتى الإبمان طعم نحد لن أنك بني يا راواعلم 

يكن}؛بلده.لم أحهلآك ما وأن لتخءكلiا، 
أصابتهفان والقدر، بالقضاء رصي إذا إلا صابرا اكرا ثالمؤمن يكون فلا 

ويرفعويدممها النعم ينبت الشكر وأن اس من هذا أن علم لأنه نكر، سراء 
ذلك،على فتوجر فيصبر وندر قضاء أنه علم الضراء أصابته ؤإن الدرجات، 

الرّول.لا،.قاله إلأللمزمزكا ذلك وليس 

الإرادةفي ضلالهم ومنه كله، والقدر القضاء باب في صلوا فالفلأسمة 

الزمد.محاب ٢(  ٩٩٩رقم)لم مأحرجه 



(٢١٩)سيرسم|لأح1د 

حنثوتعالى، بارك اس إرادة دون وحد العالم أن زعموا حيث والثسئة 
احيار.ولا له إرادة لا موحة الذعلة أن زعموا 

حلقسحانه اذ أن . واللام الصلاة عليهم . الأنمياء أناع عليه والذي 
ليسالذي الأول هو وتعالى تبارك وأنه ومشيئته، بإرادته وأوجدْ العالم هذا 
يكن.لم أن بعد كائن فهومخلوق مرام ما وكل ، شيء نله 

أسامستينمرتبتلة وهى العمدة باب نى الأولى القضية هى وهذه 
وتعالىبحانه الله بجلال يليق ما على السنة أهل يثيتهما وتعالى بحانه لذ 

توعغلمته وكماله 

هعلما شيء بكل أحاط فد ؤ العالم بصفة متصف، عالم الذ أن الأولى: 
مايعلم وتعالى سبحانه وهر عاملون، الخلق ما أزلأ فهوعلم ا ١ ٢ • زالط—لاق 

محالكما يكون، كيف كان لو يكن لم ما يحلم تعالى أنه كما متكون، وما كان 
إلىأرجعتنا لو ويقولون! الرجعة يهللبون أنهم القيامة يوم محي الكفار عن تعالى 
بعنه ئهرا لما لعادوا ردوا ونز ؤ ; محهم تعالى محال ولاسيما، لأما الدنيا 

[٢٨]الأنعام: 

بحانهّلف اليقيني العلم باب من هو ؤإمما التقدير باب من هذا وليس 
منعنه نهوا لما لعادوا أحرى مرة الدنيا إلى هؤلاء رد تعالى أنه فلو وتعالى؛ 

مناهدةشاهدوه لأنهم الأحر، باليوم ويقينهم رويتهم مجع والشرك الكفر 
يكن،لم وما كان ما يعلم أنه الكامل؛ الإلهي العلم باب من فهذا عيان، 

يكون.كيف كان لو يكن لم ما وتعالى بحانه ويعلم 
لموما كان ثاء ما وتعالى بحانه فهو والإرادة، المنيثة صفة واكانية: 



تس،درالعهالأساد( ٢٢

صماتهومن I ت مبق. كما تعالى. اس رحمه الولف ُال ثم ومن يكن، لم يثأ 
كلعلى فهو حد لقدرته ليس الذي هو يريد لما والفعال t يريد لما المعال أنه 

ويختار.يشاء ما فهويفعل النانذة، هي وحدْ مشيتته أن كما فدير، نيء 
هذهعلى الناس وأوجد العالم هدا حلق وتعالى سحانه أنه ذلك ومن 

سحانهفهر واحتبرهم، وابتلاهم نمالى، أرادها التي الحالة وهده العفة 
•٣[تيجاضمالأ7ضسمهصة: لأل; كما حلقآدم الذي وتعالى 

عملابأحسن أكم لسلوكمْ والحياة الموْت حلى ١إذي وتعالىاؤ وهوّسحانه 
]٢

الصفةهذه على البشر نحن ووجودنا الصفة، هذه على العالم هذا فوجود 
أرادفلو لكان، ذلك غير أراد وتعالى تبارك ولوأنه وتعالى، بحانه بإرادته 

اذيعمون لا مؤمنين مستقيمين مهتدين كلهم الناس يجعل أن وتعالى بحانه 
اللهشاء ولو' ؤ رسوله.: مخايا وتعالى تارك قال كما ذلك، لوقع أبدا 

ونوْؤ ت تعالى ونال [ ٣٠]الأنمام: ب البما٠لتي من نكونن فلا الهدئ على لبميمهم' 
[.١١٨:تمحود ب واحده أمه الئاس لجعل ربك ثاء 

احتلافحيث من والامتحان الابتلاء وهذا الصفة هذه على الخلق فوجود 
كلأديانهم، واحتلافح ألوانهم، واحتلاف< أرزاقهم، واختلاف أعمارهم، 

اسسبحانهأن الأولى؛ اامدر نضبة وهذههى وتعالى الذبحانه بإراد.ْ ذلك 
ولووحدوا، لما ثاء ولو الحالة هذه على الناس يوجد أن أراد الذي هو وتعالى 

مؤمنينكلهم لحيحلمهم ولوثاء الحال، هن>ه غير حال على لأوجيهم شاء 
مهتدين•



(٢٢١)لع<اسمد تيسير 

هووالكفار والومنين والعاصي، وا]طاء_ات والشر، الخير وجرد إذن 
لحكموندره ذللت، حلق وتعالى وهوسمحاته ونمار، اارداةاسسبمصا0 

شيءيخرج ولا بارادته إلا شيء يكون الأ هنا! الشيخ يمول، ولهدا عظيمة. 
عنْشيثتهء.

كماومشيثته، الكونية وتعالى سحانه اس نهوارادة ويجرى يع ما نكل 
[١١٨زهري:ه واحدة أن4 الناس لجعل ربك ولوناء ؤ ت ونعالي س>حانم نال، 

ربالله يساء أن إلأ نصاءون وما وآ( ستقيم أن منكم ماء لمن ؤ تعالى: وتال، 
يشأومن يضلله الله يشأ من ؤ نمالى; ونال( ، [ ٢ ٩ ،  ٢٨: تالكوير بآ انما؛م؛ن 

يهديهأن الله يرد فمن ؤ ونال: ، [ ٣٩]الأنعام: منقيري صراؤد علئ يجعله 
يصعدكأئما حرجا ءن-ما صال°رْ يجعل يضله أن يرد ومن للإسلام صدره يشرح 

الكونية.الإرادة هي وهدم [، ١٢٥]الأنعام: ه السماء فى 
 sوآجالهاوموتها ؤإحيائها الخلوقالت، وجود من ذللث، وراء ما أيقنا وكدلالث

كلالوا-تا، بعل والبحث، الأكوان، وهده الدنيا هده وجود وكدللث، وأرزاقها، 
بهالم يالكونية القضية وهده أبدا، إرادة فيها لخلرن، ليس الله، بإرادة ذلك، 

الكفار.من حتى ينكرها، ان إنيوجد وقلما الحمح، 

اقدارا،هناك بأن ؤبمدقون بالقدر، يؤمنون مثركوالحاهلية كان ولقد 
افقدرها مقدرة الأمور هده أن اليوم الكفار من كثير يعلم أيقنا وكذللث، 
أنعلموا ، أشياء في الأمل قطعوا أنهم ذللث، على دليل وأكر وتعار، سبحانه 

الذكتبه الدتح، الومتؤ ذللث، فمن الجمع، على وكتبها قدرها وتعار سبحانه اس 
منيئسوا نقد العلمي وتقدمهم محلبهم بلغ مهما الخلق إن حبثإ الجميع، عر 



سسيرسالأساد( ٢٢٢)

السطور.اللوح في حطأ يتجاورما ولا 

عنيختلف محلو زمنا أوسقى يمرن، فلا مخلدا الإنسان يبقى أن مح،اولة 
كتبهالأمر هذا بأن الشن على دليل فهذا الناس، لأعمار ية بالنالعادي الرس 

فييمكرون صاروا ثم ومن مه، فكاك فلا الحمح على وتعالى بحاته ّاف 
.الموجودة الأسباب حملة س هو مما الرفاهية أو بالصحة تتعلق أحرى أمور 

ولاتقديرْ عن يخرج شيء العالم في ءاوليس الذ! رحمه الشيح فال ولذا 
بحانهاف ةدر0 وقد إلا شيء العالم هذا في يخرج فلا تالبيرُْ عن إلا بمدر 

سحارها،الأرض هذه ووجود والكواكب، موات، الوجود وتعالى؛ 
البشرس ساكنيها ورياحها، ووحوشها وأشجارها وحيواناتها وجبالها 
عنشيء يخرج ولا وتعالى، سبحانه اس بتقدير ذلك كل ، آحره إلى وغيرهم 
فلاأحد، عنه يخرج لا الذي السابق الكوني التقدير وتعالى تبارك تقديره 
وتعالى.سبحانه تدبيره عن إلا الكون هذا فى شيء بمدر 

أنهإلا وقدرة ومشيئة إرادة وله ويريد، ويتحرك يفعل كان ؤإن والإنسان 
وقدرته،ؤإرادته وتعالى محثحانه اف تدبير عن ذلك مجمؤع في يخرج لا 

أنيستطع لا ان إنكل أن أي: ١لقاJور^ الخدر عن محيي ءولأ قال; ولهذا 
سان إنكل يعلمه وهذا عليه، وكتبه وتعالى مسبحانه اس قدره عما يحيد 

محثحانهاس لأن استaلاع؛ فما ممنعها أن الإنسان أراد أمور من فكم حياته، 
لماف لأن تملع يفلم إيجادها أراد أمور س وكم وقدرها، علميه كتبها وتعالى 
والرعار٠المؤمنون الحمح؛ فيه يتساوى الأمر وهذا يردها، 
ولا I١١ الكتابة وهي القدر مراتب س الثالثة المرتبة مبينا الشيخ قال نم 

حلقلما وتعالى سبحانه الق أن ثبت فقد المسهلورا اللوح في حقد  ١٠٠يتجاوز 



(٢٢٣)تسيرسالأس1د 

يطيعوهأن ولوفاء خالفوه، ولوغممهم،يا فاعلوه، الماد  ١٠أراد 
لأؤلآعوه،جميعا 

مافكل القيامة، يوم إلى هوكائن ما ايحنوظ اللوح في يكتب أن أمرْ القلم 
منيجري ما كل بل وتعالى، بحانه اس عند مكتوب العباد أنمال من يقع 

إذاالشجرة حتى المحفوفل، اللوح في مكتوب فإنه وغيرها الحمادات حركات 
كتاُبفى نموؤلها دلل عر أو سمها يبب أو ارثع^ بسا يوريه محنها سقطت 

الرفي ما ويعلم هو إلأ يغنمها لا الغيب نغايح وعنده ؤ ت تعالى قال كما ٌبين، 
ولاولارطب الأرض ظلمات فى حبة ولا ينلمها إلأ ورقة س نمط وما واتحر 

منيابس أو رطب، وأي همة، أيه [أي ٥٩]الأنمام: مآ؛نه كتاب في إلأ يابس 
العباد،بأفعال فكيف بن، فهوفىكتاب تمهل ورنة وأي كان، شيء أي 

مكتوبكله ذلك ذلك؟ غير إلى وذهابهم ومجيتهم، وحركاتهم، وأقوالهم، 
الكتابة.مرتبة هى التي الثالثة ا،لرتبة هى وهذه مطر، 

ياعصمهم ولو فاعالوه، العيال ما أأراد ت تعالى اس رحمه نال ثم 
إنحيث مسالمة، فضية هده 1 لأطاعوه جميعا يطيعوه أن شاء ولو حالفوه، 

العبادما 8أراد نوله: فى هنا والإرادة كرئا، أراده فالذ العباد يحمله ما كل 
بحانهاس فإن منهم وو؛ع العباد يعمله مجا فكل الكومة، الإرادة هي فاعلوه، 
فمرادة هى منهم الواقحة العتاد نأنعال وثاءه، كونا وندر. أرائه وتعالى 
كونية.إرادة وتعالى سبحانه 

عنيعصمهم أن أراد وتعالى سبحانه اذ أن و لأي اذ عممهم ولو 
حلقوتعالى اسسبحانه أن علىذاالئ، والدليل حالفوه، لما والمخالفة العصيان 

٦[لاكحربم: يورونه ما وبمنلون أمرمم ما اللن يعمرن لأ ؤ وجعلهم ا،للاثتكة 



الأح1دسسرسن( ٢٢٤)

وأفعالهم،الخلي خلق 

٢[• ]الأنساء: ه بمرون لا واكهار امحل يسبحون ؤ لهم، الذ أراد كما فصاروا 
أرادفلو ذلك، متهم أراد اف لأن أيدا؛ يعصونه ولا ونهارا ليلا يهليعونه فهم 

منهميبق ولم ، لأءلاعوْ حميعا يهليعوه أن البشركوتا من وتعالى الذسبحانه 
ولوفساءءؤ ت فلتل تبل ذكرناها الي الأية وتعارفي سبحانه نال كما عاص، 

سبحانهعه [، ٣٥]الأنمام: ؛؛;،^ ١^١٠من ئكوس فلا الهدئ عز لجمعهمْ الله 
•عملا أحس أيهم ليبلوهم حلقهم 
تالخالق مرتبة وهي القدر مراتب من الرابعة الربة مسينا الشيح نال نم 
فالكما ، شيء كل حالق وتعار بحانه الذمأن أي ٠ وأفعالهم اخلق راخلق 
حالقوتعار بحانه الذ فشيءه كل حالي الثه ؤ I آية من أكثر في تعار 
ذلكفي ويدخل حالقه، في وتعار محبحانه له شريك لا المخلوقات هد0 جمح 

وأفعالهم.الحبال، 
الدينالمعتزلة على ويرد والخماعة، السنة أهل مذهب بدلك يفرر والشيخ 

العبادI فيقولون العباد أفعال حلمه من يستثنون لكن حالق، الذ إن ت ينرلون 
جرابأحد وهذا المباد، أفعال يخلق لا والذ أفعالهم، يخلقون الذين هم 

العباد،لأفعال بالنسبة الخلق مرتبة أنكروا حذن .ر الئالباب ر المعتزلة صلأل 
جعلواحيث والمشيثة الإرادة مرتثة أنكروا أنهم فيه صلرا الذي الثار والجانب 

العمدؤإرادة افه إرادة احتلفت إذا : قالواحى اف إرادة عن مستقلة إرادة للعبد 
العبد.هوإرادة يح قاليي 

وائماعةتة الأهمل مذهب هو وأف١٠الهما اخلق اخلق ■ هّا الشخ فقول 
تحار:وقال [، ٩٦]الصافات: ه مملون وما حلفكم والله ؤ ت تعار نال كما 

الخباد.أفعال [فيدحلفىذلك ٦٢]النم: >ؤالثهحالقكل'ضءه 



(٢٢٥)تسرسماسمد 

وآجام،وفدوأرراقهم 

عليهاالتي الأربع القدر مراتب إلى اشار اف رحمه الشخ يكون وبهذا 
الربوبيةبقضية مرتعلة وكلها القدر، مدار 

•شيء بكل الحط الأزلي العلم >مة ت الأولى فالربة 
أحد.عنها يخرج لا التي النانذة النيئة مرتبة ت الثانية والرنة 

ايحفونل.اللوح ني شيء لكل الكتابة مرنة الئالئة: والرئة 

ذلكفي ويدحل ، شيء كل حالق تعالى وأنه الخلق مرتبة الرابعة: والرتبة 
وأفعالهم,العباد 

ويفررونهوالخماعة نة الأهلل به يؤمن هوالذي الراتب هدْ دمجمؤع 
نمىوالدي الإيمان، أركان هومن الذي والقدر الإيمان؛القضاء إن ويقولون 

وشره*■مءرْ بالمدر *ونومن ت نال حيريل-مث حديث في الني. عليه 
يليقكما وتعالى بحانه ف ؤإثثاتها الأربع، الراتب بهده للإيمان مقتفى 
وعثلمته.بجلاله 

كتبوتعالى سبحانه قاف ، رآجالهم| أرزانهم أوفير اف! رحمه نال نم 
اف.رسول حدتنا الصحيح؛ معود ابن حديث فى كما وأحله، عبد كل رزق 

يوماأربمن أمه بطن في خالفه يجمع أحدكم »إن ت الصدوق ادق وهوالص
إليهيرمل نم ، ذللئ، مغل ميعة يكون نم ، ذلي؛، مقل عنقة يكون نم نطمة، 
أووشقي وعماله، وأجاله، رزقه، بكتب ات: كلمبأربع ويومر اللك، 
ا. ١١٠معد 

ئاباسر،وطمروا)مإأآ(ىاباسلأ,



.؛_lدvIلعا تيسير ( ٢٢٦)

عمالايناو ؤ بحكمته، يشاء من ويضو برحمته، يشاء من يهدى 
.[ ٢٣]ص: بالوزه ونم يمل 

لهكتب ما إلا الدنيا هذ0 ني الإنسان يأخذ فلا أى رزقه! 1بك؛ب ت قفوله 
أجلهأن أي أ( ءوأجله ٠ وتوله رزقه، يستكمل حش عبد عرت ولن الرزق من 
يمتأحرونلا أجلهم جاء ^^١ ؤ تعالى; نال كما يتأحر ولا عنه يتقدم لا جاء إذا 

أجلهيستكمل حتى أحاس عوت ولن [ ٣٤ت ]الأعراف ه تقدمون يولا ماعق 
له.القرر 

أجلهانتهى ند وعدوايا ظلما قتل الذي حتى محدد، أجل إنسان فلكل 
السنةوأهل لعاش، يقتل لولم القتول إن يهولون؛ الذين للمعتزلة حلانا 

هذامختلفة؛ الأمباب I ويقولون القتول٠اتاأ■جااه، ويةوترن؛ يخالمولهإ 
ينتهيأجله وهدا بالرض، ينتهي أجله وذاك فراشه، وهوعلى ينتهي أجله 

عليهيعتدي ان ينتهي أجله وهذا علو، من يالسمرط يتتهي أجله وهذا بالكبر، 
يتقدم.ولا عنه يتأحر لا محدد أجل منهم واحد ولكل فيقتله، معتد 

منويضل برحمته، يشاء من ايهلي الى: تعاس رحمه الشيخ قال نم 
[<<٢٣]الأنياء: ئسأَلون'ب ونز يمل عنا ننأل لا ؤ تعالى: آل بحكمته، يشاء 
عدلوتحالي، سبحانه الذ أن وهى ألا بالقدر متعلقة جدا مهمة قضية لبيان وهذا 

تهجمقد والشكوك الغلنون لأن ذلك؛ يستيقن أن للعبد بد ولا العباد، يغللم لا 
علىيخهلر قد ما ذلكومن الشبهات، وتثيرعندء العبد ذهن على أحيائا 
أنقبل ومطرا مكتوبا جميعا الحبال يفعله محا كل كان إذا أنه شبهة من البال 

هؤلاء؟وينعم هؤلاء يعذب فلماذا يمحلوه 

فهوالذير برحمته يشاء من ريهدي الذ رحمه قيامة ابن قال كما فنقول 



(٢٢٧)تس،يرسالأصهد 

اس،س متة فهدم اسووضلأهاJاية هدام فمن عليهم، ويتفضل عماده على ممن 
وتعالىسحانه منه مثل ذلك، من هوأحص مما وتعالى بحانه اس ممن وند 

سالله ماآناهم عز اثس يحسدون أمٍ غ تعالى: ئال • بإرسالهم الرّل على 
ا،:]المسؤ< عظيما ملكا وآتاهم والجكمه الكتاب إبراهيم آل آتا محي يضله 

برسالاته،واصعلماهم الرمل، هؤلاء احتار الذي وتعالى بحانه فهر  ٤٥٤
أنلإنسان يجوز فلا بالرسالة، رصوله على وتعالى بحانه اس مى إذا ف

ولملالرصالة واصعلفيته اف. عبد بن محمد احترت لماذا ت ويقول يعترض 
رجلغز المران هذا نزل لولا ؤ المثركن; بعض نال كما أوفلأنا• فلأيا نبر 

يقسمونأهم ؤ بقوله: علميهم اف نرد ، ٣[ ١ ]الزخرف; لمربمتن اس 
[.٣٢ربكب<]ازخرف; رحمت 

أنعلميهم يجب ثم ومن ونعمة، وفضل علميهم منه منة لرمله اس فاصعلفاء 
ربهميشكروا أن الخالق على يجب وكذلك المنة، بهذْ له يعترفوا وأن يشكروه 

افنحمد أن لما ينبغى اليوم ونحن إلههم، الرمل بإرسال عيهم منته على 
حميعا،الأرض أم على بالإسلام واصهلفانا ملم؛ن حعلمنا أن وتعالى سبحانه 

تفوقهؤلاء أعداد أن مع ومجوس، ووتت؛ين وملاحدة ونمارى يهود من 
برحمتهيشاء من ®يهدي وحل عز الذ ولكن عديدة، مرات المسالمن أعداد 
صراؤلهإلى طاعته أهل هدى وتعالى بحانه قاف ، بحكمته، يشاء من ويضل 

يظلملا وتعالى وهوبحانه بحكمته، معصيته أهل وأضل برحمته، المستقيم 
[.٤٩]الكهف: ب أحدا رئلث ظم ولا ؤ سبحانه: نال كما أحدا 

الاحتيارفأءaلاهم ، عباده على الحجة أقام وتعالى بحانه اف إن حيث 
استخدممن فمنهم الرسالية، الحجة علميهم وأقام والمدرة، والمشيثة والإرادة 





(٢٢٩)تسيركأالأسماد 

والعابدينللطانمن نضل محاك كان وئا ، واتلأء إغراء هاك كان  Liإبليس 
ندرةشاحاوقاسإ؛لسسوأصإاه المادم؛ن،  UjyjLJljبالأمحار والمتغفرش 

إملكسةعلى ذلك دل آخرون، وعماه نوم j\>_ والزيvن، الإغواء على 
ربهم،ويهليعوا يعصوه أن الأبرار هزلاع امتهللع لما وإلا الشيهلان داعي عصيان 

واستحقاقللعداب إبليس أءuءوا الذين مولأء استحقاق على أيصا ذلك ودل 
للتعيم.أولتك 

علىحلقها حكم ندتخفى ما وتعالى بارك الك مخلونات محن وهناك 
هذهحلق قي حير لا أنه يقلن فربما اعى، والأفكالعقارب الناس بعض 

ماكل بأن لم بل ذلك يرى لا الومن ولكن نجها، حكمة ولا الخلوثان 
ندونحن يعلمها، لا كان ؤإن بالغة هولحكمة إثما وتعالى سبحانه اذ حلقه 
الأدويةس شيء فيها يكون فقد الحيرانان، هده حلق من الحكمة نلمس 

شهيداليكون ان إنموت فى جتا متكون وند الأمراض، بعض مجن والثناء 
#واللديغفقال! الشهداء أصناف س أنه الني. عن اللديغ فى ورد مند 

.وهكذا. . . ، ١١شهيد((

ومماحكمة. فيه وله إلا وتعالى سحانه الذ حلقه شيء يوحد فما 
فلماالعباس، بني حلفاء أحو على يحل الوعاظ أحد أن ذلك في يحضرني 

أنفعلى يقع الذباب هذا ار وصة، الخليفعلى ذباب لط تعنده لحل 
لهذافقال ، منه محاق حتى وهكذا ويهلرده ثانية مرة ير-ءع تم في3لرده، الخيفة، 

(وذمْاسيفىاس١١٦٨٦(رفار٢١/•١١ص)
ضعيف.وعر الوادعي الحارث بن معلية عمروبن نه  '•وتال ٣( ' ٣ / ه) 





(٢٣١)سسرسالأساد 

فيإلأ أنكم في ولا الأرض تحية,مح س أصاب ؤ؛ ت تعالى وفال 
[.٢٢نمأئه]الخد؛د; كابٍمنووان 

والأنفسالكون نى أياته من ويقدره وتعالى 'سحانه الق يخلقه فما مشاهد 
كلخلق وفي الإنسان خلق ض مثلأ الأطاء كلام إل نفلرنا أ؛ دالأناق، 

الأكوانهذه في الفلك؛ين كلام إر ننلريا ؤإذا عجتا، رأينا جريانه من جزية 
الأرضهذه إر نغلرنا ؤإذا عجبا، رأينا آخره إر وصوتها افاتها وموبعدها 
إلىنظرنا ؤإذا فيهاوحدناعجتا، الحاة ووماتل بالزراعة ومايتعلق وتربتها 
باحا)هرا،قاس عجيا، رأينا والنهار والليل والممر والشمس والحثال، البحار، 
ميتاالأمر من مملكون لا فالعباد ولذا تقديرا؛ نقيره شيء كل خلق وتعار 

هنأحد هن أمسكهما إن زانا ولثن نزولا أن والأرض السموات يمسك الله ن إؤ 

الحياة،مجالات كل ني العغليم العلمي التقدم هدا •ع البشر مملك فهل 
عرنجري أمررا إن بل نجئا يملكون لا إنهم الكون؟ هدا تدير أمر من شجنا 

أنهممع تأجيلها، أو ونفها يتتليعون لا ذلك ومع يشتهون ما خلاف 
كشفعلى تعمل التي الحديثة التقضة بالوسائل الإمكانات كل لها يرصدون 

المخلوقاتهده نذلام من شيء تغيير سطحون لا كله ذلك •ع ولكنهم كنهها، 
تعالى.الواحد الخالق هن القدر 

التطورةالأجهزة ثنى لها وصعوا التي الزلازل ذلك على الأمثلة ومجن 
ذلك.ونحو وحورهم يؤتهم علهم يقلب يفجأون؛الزلزال ذلك ومع الحديثة، 

وتعالىسباته نال كما وتعالى بحانه اس بتقدير يجرى الكون فيدا 
أنمل نن كتاب في إلا أنمكم في ولا الأyض شمازفي من أصاب ا مؤ 



الأسادتسيرس ( ٢٣٢)

فى، الماء نى ولا الأرض نى يحدث شيء من فما [ ٢٢]الحديد: ه برأها 
ويرضيلم الومن الإنسان يجعل وهذا كتاب ني أوالخوإلا أوالبحر الر 

والزلازلوالوت والحواتح كالأمراض مصيبة من فما ا والقدر بالفضاء 
نلمن وتعالى بمحانه اس كتبها وند إلا ذلك وغير والبراك؛ن والعواصف 

بأنالإيمان يقتضى والقدر بالقضاء الإيمان أن على يدل وهدا الإنسان، حلق 
الإنسانيعهلى بهيا والإيمان توحد، أن تل الأشياء هذه قدر وتعالى اذسحاته 

يكنلم أحءلأْ وما ليخهلثه، يكن لم أصابه ما أن يعلم لأنه تامة؛ ية نفراحة 
وتعالىراس_حانه اس ندرْ مما شيء لغ على احتممت لو الأمة وأن ليحيبه، 

ر)يااسمحهما: رصي عباس اسبن لعبد الني. نال امتطاعتكما ما عله 
إذانجاهك، نجده الق، احففل يحققنك، اش احففل كالمات: اعلمك إني غلام 

لواجتمعتالأمة أن واعلم بالك، فامتعن امتست وإذا الق، فاسأل سألت 
اجتمعتولو لك، الك كبه قد بشيء إلا بمفعوك لم بشيء ينفعوك أن على 
رفعتعاليك، الك كتبه فد بشيء إلا يضروك لم بشيء يضروك أن على 

المحم«را،.وجفت الأفلام 

وهىعلينا نجري التي الأمور من تحر بحدوث ونتأثر ونتألم نحزن ونحن 
يتأثرند الإنسان إن ل يتدل، ولا تنير لا الذي وفدرْ بحانه الق نقاء من 

اأووءلينته برزقه الأمر تعلق إذا وتأثره الإنسان حزن ؤيزداد اليسيرة للأمور 
ذلك.ونحو أوأولادْ، 

(،r-U، ٣٠٣وأحمدنياس)ا/ما<آ، (ىبي، ٢٥١٦أخرجهالضطيدقإ)
صحح.حن الترمذي؛ وتال 



(٢٣٣)الأسماد تسيرس 

يردوس للإمحنلأم صدره يشرح يهديه أن الله يرد ض ؤ تعالى: وفال 
[.١٢٠الأنعام:] ه حرجا ضيما صدره يجعل يضله أن 

منونع ما أن ؤيعلم رثدره، اس بغضاء ييرصى يسلم الذي هو العاقل ولكن 
وقدرهاالذسبعحانه أرادها التي الأمور هومن محوب أونقد أوأمراض حوادث 

ماعلى يأسف فلا قواده، وارتاح قلبه اطمأن ذلك علم فإذا لها، لاراد والتي 
ولوالأمر هدا يغيروا أن على كلهم الخلق واجتمع كلها الدنيا لوجمع لأنه فات، 

وندره.أرائه هوالذي وتعالى بحانه اف لأن يستقرا؛ لم صغيرا كان 
يشرحيهديه أن الله يرد فمن ؤ تعالى؛ اوفال الذ-؛ المؤلف-رحمه قال ثم 
هيالتي الشاملة الكونية الإرادة هي وهذه [٠ ١ ٢ 0 لالأنع_ام; ه للإسلام صدره 
صدرهيشرح يهديه أن الله يرد فمن والشرؤ الخير فشمل 4 المشيئة ممض 

درهصاف ثرح فإذا 4 قلبه على ؤبمتح ؤينثعله له ييسره ت أي ه للإسلام 
٠واهتدى وآمن استتجاب للإسلام 

وجغل[ ١٢٥ام:]الأنعه حرجا ضيما صدره يجعل يضثه أن يرد من وؤ 
ولاالهدى من لشيرء يتمع لا وهوالذي - الضيق شديد حرحا. صيما الصدر 
العبدبذنب يكون إمما 4 فيه ينفذ ولا الإيمان من ينفعه مما شيء إليه يخلص 

زاغوافلما ؤ الكفار: عن تعالى نال كما عليه أوتكبره الحق تبول عن كإعراصه 
ولولأسمعهم حيرا فيهم الله ولوعلم ؤ ت وقال ه[ ]الصف: ه قلوبهم الله أزاغ 

[.٢٣]الأنفال: ب مرضون وهم لترثوا أسمعهم 
عنهيمنع وتعالى سبحانه لكنه 4 العبد يهللم أن يمكن لا وتعالى سبحانه ناس 

أرادتعالى أنه ولو 4 وتعالى تبارك منه عدل ومخا 4 ه نفالحبي لظلم الهدى 
سبحانهأرادها لحكمة لكنه 4 أبدا عاص ولا أصلا كافر وجد لما الحميع هداية 



سالأسمادتيسير ( ٢٣٤)

الإيمان؟ما : ه للسئ قال الملام عليه جبريل أن عمر ابن وروى 
ويالفدرالأخر، واليوم ورمله وكتبه وملائكه بالك نومن »أن فال: 
•بإخراجه لم مانفرد • صدقت ت جبريل فقال وشرْا خيره 

وانحماةالموت حلى اثذي ؤ ت تعالى نال كما نرشن الناس جعل وتعالى 

قاللام العليه جبريل أن عمر ابن اوروى اذت رحمه المؤلف نال ثم 
ورمكوكضه وملائكته بالك، تؤس أأن فال; الإممان؟!، »ما : للمي. 

لممانمرد اصدقن، ججريل: فقال ودرْأ خيره والقدر الأخر واليوم 
دإخراجه\اا.

الإيمانجعل فانه السرية، السنة من والمدر يالفتحاء الإيمان دليل وهذا 
يؤس1ن عدإلا إيمان يشم لا ولذا الإيمان؛ أركان من ركنا والقدر بالقضاء 
لم!مصحيح نى عنهما تعالى الك رصي عمر ابن نال كما والقدر، بالقضاء 
لمأصابه ما أن يعلم حتى أحدهم يؤمن لا عمر بن اف عبد به يحلفا ®والذي 

وأنوالقدر، بالقضاء يؤمن أي لميبه*ُآ، يكن لم أحطأ، ما وأن ليختكه، يكن 
.وندر، افد فهوبقضاء له حرى محا كل 

وهوموته مرض ني عته اذ رصي الصامت بن عبادة نال أيقنا وكذلك، 
لمأصابك، ما أن تعلم حنى الإيمان طعم نحد لن إنلث، بني: ®يا ولد،: يوصي 

لمسكإاا.يكن لم أحه1ألث، مجا وأن ، لخطثلئ، يكن 
افوأن به، والتحديق والقدر بالمضاء بالإيمان إلا يتحقق لا فالإيمان 

أخرجهطمرم>ح(ممد،الإممان.)١( 
أخرجهمالمرم)خ(محابالإممام)٢( 



(٢٣٥)تسيركأامحسماد 

•ولمر?٠ وحلو? وُذرْ، حيرْ بالأدر ءآمغت : ايبكأ. وقال 
فيبه يدعو علي بن افن علمه الذي ه المبى دعاء ومن 

•فضيت٠ ما شر راوقتي • الوتر قوت 
واجتناب، أوامر٠ ترك في لنا حجه وفدرء اش فضاء نجعنإ ولا 
بإنزالالخجة علسا س أن ونعلم، نومن أن يجب بل ه، نواهي

المدبر،هر يكون لأن مقتضية ربوبيته وأن التامة، الربوبية له وتعالى سحاته 
•يكن لم يشأ ومالم ثاءكان ما الرازق، الخالق، 

بالقدر^محشت وغيره: الطبراني رواه الذي الحديث ش ( التجئ. قال ل) 
كانمواء وقدره اف نهوبقضاء يجري ما فكل ا. ١  ١٠ومرْ وحلموْ وشرم خيره 

أرائهأومرا، كان حلموا أوشرا، كان حيرا يبغضه، أومما الإنسان يحبه مما 
ردله.لا وقدره فمثيثةاسناده، لميرده، أم الإنسان 
بنافن علمه الذي الني. دعاء اومن الذت رحمه الشيخ ثال، ثم 

الصحيحالحديث هذا مانضبت،0(اأاآ شر اوقني الوتر: قرت في به يدعو عالي 
ثراأم حيرا كان مواء نهوبقدر وتعالى مسحاته الق فضاه ما كل أن على يدل 
•قضيت* ما ثن فتى ءاللمهم ت يقول أن للعبد شؤع نز ومن 

فيلما حجة وذدر0 الك فضاء نجعل »ولأ تعالى: اف رحمه الشبح فال ثم 

النشهدان I حام: ين لعدي  Jliى التي أن الغيمة؛~*م• في رقم)٧٨( ماجه اين احرجه )١( 
.ومرهاI حلوها وشرها، حجرها كلها، ثدار ١١١وتزمن؛اف، ومول راني اف إلا إله 

(نماب١٤٢٦،١٤٢إ(نمابس؛.ورداودرنم)ه٦٤رتم))٢( 
٢٠الند)ا/؟؟ا، واحمدفي الصلاة.  احمدمحمدالشح أبوالأشجال وصععه ( ٠

ثاكرفىحاشتبمعلىّينالرطي)آ/آأم(.



تسيرسمالأسم1د( ٢٣٦)

اللهعلى للغاس يكون لئلا ؤ تعالى: الك قال الرمل، وبعئة اب؛تب، 
[.١٦٠]افاء:ي الرمل بعد حجة 

للفعلالسْليع إلا ونهى أمر ما وتعالى مجحانه الك أن ونعلم 
طاعة.ترك إلى اضطرم ولا معمية على أحدا يجبر لم وأنه والترك، 

الحجةعفا لك أن ونعلم نومن أن يجب بل نواهيه، واجتناب أوامره ترك 
اللهعلى للثاس يكون فلا ؤ تعالى: الك قال الرمل؛ وبعئة الكتب بانرال 
ونهىأمر محا وتعالى ميحانه اف أن ونعلم [ ١٦٠]الماء:ه الرمل بمد حجه 

إلىاضهلره ولا محعصية على أحدا يجبمر لم وأنه والترك، للفعل غْليع الإلا 
ءلاءة«.ترك 

كلفي بالقدر بالأيمان يتعلق فيما كبيرة أهمية له اكن اطلوصل الكلام هذا 
حتىالشبهات، وسوعت، البدع فيها كثرت التي الأيام هده ني وخاصة ونت 

•باؤلل وجه والقدر القضاء باب في الخوض كثر 

بأنالزعم هي والقدر المضاء نمية في أكبرمشكلة أن يعلم أن وينغي 
اف،بقضاء يؤمن هوالذي الحق نالومن والشؤع، القدر تناقصا؛؛ن هناك 

ذلكعلى دل كما تعارصا، بينهما يجعل ولا وشرعه بأمره ويومن ، وندرْ 
الفضاءهو فالخلق: [ ٥٤]الأعراف: ه والأمر الحلي له ألا ؤ تعالى: فوله 

فهووتصادما وتناقصا تعارصا بينهما جعل فمن هوالشيع، والأمر* والقدر، 
يقعفلا الومين من بهما وصدق آمن ومن والقدر، القضاء شبهة في ونع الذي 

يقولفلا تعارضنا، بينهما أن متهم الواحد ببال يخطر ولا ذلك، من شيء في 
ؤإذاوينهاني؟ يأمرني فكيف اسوقدره بقضاء شيء كل كان إذا متهم؛ الواحد 



(٢٣٧)الأساد تسرية 

الذينمقالة هذه فان عليها؟ يعامنى فكيف عليأ مقدرة العصية كانت 
الفضاءأن يقتضي الذي الإممان ذلك حقيقيا. إعائا والقدر بالقضاء يومنون لا 

وتعالى،بحانه اف، هومن الشميع وكذلك وتعالى، سبحانه الق من والقدر 
واحد؟ومصدرهما بينهما تعارض هناك يكون فكيف 

أنكوالثرع القدر بتن أوالتناص التعارض عدم عر واض دلل وأكر 
لوحدتالعصر، هذا في يعيثون من ومنهم السلمين ملأيئن حياة لوتأملت 

بالتمائمنحور عندهم يكون أن دون هادئة تقرة ممحلبيعية حياة يعيثون أنهم 
الشرعية.والأوامر والقدر القضاء ب؛ن 

ماكل وأن والقدر، بالقضاء الحامي.مؤمنا حتى . هؤلاء من الواحد نحد 
ذلكبمد نحده ثم وقدره، اس هوبقضاء إنما الكون هدا في ينقع يجرى 
فعلوإذا الهناعق، فى وزاد وشكره الك حمد طاعة فعل إذا وشرعه، الق لأمر 

للحقوبة،تحق مأنه وعلم فعالها، الذي هو وأنه معمية أنها علم معصية 
لهافه فيغفر حنة، السيئة بتلك يبدل أن وحاول واستغفر اس إر فتاب 
والإيمانواليمر السهولة بهذه هؤلاء حياة تمر توهكذا عليه، ويتوب 

والاطمئنان.

هلوهعنده كانت المالح وسالمهم أوأحدادنا أباتنا من أحدا أن مع ن فلم 
افوأمر والمدر القفاء ؛؛ن والن_رع، القدر ، juالء^مراع مشكلة ؛ المشكلة 

يتولدلا والإيمان؛١^٠٣٠٤ والقدر بالقفاء الإيمان أن على يدل وهل.ا وشرعه، 
,والقلءر القضاء مشكلة مجن العض يتوهمه مجا عنه 



الاعتقادئعة تيسير ( ٢٣٨)

مننوصبحها ويمكن بها نسلم وأن نعلمها أن ينبغي أولية، نقية هذه 
أمورعدة حلال 

وأتتوالقدر بالقضاء بالإيمان أتت التي الأدلة وتوافق تلازم ت الأول الأمر 
أبلعالرمنتن فإن الواقعية، الماحية من وأيقنا الشؤع، في الهلاعة بوجوب 

مئاتوهمم يومنا إلى باحان لهم واكااعين اس. رسول صحابة من الرمل 
بقضاءفهر يجرى ما كل أن ويعلمون والقدر، بالقضاء يومنون كلهم الملأيئن، 

القضاءبين رننانع تعارض ببالهم يخهلر ولا بالشرع، ؤيمحدنون وقدره، افد 
•والأمر والقدر 

والأمرالشؤع ترك على حجة والمدر القضاء جعل أن اني؛ المالأمر 
فىيسر صاحبها أن سيهلانية شبهة أنها على واكل؛ز، شيطانية، شبهة والنهي 
وبينبينه فيما والئرع والقدر القضاء المعارض؛،ن يوحد لأنه عجيب تناقض 

المعاصيعلى يحتج هؤلاء من الواحد فتجد الخالق، وبئن بينه فيما لا الك 
الفاحثةفعل ؤإذا والقدر بالقضاء احتج الصلاة ترك فإذا والقدر، بالقضاء 

ومصالحهأموره في المبدأ هذا يستعمل لا ولكنه والقدر، بالقضاء احتج 
الخاصة.

بقضاءمالي مرق إنه أيقول؛ ارق مماله أوسرق معتل. عليه فلواعتدير 
ويaلالبالمختصة الحهات إلى أمره يرغ أم ، ويعذرْ عنه فبكت وقدره، الذ 

السارق؟هذا ومعاقبة باستردادماله 

عنالبحث في يجتهد فتجدْ الأول، دون الثاني الأمر إلى يلجأ أنه معلوم 
أشدبإنزال ؤبملمالب ونحوهمم، الشرط من بغيره ذلك على ويّتحين المارق، 



(٢٣٩)الاعتقاد لعة نمر 

أناارحمني أحي يا ت وتال السارق إليه لوحاء بل السارق، بهذا العقربان 
الفانه تاب، وأنا أحلق، أن قبل علي وهومكتوب وندره، اف بقضاء سرت 

به.العقوبة ؤإنرال حفه برئ بملمالب بل ذلك، من سيئا منه يقبل 
يتعلقفيما بالقدر يحنج لا الناس س المسف هذا أن على يدل وهذا 
سحانهاذ و؛ين بينه فيما به يحتج ؤإنما العباد، و؛ين بينه غيما ه نفممملحة 

نهلمثلا، وجهه على وصربه هؤلاء أحد إلى نخص لوحاء ولذا وتعالى، 
هذاإلى ينوم أنه أم ، وندرْ اف يقفاء إلا ضربني ما ت ويقول ؤيالم يرضى 

حقه.س أوأكثر حقه، منه ويأحذ صربه الذي الشخص 
علىيعول الخال هذْ في نحده فلا عرضه، على أحدهم لواعتدى وكذلك 

العتدي.هذا يقتل ند إنه بل والقدر، القضاء 

أوأكثرواحد حاء ثم فقتله، أوأحيه ابنه على شخص لواعتدى وكذلك 
وندره،اف بقضاء ذلك فحل لأنه تسامحه أن له: ونالوا القاتل أهل من 

الحائل.بالقصاص إلا يرضى ولا اهتمام أدنى هؤلاء لكلام يحير لا نحده 
الأمورتكيل ئاذا هوت الحالات هذه مثل في النصف الطقي والوال 

ممكيالن؟

وإذاالقدر، تنكر ندرى إلى تحولت العباد و؛؛ن بينلئ، ايألة كاثت إذا 
بعصنال كما أ مجبورا أنا تقول! حبري إلى تحولت اف و؛؛ن بينلن، كانت 
وأستحقفعلت، أنا تقول! ربك تفخرعلى ندري الْااءة عند أنت ت اللف 
ذيي،ما مجبور، أنا رب يا تقول؛ حبري، العصية وعند الثواب، جزيل 
اوأعاقب؟ أعذب وكيف 



الاعتقادلعة تسير ;٢، 

همالمعاصير على والمدر يحتجون؛القفاء الذين أن على يدل فهذا 
الهوىدافعها شيطانية شبهة ذلك إلى دعاهم رالذي عظينا، سامحا متناقضون 

ازعانلأالإنكان فإذا مفىصوسوان،وإلأ 

ويىسه فجما به يحتج أن اف،  ijUjبينه فيما احتغ؛القدر إذا فيه فالمفترض 
أحرى،بملريمة العباد ويعامل بaاريمة اس يعامل أن أمجا سواء، سواء العباد 

الفئةهدم تتاتض لبيان وهدا عليه. الثيaلان واتحراذ الهوى على يدل فهذا 
ونللمموالمعاصي الذنوب من عته صدر فيما بالمدر يحتج لا الحق فالمؤمن ؤإلأ 

فمظ.المصائب عند به يحتج العبادوإنما 

مهم:ثالث أمر إلى سقل الهم؛ن الأمرين هذين ذكر وبعد 
أنبعد اذ رحمه الشيح إن حيث العباد، على الحجة قيام الثالث: الأمر 

وفعلالأوامر ترك على والمدر بالمغاء الاحتجاج لنا يجوز لا أنه بين 
،I( الخجة عليغا »ولك فال: نفه. إلا يلؤمن فلا ذلك نعل من وأن النواهي، 

'•يلى ما أهمها عديدة وجوم من العباد على قامت ند الحجة وهذه 

البلهمغوهو التكليف، بعد إلا يجازى ولا يحاسب لا العبد أن أولا: 
^^لولأكلف،ومرابلجلضالأ_الولأ

بعبادْ,وتعالى سبحانه الذ رحمة من وهذا يكلف، 

بهااش والإرادة القدرة على التكليف رتب وتعالى سبحانه اذ أن ت ثانلما 
يحاسبلا فانه شء فحل على العبد أكره أو القدرة عدمت فإذا العبد، يفعل 

يعاقب.ولا 



(٢٤١)الاعتقاد لعة تيسير 

معميةفعل إذا فالإنسان ندرة، وأعطاه إرادة العبد أعهلى وجل عز اس ق
طاعةفمل إذا وكدللئ، يفعلها، لا أن وهويستهلح وفدرته يارادته يفعلها فإنما 
الصدفةجيبه من فهويخرج يفعلها، لم ولوشاء وندرته بإرادته يفعلها فانه 

وهووقدرته، بإرادته ريه يناجي الليل وهويقوم وندرته، بإرادته بها ويتصدق 
ذلككل المأمورات ويفعل الحرمات ويترك النكر عن وينهى بالمعروف يامر 

يفعلهاهو عليها مكره غير يفعلها التي المعاصي وكيلك وقدرته، بإرادته 
أوالعقاب.للثواب تحق م الخمح فهوفي ثم ومن وقدرته، بإرادته 

ؤإنزالالرسل إرسال يعد إلا العباد يعاقب لا وتعالى سبحانه اذ أن نالتا! 
الكاب ولا رسول يلمهم لم الدين أوالأمة فالشخص الحجة، وقيام الكتب 

كلأؤ ت تعالى نال كما الرسالة بلغته إذا العبد على تقوم فالحجة يحاسبون، 
تفرمالكتب ؤإنزال الرمل فبإرسال ي الرمل بمد حجة الله على |اثاس يكون 
الخبال.على الحجة 

فهوسبحانه، بعسادْ وجل عز اس رحمة سعة على تدل الأمور هذْ فكل 
ولاأومعتوها مجنونا يحاسب ولا الثلؤخ، دون صغيرا يحاسب لا وتعالى 

عليهتقم لم من يحاسب ولا إرادة، ولا ل قدرة لا مكرها كان من يحاسب 
عليهأقيمت قاد مختارا، حرا ءاقالآ بالعا إلا يحاسب فلا الرسالة، الحجة 
الحجة.لديه ووصحت الحجة 

منقسمايجده الحياة  oJuفي،الإنسان على فيمايع التأمل أن الرابع؛ الأمر 
قم؛ن:إلى 

منه.إرادة بلا الإنسان على يع ما ت الأول القسم 









,٢٤٥)تسيرلة|لأذع1د 

الطعامعن المحت إلى يلجأ تراه أم لأطعمني، اس ولوشاء اس بقدر الخؤع هذا 
امالطعالذفي ندر إلى الخرع ني اس ندر س فيمر اس، ندر من أيقنا وص 

وهذاذلك، وغير والنكاح واللباس الشراب ألة ميى الأمر وكذلك والشبع، 
الماص.لخمع شامل 

القدربمانع باس الومن أن والعاصي والهلع والكافر، الومحن بض والمرق 
ندربأي القدر ينانع فانه أوالعاصي الكافر أمحا الشؤع، وفق على آحر بقدر 
كان.

بمانعفإنه منه، بمخلص أن يريد وم مثلا، المقر بقدر الومن أصسب، فإذا 
العلبوالكسب الحلال العمل إلى يلجأ فتراه شرعي، آحر بقدر المدر هذا 

أنإلى عي فيعمله، في يوقفه أن اس ويسأل الشرعية، والتجارة الباح، 
•ّلر'ًي، غنيأبمدر يكون 

أيإل يلجأ فإنه المفر في الك ندر من يتخلص أن أراد إذا الومن غير أما 
ويختلسوينهب يرق فتجده شرعي، غير أم شرطا كونه عن الفلر بقعلمر ندر 

الحرمةوبالعاملأت ؤيتعامل؛الربا بالباطل الماس أموال ؤيأكل الرشوة ويأحذ 
معالعامل صورة في الؤس وغير الزس المرق؛؛ن م وهذا الشرعية، غير 

وتعار.سبحانه الذ أقدار 

مقتضىص وهذا صعاس، وفق على لكن بالقدر، القدر فالوسينازع 
ليمهبتلأنه ان؛ الاسمحياة تميم تبه الذي والقدر، الشمع بين اللازم 
افبأن إممانه ثم وتعالى، سبحانه بحكمته ؤإممانه به، والإيمان والمدر بالقضاء 

ف،عابدا يصير عنده الأمور هذه وتكامل العاين، عن لحي الذ وأن يفللم، لا عدل 



الأحقادتيسيرية ( ٢٤٦)

ء"٠  [٢٨٦الجمرة:] ه وتلها إلأ شا الله يكئف لا ؤ تعالى: اش فال 
[١٦التغابن:] ه شلختمْ ما الله فاهوا ؤ تعالى: وقال 

ليعيإذا عليها، ينسه اسأنيتملها ينعلالهناعاتويرجومن راجيا، حائما 
بذنبهيعترف ؤإنما ، لهحجة لا لأنه ربه على يحتج لا نإنه نب ذش 

المؤمنينحال هي نهذْ ، ونربة ءلاءة المعمية ينلك يتبدل ثم ، وتقصير0 
*المستمهحن 

للفعلتْلع المإلا ونهى امر ما الك أن اويعلم اس: رحمه الشيح نال نم 
أوالإرادة أوفاني المكره مثل المسمملح غير أما ابما، ملكم بينا كما ء رك والت

عكلف.غير لأنه ينهى ولا يؤمر ولا يحاب لا نهدا الجنون، 

٠طاعة ترك إلى اضهلرْ ولا معمية، على احدا يجمر لم روأنه ال: ق
ومنالحهمية فرقة تدعي كما نيء على أحدا الك بجبر فلم به، مضلؤع وهدا 

باطلوميمهم • أموره جمح *ي مجور المد أن زعموا الذين وافقهم 
الناسوارا؛غ للعنول مخالف أنه كما مبق، كما الشرعية للادلة مخالف 
مشاهد.هو كما وحالهم 

شاءلمن ؤ وتعالى: محانه الق قول الحبر يعرى بهللأن على الأدلة ومن 
العبادمشيثة لكن مشيئة، له إنسان فكل [ ٢٨]التكوير: ه هفيم بأن منكم 

>ؤفالو*ق1ل: كما مهتدين كلهم الاس لحعل لوثاء اف لأن خانحعةلش؛ثةاس، 
[.١٤٩]الأنعام:ه أجممن لهداكم ماء 

اللهيكلمحإ لا ؤ تعالى; الك ءنال فقال: الذهب هذا على المؤلف رد وقد 
اطنتم°ب<ما الله >ؤهامموا تعالى: وقال [ ٢٨٦]المشرة: ومعهاه إلأ نما 

•]اكغاستآا[، 



(٢٤٧)الاعنتاد لع؟ تسير 

٠"0" ء ُْ 0 ءء ء ' ،0 ء ء َ ٠ ُ ©ء ٠" 

هاليوم ظلم لا كسبت بما شس كل تجزئ اليوم ؤ ت تعالى وقال 
لءام:لأا[

بحانهأنه لوحدنا والنواهي الأوامر من عماده به اس كلف ما ولوتأملنا 
جاءتولذا يتفمونه؛ ما كلمهم ؤإنما بملقون، محالا يممهم لم وتعالى 

نننام.أحسن على الشرعية التكاليف 
بمليقلا ند ولكنه نائما، بمالي أن الإنسان على بجب مثلا الصلاة نفي 

ءسالني نال كما الصلاة أثناء المعري في له فرحص ، أونحرم لرض المام 
فانC فقاعدا نمهلع لم فان ، فاننا »صل ؛ الذعنه رمحي الحصن بن لعمران 

عليهيجب لا الحج، يستملح لا الذي والإنسان ، ، |أ جب فعلى غطع ن لم 
إذايقضي نم يمطر بل الصيام، عليه يجب لا الصيام يستطيع لا والذي الحج، 

أومرضلكبر م1للما يتعليع لا كان إذا أما أحر، أيام ر القضاء تهليع يكان 
.الإطعام عاليه ؤإغا القضاء عليه يجب فلا مزمن 
كماالإنسان وسع ندر على كلها وتشريعاته وتعالي سبحانه الق أحكام ف

الون[ ٧٨]الحج: حرجر^ من اض مي عنكم جعل وما ؤ تعالى: نال 
[.١٨٥]البقرة;ب النحر بكم يريد ولا الحر- بكم الله يريد ؤ : بحانه 
ظلملا كنت' بما نمس كو تجزئ الئوم ؤ تعالى: *وفال ت الولف قال نم 

وهذا١لىذعاكه، فهي أيكسث<هى، كسبت، مما نوله: [* ١٧]غافر: ه النوم 
أنمهم،العباد إلى تنب العباد أفعال أن وهر والحماعة الستة أهل عليه الذي 

العبادأفعال فإن وأفعالهم العباد هوحالق الذ كان إذا نقول: أن يجوز ولا 
بباتها،ومحالأمباب وندر أوجد وتعالى بحانه الذ لأن اف؛ إلى ننسب 

الصلاة,تنمر محاب رقم)ماااا( البخاري اخرحه 



دLi!i£.Yالعة تسير ( ٢٤٨)

وعلىبالثواب، حغه على تجرى وكننا، فعلا للمد أن على فدلآ 
.ء وقدره الك بقضاء وام وهر بالعقاب، مئه 

حلقالذي هو تعالى نالذ وحرت النمس تحركت ؤإذا اس، حلمها فالشص 
نحرك،هوالذي اثذ إن ت أحد يقول فلا الثمى تحركت إذا ذلالئ، ومع حركتها 

تعالى.ف مخلوقان وحركتها والشمس تحركت، الثمي يقال! وإنما 
العبدولكن وفعله، انمبد حلق تعار قاف البد، ناحمة س أيمنا وكيلك 

ولذلكترك، أر فعل على أحد يجبرْ أن دون وندرته بإرادته يفعل هوالذي 
تباركاف إر لا إليهم تنب أوعصيان ءلاءة من العباد أفعال أن الصحيح كان 

•تعار له وأفعالهم انماد كان ؤإن وتحار، 
فلنواالخبرية لأن والخبرية؛ انمزلة عنه غفل الذي الدقيق هوالمعنى وهذا 

باحلل،وهذا الذ، إر ينب أن فيجوز  iuمخلوئا مادام العبد يفعله ما كل أن 
القولأن لتوهمهم الفعل يخلق الذي فهر يفعله مستقل العبد أن ظنوا والمعتزلة 

باطلوهذا اس، إر أفعالهم بة تجواز يقتضي العباد أفحال حالق افر بأن 
بانتغرق أن ينبغي ت فقالوا ومطا منهجا اتخذوا والخماعة السنة وأهل أيقنا، 

فافعالعنه، المنفصلة ومفحولاته اس مخلوقات هومن ما ويقن باس، تقوم صفة 
فحلق والكل أصحابها، إلى فتنب عنه المنفصلة اس مخلوقات من العباد 

وتحار,سبحانه 

حسنهعلى يجزى وكنا، فعلا للعبد أن على )افدل المولفح: ال ق
المنهجهو وهذا وقدره، الك بقضاء واي وهو بانمقاب، مسه وعلى بالثواب، 
لأفعالهكاسب، وأنه حقيقة، له الفعل ؤإثبات بانمثد يتعلق ما فهم في الصحيح 
أنوينبغي أحدا، ربلنإ يظلم ولا فشر نرا وإن فخير حيرا إن علها محاسب 



(١٢٤٩)تسيرلةالأذت1د 

مثلفي الفرأن ني الذكور الكب هر قوامة ابن ذكره الذي الكب أن يعلم 
ونوله، [ ٢٨٦زالمرة ه اكنستأ نا وعليها كسستأ ما لها ؤ ت تعالى فوله 

إلىوب المنالكب وليس ، [ ٣٨; ]١،^^ ه رهينة كستً بما نفس ل كؤ 
ونفيالحجر إلى ميل الحقيقة ني لأنه الأئمة عليهم أنكره والذي الأناعرة، 

الحجريةبان التومنذ من ادعوه فما ثم ومن لتأثيرها، أونفي العجد، لقدره 
له.حقيقة لا بالكسب والعزلة الحهمة 

العجدكان ؤإن له، وهوكاب حقيقة لفعله فاعل لف العند فالعبد 

•شيء كل حالق هو الذي تحالى لف مخلوُ؛ن وقحله 

إ!يأ؛ي ءي 



الأسادنمة تسير ( ٢٥٠)

فصو

بالخان.وعمد| بالأركان وعمل باللسان فول والإيمان 

القدر؛باب في كلامه أنهى أن بعد تعالى الذ رحمه النسخ يمول 
الإبمان،تعريف ت دهي ألا العقيدة مائل أهم مجن لسألة يعرض فبدأ ءوالإيمان٠ 

تفقال الأيمان عن ماله ئا جبريل حدث في الإيمان معنى بن نبي. اللأن 
بالقدرونومن الأخر، واليوم ورمله، وكئجه، وملانكشه، باش، نومن اأن 

وشر٠^ر١،.خيره 

محمداوأن اف، إلا إله لا أن تشهد »أن فقال: الإسلام عن أجاب وقد 
البيتI(.ونحج رمضان، وتصوم الزكاة، ونوني الصلاة، وتقيم اش، رمول 

هذاالأiاهرة، بالأعمال الإسلام وفسر اناك، بالأمور الإممان ها,م 
نالوهمرْ الخاري صحح وهوفي آحر حديث في لكن جبريل، حديث في 

الإيمانما أتدرون وحده، باق بالإيمان رآمركم القيس: عبد لوفد الرسول. 
الزكاة،وإيتاء الصلاة، وإفام اذ، رسول وأني اف، إلا إله لا أن شهادة باق؟ 

،.٢٠٠نممتمما خمس نودوا وأن 
والزكاةبالصلاة فسره الذإاهرة؛ بالأعمال الإيمان فسر الخدين، هذا ففي 

رقمهميرْ أبي حديث من بموْ المخادكا وأخرجه • الأيمان كتاب رنم)٨( لم مأخرجه )١( 
)•ه(ىابالإبمان.

ورنمورنم)ها<'"ا(كابهمضا-فس، أخرجهالمغاريرثمرمه(كابالإممان، )٢( 
الإيمان.محاب ( ١٧رنم)وسلم اياقب. محاب ( ٣٥١)•



(٢٥١)الاعتقاد لعة تسير 

والإيمانه: الرسول قال الإممان شعب حديث وني الغنيمة، حمس وادية 
وبلونايضع مسلم؛ رواية وش الخاري، رواية امده تون وميضع 

والخياءالهلريق، عن الأذى إماءلة رأيناها اف، إلا إله لا نول أعلاها شعبة، 
شمةسالإممان\ا،.

متعلقظاهري عمل الإماطة الءiريقا عن الأذى إماطة ءوأدناها نقوله: 
افهإلا إله لا ونول اف.. رمول ُين كما إيمان فهي ذلك ومع بالخوارح، 
اللسان.بقول متعلق ظاهرى عمل هوأيفتا الإيمان، شعب وهوأعلى 

فيداخلة كلمها الإيمان فاركان شعبة، وسبعون بضع الشحتن هات؛ن و؛ين 
والمدرالأحر واليوم ورمله وكتبه وملائكته باذ الإيمان وهي الإيمان، شعب 

ويدخلوحج، وصوم وزكاة صلاة من الإسلام أركان وكذللئ، وشره، حيره 
سبيلفي والخهاد الأرحام وصلة كالحياء الصالحة؛ الأعمال كل أيصا ذللئ، في 
كرباتهموتفرج المال٠ين عورايت، ومتر الحار، إلى والإحسان والمجر اس 

ذلكا.وغير حوائجهم وفضاء 

الأعمالفيها تدخل يل القلوب، بأعمال مختصة غير إذن الإيمان قشعك، 
يماالإيمان، عتفوا حينما والحماعة السنة أهل محنه انطلق الذي وهذا • الظاهرة 

وعقدبالأركان وعمل ان باللسنول ان والإيمرفصل: هنا: الشيخ فال 
بابنازه.

ويدخلبالشهادتين، الإنسان ينطق أن وأمامه ت باللسان نول فالإيمان 

ويمروا>ه'آ(ىابالإممان.ياب،الإيمان. 





،٢٥٣)الأسواد فة تيسير 

يشيرواولم وعمل. نول الإيمان •' نالوا استعالى رحمهم اللف وبعض 
فولالقول لأن أيضا؛ صحيح التعريف هذا ولكن ،  llaAJالحنان اعتقاد إلى 

والسنةالكتاب من والأدلة القلوب، وعمل الحوارح عمل والعمل اللسان، 
للإيمان.السنة أهل تعريف صحة على دالة متواترة 

علىالإيمان قصرهم سب ضلالهم كان إغا الإيمان، باب في انحرفوا والذين 
جمعيجعلهم غلوهم أو بأصنافهم، الرحثة فعلت كما عليه يشتمل مجا يعص 
والمنزلة.الخوارج من الوعيدية فعلت كما صحته في شرمحتا الإيمان شعب 

القال: من أن أي فقعل، ياللمان قول الإيمان إن قالت; ٠لاتمة الرجتة فمن 
إلاإله لا قال: أنه فمادام وقلبه، أعماله إلى النظر دون مجرمنا يكون اف، إلا ه إل

السجستاني,كرام ابن أزباع الكرامية مذهب وهذا حثا، فهومؤمن • اف 
مجرمنا؛الكفر ؤيعلن الإسلام يفلهر الذي المنافق يكون هؤلاء نول وعلى 

ؤإنالناشز كفر على الدالة للنصوص مخالف وهذا اف، لا إله لا يقول: لأنه 
ونملقوا.قالوا 

عندهمفالإيمان القلب، بحرفة الاعتبار إنما قالت: أحرى طائفة وهناك 
ومنالحهمية قول وهذا مؤمن، فهر الرسول وعرف الق، عرف فمن المعرفة هو 

ولوموس فهو الق عرف س كل أن منه يلزم لأنه باطل نول وهذا وافقهم، 
طالبجمن والاستكبار يالإياء كفر لكنه باس عارئا كان ؤإيليس كفرا، ارتكب 

•الكافرين س وكان واستكبر فأبى لأدم، الجود ربه منه 
وجحدواؤ قومه: وعن عنه تعالى قال بالف، عارئا كان فرعون وكذلك 

أنزلما علمت لذد° ؤ موسى; له وقال ء ١ ٤ ت ]الممل ب أنمهم واستيمثها بها 



لاعتقادI لعة تيسير ( ٢٥

.[ ١ • ٢ لالإّراء: ه بمائر والأرض النوات رب إلأ هؤلاء 
أنمنه يلزم لأنه باطل؛ تعريفا • المعرفة بأنه للإيمان الحهمية فتعريف إذن 

باق.عارفان لأنهما *ذبئ، وفرعون إبمس يكون 
الأشعريةجمهور مذهب وهذا التصديق، هو الإيمان ت نالت أحرى فرنه 

بهانال الش والمعرفة التصديق فرق؛؛ن هناك ليس لهم؛ فيقال والماتريدية، 
كانواالني. زمن في واليهود مصينتن، كانا وفرعون 3أببس الهمة، 
كمرهمش فلاشك ذلك وح اس، رمول محمدا أن قلوبهم في مصدقين 

جميعا.

هوفرقوالممديق المعرفة ب؛ن الفرق من القول: هذا أصحاب ذكره ومحا 
اسبل ممدئا، كان فرعون إن ثم يدركونه، لا العقلاء وأكثر حدا صحيف 
هأنفسهم وارسٍهنةها بها وجحدوا ؤ يقينافقال؛ تصديقه سمى وتعالى سبحانه 
<مهدفقن كانوا ؤإن كفارا كانوا ذلك وهع جازم، تصديق واليقين آ ١ ٤ تالنملت 
فيمنها لأيد أحرى أمور دون فضل التصديق هو الإيمان إن ت تقولون فكيف 

الإيمان؟

هوالإيمان I قالوا استعالى رحمهم وأصحابه أبوحنيفة الفقهاء ومجرجتة 
الإيمان.مسمى في العمل يدحلموا ولم شل، واعتقاد؛القلب باللسان نول 

أء-ماللحول على دلت الصحيحة الصريحة النصوصن إن لهم! فيقال 
وإناذ. رحمكم - وأنتم ناضس، فتعريفكم الإيمان، مى مفي ابوارح 
لهإحراجكم أن إلا الإيمان، مى معن أحرجتموه لكن الحمل أوجبتم 
الصريحة.الصحيحة للنمرص مخالف 



(٢٥٥)الاثقاد كة تيسير 

القالبواعتقاد اللسان نول الإيمان جعلوا طائمة المرجئة محلواتف ونابل 

مجترةبارتكاب - الجوارح عمل من شنا ترك من إن ؛ نالوالكن الجوارح وعمل 
كبيرانحراف وهدا النار، في مخلد الإيمان من فهوحارج - واجب أوترك 

وكلامهموافقهم ومن وانمزلة الخوارج من الوعجدية مه ونع بن ونحلال 
وشاربوالزاني القاتل أن على دلت الأدلة أن منها جدا كثيرة وجوه من باطل 

كفاراولوكانوا حقهم، في الواردة الحدود عالٍهم أقيمت ؤإن مؤمنون الخمر 
الكتائبلنص|سوصرإ مناقضي وهنا ، حال كل على قتلهم لرجس، الكبائر بهده 

.والمنة 

الإيمان،تعرف في انحرفوا بينهم فيما تماوُت، على كلهم فهؤلاء 
 vمن، هنا الشح عنه وعبر والحماعة السنة أهل ذكره ما هو الصحح واكرريف

الإيمانمص في القلوب أعمال ؤإدحال الإيمان مسمى في العمل إدخال 
عليهادلت، الإيمان مسائل من أخرى مسألة بهذا ويتعلق اللسان، قول وكدللث، 

•ؤينقص يزيد الإيمان أن وهي ألا النصوص 
ولايزيد لا الإيمان يقولون; المرجئة محلواتف من سابنا ذكرناه من وكل 

وهداالمدفن، ب؛ن تقاولت، ولا التصديق مجرد عندهم الإيمان لأن ينقص؛ 
فيه،الماس يتفاويث، التصديق باب في أنه لوجدنا الأمر لوتأملنا لأننا خهلآ 

حاصر،عن بالإخبار متعلما الأمر كان إذا يتفاوتون لا الماس أن ذللث، وبيان 
'•نائلا الماس من جمع أمام أرفعه وجعلته كتابا بيدي أمسكت، إذا ؛ ذللئ، مثال 
حاصرأمر لأنه كتاب؛ أنه علم رأه الخجعإذا هدا من واحد فكل كتاب، هدا 

هدهفي الأخرين تصديق اومع مجتهؤلاء مجن واحد كل نتمديق قريميا، 



الاعتقاد1عة تسير ( ٢٥٦)

يرونها.كانوا إذا طالة الشمس بكون الناس تصديق وكذا الخالة، 

تمديمه،ني يتفاوتون الناس فإن غائب، عن بخبر الأمر تعلق إذا أما 
مكانفي حادث حدث ) لهم وتال الناس من جمع إلى شخمى جاء إذا فمثلا 

ندالحالة هذْ ففي وكدا، كدا عدد الحادث هدا إثر على ومات كداوكذا، 
الخبرهذا صدقوا الذين وحتى يصدق، لا ند وبعضهم الناس بعض ق يمل 

وجودمع ولكن يصدق من الناس فمن التصديق، درجة ني سفاوت؛ن نحيهم 
ال-قيرّا؛درجة إلى تصديقه يصل س ومحنهم باله، في تدور استفهام علامالت، 

واردا،أمرا التصديق درجة في الاختلاف فيكون غصي يامر يتعلق الأمر لأن 
فيه.لاشلئ، أمر أونقصه التصديق زيادة في الئدرج أن كما 

.معلوم هر كما غاني، عن حبر مي إنما الإممان اتل حموأغالب، 
أيقناالتصديق فان ا،لرحنة، نالت، كما فضل هوالتصديق الإممان فلوكان 

فلأنتصديق وليس ، دال، لتصديق اويا مباس هذا تصديق فليس يتفاورثح، 

•الأخر واليوم والكتب، الرسل، وكذلك فلأن، لتصديق اؤنا مبالملائكة 
فهذاظاهرا، تفاوئا فيها يتفاوتون أيقنا فالناس الحوارح لأعمال حثنا فإذا 

الوقتنفى وفي مصدق وهذا صالحة، أعمالأ يعمل لا لكنه مصدق ان إنم
صالحة،وأعمال حير صاحب النكر، عن نهاء بالمعروف، أمار قوام، صوام، 

أبدا.الأيمان في هذا مع هذا يتساوى فلا 
الطاعاتص الخوارح وأعمال فيه، الناس يتفاوت القالث، تصديق إذن 
الإيمانأن على الصحيحة الأدلة دلت، نم وس فيها، الناس يتفاوت، والإيمان 



(٢٥٧)الاعتماد الع< تسير 

إلأأمروا وما ؤ تعاأى:ر اه، قال باسنيّان. ويممص بالطاعات يزيد 
الركاةويوترا الصلاة وشموا حفاء الدين له محسن الله ليعبدوا 

[ه ]البينة: ه الممة دين وذلك 

الدين.من الصلاة'كنه وإقام القلب، وإخلاص اللي عبادة فجعل 
أعلاها:قعبة، جعون ومبضع )االإممان : الك. رمول وفال 
فجعلالهلريق(( عن الأذى إماحله وأدناها الك، إلا إله لا أن شهادة 

ثمI( بالعميان وينقص الطاعة يريد  ١٠هنا; الشيح تال ولهذا ويقص، يزيد 
تعالى:الك »ةال فقال ونقصانه زيادته على ثم الإيمان، تعريف على الأدلة ذكر 

ويوتراالصلاة ويقيموا حمماء انمّين نه نخيخن الثة ليعدوا إلأ أمروا ما وؤ 
صدقهي الض الحنفية إبراهيم ملة أي م[، لالسة: ب القيمة دين وذلك الزكام 

وإقامةثرك، كل عن والسعد وتعالى، سبحانه طه ادة العبفي الإخلاص 
الموصلالمستقيم الدين هو القيمة ودين تعالى، لف خالصة الزكاة ؤإيتاء الصلاة 

•وابنة الذ رصوان إلى 
وإيتاءالصلاة وإقام القي، وإخلاص الق عبادة رفجعل الشيخ: ال ق

سانميننيوسالإكان،فانمينوالإتمانكل

أعمالفيه ويدخل له، والإخلاص القلب وامحقاد اللسان فول فيه يدخل منهما 
صريحدليل أيقنا وهذا وغيره. والحج الزكاة ؤإيتاء الصلاة إقام من الحوارح 

زيادةعلى وهودليل الإيمان، مس في الأعمال دخول على البابا هدا في 
الأعمال.هذه في الناس يتفاوت حيث ونقصانه، الإيمان 
شعجة،جعون ومبقع »الإيمان• ; الك. رسول اأوفال : الشيح قال نم 



الاعتقادلعة تسير ( ٢٥٨)

]اكوبة:ه إمماظ قرائنهم ؤ تعالى: ر3ال الإيمان. من والعمد القول 
.[ ٤ ]الهتح: ب اهانأ ليزدادوا ؤ : وقال [ ١ ٢ ٤ 

وفيالك، إلا إله لا فال: المارمن محن :»يخرج الك. رسول وفال 

الطريق\اافجعلعن الأذى إماطة وادناها الك، إلا لاإله أن شهادة أعلاها 
اف،إلا إله لا أعلأئ؛رل نقال; القول جعل الإبمنأ من والعمل الفول 
قرلالإيمان أن على هذا ندل التلريق، عن الأذى إعاطة وأدناها قال: والعمل 

علىيدل أدناها( ) وقوله!أعلاها( ) قوله!أن كما للمرحئة، خلائا وعمل 
وأدنى.أعلى للإيمان أن أفاد حث صراحة، ونقمانه الإيمان زيادة 

وعملواعتقاد نول وأنه الإيمان تعريف عالي دلل أن بعد الشيخ أحذ نم 
دلالةفيها السامة الأدلة أن الصريحة.*ع بالأدلة ونقمانه زيادته على يدلل 
نولهإلى إثارة ب* إممانا غزالتهم ؤ تٌالى: رُوقال • فقال - مق كما ذلك على 

الدينماما إممانا هذْ زادته أيكم يمول محن بهم ّورة أنزلت محا وإذا ؤ تعالى: 
الإيمانتزيد القرآنية والسور الأيات [قنزول ١٢٤:إ.ءاناهفزادتهم آمحغوا 
للنقصان.فهوقابل الزيادة نل ؤإذا الزيادة، على يدل وهدا 

فيالسكينه أنزل الذي هو ؤ القح سررة فى ه ابمانا ليردادوا ؤ • ونال 
]القح:ه والأرض الحموان جرئ ولله إءانهم لمع إيماة يزدادوا الموْغتن قلوب 

والهلمانينةالكون وهي المكينة إنزال فإن الإيمان زيادة على دال أيمنا وهذا [ ٤ 
اذبنصر وتقتهم ا،لومن\ن إيمان نى يزيد مما والشدائد المحن أوقات فى والثبات 

;ادك. ول ومونال I الحديبية. هوصلح الذي القح في حمل كما لهم، 
أوالمر( برة)حئة مثقال فلمه رفي الك إلا إله لا نال: من المار من ايخرج 

ر.طمر»م)ه"ا(محابالإمماصاخرجه 



(٢٥٩)الاعتتاد اع< تبسير 

مممائلآل١،.فجعله الإيمان(( خردلةٍمن برهٍأو مئقال، قيه 

. ٠٠٧متمافجعله الإيمانا( من ذرة أو الهواء( في الهباءة وهي )معروفة خردلة 
مثقالقلبه وفي  ١٠• نوله ونقمانه الإيمان زيادة على الحديث من والدلل 

فيورد وند الصغير القدر هدا إلى صير حتى نقمانه على فهونص ة(( ر ب
أدنىأدنى قلمه في كان من ايار من »يخرج الحديث: هذا روايات بعص 
علىدليل هنا: وأدنى أدنى وله وقإممازارأ، من خردل حسة مثقال أدض 

ينقصولا يزيد الإيمان أن زعم من على رد هذا وفي الإيمان، في المقصان 
النقصان.في صرح والحديث فهوينقص، يزيد كان إذا أنه والصواب 

الصلاةعاليه كقوله كثيرة ول. الرمسة من ذلك على والأدلة 
علىيدل : ءأكمل((فقوله خلما((. يهم أحابمائ الو٠دتي ءأكمل واللام: 

الصحيحالحديث في اء الموصف الرسول. أن كما والكمال. الزيادة 
•الحيض أثناء والصلاة الصوم بتركهن ذلك وعلل ودين، عقل ناقصات الهن 
المرأةلأن الإيمان؛ من الأعمال أن على ويدل ينقص الإيمان أن على يدل وهذا 

الولكنها إيمالها، في نقصا ذلك أحدث الحيض ض؛ والصوم الصلاة تركت إذا 
جميعا.آدم بنات على تعالى الذ كتبه أمر لأنه بذلك؛ تانم 

علىيترتب أن بلازم ليس لكن الإيمان نقمان على الحديث بهذا فيستدل 
بعدئم إيمانه، زاد •' فنقول الليل يقوم الذي الإنسان مثل إثم، النقصان هذا 

لفعللا الطاعة لنقص نقصه زكن إيمانه، نقص نقول: الليل قيام ترك إذا فترة 
عماينقص لم إيمانه أن يعني لا ومنة نافلة ترك لكونه عنه الإثم فرفع العصية، 

واذأعلم.السابق. الكمال من عليه كان 

الأثمان.محاب [ ٣٢]٠ ١(  ٩٣)رنم وملم أ:مباوخارىبج)إأ(محابالإءان. )١( 
ا0ي(ىباب.أ:م-0الخارىرتم). )٢( 



الاعتقادئعة تيسير ( ٢٦

فنتل

صه،؛ ٣١به وصح ، التجئ. له أحبر ما هكذ* الإيمان ويجب 
مافي وسواء وصدق، حق أنه نعلم عثا أوغاب شاهدناه فيما 

معاه.حقيقة على نهللع ولم وجهيناه عقلتاه 

اشحهاالعلقة؛الإيمان المائل من عدد ذكر إلى تعالى الذ رحمه انتقل ثم 
بهأحجر ما لكل الإيمان ويجب )افصل؛ نقال؛ العامة اكاعدْ هدم بذكر 

وصدقحق أنه محا أوغاب شاهدناه فيما صه المقل به وصح المبى. 
معاهء.حقيقة على نطالع ولم وجهلماه عقالماه  ١٠ذلك في وسواء 

يهأحبر مجا بكل الإيمان وهمي الإيمان، اتل ممن كبرى مسألة وهذه 
أنارؤيجب ت الئؤخ تال عندما المسالة لهذه عرفنا ند ونحن ؤه، ول الرمح

ماحاءبهكل إن اونلنات رموله به أووصمه ه نفيه يماوصف اف نمحق 
به.الإيمان يجب تهوحق وغيرْ الصفات باب ني الرسول 

بابفي هنا وذكره الصفات باب في هناك الأصل هدا الشيخ فدكر 
الخبرمجن الني. عن الصحح المص به ورد مجا كل أن ومجفتفاه الإيمان، 
بهنومن فنحن أوسيأتي، صاما الغيب هدا كان مواء أوالغيبي المشاهد 

بمهأحجر رما ; تال ولهدا صحيحا الحديث يكون بأن النون، وضيق؛شرط- 
بهأحبرنا فما بىا« غاب أو شاهدناه فيما صه المقل به وصح المجي. 

منأوشاهده وقتهم، في الصحابة شاهده مجا مثل شاهدناه، مما الرسول. 
مثلها« اأوغاب ومجعجزاته، أخجارْ بعض من نحن أونشاهده جاءبحدهم 



(٢٦١)الاعتلال لعة تيسير 

ومثلوالعرش، والكرس موات العن أر الملائكة، أوعن اس، عن نبره 
آخرفى تكون الش الساعة أشراط عن حبره ومثل ونعيمه الشر عياب عن حرم 

والميزانالحساب من فيه يكون وماذا الأحر الرم عن حرم ومثل الرمان، 
صحإذا الأمور هده كل النار، وأهل الحنة أهل عن حبرْ ومثل والصراط، 

وتصدق.به نومن فنحن بها الحديث 

منالملمين نى وحد أنه هو •حما المؤسف لكن يدهية، إيانية الة موهدم 
الأمرهذا ولعغلمة يه، جاء ما يصدق ولا ، الرمول. بحديث تهين ي

الأمةهده يى وقوعه عن أحبر حين الرمول منه حذر الأمة على وحهلره 
بسا: فيقول أمرنا من الأمر يأتيه أريكته على متكى رجل رايوشلث ذمال؛ 

وفال:؛هأ(رأا أخذنااش كتاب علميه دل شيء من جاء فما الك، كتاب وييغكم 
والسنةالسنة، أي ماى،أاُآ؛، ومغله القرآن أوتيت وإني ،ألا تول. الرمح

تعالى،اس مجن يوحى وحى وهو الأحكام، وعلى للقرآن البيان على مشتملة 
الى)تعنمال يه الرسول ليبينه القرآن أنزل أنه أحبر وتعالى سبحانه واثك 

[.٤٤]اكٍل: إدهمْه نرل ُا ض محن الدكر إللمتأ أنزلا وؤ 
عامة،القرآن نصوص من فكثير بالسنة، إلا بالقرآن نعمل أن ممكن ولا 

لوقعناالرسول يسنة نعمل لم ولو وبانها، بتحمصها السنه حاءمحتا وتل. 

(٢٦٦٤، ٢٦٦٣واكر.ذىرنم)(كتابالة. ٤٦٠٥، ٤٦أحرحهأبوداودرنم)٤•زا( 
حنالأول: ص المر.دي وتال واينماحهرذم)؟ا،ما(فىاكدى. الطم. كتاب، 

سابقالالحديث من جزء ومو آ ٤ ٣ ١ / ر٤ ند الفي وأحمد (. ٤٦٠٤رنم)داود أم أخرجه آ ٢ > 
(.٢٦٤٣رنم)وءححا،الأبنيكافىسالحأح 



تيسيرسمالأثاد( ٢٦٢)

تركخصالة طائفة وهم القرآذيأن، هومدهب كما والإلحاد؛ الضلال أعظم ني 
فيهالخدين، أن ذلاانv في وحجتهم ، Jالمرأن زعمهم على واكتفت، بالة العمل 

الكتاب،والسنة. الكتاب، ترلث، مذمهم على ؤيلزمهم ، وصعيف، صحح 
ها3ضواوالحارقة والحارق ؤ ; يقول وتعالى سحاته ربتا حميعا، والمنة 

[.٣٨أيديهماه 

،شعير حبة مرق الذي السارق هل هوالسارق؟ ومن بالأية؟ نعمل كيف 
مرقأوالذي دراهم، ثلاتة سرق أوالذي يرهنا، محرق الذي أوالسارق 

ولوحتى سارق كل سقطع بالعموم أخذنا فإذا محرق. كلهم درهم، مليون 
حدا.تافها أمرا أوكان ، الماب، دون أمرا كان 

أنديايمماصاليد؟هل^ءاسوالخول: الخاص لمنفذ حثا إذا نم 
الحكمهذا نشذ أن ممكن هل الكتف؟ أوص الرفق؟ أومن الكف؟ من المد 

الشرعية.الأحكام بقية في الأمر وكذللث، الرسول.؟ ببيان إلا الشرعي 
المبي.عن صحيحة ورد^، المي الغيبية والأحبار الشرعية ئلأحكام 

لأنوتشريع؛ حكم من فها تما ونعمل أنمار، من فها مما ونومن نأخذبها، 
جاءفإذا وصدق، حق به حاء وما وتعالى بحانه ربه عن مبالغ ول. الرمح

مثلممقتفاه، والعمل يه الأحذ فاليزمنا عته وصح الق رسول عن الخبر 
الأنمة،به وعمل وغيره البخاري رواه صحح حدينإ فهو ، الذبايج حديحؤ 

الأطباءبعض ناله ما يخالف، لأنه الحدين، هذا فيردون أناس يأتي ذلك وْع 
بلالعالمية الأبحانؤ س محيتا حالفؤ الحدين، هذا أن يثبت، ولم زعمهم، على 

الطب.(محاب 07الممحاريرفم>آتمااخر-بم 



(٢٦٣)شسرلمآالأسماد 

مناما،لا يقظة وكان والمعراج، الإسراء حديث مجفل 

وفيداء الذباب جناحي أحد في أن الأحاث أبتت ذللئ،، من العكس على 
الحديثهذا حول العلية العلمية الدرامات بحص ني ورد كما ، دواء الأحر 

طويل-زس ط ونشرت 

بعضأو الأطباء بعض عليه ما يخالف، الحديث، هذا أن فرض وعلى 
وكلاماس كلام لأن ؛ السب، لهذا ردْ لتا يجوز لا فإنه الهلبية، الأبحايث، 

الذبابوقع ،إذا • الرسول. ثال فإذا ، شيء كل على مندمجان . رسوله 
الأخروفي داء جماحيه أحد في فان لنزعه، ئم فليغسه أحدكم إناء في 

شفاءر.

الأموربقية في وهكذا غه، اس رسول كلام نرد ولا وأطعنا، ممعنا قلنا 
وا-فاعةالمة أهل أصول من أصلا هذا ولكون ٣اارسول.، يخر التي 

ا،والادراجْل الأمراء حديث >امغل فقال؛ اشيات من بأئلة هنا كيح 
والخماعة،السنة أهل مذمتح هر هذا مناما، لا يقنلة كان والمعراج والإمراء 

بهفامري ليلا، السير هر والأمراء القدس بيت إلى به أسري . فالرسول 
الأنصى.السجد إلى الحرام الجد من 

مأعلواس بها، يصعد التي الألة وهي محفعالمنالعروج، والمعراج: 
السنةوأهل ماء. الإلى به العروج أو ، عروحه. به والمقصود ؛كيفيتها، 
هوالصحيح،هذا وحده، بروحه وكان يقظة، كان إنه يقولون: والخماعة 

الرمول.,معجزات من وهومعجزة 

منافكتاب ( ٣٨٨٧ورنم)^( ٨٨٦رنم)البخاري أخرحه والمراج الإسراء حدث 
الإممان.محاب ١(  ٦٨، ١  ٦٧، ١  ٦٦، ١  ٦٠، ١ ٦ ٤ ، ١  ٦٢رنم)لم ومالأنمار. 



تبسبرفةالأمداد( ٢٦٤)

oULdIيكر ولم وأكبرئة، أنكرئة قريث فالأ 

الرسول.صدق على عملنا به يستدل حتى المعراج نل الإسراء وحاء 
لولكن ، ماء الإلى الحرام السجد من به يرج أن على ثائر اس لأن ذلك؛ في 

ندارإنه ت وقال بذلك نومه الرسول. أحبر ثم مكة، من الماء إلى به عرج 
عليكينزل أنه زعمك حنس من هدا المشركون؛ لمال ، الماءء إلى بي عؤج 

منفكان تقول، ما صدق على به ستدل ان ممكن لا غيبي فهوأمر محلل، 
الماء.إلى به العروج فيل القدس بيت إلى الإسراء حاء أن الله حكمة 

بتإلى به الإسراء على اعتراضهم تركز المشركون اعترض لما ولهذا 
وزمنافاتها مفي لهم معلومة محسوسة حادثة لأنها المعراج؛ دون المقدس 
تتمأن ممكن لا أنها يرون حنث عندهم، موجودة كانت التي بوسائلهم قهلعها 

فأناكرتهاّتعفلمره، بذلك الرسول. أحبرهم i، ولهذا واحدة، ليلة في 
وبقيةيقع. أن ممكن ولا يتم أن بمكن لا شيء هذا ونالت: وأكبرته قريش 
.- معروفة القصة 

أحبرهم_(S، ونر هدا أن على دلت أشياء عن أحبرهم الرسول لكن 
دقيقةتفاصيل عن وأخبرهم بل ستقدم، ومتى لها، جرى وماذا المر عن 

إلىيذهب لم الرسول. بأن ؤيجزمون يقعلعون وهم القدس، ببت تتعلق 
فالعلن.

محبحانهاس رفعه البيت هذا تفاصيل عن المشركون مأله ح؛ن أنه ورد وقد 
لاموالالصلاة عليه فوصفه إليه، ينفلر كأنه وصار الّهم،.، إل وتعالى 

ورأهالمكان هذا إلى ذهب الرسول. أن للشك مجالأ ييع لا مما يقيما، ومحتا 
عنيه.بأم 



(٢٦٠)|لأءتت1د لعة تيسير 

عرجثم به، أسرى إنه الرسول. نول من كفار وهم الثركون فهم وند 
ولوكانوروحه. بجسيم كان وأنه لامناما، مثلة كان ذلك أن الماء إلى به 

لملأنها قريس؛ أنكرته مناما والعراجكان الإسراء أن أحبرهم الرسول. 
تعالى.الله رحمه ا،لولف فال كما الناصات، تنكر تكن 

ولالرسأن الإسراء ات رواييعمى ني ورد أنه وهر إشكال، بمي 
عنالعلماء أحاب وقد مناما، كان أنه الأئار يعص وفي استيقثلت نم ت قال 

الصبح،فلق مثل تع ثم الرؤيا يرى كان الرسول. لأن يبعد؛ لا بأنه ذلك 
فماحقيقة، وقعت ذلك يعد نم والمعراج، الإسراء رأى الرسول. يكون فقد 

يقظةوحده بروحه الإسراء عن هوإحبار إغا المثرين الرسول يه أحبر 
٠سبق كما قرسن أنكرته ولا معجزة يكن لم كدلل يكن لم ولو مناما، وليس 

فالرسول.وتعالى. بحانه اف عند علمه فهذا ذلك كيفية عن أما 
وأخرناسرعته، من شيء وعن وصفه، مجن شيء وعن البراق، عن أحمرنا 

يبعضالتقى وكيف ، سماء كل استفح وكيف الممرات، في له حرى عما 
رأىأنه وكيف الأقلام، صريف وسمع المنتهى، سدرة ياع أنه وكيف ، الأنبياء 

بدونمباشرة وحامحليه الماء في اسكلمه أن وكيف حفيقته، على حبريل 
يجميعونمدق فنؤمن آخري، إلى الخمس الصلوات عليه وفرمحس واسعلمة، 

الإيمانوهو الكبرى؛ ءالة الهده بداية في المخ ذكره فقط مثال وهذا 
فإنلامناما، يففلة اوكان ولهذاقال; اس.، رسول عن ماصح يكل 



الاعتقادلعآ تسيير آ  ٢٦٦١

ليفضالسلام عاليه موسى إلى جاء d الوت ذألث\ أن ذلك ومن 
عثة.عيه فرذ رنه إلى فرجع غته، ففقأ شه روحه 

العامان(.تنكر تكن ولم وأك؛رته انكرنه فريث؛ا 
بها»أنمدق الي الخسة الأخار من أي ( ١٧١٥»ومن الشيخ: ناو ثم 

عيه،فسأ لطمه، روحه لشض اللام عليه مرمى إلى جاء ئا الوت ملك 
عينه،راأ.ه عل قرئ ربه إلى فرجع 

:نالواحيث التقيمن بعص من اعتراض مثار كانت حادثة أيقنا وهده 
الذرسول مموسى هدا يليق وكيف وهوملك؟ الوت ملك من موسى يمقأ كيف 

وكليمه؟

ثمنأذنابهم ومن واللاحدة المتثرمن من وجد أيقنا الحدين، العصر وفي 
منهدا يي كيف ويقول: الاعتراخى بنفس يعترض محن المسلمين إلى ينتسسبإ 
حديث،الحدين، هذا بينما ذللئه، لأجل به ؤيكذب الحديث هذا يرد نم موسى، 

شالث،لا صحيحة بأسانيد أحمد والإمام وملم البخاري رواه عليه منفق ثابتؤ 
ؤإثماورواته، إسناده جهة من الحديث، هدا برئ أحد يتكلم لم ولزلكا فيها، 

وأهلالقاصر، ورأيه بعقله الرسول. خر على تعترض من علمه اعترض 
مللناأن وهو به، جاء مما ويصدقون الحدين،، يؤمتونبهذا والحماعة السنة 
سحاتهالذ إن نم عينه، موسى فقأ روحه ليمبفى موسى إلى جاء لما الوُت، 

مموفهر كما أحرى مرة موسى إلى وجاء منه، الموت ملك على رد وتعار 

ر.أمر»م)'اتما'؟آآ(كابالأنسا،. ^^١!، كاب، ( ٠٣٤ رنم)٧ الخاوي اخرجه :١( 
المقاتل.



(٢٦٧)الاعتقاد ئعة تيسير 

،جلدْ على وامسح ثور إلى تعال لك: يقول الك ءان وثال؛ الحديث بقية ني 
قال;؟ ذلك وبعد مومى; فقال عمرك، من منة جلده مجن شعرة بكل فلك 

إذنأ.الأن نال: الوت 

اذعند ذلك، فيلم الكيفية أما بذلك، يصدنون والخماعة السنة نآهل 
إلىيأتي حبريل كان نقد السنة، من نواهد ذلك على وعندنا وتعالى، تبارك 

الكلى؛دحية صورة في أحيائا يأتيه وكان بثر، صورة في اس. رسول 
الصحابةفيقول الرسول. على يدخل كان إنه حتى المشهور، الرجل 

•■مريل م يينما لحية، عله لحل لعضهم؛ 

لدىمعروف غير رجل صورة على الرسول. إلى جبريل جاء وكيلك 
إذالذ. رمحرل عند جلوس نحن ر؛بينما عنه-؛ اف عمر-رصي نال الصحابة 

أثرعليه يرى لا الشعر، سواد ثديي الثياب، بياض شديد رجل علينا ٌللع 
أنهيعلم لم الرسول. أن الروايات بعض وفي أحدا، منا يعرف ولا السفر، 
علىالملائكة دخول خبر تعالى اس كتاب وفي الأسئلة، نهاية بحد إلا جبريل 

علىلحولهم وكدا خيفة، منهم فأوجس يعرفهم الخم-ولم إبراْيم-ي 
اللام..-عليه لوتل اذ نبي 

ملكيكون أن بمنع الذي فما بشر، صورة في يأتي كان جبريل أن فالشاهد 
أولأ.هدا ففقأعينه، بئر صورة في اللام عليه موصى أتى الوت 

ببينهفإذا ننلر موسى يكون أن يحتمل ألا مرمى على لحل لما • وثابا 
فيكما - عينه ففقأ أحد بيت على اطلع من أن نعلم ونحن غريب، رجل 



سميرك<الأءتداد( ٢٦٨)

الساعة.أشراط ذلك ومن 

فيغرسا رحلا إنسان وحد فإذا عليه، شيء لا أي ، هدر فعينه - الحديث 
ممايستهلح؟عليه ويهجم لحارمه يغضب ألا ييته؟ 

،لغيره او السب لهدا عينه فقأ فيكون بشر صورة على أتى الملك كان فإذا 
أنواختار إليه تمع امالموت ملك أنا I له وفال الثانية، المرة في حاءْ فلما 

•عاجلا روحه يقبض 

ولاونمدق به نومن فنحن الصحيحة بالأسانيد ورد إذا الخبر أن فالحاصل 
عندمن كل ؤ ونقول ونسلم نقبل بل لرده الشبهات نقيم ولا عليه نعترض 

•٧[ عمران؛ ]آل ه ربما 

صحتالتي الأمور من أي اعةة الأقراط ذلك ومن ٠ I الشيخ نال مم 
وهيعلاماتها، الساعة وأنراط الساعة، أشواؤل بها نصدق ونحن الأحبار بها 

فريبة،كبرى أسراط والقسم بعيدة، صغرى أصراط منها نصم * نسمان 
عليهموته مثل ، الرمول. عنها أحر التي المغيرة الأشراط هي فالمغرى 

الحجاز،في خرجت التي والنار القدس بيت فتح ومثل لام، والالصلاة 
وغيرها.الأقراط كتب في المدونة الكثيرة الساعة أثراط س وغيرها 
الدجال،كخروج الزمان أخر ني اتي الش فمثل الكبرى الأثراط أما 
وطلوعالدابة، وخروج مجرم، ابن عيي ونزول ومأجوج، يأجرج وظهور 

عليكاطلع رجلا أن م I ت نال ه اذ رصرل أن عته اذ رصي هريرة آيي حديث إر إثارة ( ١ ) 
رنمالبخاري أحرجه جاح• س عيك كان ُا عسه ذسات يحماه، نغذكه إذن بغير 

•ساطاعم:  ١٠٧لفظ رفي الأداب محاب ٢( ١  ٥٨رقم)وملم الديات. رآ'\'ا-(ىاب 
.[ ٤٣]٢( ١  ٥٨سر)يفقورا ان لهم حز فقد إذنهم، بغم نوم بيت 



(٢٦٩)الأسماد سيرسن

والخوفاتالمن، س حرج اش زر والدخان، مغربها، من الثمي 
كبرى.أشراط فهدم الثلاثة، 

عنهبعيدة ٠-^^ القيامة يوم عن لبعدها بعيدة الصغرى الأقراط ومحمبتا 
أنورد فمد القيامة؛ يوم من لقربها ثريثة الكبرى الأقراط وسمست، نسبيا، 

الماعة.ثيام بحدها ويأتي متتابعة تأتي، الكبرى الأقراط 
ونحنكتبهم، في وذكروها العلمام، عنها تكلم كثيرة الماعة وأشراط 

حتىاعة ايتفرم لا ، ت لم مصحيح في ورد مجا مثل منها، صح تما نومن 
ينحرالفرات نهر أن ورد ما وكدللئ،  ٢١١وأنهاراءمررجا العرب جزيرة تعود 

روما،فتح من ورد ما وكيلك ، الناسويقتتل ذهب، من، حل( •؛م، 
ويقلالمساء يكثر الزمان آخر في أنه ورد ما ومثل ا، الشعكلينية١٣وفح 

أخرجه.اومرقم>ب0ا(ئابالزكاة.)١( 
و.لمرنمر؛آا/آ(كت1بالفحم،.أخرجهاوخارؤ،رنم)بما\7(ئاباكت،. )٢( 
0هه(، ٥٠٨الظرك)أ/أآإ، ني والحاكم (، ١٧٦روىالإماماحمالفىاسرآ/)٣( 

•أولأ تفتح الغايتتين أي ُ ومثل العاصن بن هممرر بن اف عجي عند كنا ت ناله نسل أيي، عن، 
شالنالا كانا ت ناحرج نالا حلؤر، له يمندوق، اف عجي فدعا أورومية؟ القطنهليتية 

تفتحالدينت؛ن أي اس رمسرل مثل إذ نكسب اس رسهرل حول نحن يينمأ ت اس عسي 
يعنيارلأأ. تفح عرقل •مدينة اف. رمول فمال أررومية؟ الشطنيية أولأت 

.رنم)٤( الصحٍحة -،< ٧١رموفي الآلا'و، وصححه القطنيجة. 
وندّ اليوم إيطاليا عاصمة وهم، اللار.ان معجم في كما روما مي وررمية • اف حفظه ونال 
نمانماتةمن أكثر يعد وذللئ، هومعروف، كما العثم،اني القاع محمد يد على الأول الثتع نحمؤ، 

نبأهولتعلمي ولابد، تعالى اف بإذن الثاني الفتح رصيتحمق بالفتح، النم، إحبار من سنة 
علطنيةالقفتح أن يرى من العلماء ومن ، ( ٣٣/ ر١ المحيحة انثلرالمالمملة ٠ حهم، بحد 

ساعالنته ححم( الكفر وأنهارحعتإإلى حاصة بعد، يآمت، ولم آمحرالزمان، في سكون 



لاعنتادا لعة تيسير ( ٢٧٠)

انمجاJ،خروج مقل 

.، امرأة١١لخمين نيما الرجل يكون حتى الرجال، 

أنالناس بعض يعممد كما ميتة، كلها ليت الأشراط هذه أن يعلم أن وينبغي، 
بلفتا، كلها ليت الأسرامحل فإن ■محءلأ؛ وهدا ، وبلاء قس كلها الساعة أثراؤل 

البلادفقح بقس، لبى وبعضها قس فيعضها ميجرى، عما أخثرنا ول. الرم
حتىبينا كل الإمالآم ويحول ؛ه\ن، لى ال||ملمان قبل من وروما كالقسهلنطنة 

الميشرات.أعظم هومن بل بقس، ليسر دخله، إلا وبر ولا مدر بيت ييع لا 
مثل٠ فمال مريعة بأمثلة اعة السسأشراط على اس رحمه الشخ مثل؛ يم 
خروجهفي الشي. عن الراتره الأحاديث وردت والدجال الدجال(( خروج 

الزمان،أخر في يخرج أنه النير. عن صمته فير ورد كذاب، وهودجال 
النساءمن كثير به يقس وأنه اليهود، منر أتباعه أكثر وأن الناس، به يمس اف وأن 

بحفمربها يمي بخوارق، يؤيده الله وأن الأرض، يجوب وأنه العقول، وصعقة 
أنالخربات ويأمر تنبت، أن الأرض ويأمر تمتلر، أن ماء الفيأمر الماس؛ 
•الأرض تحت س كنوزها تخرج 

أرأيتمللناس! الدجال فيقول بمدنه، ولا به يكذب الذي، للرجل، ؤيآتير 
يقولالذؤ، الرجرا بهذا فيأتي نعم، • فينرلون أمدفونير؟ وأحيينه فتلته إن 
وأنيرجع بأن الرأس أمر أمامه، جرى إذا حمر رامه ويقعلمر كذاب، أنت ت له 

للناس.عفليمة لمنة ذلك وفير جديد. من ويحيى فيعود جديد من يحيى 

الوايليوصف السامة.د/ اثراط انظر حالمة. ملماتية وأنها إصلأمة، غير أنها كومتها ح ً

العلم.رفم)ام؛أ"آ(كتاب لم ومالعلم. كتاب ٨( )١ البخاريررقم أحرجه ر١( 



(٢٧١)الاعتآناد الع< تيسير 

ثمالدحال قتله أن فعد بذلك، مس فلا رأسه قطع الذي الرجل هذا أما 
ماواس لا ت الرحل هذا فينول يي؟ أتؤٌن • الدجال له يقول الذ، بأمر يحه 
فتنةفهذه عنه، فيعجز أحرى مرة فيطلبه الكذاب، أت يقينا، إلا فيك ازددت 

حتىالدجال من يوم ذات أصحابه حذر أنه الني. عن ورد ولهذا عثليمة؛ 
الصلاةعليه ومحال ا الدينة أطراف على أنه ظننا حتى يحذرنا زال ما ! نالوا

• ٢١٧١٢٠١١١١الميح مجن حاورأمته وقد إلا نبي من  ١٠١٠واللام؛ 
محه\آا،فليئأ جال JJإامنكم سمع ومن تال: أنه الشي. عن ورد وتد 

والس—احرالكاهن إلى الذهاب عن بنهيه وهونبيه لحكمة، النهي وهذا 
حدعكأحدهما إلى ذمت إذا فرمما لذلك، يجوزإتيانهما فلا فتنة، لأنهما 

رممابل الشياطن، بها أحبرته التي أمّرارك معرفة ودعواه وفعله قوله ينحرف 
والضلال؛الكفر في له حائما وصرت وشركه، حبائله في ووقعت صدقته 

،((١٣محم،، على أنزل مما كفر فقد يقول مما فمدقه كاهنا أتى من ء قال.: 
١ربعتيصلاة له تمل لم شيء عن أله فعرافا أتى Dءن ت أيقنا وقال 

القس.ومأمرغم)جمآ(كتاب الممحارير»مرا'آاي(محاباص. أخرجه )١( 
اخرج4أبوداودرقا)؟امإ(مح\بالأم.)٢( 
حديثعن إلا الحديث هدا نعرف لا ونال الطهارة كتاب ( ١٣٥رنم)اكرطى أحرحه )٣( 

•إسادء فل من الحديث عل.ا محمد ومحعف . .الهجيمي. مميمة أبي عن الأثرم حكم 
وف( ٤٧٦، ٤ ٠ اال،و)آ/٨ ش واحد الطهارة تحاب ( ٦٣٩رنم)ئج< ابن أضا وأحرجه 
سعلى حاشيته في شاكر احمل. العلامة الديارالمرية محيث الحديث هدا صحح 

(.٢٤٤اكرءال.ىولهفىذلكبحثجمد)ا/م؛آ، 



تسرك<|لأحت1د( ٢٧٢)

فيقثله،لام العليه مر؛؟؛ ابن عيسى ونزول 

ته قال ثم ومن أشد، نأمره الدجال أما والعراف. الكاهن ني نهدا ٢، يوماءر 
تفقال ذلك، سب . الرسول >ين تم عغهء فليعأ بالدجال منكم سمع مجن ر| 
منبه سمث لما فسبيه؛ مجومجن أنه يحب وهو ليأتيه، الرجل إن فوالك  ١٠

أنهأشهد الدجال، هو هدا نعم ■ أولأفيقول الرجل به مع ي■ ٠ هات جالف
بأنهاليشينسة الأدلة عنده وتكون ، اس.■ رمحول عنه أحبرنا الذ«ى الكذاب 

الخوارق،فعل على القدرة أوتي لأنه به؛ يقس ربما إليه أتى إذا لكنه الكذاب، 
أحرجىوللارخى ، فتنبت، أنبتى وللارصن فتمعلر، أمُ؛لرى للماء فيقول 
هدهشاهد فإذا ثانية، مرة ويعيده رحل رأس كنوزها، فتخرج كنوزك 
.الرسول حدر العثليمة القس فلهذه وصدقه، به فامن به حيع فلرمما الأمور 

,إليه الذهاب س حذر كما منه 

النهاية،في مجرم ابن عيي ويقتله اليهود، معه يخرج الدجال حرج وإذا 
بأننومن أي فيقتاه(( اللام عليه ٠ريم ابن عيسى اونزول • ١^١٥—، نال ولهذا 
•الدجال يقتل وأنه الزمان فيآحر ينزل واللام الصلاة عليه مرك! ابن عيسى 

حيثاليهود ومعه الدجال، خروج بعد يكون مجرم ابن عجي فنزول 
الدجالذاب عليه أنبل فإذا محمد.، أمة من المؤمنون ومعه عبي يقاتلهم 

شره.مجن الساإمين ويريح يقتله عيسى إن ثم ، الماء فى الملح يذوب كما 

كقولهاللام عليه عيسى لنزول إشارات، فيها آيات، القرآن في ورد وقد 
أنلمن وإن ؤ ت تعالى وتوله ، ٦؛! ١ ؛ ]الزحرل، ه للساعة لختم وإيه ؤ تعالى: 

أ:م-بمسالمربر«مآأ(محاباللام:١( 



(٢٧٣)الاضلاد نمآ تيسير 

عنمتواترة أحاديث ووردت [ ١٥٩تالساء:ب موته فل يه لئومس إلأ الكتاب 
دمشقمدينة ثرثي سيكون نزوله وأن الزمان، آخر في سينزل أنه الضي. 

على. ٢ الخاJيثأ١ في بت كما - متكثا اللام عله فينزل المضاء، النارة على 
اجتمعوند فينزل الحمام، وهر يتماس، س خؤج كأتما ه رأّيقهلر ملكين 

صلاةحضرت وند الزمان، آخر في يأتي الذي الهدى ومعهم الملمون، 
لهذ0تكرمة المهدي خلف عيص ويملي نابي، بتا صل ت له مقولون العصر، 

يتولىثم ، . محمد لشريعة اتباعه على دليل العمر معهم وصلاته الأمة، 
كماالدجال ؤيقتل يالقرآن، فيحكم متين، وتمكث ؤإمامحتها الأمة قيادة عيسى 
أنفي النصارى دعوى سهلمل أنه أي الصليب ويكر الخنزير، ويقتل سبق، 
منيقبل لا أنه الجزية وصع ومعنى الجزية، ويضع صلب، اللام علته عيسى 

أو. محمد نبينا به حاء الذي الإسلام إلا والصارى اليهود س الكتاب أهل 
السيف.

السيفؤإما الإسلام، إما ثلاتة: أحكام الكتاب لأهل عيسى نزول فقبل 
أماصاغرون، وهم يد عن الجزية ؤإما والجزية، الإسلام أورفضوا ناتلوا إذا 
هدافي لأنه السيف؛ أو الإسلام إلا هناك فليس الزمان أخر في عيس نزل إذا 

نبيهمفهذا الكتاب؛ ثبهة من أويدعوْ أنيقولوْ تمكن ما هناك ليس اليوم 
حميعاالأنبياء على أحذ اس لأن محمد. طاعن يأمر حاء فد إليهم الرسل 

القس.ئلمرمرسآ<ىاب أحرجه 



ك<الأطتادتيسير ( ٢٧٤)

ومأجوجيأجوج وخروج 

قالولهذا ُه ليومن وهوحي محمد. بعث لثن والساق العهد عيي ونهم 
. ٠١١٠يتميأن إلا ومعه ما حما مرمى لوكان >اواس الرسول: 

ولابالقرآن يحكم عيسى فإن ثم ومن بعصا، بعضهم يصدق فالرصل 
الذيالني لنزول محرف •مر إنه ت نل لو حتى الأنحل لأن بالإنجط، بمحكم 
لأنهالمخ بهيا يؤمن اللام عليه وعيسى بالقرآن، متسوخ نهو به إله أوحى 
أحرني السلمين صلاة يصلي نهر وليلك الخاتمة، محمد. برسالة يؤمن 

إلا- النصارى من إليه ينتسب ممن حتى يمز- ولا بالقرآن إلا يحكم ولا الزمان 
الجزيةويضع الخنزير ويقتل الصليب يكر فإنه ثم ومن محمد.، اتساع 

محمد..بشريحة ويحكم 

يعيايهلن • واللام الصلاة عليه أويعتمرنقال بمحج وندوردأنه 
حقاكحال فخثر ، ٣١٠ليتسئهماار أو حاجا الروحاءرآ، بفج مرمر ابن 

منفه وما مرم ابن مس نزول حبر وكذلك ونمدقه، به نومن وصدق 
•به نومن حق أحداث 

وماجرجءيأجوج احروج ت الشخ كماقال الماعة أثراط وأيقنافمن 
وقدالزمان، أحر في يخرحون ألهم ورد أدم، بني من عنليمتان طائفتان وهما 

الحافظمجاووينسسىاذم س(ونه فيس)م/ص، احد أخرجه )١( 
(.١٧٩الهثيفيساروائ.)ا/ه7ا، 

.والمدينة مكة بين هو ت الروحاء فج ( ٢ ر 
•والعمرة الخح ب؛ن يقرن معناه ت ءلشنهماء ت وقوله . الحج كتاب ( ١٢٥٢)رنم مسلم أحرجه )٣( 



(٢٧٥)|الآعتع1د ل،و< تيسير 

الخيامةيوم جاء إذا وأنه المد وصع حينما اكرنين، ذي نمة في ذكرهم ورد 
دكاءجعله ريي وعد جاء فاذا ؤ تعالى! نال كما دلأوتهدم، الزمان وفرب 

.[ ٩٨]الكهف: ب حما ربى وعد وكان 

الهلعام،فيأكلون الأرض، في يفدون وأنهم كير، عددهم أن ورد وند 
بتنمرم ابن همكا وجود رثت محا لذلك بهم اللأء وثعفلم الاْ، ويشربون 

فعلماذا انظر عبي يا ت ويقولون عيسى إلى السلمون فيأتي الملين، أنلهر 
يخلصأن وتعالى سبحانه ٠٥فيدعواعليهم، قالع ومأجوج، يأجوج 

صغيردود يبه بيتكون مرض وعر النغما، عليهم اس فيرسل شرهم، من 
جثثهم،مجن الأرِر امتلأت وند ؤيمبحون جميعا، فيموترن الأجسام يأكل 
سبحانهفيدعوربه عيي فياتون بدللثا، الملمون ويتاذى أجامهم، فتنس 

عظميل ثأتي، أنه ورد الروايات بعض ففي الأذى، هدا يرنع أن وتعالى، 
أنهبعضها وفي شرهم، من الل٠ين اس ويريح الأرض، س جثثهم فكس 

التفاصيلآحر إلى • شرهم من الملمن وتريح ادهم أجفتأكل محليور تأتي، 
شأنهم.في الواردة 

فتنةوهم الكبرى، اعة المؤعلامات من ومأجوج يأجوج أن فالحاصل 
فيأتونواليابس، الأخضر على ويقضون الأرقى في دون يفلأنهم عظيمة 

بدلكنومن فنحن أبدا، ماء بها يكن لم كأن حتى ماءها فيشربون البحيرة على 
الماعة.ثيام نبل سيحدث أنه ونعتمد ونصيقه 

الصحيحالحديثا في ورد لأنه آدم بني من تفة أيقنا ومأجوج ويأجوج 



الأحقادتسيركة ( ٢٧٦)

بعثأخرج آدم يا لائم؛ القيامة يوم تعالى الك يقول ٠ ت نال ئا النبي. عن 
ونسمةتسعمائة ألف كل من فيقول: الغار؟ بعث رما رب يا فيقول الغار. 

حملذات كل وتضع شسا الولدان يجعل يوم افهذا ت فنال. 1 ونمعون 
بسكارى،.هم ومحا سكارى اواس وترى حملها، 

عمائهنالحكم؛ هذا الخلائق مع يحينما الولود نيه يشيب يوم فهدا 
ةصحابعلى ذلك فاشتد الحنة. إلى وواحد المار إلى عوز وتوتسعة 

ال!فنالرحل؟ ذلك أينا اس رمول يا ت فقالوا به سمعرا ئا اس. ول رم
رجل،راا.ومكم ألما ومأجوج يأجوج من فإن ، »أبشروا

الشعر،نعالهم أن رصفهم من وورد آدم. بني من ألهم على ذلك فدل 
أياكلرنة الجان وحرمهم كأن الأجسام، صغار الأنوف، صغار وألهم 

٥مسادد 

سوروإن الصئن. أهل هم وماحوج يأجوج إن يقول؛ الموم الناس وبعض 
يكثرونسالصان أهل إن ■' ويقول ذوالقرن^ن، بناه الذي هوالسور الصين 

أعلم،قاس ذلك على دليل هناك ليس ولكن الإفساد، هذا منهم وسيكون 
عردلل لدينا لس أنه إلا به وتصدق ومأجوج يأجوج بخروج نومن فنحن 

بلإ عنهم يحجزنا مرر المن وبين بيننا ليس إنه نم تهلعثة بصورة نحديل.هم 
•حاصل ومحنهم محننا التنقل 

ذلكفي الواردة المموص •ع يتوافق لا فول البن، أهل بألهم فالقول 

(ممبالإuم٢٢٢صرق؛>محابارتاق. 



(٢٧٧)تيسردةالأسم1د 

الداثة.وخروج 

أومنةتعالى اف كتاب من الأدلة به وردت ثد الأمر مادام I ونقول يظهر، فيما 
منأوبم وما ُؤ ت تعالى ثال به. ونومن بدلك نصدق فاننا ، الذ. رمول 

[.٨٥اسمإلأبه]الإصا،: 
الساعةأشراط من أيمنا وهذه الدابة٠ ءوخروج اس؛ رحمه النسخ نال ثم 

١لأرضمن دائه نهم أحر-ظ تيم الفول وقع ؤوإذ'ا تعالى: فال ^١ الكرى 
[.٨٢دكلمهمب]المل; 

كلوتم الاس، ونخامحلب اعة المسنيام نبل تخرج عظيمة دابة فهي 
أحد،عالي أحد حال تخفى لا حتى مؤمن، وهدا كافر هدا وحهه، في واحد 

الدابةءتخرج ; مرفوعاأمحامة أبى ح،ويث في كما ٠ الكافر من ا،لومن فيعرف 
العيرالرجل يشتري حتى فيكم يغئرون نم خراطيمهم، على الاس م فت

االضلما؛ن(أاأحد من افتريته ت 3يض^ل اش؛ميته؟ ثمن ت فيقول 

ؤأحد على حاله يخفى أن أحد يتهلح ولا ظاهرا يكون شيء فكل 
خامومعها الدابة تخرج ٠ ال: قالمي. أن هريرة أبي حديث وفي 
وجهفتجلو لام، العليهما عمران بن مرمى وعما داود بن مليمان 

الخواءرُ،أهل إن حتى الكافر؛ا"محاتمرم، أنف وتخهلم بالعماري، الومجن 

المحيحةومحوني الألساني وصححه ٢(  ٦٨/ ند)٥ الني أحرجه )١( 
رذم)آأما(.

•همْ • نجلووجهالوس ، ٢١
أىنمه.تخطموجهالكانر; )٣( 
الموتاسةضنء.اعلالخواء:)٤( 



الاعتمادلعة تيسير ( ٢٧٨)

•المز به صح ثما ذلك وأشجاه مغربها، من الشمس وهللوع 

كافرا(لا/يا ; هذاويقول مؤمن• يا هذا؛ فيقول ليجتمعرن 

التوبة.وانةطاع مغربها من الشص طلؤع بعد يكون أعالم-إغا راق - فهدا 
ونوعها،الدابة؛ هذه صفة أما بخروجها، ونمدق بها نومن الدابة ذهال>ْ 

وتعالى.محبحانه الك عند علمه ذلك فكل وشكلها، ولونها، 

•ونمهم وتخاطهم الناس تكلم وأنها الدابة بخروج نومن فنحن 
نالكما مغربهار من الغمس أءللرع الساعة آشرامحل من أنمتا كدك 

أودل من آمنت نزنكن ^١ ١٥١ث1ا يممع لا ربك مضآنات يأتي نوم ؤ تعالى: 
الني.حديث يي ذلك فر وفد [ ١٥٨]الأنعام:ب خرا إممانها نجر كنت 

منطلعت وإذا الغرب، من تهللع الرمان آخر هي الغمس أإن الصحح: 
آمنتتكن لم إيمانها نما بممع لا فيرمغد أجمعون الماسآمنوا وزآها الغرب 

• ١٠خيراإيمانها في بت كأو فل من 
منالشص طلعت فإذا مغربها، من الشمس ممللع حتى باقية فالتوبة 

عظيمة.كونية آية وهذه التربة، انقطعت الناس ورآها مغربها 
عنورد مثلما الملء به £\صح ذلك !وأشجاه اس: رحمه قال تم 

المغرب،ني وحنا الشرق، ني حفا الثلاثة؛ الخسوفات س المبي. 
•العرب جزيرة ومعل نى وحقا 

اهأ(رثهاولوأحمدفىافاو>أ/ها'آ، اين.ّا.بمرثم>ا"ا"«أ(مماباكن. احرجه )١( 
الأول.الحديث 

المرذم)7ها(كتابالإممان.وم. محاب ( ٦٠• )٦ رنم المخاري ب )٢( 



(٢٧٩)الاعتتاد لعة تيسير 

٠حق ونممة الشر وعذاب 

،مغريها من السممن طلؤع - سبق كما منها* كسرة، الكبرى الصاعه فعلامامحتا 
الدجال،وخروج عيي، ونزول رمأجوج، يأجوج دحردج الدابة، وخروج 

الزمان،آخر ني وتعالى سحانه اف آيات من وغيره الدخان الآJات من وأيقنا 
المارأن ورد ففد الماس، ونحشر تخرج اش المار ت الكبرى الأيات من وأيقنا 
فإذاباتوا، إذا معهم ونيّ-ا الناس، فتحشر اليمن، جهة س الرمان أخر في تخرج 

أصبحواؤإذا معهم، نامت ناموا فإذا ناموا، الإعياء عليهم واشتد الليل جاء 
,الساعة تقوم فعليهم الحنر، عند يجتمعوا حتى حنرتهم 

شرارعلى إلا المامحة !لأتموم ال: فانه المثي. عن تبت ولهذا 
ذلك.من يحيدنا أن وتعالى افدسبحانه فنسأل ، الخلقءأ
يلحونعيمه القبر عذاب حق، ونعيمه المر اوعذاب I الشخ فال نم 

عنتعالى اس فال الرسول.، أحاديث أيصا عليه ودلت القرآنية الأدلة عليه 
أدحلواآلالمئاعه ئموم ويوم وعفنا عدوا علؤها يعرضون النار ؤ ونومه: فرعون 
عالمهاهالناريعرضون ؤ فارادبقوله: [ ٤٦]غافر:ه العذاب أشد فرعون 
فدلالأية، ب . .٠ أدخلواالناعه نموم ويوم ؤ ذلك: بعد نال لأنه القبر عياب 

الساعة.قيام نبل البرزخ في يكون إظ الأول العذاب أن على ذلك 
ثابتةحدا كثيرة فهي ونعيمه القبر عياب على المنة من الأدلة أما 

الموت،فى الذ رصي عانت بن الثراء كحديث متواترة، بل وصحيحة؛ 
فيوالكافر المؤمن روح خروج وكمية وشدته الموت المي. ذكر حينما 

اخر-بمملمرنم>آإآآ(محابالقس.)١( 
داودوأبو . ٢(  ٩٦، ٢  ٩٥، ٢٨٨،  ٢٨٧المني)،/ ني أحمد أخرجه الطويل المرل حديث )٢( 

الألمن.من جمع صححه صحح حدث وعر المنة. كتاب ( ٤٧٥٣رنم)



دu_Vالعة تيسير ( ٢٨

إلىباب له ويفتح مه، ويعم ورْ ني له يمح الومن أن وليه طويل، حديث 
•آحرْ إر وينحانها، وردحها نممها من ياته ابنة، 

وحميمها.سمرمها من النارويأتيه إلى باب له بمح نإنه باس والعياذ الكافر أما 
٠إنهمافقال;نرين عر مر لآ ه الني حديث المر عياب أدلة من أيقنا كيلك 

وأمابالممسمة، الماس ييربمشي فكان أمااحدهما كسر؛ في يعدبان وما ليعذبان 
ونعيمه.القبر عداب على فهدادليل بولهأرا؛ من يستتر لا فكان الأخر 

وعقيدةبها، ونصيق نومن المي الغيبية الأمور من ونعيمه القبر وعذاب 
معا،والخد الروح على يكون أوالنعيم العياب هدا أن والخماعة السنة أهل 

أكلتهبإنسان ذلك على اعتراض ولا ونسلم يه نومن غيبي، أمر أيقنا وهدا 
كيففيقول: وروثا، بولأ أحرجته نم بطونها فى طعام إلى ونحول باع ال

أوينعم؟فبره فى هذا يعدب 

ربهعن ويسألانه ملكان ويأتيه فبرم فى سيحاسب أحد كل أن نومن فنحن 
مر،في يدفن لم ولو حتى ينعم أو بذب إجابته بحسب ؤإنه ونبيه، ودينه 
أتباعهاإحراق تتعمد من الأم ومن المار، غي أوأحرق ثاع الس-ولوأكلته حتى 
ةرتيغاندي إنديرا ماتت لما أنه حتى وغيرهم الهندوس عند هوموحرد كما 

فلمالمار أكلتها وقد الوثنية، لطموسهم تبعا بإحراقها ولدها قام الهند، وزراء 
منوهذا نرها، في متحاب بأنها نومن فنحن ذلك ومع إلارفات، منها يق 

عنتختلف الرنخ أمور لأن كيفيتها؛ نعلم ولا بها نصدق التي السية الأمور 

(ئابس.٢٩٢لمرقر)و٠L\(_الحائز. Y'VAأخرجهالمخاريرنم))١( 



(٢٨١)الاعنتاد لعة تسير 

حى،المر وفتته صلأم، كز في به وأمر منه، التجئ. استعاذ وقد 
•حق ونك^؟ر وموال 

هه

قدير.شيء كل على تعال واس الدنيا، الحياة أحوال 

فيرمدا سه( النمي. امثعاذ اوفد الذ: رحمه الشيخ نال نم 
ومنالقبر، عذاب من صلاة كل دبر يستعيد كان. أنه الص*ابءة الأحاديث 

.، الحديث١ في ثبت كما بدلك وأمر ،، الدحالأالمسح 

حق(.ونكير مكر وموال حق، المر اوكة الذ رحمه الشيخ قال ثم 
السؤال،فتة هي الفتة وهذه قبورها ني تفش الأمة هذه أن البي. عن ورد 

فا،لومننسك؟ من دينك؟ ما ريك؟ من له ويقال قبره في سيسأل إنسان فكل 
يقولأدري، لا ، هاْ  ٥١٠يقولان! والمافق والكافر صحيحة، إحابات يجيب 

وفيالدئيا الحماة في النابت بالنول اإذينآ٠ئوا الله فبت ؤ ت الى تعانته 
تماآ[.الآحرهبتإبرامم:

يومالثبات ؤإلى القبر في الزال عند الثبات إلى يودى الدنيا في فالثبات 
يسألانأنهما الّبي عن ورد وند حق، أيقنا ونكير متكر وموال القيامة، 

والضلالالرخ أهل ويقل الإجابة، لحمن آمنوا الدين تعالى اس ف؛وفق العبد، 
•أدرى لا هام، هاْ •' منهم الواحد فيقول 

يماماأ(ىب، ٦٣٧٦، ٦٣٧•، ٦٣١٨، ٦٣٦٦، ٦٣٦٥، ٦٣٦٤أخرجهاJخارىرم>)١( 
[،(ل٢٧٢٣٤٧)[، ٥٢، ٥١(]•٥، ٢٧ر٦•مرذم)آحه(]آأ[، و.ّالالدعراص 

ء.UJJاىاب،الاJموال٦٧
(.٢٩٦، ٢٩٥، ٢٨٨،  ٢٨٧رإ/ الند احمد؛ي أحرجه الأبق البراء ^LJ^، في كما )٢( 

(.٣٨، ٣٧/١والحاكم)الط. (ىlب، ٤٧٥٣)وأبوداودرنم 



سرسالأذتاد( ٢٨٢)

حق.الموت بعد والعق 

الترمذيرواه حديث في ورد نكير والآ*حر منكر احدهما وسمية 
والأخرمتكر أحدهما ملكان ياتيه ت نقول أن مجن غ  ١٠فلا ثم ومن ، وغيره 
لإل

إذااذ سيل في الشهيد أن الأحاديث بعض في ورد أنه وهي مسألة وهتا 
وهوات مإذا اف سبيل في ا،لراط أن أيقنا وورد ^، ٠^٠٥١٣في يقس لا مات 
منالكرم افك أل ن٠ القبر نتنة من يثنون فهؤلاء ، فبره فى يفان لا مرابط 

فقاله.

تلغة البعث حقء الرت بعد ااوالمٌثؤ تعالى اس رحمه الشخ نال نم 
القيامةيوم قبورهم من. وبعثهم الناس إحياء الاصعللاح: وفي الإرسال. 

اذكتاب في الصريحة أدلته وردت تل. حق، البحث وهاوا ، والجزاء اب للمح

اذ.؛رسول تال ت قال هريرة أبي حدث من الخناتز كتاب ( ١٠٧١رنم)الترمذي أخرجه )١( 
رالاخر:• ايكر  '•لأحدمما يقال • ازدنان أسودان محالكان اتاء - احدكم ت أونال الميت. يبمر اإذا 

 I....غريب.حن الترماوي وتال إلخ. الكير
وأنونكير. مكر نب المان يسألان اللذين امم أن الفقهاء بعض وذكر • الفتح يي الخافظ نال )٢( 

•ذلك ترد والأحاديث ت تلت (. ٢٨٠الفتح)y/ وبشير. مبشر المطح يسألان ين ٠٧١١اّم
والكافر.المؤمن يسألان ونك؛ر منكر بان مصرحة لأنها 

المومنضبال ما اف؛ رسول يا نال ه الثي أصحابر من رجل م، سعد ين راني لحديث )٣( 
١فتنة رأسه على جوف السارنة كفى ١ • اف. رسول فقال الث-هيال؟ إلا قبورهم في يفتنون 
ا-بمام.السا؛ي)أ/ا<ا<(رنم)آْ.أ(كتاب أخرجه 

فانهالمرابط، عمله؛لا على نمم اب أكل انرسولاس.كل: يبيد بن فضالا لحديث )٤( 
٢٥٠)رنم أبوداود أخرجه المرI فتان من ونزمن القجامة، يوم إلى عمله يموله  كتاب( ٠
صحيح.حن الحهادوقال: فضاتل واكرمذيرقم)اماا-ا(كتاب الجهاد. 



(٢٨٣)تيسير 

•رسوله. سنة وفي 
كثيرةالوت بعد البعث إبان على القرآبة الأدلة أن إلى هنا أبه أن وأحب 

أدلةتنوعت ولمي النبوية، الأحايين، من ورد مما أكثر ومي توفاة، ومجدا 
علىالاستدلال منها الموُت،، بعد البعث، إJثارته على العقلية الشرعية القرآن 
الأرضنرى أئك ومنآياته ؤ بحانه: تال اليتة_كما الأرض بإحياء البعث، 
المونىي^-٠^، أح-اها ؛، ١^٠۶إن ورنت اخرف الناء علمها أتركا ^١ خاشعه 
علىيقدر فمن القرآن، فى حدا كبره أيايتج في ورد التمايل وهذا ؛، ٣٩•" ]ضلت، 

موتها.بعل الأجساد بعث على أيقنا يقدر موتها، بعد الأرض إحياء 

بطريقالإعادة على نادر الدء على ندر الذي وهوأن آحر للجل وهناك 
أحرىمرة إعادته فهوقادرعلى عدم، من الإنسان حلق وجل عز قاف الأولى، 

)av(رمم وهى انمفنام يحم من محال حلمه لناقلاونسي وضرب ؤ تعالى: نال 
واضحعقلي دليل وهذا [ ٧٩،  ٧٨ت؛س: ؤا مرة أول أنشأنا الذي يحييها دلً 

أحرى.مرة يعيدها أن على ثائر مرة أول أحياها الذي أن جدا، 

وهربمسده مم الحلي سدأ ائذي وهو ؤ ت أحرى أية في تعالى نال ولهذا 
كلأفإن ؛ سواء تعالى ف بالشبة هذا أن العلم مع [ ٢٧]الروم؛ ه علمه أهون 

امؤ I تعالى تال كما ءندْ الأمرين بتن فرق فلا تعالى، عليه ه؛ن الأُرين 
.[ ٢٨]لقمان: ه واحدة كمن إلأ بثكم ولا حلمكم 

المغيرالشيء على الكبير الشيء بخلق الاستدلال الأدلة من أيمنا كذللث، 
أكثرولكن الئاس حلق من أكبر والأرض الن»نوات نحلى رؤ ؛ قال ^١ 



دl_.YIلع< تيسير ( ٢٨٤)

والأرضالمئموات حش ١^٠۶، أونس ؤ ت ونال [ ٥٧]غاذر: ه يعنمون لا اكاس 
مواتالهذه يخالق أن اسط1ع نمن ، ٨[ ١ ت ]ص ب بلهم ي*ٌاو، أن على بمالي 
تطحيأفلا وتنوعها، اساعها على الأرقى وهذه وعظمتها، ارتفاعها على 

المعيقالبشر هذا يخلق أن 

علىبه ندل يدليل مثلا نالنوم عينية، بشواهد الأدلة جاءت وكذلك 
هالأحرئ ويرمل الموت علؤها فضى التي فيمسك ؤ تعالى قال كما البعث 

[٤٢لالز>: 

أصحابمثل اس، فأحياهم ماتوا الذين الأناسي نمة أيقنا كذلك 
بمدالك هذه يحص أش ؤ وثال: قرية على مر الذي الرحل ومثل الكهف، 

•آحرْ إر لإآ ٥ ٩ تامحة؛ ب بجه ثم عام مالذ الك فأماله •ولها 
شرعيةأدلة وهى حدا كثتره البعث عميده على القرآنية الأدلة أن فالحاصل 

أهلقال ولهذا البعث؛ على وتعالى سبحانه اس نيره إنبات نى صريحة عملية 
الأحرواليوم بالبعث والإيمان حقء، األوت بعد والبعث رر ت والخماعة السنة 
الإيمان.أركان أحد 

والحشرالبعث أن حميعا الرسل أت؛اع لدى الفرو أن وهي مسألة هنا بقي 
حلائااد وللأحهوللأرواح إنما بذلك يتعلق وما والنعيم والعذاب 

وهذهللأجساد، وليس للأرواح شل يكون البعث أن يرون الذين للفلأسمة، 
الناس،من كثير عند المحغلمون الإسلام فلأسمة ومنهم كافة الفلاسفة عقيدة 



(٢٨٥)الاعنناد لعآ تيسير 

الصور.في اللام عليه ^ ١^١٥٢٠ينفح ح؛ن وذلك 

والنعيموالعداب العن، مسالة إن ويقولون اد الأجبعث ينكرون ٢^-*؛ 
فيها.للجد لحل ولا فقعل الروح بهذه تتعلق 

بعدتنعم بل أبدا، نجئ ولا تفنى لا أيقنا وهي أزلية، عندهم والروح 
بعثهناك يكون أن أما شريرا، كان إن وتعيب حيرا، كان إن صاحبها موت 

فواكهمن الخنة في محسوس ونعيم وميزان ونشر وحنر للأجساد، حقيقي 
وحميمملأمل من النار في محوص وعداب وحور، اء ونوقصور وأنهار 

ةالملاماممه ال نوينكرونه، كله بهيا يقرون لا فإنهم وسعير، وأغلال 
.والعافية 

للأرواحيكون ال_عث بأن يؤمنون فالرسل أتي—؛٤ من لمون الما أم
والحدللروح يكون وأته ونعيمه، القبر عداب مسألة في مجر كما وللأحاد 
المنعمانصاثافهومن كان إن عليهاالنخص، مات التي الحالة معابحب 

بابهاائل الموهذه قبورهم. في المعدبتن من فهر فا-ما كان وإن نورهم، في 
.واحد 

.الصور((في لام العاله إمرافيل ينفخ حين »وذلاك ت الشيح قال ثم 
;والصور السنة، في ذكرهم الوارد المحروقين الملائكة أحد هو ت إمرافيل 

ينفخوتعالى، سبحانه اف إلا فدره يعلم لا فرن هنا به والمقصود القرن، هو 
وقيامالموت بعد للثعث بدلك له وتعالى بحانه ساف أذن إذا إمرافيل فيه 

الساعة.

ْنيخرحون أي [ ٥١]ص: ه ينسلون ربهم الئ الأجداث نن هم قاذا ءؤ 



الأثادسيرسمن( ٢٨٦)

[•٠١]يس: ه سلون ربممْ إل الأجداث نن نم ذ'ا ئؤ 

•وللجزاء للحساب يسرعون ربهم إل المور 

!هناك أن مركدا نالوارد النفخات، عدد في العالماء واختلف 
ونفخةالمنع، نفخة ثلاثة؛ يجعلها ويعضهم البعث، ونفخة المنع نفخة 

هناكأن الأدلة علمه دلت الذي الزكي الشيء لكن البعث، ونفخة المحق، 
•الأرض وجه على حيا كان من فيها ويموت جميعا، الناس منها يقنع نفخة 

ضإلا الساعا تقوم ءلأ توله ني الوارد السامة نيام معي وهدا 
يقنعالتي الأول النفخة وص بدايتها • هنا الساعة نيام نمعنى الخالق، شرار 

حياأحد يبقى فلا الحمح مات وند اس ثاء ما نيمكثون فيموتون، الحمح غيها 
بشماله،والأرصن بيمينه الموات اس يأخذ وحيشذ القهار، الواحد إلا 

لناليوم؟ اللك لن الأرض؟ ملوك الخيارأين أنا اللك ءأنا ت ويمول ويهنهن 
لف; مححانه ه نففحت أحد، ه يجفلا ٠؟ ال الللث ال-, ٠؟ « اوالللث 

فيإمحرافيل ينفح حينما البعث، نفخة هي التي الثانية النفخة نأل نم 
لوس المموات في من الصورفصعق في ونفح تعار:ؤ نال كما الصرر 
.[ ٦٨; ]الزمر ب بمظنون قام هإ  ١٥٥أحرئ فيه نفح نإ الئه شاء من إلأ الأرض 

العالنلرب الماس يفرم حينما المرن، بعد للمثعث نكرن المانية فالمفخة 
منهم إذا فؤ ت الأية بهذه تشهدا م المؤلف، نال ولهذا وللجزاء اب للمح

يخرجحسثا المانية المفخة بعد وذإالثإ [ ٥١]بس؛ ه ينسلون ربهم إلى الأجداث 



(٢٨٧)الأحقاد كة تيسير 

نهما،غرلأ عراء حفاء القيامة يوم الماس ويحشر 

يجمعونالق-امةاأي يوم اوبحغرالماس الحشر، إلى فورهم من الماس 
غيراغرلأ، الأجسام، }عراة( غيرمنتعلن، )حفاة( القيامة يوم الخشر ،لكان 

•ومرها منأمعتهم شيء معهم ليس >ابهما٠ مختونئن 
المحشرأرض وتكون واحد، صعيد ثي ويجمعون القيامة يوم نيحشرون 

هوالدفقوالقي؛ نقي، كشرص بأنها الق. رسول شث-هها وبة، ت م
أولهمالخلائق ليجتمع الحمرة، إلى مائلا أبيض يكون وترصه المخول، 
!للرسول. عاتثة قالت حتى غرلأ عراة، حناة، ت الحال تلك على وآحرمم 

أكرءالأمر •' نقال ا بعض؟ إلى بعضهم ينظر والماء الرحال اس ول رميا 
ذلك(لاا.يهمهم ن أس 

وبدأتما، محكان ني زلزال اليوم حديثا انه لو الدنيا، في هدا ومنال 
يفكرهل مذعورين، اء ونرجالأ الماس وحرج ونتانهل تتهدم البيوت 

بثيابلوكانت أوحتى ونحرها، وجهها كاسفة حرجت امرأة في ان الأت
الذيدي الوثوق؛؛ن كان إذا فكيف ه، نفنحاة في إلا الإنسان يفكر لا البيت؟ 

الحاجر،ندبلغتا والقلوب ماء، الإلى ثاحهة والعض وتعالى، سحانه 

أبدي،عياب أو أبدي نعيم إما وخلردْ الإنسان ممصير يتعلق حطير جد والأمر 
والهولالحالة لأن تفكبر، أي الأمور هدْ في يفكر لن الإنسان أن لاشك 
بكثير.ذللنه من أتمر والشدة 

(U_(10YV ^محابابم)صيم)؟هحأ









(٢٩١)الاعتقاد لع< تسير 

والضائلالأممان إلى الأعمال صحاتنح، وتتطاين الدواوين، وتشن 
)a(يسيرا حسابا يحاب فسوف )T( بيمينه كتابه أوتي من أما فؤ 

بهيوزن وأيقنا كلها، الأعمال له توزن وأنه حقيقي، ميزان أنه فالصحيح 
الصحيحة.الأحاديث عليه دلت هوالذي هذا العاملون، 

فيهاكتبت التي الصحيفة هو والديوان ديوان، جمع ت الدواوين، ءوتنشر 
ق-تكون ديوانا شخص لكل فان نم ومن العباد، أعمال فيها وأحصن الملائكة 

القيامة.يوم صاحبه أمام وتنشر أعماله فيه أحمت 
بعدأي؛ ٠ والشمائل الأممان إلى الأعمال صأمحادف، وتتطاير ١ ال: ف

ذلكنتائج هي التي الصحف تتطايير اكواوين، ونشر والموازين، الحساب، 
نسأل- العيد فهوالماحي بيمينه كتابه أوتي من فأما الدواؤين، وتلك الحساب 

الخامرفهو ءلهرْ وراء من كتابه أوتي ومن نضله.، من الكرم الله 
والعافية..الملامة اس الشقي.نأل 

هومن يتبين ريب، ولا أبدا فيه لاشك الذي اليوم العظيم اليوم ذلك وفي 
مرمدية،أبدية ابها حونتاج الأحرة موازين لأن هوالراح؛ ومحن الخاسر 

عديلا شقاوة ينقى أن ؤإمأ أبدا، بعدها يثقى لا سعادة العيد يس_حاو أن قاما 
أمااليوم، ذلك هوفي إنما الحقيقي والحران الحقيقي فالرج . أيلءابحدها 

فكلهاوشهاداتها، وأموالها، ومناصبها، حاهها في وحاراتها الدنيا موازين 
ذللمن لربنا وبتن بيننا وليس العظيم، الموهم، هن.ا أمام شينا ناوي لا أمور 

•أجله ض يدري لا منا وكل الموت، إلا الموقف 

CDبيمينه كتابه أوتي ص فأما ؤ تعالى: كقوله بالأيات الشيخ استشهد تم 



لأ|لأحادتيسير ( ٢٩٢)

CDظهره وراء كضابه أوتى س وأما )a( مسرورا أنله إل وبمملب 
.[ ١ ٢ - ٧ ]الانشقاق: ب ممرا ويمش )تل( نورا يدعو موف 

الأعمال.به توزن ولسان، كفتان له والميزان 

الكتابالذ أعطاه من أي ٨[ ٧، ]الانشقاق; ب يسيرا حمابا يحاب فرف 
أهلهإلئ ويغميب ؤ مبق كما يسيرا حانا يحاسب محوالذي فهدا 

النار،من بنجاته مرور، أعظم مرورا الحنة في ومحته أهله إلى أي ه سرورا 
•الرحمن ورصا بابنة ربفرزْ 

بضأنه الأخرى الأدلة في ورد وفد ءلهرْب وراء كتابه أوتي أما وؤ 
ظهره،وراء من بشماله يعهلى بانه بينهما يجمع ت ففيل بالشمال، كتابه 

كتابهيعطى من ومنهم بشماله، يعتلى من منهم مان ن الفتة هده أن ويحتمل 
واسأعام.منوراءخلهرْزيادةنيتجتهوذله. 

والهلاك،والثبور بالويل ه نفعلى يدعو أي ب نورا يدعو موف ؤ ت نال 
ويقوليداه فدمت' ما المرء ينظر يوم ؤ ت تعالى اظه قال ترابا، يكون أن يتمنى كما 

هنفعلى والنور بالهلاك يدعو فهو •٤[، ]الما: 4 ترابا كذ محي يا امحافر 
قالولهذا متيم، اعة صلات ولكن يخلق لم وأنه ، شيئا، يكن لم أنه متمنيا 
والسور،بالويل دعاؤه ولا صراخه، ينفعه لا حث ب ممرا ويمش ؤ ت تعالى 

يؤمرون،ما ويفعلون أمرهم ما اذ يعمون لا شداد غلاظ ملائكة به تذهب ؤإتما 
•به ونوتي ونعر بها مصلى جهنم نار إلى به 'ذهب 

فكفتاذلك، بيان سبق وقد ولسان٠ كفتان له Iوالميزان الشيخ: نال ثم 
محروقالكفتن توازن يحفظ الوسط في الذي از واللممعروفتان، البنان 



(٢٩٣)الأسماك لة تيسير 

قأونثكموازينه خمح ومن وآ( المملحون هم فأولئاك موانئه ثملت من فؤ 
آ.١ ٠ ٣ ، ١ ٠ ٢ لالومتون: ب حاليون جهنم في ألقسهم حسروا الذين 

الال١نمن بياضا أشد ماؤه القيامة، في حوض ءه محمد ولنبينا 
شربةهضه شرب من ، السماء نجرم عدد وأباريئة النسل، مجن وأحلى 

أبدا.بعدها يفلمأ لم 

هاوكالثموازينه دملتْ همن ؤ تعالى: بقوله احتج نم الأعمال« يه ررتوزن أيقنا
جهنمفي أنفسهم خسروا الذين هأولئلئؤ هوازيه حمت ومن )نج المشحون هم 

موازينهثقلت من الحساب؛ نتيجة هي ذهذْ [ ١  ٠٣، ١ ٠ ٢ I ]ا،لومنون ب خالدون 
بالحال.الخام اسحالاجيسالار الرابحوهو فهو 

الخيامةيوم في لأنه فهوالخاسر؛ - الخافية اس أل ن- موازينه خفت وٌن 
اسنال الجاة. حلريق إلا محاك ليس لهما، لا'الث رمان إلا محاك ليس 

•جهم نار في الخلود يعقبه الذي الخسران، أوطريق - فضله من الكركر 
القيامة،في حوض محمد. >اولبينا I تعالى اس رحمه الشيخ قال ثم 

من، ماء النجوم عدد ثأJاريهه النسل، من وأجلى اللبن من بياضا أشد مازه 
أبداt.بعدها يظمأ لم شربة مه شرب 

وفىالص_حيمن فى كثيرة أحاديث فيه وردت للنبي الحوض وهل.ا 
فىثابت أيقنا هو وصفه فى ورد وما محفملة، كثيرة أحاديث وهى غيرهما، 
الأن،موجود الني. حوض أن إلى أشتر أن وأحب الص*«بحة، الأحاديث 

حوضيإلى لأنفلر والك ٠وإذى ت قال الني. أن الخاري صحيم في ورد فقد 

(كتابسو.٢٢٩٦^ابارثاق.وبرب)



الأسادسميركآ ( ٢٩٤)

حوصانبي لكل أن وغيره الترمذي عند حن حديث في ورد أيقنا كيلك 
وقدقمله، من الكرم اف نأل . وارداوأكثرها أكبرها اليي. حوض لكن 
نجيلكل ءإن '' الرمول. يقول واردا، أكثر أبهم ساهون الأبناء أن ورد 

واردةأكثرهم أكون أن ألجر وإني واردة، أكثر أيهم يشاهرن وإنهم حوضا، 
القيامة٠^١،*يوم 

فيالذي الكوثر ماء من فيه بمب العرصات، في الني. وحرض 
النبي.حرض إلى ميزابان منه يصب القرأن في الوارد الكوثر فنهر الحنة، 

بعدهايقلما لا شربة منه شرب من كان الحنة، من كان ولما العرصات، في 
.أبدا

منالشمس وتدنو الموقف، في الكرب علميهم يشتد الماس أن المعلمرم ومن 
إلىالمرق يمل من منهم شديدا، عريا الناس ويعرق محيل، بقدر الرؤؤس 
منومنهم حمويه، إلى بمل من ومنهم ركبتيه، إلى يصل من ومنهم كميه، 

ويكثرالععلش بالمامس يثتل• سهلا، أمرا هذا وليس إلحاما، العرق يلجمهم 
يمعلميه وأقبل غه اس رسول بحوض أكرم ص بشرى فيا والفنع، الخوف 
بشرىأنها شك ولا ، أبدا بعال>ها لم شربة ا،ف رسول يد س شرب 

وبدلغير ممن نكون أن ص به ونعوذ فضله، س الكرم اس فنسأل عفليمة، 
العفليم.الوقف ذلك في الشرب س فيمغ اس رمول حومحى عن فيذاد 

وهرشوصححه غرب. : وئل المائ صفة محاب ٢( ٤  ٤٣رنم)الرمدي أخرجه :١( 
٠( ٢١ ٥٦)رم الخاح صحح 



(٢٩٥)|لأ.ءتتاد العآ تيسير 

حق.والصراط 

الفجارمحه وير)، الأبرار، يجورة 

منوأحلى اللين من بماصا أشد الخرصى ماء كون من الشيخ ذكره وما 
الخوضأحاديث قي ثابت ذلك كل بها، يثرب الض أJاريئه وكثرة العسل، 

٠الصحيحة 

ممدودجمر هو المراؤل حق،( اوالصراط ومتالاكبعر-صهاستعار؛ 
.الناس تخهلف السعدان، كشوك نار، محن كلاليب عليه جهنم، مس على 

وإنؤ I تعالى قال الخمح عليه ممر جهنم مس عر المنصوب الصراط وهدا 
ثمعليه ممر فالخمح ٧[ ١ ]مجرم: مضئابر حتما ربك تش كان واردها إلأ منكم 
يجريما حلاصة وهده الفجارإ عمد ويزل الأبرار ٠بمبموزْ • الشيخ نال كما 

الأحاديثفى الوارد فؤإلأ جهنم، محس على الصراط ينصب حينما 
ندرعلى الناس منه يحجر جهنم، مس على الصراط نصب إذا أنه الصحيحة، 

لكجاودومنهم كالربح، ومنهم كالبرق، الصراط يمر من نمنهم أعمالهم، 
يخلومن ومنهم محا، يمني من ومنهم الرجال، كأجاود ومنهم الحل، 
•درجات عر المرور في فهم أحرى، ويعثر حْلوة 

الضاللكدليب تلك لالخه يعثر أن أراد إذا فانه والناش لاكانر بالنية أما 
لأمةالاس أل نجهنم، نار فى فيكردس ندمه، به فتزل الصراط، على 

ونصييبه نومن الصراط إن ت العلماء نال النار، من النجاة اله ونوالعافية، 
أهلمن وغيرهم العزلة من ذلك أنكر لن حلائا فيه، الصحيحة الأدلة لورود 
البدع.



الاعتقادلعآ تيسير ( ٢٩٦)

الكبائر.أهل من أمتج المارمحن ذحل فيمن محمد. نبسا ويشفع 

باختصار;كلها الأحر الموم لسائل عرض ونل أيقنا الشيخ يمول ثم 
الكانرا.أهل محن أمحته المارمحن دخل فيمن نمناه اويشمع 
أنأمه من الكبائر أهل ني وتعالى نارك ربه إلى يشفع السي. أن أي 

نال:أنه صحح حديثا فى المى. عن ورد وتد المار، من يخرجوا 
وهومات لن شفاعته. أيقنا ورد ،كما أمحني!١ محن الكبائر لأهل ٠شفاعتي 

لأإلهإلأاس.يقول: 

والخوارجالعتزلة ؤينكرها والخماعة المنة أهل يشبتها الثماعة وهده 
فقدالكبائر أهل من مات من إن ينولون: والخوارج المنزلة فإن وغيرهم، 

قالواولهذا أبدا، منها يخرج ولا النار يدخل أن فلابد بالنار، الوشي استحق 
بهذهمردود باطل نولهم أن ولاشك جهنم، نار ني الكاتر أهل بتخلمد 

الرمحولأن بيان فيها والتي اس.، رمول عن الصريحة الصحيحة الأحادي>نا 
والمهداءوالصالحين ، الأنبياء وبقية واللائكة، واللام، الصلاة عليه 

الكبائر.أهل لبعض يشمعون 

بشرطين:إلا نكرن لا اكفاعة هده لكن 

بها.وتعالى محبحانه اف يأذن بأن )الإذن؛اكفاعة( الأول: القرمحل 
الذمن الإذن من فلابد له، والمثمؤع المانع عن الرضا القاني: المرهل 

واللائكة،اس رمحول يشل نم ومحن له، والمنؤع الماغ عن الرضا من ولابد 
فضله.من الكرثم الله أل ن٠ بيته أهل محن لمبمن يشفع الشهيد أن ورد بل 

أ(ممابمخاشاطراينماجمرم)'امأ(كابهمس
.( ٣٧ ١٤رنم)الخاعع صحيح ني رم المة، كتاب ( ٤٣٣٩رنم)داود وابر 



(٢٩٧)الاعتماد لعة تسر 

وحمما،فحما وصاروا احشرقوا بعدما بشفافه فيخرجون 
بئمامحه.الخغة فيدخلون 

.القيامة يوم تعالى اذ عند لوالديه ينضر صغيرا عرت الذي المرد أن وورد 
الحنة.به ويد-حالهما فيهما فيشفعه 

درجات:على لهم يشفع الدين وهؤلاء 

يدخلأن النار دخوله نبل له ضحي لنار، إلى به أمر ند يكون من منهم 
الحنة.

وحمنافحنا ويصير يحنرق حتى فيها ويعذب النار يدحل من ومنهم 
ويوصعونالشفاعة بهذه فيخرجون والأنبياء غه النبي لهم يشع لم محمودا، 

اللهبرحمة الحنة ويدخلون أحرى، مرة ويحيون ينمون حتى الحيوان، نهر في 
احشرقوابعدما بشفاعته فيخرجون I المؤلف! قال ولهذا وتعالى، بحانه حم

.٠ بشفاعته ابنة فيدخلون I مؤدا أي رحمنا( فحنا وصاروا 

وسنانهماوت'حستاتهم تلأناس الشفاعة الشفاعة أنو؛ع من أن كما 
الحنة.فيدخلون 

الأنولغوهذه فيها، درجاتهم ترفع أن الحنة أهل من لأناس الشفاعة ومنها 
توهى محمد. بنبينا خاصة مناعات وهناك عامة، 

الحنةلأهل والشفاعة . القضاء فصل لأجل الخلائق بين العغلمى، الشفاعة 
ثبتت؛ذ.لككما المحمود، المقام هما الشفاعتان وهاتان الحنة، يدخلوا أن 

كم>ا. عه العذاب بتخفيف حلمالب لأبي والشفاعة الصحيحة، حاديث ألا 
مأتى••



الأسوادالعآ تسير ( ٢٩٨)

ءؤولاتعالى: اش قال شماعات والؤمغ^نواللائكة الأنبياء ولسائر 
ا. ٢٨]الأنماء: ه مثممون خسته نن وهم ارنضى لمن إلأ يقشون 

ولبقيةأي بقية ممعنى هنا وسائر الأنسياء! الر ولمس٠ الشخ! ال نثم 
عليهادلت ند الشفاعات وهده ، ٠ شماعات وااللأنكان »والؤ»د؛ن ياء، الأنب

وهمارممى لمن إلأ ولايشفعون ؤ ت تحالى نال • والمسنة القرآن من الصرص 
لمنإلا ينفعون لا الملائكة أن،مزلأء أي [ ٢٨]الأبناء; ثمونه حضيته نن 

مشفقون.وتعالى بحانه وخونه خشيته من وهم عنه، الذ رصي 
أي[ ٤٨]المدنر; اكايذب قائ ظعهم ^ا 

إخراجتقتضي الص الشناعة شرط من لأن الشفاعة، ينالون لا الكفار أن 
المي.شفاعة أما فالكاiرلأشفاءةله، يكوزكا، أن المار من المعيب 

العذاببتخفيف ؤإنما المار من بإخراحه لا خاصة شفاعة فتلك طالب، لأبى 
المارأهل مجن أحدا أن يقلى ولا النار، قي يعدب طالب أبا فإن ذلك و*ع عنه، 
الماس٠أهون نال! المبي. أن الصحح الحديث ني تبت فقد منه، عيابا أشد 

يوفنارلأل من جمرتان فدمجه أخمص تحت يوضع من المار في عذابا 
يرمشفاعتي تمعه Iلعاله فقال: النثي. عند ذكر طالب أبا أن ألجر حديث 

•، ٢١٠دماغه مغه يغلي كميه، يلغ نار، من احاآ، ضحه>في فيجعل القيامة، 
الخروجأما عنه، العذاب تخفيف في تنفعه طالب بأبي خاصة شفاعق فهذْ 

وسالمرقا)ماآ(كابالإءام(ىابالرiاق. ٦0٦١أخربالخاريرقإر)١( 
النار■في واسمر مادقسالاءضدجالأدضإلسمالكمين، اك>ضاحت )٢( 
رذمر«اآ(ئابالإبمان.لم وم(محابارiاف ٦٥٦٤الخاريرiم)ب )٣( 



(٢٩٩)الاصقاي كة تيسير 

الشاسن.شفاعه الكافر تنفع ولا 
تقيان.لا والغارمخلوقتان والجه 

الفإنهم - والعانية السلامة اس نسأل - الكفر على مات من فكل ، نلأأ النار مجن 
شماءةاكاسنفالكافر ظع Iولا ت الشيح نال ولهدا أيا، منها يخرجون 

ةاوالخغبقوله! هنا النخ ذكره ما والخماعة المنة أهل يه وممايوس 
الخنةأن والخماعة، السنة أهل هومذهسر وهذا ا تقيان لا مخلوقتان والنار 
[١٣٣محمران! ]آل ه للمسقتي أعدت ؤ I تعار كوله الأن مخلوكان والنار 

للنار،يالممة [ ٢٤]الغرة!ه للكافرين أعدت ؤ ونوله! للجنة ية بالن
الأن.موجودتان أنهما يقتضي والإعداد 

ابنةءاد-خالت نال! الض. أن المحيحة الأحاديث من ايصا ست ولما 
الغارعلى |اءللعت وقوله؛ إرآخر .I . . ذم، من يمصر أنا فإذا 

مخلونمانوالمار الخنة أن على يدل كله فهذا اء\م اكأملها أكثر فرأيت 
الآن.

طالبأبا نمسعت هل رل رمحيا نال؛ أنه ١الطالب عبد بن العباس حديث لدلك ؤيدل ، ر١ 
لكانولولاأنا نار، من ضحضاح هوم نعم; ٠ ثال؛ يحوطلثاؤيغلهبالك؟ كان فإنه بشيء، 

إلىفاحرجمه ايار، من ءمراتا م وجدته انعم، لم: لرواية وفي المارإ من الأمفل الدرك في 
وملمرفم)آ>لإ(مماب،الإيمان.محابالأدب، ءنع1داح|اخرحه 

فمالت،;ذمب، من بقمر أنا فإذا ابنة دحيت، ٠ نال! ه اأّم، أن *الك بن أض حديث، في كما )٢( 
بنعمر : نالوا؟ هر ومن فغالتؤ: هر، أنا أني فقلصت، قريش، من لغا>>s : فغالوا؟ دا هض 

صمح.حن وقال ايانج، كتاب ( ٣٦٨٩رنم)الترمذي أخرجه الخهلااسأ( 
أهلهاأكثر فرأيت، الجة في اءااامتا I قال! ه اليي عن حمض ين عمران حديث، في كما )٣( 

والسلامة.افالعامة نمال اسأ أطها اكثر فرايت، الاد، في واست، اممغرا،، 
•الرتاق كتاب ( ٦٥٤٦)رقم البخاري احرجه 



(٠ تسيرلوةالأسناد٣( ٠ 

فها\-يىة واهن لأعدائه، عقاب والمار أوليائه، مأوى يا-فه 
تهممض لا )Tv( حاليون جهئم عذاب في ؤ واغرمون مخلدون. 

.[  ٧٠، ٧ ٤ ]الزخرف: ب نبون فيه وهمْ 

ولاتفنيان لا يانيتان والنار الحنة أن أيقنا والحماعة السنة أهل به يزمن ومما 
لمنوحلائا والنار، الحنة بفناء يهولون الذين وغيرهم للمجهمتة خلائا تبيدان، 

أبدحاليون فيهما وأهلهما بانيتان والنار الحنة فإن ولهذا تفنى؛ النار بأن قال 
والأدلةالى تماس كتاب من الصريحة الأدلة ذك في وردت كما الأباد 

مصرأي I( أوليائه مأوى فاقة B ت الشيح تال • . رمرله منة من الصحسحة 
واغرمونمخلدون، فيها ابنة وأهل لأعدائه، عقاب والغار )) لأوليائه ومكان 

]الزخرف:ه ملمون فيه وهز صهمْ يثر لا )Tv( حاليون جهنم عداب ي فؤ 
أهلأن الأيات في حاء ولهدا أبدا، يفتر لا متمر دائم العياب فهزا [ ٧٥، ٧٤

بماكثون إئكم فال ربك عيا ليمض مالك يا ونادوا ؤ ت ربهم الناريدعون 
هانعذاب نن يوما عيا يخفقن ربكم ادعوا ؤ أخرى آية وفي [ ٧٧]الزخرف: 

لهم.يستجاب لا هذا ومع [ ٤٩]غافر:

ليدوقواغيرها جلودا بدلناهم جلودهم نضعبمت كلما ؤ دائم فهوعذاب 
ينالونأنهم ورد ولهذا ون، مثلالعذاب هذا في وهم [ ٥٦؛ ]النساء ه المذاب 

هوالذي الحواب بهذا عليهم اس نرد النار، من الخروج طالبتن ربهم ويدعون 
بئكلمون ولا فيها غوا اخفال ؤ النجاة! أمل وقءني التبكيت، في غاية 

مكتواند مبلسون وهم ينئفر ولا يفتر لا دائم ؛-"ذابهم [ ١٠٨تالرُنون؛
تعالى.اس رحمة من وأيوا حجتهم وانقعلعت، 



٣٠)الاعتقاد لعة تيسير  ١،

ومنالاباد، أبد مخلدون الحنة ني الحنة وأمل مخلدون، فيها النار فأهل 
يوصفما كويم؛ا تعالى اس كتاب في نحد ولهذا فيه، الخلود الحنة نعيم أعظم 
تنقطعهذْ والحالة لأنه أيدا، فيه حاليون أهاله وبان دائم، نعيم أنه الجنة ن*؛م 

لحوف.ا ويتقهلمر الأحزان 

ماأعفلم نحد به، ونرح تحتم جاءْ إذا الدنيا في الناس س الواحد إلى انظر 
لهاستوي إذا والملك ، غنام له استرى إذا فالغني زواله، س خوفه علمه يكدره 
ومالكه.غناه عن هو زواله أوفى ومالكه غناه زوال من يخافه ما علميه يكدر ملكه 

مليكعند صدق مقعد في مقيم، نعيم ني وهم مخلدون الجنة أهل لكن 
هدْوالحالة فهم أبدا، ءلي-بمم يسختل فلا رصرانه عليهم اف أحل ند مقتدر، 

فضله.من الكركر الته أل ن• يبيد ولا يفنى لا دائم نحتم ُي 
الناروأهل < مخلدون الجنة أهل أن وائماعة السنة أهل فمذهب 

كبشمحورة في بالموت القيامة يوم يؤتى الهلائفت؛ن خلود ولتنرير مخلدون، 
وغيرْالبخاري في النبي. عن الصحح الحديث في ثبت كما فدح، أملح 

هذا؟تعرفون هل النار: لأهل ؤيئال أملمح، كبش صورة في بالموت يزنى أنه 
تعرفونههل الخة: لأهل ويقال الموت، رأى إنسان كل لأن نعم؛ ت فيقولون 
أهلرريا I يقال نم والنار، الجنة الكبس؛_ هذا ُيدح نعرفه، نحم * ءتٌولون 

.، ١ ا(ل موت ولا خلود الغار أهل ويا موت، ولا حلود الجلة 

الخةوملم • الرثاق كتاب ٦( ٥ ٤ )٨ رنم الخ\رى أحرجه 
ونممها.



الاعتقاو< L*lتسير ( ٣٠٢)

ثموالمار الجة و؛و فذبح كسٍأطح، صورة في بالون ويوتى 
.I( موت ولا خالود الغار أهل ويا ، موت ولا خلود ابنة أهل رريا ت يقال 

منالصريحة الثاسة الأدلة عليها دلت عقدية إيمانية حقاتق كلها وهذه 
الكبرىالأحر اليوم وحقاتق ، . الذ رسول وسنة وتعالى، سبحانه اف كتاب 
للعزيزوالذل ار والانكالخشية تورث لأنها المؤمنون؛ يتدبرها أن يجب 

لفالان كوند ، . للني التام والانقياد اكابعة أيقنا وتورث الخيار، 
لأنالساعة؛ اثرامحل معرفة على واءلفالهم ونساءهم أولادهم يربون المالح 

فيالبقاء في أمله محلول عنه وتقطع اف إلى الإنسان تقرب الساعة أشرامحل معرفة 
بها.والتعلق الدنيا هده 

منكلها الدنيا يختصر الأحر اليوم وعن الساعة اسرامحل عن فالحديث 
وماالءذلام، والأهوال والأحداث العفليمة، الكونية الأحداث تلك حلال 

والموازينوالصرامحل والحناء والحساب، الناس وينع اعا ايقيام ٌن يبها 
والتيالعغليمة الأمور ُدْ آحر إلى والنار، والحنة والشناعي، المحق وتطاير 

.فيها لاشك حقائق هي 

منها،بينة على نكون وأن الأمور تلك نتدارس وأن نتعلم أن علينا فيجب 
ذلكعلى ونربي الصحيح، غير س ذللمثا في روى مما الصحيح نعلم وأن 

اليوملهذا الامتعداد إلى يدفعنا ذلك لعل المسلمن، وعموم وأهلنا أنفسنا 
العغليم.

عثليمةآثار له الساعة وأشراط الموت ص يتبحه وما الأحر باليوم والإيمان 
مجتها!المسلم حياة في 



(٣٠٣)تسرسالأسقاد 

مكما غاية، جعلها وعدم بها، التعلق وعدم الدنيا هده ني الأمل ر من- 
.الحساب بيوم يؤمنون لا والذين الكفار حال 

أبدانهمفي الأحرين، بحقوق يتعلق ما وخاصة أنواعه، بجمح الفللمم رك ت- 
أحذيستهلع لم إن الحق صاحب أن يعلم فالومن إ وغيرها وأموالهم وأعراصهم 

تولىيوم محالة لا حقه نهوآخذ الدنيا، في ثاب الأممن مبب لأي حقه 
الصحيح.الحديث في ذلك نت كما الهائم ب؛ن حتى أهلها، إلى كلها الحقوق 

لأنوالحفي، الظاهر أنواعها، بشتى الصالحات الأعمال من لإكثار ا- 
.الحزاء أعفلم القيامة يوم سيجازيه وأنه الغيوب، علام اف أن يعلم الوس 

الالأحرة بميزان والأعمال الرحال فنزن الدنيا، هذْ في الموازين -تعديل 
•المائية الدنيا بموازين 

مماالوقت لشغل دافع أعظم هو بل الكسل، يولد لا الأخر باليوم لإيمان ا- 
•ودنياهم دينهم أمور ش الملمتن ينبع 

وأنزانلة الدنيا أن يعلم لأنه العبد؛ على يجري ما بكل والعلمأنينة لرصا ا- 
الأحرة.نى هى إمما الخالدة الحقيقية الحياة 

٠٠٠







الاعتمادلعة تيسير ٣، ٠ ر٦ 

يفضىولا بسوته، ويشهد الته، برّيؤمن حض عبد، إيمان يمح لا 
بشفاعته.إلا القيامة في الماس ب؛ن 

الخمسةهؤلاء وأنفل ٧[ ]الأحزاب: ه مريم ابن وعيص وموس وإبراهمم 
والرمل.الأساء فهوأفضل لهذا محمد.؛ 

ضل^^سممأنضلالأم،وارمول.هرأفولأكانالأنساء 
حمامهص وهذا ، iUJbأحبر كما ولدآدم هوسيد ءم فالرسول الرسل، 

واللام.الصلاة عليه 

انهيؤس أي ا< المه برمحيؤمن حض عجل إيمان يصح لا ا الشخ؛ فال ثم 
ينهيأي ٠ بنبوته اويشهد كماسبق. - جاءيه فيما ويتبعه ؤبمدفه اف رصول 

•وتعالى سبحانه اس من إله يوحى نى أنه 
لأبدمنأي إلابشماعته، القيامة في الماس بج، أولأيفضى ال: نثم 
والمقامالعظمى الشفاعة احب صانه وهى له.، الخصيمة بهذه الإكان 

اللملومن ؤ • وتعالى سبحانه اف فول ذلك ودليل بنانها، محبق وند المحمود 
كثيرنال [ ٧٩]الإسراء: ي محمودا مماما ربك يمئك أن عص ثك نافل4 به فتهجد 

الخلائقيهللمب حينما العظمى، الشفاعت هو هنا المحمود المقام المقرين من 
اسعند لهم ثفح عن فيثحنون العرصات، فى بينهم القضاء فمل جميعا 
ينتهواأن إلى عيص ثم موسى ثم إبراهيم ثم نوحا ثم آدم فأتون وتعالى، سبحانه 

إلىرّولاسهفيأذناسلهباكفاءان.

الذيهو الني. وأن ٠ الخة هوامممتاح المحمود المقام أن ورد كما 
ءهالرسول عليه يقؤع حينما الحنة حازن وأن له، فيفح ابنة باب يستفتح 

■فبلك لأحد أفح بألا أمرت لقد • فيقول • محمد • فيقول من؟ * يقول بابها 



(٣٠٧)تسيرف<اسمد 

الخمد،لواء صاحب أمته، دخول بعد إلا أمه الخغه يد،خ>ل ولا 

»نحنثال أنه الني. عن ورد وند أمته، وتدخل ويدخل للني. فيفتح 
يومولكننا وحويا، الأم أنناآخر وايُنى المامة|أا، يوم السابقون الاخرون 

قالفضله، من الكرم اس أل نالحنة. دخول ني حميعا الأم بق نالقيامة 
أمحه،.دخول س إلا الجةأئ يدخل ولا ذك: اسفى رحمه الشخ 

معناهمن شيء بيان ورد الحمد لواء الحمد« لواء اصاحب الشيخ محال ثم 
'•نال أنه عنه اس رصي الخيري معيد أبر رواه الذي الرسول حديث في 

لواءوبيدي فخر، ولا القيامة يوم ولدآدم سيد ءأنا اس.: ول رسال ق
أولوأنا لوائي، نحت -إلا سواه فمن -آدم يومثذ نبي من وما فخر، ولا الحمد 

وهوالترمذي رواه بتمامه الحديث وهذا ءخر(ارأأا ولا الأرض عنه تغشق من 
منأول ا أنء وآخره! ٠ آدم ولد مسد أنا ء ت أوله ورد وند صحيح، حديك 

لممصحح في الأرضء عغه تغشق 
ومافخر، ولا الحمد لواء اوبيدي ت وهوقوله هنا بالوصؤع يتعلق ما لكن 

•الترمذي رواية هومن لوائي، تحت -إلا سواه فمن -آدم يومغذ نبي من 
فهوعبارةالأم، ونائد المرملن هونائي يكون أنه للرسول.■ اللواء ومعنى 

القيادةهلأه علامات ومجن الخلائق، رووس على بالحمد وانفراده الشهرة عن 
الحنةوالسلام الصلاة عليه استفتاحه علاماتها ومجن العظمى، الشفاعة 
يومحقيقي لواء لحمده ؤيحتملأنيكون الداحلين، أول الحنة وأمته ويحوله 

•ابمعة كتاب ( ٨٥٥رنم)لم ومالحعآ. محاب ( ٨٧٦رم)الخاري اخرج )١( 
•حس حدث وتأل; النانب كتاب ( ٣٦١٥رقم)الترمذي احرجه )٢( 
(ىابص'ل.٣٢٢٧٨حتلمرنم))٣( 



الاعتقادلمعة تسمير مأآ ٠  ٨١

•وخطيبمهم الغبيثن إمام وص الورود، والخوض انحمود، والمقام 
الأم.حيز أعته شفاعتهم. وصاحب 

هوالشفائ1( اغمود )رواكام ، ، هوالراية١ واللواء الحمد، لواء يمي القيامة 
الحنة.واسمتاح العغلمى 

حوضأن إلا حرصا نبي لكل أن مبق وند االورود« »والحوض يال: ثم 
السنام إم»وص ت النسخ قال نم . وارداوأكثرها أكبرها هو ينا. نب

بنأبي رواْ حن حديث هذا»ي ورد وغد شفاحمتهم، وهاحما وخفهم 
إمامكشت القيامة يوم كان ءاذا نال: أنه البي. عن عنه اس رصي كعب 
•فخر«رآ؛ غير شفاعتهم وصاحب وخفهم السن 

يقومحيث القيامة يوم الشناعة صاحب وهو الخطبكا وهو الإمام فهو. 
واللام.الملأة عليه الخلائق جمح عليه يحمده مقاما 

ونبيها.الأم، حير هي النبي. فأمة الأم، خير أأمقه الشيح: نال نم 
•وأفضلهم المحن حير 

منبعدد الأمة هذه تميزت ثم ومن الحنة، دحولأ الأم أكثر الأمة نهده 
إلاحتريتها من يكن ولولم جميعا، الأم حير فكانت العميم، والخير الفضائل 

الأخرونوهم أكبر أهالها محن ا-لحة إلى الداحالن وعدد أكبر، عددها أن 
وأ>ئضليتها.حيريتها لبيان كافيا لكان القيامة، يوم السابقون 

النررة.بالدية لب الالكنية ط .  a٥٨٥/ الأحودي نحفة ت انظر ر١( 
الزمد.رنم)أامأل(كاب ماجه وابن اكرماويرنم)م>أبم(نماباداف. أخرحه )٢( 

رءاًمفىوابن ■ ٢٧١وامفيالتاوركا.ا/(. ١٣٨وأحمدفياكو)ه/'\ما، 
حس.إستاد، ت تخريجه س الألباني ونال • ( ٧٨١رنم)^الستة 



(٣٠٩)الاعتقاد لعآ تيسير 

السلام،عليهم الأنبياء أصحاب حين وأصحاته 

وهذا، اولأم« عليهم الأنساء أصحاب حير اوأصحابه قال: ولهدا 
ني.صحابة أكل هم الني. فأصحاب الأمة، هده حيرية من أيقنا 

يجبما العظم المضل من وأرصاهم عنهم الق رمحي الصحابة ولهؤلاء 
•د.بجلهم بحرمهم به عليهم دبمي لم مكل يحفظه أن 

نميلونهم، الذين ثم قرني، الماس اخير • نال أنه الك،. عن بت ونل 
أحدكمأن فلو أصحابي، جوا نلا ٠ ت قوله عنه. ثبت كما ا يلونهم الذين 

الأحاديثمن وغيرهما ^ نمقه،١٢ولا أحدهم ند بلغ ما ذما، أحد مقل أنفق 
علىدالة وهي حمسعا.، عنهم اف الصحابة-رضي ضائل في الواردة الكثيرة 
ومنهاالمواقف جمع في معه وجاهدوا المني. ٌع لقفوا إذ وبذلهم فضلهم 

والمذابالأذى صنوف وتعالى تبارك اس سيل ني وتحملوا العسرة، ساعة 
والإرثالرسالة ونقل الإسلامية الفتوحات في جهادهم كان نم والتنكيل 

نقية.بيضاء الدعوة هذه إلينا وصلت حتى بعدهم من إلى الموي 

العلومومن ورأوه، المبي. صحبوا أنهم الصحابة نحاتل أعفلم ومن 
واللامالصلاة عليه به مؤمنا به واجتمع المي. لقي من ُر الصحابي أن 

ذلكبعد به يجتمع لم نم كافر وهو لقيه من بذلك فيخرج ذللئ،، على ومات 
أيقناويخرج كافرا ومات ارتد نم وهومؤمن لمه من أيقنا ويخرج ولوآمن، 

يلمه.لم وزكن عاصر، من 

ور؛م)ا'أأا'(الرناق.'آ(محابالنهايات، أخرجهالمخاريرنم)آها')١( 
(١٢٠٤ ، ٢٥٤و.سالمرفم)• الصحابة. ففانل كام، ( ٣٦٧٣رقم)المخاري أخرجه )٢( 

ال،و.أونمن، الْاع نصف و١لصغات اكاع. رع والدت الصحابة. نقاتل كتاب 



الأسادتسيرسمن( ٣١٠)

الصديق.بكر أبو أمته وأفضل 

حاءممن أحد فيها يشاركهم لا التي الصحبة أفضلية لهم الصحابة وهؤلاء 
أيامورائكم من فإن S حديشر يتعارض«ع لا وهذا ا عماله و؛غ مهما بعدهم 

يات قالوا عمالكم. مغل يعملون رجلا نيبن أجر فجهن لكامل المجر، 
منالصحابة؛ بحد يأتي ند لأنه مكمألأا بل قال; أوملهم؟ مجنا الق،: رمول 

درحةيبلغه لا كله العمل هذا ولكن الصحابة آحاد بعفس من عملأ هوأكنر 
الالمحبة درحة اممها حاصة أفضلية نال الصحابي ذلك لأن المحبة؛ 

حاسا.ص كان يجن ولاينالهاإلا يلغها 

منزلةفهي الدرجة، هذْ ينال لا فانه عمل ما ولوعمل يعدهم جاء من أما 
اذإلا ه يعلملا الذ عند عنليم وأحر وفضل تشريف درحة وهي عثليمة، 
بحدهمحاء من أما صحاسا، كان من إلا ينالها فلا ثم ومن وتعار، بحانه 

وتحارالذسبحانه عند كثيرا أجرا يه ينال ما العظيم العمل من له يكون فقئ 
بحال.الصحابي درحة يلغ لا ولكنه 

بأصحابتتعلق حدا مهمة مسألة يقرر بدأ تعار الذ رحمه الشيخ إن نم 
الترصيهي فيهم السنة أهل عميدة فإن فيهم، السنة أهل وعقيدة النبي 

ومنهمالمهاجرين منهم وأن كتايه، ينص عنهم رصي اس وأن جميعا، عنهم 
ال>؛ تعار: نال الكرم القرآن بنص يعص من أقفل جبا ^أن للأ؛ُهمار، 

أنقمواالذين نن درجة أعظم أولئك وقاتل الفتح فل مجن أنفق من مغكم يستوي 
بعضهمأن عر ندل [ ١٠لا-فويد:ه الحنى الله وعد وكلأ وفايلوا د مبس 

التمر.تاب ٣( •  ٥٨واكرمذيرنم)اللاحم. تاب ( ٤٣٤أبوداودرقم)١ أحرجه )١( 
•/بمب.حن الترمذي: ونال القس. كتاب ٤( ٠ ١ >٤ رنم ماجه وابن 



(٣١١)د الاعننا لعة تسعير 

حقلهم وأرصاهم محهم الذ رصي المحاه هؤلاء لكن بعض، من أضل 
كلهمعنهم ننرصى أن يجب بل منهم، أحدا ننتقص أن يجوز ولا المحبة 

جميعا.نضلهم ونعرف 

والخماعة،السنة أهل منهج قي الكبار القضايا من بقضية الثعيح ابتدأ وهد 
اسرحمهم والخماعة السنة فأهل ، . الرسول بعد الإمامة قضية وهي ألا 

واسمهالصديق(( بكر أبو أمته وأفضل ر1 هنا المخ ناله ما قولون تعالى 
.به التعريف عن تغني شهرته ، وأرصاْ عنه الله رصي عثمان افدبن عبد 

أهلعند الإطلاق على الأمة أفضل هر عنه اس رصي الصديق يكر فأبو 
.هه افد رسول بعد الحق الإمام هو أنه أيقنا وعندهم والخماعة، السنة 

كفسلالإuمة؟ولكن 

فولمثل بالنص له ثبتت نال! فبعضهم ذلك، ني العالماء اختلف 
قولومثل وعمر(( بكر أش بمدي؛ س داس،ين ))اقتدوا I ول الرم

لمإن ت نالت حيث القابل العام من وواعدها سأكد التي للمرآة الرسول. 
(٢)بكرأ(اأ،.أبا فأتي نجديي لم ءإن تال: اف؟ يارسول أحدك 

فيوأحمد واينئ-0رذم)'\ا'(فيالقدط اياب. اكرمذيأخرجه )١( 
حنحدث اكر.ذي: ونال ( ٧٥رم/ المدرك في والحاكم (. ٤٠١٢افد)0/ْ\ّم، 

رقمالصحيحة الميلة وانظر ( ٩ ٠ / ٤ ) الخيتر تلخيص علته؛ي حجر ابن الخافنل كلام وانظر 

(ىبضاتل٢٣٨٦و٠لمرتم)سريرنم)؟ه1م(ئابساسية. أحرجه )٢( 
٠الصحابة 



س،درسالأساد( ٣١٢)

نوله.:ومنل ففمل بكر أيا رمروا نوله.:ومثل 
رحليهدر. حض القليب حديث رمثل ؛ ٢١٠بكرأبا إلا والومنون الك ٠يأبى 

نمالهعن وجلس عمر جاء ثم عزينه، وجلس بكر أبو نجاء لقلب، ار 
•آحره إر •  ٢٣١بخلاذهمذلك ففار 

نبتتإمما وأرضاه عنه اس رصي يكر أيي حلأنة إن : نالواالعلماء وبعض 
يختاروه.بأن عليهم ؤإشارته الّي. توجيه بمد له الصحابة بمايعة 

عنهالذ رصي عمر حديث عليه والدليل الصحح، هو الثار القول وهدا 
امحتخلفجنفد أمتخالف إن شال: استخلف. ؤلعن: أن بمد له قيل ئا وأرضاْ 

أمتخالفؤلم وإن - عمر امحتخلف بكر أيا لأن يكر. أيا بعض مني، حير هو من 
أنعش دليل نهدا الله.، رسول يعني مني، خير هر من يتخلف فلم 

نص1.يتخلف لم الرسول. 
تخلفلما يكر أبي عر نص محي الرسول. كان لو أنه الثار والدليل 

ولماقيمة، الاحتماع إلى حاجة هناك كان ولما لحظة، مبايعته عن الصحابة 
منفهموا الصحابة ولكن تردد، أدر دون بكر أبا ولايعوا كلام، فيها جرى 

وطمرنم)'آ؛(ىاباكلأ؛.أنم-0اوخارىرقا)\/يا-(محابالأذان. )١( 
اا"ا-إ(محابالسة.أنمجهأبوداودرذمر-ا-\■؛، )٢( 
بمام.صرقا0-إآ(ممابكاتلاسة.)٣( 

فوحدلحل متمان أن إر ينجر الحدث بميت لأن بمورمحم؛ ذلك الجب بن معيد وقدمر 
الشقمن لجامهم فجلي امتلأ، ند واللكز يساره عر وعمر ه النحم، محن بكر'ًلكا أبا 

منهم.متمان وانفرد هاعنا، اجتمعت، ١ نورهم ذللتا ناولتا ؛ الجب، بن معيد نال، • الأحر 
اعلم.واف . معابالأُرتن ذللت، بمر أن بمغ ولا • نلت، 



(٣١٣)سميرفةالأسقاد 

جمحفي معه كونه من وفهموا أحاديثه، يعص من وفهموا بالملأه إنابته 
أنيحب كان الرمول أن عنه، اف رصي وزيره كوته ومن العامة، أحواله 
عمرفهمها حفية، إشارات ذاالئ، إلى أشار وأنه بعده، من هوالخليفة يكون 
السقيفة.دار فى بايعوه لما ببعضها عاللوا حن الصحابة وبقية 

واشتداحتلفوا الصحابة ولكن كتانا، يكتب أن على عزم الرمول إن ثم 
ببعضتتعلق كتابة تكون أن يحتمل الكتابة وهذه ، اقومواء I لهم فقال اللخل 

الأحكاممن ذلك وغير والأسير والعتل والحول الخده أحكام مثل الأحكام، 
أرادأنه ويحتمل علما، منها الرسول عن بلغهم ؛د يكون أن الصحابة كنى التي 

.بعدم من الخليفة هو بكر أبو يكون بأن فيه يوصي كتابا يكتب أن 
أنزعموا الرافعة من التدعة بعض أن وهي ت مهمة ملحوظة وهنا 
كتابحبنا عمر! فقال لعلي والوصية بالخلافة يكتب أن أراد إنما ه الرسول 

لففلوفى عغىا(لآأ #قومرا وفال! الني. فغضب الصحابة، فاختلف الذ، 
. ٢٣١إليه!(تدعوني مما خير فيه أنا فالذي دعوني ١١

أنأراد فد الرسول ؤإن مدبرة، مؤامرة هده إن الرافضة هؤلاء فقال 
اللغؤلبهيا قاموا لعلي سيكتب أنه الصحابة علم لما لكن للي، بالوصية يكتب 

.، الرسول.١٤يكتب ألا لأحل الفعل هذا وفعلوا 

اف.ثاء إن تخريجه ساتي )١( 
رنمر'اما-ا(لآآآ[ئابالوصة.لم ومالرص. اوخ1رىرنمرا'ا-أه(ىاب أخرجه )٢( 
ىاباكازى.وَرثم)سا(0آ:اىبب.)٣( 
عاليخطظ نال; أيه ص البس ابرامم حدث ٢( ٢ ١ ره/ الدائن ش كشر ابن الحافظ ذكر )٤( 

ومد،الق كتاب ني لس نقروْ شيئا عدتا أن زعم من ت شال عنه الق رضي طالب ر ابن 



الأذةادسرسمن( ٣١٤)

يومالرصى معه بدأ يه الرسول أن سخفها على ويدل سخيفة، فرية وهده 
فإذاالاثن؛ن، يوم في توفي المي. إن ثم الخمس، يوم عله والتي الأربعاء 

واللام،الصلاة عليه فيها بمن وهولم الساعة تلك في عليه اختلفرا ند كانوا 
أوعانا يولي أن على عازما الرسول. فلوكان أيام، عدة ح1ا ه بقي بل 

ونتفي الكابت إلى ولسارع الساعة، تلك في احتلافهم ذلك عن رده لما غيره 
منالأمة ينفع تما وهو عليه واجبا شينا . الرسول يكتم أن يمكن ولا آخر، 
من; فمالواإحوانهم دعوى لضعف الناحرين الرافضة بعض ضلن وند بعده، 
هذاعثو المشكلة صاحب لكن أبوبكر، بها الأحق أن رأى الإمامه قضية تامل 

بأبييوصي كان حيث الرسول.، يعني القبر هوصاحب الخبيث الرافضي 
والماسأ.فليصل بكر أبا أمروا بكرؤيقول: 

اهموأرصعنهم الذ رصي الصحابة اختيار بأن بعضهم من إقرار فهدا 
وإسارهلرغمة موافئا اختمارا كان ، بعدم من خليفة يكون بأن بكر لأبي 

اف.١١٢٠رسول 

نفدالحراحات. من رأثياء الإبل اصتان فيها بله في مملقة نمحمفة ٠ الصحممة ً
يردوغيرهما انمحيحض في الثات الخدث وهذا ت الحافظ قال ثم الحديث ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ كذب 

كماالأمر ولوكان بالخلافة، إليه أوصى الق. رمحرل أن زعميم ني الرافضة فرقة على 
وفاتهوبعد حماته في ورسوله ف أٍلؤع كانوا فإنهم الصحابة، من أحد ذللي رد ئا زعموا، 

ظنوعن ا وكلأا حاثا بنمه، تدمه من ويوخروا ندمه، من غير نقدموا عليه يغتتتوا أن من 
معاندةوالتواطوعلى الفجور \ر جمعهم بأ بهم نفند ذلك عليهم اف يصران بالصحابة 

ربقةحلع فمد القام هذا إلى الناس من وصل ومن ■ ونمه حكمه في ومعادنه ءق الرمول 
اه.المدام. إراقه من احل دمه إراقة وكان الأعلام، الأئمة وممر الإسلام، 

وعندكمالوحع، عليه غلب مد ه اف رمول 'إن ■' عنه اف رصي الخطاب بن عمر ونول  ٢١١
للفاروقمنمية فجه بل عنه اف رصي ء-مر ء-لثه يذم ُا فيه لءس اف؛ كتاب بنا حالقرآن، 



(٣١٥)الأساد فة تيسير 

خلافةعلى فيه ينمى صريحا كتانا الرسول. يكتب لم لم نيل فإن 
بكركتانالأبي الرمول. يكتب لم ؛ العلما•، يعص ناله ما فالخواب بكر؟ أبي 
لهميكتب لم ذلك علم فلما غيره، يه يعدلوا لن المحاية أن علم لأنه 

الأنصارحرى؛؛ن ما حرى الشيقة اجتماع نفي حصل، ما وهذا 
لماسمحهوأرصاْ رمحي وأبوبكر أبوبكر، بويع م حوار، من والمهاجرين 

أنه.رضياسمح4.تكالمفيوالدليل ولاطاتالها، سلافة متربا يكن 
تدينلا العرب إن وفال! الأنصار مع وتكلم الكلام، وأحن المقيمة اجتماع 

حسنا; يمر غول أن على الياء رراتتق النووي؛ نال • الروافص أنف رغم منه اس صي ر =
فاّتحقواعها عجزوا ربا أمورا يكتب أن حثي لأنه نظره؛ ويمحق فآنهه، نوة من اف* كتاب 

تعالى;لقول اف كتاب حبنا عمر; ينال فيها، للاجتهاد مجال لا منصرصة لكونها العقوبة 
٣؛لالأ؛دة: دينكم، لكم محك النوم ؤ وتول: [ ٣٨]الأنعام: شي'،، من الكتاب م رثا ا مؤ 

^^ك١نه، اف رسول على الترب وأراد الأمة، على الضلال فامن ديته، اذتحارأكمل أن نعلم 
•رموانشه ماص ابن من أنقه صر 
التخففعمر نمد >إءا النوة، •دلائل كتابه أواخر م المهني بكر أبر الحافظ الإمام قال 

لمعته سغنون لا ما يكتب أن ى مراده ولوكان الر-؛ع، غله  ٧٣اف. رمرل عل 
لمكما [ ٦٧تالأ5د؛: ه ربك من إلك انزل ما بلغ ؤ تعار: لموله لمرء؛ ولا لاختلافهم يتركه 
صحيحعلى الروي شرح انغلر عاداه،. من ومعادا، حالفه من لخالقه ذلك غير تبلخ يترك 

بالأزهر.الم)اا/'ا(طعةاسعةاكرية ء
فيههر ما ئارأى اف. رصول عن التخفيف نمد يكون أن ويحتل ٠ حجر: ابن الحافظ ونال 

منلوكان إذ عنه، لايستغنون ثما ليس كتابته أراد الذي بان نريتة عنده وقامت الكرب، شده من 
•• • الرذية 'إن هماس؛ ابن نول ذل'ث بعارض ولا ٠ اختلافهم لأجل ه يتركه لم النبيل مذا 

لفتة.الالليعة ٧( ٤ • >U/ الباري فتح اننلر اه. تطنا•. منه افقه عمركان لأن إلخ• 
كماكانالكتابة، عن ه عدول صبنافى أمامه. وتتازعبم المحابة اختلاف ورباكان )١( 

القدر,ليلة بعين إخبارهم عن عدول فى صبنا الصحابة بعمى اختلاف 



الاعتقادلعة تسير ( ٣١٦)

نبايعوْ:هذين أحد لكم رضيت نل ؤإتي نال: ثم نريش، من الحي لهذا إلا 
عبيدة.أبا أو بن عمر 

هعنالق رصي الخطاب بن عمر فقام ه، نمبكر أبو يقوله الكلام نهذا 
نرصاكأفلا . الصلاة يقصد لديننا. اف. رسول رضيك لقد ت ونال وأرضاه 
حتىمبايعته، على وأجمعوا لمون المعمروبايعه فبايعه مديدك، لدنيانا؟ 

بحضفي ورد كان ؤإن ،، ١٧اذ-ايعين من كان ورصاه عنه اس رصي علي 
افرصي ا لأنها، عنهاس رصي فامحلمة لخار مرا نليلأ تأحر أنه الروايات 

فأبى، بكر أبي من فaلاJته اف. رسول من ميرايا لها أن ظنت وأرضاها عنها 
وهوأن، عنده نحى لوجود المراث هذا ا يعهليهأن عنه اف رضي بكر أبو 

اقة8أأآأ.صالتركاْ ما نورث، لا الأنبياء معاشر ءإنا ت قال النبي. 

هولعموماس. رسول ميراث أن رأى وأبوبكر مترايا، ب أن رأت فهي 

فواذ رسول نبض ت نال الخيري صعد ايي ص التهمي ابوبكر الحافظ درا• ما ذلك عر يدل ( )١ 
النبرصعد بكر أبا ان ]رنه[; . ..أيويكر.رفيهم مادة صهدبن دار ني الاس واجتمع 

عمابن قالت; ت فقال فجاء. طالب ابي بن بعلي فدعا عليا، ير فلم النوم وجرء في وننلر 
فهاف رسول خاليفة يا تثريب لا قال؛ ألمان. العما تثق ان ابنته على رُحتئه اف رمحرل 
بنعلم جاءني I يقول حزممة بن إصحاق محمدبن سممت ت أبوعليالخافظ. نال • فبايعه 

ساقأن بعي. كثير ابن قال ١ عليه وقرانه رقعة في له فكتبته الحديث مدا عن الي نالحجاج 
بنعلي مبايعة ومي جلتله فائدة وفته محقرظ، صحيح إسناد ^ا بملرقه الحديث مدا 
طالبأبي بن غليأ فإن ض، الوفاة،وءذا س اكاز اليوم أوفي يوم أول في إما اف طر 

"..حلفه.المالوات من صلاة في يشي ولم الأوقات، من وقت في الصديق يفارق لم 
(.٢١٩انظرالثلايةواصة)ه/خاأ، 

ا(كتاب71ا،  ١٧٥٩)^^مآايمكتابكاتلاساة،صرقم )٢( 
•والمر الحهاد 



(٣١٧)الاعمماد ئعة تيسير 

عنهاطه رصي علي ثاع بأبثها، عنها الق رمحي ناطمة لحقت فلما المسلمن، 
.وأرضاه 

ويحتمل- إليه الإشارة سبقت كما ذلك،. لبل باع أنه الروايات يحفى وفي 
للأولىمؤكدة الثانية فتكون مرتين، باع أنه 

وعمربكر أبي ّع وعاش بكر أبا عنه الذ رضي علي باع القولن كلأ فعلى 
عنهالق رضي عمر كان حتى لهم، وقاضيا وناصحا ومؤيدا لهم وزيرا وعثمان 
غيرلها فن كبرى قفية هذْ يعني ب، حن أبا ولا نقية • يقول وأرضاه 

•عنه الق رضي طالب أبي بن علي الخن أبي 
كلهمكانوا ففد جرى ما بينهم جرى لما حتى اس، في متاخن إخوة وكانوا 
منجرى وند وأرضاه عنه اذ رضي علي مثل لما ولذلك ذلك، في مجتهد:ن 

اففال ممن والزئير وطلحة أنا أكون أن لأرجو واذ إني ت تال جرى- ما بينهم القس 
الذيلكن [، ٤٧لالخ_جر:مر)ممتذا؛لتيي عز ؤإخوائا فهم: وتعالى بحانه 

القالونالمارقون أولثالن، هم نبيه. صحابة وسب بينهم وفرق الومنتن بتن أفد 
•ر-نحوهمم والخوارج الروافض من والهتان الكذب الصحابة على افتروا الذين 

نالذلك وض ئاسة، سعة محها اف رصي فاطمة وفاة بعد تمت الش السعة نتكون وض-* )١( 
بعدمحه اذ رصي بكر لأبي عن اف رصي علي من رتعت الش المعة نهذ، كير: ابن الخافظ 
التيلليعة نانية وهي ينهما، وتع الذي للملح مركدء يعة اف'كنها رصي اطمة فوفاة 

علييكن ولم الحجاج، بن ملم وصححه حزممة ابن رواه كما قيمة الاولأيوم ذكرناما 
لماولكن • • • للسنور؛ عنده ويحضر وراء0 يملي كان بل اشهر، الة _« بكر لأبي مجانيا 
مقدموالثبت ذلك، فض  L،LJييايع لم ءل؛ا أن الرواة بعض اعتند الثانية البيعة مذء وقعت 

.٢( ٠ • البداة)ْ/ اننلر ام. اعلم. واف وتقرر تقدم كما افافي على 



ك<الأءد1دتيسير ( ٣١٨)

•المرتضى علمي ثم ذوالمولين، عئماط ثم الفاروق، عمر ثم 
٠نقول كا فال: صهما اف رضي محمر بن الك عجي روى نا 

ذكفيبلغ علي، ثم عثمان، ثم محمر، ثم أبوبكر ®•حي: والمجي 
بمكره.المأهوفلأ 

الخطاببن وعمر ، I الفاروق عمر أنم أبوبكر، نسها بعد الأمة فأففل 
نهو، جبد1 السالمين سعة ثم له، بكر أبي بامتخلأف بكر أبي بعد الخليفة هو 

تورعنه اس رصي وعثمان الررينا ذو عشمان انم السالمين،  ٤١٠٩با-حليفة 
جعلطعن لما إنه حيث عنه، اف رصي الخطاب بن عمر نتل بعدما الخلافة 

عنه،اس رصي عثمان على اجتمعوا تشاوروا أن وبعد متة، قي موري الأمر 
همعناس رصي طالب أبي بن علي رأسهم وعلى الصحابة حميع وبايعه 

\->مم؛وآ.

عنهاف رصي لعلي، عثمان بعد من الخلافة أي ا المرتضى علي اثم ت نال ثم 
أحد.ذلك في بمخالف لم اللم؛ن، بإحماع وأرقاه 

كتبذكرته ما العفليم الفضل من له منهم واحد كل الأربعة وهؤلاء 
أفردمنهما واحد فكل وملم الخاري • الصحيحان رأسها وعلى الفضائل 

فكلالأربعة، هؤلاء نضاتل بدكر ابتدأه الصحابة فضاتل عن كتابا صحيحه في 
أنوفبه ترغم ما والخماعة الستة أهل عند والمكانة النزلة من له منهم واحد 

•وهمرمحم والواصب الروافغؤ( 

نقولكا فال: عنهما الك رضي عمر بن الك عد روى Iلما ت الشخ نال نم 
ذلكفيبلغ علي، نم عقمان، نم عمر، ثم بكر، أبو ت حي والتجئ. 



(٣١٩)سءيرسمامحستاد 

الأمةهذه حير I قال أنه عته الك رضي علي عن الرواية وصحت 
•الثالث(( لسميت ثيث ولو عمر، ثم بكر أبو نجيها بمد 

ء

. ٢١١ينكره،فلا التجئ. 
مشهرر،وهوأثر وفرم الموصلي وأبويعلى رواء الحديث هدا 

هذاعن الثابت لأن نوله: في الصف عبارة *ي الإشكال لكن 
عمرثم أبوبكر ت منقول النتي أصحاب بئن نخاير ءكنا ثال؛ أنه الصحابي 

علي.ذكر يرد ولم عثمان® نم 

علي.نم • نوله بدون الرواية أتت الاع-تقاد العة نح بعض ففي ولهدا 
•أرجح ولعلها 

هذاوأن الني.، بتقرير الخلفاء هؤلاء نضل على يدل الحديث وهدا 
أوفيفيهم ؤلعن لن فتبا أحد، ينكره لا معروئا الصحابة، ب؛ن مشهورا كان 

الستعان..واس - بعضهم 

هذهخير ت قال أنه عنه اذك رضي علي عن الرواية ارصحت • الشخ نال نم 
بعضفي ورد ،  ٢٢١٠الثالث ميت لثغت ولو محمر نم بكر أم نبيها يمد الأمة 

أناوهل •' تواضعا وأرصاْ رصيافعنه علي فقال • أنت ثم ت له قيل أنه الروايات 

اأآ(رغم)اماما،، ٢٢/•١٢أحرجهسنيفيص>)١( 
'ااا-م(ىبضاتلاسةوض، ٣٦٠٥وأخر'جهالمخارىرثم)ءليرصياسس 

وذكره(. ١٧٦٤رنم)الثام؛؛ن تد في»أيضا اللبراني وأحرجه . الّءا. ذكر فته 
فياتجراني رئاء ت أوله ءلرفس الصحح »ي ونال: ٦( ١ الزوائد)؟/ مجمع في 

•خلاف ومهم وثقوا ورجاله الكمحر في بنحو يعلى وأبو والكتثر الأوسط 
عاصم»يايي وابن (، ١١■زوائده)ا/آ'ا، ش ومدالذابنه الند، أحمدفي أحرجه )٢( 

رقم)ا«'اا(وصححهالأواني.الة 





(٣٢١)سالأساد تيسير 

لفضله؛ التجئ. بمد با'لخلافة تعالى الك خالق وهوأحق 
رضيالصحابة جميع على الصلاة في له التجئ. وتميم وسابقته، 

ومجايعته،تقديمه على عنهم الده رضي الصحابة وإجماع عنهم، اش 
ضلالة.على ليجمعهم اف يكن ولم 

نمإليه، بكر أبي وعهد لفضله، عته اس رضي عمر بعدم من نم 
اشرضي علي ثم له، الشورى أهل عنه، الك رضي عقماو 

عليه.عصره أهل وإجماع لفضله، عنه؛ 

فضلعلى بدل وهر ، وغيرْ الخلية ني نعيم أبر رواه مما الشيخ ذكره الذي وهذا 
كتبفي موجودة إستادا منه أصح كنيرة أحرى أحاديث وهناك الصديق، 
متواترة.مشهورة وهي الفضائل كتب وفي والسانيد والممن الصحاح 

فقال!الأفضلية ذكر بعد الخلافة فضية تعالى اس رحمه الشخ ذكر ثم 
لفضله. التجئ بمد بالخلافة الك خلق أحق - الصديق أبوبكر أي - ءومر 

الكرضي الصحابة جميع على الصلاة في له المم. وتق-ديم وسابقته، 
الكيكن ولم ومايعته، تقديمه على عنهم اف رضي الصحابة وإجماع عنهم، 

.0 ضلالة على لمجمعهم 

سابقتهقفله، متتابعة اس رحمه الشيح ذكرها مختمرة قوية أدلة وهذه 
ماكاناسلسجمععليه، الصحابة إجماع الصلاة، في تقدممه الإسلام، في 

هنعاف رضي الصديق بكر أبا أن على يدل فهذا ضلالة، على الأمة هذه 
الني..بعد بالخلافة الأحق هو وأرضاه 

بكرأبي وعهد لفضله عنه اللم رضي عمر بعده من رانم ت الشيح ال ف

الهءثمفيص>بم/يإلذم كما دلس م =



الأسادسيركن ( ٣٢٢)

فيهمقال الذين الهديون، والأئمه الراشدون الخالفاء هم وهؤلاء 
منالهدي؛ن الراشدين الخالفاء ومنة بسمتي وعليكم : اش. رمول 

.بالواجذ٠ عليها عهنثوا بعدي، 

عاليخلافة آخرها فكان ء منة ثلاثون بعدى الخلافة ه : وقال. 
محه.اش رضي 

رضيعثمان ٠نم أحد ذلك عن يتخلف لم الصحابة، جمع بايعه حيث • إليه٠ 
الشورىأمل ؛ rJ_tوالخماعة السة أهل محي بالخلافة الأحق فهو عغهأ اذ 
عصرهأهل وإجماع الفضاله الراع الإمام فهر عنهء اش رضي علي نم له، 

إحماعمحل وهر الإمامة، في الأربعة الراشدين الخلفاء تريب فهذا • ه عليه 
البيع.أهل إلا فيه يخالف ولم والخماعة، السنة أهل 

الذينديون، اله والأئمة الراشدون اخلماء هم اوهزلا، الشخ؛ نال نم 
الهدي؛نالراشدين اخلفاء رمة غتى مبأعليكم : الد. رسول فيهم قال 
وهمالهديون، هم الأربعة فهؤلاء ٠* بالواجذ، عليها نمئوا بعدى، من 

اسرصي التمسك أشد بها نتمسك وأن وطريمتهم سنتهم نتح أن يجب الذين 
جميعا.محهم 

هداسة\آا«. ثلاثون بعدى من *الخلافة : ه اوفال الشيخ؛ نال نم 
مولىسمنة حديث من وغيرهما وأبوداود أحمد رواء صحح حديث 

ماجهوابن (كابام. ٢٦٧٦راكرuJيرذمرابر أخرجه )١( 
صحح.حسن ت الترمذي ؛وقال ( ١٢٧)إ/آآا، افد يي واحمد القدمآ. يى ٤( )٢ رمم 

المنن.كتاب ( ٤٦٤٧، ٤  ٦٤ر»م)آ داود وابر اكن. كتاب ( ٢٢٢٧)رمم الترمذي أحرجه )٢( 
(٣٣ ٤١رنم)الخاسمر صعح ني وهو الألباني، وصححه (. ٢٢١)ه/ افني *ي وأحمد 

(.٤٥٩رقم)الصمحة والللة 



(٣٢٣) jli_VIتيسرس 

بكرءأبو فقال: النبي. لهم شهد كما بالخغة، للمشرة ونشهد 
ا-فة،في وعلي الخغة، في وعثمان ا-بغة، وعمرفي ا-فة، في 

اله.ش وءاالحة 

الرحمنوعبد الخغة، فى وسعيد الخغة، فى ومعد الخغة، فى والزبير 
اية((.في الخراج بن وأبومدة الخغة، في عوف ابن 

عنهاس رصي علي حلأنة أحرها سة، ثلاثون فالخلافة 4 . اش رمول 
،وأريض إحدى عام كانت والخن علمي حلافة نهاية لأن ؛ وأرصا0 
•الهمة س عشرة إحدى ستة الأعلى الرمق إلى انتقل . والرسول 

يختصثما أيقنا وهذا ، ٠ بابية للعفرة ونشهد ) I ذلك بعد الشخ نال ثم 
هوما القفل من لهم بالختة ال-شرين الشرة هؤلاء نإن ، . الض أصحاب به 

عنالصحيح الحديث في فقال! التجئ. لهم شهد اكما معروف 
الجة،في وعمر ابنة، في يكر ®أبو • عنه الذ رصي عوف بن الرحمن عبد 

ابنوهو ءوءلالحة. الأربعة، الخلفاء هؤلاء الجة٠ في وعلي ابنة، في وعثمان 
_فيوناص أبي -بن ومعد الجة، في العوام ين والزبير الجة، اس-ذي مد 

بنالرحمن وهمد الجة، في - نمل عمروبن بن نيد وهوابن - ومعبد الجة، 
ة،الأمهذه أم؛ن وهو ، الجة،١ في ابراح بن محسدة وأبو الجة، في عوف 

فضائلالعشرة هؤلاء من واحد ولكل ، الذ. رسول حواري هو والزير 
كتب,الة.فى موجودة كسرة 

،٤٦٤٩، ٤٦٤٨)ىبالأف.وارجهبداودرقإ 
الألبانيوصححه زيد بن محمد حدث عن ( ٤٧٤٨)رقم والترمذي الة. كتاب، ( ٤٦٥•

رقم)\(.فيحاش؛تهضاساْ)م/بأب\(ئش 



الاحادتيسيرس ( ٣٢٤)

كشوله:بها، له شهدنا بالخغة التجئ. له شهد من و'كزأ 
تفسس بن لثابت وقوله • ٠ الجة أهل شاب ميدا وا'لحسأتي ررالحن 

ا-له((.أهل من وانه 

منوكل D والخماعة السنة أهل قواعد من قاعدة مقررا الشيخ قال نم 
بالخةيشهدون والخماعة المنة نأهل بهاو له شهدنا بابنة . التجئ له فهد 

عامةسهاده له يشهد فإنه الرسول له يشهد لم من أما الرممول، له سهد لمن 
اللكن الخير، نرجوله الجة، أهل فهومن الومنثن من مالت، من كل فنقول؛ 

ومثلالعشرة، مثل م، الرسول له نبد لمن إلا الخنة في يعيته فلأيا بأن نشهد 
رصيعالي ابنا وهما والجصتيأ( ءالجن ®كقوله! ت نوله في هنا الشخ أورده ما 

عنهمااس رصي لهما فنشهد ١^٨(( أهل شاب وميدا جميعا عنؤم اس 
الخنة.أهل من أنهما وأرصاهما 

بالحديثثبت أبقنا وهدا ابنة( أهل من إنه قيس: بن لتات اروقوله 
اذقول نزل فلما الصوت، جهوري كان هدا نيس بن وثابت الصحيح، 

تجهرواولا المي صوت هو°ق أصوانكم نرسوا لا الدينآمحوا أيها يا ؤ الى: تع
موأيلأصنونب

الصوتجهوري أنا فقال! بالأية المقصود هر يكون أن خاف ٢[ ت ]الحجرات 
أخرجلا واس ت ونال بيته في لقي ■مط، نل صلي أن فأحاف صوتي وأريع 

•أموت أو اف. رسول عني يرض حتى منه 
أنهوغيرهما، حام أبي وابن الطري جرير ابن عند الروايات إحدى وفي 

البابصبة على مسمارا تضرت بأن زوجته وأمر الغرس غرفة في نمه حبر 

صحح.حسن وغال; ادانب محاب ( ٣٧٦٨رنم)الر.ذي أحرجه 



(٣٢٥)الاعتقاد لعه تيسير 

.أموت أو اف رمحول عني يرصى حش الكان هذا ني لأبقين واف ونال؛ 
٠أحمروه! نال. الخليل ااصح-ابي لهذا جرى مما اإّما. أخثر فلما 
أناستطاع ما بذلك بثر نلما اب؛ةءلا/ أمل من إنالث، له: وقولوا وشروه 

الني.إلى نخرج يشدة، الباب محمر ند كان لأنه الفب، بكر إلا يخرج 
العفليمه.البشارة بهذْ وفاز 

غهالٌكا فإن خويلد، بنت وحديجة ، محصن بن عكاشة ت أيصا ومثله 
النبي.فان وأرصاها، الرميصاءرصياذعنها ومثلها ٢، لها شهد 
مالحانبنت الرميصاء هذه ت فقيل ؟ هذا من فقال! الخنة في صوئا لها سمع 

مهرهافكان أبوطلحة نزوحها الني وهي ، عنه اف رصي مالك ين أنس أم 
إنلكن الشرك، على وأنت بك أمل لا • فقالت وهومشرك حهلها الإسلام، 

الإسلام.مهرها فكان وتزوجها طلحة أبو فأسلم مهرا، ذلك فيكفيني أسلمت 
بذلك.لهم نشهد فإننا بالخنة الني. لهم شهد ممن وغرهم 

،٣١٦٧•، ٣ ١  ٦٦)٩ رقم فرْ في الطري جرير ابن الٍاق بهذا أحرحه )١( 
رنمالبخاري واحرحه ي. اش موت فوق أمراكم مذنوا لا ؤ ار: تعاف نول ير تغ

باخمار.)أأه؛(مماد،الضر، 
كاب،( ٠٧• رغم)0 البخاري روا، الذي الحديث، في كما بالحة الن؛ي. له سهد فند )٢( 

الإيمان.•آا'ا<ىاب، ، ٢١٨لمرنم)الطب.و.س
رغملم ومالصحابة. فماتل كتاب، ( ١٣٨ رقم)٩ البخاري روا، الذي الحديث، في كما )٣( 

الصحابة.فضاتل )ممأأ(ىاب، 
افرصي حابر وعن انس. حا-يح، من الصحابة فقاتل كتاب، ( ٢٤رقمر٦ْملم أحرجه )٤( 

أوالرمصاء مليم أم وهي ■ ءلل*ءة٠ أبي اهرأة قويت ابنة اأديتا •' نال ه اف أنرمحول منه 
الصحابة.فقائل كتاب، ( ٢٤٠٧رقم)ملم أحرجه والحديث، . الغمماء 



قسيرسمالأح1د( ٣٢٦)

لهجزم من إلا ار، ندولا الشالة أهل من لأحد. ولانجزم 
.الرسول. 

نرجولكن المص، يه ولد لن إلا بمار، بجغهءولأ لا لمن نشهل ولا 
.السيء عالي ونخاف للمحسن 

لهجرم من نارإلأ بم؛د؛ة,ولأ الملة أهل من لأحد نحرم ارلأ ت الشيح تال نم 
منإلا أوالنار الحنة أهل من بأنه القبلة أهل من لأحد نجزم لا أي ٠ . الرسول 

.الرسول. له جزم 

اكارأهل وأما عنهم، الكلام سبق نقد بالحنة لهم يجزم من الجنة أهل أُا 
المارأهل ْن بأنها لزوجته ولجزم المزي، ب بن لهب لأبي بالمار نجرم *إننا 

أهلهوٌن لحي عمروبن أن مثلا لجزم كما بذلك، القرآني المص لورود 
الار\ا،.في نمجه بمبمر لحي عمروبن ارأيت ت الني. لقول المار، 

تنشهدالنار أهل من بأنه الني. له أوشهد القرآني المص فيه ورد فمن 
والعانة.اللامحة اس أل( نأهلها، من أنه له 

نص،به ورد لن إلا بمار ولا بجخة لا لمن نشهد ولا ، ت الشخ نال نم 
نشهد،فلا نحزم لا أننا كما أي السيء( على ونخاف للمحسن نرجو لكن 

كانتؤإن متقارب ومدلولهما والشهادة الجزم غاير؛؛ن اس رحمه والسخ 
السنةأهل هومنهج المؤلف ذكره فما كل وعلى المض، في أنوي الشهادة 

علىونخاف الحنة، أهل مجن أنه الذ شاء إن نرجوللمحسن لكن والجماعة، 
استعار.عياب من المسيء 

ونممها.الجة محاب ر»م)آههآ( لم ومالمناب. محاب ٣( ٥ ٢ ر١ رنم الخاوي أحرجه 





سدرلة|لأذقاو( ٣٢٨)

فاجرم،أو كان ٠^١ إمام، كئ مع مامحسين والخهاد الخج ونرى 
يكفرونلا أنهم بذنب القبلة أهل من أحدا نكفر لا ت نولهم في فمقصودهم 

-ارق،والء والزاني اربا، آكل مثل باق، الشرك دون الكسرة مرتكب 
إذافهؤلاء ه. مستحالآ يكن لم ما - آحرْ إلى لوالديه، والعاق الخمر، وشارب 

كفار،غير الدنيا في والخماعة السنة أهل عند فالهم التوحيد على وهم ماتوا 
السالمان.مقابر في ويدفنون ويورثون الحدود عليهم تقام ولهدا 

إناس؛ مشيتة نحت القيامة يوم إلهم • والخماعة السنة أهل يقول وكيلك 
ولوالمار في يخلدون ولا لهم، ينفع وند لهم، غمر شاء bن عذبهم شاء 

والخماعة.السنة أهل منهج هر هذا لحلوها، 
حلالالدنيا في كافر فهو كبيرة ارتكب من كل أن فعندهم الخوارج أما 

طائفةوهي والإباصية جهنم، نار ش مخلدا القيامة يوم ؤيكون والمال، الدم 
نارفي مخلد الأحرة وفي نعمة، كفر كافر الدنيا هوفي نالوا؛ الخوارج من 

ولمالإيمان من حرج الكبائر هذه من كثيرة ارتكبا إذا ت نالوا والمعتزلة جهنم، 
فيأما وماله، دمه نستحل لا إننا أي المنزكن، بين ممنزلة فهر الكفر، في يدحل 
والخماعة.السنة أهل لذهب مخالف كله وهذا جهنم، نار في مخلد فهوحالي الاحرة 

وهوالإيمان كامل مرمن الكبائر هذه مرتكب، ت فقالوا الرجنة هؤلاء وقابل 
السنةوأهل عقاب. بلا الحنة أهل من هو بل للوعيد، معرض غير الاحرة في 
٠وهؤلاء هؤلاء بتن وسهل المسألة هذه في 

;فقال يالامامة تتعلق أحرى ممالة إلى تعالى اف رحمه الشح انتقل نم 
ريرتقوهذا فاجر'اأ( أو كان إمام؛-^١ كل مع ماضممح( وابهاد اخج اونرى 
الشرعي،للأمام واجبة والهلاءة مع الأن في والخماعة السنة أهل لذهبا 

فإذامحصية، غر في أى المعروف، في هي إنما وءلاءته أوفاجرا، برا كان مواء 



(٣٢٩)تسرسمالأساد 

ولوأي فاجرا، كان ولو واجبة طاعته وأن طاعة، ولا سبمع فلا ممعمية أمر 
هذهلأن بالأموال؛ ه نفيوثر ممن أوكان ظالآ، كان أو لكبيرة، مرتكتا كان 

الوالخماعة السنة أهل عند والفجور والمز النللم نبيل من هي التي الأمور 
سحاهاس معصية غير محي واجبة طاعته تظل بل الإمام هدا طاعة ترغ 

عليهكقوله النبي. عن الص٠حيحة الأحاديث عاليه دلت قد وهدا وتعالى، 
ا.مالك،ر وأخذ ظهرك ضرب وإن وأطع ٠اسمع والسلام: الصلاة 
-الصامت بن عبادة فعن 4 ونحوها بالأموال الامتثار عد أمر؛الهلاعة بل 
منسطنافي والهلاعة المع على بابما أن علينا أحذ فيما ت نال - عنه اف رصي 

ترواأن إلا أهله الأمر ننانع لا وأن علينا، وأثرة ويسرنا، رنا وعومكرهنا، 
ا.يرهازر فيه افه من عندكم بواحإ كمرا 

ارالأمفال:أفلأص؟ اه:قيل لما المي.أنه وردعن 
يجوزولا والطاعن، المع له يجب الإمام أن على هذا فدل ءأص. صلوا 

بواحيكفر يأتي أن أو الصلاة بترك يأمر أو الصلاة، يترك أن إلا عليه الخروج 
منالخماهير منهج هو وهذا برهان، فيه وتعالى محتحانه الله من عندنا ظاهر، 

•تعالى اس رحمهم والخماعة الستة أهل 
ماضيانوالخماعة المنة أهل عند والخهاد الحج أن الأصل هذا على ؤينبني 

أونبله، من أوبخلافه له، المالم\ن باحتيار الإمامة تولى مواء الإمام، مع 
والطاعةفالمع رموله.، ومنة اس بكتاب الأمة وحكم؛؛ن بالقوة تسلط 

[محابالإمارق٠٢(]١٨٤٧أخرجهمسلإرب))١( 
وطمرثم)بم«يا(]آأ[ىابالإ.ارة.«٧(ئlبامح. ٥٦أخرجهاJخارىرب))٢( 
أ.محرجهيمرب)إ0حا(ىبالإئرة.)٣( 



الاعتقادلعة تيسير ( ٣٣٠)

جائرة.خلفهم الخمعة وصلاة 

الخالاتهدم نفى السالف، من كثير ذكرها الشاكة الحالة وهدم له، واجبة 
والسنة،بالكتاب الأمة بمحكم أن بشرط والعلمامة، المع له يجب الثلاث 
للحج)اله أومع معه المالمن حروج نيجب ناجرا، ولوكان معه الهج وكيلك 

منالخلفاء كان وند أوفجوره، الإمام فق يجب الفريضة هذه ترك وعدم 
الأمةووحدة الحجيج، قيادة ني عنهم ينوب من أويرسلون الحج يقودون الزمان 

والهلوائف.الناس لاختلاف الأمر يترك ولا العيد، ويوم ءرذة، يوم تحديد في 
ُعدهما،ومجا والعبامئة الأموية الدولة زس فى موجودا هدا وكان 

فلأنبالناس وحج ؛ قالواالهج شهر إلى وصلوا إذا بالهوليات والورخون 
■عنه ينوب أومن الخليفة كان مواء بالناس حج س فيدكرون 

عليفال ولهدا اس، سبيل ني الخهاد أيفتا وكذلك ماض، والفاجر البر مع فالحج 
،الو أمير يا •' قالوا أوفاجرة، بره إمامة س الأمة لهذه لأبد ت وأرصاه عنه الذ رصي 

.الحدود وتقيم البيضة، تحمي حتى الفاجرة ت نال الفاجرة؟ فما البرة عرفنا ند 

مجاهدادام محا فاجرا، ولوكان للجهاد الإمام مع ايالمن حرلج بجب 
لوائهوتحت معه المؤمنون يكون أن فيجب وللمشركن، للكفار اس سبيل في 

بواحبكفر إسلامه ينتقص ولم والمنة، بالكتاب بحكم الإمام مادام مهليمن، 
وتمحجونملح له مع نفإننا برهان، فيه وتعالى بحانه سالق من عندنا فناهر 

عته.ينوب س مع أو معه ونحاهد 
المنةأهل هومذهب وهذا ر جائرة خلفهم الحمعة وصلاة ٠ الشيح! ال قنم 

ولوكانالإمام حلفا فيصلي فجارا، ولوكانوا جائزة خلفهم الصلاة أن والخماعة، 
وندجائزة، خلفه فالصلاة ونحوذلك، الحمر يثرب أوأنه الصلاة، يؤخر أنه يعلم 
فلكمأخطاوا وإن فلكم، أصابوا فان لكم، يملون ٠ ال:قأنه ه: النبي عن ورد 



(٣٣١)ضدةالأسقاد 

الفال: عمن الكفأ الإممان: أصل من اثلاث : البى. قال أس: قال 
والخهاذبعمل، الإسلام من نخرجه ولا سبق، بذنب نكفزه ولا الك، إلا إله 

جوريعلله لا الدجال، أمض يقاتلآخر حض وجل، همز اق بعئض منذ مجاض 
داود.أبو رواه بالأقدارء والإمماط عادل، عدل، ولا جائر 

•٢ الحجاج؛ حلف يصليان ماك بن عمروأنس ابن وكان ، رءليهمأ 
الإيمان؛أصل من ءثلاث : المي. فال أنس: ءفال النسخ: ثال ثم 
ومالهدمه على الاعتداء عدم يعني هه الكف الكء، إلا إله لا قال: عمن الكم، 

كنلماهرهباطنه كان فإن حاله؛ فنأحذه؛غلاهر الدين، أظهر مادام وعرصه 
إلاباطنه، ينور واس بفلاهر٥ عليه نحكم فإننا كيلك يكن لم ؤإن لذ، فالحمد 

الرئة.حد عليه نقيم أن فيجب ورئة، أوكفرا زندنة لنا يظهر أن 
ماضوابهاد بعمل، الإسلام من نخرجه ولا سق، بذنمؤ نكفره »ولأ 

جائرجور يطله لا الدجال، أمض يتماتل^خر حض وجل، عر اذك بعئض ،،ند 
وهرسننه، في أبوداود رواه الحديث هدا بالأقدارأا والإيمان عائل، عدل ولا 

الرواةأحد فيه أن تضعيفه وبس، وغيرء، ا،لنلرىل؛ا صعقه صحيف، حديث، 
•وغيره حجررْا ابن الحاففل نال، كما مجهول، نثجة أبي بن وهويزيد 
تمنها أشياء الإيمان اتل ممن فيه أن إلا صعيما كان ؤإن الحدين، وهذا 

لممحا بذنب القبلة أهل من أحدا نكفر ولا مجاض، والخهاد بالأندار، الإيمان 

.٦٩٤ورُعه الأذان كتاب - منه اف رصي - مرير؛ أبي ص اليخارؤ، دوام  ٢١١
اكرم-الأرناأدط•نمق: . ٥٣١.٠٣•ا>شرحاساوةلأينأبىاسمص ( ٢١

الخامعوهروضعفه الجهاد. كتاب ٢(  ٠٣٢رمم)داود أبر أخرجه )٣( 

(.٣٨٠فى.خمحرضابىداود>م )٤( 
م،ال؛همب• ٢٥١



لو<الأسادتيسير ( ٣٣٢)

وذكرومحبتهم الك. ول رمأصحاب نولي السنة ومن 
ذكرعن والكم، لهم، والاستغفار عليهم، واكرحز محاسنهم، 

•بينهم شجر وما مساوئهم 

أدلةا عليهدك الأمور وهده اس، إلا إله لا محال: عمن والكف ستحاله، 
جررمهلله ءلا نوله: والشاهد والخماعة، النة أهل أئمة بها ونال أحرى، 

شرعفي نائم فهو القيامة، يوم إلى ماض الخهاد أن أى . عادلI عدل ولا جائر 
عادلعدل ولا حائر حور يطله لا ؤإذاكان به، القيام المسلمين على اشواجب 

•الكفر دول عليه أجمعت مهما دولي أونانون طام يثعلمله فلا الملمين من 
ه.اف رمول ألحاب تولي الستة اومن • تعالى اس رحمه الشخ نال نم 

منوهدم لهم(( والاستغفار عليهم، والترحم محاسنهم، وذكر ومحبتهم، 
والدفاعوالذب ومرنهم، توليهم، فيجب اليي.، أصحاب حقوقا 
بذكردن؛ح؛ز، محاسنهم وذكر حبنا، عنهم والترصي ومحنهم، عنهم، 
لهمنغمر نولهذا إلينا، اف. رمول منة وملة اس، كتاب نقالة لأنهم 

•جميعا عليهم ونترحم جميعا، عّهم وكرصى جميعا، 

رذكعن ءوالكم، هنا; الشخ ناله ما يحقونهم يتعلق ما أهم ومن 
المنةأهل أصول من عفليم أصل وهذا بينهم« مجر ا وممساونهم 
فيحاصة وأرضاهم عنهم اس رضي بينهم جركا ما أن • حلاصته والخماعة؛ 

كانواكلهم المحابة هؤلاء أن نعتقد أن فيجب وصسةان الحمل وقعتي 
هوكان علنا وأن بعض، من الحق إلى أنرب بعضهم أن صحيح مجتهدين، 

الإمامةفي الراشدين الحلفاء ترتيب في مبق كما الأفضل وهو حثا الإمام 
أنذلك مقابل في لنا ز يجآ لا لكن بعده، حاء ممن أفضل فهو والأففلية، 

فىأو طلحة، أوفى الزبير، في أو عائشة، في الصحابة؛ بقبة في نطعن 



(٣٣٣)ك<الأس1د تيسير 

جاءواوالذين ؤ ; تعالى الك فال ابقتهم. مومعرهه فضلهم، واعتقاد 
تغلولا بالإءان مموظ الذ؛ن ولإخواث تا ١^٠ ربما مورن شهمْ من 
[.١٠:]الخشر ه رجم رءوف إئك ربما هذينض، غلا هوبمأ في 

•اسسممجمبد١ رصي العاص، عمروبن أوفي معاوية 
ثالكما ونقول بينهم، شجر وما مارتهم ذكر عن نكف أن يجب بل 

فنترصىألتنا، منها نطهر فنحن أيدينا منها اس طهر دماء تلك ت العلهاء أحد 
أجران،خله نأصاب منهم اجتهد ومن مجتهدون، أنهم ونعتقد جمعا، عنهم 
الصبولهم المضل لهم وكلهم واحد، أحر غله وأحهلآ منهم اجتهد ومن 

القولعن ضلا عاليهم، الطعن ولا سهم يجوز ولا الرفعة الحالية والمنزلة 
الشيحنال ولهدا والنواصب؛ الروانض غلاة مقالات من ذلك أوغير برئتهم 
فهمالسابقة ولهم الفضل فلمهم سابقتهم، ومعرفة فضلهم ءواعتقاد هنا؛ 

تعالى:الذ نال منته، نقالة وهم حواريوه، وهم ، النبي أصحاب 
يالإممانمقويا اثذين ولإخواننا ننا اغفر ربما يهولون بعدهم من جاءوا الذين وؤ 

[.١٠]الخثر:ي رجم رءوف إئك ربما للذينآسوا غلا ئلوبما في نجعل ولا 
حيثوالأنصار؛ الهاجرين ذكر بعد جاءت الحشر سورة فى الأية وهذه 

منجاووا الذين ذكر ثم دالإممان، الدار برءوا الذين وذكر هاجروا الذين ذكر 
ولابالإبمان بفرنا الذين ولإحوابنا لنا اغفر ربنا ؤ ت يقولون وأنهم بعدهم 

[.١٠:]١^ ه ^٢٣ رءوف ربماإنك غلاللذين1مما قلوبما في تجعل 
علئالك أفاء  ١٠ؤ ي الآيات ني كمآ \ي ني الآات هلْ  CJISولم! 

للمهراءؤ محال: نم أحره إلى ٧[ ]الحشر: ب وللرسول فلله المرئ أهل من رسوله 
٩[]الحشر: ه والإيمان الدار نوءوا والذين غ فال; نم ٨[ ]الحنر: ؤ< المهاجرين 

اسرحمه مالك الإمام قال [ ١ ٠ ]الحشر: ي بمدهم من جاءوا والذين ؤ ت قال نم 



سسرلةالأساد( ٣٣٤)

عزالكئاررحماءأشداء معه اش محمدرموو ؤ ; الى تعال وق
فانأصحابي، تسرا ءلا : التجئ. وقال [ ٢٩الفشح:] ه تهم 

نمته((.ولا أحدهم ملث بلغ ما أحدٍذما، مثل أنفق لو أحدكم 

لهفليس أوبهم اف. رمول أصحاب على غل تله في كان من وغيره: 
.، الفيءلفي كانت الأية لأن اف، رحمه منه اجتتهاد وهذا ، ء مي الفيء من 

علىأشداء معه والذين الله رمول محمد ؤ تعالى: اوقال الشخ: تال ثم 
النثيأصحاب لوصف بيان أيصا وهدا [، ٢٩ت تالكح بآ محٌهم رحماء الكمار 

فيالذكورة الخليلة الصفات بهذه موصومن ليهم مع كونهم ش عليهم وثناء 
اوفالقال: ثم مناقبهم؟ وهده طاعن فيهم يهلعن أن فكيفايليق الأية. هذه 

مدبلغ ما ذما أحد مقل لوأنمق أجدكم فان أصحابي، بوا نءلا : ايبي. 
البخاري.رواه . ٠ نميفه( ولا أحدهم 

النيئ.نال هذا وعع صحابيقن، ب؛ن ااف_اصاة في ورد الحدين، وهذا 
بينالفاصلة في هذا كان فإذا العلماء; قال ء أصحابي تسبوا ألأ النأحر؛ للصحايي 

علىالحدين، فدلألة %؛؟ AJb،jومن الصحابة ب؛ن الفاصلة في الشأن فما صحاسن، 
لنالدلالة نناهر وهذا وأكبر، أقوى ضيفه ولا أحدهم مد يبع لا بعدهم من أن 

جميعا،الصحابة فضل على السنة أئمة عامة الحدين، بهذا احتج ثم ومحن تأمله، 
الدنأن ولأملث، أومتأخرا. إملامحه في متقدما كان مراء منهم احد ب ونحرم 

حديئا.و قديما فيوم العلاعن؛ن في هوؤناهر كما الزندقة مفتاح الصحابة في 
دارط . ٨ ٥ ، إ٨ ورنعه ، ١١٢.١١١ص ضدالوطا في الخرمري الخاصم أبر عن* روا، )١( 

طس،ابونمفيسأ/يأم،واينبواورفى
الامماءص\-م.

(٢٥٤١كوابساللاساة.وتامرمر،إهأ، )٢( 
الصحابة.ضائل كتاب 



(٣٣٠)الأسناد نمآ تيسر 

،أمهات ، اش رمول أزواج عن الترؤني السنة ومن 
خويلدبمي خدبمجه أفضلهن محور، لإ من الأمثء١ت الظهران 

فىوتعالى سبحانه اش برأها الني المديق، بنت الصديقة وعائشة 
والاخرة.الدنيا في التحي. زوج كتابه، 

أزواجعن الترضي غة الراومن أمنا! تعالى اس رحمه الشيح نال نم 
وأزواجمحوءء كل مجن البرءات العلهرات الوبن أمهات . الك رمحرل 

زوجةعثرة إحدى معروفات; وهن مزلفات، منامهن وفي مهن أف الني. 
بأنهنينومن جبنا، •كنهن فترضى والسلام، الصلاة عله التحي أزواج من 

مهنالهلعن يجوز فلا جمينا، محهن اف رصي الحنة وفي الدنيا في النبي. زوجات 
عيب.كل من البرءات الطهرات الهناهرات وهن الومنئن أمهات هن بل سهن، ولا 

يمتالمديمة رعائشة خويلد بمت، خديجة اأفضلهن الشيح؛ ال، ف
الدنيافي التجئ. زوج كتابه، في دننمالى سبحانه الد برأها التي الصديق، 

منالميي. سئل وقد وعائشة، خديجة الني. اء نفأفضل والاخرْ« 
تال:الرحال؟ من 9ءائثة«تيل: لأل: إليك الناس أحب 

أيقناحديجة إن العالماء: قال ولهدا أحاديث، حديجة فضل في ورد قد كما 
عاسةكانت حش ومحجمها، فضلها لها يعرف ه الني وكان الغضل، في متقدمة 
ماموجودات وهن الني. أزواج س أحد من تغار لا وأرضاها عنها الذ رصي 
الصلاةعليه أنه ٠^، ومجن لها، الني. ذكر لكثرة حديجة؛ من تغار كانت 

اف.رمحول لها قبس عجوز امرأة أتته ويريانها، صواحبها يكرم كان واللام 
العجوز؟هده من إ يه الرسول مألت، عنها، اس رصي ة عامانتباه لفتت يشامحة 

رقم)أا/مأ(كتابشائللم ومانمحاة. غفاتل محاب ( ٣٦٦٢رنم)البخاري احرجه )١( 
الصحاة.



سدرلدة|لأثار( ٣٣٦)

نخديجةحميعا، عنهن الذ رصي خديجةا( أيام  l_bكانت هذه رإن ت ممال. 
جمعوقد قولن، على ينهما المفاصلة والعالماءِني فضل، لها رعاننة خضل، لها 

إرالبق فضل لها حديجة أن نذكر حنا، حمما تيمية ابق الإسلام شخ بينهما 
اذرسول مع البقاء فضل لها وعاتنة رمالها، بنفسها الني. وموازرة الإسلام 

مسبحانونشره. وتعليمه العلم فضل لها فكان الأعلى، الرفيق إلى انتقل تى ح. 
•النهرين ال؛رين القمرين هذين بتن لنيه جمع من 

بأنهاوالإيمان عنها، الترصي بجب بانه تتميز فيها• ين من لوجود - عانثة لكن 
كتابهفي منه وتعالى افسبحانه برايا وتبرمها؛ثا والأحرة، الدنيا في ااّكا. زوجة 

السلمان.بإجماع مرتد فهر البينان نزول بعد فيها يلعن فمن الزيز، 
يقذفونالأن إلى إلهم حيث الرافضة، عامة دين وندفها عائشة وسب 

فانهذنب أو حطأ في ونعت وند ابته، على غضب إذا منهم والواحد عاتثة، 
لهاية بالنعقوبة من يريد ما أنمى يبلغ أن أراد إذا 3كن ويضربها، يشتمها 

بأملأنه"نبهها ؤلويلأ؛ مرا بكاء يم، فحينئذ عريس، يا أو عائشة يا I لها قال 
اسبرأها يما لعائشة الهام يستحرا- ما اس من عليه - منه وهذا عائشة ١^٠^؛؛ 

علىأولادهم يربون الرافضة هؤلاء أن على يدل وهر منه، وتعالى سبحانه 
الفبرأها بما القرآن نزول بعد الهمها فمن وبغضها، وقذفها عائشة الهام 

الإسلام.دائرة عن حارج ردته في لأشك لهومرتد منه، وتعالى سبحانه 
كانفإن درحامت،؛ على السب، لهدا النبي. أصحامبؤ ب لن وبالنسبة 

وردته.كفره ش لأثال؛ج فهذا بردلهم، قال أو ؤإيالهم لدينهم لصحابة اب 
ملمحاأويريد أوجبان، هوبخيل يقول كأن لشخصه بعضهم سب إذا أما 

شتمأما ذللت،. عن ويترب يقخ حتى وتأديبه تعزيره يجب لهذا ذللئج، ونحر 



(٣٣٧;الاحاد سمن تيسير 

العظم.باش كفر فقد منه، اق بما قذفها فمن 
ادسلمتيخلفاء أحد اش، وحى وكاتب الومغين، 'مال، ومعاويه 

(•١٠٣^رضي 

كانممن إلا يقع لا فهدا ونحوذلك، تمسحهم أو أونمهم مهللمإ المحاة 
الرافضة.كحال الإسلام، دائرة عن خارجا مرتدا 

باقكمر فقئ محغه اذ برأها »بما عائثة، أي قذفها، أفمن الشيخ: قال 
الشيخذكر ؤإمما االو»ث؛ن، حال #ومعاوية نال; ثم بيانه سق كما العفليم، 

المحايهذا في يهلعن وحديئا ندمما وتلامذتهم الرافضة من كثيرا لأن معاوية 
•صضن يوم ني عنه الله رصي علي وب؛ن ينه جرى لما نثلرا الحلل، 

وهرالإممان، على مات صحابي وهو الوحي، كاتب عنه اف رصي ومعاوية 
مجهدمعاوية لكن بالخق، منه أولى عليا أن صحيح علي، وبض بينه جرى نما مجتهد 

به،نأن ولا فيه نعلعن أن لنا يجوز ولا عنه ننرصى فنحن لهذا لامسلمان، الخير أراد 
•الني. لأصحاب الساب حكم فحكمه ومحبه غيه ؤلعن ومن 

حيثيةوهي اليي. زوج حبية لأم أحا كان لأنه المؤمنين، ٠خال قوله؛ 
•أحيها وعن أيها وعن عنها الف رضي محميان أبي بنت 

المومين؟خال أنه الذعنه رضي معاوية مثل على يطلق هل • يقال أن بمي 
منلزوجة أحا كان فمن الإمحللاق، جواز يرى أنه على يدل هنا الشيخ منح 
هنالنبي. زوجات لأن المرمنتن؛ حال بأنه يلقب أن فيصح اليي. أزواج 
واسع.فيه والأمر الإطلاق، هذا يرى لا الخماء وبعض الومتن، أمهات 

كانولو الوحي، كتناب من معاوية أن ثبتا اف، وحي اوكاتب ت عنه نال 
اذرضي انمين المخالفاء أمر»أحد أعفلم على الرسول. اتمنه ما فيه ما فيه 



سالأسادتيسير ( ٣٣٨)

برهمالو1ْغا؛ن وأمراء ايسلم؛ن لأئمة والطاعة المسيع المنة ومن 
جرهم.وفا 

الكمعمية لأحاوٍذي طاعة لا فانه اس، ممعمية يأمروا لم ما 
غلبهمأو به، ورضوا الناس، عليه واجتمع الخلافة ولي ومن ٠ تعالى 

طاعته،وجست الوممن، أمير ونمى خليفة، صار حتى بمسفه، 
الم،ن.العما وشى عليه، والخروج مخالفته وخرمت 

بذلكمبايعته بعد وطاعته وإمامته حلاقته ثبوت ني شك ولا ، أجمعين، عنهم 
أجمعوند الخماعة، عام ني عهم. اف رصي علي. بن الحس له نازل عدما 

.والهناعن له المع ووجوب حلاقته على عهده ني الصحابة 
وأمراءايلمين لأئمة والطاعة المع المنة ءومن ت أيصا الشيخ نال نم 

فانهاف بمعصية يأمروا لم اما ذلك، بيان سق وند وفاجرهم، برهم ١لؤمت^ن 
فانهأوغينذلك، أوأبا الأمراء، مجن أوأميرا حليفة، كان مواء لأحد، طاعة لا 
تعالى،.الك معمية )افي لأحد طاعة لا 

ورضواالناس، عليه واجتمع الخلافة، ولي ارمن أيصا الشيح نال نم 
وجبتالومصن، أمير ونمي صارحليمة، حتى بميمه، أوغلبهم به، 

وحرمأي الملم؛ن، عما وشق عليه، والخروج مخالفته، وحرمت طاعته، 
ت؛نرطين وهذابينهم، والأنتتال المرنة بإيجاد عما شق 

والمنة.بالكتاب بينهم يحكم أن أحدهما؛ 

•بواح كمر منه بمع ألا • الثاني 
ذكرهما هر والعناعل المع ووجوب الخلافة ثبوت صور من إليه أشار الذي وهدا 

بالبايعةإما تثبت، الخلافة إن I يمولون الدين تعالى، اف رحمهم والخماعة المة أئمة 





الاعتقادلعة تسير ( ٣٤

والسنة.الكتاب نصوص من سابه ما إلى رييلون نبها، يوردون أحيايا التدعة 
.بذلك ناثر رمما كلامهم وسمع عليها، واطغ كتبهم، الإنسان قرأ فإذا 

ألاأبما والأصل اسةطىاساكامة، رربى الفرس، تربى أن 
الناس؛ونشرها؛؛ن بدمهم وشرح والناذنة بالخوار لهم يمح فلا البيع لأهل يكن 

الكتبأو والناظران المحاورات طريق عن وانتثرت ظهرت فإذا بريق لها البدعة لأن 
•شراكها ر الناس بض لقرع إلى يودي ند ذلك فإل والأشرطة، 
وعدميناوون، ما يقولوا بأن للميتدعق السماح عدم والحمامة السنة أهل فمنهج 

كونقد بأنه مشعر المتحاوران الهرفان فيه يتساوى الذي الحوار لأن معهم، الحوار فنح 
بسيكون لا الحوار من النوع فهذا مثطلمرن، أنهم في حلي واضح والأمر معهم، الحق 
وأمامالعالمس أمام معالث، نتحاور نعال له ونقول اليهودي إلى اتى فلا وباطل، حق 

بلأحدهما، ْع الحق يكون أن واحتمال الهلرفس تساوي منه يمهم مما حمينا الناس 
الهلريق،أول من مطل أنت وللمنمراني؛ الطريق، أول من مبطل أنت للهويي؛ نقول 

.شل إليه ودمرنه الحق ببيان معه الحوار ويكون 

وفقهانهم،الملمين ملماء بين الاجتهاد ائل مفى يكون الذي الحوار أما 
تعالوالهم: ويقال الباطل أهل إلى يؤتى أن أما ويفع، يفيد الذي فهوالحوار 

خظفهذا أوكرة، سباق مباراة وكأنها معه الحق يكن منا يفوز والذي للحوار، 
تعالى.اس رحمهم لف اليمعله ولم 

وردوا،ناقشوا ؤإنما الحوار، باب يفتحوا اس.لم اللف.رحمهم فإن 
القدريةعلى وردوا القرآن يخلق القول محنة زمن في المبتدعة على فردوا 
لملكنهم البدع، أهل كافة وعلى المرجئة وعلى الخوارج وعلى الرافضة وعلى 

الزمان.هدا مثتدمة يريدها التي معهم؛العلريقة الحوار باب يفتحوا 



(٣٤١)تسيرسالأذقاد 

فيالتدين وعلى الشباب، على الواجب من فإن نم ومن وهدا، هدا ُان وفرق 
الصالحلف العقيدة من الصافي التقى بالعلم أولأ أمهم يحصنوا أن العلم تللب 

السنةأهل أئمة ومناهج الصحس،محة والسنة الكتاب مجن النمرل الموصل والهج 
يهلهرحينما أو يدعة، تنتثر حينما إليه يحتاجون ما ذلك يعد يأحدون ثم والخماعة، 

موثرقن.علماء ومن سليمة، وممناهج سليمة يهلرق ذلك نحو أو بهة ن حهلر 
كتبفي أو الفلاسفة كتب في ليبحث العللمب في مبتدئ يأتي أن أما 

قراءتهافي يمكث ورمما فيقرأفيها. ل؛سءفيمحلرفيذلك، المتكلمزرفول: 
هوحاصل.كما أويدعن، شبهة يتشرب أن عليه يخاف فهدا ؤلويلة، سخن 

من)١ تال فأنه عنه ورد ه التي أن وهو جدا مهما مثالأ ذكرنا أن سبق ونحن 
يامرللناس، فتنة يخوارق؛ الك يؤيده فالدجال فلميغأ بالدجال منكم سمع 

الرجلؤيقتل يكنونها، فتأتى الخربات ؤيامر ، فنتبت، الأرض ويأْر فتمعر، ماء ال
إلىواستمع إليه ذهب إذا لأنه إليه؛ والذهاب إتيانه عن نهى فالرسول. ويعيده، 

الحديث.في كما وصدفه يه وآمن الغتنة في وح رمما حواريه، ورأى حديثه 
'•أحدهم فيقول والكلام، الفلم'' كتب يتعامحلون لن بة يالتالأمر ونص 

والهلقالقلقة، كتب فى شتت، كيفما أقرأ علمؤأحرف، ليس قوية، عقيدتي 
ويقرأيقرأ به يزال لا نم والملاحية، والشيوعيثن اليساريين المفكرين كتب وفي 

قهلعياتيعص وتكذيب الإلحاد إلى يبعضهم الأمر يصل ومد يتأتر، حتى 
والستة.يالقرآن ويقينهم إممانهم يضعف وغالبهم الشريعة، 
نمللا فد إنها حيث الكلام وعلم قه للقلبة الخهليرة؛التالأنار من وهذه 

:٤٤١الأنمواحمدفىافورإ/امف نماب 
•،  ٦٣'١ ١ رنم الحاُع صحح ني ومر الألاني وصححه 



الأمتارتسيركآ ( ٣٤٢)

كالرافضةمبتدغ؛ فهو الإسلام بغير متسم وكل، محدثةٍ؛دئ، وكو 
٠

والسة،رثت إممانه تضعف فد أنها إلا باق، والكمر الإلحاد إلى بالإنسان 
التربيالمكر وكتب البدع وأهل اللكدم وعالم الغلممة بكب الشبض هزلأء نحد ولهدا 

فالقرآنوالمن؛ بالقرآن الاستهانة منهم الكثير على يغلب الإلحادية مدارسه بكل 
للأعرابتصالح دينية أمور إلا هي ما والمنة للعامة، تصلح هرإلامواعفل ما عندهم 

إلاتستقى فلا هؤلاء عند والمعرفة والشن العلم أما علمية، حقاس مها ليس والحهالة 
إلىوالوصول والشن والعلم وحديثا، قديما والملاحية الملأسمة أوائلث، كتب من 

ينولعمأ اف تعالى والمنة، الكتاب ءلرJق عن إليه يوصل لا هؤلاء عند الحقاتق 
تدلالإصغاء وكلمة كلامهم! إلى روالإصغاء الثبخ: تال ولهذا كيرا، علوا التللون 

والنافهس،الباؤلل ءلمهم يتحفه لا ما وهر يقولون، بما الاهتمام *ع الأمتماع على 
مبق.كما المصغي صاحبه على حُلر لهم الإصغاء أن كما 

حديثبنص بدعة، محدثة كل بدئ! الدس ش سمحدثة قال; نم 
تعريفهدا منيع! فهر الإسلام بغير متسم اوكل • تال ثم ،، الرسول.١١

فيوأنواعها وصابتلها الميعة معنى وتفصيل وأهلها، للمح العامة مة للعام 
بذكراكتفى ، U٧٠٠ وغيرْ. للناطبي كالاعتمام ذلك فصلت المي الكب 

أصولهم،من شبنا ذكرنا أن سبق وقد أكالرافضه( ت فقال البلع أهل لرئيس أٌئلة 
فيالعصمة اعتقادهم ت منها الإسلام، دائرة عن تخرجهم كمرية أصول منها وكثير 

والاستعانةودعاؤهم لأئمتهم عبادتهم وكدللن، المغيبات، يحلمون وأنهم الأئمة، 
بردةاعتقادهم أيصا كدللئ، قبورهم، إلى والحج منهم الحاجات مختلف ومحللب بهم 

اخاصة للشيخن وشتمهم وسبهم إلاثلاثة، وأرصاهم عنهم اف رصي المحابة 
ومعدطمرم)بآخ(كابالجمعة. (كاب ١٥٧٨(رقم)١٨٨آحرجهالماتي)م/)١( 

الناعي.محل دون الجمعة 



(٣٤٣)سسيركةالأساد 

واهية،واءارج،

•المشهورة صلألاتهم من وهمرها واتهامها، المومنئن أم عاتثة من وتنقصهم 
ننلهالجهم وهذا صفران، بن الجهم أباع وهم ا اوالجهمية • الشيخ نال ثم 

اق،مرمهم أثيم الذين زندض، ظهرت أن بعد أحوز بن م-لم 
والصفاتالأمماء إنكار ت صلالأتهم أعظم ومن كثيرة، صلألأت لهم والجهمية 

يتحركؤإمما إرادة، ولا له ندرة لا المد وأن بايبر، والهول وتعالى، بحانه سف 
الرياح.تحركها حينما الشجر أوراق تتحرك كما أفعاله في 

مؤمن،فهو الك عرف من أن فعنده محوالمرفه، الإيمان أن صلألاته ومن 
اس،يحرف كان ؤإبالتس اف يحرف كان يرعون لأن غال؛ إرجاتي مذهب ومحيا 
الدينوالطواغيت اللاحدة من وضرمحم ؤإبلس فرعون يكون مذهبهم نعلى 

فياجتمع وقد الرحئة، غلاة مجن الخهمية صارت ولهذا مومتئن، اس عرفوا 
تحيمات ثلاث الحهميأ هؤلاء 

و"ممامحذهمو^بمالإرجاء، الصمات، هونفي الذي ت التجهم جيم 
"مريةجه٠ية٠رخة•

المومنتنأمر على حرجوا الذين المارنة، وهم اوالخوايج* ت الشيح قال نم 
يمينهمما وأهم نتالهم، على الملمون وأجمع وأرضاه، عنه اف رضي ■علمي 

فهوكبيرة ارتكهب من كل إن حيت الكبيرة، لرتكب تكفيرهم ٠ عقيدتهم في 
جهنم.نار في مخلد الدنيا في كافر محدمحم 

الزبير،وكفروا عليا، وكفروا حلاقته، آحر في عثمان كفروا أنهم كما 
المحابةمجن وغيرهم الماص، وعمروبن ومعاوية، وطلحة، وعائثة، 

عنهمأخر الذين الارنون الخوارج هم وهؤلاء وأرضاهم، عنهم اس رصي، 



االآ.ءتقادلعة تسير ( ٣٤٤)

والمرجئة،والقدرية، 

.متواترة كثيرة أحاديث فتهم ووردت ،ه الله رمول 
ا-رالقاف عن نموا الذين المدر نفاة وهم ||والفدرية، ت الشيخ نال ثم 
بفعلهومستقل الإرادة، في وتعال بحانه اس عن متقل الإنسان إن ت وقالوا 

والخلق.المشيئة مرتبتي أنكروا الدين المعتزلة هم وهؤلاء لفعله، حالق فهو 
نفيصمنوْ الذي العدل ومنها المعروفة، الخمسة أصولهم لهم والمعتزلة 

العلماءبعض يحنه الذي الحديث فى ورد وند قدرية، مؤموا ولذلك القدر، 
فىشرحنا أن محبق كما بالمجوس شبهوا ا( الأمة هذء مجوس القدرية )) ت بهلرقه 

لفعله،حالق الحبي إن ويقولون حالق، اس إن يقولون لأنهم القدر، باب 
•يخالمح، تولهم في المجرس فأبهوا 
فلاالإيمان عن الأعمال يؤخرون الذين وهم ءوالمرجثة، •' الشح قال نم 

مرحئ،فهو الإيمان مسمى في الأعمال يدخل لم من فكل فيه، يدخلونها 
هوالمعرفةالإيمان إن ت يقولون الحهمية فغلاتهم ت درحات عر المرجئة وهؤلاء 

فقيل،اللسان هوقول الإيمان إن يقولون! الذين الكرامية ت المرحنة وس فمهل، 
كانواؤإن باطل، وهذا موس عندهم فالمنافق فهوموس، بلسانه قال ص فكل 

•النار في مخلدا القيامة يوم يكون لسانه قله يوافق لا الذي المنافق إن • يهولون 

•فقعل هوالتصديق الإيمان إن يقولون الذين والماتريدية الأشعرية ت المرجئة ومن 

الإيمانإن * يقولون الذين تعار اس رحمهم الفقهاء مرجثة • المرجثة وص 

أه1إ(كابالخ.ونمفىاكوره/أ'أ،ب'إ(، ٤٦٩١

،١ ٤ ٤ سمه)١; ض ا؛ي لأبن المة انظركان لارقه الألباني وحث ( ٩٣٢ ، ٣٢٨)
المايحرُم)م\«ا(ئضرثم)م(.ْأا(وثكا؛ 



(١٢٤٥)تساويرلةالأفق1د 

والعتزلة،

فيالعمل يدخلوا لم لأنهم مرجئة، عنهم يمال كلهم نهولأء وتصديق، فول 
.الإممان ممى 

عطاءبن واصل بايتزال حركتهم بدأت الذين وهم ،والعشزلة، ت نال ثم 
الكبيرة،مرتكب حول الكلام حاء لما تعالى، الك رحمه البصري الحسن حلقة 
أقولولا مؤْن هو أقول لا ت والخماعة السنة لأهل حلاظ ععلماء بن واصل فقال 

معتزلة.فسموا البصري الحسن حلقة فاعتزل بينهما، منزلة في لكن كافر، هر 
الذيوهو الميل •' الأول الخمسة باصولهم ذلك بعد انتهروا والمحتزلة 

منوالرابعة النالنة الرتبة إنكار أي المدر؛ وهوإنكار لليل، نبل بيانه سبق 
الثاني؛العبد، إلى بتهما ونالخلق، ومرتبة النيئة، مرتبة القدر؛ مراتب 

الأصلوهو وتعالى، بحانه الذ عن الصمات لخمح نفيهم وهو حجي الغر 
انباتهملكن الصفات، وينفون الأمماء يثبتون إنهم حيث عندهم، الثاني 

نمين!إلى حيالها موا انقلأنهم ينفعهم، لم للأسماء 
صفات.ولا معاني على تدل لا محضة أعلام إنها ت قال منهم م ف

بصيرّمع، بلا محمح عالم، بلا 'عليم اف إن ؛ قالوامنهم الثاني م والف
وتعالى.سبحانه اس عن الصفات نفي • أيقنا نولهم مودى فكان بمر، بلا 

حيثالكبيرة، مرتكب في بين بالنزلة الفول أصولهم؛ من الثالث 
ولمالإبمان من خرج - زعمهم على - فهو كافر، ولا مؤمن لا الدنيا في أنه قالوا 

الكفر.في يدخل 

فلأبلتوبة غير من الكبائر أهل من مات من أن وهو الوعيد إنفاذ •' الرابع 
جهنم.نار في مخلدا فيكون الوعيد، فيه ينفد أن 



الأذتادتسيرسن( ٣٤٦)

والكلابية،و\ذكوء\بة، 

صمنوهالذي الخامس الأصل وم المنكر، عن والنهي بالممروف الأمر الخامس؛ 
.حاراكان إذا الإمام على الخروج يجوز إنه ونالوا؛ الخور، أئمة على الخروج جواز 

أموراذلك إلى وأصافوا بها، اشتهروا التي الخمسة المعتزلة أصول هذه 
سمحانهاس إنكاررؤية ومنها بيانه، سبق وند السماعة إنكار منها كنيرة، 

•ذلك في مذههم إلى الإشارة أيصا سبق وقد القيامة، يوم وتعالى 
أقوالهوأشهر كرام، بن معيد بن محمد أتبيع هم ٠ )اوالكرامة • ال نلم 
بابفي مرحئ أنه ت أصوله من وأيقنا إناتها، غلوفي يع الصفات إثبات 

المنافقإن لىهفال: إنالإممانهوذولاللسانفقءل، يقول: فإنه الإيمان، 
فهويوممات إذا أنه إلا مزمن، إنه الدنيا في عنه قلنا ؤإن بلسانه يقول الذي 

،الاحرْ في عليه الحكم في والخماعة السة أهل فوافق النار، في مخلد القيامة 
بيانه..بق ّباءلل.كما وهذا مؤمنا، نمام الدنيا في مه اّفي وخالفهم 

بعضنفى الذي كلاب، بن سعيد بن الذ عبد أتباع وهم والكلأيجة،  ١١
طريقتن;على الناس كان كلاب ابن وتل بعضها، وأشت الصفات 

الصفات،حمح ينبتون الستة وأهل الصمات، جمح ينكرون المعتزلة 
بعضلذ فأب عليه، وردت عقلية بشبه كلاب بن سعيد بن الذ عبد فجاء 

والقال.رة،العالم، صفة مثل لذ أثبت الأخر، البعض الذ عن ونفى الصفات 
والحيضن،واليدين، الوجه، ومثل والكلام، والبصر، والمع، والإرادة، 
النزول،محفة مثل ؤإرادته، يمنيثته يتعلق الذما عن ونفى ، ذللث، وغير 

يتأولالحملة في أنه أي ذللثإ، وغير وايجمة والرحمة، والعجب،، والضحل؛،، 
الذاتية.الصفات هذ وشت، الفعلية، الصفات 

فيالحوادث حلول الفعلية الصفات إثبات من يلزم أنه ذللثإ في وحجته 



(٣٤٧)تسيرلةالأح|د 

*يها.الك أعاذنا الدع، وطوائف الضلال فرق فهذه ونظائرهم. والحالة 

بمذموم،فليس الأربع كالطوائف المروع في إمام إلى به الغوأما 
رحمة.المروع في الاختلاف فان 

مندمغ العلو، على تدل ذات صفة الاستواء أتت غيده ولذا تعالى، الرب 
وأهلالأصل، هذا على بناء تعالى ف فعل صفة يثبته لم لكن بالأسيلأء اويله 
مذهبهماصل وأحذ بعدهم جاء من وعلى الكلأيية على ردوا والحماعة السنة 

الإسلام.نخ كب من وغترها التدمرية الرسالة نى كما الصفات ب؛ن تفريقهم 
كانوإن والماتريدية، الأثاعرة الصفات باب يى منهاجه على وسار 

وعنعنه بعدا زادوا ند روالماتريدية متاح أيقنا وكذلك متاحروالأناعرة 
الصفات.باب فى الصالح اللف مذهب 

سالمبن أحمد بن محمل اس عبد أبى إلى سبة |والالةا •' ال ننم 
سالمبن محمد بن أحمد الحسن أبى ابنه يإلى -، ٠٢ ٩٧سنة التوفي البمري 

يغالساوالسالمية تري، التسهل على الأب تتلمذ وند —، ٠٠٣٦ سنة التوفي 
اسأن غلوكزعمهم ْع إنبات وفيهم الصوفية، عن والدفلع التصوف عليهم 
عليهمتتلمذ مجن وأشهر البيع من وغيرها الدما، فى لأوليائه عيائا يتجلى 
.القالوباااتوت النهور كتابه فى خاصة الكي أبوطالب مقالاتهم وحفظ 
الكأعاذنا افوع وطوائف الضلال فرق فهذه |ونظامهم، الثمخ؛ فال )م 

لمما ومنها الكفر، إلى البيع فيها تصل قد طوائف فمنها متفاوتة لكنها V ا مغه
ولاكلها الفرق هذه من وشرأ الدع نتكر ونحن بدع انها إلا الكفر حد إل -صل 

.رسوله وبطه اذه بكتامحب أنفسنا يربط ؤإنما التمابت، بهذه أنفسنا مسمى 
الفروعفي إمام إلى التجة وأما 8 الى؛ تعاس رحمه الشخ قال ثم 



س|لأذغادتيسير ( ٣٤٨)

اجتهادهم،فى مثابون اختلافهم، فى محمودون فجه وامحتلمون 
قاطعه.حجه واتفاؤهم وامعه، رحمه واحتلالهم 

الإسلامعالي ويحيثا والسة، البدع مجن ا يعصن;أن اس أل ن
فيويحشرنا الحياة، في الك. رسول انع ثمن ويجعلنا والمنة، 

وفضلهآس.برحمته المات بعد زمرته 

بمذموموالخنمة والخابالة، والشامة، الالك؛ة، الأربع، كاسوالف 
محوللكنه صحيح، حديث ذلك، في يرد لم رحمة، الفروع في الاختلاف فإن 

عيها.بالتومعن الأمة هذه رحم تحار الأإٌ أن وص صحح 
أوالمالكي المذهب إر فالاشاب ويختلمفرن، يجتهدون كانوا والصحابة 

إلنحول إذا بدعة يكون إنما بدعة، فيه لمس ذلل؛، أوغجر أوالحنفي الثافُي 
فاذاالأخرين، للأئمة تنقص إر تحول أوإذا الحق، للدليل ورفض تممب 

بينوبغضاء شحناء أو الأحرين للأئمة أوننقص مذموم تعصب إر أدى 
مذموما.حينئذيكون فانه ، jOالو

فيمنابون اخلافهم، في محمودون فيه ءوامحتالفون الشيخ: ال فثم 
علميهاتفق ما قاطعة(( حجة واتفاقهم واسعة، رحمة واختلافهم اجتهادهم، 

فيهاختلفوا وما المعروفة، الإحماع بشروط حجة فهو عليه وأجمعوا لمون الم
الدليل.معه كان محن نتح أن ■ءالينا الواجب لكن الجمع، على نترحم فإننا 

أوأوالشافعي أواذلكي الحنفي الذهب إلى انتسب ان الإنسولوأن 
الذهبأو الأخر القول مم الدليل أن ائل الممن الة حمفي رأى ثم الحنبلي 
يتبعه.أن علميه فالواجب، الأخر، 

اانمألالف<أنيعصمنات الخلميم الدعاء بهذا تعال اس رحمه كيخ 



(٣٤٩)سمالأس1د تيسير 

اتبعثمن ويجعيا والمة، الإسلام على ا ويحمجنوالفتية، البدع من 
وفضلهبرحمته المات بعد زمرته في ويحشرنا ، الخيام في اش. رمول 
آم؛ن«.

منتعممنا أن نسألك إنا اللهم ونقول؛ الدعاء بهذا ندعومعه أيقنا ونحن 
اذ.رسول سع ثمن نحعلنا وأن والسنة، الإسلام على تحيينا وأن والفتنة، البيع 

الراحم؛ن،أرحم يا برحمتك المات، بعد زمرته في تحشرنا وأن الحياة، في 
وألهمحمد نبينا على وملم اف وصلى العاين، رب لذ الحمد أن دعوانا وآخر 

.أجمعين وصحبه 












