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من الدستور اإللهي
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ِي أ َ َ
َٰك ِ ب َت
نز َل َ
علَ ۡيكََ ۡٱل ِِ ب َك َ ِن ۡهكءُ َيَٰ بتَك ن ُّۡح َِ ب َمك ُهك َّ أ ُ ُّ ۡٱل ِِ ب َك ِ ََأ ُ ََك ُ ُن َ ب َ
{ ُه َو ٱلَّذ ٓ
َٰ َءَ ِن ۡهءُ ۡٱب ِغَكا ٓ َي ۡٱل ِِ ۡ هَك ِ ََ ۡٱب ِغَكا ٓ َي ت َ ۡأ َِت ِلك َِء ََ َنكا
فَأَنَّا ٱلَّذِت َ فِي قُلُوبِ ِتمۡ َز ۡتغ فَيَ َّ ِعُونَ َنا ت َ ب َ
تَ ۡعلَك ُم ت َ ۡأ َِتلَك ٓءُ َّلِ َّ َّ و
خك ُنونَ فِكي ۡٱل ِع ۡلك ِكم تَنُولُكونَ َيَٰ َنهَّكا ِبك َِء ُك ِنك ۡ ِعهك ِ َب ِبهَ وكا ََ َنككا
ٱهُ ََٱل ب َّ ِ
تَذَّ َّ ُ َِّل َّ ٓ أَُْ لُوَْٰ ۡٱۡل َ ۡل ب َ ِ َ 7ببَّهَا َ ت ُ ِز ۡغ قُلُوبَهَا بَ ۡعك َ َِّل ۡذ َهك َۡت َهَا ََ َهك ۡ لَهَكا ِنك لَّك ُنََ َب ۡ َمك
َّلِنَََّ أَن َ ۡٱل َو َّهابُ } [آل عمران.]8 ،7 :
علَك ۡكي ِتمۡ ََ َ ُهككمۡ تَ ۡح َزنُككونَ  62ٱلَّ كذِت َ َيَٰ َنهُ كوَْٰ ََ َككانُوَْٰ
{أ َ َ ٓ َِّل َّن أ َ َۡ ِليَ كا ٓ َي َّ
ٱهِ َ ََك ۡكوَ َ
تَ َّنُونَ  63لَ ُت ُم ۡٱل َُٰۡ َ بى فِي ۡٱل َحيَ بو ِة ٱل ُّ ۡنيَا ََفِكي ۡٱۡلٓ َِك َ ِة َ ت َ ۡ ك ِت َ ِل َِ ِل ب َمك ِ َّ
ٱهِ بذَ ِلكََ ُه َكو
ۡٱلَِ ۡو ُز ۡٱلعَ ِظي ُم} [يونس.]64 - 62 :
{ بتَٓأَتُّ َتا ٱلَّكذِت َ َيَٰ َنهُكوَْٰ ٱت َّنُكوَْٰ َّ
خك ِي ِل َِء لَعَلَّ ُِكمۡ
ٱهَ ََ ۡٱب َغُ ٓكوَْٰ َّلِلَ ۡيك ِء ۡٱل َو ِ
خكيلَ َ ََ ب َه ِتك ََُْٰ فِكي َ

ت ُ ِۡ ِلحُونَ } [المائدة.]35 :
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من مشكاة النبوة
 - 1عن عائشة رررا االة  :فقةدس رسةول

صةل

عليةو وسةلم ليلة مةن

الفراش ،فالتمستو ،فواع يدي علة بطةن ادميةو وفةو فةي المسةدد ،وفمةا
منصوبتان ،وفو يقول« :اللهم أعوذ برضاك مةن سةخط  ،وبمعافا ة مةن
عقوبت ة  ،وأعةةوذ ب ة من ة  ،ن أ صةةي أنةةام علي ة أن ة

مةةا أأني ة عل ة

نفس » .رواه مسلم.
 - 2وعن أبي فريرة ررر اال :ةان رسةول

صةل

عليةو وسةلم يأمرنةا

إذا أراد أ دنا أن ينام أن يضطدع عل شقو األيمةن ،أةم يقةول« :اللهةم ر
السةةةماواس ور األرر ور العةةةرش العبةةةيم ،ربنةةةا ور

ةةة شةةةيم،

فالق الحب والنوى ،ومنزل التوراة واإلندي والفراان ،أعةوذ بة مةن شةر
ة شةةيم أن ة آصةةه بناصةةيتو ،اللهةةم أن ة األول فلةةيس ابل ة شةةيم ،وأن ة
اآلصر فليس بعدك شيم ،وأنة البةافر فلةيس فواة شةيم ،وأنة البةا ن
فليس دون شيم ،ااض عنا الدين وأغننا من الفقر» .رواه مسلم.
 - 3وعةةن أبةةي فريةةرة ررر ،اةةال رسةةول

صةةل

عليةةو وسةةلم « :إن

اال :من عادى لةي وليةا فقةد آذنتةو بةالحر  ،ومةا قةر إلةي عبةدي بشةيم
أ ب إلي مما افترض عليو ،ومةا يةزال عبةدي يتقةر إلةي بالنوافة

تة

أ بو ،فإذا أ ببتو ن سمعو الهي يسمع بو ،وبصره الهي يبصر بةو ،ويةده
التةةي يةةبطا بهةةا ،ورجلةةو التةةي يمشةةي بهةةا ،وإن سةةألني ألعطينةةو ،ول ة ن
استعاذني ألعيهنو» .رواه البخاري.
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الر من الر يم
مقدم

الحمد هلل ر العالمين ،والصالة والسالم عل ر م

للعةالمين ،و دتةو

عل الناس أجمعين ،سيدنا وإمامنا وأسو نا و بيبنا محمد ،وعلة آلةو وصةحبو
ومن بعهم بإ سان إل يوم الدين.
أما بعد،
فههه فصةول فةي العقيةدة ،تضةمن جملة مةن األمةور التةي ةر  -ون يةزال
يك ةةر  -فيهةةا التنةةاين بةةين ان دافةةاس والطوائةةف اإلسةةالمي المختلف ة  ،مةةا بةةين
الغالة والمقصرين.
واد شر

فيها أربع أصول من األصةول العشةرين لامةام الشةهيد سةن

البنةةا  -عليةةو ر مة

 -اجتهةةد فيهةةا أن يقةةول لمة مةةوجزة و اسةةم فةةي فةةهه

األمةةور التةةي اصتلةةف فيهةةا السةةلف والخلةةف ،و نةةاين فيهةةا الصةةوفي والسةةلفي
نصةةتالم مشةةر

ةة منهمةةا مةةن نا يةة  ،ونصةةتالم المواةةف مةةن انلتةةزام

ببوافر النصوص ،أو الدنوح إل

أويلها جزئيا أو ليا.

وفةةهه األصةةول فةةي :األص ة العاشةةر ،واألص ة ال ال ة عشةةر ،واألص ة
الرابع عشر ،واألص الخامس عشر.
واألص العاشر فو الهي ا ت مسا

أوسع في فها الدةزم ألنةو يتضةمن

موضوعا ةال فيةو النةزان بةين السةلفيين وغيةرفم ،وفةو مةا يتعلةق بمةا يسةم
«آيةةاس الصةةفاس وأ ادي ة الصةةفاس» ،والمةةراد بهةةا :الصةةفاس الخبري ة التةةي
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عةال لخلقةو فةي التر يةب ،م ة  :الوجةو ،واليةد،

واليةدين ،واأليةدي ،واألصةابع ،والقةدم ،والسةال ،والعةين ،واألعةين ،والدنةةب،
والحقو ،والصورة ،وغيرفا مما وصف بو األجسام الحادأ المخلوا .
وم ة  :األفعةةال والحر ةةاس التةةي فةةي مةةن لةةوايم الحةةدو  ،م ة  :المدةةيم،
واإل يان ،والنزول ،وانستوام.
و ةةهل مةةا يةةدل عل ة التحيةةز فةةي جه ة  ،م ة  :الفواي ة  ،والعلةةو ،وأنةةو فةةي
السمام.
وأيضةةا :مةةا يةةدل عل ة انفعةةانس عنةةد المخلةةواين ،م ة  :الر م ة  ،والنقم ة ،
والمحب  ،والكره ،والرضا ،والغضب ،والضح  ،والعدب ،والفرح.
واةةد اصترنةةا فةةي فةةهه األمةةور منهدةةا وسةةطا ،اةةد ن يعدةةب بعةةض إصوانن ةا
السلفيين ،الهي عصبوا لرأي وا د ن يتنايلون عنو ،ون يتسافلون فيو.
واةةد أ لنةةا النقة فةةي فةةهه القضةةي لندليهةةا للبا ة والقةةار المنصةةف الةةهي
يريةةد أن يعةةرم الحقيقةة  ،دون عصةةبي لةةرأي اةةديم ،أو عبوديةة لفكةةر جديةةد،
ونااشةةنا شةةيس اإلسةةالم ابةةن يمي ة  ،الةةهي أعتةةرم لةةو باإلمام ة فةةي س ةائر علةةوم
اإلسالم وآصه عنو ،وأاتبس منو ،ولكنةي أراه فةي فةها الموضةون متشةددا غاية
التشدد ،وفو  -عل

ال  -بشر غير معصوم.

اد رأي  -ما رأى اإلمام البنا  -أن الخةالم بةين السةلف والخلةف فةي فةهه
القضي ليس بالحدة والعمق والسع التي يتصةورفا  -أو يصةورفا  -الك يةرون
ممن يتناول فهه القضي بالبح .
ولو أم

فريق وأنصف لوجدوا أن ما يدمعهم أ ر مما يفراهم.

فصول في العقيدة بين السلف والخلف

6

فهها ما يتعلق باألص العاشر.
واألص ال ال عشر :ان موضوعو األوليام وما لهةم مةن رامةاس ،وفةو
موضون ر فيو الخلط والخبط ،وضاع فيو الحقيق بين اإلفةرا والتفةريط،
واد ان مواف اإلمةام البنةا فيةو وسةطا عاد ةو ،و ةهل

ةان شةر نا يأصةه فةهه

الوجه المعتدل  ،فلم يغ في اإلأبةاس مةا غةال الك يةرون فةي إأبةاس الكرامةاس
والتوسع فيها ،ت

أن الكون أصبح عدين لين في يةد مةن سةموفم األوليةام،

فلةةم يعةةد يخضةةع لسةةنن ون اةةوانين ،مةةا لةةم نغة فةةي النفةةي ،مةةا غةةال المعتزلة
اةةديما ،الةةهين أنكةةروا الكرامةةاس نعتبةةاراس ذ روفةةا ،واةةد نااشةةنافا ورددنةةا
عليهةةا ،وم ة لهم فةةي عصةةرنا :العقالنيةةون الدةةدد ،الةةهين ن ي منةةون بةةالخوارل
معدةةزة لنبةةي ،ون رام ة لةةولي ،ب ة لعلهةةم ن ي منةةون أصةةال بنبةةي ون ولةةي،
وجلهم من المتغربين الةهين جعلةوا مةن الغةر ابلة لهةم ،وجعلةوا مةن فالسةفتو
ومفكريةةو أئمةة لهةةم ،يقلةةدون مةةهافبهم ،ويتعصةةبون لهةةم ،أ ةةر مةةن عصةةب
المقلدين عندنا لمشايخهم.
واألص ة الرابةةع عشةةر :اريةةب مةةن إ ةةار األص ة السةةابق ،فهةةو يتضةةمن
صةةةحيح انعتقةةةاد والسةةةلوك ةةةول القبةةةور وأفلهةةةا المقبةةةورين فيهةةةا ،وبعةةةض
الخرافةةةاس والمبتةةةدعاس الشةةةر ي المتعلقةةة بهةةةا ،سةةةوام مةةةا يتعلةةةق ببنيانهةةةا،
وإضام ها ،وسترفا والصةالة عنةدفا ،وانسةتعان بةالمقبورين فيهةا ،ودعةائهم،
ونحةةو ذلة مةةن المنكةةراس ،والتفريةةق بةةين الزيةةارة الشةةرعي والزيةةارة البدعية
صةا مةن
لها ،وضبط أ كامها وفقا لما جامس بو النصةوص فةي شةأنها ،وصصو م
السن النبوي .
واألصة الخةةامس عشةةر :يتعلةةق بمسةةأل «التوسة » بةةالنبي صةةل

عليةةو
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وسلم  ،وبغيره من األنبيام ،والمالئكة  ،والصةالحين مةن أوليةام  ،أي :يسةأل
عال

م
متوسال بدةاه فة نم أو أ ةدفم عنةد
اجتو

 -ج ة جاللةةو .فالمتوس ة إليةةو والمةةدعو ف ةو

عةال  ،أو بحقةو علة
ت ة  ،ولكةةن الخةةالم فةةي

المتوس بو ،ولها اال األستاذ البنا :إنو من مسةائ العمة والفةرون ،ولةيس مةن
مسةائ العقيةةدة ،وفةةها ةةق ،واةد نقلنةةا م لةةو عةةن اإلمةام محمةةد بةةن عبةةد الوفةةا
نفسو ،وعن بعض السةلفيين األاحةاح م ة  :الشةيس األلبةاني ،فةال معنة لانكةار
عل اإلمام البنا.
واةد بينةا التوسة المشةرون ،والتوسة غيةر المشةرون ،بإيدةاي غيةر مخة ،
يكفي القار  ،ويهديو إل سوام السبي .
ولم نران التر يب في فها الدزم في األصول مةا وردس فةي مةتن الم لةف
 أعني اإلمام البنا - :فقد ر نا األص الحادي عشر وال اني عشر ألنهما فةيغير موضون العقيدة ،وسنتحد عنها في الدزم القادم  -إن شام .
وفهه نصوص األصةول األربعة التةي ألقينةا الضةوم عليهةا فةي فةها الدةزم
السادس:
«األصةةة العاشةةةر :معرفةةة

عةةةال  ،و و يةةةده ،و نزيهةةةو :أسةةةم عقائةةةد

اإلسالم ،وآياس الصفاس وأ ادي ها الصةحيح  ،ومةا يتعلةق بةهل مةن المتشةابو:
ن من بها ما جامس ،مةن غيةر أوية ون عطية  ،ون نتعةرر لمةا جةام فيهةا
مةةن صةةالم بةةين العلمةةام ويسةةعنا مةةا وسةةع رسةةول

صةةل

عليةةو وسةةلم

عهك ِ َب ِبهَكا} [آل عمةران:
خ ُنونَ فِي ۡٱل ِع ۡل ِم تَنُولُونَ َيَٰ َنهَّا ِبك ِءَ ُك ِنك ۡ ِ
وأصحابوََ { :ٱل ب َّ ِ

.]7
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األص ال ال عشر :ومحب الصالحين وا ترامهم وال نام عليهم بما عةرم
مةةن يةةب أعمةةالهم :ارب ة إل ة

ت ة  ،واألوليةةام فةةم المةةه ورون فةةي اولةةو

عال { :ٱلَّذِت َ َيَٰ َنهُوَْٰ ََ َانُوَْٰ تَ َّنُونَ } [يونس ،]63 :والكرامة أابتة لهةم بشةرائطها
الشرعي  ،مع اعتقةاد أنهةم  -رضةوان

علةيهم  -ن يملكةون ألنفسةهم نفعةا ون

ضرا في يا هم أو بعد مما هم ،فضال عن أن يهبوا شي ا من ذل لغيره.
األص ة الرابةةع عشةةر :وييةةارة القبةةور أيةةا انةة سةةن مشةةروع بالكيفيةة
المةةأأورة ،ولكةةن انسةةتعان بةةالمقبورين أيةةا ةةانوا ونةةدامفم لةةهل و لةةب اضةةام
الحاجةةةاس مةةةنهم عةةةن اةةةر أو بعةةةد ،والنةةةهر لهةةةم ،و شةةةييد القبةةةور ،وسةةةترفا،
وإضام ها ،والتمسةح بهةا ،والحلةف بغيةر

 ،ومةا يلحةق بةهل مةن المبتةدعاس

بائر دب محاربتها ،ون نتأول لههه األعمال سدا للهريع .
األصة الخةةامس عشةةر :والةةدعام إذا اةةرن بالتوسة إلة

بأ ةةد مةةن صلقةةو

صالم فرعي في يفي الدعام ،وليس من مسائ العقيدة .انته .
ونختم بالدعام المأأور« :اللهم أرنا الحق قا واريانا ا باعو ،وأرنا البا ة
با ال واريانا اجتنابو» .آمين.
الدو  :رمضان 1425فـ
نوفمبر 2004م
الفقير إل

عال

يوسف القرضاوي

***
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األص العاشر
آياس الصفاس وأ ادي ها
بين السلف والخلف
اال اإلمام الشهيد سن البنا في أصولو العشرين:
معرف

ت  ،و و يده ،و نزيهو :أسم عقائةد اإلسةالم .وآيةاس الصةفاس

وأ ادي ها الصحيح وما يليق بهل من المتشابو( :)1ن من بها مةا جةامس ،مةن
غيةةر أوية ون عطية  ،ون نتعةةرر لمةةا جةةام فيهةةا مةةن صةةالم بةةين العلمةةام،
ويسعنا ما وسع رسةول

صةل

خك ُنونَ فِكي
عليةو وسةلم وأصةحابوََ { :ٱل ب َّ ِ

ۡٱل ِع ۡل ِم تَنُولُونَ َيَٰ َنهَّا بَِِء ُ ِن ۡ ِعه ِ َببِهَا} [آل عمران.]7 :
ما يتضمنو فها األص من العقائد:
ر ز فها األص عل جمل معان أو أصةول أساسةي فةي العقيةدة اإلسةالمي
التةةي فةةي أسةةاس البنةةام اإلسةةالمي ،فاإلسةةالم عقيةةدة وعم ة  ،والعقيةةدة أص ة ،
والعم فرن عنها ،أو في بهرة والعم أمةرة لهةا .وبةدون العقيةدة  -التةي يعبةر
عنها القرآن والسن بـ«اإليمان»  -ن يقب عم مةن صةا بو ،ولةها اةال عةال :
سك ُءُ َّ
ٱلظ ۡمك ُ
كٰٓ َّلِذََٰ َهكا ٓ َي ُ لَكمۡ تَ ِهك ۡ ُ
ان َنكآي َ َّ ب ٓ
ب بِ ِنيعَ تَ ۡح َ
{َٱلَّذِت َ ََِ ُ ََْٰٓ أ َ ۡع ب َملُتُمۡ َ َ
َ
س َ َٰ ِۢ ِ

ش َۡيا} [النور.]39 :

( )1في األص  :مةن «التشةابو» وأعتقةد أنهةا غلطة مطبعية اديمة  ،ناالتهةا الطبعةاس بعضةها
عن بعض ،ت في ياة اإلمام الشهيد نفسو ،ولم يلتف إليها أ ةد ليصةححها ،وأعتقةد أن
الصوا « :المتشابو» ،أي :أنها دص في المتشابو المقاب للمحكم ،وفها أمر معروم.
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واال عال َّ { :نث َ ُ ٱلَّذِت َ ََِ ُ ََْٰ بِ َ بِ ِتمۡ أ َ ۡع ب َملُتُمۡ َ َ َنا ٍد ۡ
ٱش َ َّ ۡت بِك ِء ٱلك ِ ت ُ فِكي تَ ۡكو ٍ
علَ بٰٓ ش َۡيي بذَ ِلََ ُه َو ٱل َّ
ض بلَ ُ ۡٱل َ ِعي ُ} [إبرافيم.]18 :
س ُوَْٰ َ
َاصف َّ تَ ۡن ُِبَنَ ِنمَّا َ َ
ع ِ

فةةهه األصةةول أو المعةةاني الرئيسة فةةي العقيةةدة التةةي أشةةار إلة أفميتهةةا فةةها
األص تر ز في أال عقائد:
األول ة  :معرف ة

الخةةالق المةةنعم المعبةةود ،الةةهي دل ة

ة الةةدنئ عل ة

وجوده من الفطرة والعق وآياس الكون{ :أَفِي َّ
ِ}
اط ِ ٱلسَّك ب َم ب َو ِ
ٱهِ شََ فَ ِ
ت ََ ۡٱۡل َ ۡب ِ

[إبةةرافيم ،]10 :مةةا دلة عل ة ا صةةافو عةةال بةةالعلم الشةةام  ،والحكم ة البالغ ة ،
والقدرة المطلق  ،والمشي النافهة.
وال اني  :و يده سبحانو ،فهو األ د الصمد ،الهي لم يلد ولم يولةد ،ولةم يكةن
لو فوا أ د ،وفو الهي ن يستحق العبادة غيره ،ون يستعان إن بةوَِّ { :لتَّكاََ نَ ۡع ُك ُ

َََّلِتَّاََ نَ ۡس َ ِعي ُ } [الفا ح .]5 :
وال ال ة  :نزيهةةو عةةال عةن ة نقةةك ن يليةةق بكمالةو األعلة  ،ومةةن ذلة :
س َِم ۡث ِلَِء ش َۡيي} [الشورى.]11 :
مشابهتو لخلقو في ذا و أو صفا و أو أفعالو{ :لَ ۡي َ
أم فرن األسةتاذ البنةا علة ذلة  :المواةف ممةا عةرم باسةم «آيةاس الصةفاس
وأ ادي ها» ،وما واع فيها من صالم وية بةين األأةريين والمتكلمةين ،أو بةين
السةةلف والخلةةف ،رجةةح فيهةةا نهةةا السةةلف ،واإليمةةان بهةةا مةةا جةةامس مةةن غيةةر
أويةة ون عطيةة  ،وأيضةةا مةةن غيةةر شةةبيو ون م يةة  ،مةةا يقةةول السةةلف،
وسنعرر لهل بتفصي  -إن شام .
معرف
صلةةق

عال :
عةةال الخلةةق ليعرفةةوه سةةبحانو بأسةةمائو الحسةةن  ،وصةةفا و العليةةا،
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نقك ،فةإذا عرفةوه عةز وجة

مةا ينبغةي أن

يعةرم ،وجهةةوا إليةةو بالعبةةادة التةةي ن يسةتحقها أ ةةد غيةةره ،ون يتقةةر بهةةا إن
إليو ،و مدوه عال

ما ينبغي لدالل وجهو وعبيم سلطانو.

يقول عال في تابوَّ { :
ِ ِن ۡكثلَ ُت َّ تَ َهَ َّكز ُل
خ ۡ َع َ
ٱهُ ٱلَّذِي ََلَقَ َ
خ ب َم ب َوت ََ ِن َ ۡٱۡل َ ۡب ِ
علَ بٰٓ ُ ِ ش َۡيي قَ ِت ََأ َ َّن َّ
ۡٱۡل َ ۡن ُ بَ ۡيهَ ُت َّ ِل َ ۡعلَ ُم ٓوَْٰ أ َ َّن َّ
ٱهَ قَ ۡ أ َ َ ا َط ِب ُِك ِ ش َۡكييٍ ِع ۡل ِۢ َمكا}
ٱهَ َ

[الطالل.]12 :
فهها التعلي بالالم { ِل َ ۡعلَ ُم ٓوَْٰ} دلي عل أن العلة الغائية مةن صلةق فةها العةالم
علويو وسفليو في معرفتةو سةبحانو بأسةمائو وصةفا و ،التةي ذ ةر منهةا فةي فةها
المقام :القدرة الشامل  ،والعلم المحيط.
وفهه اآلية غنينةا عةن انسةتدنل بالحةدي القدسةي الموضةون الةهي يةه ره
ير من تب التصوم ،وفو أن

عةال يقةول « :نة

م
نةزا صفي،ةا ،فأ ببة

أن أعرم ،فخلق الخلق ليعرفوني»(.)2
وما نق عن الشيس محيي الدين بن عربي أنو اال :صح فةها الحةدي عنةدنا
شةةفا ،وإن لةةم يصةةح سةةندا :مرفةةور شةةرعا ألن األم ة اةةد أجمع ة عل ة أن
الحدي ن يقب إن إذا رواه ال ق  -العدل الضةابط  -مةن مبةدأ السةند إلة منتهةاه
ت يبلغ رسول

صل

عليو وسلم .

وجةام عةةن بعةةض علمةام السةةلف فةةي فسةير اولةةو عةةال َ ََ { :نكا ََ َل ۡنك ُ ۡٱل ِهك َّ

( )2اال شيس اإلسالم ابن يمي في «مدمون الفتةاوى»« :فةها لةيس مةن ةالم النبةي صةل
عليو وسلم  ،ون أعرم لو إسنادما صحي محا ون ضعيفما» (.)122/18
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َن} [الةهارياس ،]56 :اةال :ليعرفةون( ،)3ففسةر العبةادة بالمعرفة ،
ٱۡل َ
نس َّلِ َّ ِليَ ۡع ُ ُ ِ
ََ ۡ ِ
ولع المقصود بهل  :أن العبادة ن كون إن بعد المعرف  ،فةال يتصةور أن يعبةد
اإلنسان من ن يعرفو ،فمر ب المعرف اب مر ب العبادة.
والمةراد بةالعلم أو المعرفة فنةةا :العلةم المقةدور للبشةةر ،والالئةق بهةم ،ولةةيس
العلةةم المحةةيط بالةةهاس اإللهي ة وصةةفا ها ،فةةإن الفةةاني ن يعةةرم قيق ة البةةااي،
والمحدود ن يحيط بغير المحدود ،والمخلول ن يمكنو اإل ا

بحقيق الخالق.

وإذا ةةان اإلنسةةان لةةم يسةةتطع أن يةةدرك الك يةةر مةةن قةةائق الكةةون المادي ة ،
وإنما عرم آأارفا ،م  :الحياة ،والكهربام ،وغيرفةا ،فكيةف بةالر األعلة ،
والخالق األعبم  -ج جاللو؟
ولهها اال عال

ِتتمۡ ََ َنا ََ ۡلَِتُكمۡ ََ َ ت ُِحي ُ
ع ۡلمكا} [ ةو:
طكونَ ِبك َِء ِ
{ :تَ ۡعلَ ُم َنا بَ ۡي َ أ َ ۡت ِ

.]110
وفها ما اعترم بو بار رجال الفكر ،وأسةا ين علةم الكةالم والفلسةف  ،بعةد
أن صاضوا فها البحر العميةق ،بة غاصةوا فيةو ،تة أوشة أن يبةتلعهم ،لةون
أن من

عليهم بلطفو فأندافم ،وأاروا بعدزفم عن انستمرار فيو.

وعبر عن ذل العالم الشهرستاني بقولو:

لقد ف في ل المعافةد لهةا والبة

رفةي بةةين لة المعةةالم

عةا سةن نةادم
فلةةةم أر إن واضةةةعما ةةةف ةةةائر عل ذاةن ،أو اار م

( )3انبر « :فسير القرآن العبيم» نبن ير ( )239/4في فسير اآلي المه ورة.
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عال :

والضالل التي واع فيها معبةم البشةر ليسة فةي جحةد وجةود

 ،بة فةي

الشةةرك بةةو سةةبحانو ،فقةةد عبةةدوا معةةو أو مةةن دونةةو :آله ة أصةةرى ،يعمةةوا أنهةةا
قربهم إل

يلف  ،أو أنها شفع لهم عند

عال .

فاإللحةةاد وإنكةةار األلوفي ة الي ة  ،ب ة نةةادر ،ب ة شةةاذ ،عل ة مةةدار التةةاريس،
والملحدون الدا دون ال ن يقةام لهةم وين ،م ة الشةهوذ الةهي ي بة القاعةدة.
أمةا «التأليةو» أعنةي :انعتقةاد بقةوة غيبية عليةا رجة و خشة  ،ويتوجةو إليهةا
بالةةدعام وانبتهةةال ،فهةةو أمةةر مشةةترك بةةين األمةةم اف ة  ،متحضةةرفا وباديهةةا،
أبيضةةةها وأسةةةودفا ،وفةةةها مةةةا أأبتةةةو الك يةةةرون مةةةن المهتمةةةين بدراسةةة الةةةدين
و اريخو.
قال أ

َٰلمؤبَي  :لقد وجدس فةي التةاريس مةدن ن صةون ووجةدس مةدن

بال مدارس ،ووجدس مدن بال اصور ،ولكن لم وجد أبدا مدن بال معابد
انة المعابةةد موجةةودة فةةي المةةدن دائمةةا ،فةةي ة عصةةر ،وفةةي ة اطةةر،
ولكن المهم :من فو المعبود فيها؟
إن الهي سقط فيو البشر من اديم فو الشةرك ،وفةو اآلفة الكبةرى ،وإن أول
ما يحتاج إليو البشر فو التو يد ،وبهها بع

رسلو ،وأنزل تبو.

تو ي َٰل بوبي «َٰلنالني » َتو ي َٰۡللتي «َٰلع ادة»:
والتو يد نوعان:
و يد الربوبية وأنةا أرأةر أن أسةميو « و يةد الخالقية » ،بمعنة  :اعتقةاد أن
الخالق وا د ن شري لو ،في صلةق السةماواس واألرر ،أو صلةق النةاس ،فهةو

فصول في العقيدة بين السلف والخلف

15

الخالق الرايل المنعم المدبر لألمر لو.
وفةةها التو يةةد ا ة مةةن ينكةةره ،إن المال ةةدة المةةاديون الةةهين يقولةةون :لةةيس
صوابا أن

صلق اإلنسان ،ب الصةوا أن اإلنسةان فةو الةهي صلةق

أي:

فو الهي اصترن فكرة األلوفي  ،ألفدام شت .
وجمهةةةور النةةةاس يعترفةةةون بهةةةها التو يةةةد ،ومةةةنهم مشةةةر و العةةةر فةةةي
الدافليةةة  ،إذ لةةةم يكونةةةوا يدحةةةدون

أو ينكةةةرون صالقيتةةةو للعةةةالم ،وربوبيتةةةو

س ََ ۡٱلنَ َمك َ لَيَنُكولُ َّ
خك َّن َ ٱل َّ
خأ َ ۡل َتُم َّن ۡ ََلَقَ ٱل َّ
س ب َم ب َو ِ
ت ََ ۡٱۡل َ ۡب َ
ِ ََ َ
للكونََ { :لَئِ َ
َٰ ۡكم َ
ِ أَنَّكك تَ ۡم ِل ُ
َّ
ككَ ٱلس َّۡككم َع
ٱهُ} [العنكبةةوس{ ،]61 :قُكك ۡ َنكك تَكك ۡ ُزقُ ُِم ِنكك َ ٱلسَّكك َما ٓ ِي ََ ۡٱۡل َ ۡب ِ
كي ِنك َ ۡٱل َميِك ِ ََت ُۡنك ِ ُ
ص َ ََ َن ت ُۡن ِ ُ
ََ ۡٱۡل َ ۡب ب َ
ج ۡٱل َميِك َ ِنك َ ۡٱل َحكي ِ ََ َنك تُك َبِ ُ ۡٱۡل َ ۡنك َ
ج ۡٱل َح َّ
سيَنُولُونَ َّ
ٱهُ فَنُ ۡ أَفَ ََل ت َ َّنُونَ } [يونس.]31 :
فَ َ
 ،واةالواَ { :نكا نَ ۡع ُك ُ ُهمۡ َّلِ َّ ِليُنَ ِ بُونَكا ٓ

ومع اعترافهم فةها عبةدوا األصةنام مةع

ٱهِ َنكككا َ َت ُ
َن َّ
َّلِلَكككٰٓ َّ
ضككك ُّ ُهمۡ ََ َ تَكككهَِعُتُمۡ
ٱهِ ُز ۡلَِك ب
ككٰٓ} [الزمةةةرََ { ،]3 :تَ ۡع ُككك َُنَ ِنككك دُ ِ
ََتَنُولُونَ ب َٓه ُؤ َ ٓ ِي ُ
شَِ بعَٓ ُؤنَا ِعه َ َّ
ٱهِ} [يونس.]18 :

َٰل و ي َٰلذي دعا َّلليء َٰل خ :
لهها انة البشةري فةي اجة إلة النةون اآلصةر مةن التو يةد ،وفةو و يةد
العبةةادة أو و يةةد اإللهي ة  ،وفةةو :إفةةراد

ع ةال بالعبةةادة وانسةةتعان بةةو فيمةةا

ورام األسبا  ،فال يعبد إن فو ،ون يستعان إن بوَِّ { :لتَّكاََ نَ ۡع ُك ُ ََ َِّلتَّكاََ نَ ۡسك َ ِعي ُ }

[الفا ح .]4 :
ولهها ان مهم رس

في الدرجة األولة  :دعةوة النةاس إلة التو يةد،

ون سيما و يد العبادة ،ن انعترام بوجةود

عةال  ،فلةم يكةن ذلة موضةع
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شةةة أو جةةةدل لةةةدى أممهةةةم ،و انةةة مهمةةةتهم مقاومةةة «الشةةةرك» ن مقاومةةة
«اإللحاد».
و ان الندام األول في

رسال « :يا اوم اعبدوا

نادى بهل نوح وفود وصالح وشعيب وغيرفم من رس

ما لكةم مةن إلةو غيةره»
المكرمين.

خ ۡكلهَا ِنك قَ ۡ ِلكََ ِنك بَّ خُكو ٍل َّلِ َّ نُكو ِ ٓي
واال عال مخا بما صا م رسلوَ ََ { :نا ٓ أ َ ۡب َ
َّلِلَ ۡي ِء أَنَّكءُ َ ٓ َّلِ بلَكءَ َّلِ َّ ٓ أَنَ َكا فَ ۡ
َن} [األنبيةامََ { ،]25 :لَنَك ۡ بَعَ ۡثهَكا ِفكي ُك ِ أُنَّك بَّ خُكو أ َ ِن
بع ُك ُ ِ
ٱه َهِ ُوَْٰ ب َّ
ۡ
ٱهَ ََ ۡ
ٱع ُ ََُْٰ َّ
ٱلطغُوتَ } [النح .]36 :

هاتان َٰلِلم ان :اعبدوا
من العبودي لغير

 ،واجتنبوا الطاغوس ،فمةا أسةاس حريةر البشةر

 ،العبودي للهاس أو للهوى ،والعبودية للطبيعة واألشةيام،

والعبودي ة لألوفةةام واألبا يةة  ،والعبودي ة للبشةةر مةةن ملةةوك الةةدنيا أو رجةةال
كاب ُهمۡ
الةةدين ،مةةا وصةةف أفة الكتةةا عنةةد بع ة محمةةد بقولةةو{ :ٱت َّ َنككذُ ََْٰٓ أ َ ۡ َك َ
َن ٱ َّهِ ََ ۡٱل َمسِي َ ۡٱب َ َن ۡ تَ َم ََ َنا ٓ أ ُ ِن ُ ََْٰٓ َّلِ َّ ِليَ ۡع ُ ُ ََْٰٓ َّلِ بلَتكا ب ََ ِ ك َٰ َّ ٓ
ََ ُب ۡه ب َهَتُمۡ أ َ ۡببَابا ِن دُ ِ
خ ۡ ب َحهَءُ َعمَّا ت َُٰۡ ِ ُونَ } [التوب .]31 :
َّلِ بلَءَ َّلِ َّ ُه َو ُ

ولهها ان رسول اإلسالم يختم رسةائلو إلة ايصةر وملةوك النصةارى بهةهه
ٱهَ ََ َ
خك َكوَٰٓ ِۢ ِي بَ ۡيهَهَككا ََبَ ۡي كهَ ُِمۡ أ َ َّ نَ ۡع ُ ك َ َّلِ َّ َّ
اآلي ة  ...{ :بتَٓأ َ ۡه ك َ ۡٱل ِِ ب َ ك ِ تَعَككالَ ۡوَْٰ َّلِلَك بكٰٓ َ ِل َم ك َ
نُ َٰۡ ِ ََ ِب َِء ش َۡيا ََ َ تَ َّ ِنذَ بَ ۡع ُ
ضهَا بَ ۡعضا أ َ ۡببَابا ِن دَُ ِن ٱ َّهِ} [آل عمران.]64 :

تهزتء هللا تعالٰٓ:
والعقيدة ال ال التي نبو عليها فها األص في :نزيةو
ما ن يليق بكمالو ،فهو سبحانو متصف بك
والقرآن يعبةر عةن ا صةافو عةال بكة

 -جة شةأنو  -عةن

مال ،منزه عن

نقك.

مةال بقولةو{ :لَكءُ ۡٱۡل َ ۡخك َما ٓ ُي ۡٱلح ۡ
ُسكهَ بٰٓ}
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مةةا فةةي أوائة سةةورة ةةوَّ { :
ٱهُ َ ٓ َّلِ بلَكءَ َّلِ َّ ُهك َكو لَكءُ ۡٱۡل َ ۡخك َما ٓ ُي ۡٱلح ُۡسكهَ بٰٓ} ،و مةةا فةةي
أواصر سورة الحشر بعةد أن ذ ةر جملة مةن أسةمائو سةبحانو ،أةم اةالُ { :ه َكو َّ
ٱهُ
ۡٱل ب َن ِل ُ
ص ِكو ُب لَكءُ ۡٱۡل َ ۡخك َما ٓ ُي ۡٱلح ُۡسكهَ بٰٓ} [الحشةر ،]24 :و مةا اةال عةال فةي
كابُُ ۡٱل ُم َ
ق ۡٱل َ ِ
ُسكهَ بٰٓ فَك ۡ
سةةورة األعةةرامَّ ِ ََ { :هِ ۡٱۡل َ ۡخك َما ٓ ُي ۡٱلح ۡ
كبد ُ
كي
عو ُ ِب َتككا ََذَ ُبََْٰ ٱلَّكذِت َ ت ُۡل ِحك َُنَ فِك ٓ
خي ُۡه َز َۡنَ َنا َانُوَْٰ تَ ۡع َملُونَ } [اآلي .]180 :
أ َ ۡخ ب َٓمئِ َِء َ
ما يعبر القرآن عن التنزيو بالتسبيح ،ولهها اال المالئك { :خُك ۡ ب َحهَََ َ ِع ۡلك َم
لَهَا ٓ َّلِ َّ َنا عَلَّ ۡم َهَا ٓ َّلِنَََّ أَن َ ۡٱلعَ ِلي ُم ۡٱل َح ِِي ُم} [البقرة.]32 :
واال أولو األلبةا الةهين يتفكةرون فةي صلةق السةماواس واألررَ { :ببَّهَكا َنكا
َٰب ٱلهَّ ِاب} [آل عمران.]191 :
خ ۡ ب َحهَََ فَ ِنهَا َ
ََلَ ۡن َ ب َهذََٰ ببَ ِطَل ُ
عذَ َ
ب

خ ك ۡ ب َحهَََ َِّلنِككي ُه ك ُ ِن ك َ
واةةال ذو النةةون ةةين التقمةةو الحةةوسَِّ ٓ َّ { :ل بلَ كءَ َِّل َّ ٓ أَن ك َ ُ

َّ
ٱلظ ِل ِمي َ } [األنبيام.]87 :

وصةةتم البخةةاري جامعةةو الصةةحيح بهةةها الحةةدي  « :لم ككان َِيِ ككان علككٰٓ
َٰللسان ،ثنيل ان فكي َٰلميكزَٰن،

ي كان َّللكٰٓ َٰلك م  :خك حان هللا َٰلعظكيم،

خ حان هللا َبحم »(.)4
والكائناس المخلوا لها شترك في التسةبيح بحمةد

عةال و نزيهةو بلغة

س ب َم ب َو ُ
سك ِ ُ
ت ٱل َّ
س ِ ُ لَءُ ٱل َّ
يت َّ َََّلِن ِن ش َۡييٍ َّلِ َّ تُ َ
ن نفمهما{ :ت ُ َ
س ۡ ُع ََ ۡٱۡل َ ۡبُِ ََ َن فِ ِ
ِب َح ۡم َِِ ََ بلَ ِِ َّ ت َ ِۡ َنتُونَ ت َ ۡس ِي َحتُمۡ } [اإلسرام.]44 :

ومةةن أصةةول التنزيةةو فةةي عقيةةدة اإلسةةالم :أن يوصةةف

بالنقةةائك التةةي

( )4رواه البخاري في تا التو يد ( ،)7563ومسلم في تا اله ر والةدعام ( )2694عةن
أبي فريرة.
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يوصةةف بهةةا البشةةر ،سةةوام انة مةةن أوصةةافهم الدبلية  ،م ة  :المةةوس والنةةوم
والنسةةيان والده ة والنةةدم ونحوفةةا ،أو مةةن أوصةةافهم المكتسةةب  ،م ة  :البلةةم
والكه وإصالم الوعد وعدم الوفام بالعهد ونحوفا.
يقول عال  ُّ ُ { :ش َۡييٍ َها ِلَ َّلِ َّ ََ ۡه َتءُ} [القصك.]88 :
ويقول عةال

ب
خكهَ ََ َ نَ ۡكو } [البقةرة:
كي ۡٱلنَيُّكو ُ َ ت َ ۡأ َُكذُ ُ ِ
{ :ٱ َّهُ َ ٓ َّلِلَكءَ َّلِ َّ ُه َكو ۡٱل َح ُّ

.]255
ويقول ت َ ََ { :نا َانَ َببََُّ نَسِيا} [مريم.]64 :
سٰٓ} [ و.]52 :
ويقول سبحانو عل لسان موس  َّ { :تَ ِض ُّ َب ِبي ََ َ تَه َ
ِ ََ َ فِكي ٱل َّ
سك َما ٓ ِي}
ويقةول جة أنةةارهَّ{ :لِ َّن ٱ َّهَ َ تَ ۡنَِ بكٰٓ َ
علَ ۡيك ِء َ
شك ۡكيي فِكي ۡٱۡل َ ۡب ِ

[آل عمران.]5 :
ويقول عز وج َّ{ :لِ َّن َّ
ٱهَ َ تَ ۡظ ِل ُم ِن ۡثنَا َل ذَبَّة} [النسام.]40 :
ويقول سبحانوَ ََ { :ن ۡ أ َ ۡ
ق ِن َ َّ
صَ ُ
ٱهِ َ ِتثا} [النسام.]87 :
ويقولَ ََ { :ن ۡ أ َ َۡفَ بٰٓ بِعَ ۡت ِ َِ ِن َ َّ
ٱهِ} [التوب .]111 :
ويقولَِّ { :ل َّن َّ
ٱهَ َ ت ُۡنلِفُ ۡٱل ِمي َعادَ} [آل عمران ]9 :و[الرعد.]31 :

وممةةا نةةزه اإلسةةالم ربنةةا عنةةو :أن يكةةون لةةو ولةةد أو والةةد أو نةةد أو شةةري أو
شبيو.
ٱهُ أ َ َ َّ 1
اال عال { :قُ ۡ ُه َو َّ
ٱهُ ٱل َّ
ص َم ُ  2لَمۡ تَ ِل ۡ ََلَمۡ تُولَ ۡ ََ 3لَمۡ َت ُِ لَّكءُ ُُِكوَٰ

أ َ َ ِۢ ُ} [اإلصالص].
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ِ أَنَّ بٰٓ تَ ُِ ُ
{بَ ِت ُع ٱل َّ
ص ِح َ } [األنعام.]101 :
س ب َم ب َو ِ
ون لَءُ ََلَ ََلَمۡ ت َ ُِ لَّءُ ب َ
ت ََ ۡٱۡل َ ۡب ِ
{ ََقَالُوَْٰ ٱت َّ َنذَ َّ
ِ ُك لَّكءُ بقَهِ ُكونَ }
ٱهُ ََلَك وَٰ خُك ۡ ب َحهَءُ بَك لَّكءُ َنكا فِكي ٱلسَّك ب َم ب َو ِ
ت ََ ۡٱۡل َ ۡب ِ

[البقرة.]116 :
{ َنا ٱت َّ َنكذَ َّ
ٱهُ ِنك ََلَك
بَ ۡع ُ
خ ۡ ب َح
ضتُمۡ َ
علَ بٰٓ بَ ۡعض ُ

ََ َنكا َكانَ َن َعكءُ ِنك ۡ َِّل بلَك ٍء َِّلذَٰ لَّكذَ َه َ ُك ُّ َِّل بلَك ِۢ ِء ِب َمكا ََلَكقَ ََلَ َع َكَل
َ ٱ َّهِ َعمَّا تَ ِصُِونَ } [الم منون.]91 :

س ك ۡ ب َح َ َّ
يت َم كا ٓ َيَٰ ِل َت ك َِّل َّ َّ
ع َّمككا تَ ِص كُِونَ }
ب ۡٱلعَ ك ۡ ُِ َ
س ك َتَا فَ ُ
ٱهُ لََِ َ
ٱهِ َب ِ
{لَك ۡكو َككانَ فِ ِ

[األنبيام.]22 :
خ ك ِيَل 42
{قُ ك لَّك ۡكو َككانَ َن َع ك ٓءُ َيَٰ ِل َت ك َ َمككا تَنُولُككونَ َِّلذَٰ َّل َّۡب َغَك ۡكوَْٰ َِّللَك بكٰٓ ذِي ۡٱل َع ك ۡ ُِ َ
خ ۡ ب َحهَءُ ََت َ بعَلَ بٰٓ َعمَّا تَنُولُونَ ُعلُوَٰ َ ِي َٰ} [اإلسرام.]43 ،42 :
ُ

س َِم ۡث ِلَِء ش َۡيي ََ ُه َو ٱلس َِّمي ُع ۡٱل َ ِصي ُ } [الشورى.]11 :
{لَ ۡي َ
وما ي سف لةو أن سةقط بعةض األديةان الكتابية فةي فةرة التشةبيو ،فتنسةب
إل

عال ما ن يليق بو ،مما يتصةف بةو المخلةول المحةدود الفةاني النةااك

الضعيف.
وفها ما واع فيو اليهودي  ،وما نطق بةو أسةفار التةوراة الموجةودة اليةوم،
والتي ي من بها اليهود والنصارى جميعا.
فل ة ن اةةال النصةةارى بتشةةبيو المخلةةول بالخةةالق ،لقةةد اةةال اليهةةود مةةن اةةبلهم
بتشبيو الخالق بالمخلول.
وجام فةي التةوراة :أن

يدهة بعةض أمةور صلقةو ،وأنةو يخلةق الشةيم أةم

يندم عليو وأنةو غةار مةن آدم وصةام منةو أن يأ ة مةن الشةدرة ،وأنةو صةارن
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إسرائي في ليل مقمرة ،فصرعو إسرائي وأمس بو ،فأب أن يفلتو إن بعةد أن
يبارك لو ذريتو
َٰلموقف ن آتات َٰلصِات َأ ادتثتا:
وإذا ان فها فو شأن التنزيو ومكانتو فةي العقيةدة اإلسةالمي  ،فمةا بالنةا ندةد
مةةةن النصةةةوص فةةةي القةةةرآن والسةةةن  :مةةةا ينسةةةب إلةةة

عةةةال مةةةن األفعةةةال

واألوصةةام مةةا فةةو مشةةترك بينةةو وبةةين صلقةةو ،م ة  :الوجةةو والعةةين ،واليةةدين
واألصةةةابع ،والكةةةف واألنامةةة  ،والقةةةدم والسةةةال ،والدنةةةب والحقةةةو والصةةةورة
وغيرفا ،وم ة  :المدةيم يةوم القيامة واإل يةان فةي لة مةن الغمةام ،والنةزول
إل ة السةةمام الةةدنيا وانسةةتوام عل ة العةةرش ،وبسةةط اليةةد والهرول ة ونحوفةةا،
وم ةةة  :الغضةةةب والرضةةةا والفةةةرح والضةةةح والعدةةةب والر مةةة والمحبةةة
والةةةبغض ونحوفةةةا؟؟ والنصةةةوص التةةةي شةةةتم علةةة فةةةهه األوصةةةام التةةةي
ذ رنافا في التي سم «آياس الصةفاس» أو «أ ادية الصةفاس» .واةد رجةح
اإلمةةام البنةةا فيهةةا مواةةف السةةلف ،مةةا يةةراه و مةةا يفهمةةو ،مةةا سةةيأ ي ،وفةةو مةةا
يدب أن نخصو بحدي مفص يليق بأفميتو ،وبالمعر القائمة مةن أجلةو بةين
المختلفين فيو من األفراد والدماعاس.

***
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انصتالم في آياس الصفاس وأ ادي ها
عةةرر اإلمةةام الشةةهيد لهةةهه القضةةي مةةن اضةةايا العقيةةدة ،وفةةي تعلةةق بقسةةم
«اإللهياس»( )5من أاسام العقائد فةي اإلسةالم ،وفةي ن تعلةق بوجةود

عةال

ون بوا دانيتةةو ،ون بالصةةفاس ال بو ي ة المتفةةق عل ة إأبا هةةا هلل عةةز وج ة مةةن
العلم واإلرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكالم.
ولكنهةةا تعلةةق بمةةا يسةةم «الصةةفاس الخبري ة » التةةي وردس فةةي نصةةوص
شةةرعي

ب ة هلل عةةال أوصةةافا ةةوفم مشةةابه أوصةةام اإلنسةةان ،م ة  :اليةةد

والقةةةةدم والعةةةةين والوجةةةةو ،أو الحر ةةةة واننتقةةةةال ،م ةةةة  :المدةةةةيم والنةةةةزول
وانستوام ،أو التحيز في جه  ،م  :العلو والفواي  ،و ونو في السةمام ...إلةس،
شك ۡكيي}
س َِم ۡث ِلك َِء َ
وفةو سةةبحانو منةةزه عةةن مشةةابه أ ةةد أو شةيم مةةن صلقةةو{ :لَك ۡكي َ

[الشورى.]11 :
و ةةهل التةةي بةة للخةةالق أفعةةان يشةةبو افرفةةا أفعةةال المخلةةول ،م ةة :
الضح والفرح والغضب والعدب والحب والبغض ونحوفا.
وإنما عرر اإلمام الموضون من اضايا العقيدة لما واةع فيةو  -ون يةزال -
من صالم اد بين الدماعاس الديني بعضها وبعةض ،قةاذفوا فيةو هةم التةأأيم،
ب التكفير أ يانا ،بعةا نصةتالم العلمةام اةديما فةي فةهه القضةي التةي يطلقةون
عليهةةةا :آيةةةاس الصةةةفاس ،وأ اديةةة الصةةةفاس ،وانقسةةةموا إلةةة فةةةريقين :سةةةلف
( )5يشم علم التو يد أو علم العقيدة :أاسا مما أساسي أالأ  :اإللهياس ،والنبواس ،والسمعياس،
ويةةراد بالسةةمعياس :مةةا يتعلةةق بةةاآلصر وعةةالم الغيةةب مةةن المالئكةة والعةةرش والكرسةةي
ونحوفا.
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وصلف ،أو أأريين ومتكلمين.
واإلمةةام البنةةا حةةح إنمةةا يعةةرر فةةي أصةةولو العشةةرين القضةةايا الخالفي ة ،
محاول منو أن يقر مساف الخلف بين الفريقين ،وأن يحكم بينهمةا بالعةدل ،أو
يصةلح بينهمةا بالقسةةط ،ية

ةةان يقصةد بهةهه األصةةول :أن يدمةع ون يفةةرل،

وأن يو د ون يشت .
فما سبب فها الخالم الكبير؟ وما أصةلو؟ ولمةاذا يشةتد ويحتةد؟ وفة فنةاك
مبرر لههه الشدة والحدة؟ وف أص الخالم لغوي أو عقدي؟
لماذا لم يختلف الصةحاب فيهةا؟ بة لمةاذا لةم بهةر فةي يمةنهم فةهه إن شةي ا
يروى عن أم سلم ؟ وفة ا خةه الخلةف موافةا غيةر مواةف السةلف مامةا؟ وإن
ان فلماذا؟ أو لمةاذا أول الخلةف مخةالفين السةلف؟ ومةا قيقة مةهفب السةلف؟
أفةةو التفةةويض وعةةدم الخةةور فةةي التفسةةير أم فةةو اإلأبةةاس بةةال يةةف؟ وأي
المةةهفبين أول ة بةةالترجيح؟ ولمةةاذا رجةةع بةةار الخلةةف الم ة ولين إل ة مةةهفب
السةةلف فةةي أواصةةر أعمةةارفم؟ وإذا رجحنةةا مةةهفب السةةلف فه ة ن ة أم الخلةةف
الم ولين أو نكفرفم؟ أو نسامحهم ونعهرفم؟ وف المسةاف بةين الفةريقين بعيةدة
جدا؟ أو في اريب عند التحقيق و رك المرام والشقال؟
وف ة صةةحيح مةةا يقةةال :إن التأوي ة نيم للفةةريقين :السةةلف والخلةةف؟ ومةةا
معن

أوي السلف وفم يفرون من التأوي ؟

وف أسرم أ د الفريقين أو الفما في صوير مهفبو ومةهفب صصةومو؟
ومن الهي يم مهفب
أسة ل

منهما قا؟

يةةرة ومهمة حتةةاج إلة إجابة شةةافي بعيةةدة عةةن التعصةةب وضةةيق
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األفق.
واب اإلجاب عةن فةهه األسة ل يتعةين السة ال :فة فةهه اآليةاس واأل ادية
المتعلق بما يسم «الصفاس» من المتشابو أو ن؟
وإذا ان مةن المتشةابو فهة يفهةم المتشةابو أو ن يفهةم؟ وفة ينةزل

فةي

تابو شي ا ن يفهم اط؟ وف المتشةابو يعلةم أويلةو أو ن يعلةم؟ وأيةن الواةف فةي
اآلي الكريم َ ََ { :نا تَ ۡعلَ ُم ت َ ۡأ َِتلَ ٓءُ َّلِ َّ َّ و
خ ُنونَ فِي ۡٱل ِع ۡل ِكم تَنُولُكونَ َيَٰ َنهَّكا بِك ِءَ ُك
ٱهُ ََٱل ب َّ ِ
ِنك ۡ ِعهك ِ َب ِبهَككا} [آل عمةران]7 :؟ وفة الواةف عنةةد لفةل الداللة َّ{ :لِ َّ َّ
ٱهُ} أو عنةةد

اولوََ { :ٱل ب َّ ِخ ُنونَ فِي ۡٱل ِع ۡل ِم}؟ وما معن { :ت َ ۡأ َِتلَءُ}؟
ومت يدوي أوي الكالم من الحقيق إل المدةاي؟ وفة فةي اللغة مدةاي أو
ن؟ وبالتالي :ف يوجد في القرآن مداي؟
لاجابة بتفصةةي عةن فةةهه األسة ل الك يةرة والم يةةرة :نسةتعين بةةاهلل ونتو ة
عليو ،ونسألو عةال التوفيةق والهداية إلة أاةوم ريةق .فنقةول مةا االةو موسة
ب ۡ
كي أ َ ۡنك ِ ي ََ 26ٱ ۡ لُك ۡ ُ
سكانِي
ص ۡ ِبي َ ََ 25ت ِ
ٱش َ ۡح ِلي َ
ع ۡنك َة ِنك ِل َ
سسسَ { :ب ِ
س ۡ ِل ٓ
 27تَ ِۡنَ ُتوَْٰ قَ ۡو ِلي} [ ةو ،]28 - 25 :ونقول ما االو الراسخون في العلةم فنةاَ { :ببَّهَكا
َ ت ُ ِز ۡغ قُلُوبَهَا بَ ۡع َ َّلِ ۡذ َه َۡت َهَا ََ َه ۡ لَهَا ِن لَّ ُنََ َب ۡ َمك َّلِنَّكََ أَنك َ ۡٱل َو َّ
هكابُ } [آل عمةران:

.]8
وجود المتشابو في القرآن ومعناه:
ومما ن ريب فيو أن في القرآن محكما ومتشابها ،وفقا لما صرح بةو القةرآن
علَ ۡيكََ ۡٱل ِِ ب َك َ ِن ۡهكءُ
ِي أ َ َ
نكز َل َ
نفسو في اآلي السابع من سةورة آل عمةرانُ { :ه َكو ٱلَّكذ ٓ
َٰ ِ ب َت }.
َيَٰ بتَ ن ُّۡح َِ ب َم ُه َّ أ ُ ُّ ۡٱل ِِ ب َ ِ ََأ ُ ََ ُ ُن َ ب َ
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فها مع أن في آي أصرى أأب القرآن أن آيا و لها محكمة  ،مةا اةال عةال
في مطلع سورة فودٓ َٰ{ :ل ِ ب َ أ ُ ۡ ِِ َم ۡ َيَٰ بتَ ُءُ ث ُ َّم فُ ِصلَ ۡ ِن لَّ ُ ۡن َ ِِ ٍيم ََ ِي ٍ }.
ومعن «إ كامها» :إ قانهةا وإ سةانها ،بحية ن يتطةرل إليهةا أي لةون مةن
ألوان انصتالل في اللفةل أو المعنة  ،فةي المفةرداس أو الدمة  ،فةي األصبةار أو
األ كام ،ما اال عةال ََ { :تَمَّك ۡ َ ِل َمك ُ َب ِبكََ ِصك ۡ قا ََعَك ۡ } [األنعةام ]115 :صةداما
في األصبار ،م
عدن في األ كام.
ما وصف القرآن في آي أصرى بأنو لو متشابو ،ما اال عةال َّ { :
ٱهُ نَ َّكز َل
َٰ ِتا َّنثَانِ َي} [الزمر.]23 :
ث ِ ب َ ا ُّن َ ب َ
س َ ۡٱل َح ِت ِ
أَ ۡ َ

ومعن

شابهو :أنو يشبو بعضو في بالغتو وإعدايه ،وروع ةأأيره ،وفةي

صةةدل أصبةةاره ،وعدال ة أ كامةةو ،مةةا اةةال عةةال ََ { :ت َ َّم ك ۡ َ ِل َم ك ُ َب ِبككََ ِص ك ۡ قا
ََ َعككك ۡ } [األنعةةةام ،]115 :و ةةةهل فةةةي ناسةةةقو و ناغمةةةو بحيةةة يصةةةدل بعضةةةو
ضا( ،)6ون يتنااض بعضو مع بعضََ { :لَ ۡو َانَ ِن ۡ ِعه ِ َ
غ ۡي ِ َّ
ٱهِ لَ َو َه ََُْٰ فِيك ِء
بع م
ۡٱَ ِ بلَِا َثِي َٰ} [النسام.]82 :

فآيةةة سةةةورة آل عمةةةران اةةةد بينةةة أن فةةةي القةةةرآن آيةةةاس محكمةةةاس وأصةةةر
متشابهاس ،فما معن اإل كام والتشةابو؟ وبالتةالي :مةا معنة المحكةم والمتشةابو
في القرآن؟
نق الشيس مرعي في تابو «أااوية ال قةاس» جملة أاةوال العلمةام فةي بيةان
ذل :

( )6انبر ما االو القر بي في فسير أول سورة فود (.)10/4
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فقي  :المحكم :ما وضح معناه ،والمتشابو :نقيضو.
واي ة  :المحكةةم :مةةا ن يحتم ة م ةن التأوي ة إن وج مهةةا وا ةدما ،والمتشةةابو :مةةا
ا تم أوجها.
واي  :المحكم :ما أويلو نزيلو ،والمتشابو :ما ن يدرى إن بالتأوي .
واي  :المحكم :ما لم تكرر ألفا و ،والمتشابو :القصك واألم ال.
واي ة  :المحكةةم :مةةا يعرفةةو الراسةةخون فةةي العلةةم ،والمتشةةابو :مةةا ينفةةرد
بعلمو.
واي  :المتشابو :الحروم المقطع في أوائ السور ،وما سوى ذلة محكةم،
واي غير ذل .
واةةال جماع ة مةةن األصةةوليين :المحكةةم :مةةا عةةرم المةةراد منةةو ،اي ة  :ولةةو
بالتأوي  ،والمتشابو :ما استأأر

بعلمو ،الحروم المقطع  ،وفو معن اةول

بعضةةةهم :إن المحكةةةم :فةةةو المكشةةةوم المعنةةة الةةةهي ن يتطةةةرل إليةةةو إشةةةكال
وا تمةةال ،والمتشةةابو :مةةا يتعةةارر فيةةو ان تمةةال ،ويدةةوي أن يعبةةر بةةو عةةن
األسةمام المشةةتر  :ةةالقرم( ،)7و ةةاللمس( )8المتةةردد بةةين المةةس والةةو م ،واةةد
يطلةق علة مةةا ورد فةي صةةفاس
ويحتاج إل

عةال ممةةا يةوفم ةةافره الدهة والتشةةبيو،

أويلو.

( )7وفةةةو متةةةردد بةةةين الحةةةيض والطهةةةر ،وانبةةةر « :فسةةةير القر بةةةي» ( ،)112/3و «ياد
المسير» ( ،)258/1والصحيح أنو الحيض ما ققو ابن القيم في «ياد المعةاد» (600/5
  )615بتحقيق الشيس شعيب.( )8انبر « :فسير القر بي» ( ،)223/5و ياد المسير» ( )92/3بتحقيق الشيس شعيب.
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سر وجود المتشابو في القرآن:
ونبدأ باإلجاب عل فها السة ال :لمةاذا وجةد فةي القةرآن «آيةاس متشةابهاس»
ولم يكن القرآن لو محك مما؟
ِي أ َ َ
نكز َل َ
علَ ۡيكََ ۡٱل ِِ ب َك َ ِن ۡهكءُ َيَٰ بتَك ن ُّۡح َِ ب َمك ُهك َّ أ ُ ُّ ۡٱل ِِ ب َك ِ
فقد اال عال ُ { :ه َو ٱلَّكذ ٓ
َٰك ِ ب َت فَأ َ َّنككا ٱلَّكذِت َ فِككي قُلُككوبِ ِتمۡ َز ۡتككغ فَيَ َّ ِعُككونَ َنككا ت َ ب َ
ََأ ُ ََك ُ ُن َ ب َ
َٰك َءَ ِن ۡهكءُ ۡٱب ِغَكا ٓ َي ۡٱل ِِ ۡ هَك ِ
ََ ۡٱب ِغَا ٓ َي ت َ ۡأ َِت ِل َِء ََ َنا تَ ۡعلَك ُم ت َ ۡأ َِتلَك ٓءُ َّلِ َّ َّ و
خك ُنونَ فِكي ۡٱل ِع ۡل ِكم تَنُولُكونَ َيَٰ َنهَّكا ِبك َِء ُك
ٱهُ ََٱل ب َّ ِ
ِن ۡ ِعه ِ َب ِبهَ وا ََ َنا تَذَّ َّ ُ َِّل َّ ٓ أَُْ لُوَْٰ ۡٱۡل َ ۡل ب َ ِ} [آل عمران.]7 :

لماذا أنزل

فهه اآلياس التي ير ض ورامفا الزائغون؟ يعتمةدون عليهةا،

ويتر ون المحكماس  -وفي أم الكتا ومعبمو  -ابتغام الفتن للعقول ،وابتغةام
التأوية فيمةةا ن يعلمةةون أويلةةو ،ولةةيس مةةن اصتصاصةةهم أويلةةو ،إنمةةا يريةةدون
أويلو أويال يخدم أفوامفم؟
واد بينا الحكم من ذل في تابنا « يف نتعام مع القرآن العبةيم؟» وممةا
ذ رناه فناك:
واد يسأل سةائ بعةد ذلة  :لمةاذا جعة

فةي تابةو «المتشةابو»؟ ولمةاذا لةم

يدعلو لو «محك مما»؟
والحةةق :أن مةةن عةةرم بيع ة اللغةةاس  -وبخاص ة العربي ة  -ومةةا فيهةةا مةةن
اصتالم الدننس لأللفا والدم  ،و نون الخطةا

سةب مقتضة الحةال ،مةا

بين الحهم واله ر ،والتقديم والتأصير ،واإليدةاي واإل نةا  ،ومةا بةين الحقيقة
والمداي ،والصريح والكناي  ،والعموم والخصوص ...إلس.
وعةةرم بيع ة اإلنسةةان باعتبةةاره مخلواةةا مختةةارا عةةااال مبتل ة بةةالتكليف،
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ولةةةيس الحيوانةةةاس العدمةةةاواس ،أو الدمةةةاداس المسةةةخراس ،ون المالئكةةة
المفطةةورين علة الطاعةةاس دون اصتيةةار مةةنهم ...وأن مةةن شةةأنو أن يعمة اةةواه
وملكا و العقلي .
وعرم بيع الدين ،و بيع التكليف فيو ،وفو إلزام ما فيو لفة ومعانةاة،
لما فيو من صق اإلنسان في الدنيا ،وإعداده بهها للخلةود فةي اآلصةرة ،و ر يةب
الدزام وال وا عل فهه المعاناة.
وعرم بيع اإلسالم الهي يخا ب أولةي األلبةا  ،ويريةد حرية العقةول
لتبح و دتهد ،و درس و ستنبط ،ون ر ن إل الدع والكس العقلي.
وعةةرم بيعة البشةةر ،و نةةون أصةةنافهم ،ففةةيهم البةافري الةةهي يقةةف عنةةد
رفي الةنك ،وفةيهم الةهي يهةتم بةروح الةنك ،ون يكتفةي ببةافره ،فةيهم مةن
يسةةلم ،وفةةيهم مةةن ي ة ول ،فةةيهم العقالنةةي ،وفةةيهم الوجةةداني ...و ةةان الخطةةا
القرآن للناس جميعا.
فااتض

كم

أن يسعهم صطابةو ،وأن يودعةو مةن البينةاس والةدنئ مةا

يرشدفم إل الصوا  ،ولكن بعد بحة وجهةد تة ير قةوا فةي الةدنيا ،وي ةابوا
في اآلصرة ...و

أعلم(.)9

آياس الصفاس وأ ادي ها:
عرر اإلمام البنا لقضي «آياس الصفاس وأ ادي ها» في أ ةر مةن موضةع
من تابا و ،ومن ذلة مةا تبةو فةي رسةالتو عةن «العقائةد» فصة فيهةا فصةيال
سنا ،شف بو بعض الل ام عن الموضون ،اال  -عليو ر م

:

( )9من تابنا « :يف نتعام مع القرآن» (ص )271 ،270بع دار الشرول.
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ةةوفم فةةي

افرفا مشابه الحق ت لخلقو في بعض صفا هم ،نورد بعضها علة سةبي
الم ال ،أم نقفي به ر ما ورد فيهةا مةن األاةوال ،و نسةأل أن يوفقنةا إلة بيةان
وجةةو الحةةق فةةي فةةهه المسةةأل  ،التةةي ةةال فيهةةا جةةدل النةةاس ونقاشةةهم إل ة فةةها
العصر ،وأن يدنبنا الزل  ،ويلهمنا الصوا  ،وفو سبنا ونعم الو ي .
نماذج ن آتات َٰلصِات:
ب
ٱۡل ۡ ك َ َٰ ِ }
عال َ ُّ ُ { :ن ۡ َ
علَ ۡي َتا فَكان ََ 26تَ ۡ نَ بكٰٓ ََ ۡهكءُ َب ِبكََ ذَُ ۡٱل َهلَك ِ ََ ۡ ِ

 - 1اال
[الر

من.]27 ،26 :

وم لها

آي ورد فيها لفل الوجو مضافا إل الحق ت .

كٰٓ أ ُ ِنكََ َنكا تُكو َ ب ٰٓٓ
ع َل ۡيََ َن َّة أ ُ َۡك َ ب ٓى َّ 37لِ ۡذ أ َ َۡ َ ۡيهَكا ٓ َّلِلَ ب ٓ
عال َ ََ { :ل َن ۡ َن َههَّا َ
 - 2اال
ت فَ ۡبق ِذفِي ِء فِي ۡٱليَ ِم فَ ۡلي ُۡل ِن ِء ۡٱلكيَ ُّم ِببلسَّكا ِ ِ تَ ۡأ َُ ۡكذ ُ عَك َُ ِلكي
 38أ َ ِن ۡٱق ِذفِي ِء فِي ٱل َّابُو ِ
علَ ۡيََ َن َح َّ ِنهِي ََ ِل ُ ۡ
صهَ َع َعلَ بٰٓ ع َۡيهِ ٓي} [ و.]39 - 37 :
ع َُ لَّءُ ََأ َ ۡلنَ ۡي ُ َ
ََ َ
واال عال ََ { :أَُ ِ َي َِّللَ بكٰٓ نُكوحٍ أَنَّكءُ لَك
س بِ َما َانُوَْٰ تَ ِۡعَلُونَ ۡ ََ 36
ت َ ۡ َئِ ۡ
ٱصكهَ ِع ۡٱلُِ ۡلكََ
َظلَ ُم ٓوَْٰ َّلِنَّتُم ن ُّۡغ َ قُونَ } [فود.]37 ،36 :

وم لها

ت ُۡكؤ ِن َ ِنك قَ ۡو ِنكََ َِّل َّ َنك َقك ۡ َيَٰ َنك َ فَ َكَل
بِأ َ ۡعيُهِهَكا ََ ََ ۡ يِهَكا ََ َ ت ُ ب َن ِط ۡ هِكي فِكي ٱلَّكذِت َ

آي ورد فيها لفل العين مضافما إل

ت .

ٱهَ تَك ُ َّ
عال َِّ { :ل َّن ٱلَّذِت َ تُ َا ِتعُونَََ َِّلنَّ َمكا تُ َكا ِتعُونَ َّ
ِتتمۡ فَ َمك
 - 3اال
ٱهِ َف ۡكوقَ أ َ ۡتك ِ
كث فَ ِننَّ َمككا تَه ُِك ُ
نَّ َِك َ
علَ ۡي كءُ َّ
س كي ُۡؤتِي ِء أ َ ۡه ك َٰ
ع َت ك َ َ
س ك َِء ََ َن ك ۡ أ َ َۡفَك بكٰٓ بِ َمككا ب َ
كث َ
علَك بكٰٓ نَ ِۡ ِ
ٱهَ فَ َ
ٱهِ َن ۡغلُولَ ك ُ
ع َِظيمككا} [الفةةتح ،]10 :واةةال عةةال {قَالَ ك ِ ۡٱليَ ُتككودُ تَ ك ُ َّ
ِتتمۡ
غلَّ ك ۡ أ َ ۡت ك ِ
ان تُه ِِ ُ
َٰا ٓ ُي} [المائدة.]64 :
ف تَ َ
ق َۡي َ
ََلُ ِعهُوَْٰ ِب َما قَالُوَْٰ بَ ۡ تَ ََٰ ُ َن ۡ سُو َط َ ِ
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واال عال { :أ َ ََ لَمۡ تَ َ ََْٰۡ أَنَّا ََلَ ۡنهَا لَتُم ِنمَّا ع َِملَ ۡ أ َ ۡت ِتهَا ٓ أ َ ۡن بعَمكا فَتُكمۡ لَ َتكا ب َن ِل ُِكونَ }

[يس.]71 :
وم ذل

آي ذ رس فيها اليد منسوب إل

عال .

َن ۡٱل ُم ۡكؤ ِنهِي َ ََ َنك
 - 4اال
عةال  َّ { :تَ َّ ِنك ِذ ۡٱل ُم ۡؤ ِنهُكونَ ۡٱل ب َِ ِِك ِ ت َ أ َ َۡ ِليَكا ٓ َي ِنك دُ ِ
و
ب
سك وءُ
س ِن َ َّ
ٱهِ فِكي ش َۡكييٍ َّلِ َّ ٓ أَن ت َ َّنُكوَْٰ ِن ۡكهتُمۡ تُنَ ب ك ََتُ َحكذ ُِب ُ ُم ٱ َّهُ نَ ِۡ َ
تَ ِۡعَ ۡ ذَ ِلََ فَلَ ۡي َ
َََّلِلَٰٓ َّ
ٱهِ ۡٱل َم ِصي ُ } [آل عمران.]28 :
واال عال َََّ { :لِ ۡذ قَا َل َّ
كي
ٱهُ بتَ ِعي َ
سٰٓ ۡٱب َ َنك ۡ تَ َم َيأَنك َ قُ ۡلك َ ِللهَّ ِ
كات ٱت َّ ِنكذَُنِي ََأ ُ ِن َ
ب
ق َّلِن ُهك ُ قُ ۡل ُكءُ
خ ۡ ب َحهَََ َنا تَ ُِ ُ
َن َّ
ٱهِ قَا َل ُ
ون ِل ٓي أ َ ۡن أَقُو َل َنا لَ ۡي َ
َّلِلَ َت ۡي ِ ِن دُ ِ
س ِلي بِ َح ٍ
ب
ب} [المائةدة:
فَنَ ۡ َ
ع ِل ۡم َءُ ت َ ۡع َل ُم َنا فِي َن ِۡسِي ََ َ ٓ أ َ ۡع َل ُم َنا فِي َن ِۡ ِ
سكََ َّلِنَّكََ أَنك َ عَلَّك ُم ۡٱلغُيُكو ِ

.]116
علَٰٓ ۡٱلعَ ۡ ُِ ۡ
ٱخ َ َو بى} [ و ،]5 :وم لها
عال { :ٱل َّ ۡ ب َم ُ َ

 - 5اال

فيها انستوام عل العرش إل

آي نسةب

ت .

علَ ۡكي ُِمۡ َ َِ َظك
خك ُ َ
 - 6اال
عال ُ ََ { :ه َو ۡٱلنَكا ِه ُ فَ ۡكوقَ ِع َكا ِدَِ ََتُ ۡ ِ
أ َ َ َ ُ ُم ۡٱل َم ۡو ُ
خلُهَا ََ ُهمۡ َ تَُِ ِ ُطونَ } [األنعام.]61 :
ت ت َ َوفَّ ۡ ءُ ُب ُ

كٰٓ َّلِذََٰ َهكا ٓ َي
َ َّ ب ٓ

كوب}
ِكف ِب ُِك ُم ۡٱۡل َ ۡب َ
كي ت َ ُم ُ
واال عال َ { :يأ َ ِنه ُم نَّك فِكي ٱلسَّك َما ٓ ِي أَن تَ ۡنس َ
ِ فَك ِنذََٰ ِه َ
[المل

.]16 :

صكعَ ُ ۡٱل َِ ِلك ُم َّ
واال عةال َ { :نك َكانَ تُ ِ تك ُ ۡٱل ِع َّكزةَ فَ ِللَّك ِء ۡٱل ِع َّكزةُ َه ِميعكا َّلِلَ ۡيك ِء تَ ۡ
ٱلط ِيك ُ
ٓ
ََ ۡٱل َع َم ُ ٱل ب َّ
ت لَتُكمۡ عَكذََٰب شَك ِت ََ َن ِۡك ُ أَُْ ب َلئِكََ ُه َكو
ص ِل ُ تَ ۡ فَعُكءُ ََٱلَّكذِت َ تَ ۡم ُِك ُ َنَ ٱلس َِّكيا ِ
ُوب} [فا
تَ ُ

ر .]10 :مما ي صه منو نسب الده هلل ت .
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ٱهَ ََ َبخُكولَءُ لَعَكهَ ُت ُم َّ
عةال َّ{ :لِ َّن ٱلَّكذِت َ ت ُۡكؤذَُنَ َّ
ٱهُ فِكي ٱلك ُّ ۡنيَا ََ ۡٱۡلٓ َِك َ ِة

عذََٰبا ن ُِّتيها} [األ زا
ع َّ لَتُمۡ َ
ََأ َ َ

.]57 :

صكهَ ۡ فَ ۡ َه َتكا فَهََِ ۡنهَكا ِفيك ِء ِنك بَُّ ِ هَكا
واال عال َ ََ { :ن ۡ َت َم ۡٱب َه َ ِع ۡم ب َ نَ ٱلَّ ِ ٓي أ َ ۡ َ
ص َّقَ ۡ بِ َِ ِل ب َم ِ َببِ َتا ََ ُ ُ َِِء ََ َانَ ۡ ِن َ ۡٱل بنَهِ ِي َ } [التحريم.]12 :
ََ َ
ََل َّلِذََٰ دُ َّ ِ ۡٱۡل َ ۡبُِ دَ كا دَ كا َ ََ 21هكا ٓ َي َببُّكََ ََ ۡٱل َملَ ُ
واال عال ٓ َّ { :
صكِا}
صكِا َ
كَ َ

[الفدر.]22 ،21 :
نماذج ن أ ادتث َٰلصِات:
وردس فةةةي األ اديةةة الشةةةريف ألفةةةا
منسةةوب إلة
وورد فةةي أ ادي ة

ةةةالتي وردس فةةةي اآليةةةاس السةةةابق ،

تة  :الوجةةو واليةةد ،ونحوفمةةا ،فنكتفةةي باآلية عةةن ذ رفةةا،
يةةرة ألفةةا أصةةرى مةةن فةةها القبي ة  ،منسةةوب إل ة ذاس

ت  ،نورد بعضها ،فمن ذل :
 - 1عةن أبةي فريةرة ررر ،عةةن النبةي صةل

عليةةو وسةلم اةالَ« :لككق هللا

آد علكككٰٓ صكككوبتء ،طولكككء خككك ون ذبَٰعكككا »...الحةةةدي  .رواه البخةةةاري
ومسلم(.)10
 - 2عن أنس بةن مالة ررر ،عةن النبةي صةل
تزَٰل هتهم تلنٰٓ فيتا َتنول :ه ن نزت ؟

عليةو وسةلم  ،أنةو اةال« :
ٰٓ تضع بب َٰلعزة فيتكا

ق نء ،فيهزَي بعضتا َّللٰٓ بعضَ ،تنول :قط قط ،بعزتَ َ نكََ ،
تزَٰل في َٰلهه فض

ٰٓ تهَٰئ هللا لتكا َلنكا فيسكِهتم فضك َٰلههك ».

( )10رواه البخةةاري فةةي انسةةت هان ( ،)6227ومسةةلم فةةي الدن ة ونعيمهةةا ( )2841عةةن أبةةي
فريرة.
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رواه البخاري ومسلم(.)11
 - 3عةةن أبةةي فريةةرة ررر ،اةةال :اةةال رسةةول
أش ف ا ب وب أ

صةةل

عليةةو وسةةلم « :هلل

م نك أ ك م بضكال ء َّلذَٰ َهك ها» .رواه البخةاري

ومسلم(.)12
اونن با الن في نصوص الصفاس:
أم اال الشيس سن البنا:
«انقسم الناس في فهه المسأل عل أربع فرل:
 - 1فرا أصهس ببوافرفا ما في ،فنسب إل

وجها وجوه الخلةق ،ويةدما

أو أيةةديما أيةةديهم ،وضةةح مكا ضةةحكهم ،وفكةةها ت ة فرضةةوا اإللةةو شةةي مخا،
وبعضةةةهم فرضةةةو شةةةاب،ا ،وفةةة نم فةةةم المدسةةةم والمشةةةبه  ،وليسةةةوا مةةةن
اإلسةةالم فةةي شةةيم ،ولةةيس لقةةولهم نصةةيب مةةن الصةةح  ،ويكفةةي فةةي الةةرد
علةةيهم اةةول

عةةال

شك ۡكيي ََ ُهك َكو ٱل َّ
صككي ُ } [الشةةورى:
س َِم ۡث ِلك َِء َ
سك ِكمي ُع ۡٱل َ ِ
{ :لَك ۡكي َ

ٱهُ أ َ َ ك َّ 1
 ،]11واولةو عةال { :قُك ۡ ُه َكو َّ
ٱهُ ٱلصَّك َم ُ  2لَكمۡ تَ ِلك ۡ ََلَكمۡ تُولَك ۡ ََ 3لَككمۡ
تَ ُِ لَّءُ ُُِوَٰ أ َ َ ِۢ ُ} [اإلصالص].

 - 2وفرا ة عطل ة معةةاني فةةهه األلفةةا عل ة أي وجةةو ،يقصةةدون بةةهل نفةةي
مةةدلون ها مطلقةةا عةةن

ت ة  ،فةةاهلل ت ة عنةةدفم ن يةةتكلم ون يسةةمع ون

( )11رواه البخاري في األيمةان والنةهور ( ،)6661ومسةلم فةي الدنة ونعيمهةا ( )2848عةن
أنس بن مال .
( )12رواه البخاري فةي انسةت هان ( )6309عةن أنةس ،ومسةلم فةي التوبة ( )2675عةن أبةي
فريرة.
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يبصةةر ألن ذلةة ن يكةةون إن بدار ةة  ،والدةةوارح يدةةب أن نفةة عنةةو
تة  ،ويتبةةافرون بتقديسةةو وفة نم

سةبحانو فبةةهل يعطلةةون صةةفاس

فةةةم المعطلةةة  ،ويطلةةةق علةةةيهم بعةةةض علمةةةام ةةةاريس العقائةةةد اإلسةةةالمي :
الدهميةة  ،ون أ ةةن أن أ ةةةدا عنةةده مسةةةك مةةن عقةة يستسةةةيغ فةةها القةةةول
المتهاف ة

وفةةا اةةد أب ة الكةةالم والسةةمع والبصةةر لةةبعض الخالئةةق بغيةةر

جار  ،فكيف يتواف الم الحق ت عل الدةوارح؟ عةال

عةن ذلة

بيرا.
علوا م
،
رأيان فما مح أنبار العلمام:
فةها رأيةان بةا الن ن ةل لهمةا مةةن النبةر ،وبقةي أمامنةا رأيةان فمةا محة
أنبار العلمام في العقائد ،وفما رأي السلف ورأي الخلف.
َٰل ها َنذه َٰلسلف في آتات َٰلصِات َأ ادتثتا:
 - 3أمةةا السةةلف  -رضةةوان

علةةيهم  -فقةةالوا :نة من بهةةهه اآليةةاس واأل ادية

ما وردس ،ونتةرك بيةان المقصةود منهةا هلل تة  ،فهةم ي بتةون اليةد والعةين
واألعةةةين وانسةةةتوام والضةةةح والتعدةةةب ...إلةةةس ،و ةةة ذلةةة بمعةةةان ن
ندر ها ،ونترك هلل ت اإل ا
اول النبي صل

بعلمها ،ون سةيما واةد نهينةا عةن ذلة فةي

عليو وسلم « :تِِك ََٰ فكي َلكق هللا َ ت ِِك ََٰ فكي

هللا ،فككننِم لكك تنكك بَ قكك ب »( .)13مةةع اطعهةةم  -رضةةوان
بانتفام المشابه بين

علةةيهم -

وبين الخلق.

( )13اةةال العرااةةي :رواه أبةةو نعةةيم فةةي «الحليةة » بإسةةناد ضةةعيف ،ورواه األصةةبهاني فةةي
«الترغيب والترفيب» بإسناد أصح منو ،ورواه أبو الشيس ةهل  .أاةول :و سةنو األلبةاني
في «صحيح الدامع الصغير» عن ابن عباس (.)2976
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وذ ر الشيس البنا حح نماذج من أاوال السلف في ذلة  ،وإلية أاةوالهم فةي
ذل :
 - 1روى أبةةو القاسةةم الاللكةةائي فةةي «أصةةول السةةن » عةةن محمةةد بةةن الحسةةن
صةةا ب أبةةي نيف ة ررر اةةال« :ا فةةق الفقهةةام لهةةم مةةن المشةةرل إل ة
المغةةر عل ة اإليمةةان بةةالقرآن واأل ادي ة التةةي جةةامس بهةةا ال قةةاس عةةن
رسول

صل

عليو وسلم في صف الر عز وج  ،من غير فسةير

ون وصف ون شةبيو ،ف نمةن فسةر اليةوم شةي ما مةن ذلة فقةد صةرج ممةا ةان
عليو النبةي صةل

عليةو وسةلم  ،وفةارل الدماعة  ،فةإنهم لةم يصةفوا ولةم

يفسروا ،ولكن أفتوا بما في الكتا والسن أم سكتوا».
 - 2وذ ةر الخةةالل فةةي تةةا «السةةن » عةةن نبة وذ ةةره نبة فةةي تبةةو م ة
تا «السن والمحن » ،اال نب « :سأل أبا عبد
روىَّ« :لن هللا ت

عن األ ادية التةي

تهزل َّللٰٓ َٰلسماي َٰلك نيا» ،و«َّلن هللا تك ى» ،و«َّلن

هللا تضع ق نء» ،ومةا أشةبو فةهه األ ادية ؟ فقةال أبةو عبةد  :نة من بهةا
ونصدل بها ،ون يف ،ون معنة  ،ون نةرد منهةا شةي ما ،ونعلةم أن مةا جةام
بةو الرسةةول صةل
عل

عليةةو وسةةلم ةق إذا ةةان بأسةانيد صةةحاح ،ون نةةرد

اولو ،ون يوصف

ت بأ ر مما وصف بو نفسو ،بال ةد ون

غاي  ،ليس م لو شيم».
 - 3وروى رمل بن يحي اال :سمع عبةد
بن أنس يقول :من وصةف شةي ا مةن ذاس

بةن وفةب يقةول :سةمع مالة
م ة اولةوََ { :قَالَك ِ ۡٱليَتُكودُ َتك ُ

َّ
ٱهِ َن ۡغلُولَك } [المائةدة ]64 :فأشةار بيةده إلة عنقةو ،وم ة اولةوُ ََ { :ه َكو ٱلس َِّكمي ُع
ۡٱل َ ِصي ُ } [الشورى ]11 :فأشار إل عينو أو أذنو أو شيم من يديةو ،اطةع ذلة
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صل

عليو وسلم  ،اال البرام :ويةدي أاصةر

عليو وسلم  ،فكةره البةرام أن يصةف يةد رسةول

عليو وسلم إجالن لو ،وفو مخلول ،فكيف الخالق الةهي لةيس

م لو شيم()14؟
 - 4وروى أبو بكر األأرم ،وأبو عمرو الطلمنكةي ،وأبةو عبةد
تةةبهم ،وغيةةرفم ،عةةن عبةةد العزيةةز بةةن عبةةد

بةن بطة فةي

بةةن أبةةي سةةلم الماجشةةون

الما ويال في فها المعن صتمو بقولو« :فما وصةف

مةن نفسةو فسةماه

عل لسان رسولو سميناه ما سماه ،ولم نتكلف منو صف مةا سةواه ،ن فةها
ون فها ،ن ندحد ما وصف ،ون نتكلف معرف ما لم يصف».
«اعلم  -ر م

 -أن العصم في الةدين أن نتهةي ية انتيهةي بة  ،ون

داوي ما اد د ل  ،فإن من اوام الدين معرف المعروم ،وإنكةار المنكةر ،فمةا
بسط عليو المعرف  ،وسةكن إليةو األف ةدة ،وذ ةر أصةلو فةي الكتةا والسةن ،
و ةوار علمةو األمة  ،فةةال خةافن فةي ذ ةةره وصةفتو مةن ربة مةا وصةف مةةن
نفسو عينا ،ون كلفن بما وصف من ذلة اةدرا ،ومةا أنكر ةو نفسة  ،ولةن دةد
ذ ةةره فةةي تةةا ربة  ،ون فةةي الحةةدي عةةن نبية  ،مةةن ذ ةةر صةةف ربة  ،فةةال
تكلفن علمو بعقل  ،ون صةفو بلسةان  ،واصةم

مةا صةم الةر عنةو مةن

نفسو ،فإن كلف معرف مةا لةم يصةف بةو نفسةو م ة إنكةارك مةا وصةف منهةا،

(« )14التمهيد» نبن عبد البر (.)145/7
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فكما أعبم ما جحد الدا دون مما وصف من نفسو ،فكهل أعبةم كلةف مةا
وصف الواصفون مما لم يصف منهةا ،فقةد و عةز المسةلمون الةهين يعرفةون
المعروم وبمعرفتهم يعرم ،وينكةرون المنكةر وبإنكةارفم ينكةر ،يسةمعون مةا
وصف

بو نفسو من فها فةي تابةو ،ومةا يةبلغهم م لةو عةن نبيةو ،فمةا مةرر

من ذ ر فها و سميتو مةن الةر الةب مسةلم ،ون كلةف صةف اةدره ون سةمي
غيةةره مةةن الةةر مة من ،ومةةا ذ ةةر عةةن رسةةول

صةةل

سةةماه مةةن صةةف ربةةو فهةةو بمنزل ة مةةا سةةم ووصةةف الةةر

عليةةو وسةةلم أنةةو
عةةال مةةن نفسةةو،

والراسخون في العلم الواافون ية انتهة بهةم علمهةم ،الواصةفون لةربهم بمةا
وصف نفسو ،التةار ون لمةا ةرك مةن ذ رفةا ن ينكةرون صةف مةا سةم منهةا
جحدا ،ون يتكلفون وصفو بما لم يسم عمقةا ألن الحةق ةرك مةا ةرك ،وسةم
خككو َل ِن ك ِۢ بَ ۡعك ِ َنككا ت َ َكيَّ َ لَكءُ ۡٱل ُتك بَى ََتَ َّ ِك ۡكع َ
ق ٱل َّ ُ
{َ َنك تُ َ
غ ۡيك َ َ
مةةا سةةم َ :
خ ك ِي ِ
َٰككاقِ ِ
ۡٱل ُم ۡؤ ِنهِي َ نُ َو ِل َِء َنكا ت َ َكولَّ بٰٓ ََنُ ۡ
خكا ٓ َي ۡت َن ِصكي َٰ} [النسةام ،]115 :وفةب
صك ِل َِء َه َتكهَّ َم ََ َ

لنا ولكم كما ،وألحقنا بالصالحين».
َٰل ها َنذه َٰلنلف في ذلَ:
أم اال اإلمام البنا:
اةةةدم لةةة أن السةةةلف  -رضةةةوان

علةةةيهم  -ي منةةةون بآيةةةاس الصةةةفاس

وأ ادي هةةا مةةا وردس ،ويتر ةةون بيةةان المقصةةود منهةةا هلل ت ة  ،مةةع اعتقةةادفم
بتنزيو

ت عن المشابه لخلقو.

فأما الخلف فقد االوا :إننا نقطع بأن معةاني ألفةا فةهه اآليةاس واأل ادية ن
يةةراد بهةةا وافرفةةا ،وعل ة ذل ة فهةةي مدةةاياس ن مةةانع مةةن أويلهةةا ،فأصةةهوا
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فربا من شبه التشبيو.

أم ذ ر اإلمام البنا نماذج من أاوال الخلف في ذل :
وإلي نماذج من أاوالهم في ذل :
 - 1اال أبو الفرج ابن الدةويي الحنبلةي فةي تابةو «دفةع شةبه التشةبيو» :اةال
عةةال

ََ { :تَ ۡ نَك بكٰٓ ََ ۡه كءُ َب ِبككََ } [الةةر

من ،]27 :اةةال المفسةةرون :يبقة رب ة ،

و ةةهل اةةالوا فةةي اولةةو عةةال { :تُ ِ تك َُنَ ََ ۡه َتكءُ} [األنعةةام ]52 :أي :يريدونةةو.
واال الضةحاك وأبةو عبيةدةُ { :ك ُّ ش َۡكييٍ َها ِلكَ َّلِ َّ ََ ۡه َتكءُ} [القصةك ]88 :أي:
إن فو.
وعقةةد فةةي أول الكتةةا فصةةال إضةةافيا فةةي الةةرد عل ة مةةن اةةالوا :إن األصةةه
ببافر فهه اآلياس واأل ادي فو مهفب السلف ،وصالصة مةا االةو :أن األصةه
بالبافر فو دسيم و شبيو ألن افر اللفل فةو مةا وضةع لةو ،فةال معنة لليةد
قيقة إن الدار ة  ،وفكةةها .وأمةةا مةةهفب السةةلف فلةةيس أصةةهفا علة

افرفةةا،

ولكن السكوس جمل عن البح فيهةا ،وأيضةا فقةد ذفةب إلة أن سةميتها آيةاس
الصفاس وأ ادي الصفاس :سمي مبتدعة  ،ولةم ةرد فةي تةا ون فةي سةن ،
وليس

قيقي  ،فإنها إضافاس لةيس غيةر ،واسةتدل علة

المةو فةي ذلة بأدلة

يرة ن مدال له رفا فنا.
 - 2واال فخر الدين الرايي في تابو «أسةاس التقةديس» :واعلةم أن نصةوص
القرآن ن يمكن إجرارفا عل

افرفا لوجوه:

{َ ِل ُ ۡ
كي} [ ةةو ]39 :يقتضةةي أن
ص كهَ َع َ
األول :أن ةةافر اولةةو عةةال َ :
علَك بكٰٓ ع َۡيهِك ٓ
يكةةون موس ة سسةةس مسةةتقرا عل ة ل ة العةةين ،ملتصةةقا بهةةا ،مسةةتعليا عليهةةا،
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وذل ن يقولو عاا .
وال اني :أن اولو عال ۡ ََ { :
ٱصهَ ِع ۡٱلُِ ۡلََ ِبأ َ ۡعيُهِهَكا} [فةود ]37 :يقتضةي أن يكةون
آل ل الصنع في ل العين.

وال ال ة  :أن إأبةةاس األعةةين فةةي الوجةةو الوا ةةد ابةةيح ،ف ب ة أنةةو ن بةةد مةةن
المصةةير إلةة التأويةة  ،وذلةة فةةو أن حمةة فةةهه األلفةةا علةة شةةدة العنايةة
والحراس .
 - 3اةةال اإلمةةام الغزالةةي فةةي الدةةزم األول مةةن تابةةو «إ يةةام علةةوم الةةدين»
عند المو عل نسب العلم البافر إلة البةا ن ،وأاسةام مةا يتةأ

فيةو البهةور

والبطةةون ،والتأوية وغيةةر التأوية  :القسةةم ال الة  :أن يكةةون الشةةيم بحية لةةو
ذ ر صريحا لفهم ولم يكن فيو ضرر ،ولكةن يكنة عنةو علة سةبي انسةتعارة
والرمةةز ليكةةون واعةةو فةةي الةةب المسةةتمع أغلةةب ...ومنةةو اولةةو صةةل
وسلم َّ« :لن َٰلمسه ليهزَي ن َٰلهنان

عليةةو

مكا تهكزَي َٰلهلك ة علكٰٓ َٰلهكاب».

ومعناه :أن روح المسدد و ونو معبما ،ورمي النخام فيةو حقيةر لةو ،فيضةاد
معن ة المسةةددي مضةةادة النةةار ن صةةال أجةةزام الدلةةدة .وأن ة
المسدد ن نقبض من نخام  ،و ه

ل اولو صل

ةةرى أن سةةا
عليو وسةلم « :أنكا

تنَٰٰٓ َٰلذي ت فع بأخء ق ك َٰۡلنكا أن تحكول هللا بأخكء بأت مكاب»(.)15
وذل مةن ية الصةورة لةم يكةن اةط ون يكةون ،ولكةن مةن ية المعنة فةو
ةةائن إذ رأس الحمةةار لةةم يكةةن بحقيقتةةو ،و ونةةو وشةةكلو ،بة بخاصةةيتو ،وفةةي
البالدة والحمق ،ومن رفع رأسو اب اإلمةام فقةد صةار رأسةو رأس الحمةار فةي

( )15رواه البخاري في األذان ( ،)691ومسلم في الصالة ( )427عن أبي فريرة.
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معن البالدة والحمق ،وفو المقصود دون الشك .
وإنمةةةا يعةةةرم أن فةةةها السةةةر علةةة صةةةالم البةةةافر ،إمةةةا بةةةدلي عقلةةةي ،أو
شرعي .أما العقلي :فأن يكون ملو عل البافر غير ممكن ،قولةو صةل
عليةةو وسةةلم « :قل ك َٰلمككؤن بككي َّلص ك عي ن ك أصككابع َٰل ك م »( )16إذ لةةو
فتشنا عن الو الم منين لم ندد فيها أصابع ،فعلةم أنهةا ناية عةن القةدرة التةي
في سر األصابع ورو ها الخفي ،و ن باألصابع عةن القةدرة ألن ذلة أعبةم
واعا في فهم مام اناتدار.
واد نعرر لم فها الكالم في موضع آصر من فةها البحة  ،وفيمةا ذ رنةاه
فاي .
أم اال األستاذ البنا حح:
إل فنا وضح أمام

ريقا السلف والخلف ،واد ان فهان الطريقان م ةار

صةةالم شةةديد بةةين علمةةام الكةةالم مةةن أئم ة المسةةلمين ،وأصةةه ة يةةدعم مهفبةةو
بالحدا واألدل  ،ولةو بح ة األمةر لعلمة أن مسةاف الخلةف بةين الطةريقين ن
حتم شي ما من فها ،لو رك أف

منهمةا التطةرم والغلةو ،وأن البحة فةي

م فها الشأن مهما ال فيو القول ن ية دي فةي النهاية إن إلة نتيدة وا ةدة،
في التفويض هلل ت  ،وذل ما سنفصلو ل  -إن شام

عال .

بي َٰلسلف ََٰلنلف:
اد علم أن مهفب السلف فةي اآليةاس واأل ادية التةي تعلةق بصةفاس
( )16رواه مسلم في القدر ( )6750عن عبد
َّلص عي ن أصابع َٰل م ».

بن عمرو بلفلَّ« :لن قلوب بهي آد لتا بي
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ت  :أن يمروفا عل ما جامس عليةو ،ويسةكتوا عةن فسةيرفا أو أويلهةا ،وأن
مةةهفب الخلةةف :أن ي ولوفةةا بمةةا يتفةةق مةةع نزيةةو

ت ة عةةن مشةةابه صلقةةو،

وعلمةة أن الخةةالم شةةديد بةةين أفةة الةةرأيين ،تةة أدى بينهمةةا إلةة التنةةابز
باأللقا العصبي وبيان ذل من عدة أوجو:
م
أون :ا فق الفريقان عل

نزيو

ت عن المشابه لخلقو.

أانيما :ة منهمةا يقطةع بةأن المةراد بألفةا فةهه النصةوص فةي ةق

تة

غير افرفا التي وضع لو فهه األلفةا فةي ةق المخلواةاس ،وذلة متر ةب
عل ا فااهما عل نفي التشبيو.
أال مةةا :ةة مةةن الفةةريقين يعلةةم أن األلفةةا

وضةةع للتعبيةةر عمةةا يدةةول فةةي

النفةةوس ،أو يقةةع حة الحةةواس ،ممةةا يتعلةةق بأصةةحا اللغة وواضةةعيها ،وأن
اللغاس مهما ا سع ن حيط بمةا لةيس ألفلهةا بحقائقةو علةم ،و قةائق مةا يتعلةق
بهاس

تة مةن فةها القبية  ،فاللغة أاصةر مةن أن وا ينةا باأللفةا التةي ةدل

عل فهه الحقائق ،فالتحكم في حديد المعاني بههه األلفا

غرير.

وإذا قةةرر فةةها فقةةد ا فةةق السةةلف والخلةةف عل ة أص ة التأوي ة  ،وانحصةةر
الخةةةالم بينهمةةةا فةةةي أن الخلةةةف يادوا حديةةةد المعنةةة المةةةراد ي مةةةا ألدةةةأ هم
ضرورة التنزيو إل ذل  ،فبا لعقائد العةوام مةن شةبه التشةبيو ،وفةو صةالم
ن يستحق ضد م ون إعنا ما.
ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوس و فويض علم فهه المعاني إلة
ت ة  :أسةةلم وأول ة بان بةةان ،س ة مما لمةةادة التأوي ة والتعطي ة  ،فةةإن ن ة ممةةن
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بطمأنين اإليمان وأألةا صةدره ببةرد اليقةين ،فةال عةدل بةو بةديال(.)17

انته .
ومةةا أجملةةو اإلمةةام البنةةا فنةةا سةةنعرر لةةو بتفصةةي فةةي الفصةةول التاليةة ،
مستمدين من

سبحانو العون والتوفيق.

ف آياس الصفاس من المتشابو؟
رأينةةا فةةي «األصةة العاشةةر» لشةةيخنا سةةن البنةةا حةةح :أنةةو جعةة آيةةاس
الصفاس وأ ادي ها من اسم «المتشابو» ا باعا لما اشتهر عةن جمهةور العلمةام،
عل أن اآلياس المسماة «آيةاس الصةفاس» داصلة فةي ضةمن المتشةابو المةه ور
ِي أَنك َكز َل َ
علَ ۡيككََ ۡٱل ِِ ب َك َ ِن ۡهكءُ َيَٰ بتَك ن ُّۡح َِ ب َمك ُهك َّ أ ُ ُّ ۡٱل ِِ ب َك ِ
فةةي اولةةو عةةال ُ { :هك َكو ٱلَّكذ ٓ
َٰك ِ ب َت فَأ َ َّنككا ٱلَّكذِت َ فِككي قُلُككوبِ ِتمۡ َز ۡتككغ فَيَ َّ ِعُككونَ َنككا ت َ ب َ
ََأ ُ ََك ُ ُن َ ب َ
َٰك َءَ ِن ۡهكءُ ۡٱب ِغَكا ٓ َي ۡٱل ِِ ۡ هَك ِ
ََ ۡٱب ِغَا ٓ َي ت َ ۡأ َِت ِل َِء ََ َنا تَ ۡعلَك ُم ت َ ۡأ َِتلَك ٓءُ َّلِ َّ َّ و
خك ُنونَ فِكي ۡٱل ِع ۡل ِكم تَنُولُكونَ َيَٰ َنهَّكا بِك َِء ُك
ٱهُ ََٱل ب َّ ِ
ِن ۡ ِعه ِ َب ِبهَ وا ََ َنا تَذَّ َّ ُ َّلِ َّ ٓ أَُْ لُوَْٰ ۡٱۡل َ ۡل ب َ ِ} [آل عمران.]7 :

وإن صالف في ذل شيس اإلسالم ابن يمي  ،فلم يرفا من جنس المتشابو.
وف المتشابو مما يعلم أو ن؟
وإذا ان «آياس الصةفاس» مةن جملة المتشةابو مةن آيةاس الكتةا العزيةز،
فقةةد اصتلةةف العلمةةام فنةةا :فة المتشةةابو ممةةا يعلةةم؟ علة اةةولين ،منشة فما :فة
الواف في اآلي في اولو عةال َ ََ { :نكا تَ ۡعلَك ُم ت َ ۡأ َِتلَك ٓءُ َّلِ َّ َّ و
خك ُنونَ فِكي ۡٱل ِع ۡل ِكم}
ٱهُ ََٱل ب َّ ِ
[آل عمران ]7 :عل لفل الدالل َّ { :
ٱهُ} أو { ۡٱل ِع ۡل ِم}.

( )17من رسال «العقائد» (ص )418 - 408من مدموع رسائ اإلمام الشهيد سن البنا.
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نذه َٰلهمتوب :تعلم:
اال اإلمام الخطابي :مهفب أ ر العلمام :أن الواف التام في فهه اآلي علة
{ َّ
ٱهُ} ،وأن ما بعده وفو اولوََ { :ٱل ب َّ ِخ ُنونَ فِي ۡٱل ِع ۡل ِم} است نام ،روي ذلة عةن

ابن مسعود وأبي بن عب وابن عباس وعائش (.)18
ومال إل فةها الحةافل السةيو ي فةي «اإل قةان» ،و كةاه عةن األ ةرين مةن
صةةا أفة السةةن  ،اةةال :وفةةو
الصةةحاب والتةةابعين وأ بةةاعهم ومةةن بعةةدفم ،صصو م
أصح الرواياس عن ابن عباس(.)19
اال :ويدل لصح مهفب األ رين :ما أصرجو عبد الةريال فةي « فسةيره»،
والحا م في «مسةتدر و» عةن ابةن عبةاس :أنةو ةان يقةرأَ ََ { :نكا تَ ۡعلَك ُم ت َ ۡأ َِتلَك ٓءُ َِّل َّ
َّ
ٱهُ} ويقول{ :ٱل ب َّ ِخ ُنونَ فِي ۡٱل ِع ۡل ِم تَنُولُونَ َيَٰ َنهَّا بَِِء}( ،)20فهها يدل علة أن الةواو

لالست نام ألن فهه الرواي وإن لةم بة بهةا القةرامة فأاة درجا هةا أن كةون
صبةةرا بإسةةناد صةةحيح إل ة

رجمةةان القةةرآن ،فيقةةدم المةةو فةةي ذل ة عل ة مةةن

دونو(.)21
وعن الفرام :أن في ارامة أبي بن عب أيضاَ{ :تنول َٰل َٰخنون}(.)22
وروى الطبةةري فةةي فسةةيره عةةن عمةةر بةةن عبةةد العزيةةز اةةال :انته ة علةةم

( )18انبر« :معالم السنن» (.)331/4
( )19انبر« :اإل قان في علوم القرآن» (.)6 ،5/3
( )20فةةو فةةي «المسةةتدرك» ( ،)289/2واةةال الحةةا م :صةةحيح علة شةةر الشةةيخين ،ووافقةةو
الهفبي .ورواه الطبري أيضما ( )202/6األأر (.)6627
(« )21اإل قان» (.)6/3
(« )22معاني القرآن» للفرام (.)191/1
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الراسخين في العلم بتأوي القرآن إل أن االواَ { :يَٰ َنهَّا بَِِء ُ ِن ۡ ِعه ِ َببِهَا}(.)23
ومما يرجح فها الرأي :أن اآلي بعد أن ذ رس المحكماس والمتشةابهاس فةي
القةةرآن بةةدأس فص ة مواةةف النةةاس مةةن ذل ة  ،فقال ة { :فَأ َ َّنككا ٱلَّ كذِت َ ِفككي قُلُككو ِب ِتمۡ
َز ۡتكغَّ ...للك } ،ومقابة فة نمََ { :ٱل ب َّ ِخك ُنونَ فِككي ۡٱل ِع ۡل ِكم تَنُولُككونَ َيَٰ َنهَّكا بِكَِء} وبةةدون
الواوم عل لفل الدالل َّ { :
ٱهُ} ن يكون فناك مقاب لما بعد{ :فَأَنَّا}.

ورسوصهم في العلم فنا :أنهم وافوا عند ةدودفم ،ولةم يخوضةوا فيمةا لةيس
لهم بو علم ،ما اجترأ عليو غيرفم ،ومن دنئة رسةوا العةالم :واوفةو عنةد مةا
يعلم ،ون يتداويه إل ما ن يعلم.
وفةةها ن يكةةون إن فةةي المتشةةابو الحقيقةةي ن اإلضةةافي ،مةةا بةةين الراغةةب
وغيره.
نذه آَ ت  :أنء تعلم:
وذفةةب اةةوم إل ة أن الةةواو فةةي اولةةوََ { :ٱل ب َّ ِخ ك ُنونَ } للعطةةف ن لالسةةت نام،
وعليةةةو ائفةةة يسةةةيرة مةةةن العلمةةةام ،مةةةا اةةةال السةةةيو ي( ،)24مةةةنهم :مدافةةةد،
والضحاك ،والربيع بن أنس ،ومحمد بن جعفر ،وروي أيضا عن ابن عباس.
اال ابن عباس :أنا ممن يعلم أويلو(.)25
ورجح فها جماعاس من المحققين :ةابن فةورك ،والغزالةي ،والقاضةي أبةي

( « )23فسير الطبري» ( )203/6األأر (.)6630
(« )24اإل قان» (.)5/3
( )25اال في «اإل قان» :أصرجو ابن المنهر من ريق مدافد عنو.
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بكةةر ابةةن الطيةةب ،واةةال النةةووي( :)26إنةةو األصةةح .واةةال ابةةن الحاجةةب( :)27إنةةو
المختار ،محتدين أن

عال ن يخا ب عباده بما ن سبي إل معرفتو أل ةد

من الخلق .وأيضا فاإليمان بو واجب عل عموم الم منين ،فةال يبقة لوصةفهم
بالرسوا في العلم وأنهم أولوا األلبا  :فائدة مييزفم عن عموم الم منين.
نحننون بهحوَٰ َٰل ِصي :
واال أف التحقيق :والتحقيق أن المتشابو يتنون:
فمنو ما ن يعلم بيقين ألبت  :ةالحروم المقطعة فةي أوائة السةور ،والةروح
والساع ممةا اسةتأأر

بغيبةو ،وفةها ن يتعةا

علمةو أ ةد ن ابةن عبةاس ون

غيره.
ومن اال من العلمةام الحةهال :إن الراسةخين ن يعلمةون المتشةابو ،فإنةو أراد
فها النون ،وأما ما يمكن ملو في وجوه اللغ  ،فيتأول ،ويعلم أويلةو المسةتقيم،
ويزال ما فيو من أوي غير مستقيم.
واال الخطابي :المتشابو عل ضربين:
أ هما :ما إذا رد إل المحكم ،واعتبر بو ،عرم معناه.
ََٰآلَ  :ما ن سبي إل الواوم عل

قيقتو ،وفو الهي يتبعةو أفة الزيةغ،

فيطلبون أويلو ،ون يبلغون نهو ،فير ابون فيو فيفتتنون(.)28
واةةال اإلمةةام الراغةةب فةةي «مفةةرداس القةةرآن» :جميةةع المتشةةابو عل ة أالأ ة
( )26في «شرح مسلم» (.)218/16
( )27ذ ره السيو ي في «اإل قان» (.)5/3
( )28انبر« :معالم السنن» (.)331/4
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أضر :
ضر ن سبي إل الواوم عليةو ،واة السةاع  ،وصةروج الدابة  ،ونحةو
ذل .
وضةةر لانسةةان سةةبي إل ة معرفتةةو ،األلفةةا العربي ة  ،واأل كةةام الغلق ة
«أي :التي يخف

كمها».

وضر متردد بين األمرين ،يختك بمعرفتةو بعةض الراسةخين فةي العلةم،
ويخف عل من دونهم ،وفو المشار إليةو بقولةو  نبةن عبةاسَٰ« :للتكم فنتكء
في َٰل ت َ ،علمء َٰل أَت »(.)29
اةةال :وإذا عرفة فةةها عرفة أن الواةةوم علة اولةةوَ ََ { :نككا تَ ۡعلَك ُم ت َ ۡأ َِتلَك ٓءُ َّلِ َّ
َّ
ٱهُ} ووصةةلو بقولةةوََ { :ٱل ب َّ ِخ ك ُنونَ فِككي ۡٱل ِع ۡلك ِكم} جةةائزان ،وأن لك ة وا ةةد منهمةةا

وج مها سب ما دل عليو التفصي المتقدم.
ضةةا :والمتشةةابو مةةن جه ة المعن ة  :أوصةةام
واةةال أي م

عةةال  ،وأوصةةام

القيام  ،فإن ل الصفاس ن تصور لنا ،إذا ان ن يحص فةي نفوسةنا صةورة

( )29رواه أ مد ( )13102 ،3032 ،3022 ،2879( ،)2397واةال محققةو المسةند :إسةناده
اوي عل شر مسلم ،رجالو أقاس .والطبرانةي فةي «الكبيةر» ( ،)10587والفسةوي فةي
«المعرف والتاريس» ( ،)494/1وابةن سةعد فةي «الطبقةاس» ( ،)365/2وصةححو الحةا م
( ،)534/3ووافقو الهفبي ،وفو ما اةان .وأصرجةو البخةاري ()7270( ،)3756( ،)75
بلفةلَٰ« :للتكم علمككء َٰلِ كاب» ،وفةةي رواية (َٰ« :)143للتككم فنتكء فككي َٰلك ت » ،وأصرجةةو
مسةةةةلم ( )2477بلفةةةةلَٰ« :للتككككم فنتككككء» .وانبةةةةر« :جةةةةامع األصةةةةول» راةةةةم (.)6602
«شعيب».
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ما لم نحسو ،أو ليس من جنسو( .)30انته .
اال الشيس مرعي :وفو الم في غاي الحسن والتحقيق(.)31
َٰب تيمي  :آتات َٰلصِات نعلون :
وذ ةةر شةةيس اإلسةةالم ابةةن يمية  :اةةول بعةةض المتةةأصرين :إن المتشةةابو آيةةاس
الصفاس وأ ادي الصفاس ،فقال :وفها أيضا مما يعلةم معنةاه ،فةإن أ ةر آيةاس
الصفاس ا فق المسلمون عل أنو يعرم معنافةا ،والةبعض الةهي نةاين النةاس
فةةي معنةةاه إنمةةا ذم السةةلف منةةو :ةةأويالس الدهمي ة  ،ونفةةوا علةةم النةةاس بكيفيتةةو،
قةةول مال ة « :انسةةتوام معلةةوم ،والكيةةف مدهةةول» ،و ةةهل اةةال سةةائر أئم ة
سةةمي
السةةن  .و ين ةةه ففةةرل بةةين المعنة المعلةةوم وبةةين الكيةةف المدهةةول ،فةةإن ي
م
أويال ساغ أن يقال :فها التأوي ن يعلمو إن
الكيف

 ،ما ادمناه م
أون.

وأما إذا جع معرف المعن و فسيره أويال ،ما يدعة معرفة سةائر آيةاس
م
ةةأويال ،وايةة  :إن النبةةي صةةل
القةةرآن

عليةةو وسةةلم وجبريةة والصةةحاب

والتابعين ما انوا يعرفةون معنة اولةو ،}{ :ون يعرفةون معنة اولةو ،}{ :ون
معن اولو ،}{ :ب فها عندفم بمنزل الكالم العدمي الهي ن يفهمو العربي.
و هل إذا اي  :ان عندفم اولو عال  ،}{ :واولةو ،}{ :واولةو ،}{ :واولةو:
{} ...إل أم ال فهه اآلياس ،فمن اال عن جبري ومحمد  -صلواس

عليهمةا

 وعن الصحاب والتابعين لهم بإ سان ،وأئم المسلمين والدماع  :أنهةم ةانوان يعرفون شي ا من معاني فهه اآلياس ،ب استأأر
( )30الراغب في «مفردا و» (ص.)255 ،254
(« )31أااوي ال قاس» (.)55/51

بعلم معنافةا ،مةا اسةتأأر
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بعلم وا الساع  ،وإنما ةانوا يقةرأون ألفا ةا ن يفهمةون لهةا معنة  ،مةا يقةرأ
اإلنسان الما ن يفهم منو شي ا ،فقد ه عل القوم.
والنقول المتوا رة عنهم دل عل نقيض فها ،وأنهم انوا يفهمون فةها ،مةا
يفهمون غيره من القرآن ،وإن ان نو الر عز وج ن يحيط بو العبةاد ،ون
يحصةةون أنةةام عليةةو ،فةةهل ن يمنةةع أن يعلمةةوا مةةن أسةةمائو وصةةفا و مةةا علمهةةم
ة شةيم اةدير ،لةم

ععع ،ما أنهم إذا علمةوا أنةو بكة شةيم علةيم ،وأنةو علة

يلزم أن يعرفوا يفية علمةو وادر ةو ،وإذا عرفةوا أنةو ةق موجةود لةم يلةزم أن
يعرفوا يفي ذا و.
وفها مما يستدل بو عل أن الراسخين يعلمةون التأوية  ،فةإن النةاس متفقةون
عل أنهم يعرفون أوي المحكم ،ومعلوم أنهم ن يعرفون يفي ما أصبةر

بةو

عن نفسو في اآلياس المحكماس ،فدل ذلة علة أن عةدم العلةم بالكيفية ن ينفةي
العلم بالتأوي  ،الهي فو فسير الكالم وبيان معناه ،بة ويعلمةون أوية المحكةم
والمتشابو ،ون يعرفون يفي الر  ،ن في فها ون في فها.
فإن اي  :فها يقدح فيما ذ ر م من الفرل بين التأوي الهي يةراد بةو التفسةير،
وبين التأوي الهي في تا

عال .

اية  :ن يقةدح فةي ذلة  ،فةإن معرفة فسةير اللفةةل ومعنةاه و صةور ذلة فةةي
القلةةب :غيةةر معرفة الحقيقة الموجةةودة فةةي الخةةارج المةةرادة بةةهل الكةةالم ،فةةإن
الشيم لو وجود في األعيان ،ووجود في األذفان ،ووجود في اللسان ،ووجةود
في البيان ،فالكالم لفل لو معن في القلب ،ويكتب

ذلةةة اللفةةةل بةةةالخط،

فةةإذا عةةرم الكةةالم و صةةور معنةةاه فةةي القلةةب وعبةةر عنةةو باللسةةان ،فهةةها غيةةر
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من عرم األول عرم عين ال اني.

م ال ذل  :أن أف الكتا يعلمون مةا فةي تةبهم مةن صةف محمةد صةل
عليو وسلم وصبره ونعتةو ،وفةها معرفة الكةالم ومعنةاه و فسةيره ،و أوية ذلة
فو :نفس محمد المبعو  ،فالمعرف بعينو معرف أوي ذل الكالم.
و هل اإلنسان اد يعرم الحا والمشاعر البية والمسةاجد ومنة وعرفة
ومزدلف ة  ،ويفهةةم معن ة ذل ة  ،ون يعةةرم األمكن ة
الكعب ة المشةةافدة فةةي المةةه

ت ة يشةةافدفا ،فيعةةرم أن

كات ِ كك ُّ
ب ۡٱل َ ۡيكك ِ } [آل
{َ ِ َّهِ َ
علَككٰٓ ٱلهَّك ِ
ورة فةةي اولةةوَ :

ضك ُم ِنك ۡ
عمةةران ،]97 :و ةةهل أرر عرفةةاس فةةي المةةه ورة فةةي اولةةو{ :فَك ِنذََٰٓ أَفَ ۡ
ع َ بفَك فَك ۡ
كبذ ُ ُ ََْٰ ٱ َّهَ} [البقةةرة ،]198 :و ةةهل المشةةعر الحةةرام فةةي المزدلفة  ،التةةي
َ
بين مأيمي عرف ووادي محسر ،يعرم أنها المه ورة في اولةو{ :فَ ۡ
كبذ ُ ُ ََْٰ ٱ َّهَ

ِعه َ ۡٱل َم َٰۡعَ ِ ۡٱل َح َ َٰ ِ } [البقرة.]198 :
و ةةهل الرريةةا يرافةةا الرجة ويةةه ر لةةو العةةابر أويلهةةا فيفهمةةو ،ويتصةةوره،
م أن يقول :فها يدل عل أنو ان ها ،ويكون ها و ها ،أم إذا ان ذل فهةو
أوية الرريةةا ،لةةيس أويلهةةا نفةةس علمةةو و صةةوره و المةةو .ولهةةها اةةال يوسةةف
ۡ
ب
كي ِن ك قَ ۡ ك ُ} [يوسةةف ،]100 :واةةال َ { :تَ ۡأتِي ُِ َمككا َطعَككا
الصةةديقَ { :ه كذََٰ تَأ َِت ك ُ ُب ۡي بتَك َ
ت ُ ۡ َزقَانِ ِ َٓء َّلِ َّ نَ َّۡأت ُ ُِ َما بِ َ ۡأ َِت ِلَِء قَ ۡ َ أَن تَ ۡأتِيَ ُِ َما} [يوسف ،]37 :فقةد أنبأفمةا بالتأوية ابة

أن يأ ي التأوي  ،وإن ان التأوي لم يقع بعد ،وإن ان ن يعرم مت يقع.
فةةنحن نعلةةم أوي ة مةةا ذ ةةر

فةةي القةةرآن مةةن الوعةةد والوعيةةد ،وإن نةةا ن

ۡ
نعرم مت يقع فها التأوي المه ور في اولو عععَ { :ه ۡ َت ُ
هظ ُ َنَ َّلِ َّ تَأ َِتلَءُ تَ ۡكو َ
تَ ۡأتِي ت َ ۡأ َِتلُءُ} اآلي [األعرام.]53 :
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ذ ر فهه النصوص الشةيس رشةيد رضةا فةي فسةيره ،أةم اةال :أاةول :أةم إنةو
حح أ ال في البيان والشوافد ،وا ةتا باآليةاس الك يةرة التةي حة علة فهةم
القرآن و دبره ،وعل العلم والعق والفقو فيو ،وذ ر أن بعضهم اسةتدل بةأن
عال لم ينف عن غيره علم شيم إن إذا ان منفردا بو ،وذ ر اآلياس الشةافدة
بهل  ،ومنو علم الساع والغيب ،فمن أراد التفصي فليرجع إليو(.)32
نا نين نذه َٰلسلف :تِوتض أ َّلث ات؟
وفنا س ال مهم ،ب فةو فةي غاية األفمية  ،وفةي قيقة مةهفب السةلف مةا
في :أفي اإلمساك عةن الخةور فةي معةاني فةهه الصةفاس ،و دنةب فسةيرفا،
و فةةةويض معانيهةةةا المةةةرادة منهةةةا إلةةة

عةةةز وجةةة ؟ وفةةةها يسةةةم  :مةةةهفب

التفويض.
أم الحقيق في :إبقارفا عل

افر ما جامس بو ،مع نفي التكييف والتم ية ؟

وفها يسم  :مهفب اإلأباس.
الوااةةع أن مةةن يقةةرأ مةةا ورد عةةن السةةلف مةةن عبةةاراس مةةأأورة ةةول فةةهه
اآلياس يتبين من أ رفا :أنها ترك الخور فةي معانيهةا ،ون تكلةف فسةيرفا
بعبارة من العباراس.
وفه ا ةان واضةةحا وشةبو متفةةق عليةةو ابة

هةةور شةةيس اإلسةالم ابةةن يمية

ومدرسةةتو( ،)33و ملهةةم عل ة التفةةويض ومةةن يقةةول بةةو ،و مسةةكهم باإلأبةةاس،
( « )32فسةةةةير المنةةةةار» ( ،)196 - 194/3وانبةةةةر« :مدمةةةةون الفتةةةةاوى» لشةةةةيس اإلسةةةةالم
( )427/17وما بعدفا.
( )33ألف الشيس منصةور محمةد عةويس أ ةد علمةام األيفةر تابةا بعنةوان« :ابةن يمية لةيس
سلفي،ا» بين فيو باألدل النقلي  :أن السلف انوا مفوضين ن م بتين ما يرى ابن يمي .
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ملة اوية

أسلحتو النقلي والعقلي لتأييد فةهه الوجهة  ،والةدفان عنهةا ،و فنيةد

الشةبهاس التةي ةار ولهةا ،والةرد علة صصةومها ،وفةو إذا دصة معر ة
ان الفارس المغوار الهي ن يشق لو غبار.
و سبي أن أنق من تا «أااوية ال قةاس فةي و يةد األسةمام والصةفاس»
للعالم ة الشةةيس مرعةةي بةةن يوسةةف الحنبلةةي  -وفةةو مةةن أقةةاس علمةةام الحنابل ة
المتةةأصرين المشةةهود لهةةم بةةالعلم والفض ة واإلنصةةام  -مةةا ي يةةد وجه ة النبةةر
فهه ،وفو أن السلف انوا يتر ون الخور وعدم التفسير في فها المدال.
اال الشيس مرعي( :)34واصتلفوا :ف يدوي الخور في المتشابو؟
عل اولين:
مهفب السلف  -وإليو ذفةب الحنابلة و يةر مةن المحققةين  -عةدم الخةور،
صصوصا في مسائ األسمام والصةفاس ،فإنةو ةن ،والبةن يخطةي ويصةيب،
فيكون من با القول عل

بال علةم ،وفةو محبةور ،ويمتنعةون مةن التعيةين

صشي اإللحاد في األسمام والصفاس ،ولهها االوا :والس ال عنةو بدعة  ،فإنةو لةم
يعهةةد مةةن الصةةحاب التصةةرم فةةي أسةةمائو عةةال وصةةفا و بةةالبنون ،و ي ة
عملةةةوا بةةةالبنون ،فإنمةةةا عملةةةوا بهةةةا فةةةي فاصةةةي األ كةةةام الشةةةرعي  ،ن فةةةي
المعتقداس اإليماني .
وروى الشيخان وغيرفما عن عائش رررا اال  :ال رسةول

صةل

( )34ننق فنا ما أورده الشيس مرعي مستفيدين من بعض خريداس الشيس شةعيب األرنة و
محقق الكتا لأل ادي وبعض عليقا و ،ليعلم ذل لألمان  ،وإعطام ذي ق قو.
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عمةةران ،]7 :اال ة  :فقةةال رسةةول
يتبعون ما شابو منو فأول

صةةل
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اولو{ :أَُْ لُوَْٰ ۡٱۡل َ ۡل ب َك ِ} [آل

عليةةو وسةةلم « :فةةإذا رأي ة الةةهين
فا هرفم»(.)35

وفةي ةةدي ابةةن مردويةةو« :إن القةةرآن لةم ينةةزل ليكةةه بعضةةو بعضةةا ،فمةةا
عرفتم فاعملوا بو ،وما شابو فآمنوا بو»(.)36
وروى الحا م عن ابن مسعود ررر عةن النبةي صةل
« ان الكتا األول ينزل من با وا د علة

عليةو وسةلم اةال:

ةرم وا ةد ،ونةزل القةرآن مةن

سةةبع أبةةوا عل ة سةةبع أ ةةرم :يجةةر ،وأمةةر ،و ةةالل ،و ةةرام ،ومحكةةم،
ومتشةةابو ،وأم ةةال ،فةةأ لوا اللةةو ،و رمةةوا رامةةو ،وافعلةةوا مةةا أمةةر م بةةو،
وانتهوا عما نهيتم عنو ،واعتبروا بأم الو ،واعملوا بمحكمو ،وآمنةوا بمتشةابهو،
واولوا آمنا بو

من عند ربنا»(.)37

وروى ابن جرير( )38عن ابن عباس ،عن النبي صل

عليو وسةلم اةال:

«أنزل القرآن عل أربع أ رم :الل و رام ن يعهر أ د بدهالتةو ،و فسةير

( )35متفق عليو :رواه البخاري ( ،)4547ومسلم (.)2665
( )36أورده ابن ير في « فسيره» ( )8/2عةن عمةرو بةن شةعيب عةن أبيةو عةن ابةن العةاص
عليةةو وسةةلم  ،فةةه ره .وذ ةةره السةةيو ي فةةي «الةةدر المن ةةور»
عةةن رسةةول صةةل
( ،)6/2وياد نسبتو نبن سعد ،وابن الضريس في «فضائلو».
( )37رواه الحةةا م ( ،)553/1وصةةححو ووافقةةو الةةهفبي ،مةةع أن فيةةو انقطاعةةا ،لكةةن أصرجةةو
الطحاوي ( ،)182/4وأ مةد ( ،)445/2مةن ةرل أصةرى بسةند جيةد ،وأورده السةيو ي
في «الدر المن ور» ( ،)6/2وياد نسبتو نبن جرير وألبي نصر السدزي.
( )38فةةي « فسةةيره» ( ،)71وأورده السةةيو ي فةةي «الةةدرر» ( )7/2وفةةو فيةةو بلفةةل« :عل ة
أربع وجوه  »...ونسبو نبن المنهر.
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51
 ،ومةن ادعة

فهةةو ةةاذ » .أةةم رواه مةةن وجةةو آصةةر عةةن ابةةن عبةةاس مواوفمةةا

بنحوه(.)39
وروى ابن أبي ا م من ريق العوفي عةن ابةن عبةاس ررر اةال« :نة من
بةةةالمحكم ،ونةةةدين بةةةو ،ونةةة من بالمتشةةةابو ،ون نةةةدين بةةةو ،وفةةةو مةةةن عنةةةد
لو»(.)40
وروى أيضةةا عةةن عائشة رررا االة  « :ةةان رسةةوصهم فةةي العلةةم أن آمنةةوا
بمتشابهو ،ون يعلمونو»(.)41
م
رجةال يقةال لةو:
وروى الدارمي في «مسنده»( )42عن سليمان بن يسةار :أن
صبيغ ،ادم المدينة  ،فدعة يسةأل عةن متشةابو القةرآن ،فأرسة إليةو عمةر ،واةد
أعد لو عةراجين النخة  ،فقةال :مةن أنة ؟ اةال :عبةد

بةن صةبيغ ،فأصةه عمةر

عرجونا من ل العراجين( ،)43فضربو ت أدم رأسو.
وفي تا «الفةرون» نبةن مفلةح الحنبلةي :وعمةر بةن الخطةا أمةر بهدةر

( )39ابن جرير في « فسيره» ( )72من رل محمد بةن السةائب الكلبةي ،وفةو متةروك ،عةن
أبي صالح مول أم فاني ،وفو ضعيف ،عن ابةن عبةاس ،وأورده السةيو ي فةي «الةدر»
( )7/2و حرم فيو إل « :سبع ».
( )40ورواه الطبري ( ،)6646وأورده السةيو ي فةي «الةدر» ( )7/2ونسةبو إليهمةا ،ومعلةوم
أن ريق العوفي ضعيف .
( )41ورواه الطبري ( ،)6626وذ ره السيو ي في «الدر» ( )6/2وياد نسبتو نبن المنهر.
(« )42السةةنن» ( ،)54/1وأورده السةةيو ي فةةي «الةةدر» ( )7/2وياد نسةةبتو لنصةةر المقدسةةي
في «الحد » ،ورواه الاللكائي في «السن » (.)138
( )43جمع عرجون ،وفو العهل إذا يبس واعوج« .اللسان» (.)384/13
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صبيغ بس الو عن «الهارياس» و«المرسالس» و«النايعاس» .انته .
وفها منو ررر لسد با الهريع .
واآلي الشريف اد دلة علة ذم متبعةي المتشةابو ،ووصةفهم بةالزيغ وابتغةام
الفتن ة  ،وعل ة

وسةةلموا إليةةو ،مةةا مةةدح

مةةدح الةةهين فوضةةوا العلةةم إل ة

الم منين بالغيب« .أي :في أوائ سورة البقرة».
واال اإلمام فخر الدين( :)44صرم اللفةل عةن الةراجح إلة المرجةوح ن بةد
فيو من دلي منفص  ،وفو إما لفبي أو عقلي:
فاألول :ن يمكن اعتباره في المسائ األصولي ألنةو ن يكةون اا عةا ،بأنةو
مواةةةوم علةةة انتفةةةام ان تمةةةانس العشةةةرة المعروفةةة  ،وانتفارفةةةا مبنةةةون،
والواوم عل المبنون مبنون ،والبني ن يكتف بو في األصول.
وأما العقلي :فإنما يفيد صرم اللفل عن افره ،لكون البافر محان.
وأما إأباس المعن المراد فال يمكةن بالعقة
عل مداي ،و أوية علة

ألن ريةق ذلة

ةرجيح مدةاي

أوية  ،وذلة التةرجيح ن يمكةن إن بالةدلي اللفبةي،

والدلي اللفبي في الترجيح ضعيف ن يفيد إن البن ،والبن ن يعول عليو فةي
المسائ األصولي القطعي  ،فلهها اصتار األئم المحققون من السلف والخلةف -
بعد إاام الدلي القا ع عل أن م اللفل عل

افره محال  -ةرك الخةور

في عيين التأوي  .انته .
ال «القرضاوي» :واول اإلمام الرايي :إن الدلي اللفبي  -ولةو ةان مةن

(« )44التفسير الكبير» (.)169/7
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القةرآن  -فةةي التةرجيح ضةةعيف ن يفيةةد إن البةن :غيةةر مسةةلم ،وفةي دعةةوة فةةي
غاي الخطةورة ألن معنافةا ا ةراح القةرآن فةي بةا العقائةد واألصةول ،وفةو
المصدر األول للدين لو عقائةد وشةرائع ،يةف واةد سةماه

برفانةا ،وفةدى،

وشةةفام ،ونةةورا مبينةةا؟ واةةالِ { :ت ۡلككََ َيَٰ بتَك ُ ۡٱل ِِ ب َك ِ ۡٱل ُم ِككي ِ } [يوسةةف ،]1 :واةةد رجةةع
الةةرايي عةةن إ ةةالل فةةها الكةةالم فةةي بعةةض تبةةو ،م ة « :المحصةةول فةةي علةةم
األصول» ،وذ ر أن الدلي اللفبي اد حتف بو القرائن فيفيةد اليقةين( .)45واةال
في تابو «األربعين في أصول الدين» :واعلم أن فها الكالم عل إ الاةو لةيس
بصةةحيح ألنةةو ربمةةا ااتةةرن بالةةدنئ النقلي ة أمةةور عةةرم وجودفةةا باألصبةةار
المتةةوا رة ،وعل ة فةةها التقةةدير كةةون الةةدنئ السةةمعي المقرون ة بتل ة القةةرائن
ال ابت باألصبار المتوا رة فتفيد اليقين( .)46انته .
والحمد هلل أن وفق العالم الرايي ليصحح نفسو بنفسو ،ويقيد ما أ لقو فةي
بعض تبو ،و ناالو الناس عنو ،ورد عليو ابةن يمية وغيةره ،فيدةب علة

ة

دارس مسلم أن يستحضر فهه الفائدة في دي و عن مواةف الةرايي مةن األدلة
اللفبي أو النقلي .
اال الشيس مرعي :و وسط ابن دايق العيد ،فقب التأوية إن اةر فةي لسةان
علَ بٰٓ َنا فَ َّط ُ فِي َه ِۢه ِ َّ
ٱهِ} [الزمةر ،]56 :أي :فةي قةو
العر  ،نحو { :بتَ َح ۡس َ ت َ بٰٓ َ

وما يدب لو ،ن إن بعد ،أي :تأوي {َٰخ وى} بـ«استول ».

( )45انبر« :المحصول» ( )408/1بتحقيق :د .و جابر العلواني  -بع م سس الرسال .
( )46المصدر السابق الحاشي رام ( ،)5وانبر« :األربعين» (ص.)426
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آتات َٰلصِات تؤَل َ تِس :
اال الشيس مرعي :إذا قرر فها فةاعلم :أن المتشةابهاس آيةاس الصةفاس التةي
التأوي فيها بعيد ،ن ول ون فسر(.)47
وجمهور أف السن منهم السلف وأف الحدي علة اإليمةان بهةا و فةويض
معنافا المراد منها إل

عال  ،ون نفسرفا ،مع نزيهنا لو عن قيقتها.

فقد روى اإلمام الاللكائي الحةافل عةن محمةد بةن الحسةن اةال :ا فةق الفقهةام
لهةةم مةةن المشةةرل إلة المغةةر عل ة اإليمةةان بالصةةفاس مةةن غيةةر فسةةير ون
شبيو(.)48
ضةةا فةةي «السةةن »( )49مةةن ريةةق اةةرة بةةن صالةةد عةةن
واةةد روى الاللكةةائي أي م
علَككٰٓ ۡٱلعَ ك ۡ ُِ
الحسةةن عةةن أمةةو عةةن أم سةةلم رررا فةةي اولةةو عةةال { :ٱل ك َّ ۡ ب َم ُ َ
ۡ
ٱخ ك َ َو بى} [ ةةو ،]5 :اال ة « :انسةةتوام معلةةوم ،والكيةةف مدهةةول ،واإليمةةان بةةو

واجب ،والس ال عنو بدع  ،والبح عنو فر».
()50

وفها لو كم الحدي المرفةون

ألن م لةو ن يقةال مةن ابية الةرأي (فةها

غيةةر مسةةلم ،فقةةد روي عةةن ربيعةة ومالةة وغيرفمةةا :أنهةةم سةة لوا نفةةس فةةها
الس ال ،فأجابوا بنحو فها الدوا من عند أنفسهم).

( )47نقلو عنو السيو ي في «اإل قان» (.)8/2
( )48نقلو عنو الهفبي في «العلةو» (ص - 159مختصةره) ،واإلمةام ابةن يمية فةي «مدمةون
الفتاوى» (.)5 ،4/4
( ،)397/3( )49وأشار إل فهه الرواي الحافل ابن در في «الفتح» (.)406/13
( )50اال شيس اإلسالم ابن يمي في «الفتاوى» :واد روى فةها الدةوا عةن أم سةلم رضةي
عنها مواوفما ومرفوعما ،ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليو.
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دي الرري ( :)52المهفب في فةها

عنةةد أف ة العلةةم مةةن األئم ة  ،م ة  :سةةفيان ال ةةوري وابةةن المبةةارك وابةةن عيين ة
وو يع وغيرفم ،أنهم االوا :نروي فهه األ ادية

مةا جةامس ،ونة من بهةا ون

يقال :يف؟ ون فسر ،ون نتوفم(.)53
اال الشيس مرعي :وذ رس في تابي «البرفان في فسير القرآن»( )54عنةد
اولةةو عةةال َ { :هك ۡ تَ ُ
هظك ُ َنَ َِّل َّ ٓ أَن تَك ۡكأتِيَ ُت ُم َّ
ٱهُ فِككي ُظلَك ِنك َ ۡٱلغَ َمككا ِ } [البقةةرة،]210 :

وبعد أن ذ رس مهافب المتأولين :أن مهفب السلف فو عدم الخةور فةي م ة
فها ،والسكوس عنو ،و فويض علمو إل

عال .

اال ابن عباس« :فةها مةن المكتةوم الةهي ن يفسةر» ،فةاألول فةي فةهه اآلية
وما شا لها :أن ية من اإلنسةان ببافرفةا ،ويكة علمهةا إلة

عةال  ،وعلة

ذل مض أئم السلف.
و ان الزفةري ومالة واألوياعةي وسةفيان ال ةوري واللية بةن سةعد وابةن
المبارك وأ مد بن نب وإسحال يقولون في فةهه اآلية وأم الهةا :أمروفةا مةا
جامس(.)55
وس اإلمام ابن صزيم عن الكةالم فةي األسةمام والصةفاس فقةال :ولةم يكةن

( )51في «سننو» ( )692/4بأ ول مما فنا ،وذ ر نحوه في ( )251/5منو.
وي أولو« :يدمع الناس يوم القيام في صةعيد وا ةد ،أةم يطلةع علةيهم
( )52وفو دي
ر العالمين فيقول  »...الحدي  .وإسناده صحيح.
( )53والمصنف ينق عن «اإل قان» (.)958/2
( )54قدم اإلشارة إليو ،ولم يتمو .وانبر« :إيضاح المكنون» (.)179/1
( )55أوردفا ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضلو» (.)96/2
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أئم المسةلمين وأربةا المةهفب وأئمة الةدين م ة  :مالة وسةفيان واألوياعةي
والشافعي وأ مد وإسحال ويحي بن يحي وابن المبةارك وأبةي نيفة ومحمةد
بةةن الحسةةن وأبةةي يوسةةف يتكلمةةون فةةي ذلة  ،وينهةةون أصةةحابهم عةةن الخةةور
فيو ،ويدلونهم عل الكتا والسن ( .)56انته .
وفةةةهه النقةةةول لهةةةا واضةةةح الدنلةةة علةةة أن السةةةلف سةةةكتوا عنهةةةا ،ولةةةم
يخوضةةوا فةةي فسةةيرفا ،وأمروفةةا مةةا جةةامس ،وو لةةوا علمهةةا إلة
واةةةالوا :لةةةيس أل ةةةد أن يفسةةةرفا إن

عةةال ،

وروسةةةولو .وفةةةها فةةةي غايةةة الدةةةالم

والبهور فيما يدل عليو مدمون المهم رررس.
واال األوياعي لما س عن دي النزول :يفع

ما يشام.

واال الفضةي بةن عيةار :إذا اةال لة الدهمةي :أنةا أ فةر بةر يةزول عةن
مكانو ،فق  :أنا أرمن بر يفع ما يشام.
واعلم أن المشهور عند أصحا اإلمام أ مد أنهم ن يتأولون الصةفاس التةي
مةةن جةةنس الحر ة  :ةةالمديم واإل يةةان فةةي البل ة والنةةزول ،مةةا ن يتةةأولون
غيرفا متابع للسلف.
وفةةي تةةا «الفقةةو األ بةةر» فةةي العقائةةد صةةنيف اإلمةةام أبةةي نيف ة  :وفةةو
سبحانو شيم ن األشةيام ،بةال جسةم ون جةوفر ون عةرر ،ون ةد لةو ،ون
ضد لو ،ون ند ون م  ،ولو يةد ووجةو ونفةس ،فمةا ذ ةر

عةال فةي القةرآن

من ذ ر الوجو واليد والنفس فهو لو صفاس بال يف ،ون يقال :إن يةده ادر ةو،
أو نعمتو ألن فيو إبطال الصةف  ،وفةو اةول أفة القةدر وانعتةزال ،ولكةن يةده
( )56انبر« :أااوي ال قاس» (ص.)62 - 55
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صةةفتو بةةال يةةف ،وغضةةبو ورضةةاه صةةفتان مةةن صةةفا و بةةال يةةف ،والقضةةام
والقدر والمشي صفا و في األيل بال يف( .)57انته .
اةةال العالم ة ابةةن الهمةةام( :)58إن اإلصةةبع واليةةد صةةف لةةو عةةال  ،ن بمعن ة
الدار  ،ب عل وجو يليق بو ،فو سبحانو أعلم.
اال الشيس مرعي :ومن العدةب أن أئمتنةا الحنابلة يقولةون بمةهفب السةلف،
ويصةةفون

عةةال بمةةا وصةةف بةةو نفسةةو ،وبمةةا وصةةفو بةةو رسةةولو ،مةةن غيةةر

حريف ون عطي  ،ومن غير كييف ون م ي  ،ومع ذل فتدد مةن ن يحتةا
في دينو ينسبهم للتدسيم ،ومهفبهم أن المدسم ةافر ،بخةالم مةهفب الشةافعي ،
فإن المدسم عندفم ن يكفر .فقوم يكفرون المدسم  ،فكيف يقولةون بالتدسةيم؟
وإنما نسبوا لهل  -مع أن مةهفبهم فةو مةهفب السةلف والمحققةين مةن الخلةف -
لما أنهم بالغوا في الرد عل المتةأولين لالسةتوام واليةد والوجةو ونحةو ذلة

مةا

يأ ي ،وفم  -وإن أأبتوا ذل متابع للسلف  -لكنهم يقولةون  -مةا فةو فةي تةب
عقائةدفم :إنةو عةال ذاس ن شةبو الةهواس ،مسةتحق للصةفاس المناسةب لهةا فةةي
جميع ما يستحقو.
(« )57الفقو األ بر» بشرح العالم علي القاري (ص ،)117 - 113وفي صح نسب الكتا
واف ألنو متضمن مسائ لم يكن الخةور فيهةا معروفةا فةي
لامام أبي نيف ر مو
عصره ،ون العصر الهي سبقو ،عل أن عددا غير الي من مسةائلو ي يةدفا مةا نةاأر فةي
تب الفقو والتراجم من نقول عن اإلمام .واد نسب اإلمام الهفبي الكتا في «العلو» إلة
أبي مطيع الحكم بن عبةد البلخةي ،وفةو مةن بةار أصةحا أبةي نيفة وفقهةائهم ،اةال
القرضاوي :وإذا صح ذل فهو دلي عل أن فها فو ا داه علمام الحنفي األولين.
( )58فو اإلمام األصةولي الفقيةو المحةد محقةق الحنفية  :مةال الةدين محمةد بةن عبةد الوا ةد
السةةكندري صةةا ب «فةةتح القةةدير» المتةةوف سةةن ( 861فةةـ) ،ونةةك المةةو فةةي تابةةو
«المسايرة في العقائد المندي في اآلصرة» (ص.)34
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اةةالوا :فةةإذا ورد القةةرآن وصةةحيح السةةن فةةي قةةو عةةال بوصةةف :لقةةي فةةي
التسةمي بةالقبول ،ووجةةب إأبا ةو لةو علة مةا يسةتحقو ،ون يعةةدل بةو عةن قيقة
الوصف ،إذ ذا و عال اابل للصفاس الالئق بها.
اةالوا :فنصةف

عةال بمةا وصةف بةو نفسةو ،ون نزيةد عليةو ،فةإن ةافر

األمر في صفا و سبحانو أن كون ملحق بها و ،فةإذا امتنعة ذا ةو المقدسة مةن
حصةةي معن ة يشةةهد الشةةافد فيةةو معن ة ي ة دي إل ة

يفي ة  ،فكةةهل القةةول فيمةةا

أضافو إل نفسو من صفا و.
فها الم أئم الحنابلة ون صصوصةي لهةم فةي ذلة  ،بة فةها مةهفب جميةع
السلف والمحققين من الخلف.
و حةةد الحةةافل السةةيو ي فةةي تابةةو «اإل قةةان» عةةن المتشةةابو مةةن آيةةاس
الصفاس ،أم اال :وجمهور أف السن منهم السلف وأف الحدي علة اإليمةان
بها ،و فويض معنافا المراد منهةا إلة

عةال  ،ون نفسةرفا ،مةع نزيهنةا لةو

عن قيقتها.
اةةال :وذفب ة

ائف ة مةةن أف ة السةةن إل ة أنةةا ن ولهةةا عل ة مةةا يليةةق بداللةةو

عال  ،وفها مهفب الخلف.
اال :و ان إمام الحرمين يهفب إليو ،أم رجع عنو.
واال اإلمام ابن الصالح :وعل فهه الطريق مض صدر األم وسةادا ها،
وإيافا اصتار أئم الفقهام واادا ها ،وإليها دعا أئمة الحةدي وأعالمةو ،ون أ ةد
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من المتكلمين من أصحابنا يصدم عنها ويأبافا( .)59انته .
وعلق الشةيس مرعةي بةن يوسةف الحنبلةي فةي تابةو «أااوية ال قةاس» علة
ذل فقال :ال  :وفها القول فو الحق وأسةلم الطةرل ،فإنة

دةد ة فريةق مةن

المتأولين يخطي اآلصر ،ويرد المو ،ويقيم البرفان عل صةح اولةو ،ويعتقةد
أنو فو المصيب ،وأن غيره فو المخطي ،ومةن ةالع ةالم وائةف المتكلمةين
والمتصوفين علم ذل علم اليقين.

النةةةةةاس شةةةةةت وآرام مفراةةةةة

يرى الحق فيما اال واعتقدا

اال أصحابنا :أسلم الطرل التسةليم ،فمةا سةلم ديةن مةن لةم يسةلم هلل ورسةولو،
ويرد علم ما اشتبو إل عالمو ،ومن أراد علم ما يمتنع علمو ،ولم يقنةع بالتسةليم
فهمو :دبو مرامو عن صالك التو يد ،وصةافي المعرفة واإليمةان ،والتعمةق
فةةي الفكةةر ذريع ة الخةةهنن ،وسةةلم الحرمةةان ،واإلسةةرام فةةي الدةةدال يوجةةب
عداوة الرجال.
اال الشيس مرعةي :إذا علمة فةها فهةها أوان الشةرون فةي المةراد بعةون
عال :
اعلم  -أيدني

وإياك بروح منو  -أن من المتشابو صةفاس

عةال  ،فإنةو

يتعةةهر الواةةوم علة

حقيةةق معانيهةةا ،واإل ا ة بهةةا ،بة علة

حقيةةق الةةروح

والعق القائمين باإلنسان ،وأف اإلسالم اد ا فقوا عل إأباس ما أأبتةو

لنفسةو

مةةن أوصةةافو التةةي نطةةق بهةةا القةةرآن ،مةةن نحةةو :سةةميع وبصةةير وعلةةيم واةةدير،
ونافي ذل

افر ألنو مكه لصريح القرآن.

(« )59اإل قان» للسيو ي (.)7/2
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واصتلفةةوا فةةي المشةةتقاس منهةةا ،فقالة المعتزلة ( )60ومةةن وافقهةةم :إنةةو عةةال
علةةيم بها ةةو ،بصةةير بها ةةو ،سةةميع بها ةةو ،ن بعلةةم وسةةمع وبصةةر .وفكةةها بقي ة
الصفاس ،اد أبتوا المشةتق بةدون المشةتق منةو ،فةرارا مةن عةدد القةدمام مةع
عال  ،محتدين بما يطول قريره ،اائلين :ن يخبر عنو عال بما يخبر بو عةن
شيم من صلقو ،إن أن يةأ ي نةك بشةيم مةن ذلة  ،فيواةف عنةده ،ومةا ن فةال،
وألن فةةهه الصةةةفاس أعةةةرار ،والعةةةرر ن يقةةوم إن بدةةةوفر متحيةةةز ،و ةةة
متحيز فدسم مر ةب أو جةوفر فةرد ،ومةن اةال ذلة فهةو مشةبو ألن األجسةام
متماأل .
االوا( :)61وأمةا ونةو ن يعقة علةيم إن بعلةم ،وسةميع إن بسةمع ،وبصةير إن
ببصر ،ضار ن يعق إن بضر  ،واةائم بقيةام ،فهةها فةي الشةافد ،وأمةا فةي
الغائب فال ،فقد صح النك بأن لو عال عينةا وأعينةا ،فيلةزمكم أن قولةوا :إنةو
عال ذو دا ونا ر ألنو ن يوجد في الشةافد إن م ة ذلة  ،ون يكةون ألبتة
سميع في العادة إن بأذن ذاس صماا(.)62
ضا :التعلي بانشتقال في م ذل ليس بحد  ،فقد علمنةا يقينةا أنةو
واالوا أي م
عةةال بن ة السةةمام مةةا اةةالََ { :ٱل َّ
س ك َما ٓ َي بَهَ ۡي بهَ َتككا} [الةةهارياس ،]47 :ون يدةةوي أن

ييسم سبحانو :بنام ،ونحو ذل .
وأجيةب بأنةةو اةةد صةر

النصةةوص مةةن الكتةا والسةةن بإأبةةاس الصةةفاس،

قولو عال { :أ َ َ
نزلَءُ ِب ِع ۡل ِم َِء} [النسام ،]166 :واولوَ ََ { :نا ت َ ۡح ِم ُ ِنك ۡ أُنث َ بكٰٓ ََ َ تَضَك ُع
( )60انبر« :مقانس اإلسالميين» ألبي الحسن األشعري (ص.)180 - 173
( )61المصدر السابق.
( )62الصماا من األذن :ال قب البا ن الهي يفضي إل الرأس .ويقال :بالسين ،لغ فيو.
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ر ،]11 :واولةةةوَّ{ :لِ َّن َّ
ككو ٱلككك ََّّزَٰ ُق ذَُ ۡٱلنُكككوَّ ِة} [الةةةهارياس،]58 :
ٱهَ ُهك َ

فأأب لنفسو القوة ،وفي القدرة با فال المفسرين.
وفي الحدي « :اللهم إني أستخيرك بعلم  ،وأستقدرك بقدر »(.)63
ضةةةا ايةةة  :إنةةةو يلةةةزمهم أن كةةةون الةةةهاس علمةةةا واةةةدرة و يةةةاة ل بةةةوس
وأي م
صصائك فهه الصفاس لها ،فإنو اد حقق في المعقةول :أن مةا يعلةم بةو المعلةوم
علم ،وأيضةا فهةهه الصةفاس ن قةوم بنفسةها ،والةهاس اائمة بنفسةها ،وفةو جمةع
بين النقيضين.
وأجابوا :بأن المراد :أنزلو وفو يعلمو ،أو أنزلو بإذنو وأمره ألن مةا عةدى
مةةن األفعةةال بحةةرم «البةةام» فةةإن الداصلةة عليةةو يكةةون آلةة  :ضةةرب ييةةدا
بالسو  ،وأصهس المندي بيةدي ،و ةون العلةم فةو الةهي نةزل بةو ن يتصةور ،إذ
علمو عال ن ينفص عن ذا و.
والمنااش في م فها طول ،و خةرج عةن المقصةود ،والمقصةود إنمةا فةو
اإلشارة إل أن ة وا ةد يةدعي أن الحةق بيةده ،ويقةيم الةدلي عليةو ،مةا قةدم،
فنسك نحن عن الخور في ذل  ،ون نبح في حقيقو ،فإنو بدع  ،ونفةور
علمةةو إلة

عةةال  ،ون نكفةةر أ ةةدا مةةن أفة الفةةرل بمةةا ذفةةب إليةةو واعتقةةده،

صصوصا مع ايام الشبه والةدلي عنةده ،فةإن اإليمةان المعتبةر فةي الشةرن :فةو
صةةديق القلةةب الدةةايم بمةةا علةةم ضةةرورة مدةةيم الرسةةول بةةو مةةن عنةةد :

( )63رواه البخةةةاري فةةةي تةةةا ( )1162و( )6382و( ،)7390والترمةةةهي ( ،)280وابةةةن
ماجةةةةةةو ( ،)1383وأبةةةةةةو داود ( ،)1538والنسةةةةةةائي ( ،)81 ،80/6وأ مةةةةةةد (،)344/3
والبغوي ( ،)1016من دي جابر بن عبد رضي عنو .
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فصةةةيال فيمةةةا علةةةم فصةةةيال :التو يةةةد والنبةةةوة ،وإجمةةةان فيمةةةا علةةةم إجمةةةان:
األنبيام السالف  ،والصفاس القديم التي نطق بها القرآن.
وفةةها فةةو الحةةق فةةال نكفةةر بقي ة الفةةرل صالفةةا لمةةن يعةةم مةةن المتكلمةةين أن
اإليمان :فو العلةم بةاهلل وصةفا و علة سةبي الكمةال والتمةام ،فبهةها  -ن جةرم -
أادم

ائف عل

كفير من عدافا من الطوائف ،لكن ن بةأس بةالقول بتكفيةر

بعةةض الغةةالة مةةن أف ة البةةدن ،فةةإن مةةن الدهمي ة مةةن غةةال ت ة رم ة بعةةض
األنبيةةام بالتشةةبيو ،تةة يعةةم أن موسةة وعيسةة ومحمةةدما  -علةةيهم الصةةالة
والسالم  -من المشبه ( .)64انته .
َٰب تيمي َنذه َٰلسلف:
وممةةا ن نةةزان فيةةو أن أاةةوى مةةن بنةة مةةهفب السةةلف ودافةةع عنةةو وأيةةده
ونصةةره بمنطةةق رصةةين وعلةةم مكةةين ،ولسةةان مبةةين ،و دةةا بالغة  ،فةةو شةةيس
اإلسةةةالم ابةةةن يميةةة  ،و الميةةةهه ،ون سةةةةيما ابةةةن القةةةيم  -عليهمةةةا ر مةةةة
ورضوانو.
اةةال شةةيس اإلسةةالم ابةةن يمية  -روح

رو ةةو  -فةةي رسةةالتو «الحموية »:

«واعلم أنو ليس في العقة الصةريح ون فةي النقة الصةحيح مةا يوجةب مخالفة
م
أصال.
الطريق السلفي
واةةةةد علةةةةم أن رسةةةةول

صةةةةل

عليةةةةو وسةةةةلم جةةةةام بهةةةةهه األمةةةةور

بانضطرار ،ما أنو جام بالصلواس الخمس ،وصوم شهر رمضان ،فالتأوية
الهي يحيلها عن فها أويالس القرامط والبا ني فةي الحةا والصةوم والصةالة
(« )64أااوي ال قاس» (ص.)70 - 64
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وسائر ما جامس بو النبوة.
أةةةم إن العقةةة الصةةةريح يوافةةةق مةةةا جةةةامس بةةةو النصةةةوص ،وإن ةةةان فةةةي
النصوص من التفصي ما يعدز العق عن درك فصيلو.
عل أن األسا ين من ف نم والفحول معترفون بأن العق ن سةبي لةو إلة
اليقين في عام المطالب اإللهي .
وإذا ان فكها فالواجب لقي علم ذل من النبواس عل ما فو عليو.
ومن المعلوم للم منين :أن رسول

صل

عليو وسلم أعلةم مةن غيةره

بةةهل  ،وأنصةةح لألم ة  ،وأفصةةح مةةن غيةةره عبةةارة وبيانةةا ،ب ة فةةو أعلةةم الخلةةق
بةهل  ،وأنصةةح لألمة وأفصةةحهم ،فقةةد اجتمةةع فةةي قةةو صةةل

عليةةو وسةةلم :

مةةال العلةةم والقةةدرة واإلرادة .ومةةن المعلةةوم أن المةةتكلم إذا مة علمةةو وادر ةةو
وإراد و م

المو وفعلو ،وإنما يدص النقك إمةا مةن نقةك علمةو ،وإمةا مةن

عدزه عن بيان علمو ،وإما لعدم إرادة البيةان .والرسةول صةل

عليةو وسةلم

فو الغاي فةي مةال العلةم ،والغاية فةي إرادة مةال الةبالغ المبةين ،والغاية فةي
ادر ةةو علة الةةبالغ ،ومةةع وجةةود القةةدرة التامة واإلرادة الدايمة يدةةب وجةةود
المراد.
فعلم اطعا أن مةا بينةو مةن اإليمةان بةاهلل واليةوم اآلصةر صة بةو مةراده مةن
البيةةان ،وأن مةةا أراد مةةن البيةةان فةةو المطةةابق لعلمةةو ،وعلمةةو بةةهل فةةو أ م ة
العلوم .فك من ن أن غير الرسول صل

عليو وسلم أعلم بهها منو ،فهةو

مةةن الملحةةدين ن مةةن الم ة منين ،والصةةحاب رررس والتةةابعون لهةةم بإ سةةان -
ر م

عليهم  -ومةن سةل سةبي السةلف فةم فةي فةها البةا علة انسةتقام
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دون سوافم.
اال شيس اإلسالم:
ومما يوضح ذل أن وجو

صديق

مسلم بما أصبر بو

صفا و عال  :ليس مواوفا عل أن يقةوم دلية عقلةي علة

ورسولو مةن

لة الصةف بعينهةا،

فإن مما يعلم بانضطرار من ديةن اإلسةالم :أن الرسةول إذا أصبرنةا بشةيم مةن
صفاس

عال وجةب علينةا التصةديق بةو وإن لةم نعلةم أبو ةو بعقلنةا ،ومةن لةم

يقر بما جام بو الرسول ت يعلمو بعقلو :فقد أشبو الةهين اةال

عةنهم{ :قَكالُوَْٰ

ٱهُ أ َ ۡعلَك ُم َ ۡي ُ
ٱهِ َّ
خ ُ َّ
خكالَ َءُ} [األنعةام:
لَ نُّ ۡؤ ِن َ َ َّ بٰٓ نُ ۡؤت َ بٰٓ ِن ۡث َ َنا ٓ أَُتِ َي ُب ُ
كث تَ ۡه َعك ُ ِب َ

.]124
ومن سل فها السبي فهو في الحقيق ليس م منا بالرسةول ،ون متلقيةا عنةو
األصبار بشأن الربوبي  ،ون فرل عنةده بةين أن يخبةر الرسةول بشةيم مةن ذلة
أو لم يخبر بو ،فإن ما أصبةر بةو إذا لةم يعلمةو بعقلةو ن يصةدل بةو ،بة يتأولةو أو
يفوضو ،وما لم يخبر بو إن علمةو بعقلةو آمةن بةو ،فةال فةرل عنةد مةن سةل فةهه
السبي بين وجود الرسول وإصباره ،وبةين عةدم الرسةول وعةدم إصبةاره ،و ةان
ما يه ر من القرآن والحدي واإلجمان عديم األأر عنده(.)65
اةةال شةةيس اإلسةةالم فةةي «التدمرية » :القةةول فةةي بعةةض الصةةفاس ةةالقول فةةي
بعض ،فإن ان المخا ب ممن يقر بأن

عال

ي بحياة ،علةيم بعلةم ،اةدير

بقدرة ،سميع بسمع ،بصير ببصر ،متكلم بكالم ،مريد بإرادة ،ويدع ذلة

لةو

(« )65لوامع األنوار البهي وسوا ع األسةرار األأرية بشةرح الةدرة المضةي فةي عقةد الفراة
المرضي » (.)225 - 223/1
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قيق ة  ،وينةةاين فةةي محبتةةو عةةال ورضةةاه وغضةةبو و رافتةةو ،فيدع ة ذل ة
مدايا ،ويفسره :إمةا بةاإلرادة ،وإمةا بةبعض المخلواةاس مةن الةنعم والعقوبةاس،
اي لو :ما فرل بين ما نفيتو وبةين مةا أأبتةو؟ بة القةول فةي أ ةدفما ةالقول فةي
اآلصر.
فإن ال  :إن إراد و م إرادة المخلواين ،فكهل محبتو ،ورضةاه وغضةبو،
وفها فو التم ي .
وإن ال  :لو إرادة ليق بو ،ما أن للمخلول إرادة ليق بو ،اي لة  :و ةهل
لو محب ليق بو وللمخلول محب ليق بو ،ولو عةال رضةا وغضةب يليةق بةو،
وللمخلول رضا وغضةب يليةق بةو ،فةإن اةال :الغضةب غليةان دم القلةب لطلةب
اننتقام ،اي لو :واإلرادة مي النفس إل جلب منفع أو دفع مضرة.
فإن ال  :فهه إرادة المخلول ،اي ل  :وفها غضب المخلول.
و هل يلزم بالقول في علمو وسمعو وبصره وادر و ونحو ذل .
فهها المفرل بين بعةض الصةفاس وبعةض :يقةال لةو فيمةا نفةاه مةا يقولةو فةو
لمنايعو فيما أأبتو.
فةةةةإن اةةةةال :لةةةة الصةةةةفاس أأبتهةةةةا بالعقةةةة

ألن الفعةةةة دل علةةةة القةةةةدرة،

والتخصةةةيك دل علةةة اإلرادة ،واإل كةةةام دل علةةة العلةةةم ،وفةةةهه الصةةةفاس
مسةتلزم للحيةةاة ،والحةي ن يخلةةو عةن السةةمع والبصةر والكةةالم ،أو ضةد ذلة ،
اال لو سائر أف اإلأباس :ل جوابان:
أ هما :أن يقال عةدم الةدلي المعةين ن يسةتلزم عةدم المةدلول المعةين .فهةب
أن ما سلكتو من الدلي العقلةي ن ي بة ذلة  ،فإنةو ن ينفيةو .ولةيس لة أن نفيةو
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مةا علة الم بة  ،والسةمع اةد دل عليةو،

ولةةم يعةةارر ذل ة معةةارر عقلةةي ون سةةمعي ،فيدةةب إأبةةاس مةةا أأبتةةو الةةدلي
السالم عن المعارر المقاوم.
َٰلثككاني :أن يقةةال :يمكةةن إأبةةاس فةةهه الصةةفاس بنبيةةر مةةا أأب ة بةةو ل ة مةةن
العقليةةاس فيقةةال :نفةةع العبةةاد باإل سةةان إلةةيهم ،ومةةا يوجةةد فةةي المخلواةةاس مةةن
المنافع للمحتاجين ،و شف الضةر عةن المضةرورين ،وأنةوان الةريل والهةدي
والمسةةةراس :دليةةة علةةة ر مةةة الخةةةالق ،دنلةةة التخصةةةيك علةةة اإلرادة
والمشةةي  ،والقةةرآن ي ب ة دنئ ة الربوبي ة بهةةهه الطريق ة  :ةةارة يةةدلهم باآليةةاس
المخلوا عل وجود الخالق ،وي ب علمو وادر و و يا ةو ،و ةارة يةدلهم بةالنعم
واآلنم عل وجود بره وإ سانو المستلزم ر متو ،وفها ير في القةرآن ،وإن
لم يكن م األول أو أ ر منو لم يكن أا منو بك ير.
وإ رام الطائعين يدل عل محبتهم ،وعقا الكفةار يةدل علة بغضةهم ،مةا
اد أب بالشافد والخبر من إ رام أوليائو وعقا أعدائو.
والغاياس الموجودة في مفعون و ومأمورا و وفي مةا نتهةي إليةو مفعون ةو
ومأمورا و من العوااب الحميدة :دل عل
عل اإلرادة وأول

كمتو البالغ  ،ما يدل التخصةيك

بقوة الصل الغائي .

ولهها ان ما في القرآن من بيان مخلواا و من الةنعم والحكةم أعبةم ممةا فةي
القرآن من بيان ما فيها من الدنل عل محض المشي (.)66
اول شيس اإلسالم:
( )66المصدر السابق ص.223
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اال شيس اإلسالم ابن يمي :
أم القول الشام في جميع فةها البةا أن يوصةف

بمةا وصةف بةو نفسةو،

أو وصةةفو بةةو رسةةولو ،وبمةةا وصةةفو بةةو السةةابقون األولةةون ،ن نتدةةاوي القةةرآن
والحدي .
اةةال اإلمةةام أ مةةد ::ن يوصةةف

إن بمةةا وصةةف بةةو نفسةةو ،أو وصةةفو بةةو

رسولو ،ن نتداوي القرآن والحدي .
ومةةهفب السةةلف :أنهةةم يصةةفون

بمةةا وصةةف بةةو نفسةةو ،وبمةةا وصةةفو بةةو

رسولو من غير حريف ون عطي  ،ومن غير كييف ون م ي  ،ونعلم أن مةا
وصةف

بةةو نفسةو مةةن ذلة فهةو ةةق ،لةيس فيةةو لغةةز ون أ ةاجي ،بة معنةةاه

يعرم من ية يعةرم مقصةود المةتكلم بكالمةو ،وفةو سةبحانو مةع ذلة لةيس
م لو شيم ،ن في نفسو المقدس المه ورة بأسمائها وصةفا ها ،ون فةي أفعالةو،
فكما ةيقن أن

سةبحانو لةو ذاس قيقة  ،ولةو أفعةال قيقة  ،فكةهل لةو صةفاس

س َِم ۡث ِلَِء ش َۡكيي} ن فةي ذا ةو ،ون فةي صةفا و ،ون فةي أفعالةو،
قيق  ،وفو{ :لَ ۡي َ
و

ما أوجب نقصا أو دوأا فإن

عال منةزه عنةو ،فإنةو سةبحانو مسةتحق

للكمال الهي ن غاي فواو.
ومةةهفب السةةلف بةةين التعطي ة والتم ي ة  ،فةةال يم لةةون صةةفاس

بصةةفاس

صلقو ،ما ن يم لون ذا و بةهاس صلقةو ،ون ينفةون عنةو مةا وصةف بةو نفسةو ،أو
وصفو بو رسولو ،فيعطلون أسةمامه الحسةن  ،وصةفا و العةال ،ويحرفةون الكلةم
عةةن مواضةةعو ،فةةإن مةةن رفةةوا لةةم يفهمةةوا مةةن أسةةمام

وصةةفا و إن مةةا فةةو

الالئق بالمخلول ،أم شرعوا في نفي لة المفهومةاس ،فقةد جمعةوا بةين التم ية
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والتعطي ة  ،م لةةوا أون وعطلةةوا آصةةرا ،فهةةها شةةبيو و م ي ة مةةنهم للمفهةةوم مةةن
أسمائو وصفا و بالمفهوم من أسةمام صلقةو وصةفا هم ،و عطية لمةا يسةتحقو فةو
سبحانو من األسمام والصفاس الالئق بو عال .
اال :أم المخالفون للكتا والسن وسلف األم  -من المتةأولين لهةها البةا -
في أمر مريا ،فإن من ينكر الرري يعةم أن العقة يحيلهةا ،وأنةو مضةطر إلة
التأوية  ،ومةةن يحية أن هلل علمةةا واةةدرة ،وأن المةةو غيةةر مخلةةول ونحةةو ذلة
يقةةول :إن العق ة أ ةةال ذل ة فاضةةطر إل ة التأوي ة  ،ب ة مةةن ينكةةر قيق ة
األجساد ،واأل

شةةر

والشر الحقيقي في الدن  :يزعم أن العقة أ ةال ذلة  ،وأنةو

مضةةطر إل ة التأوي ة  ،ومةةن يةةزعم أن

لةةيس فةةول العةةرش :يةةزعم أن العق ة

أ ال ذل  ،وأنو مضطر إل التأوي .
ويكفي دليال عل فسةاد اةول فة نم :أنةو لةيس لوا ةد مةنهم ااعةدة مسةتمرة
فيما يحيلو العق  ،ب منهم من يزعم أن العق جوي أو أوجةب مةا يةدعي اآلصةر
أن العق أ الو.
يا لي شعري بأي عق يةوين الكتةا والسةن  ،فرضةي

عةن مالة بةن

أنس اإلمام ية اةال :أو لمةا جامنةا رجة أجةدل مةن رجة ر نةا مةا جةام بةو
جبري ة إل ة محمةةد صةةل

عليةةو وسةةلم لدةةدل ف ة نم؟ و ة مةةن ف ة نم

مخصوم بم ما صصم بو اآلصر ،فك من ن أن غير الرسول والسلف أعلةم
بهها البا  ،أو أ م بيانا ،أو أ رص علة فةدي الخلةق ،فهةو مةن الملحةدين ن
من الم منين»(.)67

( )67نقلو الشيس مرعي في «أااوي ال قاس» (ص.)235 ،234
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حقيق القول في بيان مهفب السلف
ونحن مع شيس اإلسالم ابن يمي في مدم موافو من أييد مةهفب السةلف،
الهين فم صير اةرون األمة  ،ابة أن نتشةر المحةدأاس فةي الةدين ،و طة البةدن
القوليةةة والفعليةةة  -أو العقديةةة والعمليةةة  -بةةةين المسةةةلمين ،ون سةةةيما مواةةةف
الصحاب رررس ،الهين فم أفقو الناس للدين ،وأفهمهم لمقاصةده ،وأاةربهم إلة
سن ا باعو و طبيقةو ،والةهين أأنة
السور ،وأأن عليهم رسولو صل

علةيهم فةي تابةو الكةريم ،فةي عةدد مةن
عليو وسلم في عدد من األ ادي  ،وفةم

الهين نقلوا لنا القرآن ما أنزل ،ورووا لنا السن ما واع .
نحن مع مواةف السةلف ،ولكننةا فةي اجة ماسة إلة معرفة
السلف ،معرف زي

قيقة مواةف

لبس ،و قطع الش باليقين ،وفها يحتاج منا إلة وافة

متأني  ،لال الن والتعمق والمواين لك المروياس في فها الدانةب ،أةم إعةالن
الحقيقة بعةد ذلة

ليهلة مةن فلة عةةن بينة  ،ويحيةا مةن ةةي عةن بينة  ،شةةأن:

ٱهِ ََتَ ۡنَٰ َۡكونَءُ ََ َ تَ ۡنَٰ َۡكونَ أ َ َ ك َٰ َِّل َّ َّ و
ٱهَ ََ ََِ بكٰٓ ِب َّ
خك بلَ ِ َّ
كبهِ َ سِكي ا}
{ٱلَّذِت َ تُ َ ِلغُونَ ِب ب َ
[األ زا

.]39 :

مواف الصحاب رأس السلف من آياس الصفاس:
لم ي أر عن الصحاب  -وفةم رأس السةلف باإلجمةان  -رضةوان
أنهم أأةاروا مشةكل

علةيهم:

سةمي «آيةاس الصةفاس» أو «أ ادية الصةفاس»،
ةول مةا ي

عمةةر وعةةاش بعةةد رسةةول
مةةع أن مةةن الصةةحاب مةةن ي

صةةل

عليةةو وسةةلم

عشراس السنين ،واد وفي صا بو وصادمو أنس بن مالة ررر بالبصةرة سةن
اأنين و سعين للهدرة ،و ان آصر من ماس بها من الصحاب .
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ة مةةا أيأةةر عةةن الصةةحاب  :رواي ة وردس عةةن أم سةةلم رررا :فقةةد روى
الحافل الاللكائي في تابو «السن » مةن ريةق اةرة بةن صالةد عةن الحسةن عةن
علَٰٓ ۡٱلعَ ۡ ُِ ۡ
ٱخ َ َو بى} [ ةو ،]5 :االة :
أمو عن أم سلم في اولو عال { :ٱل َّ ۡ ب َم ُ َ

«الكيةةف مدهةةول ،واإليمةةان بةةو واجةةب ،والس ة ال عنةةو بدع ة  ،والبح ة عنةةو
فر»(.)68
اال الشيس مرعي في «أااوي ال قاس» :فها لو كةم الحةدي المرفةون ألن
م لو ن يقال من اب الرأي (.)69
اال ابن يمي  :واد روى فها الدوا عن أم سلم رررا مواوفا ومرفوعا.
ولكن الشيس شعيبا اال :ليس إسناده مما يعتمد عليو.
ومقتض فها :أن فةهه اآليةاس واأل ادية التةي أنشةأس مشةكل فةي القةرون
التالي لم حد لدى الصحاب أي مشكل ديني أو فكري .
ون ش ة أن الصةةحاب فهمةةوا القةةرآن المنةةزل علةةيهم بلسةةانهم ،فقةةد أنزلةةو
بلسان عربي مبين ،واال عال

َّ{ :لِنَّا ٓ أ َ َ
ع َ ِبيكا لَّعَلَّ ُِكمۡ ت َ ۡع ِنلُكونَ } [يوسةف:
نز ۡل بهَءُ قُ ۡ ب َينا َ

ع َ ِبيككا لَّ َعلَّ ُِككمۡ ت َ ۡع ِنلُككونَ } [الزصةةرم ِ { ،]3 :ب َ ك فُ ِص ك َل ۡ َيَٰ بتَ ُكءُ
َِّ { ،]2لنَّككا َه َع ۡل بهَ كءُ قُ ۡ ب َينككا َ
قُ ۡ َيَٰنا َع َ بِيا ِلنَ ۡو تَ ۡعلَ ُمكونَ } [فصةل  ،]3 :واةد أمةرفم عةال أن يتةدبروا آيا ةو
ون يغلقوا الوبهم عنها{ :أَفَ ََل تَ َ َبَّ ُ َنَ ۡٱلنُ ۡ َيَٰنَ ََلَ ۡو َانَ ِن ۡ
فِي ك ِء ۡ
ٱَ ِ بلَِ كا َثِي ك َٰ} [النسةةام{ ،]82 :أَفَك َكَل تَ َ ك َبَّ ُ َنَ ۡٱلنُ ك ۡ َيَٰنَ أ َ ۡ

ٱهِ لَ َو َهك ََُْٰ
ِعه ِ َ
غ ۡي ِ َّ
ب أ َ ۡقَِالُ َت كا ٓ}
َ
علَك بكٰٓ قُلُككو ٍ

( )68رواه الاللكائي في «السةن » ( ،)397/2وأشةار الحةافل ابةن دةر إلة فةهه الرواية فةي
«الفتح» (.)406/13
( )69فها غير مسلم ألن ربيع ومال مكا وغيرفما س لوا فها السة ال فأجةابوا بةرأيهم نحةو فةها
الدوا .
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[محمةد ِ { ،]24 :ب َك أ َ َ
نز ۡل بهَكءُ َّلِلَ ۡيككََ ُن ب َك َ َ ِليَك َّبَّ ُ ََْٰٓ َيَٰ بتَ ِك َِء ََ ِليَ َكذَ َّ َ أَُْ لُكوَْٰ ۡٱۡل َ ۡل ب َك ِ} [ص:

.]29
والمفرور أنهم دبروا ما أمةروا ،فقةد ةانوا أسةرن النةاس اسةتداب لنةدام
القرآن ،وعمال عل

نفيه أوامره ،واجتنا نوافيةو ،مةا ةدل علة ذلة واةائع

ن صر لها.
ولو ان أشك عليهم من فها القرآن شيم لسألوا عنةو رسةول

صةل

عليو وسلم  ،وفو المكلف من ربةو عةز وجة  :أن يبةين للنةاس مةا نةزل علةيهم،
ما اال عال ََ { :أ َ َ
كات َنكا نُ ِكز َل َِّللَ ۡكي ِتمۡ ََلَ َعلَّتُكمۡ تَ ََِ َِّك ُ َنَ }
نز ۡلهَا ٓ َِّللَ ۡيََ ِ
ٱلذ ۡ َ ِل ُ َ ِكي َ ِللهَّ ِ
[النح

.]44 :

سك ٓكوَْٰ َِّلت ب َم كهَتُم ِب ُ
ظ ۡلك ٍكم
مةةا سةةألوه فةةي معن ة اولةةو عةةال { :ٱلَّ كذِت َ َيَٰ َنهُكوَْٰ ََلَككمۡ تَ ۡل ِ ُ
أَُْ بلَٓئََِ لَ ُت ُم ۡٱۡل َ ۡن ُ ََ ُهم ن ُّۡت َ َُنَ } [األنعام ،]82 :ي بين لهةم :أن البلةم المةراد فةي

اآلي ة فةةو الشةةرك ،ولةةيس مةةا نةةوه و صةةوروه :لةةم الةةنفس ،ولةةو بمعصةةي
صغيرة .واستدل عل ذل ممةا جةام فةي وصةي لقمةان نبنةوَّ{ :لِ َّن ٱلَِٰك ۡ ََ لَ ُ
ظ ۡلكم

ع َِظيم} [لقمان.)70(]13 :
ولو د أن فهم بعضهم بعض اآلياس فهما صا ا ألوش أن يصةحح لهةم
رسةةول

صةةل

عليةةو وسةةلم  ،مةةا صةةحح لهةةم أفهةةامهم المغلو ةة فةةي

األ كام العملي  ،الهي فهم من اولو عال في الصةيام َّ َ { :بكٰٓ تَ َ َكيَّ َ لَ ُِك ُم ۡٱل َن ۡكي ُ
ط
ۡٱۡل َ ۡبيَضُ ِن َ ۡٱل َن ۡكي ِط ۡٱۡل َ ۡخ َكو ِد ِنك َ ۡٱلَِ ۡهك ِ } [البقةرة :]187 :أن المةراد صيطةان قيقيةان

( )70انبر :دي ابن مسعود الهي رواه البخاري في األنبيةام ( ،)3429ومسةلم فةي اإليمةان
(.)124
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عليو وسةلم المةراد ،وفمةا :بيةار

النهار ،وسواد اللي (.)71
وإذا صةةحح لهةةم مةةا يتعلةةق باأل كةةام الفرعيةة المتعلقةة بالعمةة  ،فكيةةف ن
يصحح لهم ما يتعلق باأل كام األصلي المتصل بالعقيدة في

؟

فكيف فهم الصحاب رررس آياس الصفاس؟
وافرفةا دون أن يخطةر ببةالهم مدةاي أو

ف أجروا فةهه النصةوص علة
استعارة أو ناي ؟

أو فهموفا ما فهم النصوص العربي البليغ  ،فأدصلوا فيها مةا سةماه علمةام
البالغ فيما بعد :المداي والكناي وانستعارة التم يلي وانستعارة المكني ؟
أو فم وافةوا فيهةا ولةم يحةاولوا أن يفهمةوا منهةا شةي ما ،أو يقولةوا فيهةا شةي ما،
لبما للسالم  ،وبي ْعدما عن المخا رة ،والواون في المزالق؟
ن نستطيع أن ندةزم جز ممةا اا عمةا بأ ةد فةهه الموااةف مةا دام لةم يصةلنا مةن
ذل شيم يعبر عن مكنون صدورفم ،ويبين عن قيق موافهم ،ومةن القواعةد
الفقهيةة المقةةررة :ن ينسةةب إلةة سةةا

اةةول ،وإن ةةان المواةةف ال ةةاني فةةو

األار إل منطق الفطرة.
واد استدل إمام الحةرمين علة

ةرجيح مةهفب التفةويض بسةكوس الصةحاب

عةةن الخةةور فةةي فةةهه اآليةةاس ،فقةةد اةةال فةةي «الرسةةال النباميةة » :والةةدلي

( )71انبةةر :ةةدي عةةدي بةةن ةةا م الةةهي رواه البخةةاري فةةي الصةةوم ( ،)1916ومسةةلم فةةي
الصيام (.)1090
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عةةال عةةنهم  -فةةإنهم

رك التعرر لمعاني المتشابهاس ،مةع أنهةم ةانوا ن يةألون جهةدا

فةي ضةةبط اواعةةد الملة  ،والتواصةةي بحفبهةةا ،و علةيم النةةاس مةةا يحتةةاجون إليةةو
منهةةا ،فلةةو ةةان أويةة فةةهه البةةوافر مسةةنونما أو محتر ممةةا ألوشةة أن يكةةون
افتمامهم بها فول انفتمام بفرون الشريع ( .)72انته .
فةةإذا ةةان شةةيس اإلسةةالم ابةةن يمي ة يعتمةةد فةةي نصةةرة مةةهفب اإلأبةةا ي عل ة
مقدمةةة مسةةةلم  ،وفةةةي :أن

سةةةبحانو أنةةةزل القةةةرآن « تابمةةةا مبينمةةةا» وسةةةماه

كات قَك ۡ َهكا ٓ َي ُم بُك ۡ ب َه ِنك بَّبِ ُِككمۡ
ةورا» مةةا اةةال عةةال  { :بتَٓأَتُّ َتككا ٱلهَّك ُ
«برفانمةةا» و«نة م
ََأ َ َ
نز ۡلهَا ٓ َّلِلَ ۡي ُِمۡ نُوبَٰ ُّن ِيها} [النسام ،]174 :ون يتصور أن ينزل إل النةاس تابةا

ن يفهمونو ،ون يعقلون معناه ليةا أو جزئيةا ،فلةيس فةي القةرآن شةيم ن يفهةم،
ون سيما ما يتعلق بالعقائد وأصول الدين.
فةنحن نة من علة مةا االةو ابةةن يمية ونصةداو ون يةده ،ولكنةا ن نبنةي علة
مقدمتو نفس النتائا التي بنافا فو  -عليو ر م

.

فإنا ن نفترر أن الصحاب أجةروا ة النصةوص المتعلقة بالصةفاس علة
افرفةا ،بة منهةا مةا أجةروه علة

ةافره ،ومنهةا مةا ملةوه علة المدةاي أو

الكناي أو انستعارة ،ونحوفةا ،مةا قتضةيو أسةاليب البيةان والبالغة العربية ،
صا ،وأيأ نر ْ
س عنهم لماس بليغ بهر األبصار.
فقد انوا عربما يصل م
ما فهم عدد من الصةحاب ومةن ةبعهم مةن الفقهةام مةن اولةو عةال فةي آية

( )72انبةةر« :العقيةةدة النبامي ة » (ص ،)24 ،23واةةد نق ة فةةها الةةنك الةةهفبي فةةي «أعةةالم
النبالم» (.)474 ،473/18
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سكا ٓ َي} [المائةدة ]6 :أن المدةيم
الطهارة{ :أ َ َۡ َها ٓ َي أ َ َ ِنه ُِم ِن َ ۡٱلغَكآِِ ِط أ َ َۡ بلَ َم ۡسك ُ ُم ٱلهِ َ
من الغائط ناي عن اضام الحاج بالبول أو الغائط ،وأن مالمس النسام ناية
عن الدمان ،ما فهم آصرون منها المعن البافري ،وفو اللمس باليد.
وأ سب أن الصحاب

ينما ارأوا اولو عال ََ { :قَالَك ِ ۡٱليَتُكودُ تَك ُ َّ
ٱهِ َن ۡغلُولَك

ُ
ان تُه ِِك ُ
كف تَََٰكا ٓ ُي} [المائةدة]64 :
ق َۡي َ
ِتتمۡ ََلُ ِعهُكوَْٰ ِب َمكا قَكالُوَْٰ بَك ۡ تَك ََٰ ُ َن ۡ سُكو َط َ ِ
غلَّ ۡ أ َ ۡتك ِ

فهمةةوا المقصةةود منهةةا بدةةالم ،وفةةو :أن اليهةةود المالعةةين وصةةفوا
بالبخ واإلمساك ،فرد

عةةال

علةيهم  -بعةد الةدعام علةيهم ولعةنهم بمةا اةالوا  -بأنةو

عال موصوم بالسخام والدود و رة العطام واإلنفال ،ولكنو عبر عةن ذلة
ان} ،وفةةةها مةةا رواه المفسةةرون عةةةن
بعبةةارة بليغةة  ،فقةةال{ :بَككك ۡ تَكك ََٰ ُ َن ۡ سُككو َط َ ِ
رجمان القرآن ابن عباس( ،)73فليس المقصود بهها النك إأبةاس يةدين هلل ،ون
سيق النك ألج فها.
وم ة ذلة اولةو سةبحانو{ :فَسُك ۡ ب َح َ ٱلَّكذِي ِبيَك ِ َِ َنلَ ُِ ُ
كوت ُك ِ ش َۡكيي} [يةس،]83 :
واولةةةو{ :ت َ ب َككك َ ََ ٱلَّكككذِي بِيَككك ِ ِ ۡٱل ُم ۡلك ُ
ككَ} [الملةةة

 ]1 :لةةةيس المقصةةةود بهةةةا ين اآليتةةةين

وأم الهمةةةا :إأبةةةاس يةةةد هلل عةةةال  ،بةةة المقصةةةود الواضةةةح :إأبةةةاس أن الملةةة
والملكوس ح ادر و عال وسلطانو و صرفو ،يفع

ما يشةام ،ويحكةم مةا

يريد ،ن راد لقضائو ،ون معقب لحكمو.
مواف السلف بعد الصحاب :
ومن بعد الصحاب من التابعين وأ باعهم إل آصةر القةرون ال الأة الةهين فةم

( )73انبر « :فسير القرآن العبيم» نبةن يةر ( )76/2فةي فسةير اآلية المةه ورة ،وانبةر:
«الدر المن ور» للسيو ي (.)296/2
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صير ارون األم  :اد اصتلف النق عنهم ،ولها اصتلفوا في حديد موافهم.
فقية  :إن مةةوافهم فةةو السةةكوس عةةن فةةهه األمةةور المشةةكل  ،وعةةدم الخةةور
فيها ،صشي الواون في الخطأ في أمر يتعلق بر العالمين ،وفها فو مةا يطلةق
عليو :التفويض.
ما اي  :إن موافهم فو إأباس فهه الصفاس علة

وافرفةا  -مةا جةامس -

هلل عةةال  ،مةةع نفةةي لوايمهةةا المفهومةة منهةةا عنةةد اإل ةةالل مةةن الدسةةمي أو
التر يب أو التحيز في جه  ...إلس.
ويحسن بةي أن أنقة فنةا مةا سةدلو اإلمةام اآللوسةي عةن مةهفب السةلف فةي
علَٰٓ ۡٱلعَ ۡ ُِ ۡ
ٱخ َ َو بى}.
فسير اولو عال في سورة و{ :ٱل َّ ۡ ب َم ُ َ

فبعد أن ذ ر مواةف المة ولين المبةالغين مةنهم ةالفخر الةرايي ،والمعتةدلين
مةةنهم اإلمةةام عةةز الةةدين ابةةن عبةةد السةةالم ،والمحقةةق مةةال الةةدين ابةةن الهمةةام،
أضةةةام اآللوسةةةي اة م
ةةائال :وأنةةة

علةةةم أن ريقةةة

يةةةر مةةةن العلمةةةام األعةةةالم

وأسةةا ين اإلسةةالم :اإلمسةةاك عةةن التأوية مطلقمةةا ،مةةع نفةةي التشةةبيو والتدسةةيم،
منهم :اإلمام أبو نيف  ،واإلمام مال  ،واإلمام أ مد ،واإلمام الشةافعي ،ومحمةد
بن الحسن ،وسعد بن معاذ المرويي ،وعبةد

بةن المبةارك ،وأبةو معةاذ صالةد

بن سليمان صا ب سفيان ال وري ،وإسحال بن رافويو ،ومحمد بةن إسةماعي
البخاري ،والترمهي ،وأبو داود السدستاني.
ونق القاضي أبو العةالم صةاعد بةن محمةد فةي تةا «انعتقةاد» عةن أبةي
يوسف عن اإلمام أبةي نيفة أنةو اةال :ن ينبغةي أل ةد أن ينطةق فةي

عةال

بشيم من ذا و ،ولكن يصفو بما وصف سبحانو بةو نفسةو ،ون يقةول فيةو برأيةو
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و عال ر العالمين.

وأصرج ابن أبي ا م في منااب الشةافعي عةن يةونس بةن عبةد األعلة اةال:
سةةمع الشةةافعي يقةةول :هلل عةةال أسةةمام وصةةفاس ن يسةةع أ ةدما ردفةةا ،ومةةن
صالف بعد أبوس الحد عليو فر ،وأما اب ايام الحد فإنو يعهر بالدهة

ألن

علم ذل ن يدرك بالعق ون بالروي والفكر .فن ب فهه الصفاس ،وننفةي عنهةا
س َِم ۡث ِلَِء ش َۡيي}.
التشبيو ،ما نفي سبحانو عن نفسو فقال{ :لَ ۡي َ
وذ ةةر الحةةافل ابةةن دةةر فةةي «فةةتح البةةاري» :أنةةو اةةد ا فةةق علة ذلة أف ة
القةةرون ال الأ ة  ،وفةةم صيةةر القةةرون بشةةهادة صةةا ب الشةةريع صةةل

عليةةو

وسلم .
و الم إمام الحرمين في «اإلرشاد» يمي إلة

ريقة التأوية  ،و المةو فةي

«الرسال النبامي » مصرح باصتياره ريق التفويض ية اةال فيهةا :والةهي
نر ضيو رأيمةا ونةدين

ع ْقةدما :ا بةان سةلف األمة  ،فةاألول ان بةان ،و ةرك
بةو ن

انبتدان.
ضةةا اإلمةةام أبةةو الحسةةن األشةةعري فةةي تابةةو الةةهي صةةنفو فةةي
واةةد اصتةةاره أي م
«اصةةتالم المصةةلين ومقةةانس اإلسةةالميين» ،وفةةي تابةةو «اإلبان ة فةةي أصةةول
الديان » ،وفو آصر مصنفا و فيما اي .
واةةال البيضةةاوي فةةي «الطوالةةع» :واألولة ا بةةان السةةلف فةةي اإليمةةان بهةةهه
األشةةيام  -يعنةةي المتشةةابهاس  -ورد العلةةم إل ة
التشبيو والتدسيم عنو عال  .انته .

عةةال بعةةد نفةةي مةةا يقتضةةي
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محققو الصوفي يرجحون مهفب السلف:
اال العالم اآللوسي:
وعل ذل جرى محققةو الصةوفي  ،فقةد نقة عةن جمةع مةنهم أنهةم اةالوا :إن
النةةاس مةةا ا تةةاجوا إلة

أوية الصةةفاس إن مةةن ذفةةولهم عةةن اعتقةةاد أن قيقتةةو

عال مخالف لسائر الحقةائق ،وإذا انة مخالفة فةال يصةح فةي آيةاس الصةفاس
اط شبيو إذ التشبيو ن يكون إن مع موافق

قيقتو عةال لحقةائق صلقةو ،وذلة

محال.
وعن الشعراني :أن من ا تاج إل التأوية فقةد جهة أون وآصةرا ،أمةا أون:
فبتعقلةةو صةةف التشةةبيو فةةي جانةةب الحةةق ،وذلة محةةال ،وأمةةا آصةةرا :فلتأويلةةو مةةا
أنزل

عال عل وجو لعلو ن يكون مراد الحق ععع.

وفي «الدرر المن ورة» لو :أن الم ول انتقة عةن شةرح انسةتوام الد مةاني
عل العرش المكاني بالتنزيو عنو ،إل التشبيو باألمر السلطاني الحاد  ،وفةو
انستيالم عل المكان ،فهو انتقال عن التشبيو بمحد مةا إلة التشةبيو بمحةد
س َِم ۡث ِلك ِءَ
آصر ،فما بلغ عقلو في التنزيةو مبلةغ الشةرن فيةو ،فةي اولةو عةال { :لَ ۡكي َ

ش َۡيي} ...أن رى أنو استشهد في التنزيو العقلي في انستوام بقول الشاعر :اةد
استوى بشر عل العرال ...البي  ،وأين استوام بشر عل العةرال مةن اسةتوام
الحةةق ععةةع عل ة العةةرش؟ فالصةةوا أن يلةةزم العبةةد األد مةةع مةةونه ،ويك ة
معن

المو إليو عز وج  .انته .

اآللوسي يلخك موااف الطوائف:
اةةال اآللوسةةي :وصالص ة الكةةالم فةةي فةةها المقةةام :أنةةو اةةد ورد فةةي الكتةةا
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وفم التشةبيو والتدسةيم ،ومةا ن يليةق بةاهلل

عال الدلي العبيم.
نوقف َٰلمهسم ََٰلمَٰ ت هلل تعالٰٓ:
المدسم والمشبه بما وفمو ،فضلوا وأضةلوا ،ونكبةوا عةن سةوام

فتشب

السبي وعدلوا .وذفب جمع إل أنهم فالكون وبربهم افرون ،وذفةب آصةرون
إل ة أنهةةم مبتةةدعون ،وفص ة بعةةض فقةةال :فةةم فةةرة إن اةةالوا :فةةو ععةةع جسةةم
سائر األجسام ،ومبتدع إن االوا :جسم ن األجسام.
نوَٰقف أه َٰلحقَٰ :لمث ون نع مال َٰل هزتء:
وعصةم
فأأبت ة

عةةال أفة الحةق ممةةا ذفبةةوا إليةةو ،وعولةوا فةةي عقائةةدفم عليةةو،

ائف ة مةةنهم مةةا ورد مةةا ورد ،مةةع مةةال التنزيةةو المبةةرأ عةةن التدسةةيم

والتشبيو .فحقيق انستوام مة ال المنسةو إليةو عةال شةأنو :ن يلزمهةا مةا يلةزم
في الشافد ،فهو جدا مستو عل العرش ،مع غنةاه ععةع عنةو ،و ملةو بقدر ةو
للعرش و ملتو ،وعدم مماس لو ،أو انفصال مسةافي بينةو عةال وبينةو .ومتة
صح للمتكلمين أن يقولوا :إنو عال ليس عين العالم ون داصال فيةو ون صارجةا
عنو مع أن البداف كاد قضي ببطالن ذلة بةين شةيم وشةيم :صةح لهة نم
الطائف أن يقولوا ذل في استوائو عةال ال ابة بالكتةا والسةن  .فةاهلل سةبحانو
وصفا و ورام ور العق  ،فال يقبة

كمةو إن فيمةا ةان فةي ةور الفكةر ،فةإن

القةةةوة المفكةةةرة شةةةةأنها التصةةةرم فيمةةةةا فةةةي الخيةةةال والحافبةةةة مةةةن صةةةةور
المحسوساس والمعاني الدزئي  ،ومن ر يبها علة القةانون يحصة للعقة علةم
آصر بينو وبين فةهه األشةيام المناسةب  ،و ية ن مناسةب بةين ذاس الحةق جدةا
وبين شيم ن يستنتا من المقدماس التةي ير بهةا العقة  ،فةأ ف الكيةف مشةلول ،
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وأعنال التطاول إل معرف الحقيق مغلول  ،وأادام السةعي إلة التشةبيو مكبلة ،
وأعين األبصار والبصائر عن اإلدراك واإل ا

مسمل :

مةةةرام شةةةط مرمةةة العقةةة فيةةةو ودون مةةةةةةةةداه بيةةةةةةةةد ن بيةةةةةةةةد
واةةد أصةةرج الاللكةةائي فةةي تةةا السةةن مةةن ريةةق الحسةةن عةةن أمةةو عةةن أم
سةلم أنهةا االة  :انسةتوام غيةر مدهةول ،والكيةف غيةر معقةول ،واإلاةرار بةو
إيمان ،والدحود بو فر.
ومن ريق ربيع بن عبد الةر من :أنةو سة

يةف اسةتوى علة العةرش؟

فقال :انستوام غير مدهول ،والكيف غير معقةول ،وعلة

عةال الرسةال ،

وعل رسولو البالغ ،وعلينا التسليم.
ومتة اةةالوا بنفةةي اللةةوايم بالكلية  :انةةدفع عةةنهم مةةا قةةدم مةةن انعتراضةةاس،
و فبوا عن سائر اآلفاس.
ه تِس َٰلسلف أَ تِس َن؟
وفهه الطائف اي  :فم السلف الصالح ،واية  :إن السةلف بعةد نفةي مةا يتةوفم
من التشبيو يقولون :ن ندري ما معن ذل  ،و

عال أعلم بمراده.

واعترر بأن اآلياس واألصبار المشتمل عل نحةو ذلة
غاي ة البعةةد أن يخا ةةب

عةةال ورسةةولو صةةل

يةرة جةد،ا ،ويبعةد

عليةةو وسةةلم العبةةاد فيمةةا

ضا اد ورد في األصبار ما يدل علة
يرجع إل انعتقاد بما ن يدرى معناه وأي م
فهم المخا ب المعنة مةن م ة ذلة  ،فقةد أصةرج أبةو نعةيم عةن الطبرانةي اةال:
دأنا عياش بن ميم :دأنا يحية بةن أيةو المقةابري :ةدأنا سةلم بةن سةالم:
دأنا صارج بن مصعب ،عن ييد بن أسلم ،عن عطام بن يسار ،عةن عائشة
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صةةل

عليةةو وسةةلم

يقةةولَّ« :لن هللا تعككالٰٓ تضككحَ ن ك تككأت ع ككاد َقهككوطتم َق ك ب َٰل م ك
نككهتم » فقلة  :بةةأبي أنة وأمةةي يةةا رسةةول  ،أويضةةح ربنةةا؟ اةةال« :نعككم،
ََٰلككذي نِسككي بيك َّلنككء ليضككحَ» ،الة  :فةةال يعةةدمنا صيةةرا إذا ضةةح »(.)74
عال عنها  -لو لم فهم مةن ضةحكو عةال معنة لةم قة مةا

فإنها  -رضي
اال .

واةةد صةةح عةةن بعةةض السةةلف أنهةةم فسةةروا ،ففةةي «صةةحيح البخةةاري» اةةال
مدافد :استوى عل العرش :عال عل العرش.
واال أبو العالي  :استوى عل العرش :ار فع.
قال َٰآللوخي:
واي ة  :إن السةةلف اسةةمان :اسةةم مةةنهم بعةةد أن نفةةوا التشةةبيو عينةةوا المعنةة
البةةافر المعةةرى عةةن اللةةوايم ،واسةةم رأوا صةةح عيةةين ذل ة  ،وصةةح عيةةين
معنة آصةةر ن يسةةتحي عليةةو عةةال  ،مةةا فعة بعةةض الخلةةف ،فراعةةوا األد ،
وا تا وا في صفاس الر  ،فقالوا :ن ندري ما معن ذل  .أي :المعنة المةراد
لو عز وج  ،و
وذفبة

عال أعلم بمراده.

ائفة مةةن المنةةزفين عةةن التشةةبيو والتدسةةيم إلة  :أنةةو لةةيس المةةراد

إأبةاس البةةوافر مةع نفةةي اللةوايم ،بة المةراد معنة معةين فةةو ةها .و يةةرا مةةا
يكون ذل معن مداييةا ،واةد يكةون معنة

قيقيةا للفةل ،وفة نم جماعة مةن

( )74اال الهي مي :رواه الطبراني في «الكبير» وفي «األوسةط» ،وفيةو صارجة بةن مصةعب،
وفو متروك الحدي (.)84/1
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الخلف.
ضةا ،وذلة إذا عةةددس المعةةاني
واةد يتفةةق لهةةم فةويض المةةراد إليةةو جدةةا أي م
المدايي  ،أو الحقيقي التي ن يتوفم منها محبور ،ولم يقم عندفم ارين ةرجح
وا دا منها ،فيقولون :يحتم اللفل ها و ها ،و

عال أعلم مراده من ذل .

ومةهفب الصةةوفي علة مةةا ذ ةةره الشةيس إبةةرافيم الكةةوراني وغيةةره :إجةةرام
المتشةةابهاس عل ة

وافرفةةا مةةع نفةةي اللةةوايم ،والتنزيةةو بلةةيس م لةةو شةةيم،

مهفب السلف األول.
م
أويال أم ن؟
فها ،وبقي :ف ييسم ما عليو السلف
م
ةةأويال ،وسةةماه بعضةةهم
المشةةهور :عةةدم سةةمي مةةا عليةةو المفوض ة مةةنهم
م
أويال ،الهي عليو الخلف.
اال اللقاني :أجمع الخلف  -ويعبر عنهم بالم ولة  -والسةلف  -ويعبةر عةنهم
بالمفوضة  -علة
وعل

نزيهةةو عةةال عةةن المعنة المحةةال الةةهي دل عليةةو البةةافر،

أويلو وإصراجو عن افره المحال ،وعل اإليمان بةو بأنةو مةن عنةد

عال  ،جام بو رسولو صل

عليو وسلم  ،وإنما اصتلفوا في عيين محمة لةو

خك ُنونَ
معن صحيح وعدم عيينو ،بنام عل أن الواف عل اولو عال ََ { :ٱل ب َّ ِ
فِكككي ۡٱل ِع ۡلك ِككم} أو علةةة اولةةةو عةةةال َّ{ :لِ َّ َّ
ٱهُ} ،ويقةةةال لتأويةةة السةةةلف :إجمةةةالي،

صا.
ولتأوي الخلف :فصيلي .انته ملخ م
و ان شيخنا العالم عالم الدين يقول :ما عليو المفوض أوية وا ةد ،ومةا
عليو الم ول أويالن ،ولعلو راجع إل ما سمع .
م
ةأويال
وأما مةا عليةو القةائلون بةالبوافر مةع نفةي اللةوايم فقةد اية  :إن فيةو
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ضا لما فيو من نفي اللوايم ،و افر األلفةا أنفسةها قتضةيها ،ففيةو :إصةراج
أي م
اللفةل عمةةا يقتضةيو البةةافر ،وإصةراج اللفةةل عةن ذلة لةدلي  -ولةةو مرجو ةةا -
أوي .
ومعن

ونهم اائلين بالبوافر :أنهم اائلون بها في الدمل .

واي  :ن أوي فيو ألنهةم يعتبةرون اللفةل مةن ية نسةبتو إليةو عةز شةأنو،
وفو من فهه الحي ي ن يقتضي اللوايم ،فليس فناك إصراج اللفل عمةا يقتضةيو
البةةافر ،أن ةةرى أن أفة السةةن والدماعة أجمعةةوا علة ررية

عةةال فةةي

اآلصرة ،مع نفي لوايم الرري في الشةافد مةن المقابلة والمسةاف المخصوصة
وغيرفما ،مع أنو لم يق أ د منهم :إن ذل من التأوي في شيم.
واال بعض الفضالم:

مةن فسةر فقةد أول ،و ة مةن لةم يفسةر لةم ية ول

ألن التأوي فو التفسير ،فمن عدا المفوض م ول  ،وفةو الةهي يقتضةيو ةافر
اولو عال َ ََ { :نا تَ ۡعلَ ُم ت َ ۡأ َِتلَ ٓءُ َّلِ َّ َّ و
ٱهُ ََٱل ب َّ ِخ ُنونَ فِي ۡٱل ِع ۡل ِم تَنُولُكونَ َيَٰ َنهَّكا بِكَِء} بنةام
عل الواف عل {َّلِ َّ َّ
ٱهُ}.

ون يخفة أن القةةول بةةأن القةةائلين بةةالبوافر مةةع نفةةي اللةةوايم مةةن الم ول ة ،
الغير الداصلين فةي الراسةخين فةي العلةم بنةام علة الواةف المةه ور :ن يتسةن
مع القول بأنهم من السلف الهين فم فم واد يقال :إنهم داصلون فةي الراسةخين،
والتأوي بمعن آصر يبهر بالتتبع والتأم ( .)75انته

الم اآللوسي.

ََٰ َلَ نوقف َٰلسلف في قضي َٰلصِات بي َٰل ِوتض ََٰل أَت ََٰۡلث ات:
والحق أن من ينبر في را السلف في فهه القضةي باسةتيعا وإنصةام:
( )75انبر« :روح المعاني» لآللوسي (.)160 - 154/16
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مةواافهم :ففةيهم مةن فةور ،وفةم األ ةرون،

وفيهم من أول ،وفيهم من أأب .
ون عدةةةب فةةةي ذلةةة  ،فهةةةهه بيعةةة البشةةةر :أن يختلفةةةوا و تفةةةاوس أفهةةةامهم
ومواافهم في م فهه القضايا.
وإذا نا عرفنا في راأنا الفقهي منه عهد الصةحاب  :شةدائد ابةن عمةر ،ورا
ابةةن عبةةاس ،وعرفنةةا اصةةتالم الصةةحاب فةةي صةةالة العصةةر فةةي بنةةي اريب ة ،
فمةةنهم مةةن أصةةه بحرفي ة األمةةر ،ومةةنهم مةةن أصةةه بمقصةةوده ،ولةةم يلةةم الرسةةول
الكةةريم أ ةةدا مةةن الفةةريقين .وعرفنةةا مدرس ة األأةةر ،ومدرس ة الةةرأي ،وعرفنةةا
المدرس البافري  ،والمدرس المقاصدي  ،فال غرو أن يختلةف النةاس فةي فهةم
بعض النصوص المتعلق بالصفاس الخبري هلل عال .
اد يقال :إنهم اصتلفوا في الفةرون ،ولةم يختلفةوا فةي األصةول ،وفةها صةحيح
في الدمل  ،فهم لم يختلفةوا فةي أن
بها و ،وأن ينزه عن

عةال يدةب أن يتصةف بكة

مةال يليةق

نقةك ن يليةق بداللةو وجمالةو و مالةو ،وأن ينةزه عةن

مشةةابه صلقةةو ،إذ «لةةيس م لةةو شةةيم» ،وإنمةةا اصتلفةةوا فةةي فسةةيراس ن مةةس
أص التعبيم والتقديس والتنزيو هلل  -ج جاللو  -الهي لةو الملة  ،ولةو الحمةد،
وفةةو ذو الدةةالل واإل ةةرام .فهنةةاك مةةن الصةةحاب مةةن اةةال :إن النبةةي صةةل
عليةةو وسةةلم رأى ربةةو ،واال ة عائش ة « :مةةن يعةةم أن محمةةدا رأى ربةةو فقةةد
أعبم»( )76أي :دص في أمر عبيم.

( )76متفق عليو ما في «الل ل والمرجان» (ص ،)112 ،111رواه البخاري في بدم الخلةق
( ،)3234ومسلم في اإليمان ( )177عن عائش .
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ن َٰلسلف ن فوِ:
ومن فنةا ندةد مةن السةلف مةن فةور فةي أمةر «الصةفاس الخبرية » وو ة
علمهةةا إلة

سةةبحانو ،وعبةةروا عةةن ذلة بةةـ«عةةدم الخةةور» فيهةةا ،أو «عةةدم

التفسير» لها ،أو «السكوس عنها».
وفها واضح غاي الوضوح لمن أم األاةوال والروايةاس الك يةرة المةأأورة
عن السلف في فها المدال ،ولم يم بها إل

أييد مهفب اعتقده.

واةةد نقلنةةا فنةةا مةةن ةةالم العالمة الحنبلةةي الشةةيس مرعةةي فةةي تابةةو «أااوية
ال قاس» ونقولو ال ابت والوفيرة من المصادر الموأقة والمعتمةدة :مةا ي بة فةهه
القضةةةي وي يةةةدفا ،وأ لنةةةا فةةةي النقةةة عنةةةو نبةةةرا ألن إصواننةةةا مةةةن السةةةلفيين
يرفضونها رفضا اا عا ،ويعتبرون السكوس أو التفةويض مةن البةدن المنكةرة،
برغم رة الرواياس وأبو ها ووضو ها الشمس في ضح النهار.
مةةن ذلة  :مةةا أوردنةةا غيةةر مةةرة ممةةا رواه الاللكةةائي عةةن محمةةد بةةن الحسةةن
صا ب أبي نيف اولو :ا فق العلمام لهةم مةن الشةرل والغةر علة اإليمةان
بالقرآن واأل ادي التي جام بهةا ال قةاس عةن رسةول

صةل

عليةو وسةلم

في صف الر عةز وجة  ،مةن غيةر فسةير ون وصةف ون شةبيو ،فمةن فسةر
شةةي ا مةةن ذلة فقةةد صةةرج ممةةا ةةان عليةةو النبةةي صةةل

عليةةو وسةةلم  ،وفةةارل

الدماع  ،فإنهم لم يصفوا ولةم يفسةروا ،ولكةن آمنةوا بمةا فةي الكتةا والسةن أةم
سكتوا ،ونقلو عنو ابن يمي (.)77

( )77نقلو عنو الهفبي في «مختصةر العلةو» (ص ،)159وانبةر« :مدمةون الفتةاوى» (،4/4
 ،)5ورسال «التنزيو» نبن ادام (.)19/18
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وروى ع مان بن سةعيد الةدارمي  -فةي تابةو «الةرد علة الدهمية »  -عةن
محمد ابن الحنيف  :أنو اال« :إنما هل فهه األم إذا كلم في ربها»(.)78
وروي عنو أنو اال« :إن او مما ممن انوا ابلكم أ ي وا عل مما انوا يكيفةون فيةو،
فسألوا عما فول السمام وما ح األرر فتافوا»(.)79
ولةةهل يقةةول الةةدارمي نفسةةو  -وفةةو مةةن غةةالة الم بتةةين« :ومةةن األ ادي ة :
أ ادي جامس عن النبةي صةل

عليةو وسةلم االهةا العلمةام ،ولةم يفسةروفا،

ومت فسرفا أ دفم برأيو ا هموه»(.)80
ضةةا« :واةةد ةةان مةةن مض ة مةةن السةةلف يكرفةةون الخةةور فةةي
ويقةةول أي م
فها»(.)81
ويقةةول سةةفيان بةةن عيين ة « :مةةا وصةةف

ت ة نفسةةو فةةي تابةةو فقرام ةةو

فسيره ،ليس أل د أن يفسره بالعربي ون بالفارسي »(.)82
فلم يدةز رجمة العبةارة بلغة أصةرى  -الفارسةي  -ألن الترجمة لةون مةن
التفسير.
ويروي البيهقي عن أفلةح بةن محمةد :أنةو اةال لعبةد
عبد الر من ،إني أ ره الصف  -يعني صف الر

بةن المبةارك« :يةا أبةا

تة  -فقةال لةو عبةد  :أنةا

أشةةد النةةاس رافي ة لةةهل  ،ولكةةن إذا نطةةق الكتةةا بشةةيم جسةةرنا عليةةو ،وإذا
(« )78الرد عل الدهمي » للدارمي (ص.)261
( )79المصدر السابق (ص.)262
(« )80الرد عل المريسي» للدارمي (ص.)446
(« )81الرد عل الدهمي » (ص.)259
(« )82األسمام والصفاس» للبيهقي (ص.)314
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جامس األ ادي المستفيض البافرة كلمنا بو .الة  -أي البيهقةي :وإنمةا أراد
-و

أعلم  -األوصام الخبرية  ،أةم كلةم بهةا علة نحةو مةا ورد بةو الخبةر ن

يداويونو»(.)83
ضا عةن و يةع أنةو اةال« :أدر نةا إسةماعي بةن أبةي صالةد
ويروي البيهقي أي م
وسفيان ومسعرا يحدأون بههه األ ادي ون يفسرون شي ما»(.)84
وعن أبي عبيد أنو اةال« :فةهه األ ادية التةي يقةول فيهةا :ضةح ربنةا مةن
انو عبادة وار صيةره ،وأن جهةنم ن متلةي تة يضةع ربة ادمةو فيهةا،...
وفهه األ ادي في الرواي في عندنا ق ،ملها ال قةاس بعضةهم عةن بعةض،
غير أنا إذا س لنا عن فسيرفا ن نفسرفا ،وما أدر نا أ دما ييفسرفا»(.)85
وينقةة الشةةيس إسةةماعي الصةةابوني فةةي تابةةو «عقيةةدة السةةلف وأصةةحا
الحدي » عةن اإلمةام مالة أنةو اةال« :إيةا م والبةدن ،اية  :يةا أبةا عبةد  ،ومةا
البدن؟ اال :أفة البةدن الةهين يتكلمةون فةي أسةمام

وصةفا و و المةو وعلمةو

وادر و ،ن يسكتون عما سك عنو الصحاب والتابعون»(.)86
ومةةن ذل ة اةةول اإلمةةام أ مةةد ححةةع عنةةدما س ة عةةن أ ادي ة الصةةفاس:
«ن من بها ونصدل بها ون يف ون معن » .رواه عنو الخالل بسند صحيح.
ونصوص أئم السلف في اولهم« :أمروفا مةا جةامس ،مةع عةدم الخةور
في بيان معنافا» أ ر من أن حصر ،من ذل ما االةو اإلمةام الحةافل الترمةهي
( )83المصدر السابق (ص.)33
( )84المصدر نفسو (ص.)355
( )85المصدر نفسو (ص.)355
(« )86عقيدة السلف وأصحا الحدي » للصابوني (ص.)119
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في «سننو»« :والمهفب في فها عند أف العلم من األئم م ة سةفيان ال ةوري،
ومال بن أنس ،وابن المبارك ،وابن عيين  ،وو يع ،وغيةرفم :أنهةم رووا فةهه
األشيام ،أم االوا :نروي فهه األ ادي ون من بها ون يقال :يةف؟ وفةها الةهي
اصتةةاره أف ة الحةةدي  :أن ةةروى فةةهه األشةةيام مةةا جةةامس ،وي ة من بهةةا ،ون
فسر ،ون توفم ،ون يقال :يف؟ وفها أمر أفة العلةم الةهي اصتةاروه وذفبةوا
إليو» .افـ(.)87
واولةةةةو« :ون فسةةةةر» فةةةةو نفةةةةس اةةةةول بعةةةةض أئمةةةة السةةةةلف« :ارام هةةةةا
فسيرفا» ،واولو« :ون تةوفم» معنةاه :يصةرم افرفةا الةهي يةوفم مشةابه
لخلقةةو ،مةةع فةةويض المعنةة الحقيقةةي هلل عةةال  ،وأمةةا الكيةةف فةةال نحتةةاج
لتفويضةةو ألن الكيةةف محةةال عل ة

عةةال  ،مةةا اةةال اإلمةةام مال ة

ححةةع:

«ون يقال :يف ،و يف عنو مرفون»( )88أي :أنو ن يف هلل عال .
واال اإلمام أبو جعفر الطحاوي ححةع فةي «عقيد ةو» الشةهيرة« :و ة مةا
جام في ذل من الحدي الصحيح عن الرسول صل

عليو وسةلم فهةو مةا

اةةال ،ومعن ةاه عل ة مةةا أراد ،ن نةةدص فةةي ذل ة متةةأولين بآرائنةةا ،ون متةةوفمين
بأفوائنا ،فإنو ما سلم في دينو إن من سلم هلل عز وج ولرسولو صل
وسلم  ،ورد علم ما اشتبو عليةو إلة عالمةو ،ونقةول:

عليةو

أعلةم فيمةا اشةتبو علينةا

علمو»(.)89

( )87انبر« :سنن الترمهي» تا الز اة ( )35 ،34/3الحدي رام ( .)662و رر فةها فةي
التفسير ( )214/8الحدي ( )3048بع مك بتعليق عزس الدعاس.
( )88انبر« :الفتح» (.)407/13
( )89انبر« :شرح العقيدة الطحاوي » نبن أبي العز .حقيق :بشير محمد عيةون (ص.)163

فصول في العقيدة بين السلف والخلف

89

واةةد أ ةةةد فةةها التفةةةويض ةة علمةةةام الخلةةف ،الةةةهين نقلةةوا مةةةهفب السةةةلف
وشر وه وارروه :من محدأين ومفسرين ومتكلمين وم رصين.
فمةةن المحةةدأين والشةةراح الكبةةار اإلمةةام أبةةو سةةليمان الخطةةابي ،وفةةو رج ة
بير القدر ،متفق عل إمامتو وإنصافو واعتدالو من

األ رام.

يقةةول الخطةةابي :بعةةد شةةر و لحةةدي النةةزول« :والمتشةةابو يقةةع بةةو اإليمةةان
والعلم البافر ،ويو

با نةو إلة

عةز وجة  ،وفةو معنة اولةوَ ََ { :نكا تَ ۡعلَك ُم

ت َ ۡأ َِتلَ ٓءُ َّلِ َّ َّ
ٱهُ} ،وإنما ل الراسخين أن يقولوا :آمنا بو،

مةن عنةد ربنةا» .أةم

اال« :والقول في جميع ذل عند علمام السلف مةا النةاه ،وروي م ة ذلة عةن
جماع من الصحاب رررس»(.)90
ومةةةن المحةةةدأين الكبةةةار :الحةةةافل الكبيةةةر اإلمةةةام البيهقةةةي صةةةا ب «السةةةنن
الكبرى» ،و«معرف السنن واآلأار» ،و«شةعب اإليمةان» ،وغيرفةا .واةد أأبة
ذل في تابو «األسمام والصفاس» ،واد نقلنا عنو يرا في بح نا فها.
ضةةا الحةةافل قةةي الةةدين ابةةن الصةةالح ،الةةهي يقةةول فةةي
ومةةن المحةةدأين أي م
«فتاواه»« :الهي يدين بو من يقتدى بو مةن السةالفين والخةالفين ،واصتةاره عبةاد
الصةةالحون :أن ن يخةةار فةةي صةةفاس

عةةال بةةالتكييف ...ويقولةةون فةةي

ما جام بو من المتشابهاس :آمنا بو ،مقتصرين عل اإليمان جملة مةن غيةر
فصي و كييف ،ويعتقةدون علة الدملة  :أن
الكمال المطلق من

ععةع لةو فةي ة ذلة مةا فةو

وجو ،ويعرضون عن الخور ،صوفمةا مةن أن ةزل اةدم

نشر مكتب دار البيان  -دمشق.
(« )90األسمام والصفاس» للبيهقي (ص.)454
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بعد أبو ها»(.)91
ومن المتكلمين العالم الشهرستاني فةي «الملة والنحة » فهةو يقةول ا يمةا
عقيدة السلف« :بة نقةول مةا اةال الراسةخون فةي العلةم « :ة مةن عنةد ربنةا»
آمنةةا ببةةافره ،وصةةدانا ببا نةةو ،وو لنةةا علمةةو إل ة

عةةال  ،ولسةةنا مكلفةةين

بمعرف ذل  ،إذ ليس ذل من شةرائط اإليمةان وأر انةو ،وا تةا بعضةهم أ ةر
ا تيا ما ت لم يقرأ اليد بالفارسي  ،ون الوجةو ون انسةتوام ،ون مةا ورد مةن
جةةنس ذل ة  ،ب ة إن ا تةةاج فةةي ذ ةةره إل ة عبةةارة عبةةر عنهةةا بمةةا ورد «لف م
بةةا
بلفل» ،فهها فو ريق السالم  ،وليس فو من التشبيو في شيم»(.)92
ويقول كيم الم رصين ابةن صلةدون فةي «مقدمتةو» الشةهيرة« :واضةوا بةأن
اآلياس من الم

 ،فآمنوا بها ولم يتعرضةوا لمعنافةا ببحة ون أوية  ،وفةها

معن اول الك ير منهم :اارأوفا ما جةامس ،أي :آمنةوا بأنهةا مةن عنةد  ،ون
تعرضةةةوا لتأويلهةةةا ون فسةةةيرفا لدةةةواي أن كةةةون ابةةةتالم ،فيدةةةب الواةةةف
واإلذعان»(.)93
واد نق الحافل الهفبي في «سير أعةالم النةبالم» عةن اإلمةام مالة أنةو اةال
في أ ادي الصفاس« :أمرفا ما جامس بال فسير».
واةةال الحةةافل الةةهفبي فنةةاك ابةة ذلةة بأسةةطر« :فقولنةةا فةةي ذلةة وبابةةو:
اإلارار ،واإلمرار ،و فويض معناه إل اائلو الصادل المعصوم» .افـ(.)94
(« )91فتاوى ابن الصالح» (ص.)38 ،37
(« )92المل والنح » للشهرستاني (ص.)105 ،104
(« )93مقدم ابن صلدون» (ص.)513
( )94انبر« :سير أعالم النبالم» (.)105/8
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ارر الهفبي أن الواجب فنا فو فويض المعن  ،وفها يوافق مةا االةو اإلمةام
أ مد« :ون يةف ون معنة » ،وفةو ي بة بةال شة أن مةهفب السةلف واإلمةام
أ مةد والحفةةا أفة الحةةدي

الةةهفبي وغيةره :أن فةةويض المعنة فةةو العقيةةدة

التي ةان علهةا أ ةد مةهافب صيةار فةهه األمة مةن السةلف والخلةف ،وأنهةا فةي
الموافقةة لقةةول عةةز وجةة َ ََ { :نككا تَ ۡعلَكك ُم ت َ ۡأ َِتلَكك ٓءُ َّلِ َّ َّ و
خكك ُنونَ فِككي ۡٱل ِع ۡل ِككم
ٱهُ ََٱل ب َّ ِ
تَنُولُككونَ َيَٰ َنهَّككا بِ ك ِءَ ُ ك ِن ك ۡ ِعه ك ِ َببِهَككا} [آل عمةةران ]7 :عل ة أن الواةةف عل ة لفةةل
الدالل  ،واولوََ { :ٱل ب َّ ِخ ُنونَ  }...إلس :جمل مستأنف ما فو رأي األ رين.

اال الحافل ابن در في «فتح الباري» في مسأل الصةفاس  -نقةال عةن ابةن
المنير :إن فيها أالأ مهافب أو أاوال:
األول :أنهةةةا صةةةفاس ذاس أأبتهةةةا السةةةمع «أي :الةةةو ي» ،ون يهتةةةدي إليهةةةا
العق .
وال اني :أن العةين ناية عةن صةف البصةر ،واليةد ناية عةن صةف القةدرة،
والوجو ناي عن صف الوجود.
ضا معنافا إل
وال ال  :إمرارفا عل ما جامس ،مفو م

عال (.)95

واال الشيس شها الدين السةهرودي فةي تةا «العقيةدة» لةو :أصبةر

فةي

تابو وأب عن رسولو :انستوام والنزول والنفس واليد والعين ،فال يتصةرم
فيها بتشةبيو ون عطية  ،إذ لةون إصبةار
ول ذل الحم .

(« )95فتح الباري» ( )390/13بع السلفي .

ورسةولو مةا داسةر عقة أن يحةوم
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اال الطيبي :فها فو المهفب المعتمد ،وبو يعتد السلف الصالح(.)96
ضةةا مة م
ةائال للتفةةويض« :والصةةوا :
اةةال الحةةافل ابةةن دةةر فةةي «الفةةتح» أي م
اإلمساك عن أم ةال فةهه المبا ة  ،والتفةويض إلة
باإليمان بك ما أوجب

فةي جميعهةا ،وان تفةام

في تابو أو عل لسان نبيو .»...افـ(.)97

ومةةن العديةةب أن ندةةد فةةي أاةةوال شةةيس اإلسةةالم ابةةن يمي ة  :مةةا يوافةةق فةةهه
الوجهة مةةن السةةكوس وعةةدم الخةةور والتفسةةير ،وذلة فةةي اولةةو عةةن السةةلف:
«ولةةةم يفسةةةروا مةةةا يتعلةةةق بالصةةةفاس منهةةةا ،ون ةةةأولوه ،ون شةةةبهوه بصةةةفاس
المخلواين .إذ لو فعلوا شي ا من ذل لنق عةنهم ولةم يدةز أن يكةتم بالكلية  ...بة
بلةةغ مةةن مبةةالغتهم فةةي السةةكوس عةةن فةةها أنهةةم ةةانوا إذا رأوا مةةن يسةةأل عةةن
المتشابو ،بالغوا في فو»(.)98
أم يستشهد بمةا ذ رنةاه مةن ابة مةن اةول محمةد بةن الحسةن« :ا فةق الفقهةام
لهةةم عل ة اإليمةةان بمةةا جةةام فةةي صةةف الةةر عةةز وج ة مةةن غيةةر فسةةير ون
وصف ون شبيو ،فمن فسر شي ا من ذل فقد صرج مما ان عليو النبةي صةل
عليو وسلم  ،وفارل الدماع  ...إلس».
وفها صالم ما فو معروم عن ابن يمية مةن شةدة إنكةاره علة التفةويض
وذمو و بديعو ،ولع فها القول ان في مر ل من يا و.
عل أنا ندد في الحنابل من يوافق فها ان داه ويسانده ،م ة الشةيس مرعةي

( )96المصدر السابق.
(« )97فتح الباري» (.)383/13
(« )98مدمون الفتاوى» (.)3/4
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الهي نقلنا عنو من اب فقرة ويل واضح الدنل عل ذل .
أنوان التفويض في الصفاس:
من ارأ عباراس العلمام الهين ذفبةوا إلة مبةدأ «التفةويض» فةي صةفاس
الخبري  :يدد أنها متفاو في دنلتها عل فها ان داه.
فمنها :الصريح القا ع أو شبو القا ع في فهه الدنل .
ومنها :التفويض القريب من اإلأباس.
ومنها :التفويض القريب من التأوي .
واد استعرس فها التقسيم ممةا تبةو البا ة الدةاد د .محمةد عيةاش الكبيسةي
في تابو القيم عن «الصفاس الخبري عند أف السن والدماع »( ،)99و قسةيمو
التفويض إل أنوان ،وسنعول عل اناتباس من تابو في بح نا فها.
أَ َٰ :ل ِوتض َٰلص ت :
والتفةةويض الصةةريح :مةةا لةةم يكتةةف فيةةو بمدةةرد السةةكوس عةةن فسةةير فةةهه
النصوص ،فمدرد السةكوس ن يقطةع بةأن السةا

اةد فةور ،إن أن صةا بو

ارين دع دنلتو عل التفويض اا ع أو راجح .
 - 1من ذل  :ما إذا ااترن بالسكوس األمةر بالسةكوس ،فهةهه دنلة اا عة علة
إرادة التفويض ،واد ورد عن ير من العلمام نهيهم عن الخور فةي فةهه
النصوص و فسيرفا والس ال عنها ،و بديع من فع ذل .
فهها اإلما مال  :يقول« :والسة ال عنةو بدعة » أي :عةن انسةتوام ،ويقةول:
( )99نشره المكتب المصري الحدي .
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«إيةةا م والبةةدن» ،اي ة  :يةةا أبةةا عبةةد  ،ومةةا البةةدن؟ اةةال« :أف ة البةةدن الةةهين
يتكلمون في أسمام

وصفا و و المو وعلمو وادر و ،ن يسكتون عمةا سةك

عنو الصحاب والتابعون»(.)100
وفها أبو العباس ابن سريا «س303فـ»  -واد اعتبره بعضهم مدةدد الم ة
ال ال  -يقول« :إن الس ال عن معانيها بدع  ،والدوا

فر ويندا »(.)101

وفها محمد بةن الحسةن الشةيباني صةا ب أبةي نيفة ومةدون مهفبةو يقةول:
«فمن فسر شي ما من ذل فقد صرج مما ان عليو النبةي صةل

عليةو وسةلم ،

وفارل الدماع »(.)102
وفةةةها ابةةةن بطةةة العكبةةةري الحنبلةةةي يقةةةول بعةةةد أن سةةةرد يةةةرا مةةةن فةةةهه
النصوص« :فك فهه األ ادية ومةا شةا لها مةر مةا جةامس ن عةارر ون
ضةةر لهةةا األم ةةال ،ون يواضةةع فيهةةا القةةول ،فقةةد روافةةا العلمةةام ،و لقافةةا
األ ةةابر مةةنهم بةةالقبول لهةةا ،و ر ةةوا المسةةأل عةةن فسةةيرفا ،ورأوا أن العلةةم بهةةا
رك الكالم في معانيها»(.)103
 - 2و هل إذا ااترن بالسكوس الحاج إل الكالم ،أن يسأل عنها فةال يديةب،
ما اال أبو عبيد« :إنا إذا س لنا عن فسةيرفا ن نفسةرفا ،ومةا أدر نةا أ ةدما

(« )100عقيدة السلف وأصحا الحدي » للصابوني (ص.)119
( )101انبر« :الصفاس الخبري » للكبيسي.
(« )102مختصةةةةر العلةةةةو» للةةةةهفبي (ص ،)519و فةةةةتح البةةةةاري» ( ،)407/11و مدمةةةةون
الفتاوى» نبن يمي (.)5 ،4/4
(« )103الشرح واإلبان عل أصول السن والديان » (ص.)590
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يفسرفا»(.)104
و مةةا يقةةول ابةةن اتيبة « :فةةإن اية  :يةةف النةةزول منةةو  -جة وعةةز؟ النةةا :ن
نحتم عل النزول منو بشيم»(.)105
 - 3وم ذل  :النهي عن رجم فةهه الكلمةاس إلة غيةر العربية أو انشةتقال
منها ،أو القياس عليها ،ونحةو ذلة  ،فهةها يةدل علة غاية التفةويض ،ية
إن فهه الكلماس ستصبح عل فها الطلسم الةهي ن يمكةن فهمةو أو التعبيةر
عنو.
ومن فها ما جام عن سفيان بةن عيينة أنةو اةال« :مةا وصةف

تة نفسةو

في تابو فقرام و فسيره ،ليس أل د أن يفسره بالعربي ون بالفارسي »(.)106
ومنو :ما نقلو الهفبي عن ابن سريا أنو اال« :ون نتةرجم عةن صةفا و بلغة
غير العربي »(.)107
واةةد جسةةد فةةها الغزالةةي فةةي «إلدامةةو» ية يقةةول« :ن يتصةةرم فةةي لة
األلفا بالتصرم والتبدي بلغ أصرى ،والزيةادة فيةو والنقصةان منةو ،والدمةع
والتفريةةةق ،بةةة ن ينطةةةق إن بةةةهل اللفةةةل ،وعلةةة ذلةةة الوجةةةو مةةةن اإليةةةراد
واإلعرا والتصريف والصيغ »(.)108
 - 2ومن دنئ التفويض :القول بةأن فةهه النصةوص ن يعلمهةا إن
(« )104األسمام والصفاس» للبيهقي (ص.)355
( « )105أوي مختلف الحدي » (ص.)173
(« )106األسمام والصفاس» للبيهقي (ص.)314
(« )107مختصر العلو» (ص.)227 ،226
(« )108إلدام العوام» (ص.)54

نصتيةار
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الواةةف عل ة {َّلِ َّ َّ
ٱهُ} فةةي آي ة [آل عمةةران{ :]7 :فَأ َ َّنككا ٱلَّ كذِت َ فِككي قُلُككوبِ ِتمۡ َز ۡتككغ
َٰ ك َءَ ِن ۡه كءُ ۡٱب ِغَ كا ٓ َي ۡٱل ِِ ۡ هَ ك ِ ََ ۡٱب ِغَ كا ٓ َي ت َ ۡأ َِت ِل ك َِء ََ َنككا تَ ۡعلَ ك ُم ت َ ۡأ َِتلَ ك ٓءُ َّلِ َّ َّ و
فَيَ َّ ِعُككونَ َنككا ت َ ب َ
ٱهُ

ََٱل ب َّ ِخ ُنونَ فِي ۡٱل ِع ۡل ِم تَنُولُونَ َيَٰ َنهَّكا ِبك ِءَ ُك ِنك ۡ ِعهك ِ َب ِبهَكا} ،فالةهي اصتةار فةها
الواف أو اال :إن ل الراسخين اإليمان بها فحسب ،أو جعة البحة فيهةا
عالمة الزيةةغ ،فكة فةةها مةةن سةةماس التفةةويض وأصةةولو ،ولعة أصة فةةهه
السم ما ورد عن رسول

صةل

عليةو وسةلم أنةو اةال« :فكنذَٰ بأتك

َٰلذت ت عون نا تَٰابء نهكء فأَلئكَ َٰلكذت خكمٰٓ هللا فا كذبَهم»(.)109
إن أنو صل

عليو وسلم لم يق  :إن آياس الصفاس من المتشةابو ،ولةيس

فو مح ا فال بين المسلمين ،ولهل

ةر النةزان فةي فةها  -مةا سةنرى إن

شام .
ال ندد فنا الك ير من العلمام يصر ون بأن نصوص الصةفاس

وعل أي

من المتشابو ،وأن المتشابو ن يعلةم أويلةو إن

 ،يقةول أبةو سةليمان الخطةابي:

بعد شر و لحدي النةزول« :المتشةابو يقةع بةو اإليمةان والعلةم البةافر ،ويو ة
با نو إل

عز وج  ،وفو معن اولوَ ََ { :نا تَ ۡعلَ ُم ت َ ۡأ َِتلَك ٓءُ َِّل َّ َّ
ٱهُ} ،وإنمةا ةل

الراسخين :أن يقولوا :آمنا بو ة مةن عنةد ربنةا ...والقةول فةي جميةع ذلة عنةد
علمةةةةام السةةةةلف مةةةةا النةةةةاه ،وروي م ةةةة ذلةةةة عةةةةن جماعةةةة مةةةةن الصةةةةحاب
رررس»(.)110
ويقةةول الشةةيس إسةةماعي الصةةابوني :متحةةدأما عةةن عقيةةدة السةةلف وأصةةحا
الحدي « :ويكلةون علمةو إلة

عةال  ،ويقةرون بةأن أويلةو ن يعلمةو إن ،

( )109رواه البخاري في التفسير ( ،)4547ومسلم في العلم ( )2665عن عائش .
(« )110األسمام والصفاس» للبيهقي (ص.)454
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خك ُنونَ
ما أصبر عن الراسخين في العلم أنهم يقولونو في اولو عال ََ { :ٱل ب َّ ِ
فِي ۡٱل ِع ۡل ِم تَنُولُونَ َيَٰ َنهَّا بَِِء ُ ِن ۡ ِعه ِ َببِهَ وا ََ َنا تَذَّ َّ ُ َّلِ َّ ٓ أَُْ لُوَْٰ ۡٱۡل َ ۡل ب َ ِ}»(.)111

ثانياَٰ :ل ِوتض َٰلن ت ن َٰۡلث ات:
وفنةةا فةةويض اريةةب مةةن اإلأبةةاس :فهنةةا مةةن بعةةض المفوضةةين مةةن يحم ة
المو التفويضي ارائن ودنئ قربو بعةض الشةيم مةن الم بتةين ،إلة

ةد أن

اد يختلط مقصوده بمقصودفم .وفها من شأنو أن يلقي الضبا ويعةتم الررية ،
فقد ن يستطيع البا

أن يميز بسهول المفوضين ف نم من الم بتين.

فمةة مال بعةةض المفوضةةين دةةري علةة ألسةةنتهم المصةةطلحاس التةةي يعنةة
بتأ يةةدفا الم بتةةون لفةةل «الصةةف » ولفةةل «بةةال يةةف» ولفةةل « يدْ ة نةرى علةة
افرفا» ،فههه األلفا دنئة اإلأبةاس ،لةون مةا يصةرفها مةن القةرائن ،ولةهل
نةةرى الم بتةةين يسةةتدلون بهةةهه األلفةةا علةة أن اصةةد المةةتكلم بهةةا اإلأبةةاس ن
التفويض.
فهةها ابةةن يمية  :يةةتكلم عةن اةةول بعةض العلمةةام :بةال يةةف ،فيقةول« :إنةةو ن
يحتاج إل نفي علم الكيفي  ،إذا لم يفهم عن اللفل معنة  ،وإنمةا يحتةاج إلة نفةي
ضةةا فةةإن مةةن ينفةةي الصةةفاس الخبري ة أو
علةةم الكيفي ة إذا أأبت ة الصةةفاس ،وأي م
الصةةفاس مطلقمةةا ن يحتةةاج أن يقةةول :بةةال يةةف ،فمةةن اةةال :إن

لةةيس عل ة

العرش ،ن يحتاج أن يقول :بال يف ،أم يقول في لفبة  :أمروفةا مةا جةامس،
فقةةولهم :أمروفةةا مةةا جةةامس :يقتضةةي إبقةةام دنلتهةةا عل ة مةةا فةةي عليةةو ،فإنهةةا
جامس ألفا ما دال عل معان :فلةو انة دنلتهةا منفية لكةان الواجةب أن يقةال:
(« )111عقيدة السلف وأصحا الحدي » (ص.)107
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أمروا لفبها ،مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد ،أو أمروا لفبها مةع اعتقةاد
أن

ن يوصف بما دل عليو قيق  ،و ين ه فال كون اد أمرس مةا جةامس.

ون يقال ين ه :بال يف ،إذ نفي الكيف عما ليس ب اب لغو من القول»(.)112
ضةةةا :لفةةةل «الصةةةف » إذا أ لقةةة علةةة مةةةا ورد فةةةي فةةةهه
ونحةةةو فةةةها أي م
النصوص ،فحينما يقال عن اليدين أو العين :إنهةا صةفاس هلل عةال  ،فهةها لةيس
بتفويض إذا لم قترن بدنئ دال عليو .و هل اةول بعضةهم :وإن لةو يةدين بةال
يف ،ونحوفا.
و هل

ينما يقرن بعض العلمام الصفاس الخبري بغيرفا ،ويةدرجها حة

كةةم وا ةةد ،ةةأن يقةةال م ة مال :ينبغةةي السةةكوس عةةن صةةفاس

ةةالعلم والقةةدرة

ضةةا فةةي الحقيق ة  ،إن أن ةةرد اةةرائن صةةارف .
والوجةةو واليةةدين .فهةةها لةةيس فوي م
ومع فهه القرائن يبق فها المنح أار أنوان التفويض إل اإلأباس.
وممن ورد عنو اسةتخدام م ة فةهه األلفةا  :يةر مةن العلمةام .ولنتأمة فةي
المقونس التالي :
يقةةول أبةةو سةةليمان الخطةةابي عنةةد شةةر و لحةةدي النةةزول« :وفةةها مةةن العلةةم
الهي أمرنا أن ن من بو ببافره» ،أم يقول« :والمتشةابو يقةع بةو اإليمةان والعلةم
البافر».
إن مةةن الممكةةن أن نفسةةر فةةهه المقولة علة أنهةةا إأبةةاس ،لةةون مةةا عقبهةةا بةةو
الخطةةابي نفسةةو ي ة اةةال بعةةد« :وفةةها معن ة اولةةوَ ََ { :نككا تَ ۡعلَ ك ُم ت َ ۡأ َِتلَ ك ٓءُ َِّل َّ َّ
ٱهُ}

(« )112مدمون الفتاوى» نبن يمي (.)42 ،41/5
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من عند ربنا»(.)113

ونحو فها اةول الشةيس إسةماعي الصةابوني ية سةرد يةرا مةن الصةفاس
الخبرية  ،أةةم اةةال بعةةد« :بة ينتهةةون فيهةةا إلة مةةا االةةو
صةل

عةةال واالةةو رسةةولو

عليةو وسةلم مةةن غيةر ييةادة عليةةو ،ون إضةاف إليةو ،ون كييةةف ون

شةةبيو ،ون حريةةف ون بةةدي ون غييةةر ،ون إيال ة للفةةل الخبةةر عمةةا عرفةةو
العر و ضعو عليو ،بتأوية منكةر ،ويدرونةو علة
عل

ةافره» .فةإذا بقةي اللفةل

ضةا،
افره وعل ما عرفو العر و ضعو عليو :ةان فةها إأبا مةا ن فوي م

ولكنو يعقب مباشرة بقولو« :ويكلون علمو إل
ن يعلمو إن

 ،ما أصبةر

عةال  ،ويقةرون بةأن أويلةو

عةن الراسةخين فةي العلةم أنهةم يقولونةو فةي اولةو

خ ُنونَ فِي ۡٱل ِع ۡل ِم تَنُولُونَ َيَٰ َنهَّا ِب َِء ُ ِن ۡ ِعه ِ َب ِبهَ وا ََ َنا تَكذَّ َّ ُ َِّل َّ ٓ أَُْ لُكوَْٰ
عال ََ { :ٱل ب َّ ِ
ۡٱۡل َ ۡل ب َ ِ}»(.)114

ولع ة األاةةر مةةن ةة فةةها :مةةا يشةةير إليةةو صةةرم البيهقةةي :فةةي تابةةو
«األسمام والصفاس» ية يدعة

ة نةك لةم يكةن اا عمةا فةي قريةر الصةف

ح عنوان «با ما ذ ر في ها» ،فتةراه يقةول« :بةا مةا ذ ةر فةي الةهاس»،
«با مةا ذ ةر فةي الةنفس»« ،بةا مةا ذ ةر فةي الصةورة» ...إلةس ،لكنةو ينمةا
يأ ي إل نون آصر من فهه النصوص يدعلو ح فةها العنةوان «بةا مةا جةام
في إأباس الوجو»« ،با ما جام في إأباس اليدين» ...إلس(.)115
إن فها يعني أنةو اصتةار اإلأبةاس ،ولكنةو فةي نفةس الموضةع ةراه يقةول :فةي
(« )113األسمام والصفاس» للبيهقي (ص.)454
(« )114عقيدة السلف وأف الحدي » للصابوني(ص.)107
(« )115األسمام والصفاس» للبيهقي  -في أغلب الكتا .
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إأباس الوجو صةف ن مةن ية الصةورة لةورود صبةر الصةادل بةو ،وبةا مةا
جام في إأباس اليدين صفتين ن من ي الدار  ،لورود الخبةر الصةادل بةو.
فهها التعقيب  -باإلضاف إل ارائن أصرى م بو في تابو  -دعلنةا نقةول :إنةو
لةةم يةةرد اإلأبةةاس ،ومةةن جمل ة فةةهه القةةرائن م ة مال :أنةةو يفص ة بةةين النصةةوص
الواردة في اليد وبين النصوص الواردة في األصابع م مال  -علة صةالم عةادة
أف اإلأباس  -لهل

راه يستشهد عل

أويلو لألصابع بقول الخطةابي« :ولةيس

معنةةةة اليةةةةد فةةةةي الصةةةةفاس بمعنةةةة الدار ةةةة

تةةةة يتةةةةوفم ب بو هةةةةا أبةةةةوس

األصابع»(.)116
ثالثاَٰ :ل ِوتض َٰلن ت ن َٰل أَت :
و ةةةهل فنةةةاك فةةةويض اريةةةب مةةةن التأويةةة وعليةةةو جملةةة مةةةن العلمةةةام
المفوضةةين ،فةةتلمس أو لمةةح فةةي المهةةم مةةا يدعل ة
عا وا تيا ما.
التأوي  ،ولكنهم يتحرجون منو ور م

دةةزم أنهةةم يميلةةون إل ة

َن نظاه هذَٰ َٰلمي نا تأتي:
م
أون :يرا ما نرى أأر المفوضين بالنقا التي انطلةق منهةا الم ولةون فةي
أويلهم ،فهم يشار ونهم في نقط اننطالل ،ولكنهم ن ينطلقون معهم.
ومن فهه المنطلقاس :التصريح بنفي البافر ،وأنو ن يمكن أن يكةون مةرادما
هلل ،أةةم يحدمةةون عةةن عيةةين المةةراد ،وفةةها الةةهي أ لةةق عليةةو اسةةم «التأويةة
اإلجمةةالي» ،واةةد صةةرح بنفةةي ةةافر فةةهه النصةةوص يةةر مةةن العلمةةام ،مةةع
اصتيارفم لمبدأ التفويض.
(« )116األسمام والصفاس» للبيهقي (ص.)336
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وفها فو الهي نسبو اإلمام النةووي إلة جمهةور السةلف وبعةض المتكلمةين،
ي يقول« :مةهفب جمهةور السةلف وبعةض المتكلمةين :أنةو ية من بأنهةا ةق
علة مةةا يليةةق بةةاهلل عةةال  ،وأن افرفةةا المتعةةارم فةةي قنةةا غيةةر مةةراد ،ون
يةةتكلم فةةي أويلهةةا ،مةةع اعتقةةاد نزيةةو

عةةال عةةن صةةفاس المخلةةول ،وعةةن

اننتقال والحر اس وسائر سماس الخلق»(.)117
ما نسب فها إل السلف و ير من العلمام :ابن ير ،ي اال في فسةير
آي انستوام عل العرش« :وإنما نسل في فها المقام مةهفب السةلف الصةالح:
مال ة واألوياعةةي وال ةةوري واللي ة بةةن سةةعد والشةةافعي وأ مةةد وإسةةحال بةةن
رافويو وغيرفم مةن أئمة المسةلمين اةدي مما و ةدي ما ،وفةو إمرارفةا مةا جةامس
من غير كييف ون شبيو ون عطي  ،والبافر المتبةادر إلة أذفةان المشةبهين
منفي عن »(.)118
ولةةهل نةةرى :أن مةةن اشةةتهر بالتأوي ة
عليهما ر م

ةةأبي المعةةالي الدةةويني والغزالةةي -

 -ينما يريدون أن يميلوا إل التفةويض فةي بعةض الموااةف

يميلةةون إل ة فةةها ،فتةةرى م ة مال الدةةويني ينمةةا اصتةةار التفةةويض فةةي «عقيد ةةو
النبامي » اصتاره بهها المعنة  ،فتةراه يقةول« :واةد اصتلفة مسةال العلمةام فةي
البةةةوافر التةةةي وردس فةةةي الكتةةةا والسةةةن  ،وامتنةةةع أفةةة الحةةةق عةةةن اعتقةةةاد
فحوافةةا ،وأجروفةةا عل ة موجةةب مةةا بتةةدره أفهةةام أربةةا اللسةةان منهةةا ،فةةرأى
بعضهم أويلها والتزام فها المنها في آي الكتا  ،وما صح مةن سةنن الرسةول
صل

عليو وسلم  ،وذفب أئمة السةلف إن اننكفةام عةن التأوية  ،وإجةرام

(« )117صحيح مسلم بشرح النووي» (.)36/6
( « )118فسير ابن ير» (.)211/2
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عةال  .والةهي نر ضةيو

رأيما وندين هلل بو عقةدما :ا بةان سةلف األمة »( .)119ونحةو فةها فعة الغزالةي فةي
«إلدامو»(.)120
واد أدرك ابةن يمية صطةورة فةها المنحة علة مهفبةو اإلأبةا ي ،فةأنكر أن
يكون أ د من السلف اد ذ ر أن افر فهه النصوص غيةر مةراد ،فتةراه يقةول
م مال« :يا سبحان

يف لم يق الرسول يو مما من الدفر ،ون أ ةد مةن سةلف

األم ة  :فةةهه اآليةةاس واأل ادي ة ن عتقةةد مةةا دل ة عليةةو ،ولكةةن اعتقةةدوا الةةهي
قتضةةيو مقاييسةةكم ،أو اعتقةةدوا ةةها و ةةها ،فإنةةو الحةةق ،ومةةا صةةالف ةةافره فةةال
عتقدوا افره»(.)121
فةةابن يمي ة إذن أدرك أن نفةةي البةةافر فةةو انطةةرة التأوي ة  ،ت ة لةةو ةةان
البافر يعني التشةبيو «والتدسةيم» ،فهةو ن يقةول :إن البةافر التم ية بصةفاس
المخلةةواين ،أو مةةا فةةو مةةن صصائصةةهم ،فةةال ريةةب أن فةةها غيةةر مةةراد ،ولكةةن
السلف واألئم لم يكونوا يسمون فها افرفةا ،ون ير ضةون أن يكةون ةافر
القرآن والحدي

فرا وبا مال»(.)122
م

ال  :النزان مع شيس اإلسالم فنا :فيما دل عليةو فةهه النصةوص ،أئةها النةا
في معن اولو عال ۡ ََ { :
ٱص ِ ۡ ِلح ُِۡ ِم َببََِ فَ ِننَََّ بِأ َ ۡعيُهِهَكا} [الطةور ]48 :أي :بحفبنةا

ورعايتنا و ل نا ،نكون اد صرجنةا عمةا دلة عليةو اآلية ؟ ةال ،بة الةراجح فةو
(« )119العقيدة النبامي » إلمام الحرمين (ص.)32
( )120انبر« :إلدام العوام» (من ص 87إل .)95
(« )121مدمون الفتاوى» (.)19/5
( )122المصدر السابق (.)43/3
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فها ،وفو المقصود من اآلي دون إأباس األعين هلل عال .
و هل إذا النا في اولو عال
إن معنافا :أن

{ :قُ ۡ َن ِۢ ِبيَ ِ َِ َنلَ ُِ ُ
َكيي} [الم منةون]88 :
وت ُك ِ ش ۡ

شيم ح سةلطان ادر ةو و صةرفو ،نكةون اةد صرجنةا عةن

دنل اآلي ؟ ال.
إن دعةةوى أن البةةافر و ةةده فةةو مةةا ةةدل عليةةو النصةةوص غيةةر مسةةلم ون
مقبول  ،ب اد يكون األار إل لسان العر فو المعن الكنائي أو المدايي.
أانيا :ومن مبافر الدنو من مسةل التأوية عنةد بعةض أفة التفةويض فةو:
ذ ر أاوال الم ولين عند فسير اآلي أو شةرح الحةدي  ،دون إنكةار عليهةا ،بة
اد يدصلها ضمن أاوال أفة الحةق ،أو السةلف أو نحةو فةها .ولكنةو ن يقطةع فةو
بالمراد منها ،ومةن تبةع شةرح اإلمةام النةووي لصةحيح مسةلم يةرى ذلة جلي،ةا،
ولنضةةر عل ة ذل ة م ة م
ةان وا ةدما :عنةةد شةةرح النةةووي لحةةدي النةةزول اةةال:
«وفها الحدي من أ ادي الصفاس ،وفيو مهفبان مشهوران للعلمام:
أ دفما :وفو مهفب جمهور السلف وبعض المتكلمين :أنو ي من بأنهةا ةق
علة مةةا يلي ةق بةةاهلل عةةال  ،وأن افرفةةا المتعةةارم فةةي قنةةا غيةةر مةةراد ،ون
يةةتكلم فةةي أويلهةةا ،مةةع اعتقةةاد نزيةةو

عةةال عةةن صةةفاس المخلةةول ،وعةةن

اننتقال والحر اس وسائر سماس الخلق.
وال اني :مهفب أ ر المتكلمين وجماعاس من السلف ،وفو محكي فنةا عةن
مال واألوياعةي  -أنهةا تةأول علة مةا يليةق بهةا بحسةب موا نهةا ،فعلة فةها
أولوا فها الحدي

أويلين :أ دفما :أوي مال بن أنس وغيةره ،معنةاه :نةزل

ر متو وأمره ومالئكتو ،مةا يقةال :فعة السةلطان ةها ،إذا فعلةو أ باعةو بةأمره.
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وال اني :أنو عل انستعارة ،ومعناه :اإلابةال علة الةداعين باإلجابة واللطةف،
و

أعلم»(.)123
إن فها المنحة يفسةر لنةا أن النةووي يرضة مبةدأ التأوية  ،ولكنةو ن يدةزم

بو ،واد يكون ذل لورعو وا تيا و.
ونحةةو فةةها فعة ابةةن الدةةويي :فهةةو يقةةول« :وإنمةةا الصةةوا اةةرامة اآليةةاس
واأل ادي ة مةةن غيةةر فسةةير ون ةةالم فيهةةا ،ومةةا ي ة من ف ة نم  -أي الم بتةةين
للبوافر  -أن يكون المراد بالوجو الهاس ،ن أنو صةف يائةدة ،وعلة فةها فسةر
اآلي المحققةون فقةالوا :ويبقة ربة  ،واةالوا فةي اولةو عةال { :تُ ِ تك َُنَ ََ ۡه َتكءُ}

[األنعةةام ]52 :يريدونةةو .ومةةا ي ة منهم أن يكةةون أراد بقولةةو« :قلككوب َٰلع ككاد بككي
َّلصك عي » أن اإلصةةبع لمةةا انة فةةي المقلبة للشةةيم ،وأن مةةا بةةين اإلصةةبعين
يتصةةرم فيةةو صةةا بها يةةف يشةةام ...والةةهي أراه :السةةكوس عةةن فةةها التفسةةير
ضةةا ،إن أنةةو يدةةوي أن يكةةون مةةرادما»( )124فاصتيةةاره للسةةكون فنةةا ن لةةبطالن
أي م
التأوي  ،وإنما لعدم القطع بو.
َن َٰلسلف ن أث :
وإذا ان فناك من السلف من فور وسك  ،ولم يخض ولةم يفسةر ،ورعةا
وا تيا ا لدينو ،وصشي من الواون في غلط غير مقصود ،فإن مةنهم مةن أأبة
هلل عال ما ورد من صفاس ،ومن فسر ولم يسك ولم يتواف.
روى البخاري معلقما عن مدافد في اولو عال ۡ :
{ٱخ َ َو بى َعلَٰٓ ۡٱلعَك ۡ ُِ} أي:
(« )123صحيح مسلم بشرح النووي» (.)37 ،36/6
( « )124لبيس إبليس» نبن الدويي (ص.)88 ،87
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عال(.)125
وفناك نصوص يرة وردس عن السلف رررس استدل بهةا بعضةهم علة
اإلأباس ،واستدل بها آصةرون علة التفةويض ،والمتأمة فيهةا بحيةاد وإنصةام:
يدد افر بعضها إل اإلأباس أار  ،و افر أ رفا إل التفويض أار .
واةد نقة الحةافل ابةن دةر فةي «الفةتح» جمةال مةن ذلة فةي شةر و لكتةا
علَٰٓ ۡٱلعَ ۡ ُِ ۡ
ٱخ َ َو بى}.
التو يد من صحيح البخاري في فسير{ :ٱل َّ ۡ ب َم ُ َ

ونق أبو إسماعي الهروي في تةا «الفةارول» بسةنده إلة داود بةن علةي
بةةن صلةةف ،اةةال :نةةا عنةةد أبةةي عبةةد

بةةن األعرابةةي يعنةةي :محمةةد بةةن ييةةاد

علَٰٓ ۡٱلعَك ۡ ُِ ۡ
ٱخك َ َو بى} فقةال :فةو علة العةرش
اللغوي ،فقال لو رج { :ٱل َّ ۡ ب َم ُ َ

مةةا أصبةةر ،اةةال :يةةا أبةةا عبةةد

 ،إنمةةا معنةةاه :اسةةتول  ،فقةةال :اسةةك  ،ن يقةةال:

استول عل الشيم إن أن يكون لو مضاد.
ومةةن ريةةق محمةةد بةةن أ مةةد بةةن النضةةر األسةةدي :سةةمع ابةةن األعرابةةي
يقول :أرادني أ مد بن أبةي دراد  -أ ةد رروس المعتزلة  -أن أجةد لةو فةي لغة
علَٰٓ ۡٱلعَ ۡ ُِ ۡ
ٱخ َ َو بى} بمعن  :استول  ،فقلة  :و مةا أصةب
العر { :ٱل َّ ۡ ب َم ُ َ

فها.
واال غيره :لو ان  -أي استوى  -بمعن استول لم يختك بةالعرش ألنةو
غالب عل جميع المخلوااس.
ونق محيي السن البغوي في فسيره عةن ابةن عبةاس وأ ةر المفسةرين :أن

( )125اال في «الفتح» ( )416/13وصلو الفريابي من رواي ابن أبي نديح عن مدافد.
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معناه :ار فع.
واال أبو عبيد والفرام وغيرفما بنحوه.
وأصرج أبو القاسم الاللكائي في تا «السن » من ريق الحسن البصةري
عةةن أمةةو عةةن أم سةةلم أنهةةا االةة « :انسةةتوام غيةةر مدهةةول ،والكيةةف غيةةر
معقول ،واإلارار بو إيمان ،والدحود بو فر».
ومةةن ريةةق ربيع ة بةةن أبةةي عبةةد الةةر من أنةةو س ة  :يةةف اسةةتوى عل ة
العةةرش؟ فقةةال« :انسةةتوام غيةةر مدهةةول ،والكيةةف غيةةر معقةةول ،وعلةة
الرسال  ،وعل رسولو البالغ ،وعلينا التسليم».
وأصةةرج البيهقةةي بسةةند جيةةد عةةن األوياعةةي اةةال :نةةا والتةةابعون متةةوافرون
نقول :إن

عل عرشو ،ون من بما وردس بو السن من صفا و.

وأصرج ال علبي من وجو آصر عن األوياعي أنو س

عةن اولةو عةال { :ثُك َّم

ۡ
ٱخ َ َو بى َعلَٰٓ ۡٱلعَ ۡ ُِ} فقال :فو ما وصف نفسو.

وأصرج البيهقي بسند جيد عن عبد

بن وفب اةال :نةا عنةد مالة  ،فةدص

علَككٰٓ ۡٱلعَ ك ۡ ُِ ۡ
ٱخ ك َ َو بى} يةةف اسةةتوى؟
رج ة  ،فقةةال :يةةا أبةةا عبةةد { ،ٱل ك َّ ۡ ب َم ُ َ

ضةةا يم( ،)126أةةم رفةةع رأسةةو ،فقةةال :الةةر من عل ة
فةةأ رل مال ة فأصه ةةو ء
الر ن ن
العرش استوى ما وصف بو نفسو ،ون يقال :يف؟ و يف عند مرفةون ،ومةا
أراك إن صا ب بدع  ،أصرجوه.
ومن ريق يحي بن يحي عن مال نحو المنقةول عةن أم سةلم  ،لكةن اةال

( )126الر ضام :عرل يغس الدلد لك ر و.
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فيو« :واإلارار بو واجب ،والس ال عنو بدع ».
وأصةةرج البيهقةةي مةةن ريةةق أبةةي داود الطيالسةةي اةةال :ةةان سةةفيان ال ةةوري
وشعب و ماد بن ييةد و مةاد بةن سةلم وشةري وأبةو عوانة  :ن يحةددون ون
يشبهون ،ويروون فهه األ ادي ون يقولون :يف؟ اال أبو داود :وفو اولنا.
اال البيهقي :وعل فها مض أ ابرنا.
ال «القرضاوي» :وفها يستدل بو عل اإلأباس بال يف.
وأسند الاللكائي عن محمد بن الحسن الشةيباني اةال :ا فةق الفقهةام لهةم مةن
المشرل إل المغر علة اإليمةان بةالقرآن وباأل ادية التةي جةام بهةا ال قةاس
عةةن رسةةول

صةةل

عليةةو وسةةلم فةةي صةةف الةةر مةةن غيةةر شةةبيو ون

فسير ،فمةن فسةر شةي ما منهةا واةال بقةول جهةم فقةد صةرج عمةا ةان عليةو النبةي
صل

عليو وسلم وأصحابو ،وفارل الدماع .

ال «القرضاوي» :وفها يرا ما يستدل بو المفوضون.
ومن ريق الوليد بن مسلم :سةأل األوياعةي ومالكةا وال ةوري واللية بةن
سعد عن األ ادي التي فيها الصف فقالوا :أمروفا ما جامس بال يف.
وأصرج ابن أبي ةا م فةي «منااةب الشةافعي» عةن يةونس بةن عبةد األعلة ،
سمع الشافعي يقول :هلل أسمام وصفاس ن يسع أ ةدما ردفةا ،ومةن صةالف بعةد
أبوس الحد عليو فقد فر ،وأما ابة ايةام الحدة فإنةو يعةهر بالدهة

ألن علةم

ذل ة ن يةةدرك بالعق ة  ،ون بالروي ة والفكةةر ،فن ب ة فةةهه الصةةفاس وننفةةي عنةةو
س َ ِم ۡث ِلَِء ش َۡيي}.
التشبيو ما نف عن نفسو ،فقال{ :لَ ۡي َ
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وأسةةند البيهقةةي بسةةند صةةحيح عةةن أ مةةد بةةن أبةةي الحةةواري عةةن سةةفيان بةةن
عيين اال « :ة مةا وصةف

بةو نفسةو فةي تابةو فتفسةيره الو ةو والسةكوس

عنو».
ال «القرضاوي» :وفها يستدل بو أف التفويض.
ومن ريق أبي بكةر الضةبعي اةال :مةهفب أفة السةن فةي اولةو{ :ٱلك َّ ۡ ب َم ُ
علَٰٓ ۡٱلعَ ۡ ُِ ۡ
ٱخ َ َو بى} اال :بال يف.
َ

واآلأار فيو عن السلف يرة ،وفهه ريق الشافعي وأ مد بن نب .
واال الترمهي في «الدةامع» عقةب ةدي أبةي فريةرة فةي النةزول« :وفةو
عل العرش ما وصف بو نفسو في تابو ،ها اةال غيةر وا ةد مةن أفة العلةم
في فها الحدي وما يشبهو من الصفاس».
واال في با فض الصدا « :اد أبت فهه الرواياس فنة من بهةا ون نتةوفم
ون يقال :يف؟ ها جام عن مال وابن عيين وابن المبةارك أنهةم أمروفةا بةال
يف ،وفها اول أف العلم مةن أفة السةن والدماعة  ،وأمةا الدهمية فأنكروفةا
واالوا :فها شبيو ،واال إسحال بن رافويو :إنما يكون التشبيو لو اي  :يةد يةد،
وسمع سمع»(.)127
واال في فسير المائدة« :اال األئم  :ن من بههه األ ادي من غيةر فسةير،
مةةةنهم :ال ةةةوري ومالةةة وابةةةن عيينةةة وابةةةن المبةةةارك»(« )128وفةةةها يحةةةتا بةةةو
المفوضون».
(« )127سنن الترمهي» تا الز اة ،الحدي (.)662
( )128المصدر السابق تا التفسير (.)3048
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واةةال ابةةن عبةةد البةةر« :أف ة السةةن مدمعةةون عل ة اإلاةةرار بهةةهه الصةةفاس
الةةواردة فةةي الكتةةا والسةةن  ،ولةةم يكيفةةوا شةةي ما منهةةا ،وأمةةا الدهمي ة والمعتزل ة
والخوارج فقالوا :من أار بها فهو مشبو ،فسمافم من أار بها معطل »(.)129
واةةد قةةدم اةةول إمةةام الحةةرمين فةةي «الرسةةال النبامية » فةةي ةةرجيح مةةهفب
السلف في اننكفةام عةن التأوية وإجةرام البةوافر علة مواردفةا ،و فةويض
معانيها إل

عال .

واةةد قةةدم النقة عةةن أفة العصةةر ال الة  ،وفةةم فقهةةام األمصةةار :ةةال وري
واألوياعةي ومالة واللية ومةن عاصةرفم ،و ةةها مةن أصةه عةنهم مةن األئمة ،
فكيف ن يوأق فيما ا فق عليةو أفة القةرون ال الأة  ،وفةم صيةر القةرون بشةهادة
صا ب الشريع (.)130
َن َٰلسلف ن أََّ ل:
وإذا ةةان أ ةةر السةةلف  -مةةا فيةةد الروايةةاس  -اةةد سةةكتوا ،أو فوضةةوا ولةةم
يخوضوا في اضي الصفاس الخبري هلل عال  ،و ان منهم من أأبة  ،فةإن مةن
السةةلف ةةهل مةةن أول فةةي «آيةةاس الصةةفاس» ،مةةا يةةروى عةةن بةةار مفسةةري
السةةلف رررس ،وإن ةةان التأوي ة المةةأأور عةةنهم أا ة بك يةةر مةةن المةةأأور مةةن
التفويض ،ولكنو موجود.
وفو أوية مقبةول غيةر متكلةف ون متعسةف ،بة يدةري علة سةنن لسةان
العر فيما سماه «علمام البالغ » فيما بعد :انستعارة والمداي والكناي .
( )129انبر« :فتح الباري» (.)407/13
(« )130الفتح» (.)408 - 406/13
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110
من،]27 :

اةةال المفسةةرون :ويبق ة رب ة  .و ةةها اةةالوا فةةي اولةةو عةةال { :تُ ِ ت ك َُنَ ََ ۡه َت كءُ}

[الكهف :]28 :أي يريدونو.
واال الضحاك وأبةو عبيةدة فةي اولةوُ { :ك ُّ ش َۡكييٍ َ
ها ِلكَ َّلِ َّ ََ ۡه َتكءُ} [القصةك:

 :]88أي إن فو(.)131
و هل نددفم أولوا في «المعي » فةي م ة اولةو عةال ُ ََ { :ه َكو َن َع ُِكمۡ أ َ ۡتك َ َنكا

ُه ك ُمۡ } [الحديةةد ،]4 :فالمةةأأور عةةن مفسةةري السةةلف أن معنافةةا :فةةو معكةةم بعلمةةو
وإ ا تو ،ما في اآلي المه ورة ،وفي المعي العام .
وأما المعي الخاص م

اولو عةال لموسة وفةارونَّ{ :لِنَّهِكي َنعَ ُِ َمكا ٓ أ َ ۡخك َم ُع

ََأ َ َب بى} [ ةةةو ،]46 :واولةةةو علةةة لسةةةان موسةةة َ { :ك َّ ٓ
خكككيَ ۡت ِت ِ }
ككي َب ِبكككي َ
ككَل َِّل َّن َن ِعك َ
[الشةةعرام ،]62 :واولةةو عل ة لسةةان محمةةد فةةي الغةةار لصةةا بو َ { :ت َ ۡحك َكز ۡن َّلِ َّن َّ
ٱهَ
َنعَهَا} [التوبة  ،]40 :واولةو عةال َّ{ :لِ َّن َّ
ٱهَ َنك َع ٱلَّكذِت َ ٱتَّنَكوَْٰ ََّ ٱلَّكذِت َ ُهكم ن ُّۡحسِكهُونَ }
[النح

 ،]128 :فمعنافا :التأييد والرعاي والعون من

عال .

م
أويال(.)132
وفها ما ارره ابن يمي نفسو ،وإن ان ن ييسميو
ٱهِ َن ۡغلُولَك ُ
وم ذل ما جام في اولةو عةال { :قَالَك ِ ۡٱليَتُكودُ تَك ُ َّ
ِتتمۡ
غلَّك ۡ أ َ ۡتك ِ
ان تُه ِِ ُ
َٰا ٓ ُي} [المائدة.]64 :
ف تَ َ
ق َۡي َ
ََلُ ِعهُوَْٰ بِ َما قَالُوَْٰ بَ ۡ تَ ََٰ ُ َن ۡ سُو َط َ ِ

ذ ر السيو ي فةي «الةدر المن ةور» مةا أصرجةو ابةن جريةر وابةن أبةي ةا م
عن ابن عباس في اولوََ { :قَالَ ِ ۡٱليَتُودُ تَ ُ َّ
ٱهِ َن ۡغلُولَك } اةال :ن يعنةون بةهل أن
( )131انبر :دفع شبو التشبيو نبن الدويي (ص )31بتحقيق الكوأري.
( )132انبر« :مدمون الفتاوى» (.)23 ،21/6
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موأوا  ،ولكن يقولون :إنو بخي  ،أمس ما عنده ،عال

111
عمةا يقولةون

علوا بيرا.
وأ د ذل ما جام في سبب نزول اآلية  ،فقةد أصةرج ابةن إسةحال والطبرانةي
في الكبير وابن مردويو عن ابن عباس :اال رج مةن اليهةود يقةال لةو :النبةاش
بن ايس :إن رب بخي ن ينفق ،فأنزل

اآلي .

وأصةةرج ابةةن جريةةر وابةةن أبةةي ةةا م عةةن الضةةحاك فةةي اولةةوَ ...{ :ن ۡغلُولَ ك }
يقولون :إنو بخية لةيس بدةواد ،وفةي اولةوُ { :
ِتتمۡ } أمسةك عةن النفقة
غلَّك ۡ أ َ ۡتك ِ
والخير(.)133

ومما ورد عن السلف من أوية  :مةا نقلةو السةيو ي فةي فسةير اولةو عةال
من سةورة الةر

خك َه ِۡ ُ ُ
غ لَ ُِكمۡ أَتُّكءَ ٱلكثَّنَ ََل ِن} [الةر
منَ { :

من ،]31 :والمةراد بةال قلين:

الدن واإلنس.
اال السيو ي :أصرج ابن جرير وابن المنةهر وابةن أبةي ةا م والبيهقةي فةي
خككهَ ِۡ ُ ُ
غ لَ ُِككمۡ أَتُّككءَ
«األسةةمام والصةةفاس» عةةن ابةةن عبةةاس ررر فةةي اولةةوَ { :

ٱلثَّنَ ََل ِن} اال :فها وعيد من

لعباده ،وليس باهلل شغ .

وأصرج عبد بن ميد وابن جرير عن الضحاك في اآلي  ،اال :وعيد(.)134
ومن تبع التفسير المأأور وجد عن السلف أشيام من فها القبي .

(« )133الدر المن ور» (.)296/2
( )134انبر« :الدر المن ور» (.)144/6
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َٰ تِاق علٰٓ َٰل أَت في بعض َٰلموَٰضع:
واد ا فق الدميع عل التأوي في بعض النصةوص مةن القةرآن والحةدي ن
عقال م
م
ونقال ،م ة ةأويلهم النسةيان المنسةو إلة
بد فيها من اللدوم إل التأوي
عال بالترك واإلعرار ،ما في اولةو عةال

{ :نَسُكوَْٰ َّ
ٱهَ فَهَسِكيَتُمۡ } [التوبة :

.]67
والهي يلزم بهها التأوي اولو عال َ ََ { :نا َانَ َببََُّ نَسِيا} [مةريم ،]64 :واولةو
سكٰٓ} [ ةو ،]52 :وألن النسةيان
سبحانو عل لسةان موسة  َّ { :تَ ِضك ُّ َب ِبكي ََ َ تَه َ
صف نقك يدةب أن ينةزه
بك

عةال عةن ان صةام بهةا فهةو سةبحانو متصةف

مال ،منزه عةن ة نقةك ،فةإذا وصةف نفسةو بالنسةيان فةال بةد أن ية ول

باليمو ،وفو الترك واإلعرار.
وم ذل اولو عال ُ ََ { :ه َو َن َع ُِمۡ أ َ ۡت َ َنا ُه ُمۡ } [الحديد ]4 :أولوفةا بأنةو معهةم
بعلمو وإ ا تو ،تة الم بتةون المةدافعون عةن اإلأبةاس م ة اإلمةام ابةن يمية
ومدرستو يقولون بهل .
ألزمهم بهها التأوي  :أنو عال مستو عل عرشو ،فكيف يكون معهم بها و؟
واد يدص في ذل اولو صل
عن النبي صل

عليو وسةلم فةي الحةدي الةهي رواه مسةلم

عليو وسلم فيما يرويو عن ربو عز وجة  ،ية يقةول

عال لبعض عباده يةوم القيامة « :ع ك ي ن ضك فلكم تعك ني فينكول :يكف
أعككودَ َأن ك بب َٰلعككالمي ؟ قككال :ن ك ِ ع ك ي فككَلن فلككم تع ك

أنككا لككو

ع تء لوه تهي عهك َٰ ،خك طعم َ فلكم تطعمهكي» ،وفةي رواية « :هعك فلكم
تطعمهككي قككال :يككف أطعمككَ َأنك بب َٰلعككالمي ؟ قككالَٰ :خك طعمَ ع ك ي
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فَلن فلم تطعمء ،أنا لو أطعم ء لوه ت ذلَ عه ي»(.)135
وإن ةةان الفةةارل فةةي فةةها التأوية  :أن الةةهي أولةةو فةةو رسةةول
عليو وسلم  ،إذ ن يعقة أن يقةال :مةرر
يمرر البشر ،أو جان

صةةل

ضةا يليةق بها ةو ،ن مةا
عةال مر م

عةا يليةق بكمالةو ،لةيس دةون
 -قدس و عال  -جو م

الخلق

***

( )135رواه مسلم في البر والصل ( )2569عن أبي فريرة.
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مواف الخلف من الصفاس
بعد أن أ لنةا القةول فةي بيةان مواةف سةلف األمة مةن فةهه القضةي الم يةرة:
اضةةةي «الصةةةفاس الخبريةةة » هلل عةةةال  ،والتةةةي أأار هةةةا النصةةةوص الشةةةرعي
المقدس التي جامس في تا

عال  ،أو في أ ادي رسولو صل

وسةةلم  ،ممةةا يفيةةد افرفةةا إأبةةاس التدسةةيم والتر يةةب واننقسةةام فةةي ذاس

عليةو
-

قةدس و عةال  .أو مةةا يفيةد التحيةةز فةي جهة معينة  ،والتحيةز مةةن لةوايم الدسةةم
والمادة ،أو ما يوفم النقك أو التشبيو بالمخلوااس.
وإذا نا اد عرفنا مواف السلف عل ما فيو من صالم في مافيتو و قيقتةو:
أفةةو فةةويض أم إأبةةاس؟ واةةد بينةةا أن مةةن السةةلف مةةن فةةور ،بة الواضةةح مةةن
الرواياس أن أ رفم يفور ،ون يخةور فةي األمةر ،وأن مةنهم مةن أأبة بةال
م
اليال.
يف ،وأن منهم من أول ،وإن ان المروي من ذل
س
عل أنهم جميعما يقطعون بنفي مشابه
عال لخلقو ،لقولو عةال { :لَ ۡكي َ
َِم ۡث ِلَِء ش َۡيي} [الشورى ،]11 :واولو عال ََ { :لَمۡ تَ ُِ لَّءُ ُُِوَٰ أ َ َ ِۢ ُ} [اإلصالص.]4 :

إذا عرفنا مواف السلف رررس ،فيلزمنا أن ندلي مواف الخلف من علمةام
األمة  ،فالعلمةةام فةةي ة جية و ة عصةةر فةةم القةةائمون هلل بالحدة  ،وفةةم مةةن
الطائف المنصورة القائمة علة الحةق ،تة يةأ ي أمةر
بقةةول

عةةز وجة

 ،وفةم المقصةودون

ۡ
ۡ
ق ََبِ ك َِء تَ ۡع ك ِ لُونَ } [األعةةرام:
ِ ََ { :ن َّم ك ۡ ََلَنهَكا ٓ أ ُ َّنك تَ ۡت ك َُنَ بِكبل َح ِ

.]181
ضا المقصودون بالحدي الةهي اةواه ابةن القةيم وغيةره« :تحمك هكذَٰ
وفم أي م
َٰلعلكككم نككك

ككك َلكككف ع َلكككء :تهِكككون عهكككء تح تكككف َٰلغكككالي ََٰ ،ن حكككال
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َٰلم طلي َ ،تأَت َٰلهاهلي »(.)136
ون مةةانع أن يتغيةةر أسةةلو الال قةةين عةةن أسةةلو السةةابقين ،مةةا غيةةر فةةي
الفقو وأصولو ،وفي التفسير وغيره ،وفق ما قتضيو اجةاس النةاس ومطةالبهم
المتطورة.
واةةد بةةدأس العلةةوم لهةةا فةةي صةةورة مبسةةط  ،أةةم بةةدأس تر ةةب و تعقةةد ،أةةم
ص و قعد ،أم فص و وسع.
و ما رأينا ذل في علم الفرون العملي  ،رأيناه في علم األصول انعتقادي .
ةايرا لمةةنها السةةلف،
ولهةةها لةةم يكةةن عدبمةةا للنةةاس أن يكةةون مةةنها الخلةةف مغة م
اسةةتداب لمةةا جةةد فةةي الحيةةاة اإلسةةالمي مةةن دصةةول أمةةم مختلف ة فةةي اإلسةةالم،
واصةةتال المسةةلمين بمل ة ونح ة شةةت  ،ومةةن رجم ة تةةب الفلسةةف اليوناني ة
وغيرفا ،ومةن ةأأر يةر مةن المسةلمين بهةهه النحة والفلسةفاس ،ومةن هةور
فرل شت

قول بمقونس غريب  ،لم يعهد السلف رررس.

فها لو فو الهي دعا علمةام الخلةف أن يواجهةوا فةهه التيةاراس الدديةدة بمةا
يلزمها من الخطا  ،فلم يكن ينفعهةا التفةويض والتسةليم ،مةا ةان اإلأبةاس بةال
يف صعبما عل فهمها ،فكةان التأوية مةن الخلةف ني ممةا إلاامة الحدة  ،ودفةع
الشبه  ،والدفان عن العقيدة .فكلموا أاوامهم ومعاصريهم بلسانهم ليبينوا لهم.
( )136الحةةدي ذ ةةره ابةةن القةةيم فةةي «مفتةةاح دار السةةعادة» ،واةةواه لتعةةدد راةةو (ح،163/1
 . )164دار الكتب العلمي ببيروس ،و هل العالم ابةن الةويير الةهي اسةتبهر صةحتو
أو سةنو ،لك ةرة راةو ،مةع مةا نقة مةةن صةحيح اإلمةام أ مةد ،والحةافل ابةن عبةد البةةر،
و رجيح العقيلي إلسةناده ،مةع سةع ا العهةم وأمةانتهم ،فهةها يقتضةي التمسة بةو .انبةر:
«الرور الباسم في اله عن سن أبي القاسم» ( . )23 - 21/1دار المعرف بيروس.
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اال في « فسير المنار»:
«وذفب بعض العلمام إل مهفب بين المهفبين ،ففرل بين الةنك المتشةابو
صرم عن افره يتعين فيو معن وا د من المداي ،وبين ما يحتمة
الهي إذا ي
أ ر من معن  ،فأوجب أوي األول دون ال اني.
والمشهور أن الناس اسمان :م بتون للصفاس ،ونافون لها ،وأ ر المحةدأين
وأف األأر م بتون مفوضون ،وأ ر المتكلمين نفاة م ولون.
اال السعد التفتاياني في مبح الصفاس المختلف فيها مةن شةرح المقاصةد:
ومنها :ما ورد بةو ةافر الشةرن ،وامتنةع ملهةا علة معانيهةا الحقيقية  ،م ة :
علَٰٓ ۡٱلعَ ۡ ُِ ۡ
ٱخ َ َو بى} ،واليد في اولةو عةال :
انستوام في اولو عال { :ٱل َّ ۡ ب َم ُ َ
{تَك ُ َّ
ِتتمۡ } { َنككا َنهَ َعككََ أَن ت َ ۡسك ُه َ ِل َمككا ََ َل ۡنك ُ ِبيَك ََّي} ،والوجةةو فةةي اولةةو
ٱهِ فَك ۡكوقَ أ َ ۡتك ِ
{َ ِل ُ ۡ
كي} {ت َ ۡه ك ِ ي
صكهَ َع َ
عةةال ََ { :تَ ۡ نَك بكٰٓ ََ ۡهكءُ َببِككََ } ،والعةةين فةةي اولةةوَ :
علَك بكٰٓ ع َۡيهِك ٓ

بِأ َ ۡعيُهِهَككا} ،فعةةن الشةةيس  -يعنةةي األشةةعري  -أن ةةال منهةةا صةةف يائةةدة ،وعةةن
الدمهةةور  -وفةةو أ ةةد اةةولي الشةةيس  -أنهةةا مدةةاياس ،فانسةةتوام مدةةاي عةةن
انسةةةتيالم أو م يةةة و صةةةوير لعبمةةة

عةةةال  ،واليةةةد مدةةةاي عةةةن القةةةدرة،

والوجو عن الوجود ،والعين عن البصر.
فإن اي  :جمل المكوناس مخلوا بقدرة
آدم صةةل

عال  ،فما وجو خصيك صلةق

عليةةو وسةةلم سةةيما بلفةةل الم نةة ؟ ومةةا وجةةو الدمةةع فةةي اولةةو:

{بِأ َ ۡعيُهِهَا}؟
أجيب بأنو أريد مال القةدرة ،و خصةيك آدم شةريف لةو و كةريم ،ومعنة
{ت َ ۡه ِ ي بِأ َ ۡعيُهِهَا} أنهةا دةري بالمكةان المحةو بةالكأل والحفةل والرعاية  ،يقةال:
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حو ةةو عنايتةةو ،و كتنفةةو

رعايتو ،واي  :المراد األعين التي انفدرس من األرر ،وفو بعيد.
ومن الم المحققين من علمام البيان :اولنا انسةتوام مدةاي عةن انسةتيالم،
واليد واليمين عن القدرة ،والعةين عةن البصةر ،ونحةو ذلة إنمةا فةو لنفةي وفةم
التشةةبيو والتدسةةيم بسةةرع  ،وإن فهةةي م ةةيالس و صةةويراس للمعةةاني العقلي ة
بإبرايفةةا فةةي الصةةور الحسةةي  ،واةةد بينةةا ذل ة فةةي شةةرح التلخةةيك .افةةـ ةةالم
السعد .ونحوه في الموااف وشر و(.)137
نماذج من الم علمام الخلف:
وينبغةةي لنةةا فنةةا أن نقةةدم نمةةاذج ممةةا اةةال علمةةام الخلةةف فةةي بيةةان وجهةة
نبرفم ،و يف وافوا من النصوص التي أأارس اإلشكال ،لنعرم مةوافهم مةن
أاوالهم ،فال نزان من أ د :أنهم من أعالم األم الةهين نصةروا الةدين ،وصةدموا
العلم ،ووافوا في وجو المال دة والمبتدعين الماراين.
َل َٰب َٰلهوزي في «دفع ش ء َٰل َٰ يء»:
اال اإلمةام الحةافل الفقيةو الةواعل المربةي الموسةوعي المصةلح ،أبةو الفةرج
ابةةةن الدةةةويي الحنبلةةةي «س597فةةةـ» فةةةي تابةةةو «دفةةةع شةةةبو التشةةةبيو بةةةأ ف
التنزيو» :رأية مةن أصةحابنا  -يعنةي الحنابلة  -مةن كلةم فةي األصةول بمةا ن
يصلح ،وانتد للتصنيف أالأ  :أبو عبةد

بةن امةد ،وصةا بو القاضةي أبةو

يعل  ،وابن الزاغوني ،فصنفوا تبما شانوا بها المهفب ،ورأيةتهم اةد نزلةوا إلة

( « )137فسير المنار» ( ،)198 ،197/3وانبر :شرح المقاصد ( ،)110/2بعة با سةتان،
نفور ،نشر دار المعارم النعماني .
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ععةع صلةق

آدم  -عليةو الصةالة والسةالم  -علة صةور و ،فةأأبتوا لةةو صةورة ووج مهةا يائةدما
عل الهاس ،وعينين وفما ولهواس وأضراسةا وأضةوام لوجهةو فةي السةبحاس،
ويةدين وأصةةابع ،و فةةا وصنصةةرا وإبهامةةا ،وصةةدرا وفخةةها وسةةااين ورجلةةين
واالوا :ما سمعنا به ر الرأس واالوا :يدوي أن ين نمس وييمس ،ويدني العبةد مةن
ذا و ،واال بعضهم :يتنفس أم إنهم يرضون العوام بقولهم :ن ما ييعق .
واةةد أصةةهوا بالبةةافر فةةي األسةةمام والصةةفاس ،فسةةموفا بالصةةفاس سةةمي
مبتدعةةة  ،ن دليةةة لهةةةم فةةةي ذلةةة مةةةن النقةةة ون مةةةن العقةةة  ،ون يلتفتةةةوا إلةةة
النصوص الصارف عن البوافر إل المعاني الواجب هلل عال  ،ون إل إلغةام
ما وجيو البوافر من سماس الحس.
ولةةم يقنعةةوا بةةأن يقولةةوا« :صةةف فع ة » ،ت ة اةةالوا« :صةةف ذاس» ،أةةم لمةةا
أأبتوا أنها صفاس االوا :ن نحملها عل ما وجبو اللغ  ،م « :يةد» علة نعمة
وادرة ون «مديم وإ يان» عل معن بر ولطف ،ون «سال» عل شدة.
ب ة اةةالوا :نحملهةةا عل ة

وافرفةةا المتعارف ة  ،والبةةافر فةةو المعهةةود مةةن

نعوس اآلدميين ،والشيم إنما يحم علة

صةرم ي مة
قيقتةو إذا أمكةن ،فةإن ي

عل المداي ،أم يتحرجون مةن التشةبيو ويةأنفون مةن إضةافتو إلةيهم ،ويقولةون:
نحن أف السن
و المهم صريح في التشبيو ،واد بعهم صلق من العوام ،واد نصح التةابع
والمتبون ،فقل لهةم :يةا أصةحابنا ،أنةتم أصةحا نقة وا بةان ،وإمةامكم األ بةر
أ مد بن نب

ححع يقول وفو ح السيا  :يف أاول ما لم يق ؟
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فإيا م أن بتدعوا في مهفبو ما ليس منو.
أم التم في األ ادي  :حم عل

افرفا ،فبافر القةدم الدار ة  ،فإنةو لمةا

اي ة فةةي عيس ة  -عليةةو الصةةالة والسةةالم « -روح » اعتقةةدس النصةةارى -
لعةةنهم

عةةال  -أن هلل ععةةع صةةف فةةي روح ولد ة فةةي مةةريم .ومةةن اةةال:

استوى بها و المقدس فقد أجراه ععع مدرى الحسياس ،وينبغةي أن ن نهمة مةا
أب بو األص  ،وفو العقة  ،فإنةا بةو عرفنةا

عةال  ،و كمنةا لةو بالقةدم ،فلةو

أنكم التم :نقرأ األ ادي ونسك لمةا أنكةر أ ةد علةيكم ،إنمةا ملكةم إيافةا علة
البافر ابيح ،فال دصلوا في مهفب فةها الرجة الصةالح السةلفي مةا لةيس منةو
فلقد سو م فها المهفب شينما ابي محا ،ت صار ن يقال عن نبلي إن مدسم.
م
فصال اال فيو :واد واع غلةط المصةنفين الةهين ذ ةر هم
أم عقد ابن الدويي
في سبع أوجو:
أَلتا :أنهم سموا األصبار صفاس ،وإنما فةي إضةافاس ،ولةيس ة مضةام
{َنَ َِ ۡنك ُ فِيك ِء ِنك بَُّ ِ كي} [الحدةر ،]29 :ولةيس هلل صةف
صف  ،فإنو اةال عةال َ :
سم رو ا ،فقد ابتدن من سم المضام صف .
ََٰلثاني :أنهم االوا :فهه األ ادي من المتشابو الهي ن يعلمو إن
أم االوا :نحملها عل

عةال ،

وافرفا.

فواعدبما ما ن يعلمو إن

عال أي ةافر لةو؟ وفة

ةافر انسةتوام إن

القعود؟ و افر النزول إن اننتقال؟
ََٰلثالث :أنهم أأبتوا هلل ععع صفاس ،وصفاس الحق  -ج جاللةو  -ن بة
إن بما ب بو الهاس من األدل القطعي .
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ََٰل َٰبع :أنهةم لةم ييفراةوا فةي اإلأبةاس بةين الخبةر المشةهور قولةو صةل
عليةو وسةلم « :تهكزل تعكالٰٓ َّللككٰٓ َٰلسكماي َٰلك نيا»( )138وبةين ةدي ن يصةةح،
قولةةو« :بأتك ببككي فككي أ سك صككوبة»( ،)139بة أأبتةةوا بهةةها صةةف  ،وبهةةها
صف .
ََٰلنككانس :أنهةةم لةةم يفراةةوا بةةين ةةدي مرفةةون إل ة النبةةي صةةل

عليةةو

وسلم وبين دي مواوم عل صحابي أو ابعي ،فأأبتوا بهها ما أأبتوا بهها.
ََٰلسادت :أنهم أولوا بعض األلفا في موضع ،ولم يتأولوفا في موضةع،
ضر م مال لانعام.
قولوَ« :ن أتاني تمَٰي أتي ء ه َل »( )140االوا :ي
ََٰلسككابع :أنهةةم ملةةوا األ ادية علة مقتضة الحةةس ،فقةةالوا :ينةةزل بها ةةو
وينتقة ويتحةةول ،أةةم اةةالوا :ن مةةا نعقة  ،فغةةالطوا مةةن يسةةمع ،و ةةابروا الحةةس
والعق  ،فحملوا األ ادي عل الحسياس.
فرأية الةةرد علةةيهم ني ممةةا لة ال ينسةةب اإلمةةام أ مةةد :إلة ذلة  ،وإذا سةةك ء
نيس ْب ي إل اعتقادي ذل  ،ون يهولني أمر معبةم فةي النفةوس ألن العمة علة
صا في معرف الحق عال  ،ن يدوي فيو التقليد.
الدلي  ،وصصو م
واةةد سة اإلمةةام أ مةةد :عةةن مسةةأل فةةأفت فيهةةا ،فقية  :فةةها ن يقةةول بةةو ابةةن
( )138رواه البخةةاري فةةي التهدةةد ( ،)1145ومسةةلم فةةي صةةالة المسةةافرين ( )758عةةن أبةةي
فريرة.
( )139اال الحافل الهي مي في «مدمع الزوائد» :رواه الطبراني في «الكبيةر» ،وفةي عبةد
بن إبرافيم بن الحسين عن أبيهما ،ولم أر من رجمهما (.)273/1
( )140رواه البخةةاري فةةي التو يةةد ( ،)7405ومسةةلم فةةي الةةه ر والةةدعام ( )2675عةةن أبةةي
فريرة.
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المبارك؟ فقال :ابن المبارك لم ينزل من السمام
واةةال اإلمةةام الشةةافعي ححةةع« :اسةةتخرس

عةةال فةةي الةةرد علة اإلمةةام

حح»(.)141

مال

أم أصه الحافل العالم ابةن الدةويي يفنةد مةا االةو أصةحابو مةن الحنابلة فةي
آياس الصفاس وأ ادي ها ،وأ ال في ذل  ،متتبعما اآلياس القرآني  ،أةم األ ادية
النبوي .
ونحةةن نكتفةةي فنةةا بةةه ر نمةةاذج ممةةا االةةو ألننةةا سةةنتعرر بالتفصةةي لهةةهه
النصوص.
ب
ٱۡل ۡ ك َ َٰ ِ }
فممةةا جةةام فةةي القةةرآن اولةةو عةةال ََ { :تَ ۡ نَك بكٰٓ ََ ۡه كءُ َب ِبككََ ذَُ ۡٱل َهلَ ك ِ ََ ۡ ِ
[الر

من.]27 :
اةةال ابةةن الدةةويي :اةةال المفسةةرون :ويبق ة رب ة  ،و ةةهل اةةالوا فةةي اولةةو

عال { :تُ ِ ت َُنَ ََ ۡه َتءُ} [الكهف ،]28 :أي :يريدونو .واةال الضةحاك وأبةو عبيةدة
في { ُ ُّ ش َۡكييٍ َها ِلكَ َّلِ َّ ََ ۡه َتكءُ} [القصةك :]88 :أي :إن فةو« .ومعنة فةها :أنهةم
فسروا الوجو بالهاس».
اال :واد ذفب الةهين أنكرنةا علةيهم إلة أن الوجةو صةف خةتك باسةم يائةد
عل الهاس .فمن أين اةالوا فةها؟ ولةيس لهةم دلية إن مةا عرفةوه مةن الحسةياس،
وذل ة يوجةةب التبعةةيض ،ولةةو ةةان مةةا اةةالوا ةةان المعن ة  :أن ذا ةةو هل ة إن
( )141انبةةةر« :دفةةةع شةةةبو التشةةةبيو» نبةةةن الدةةةويي (ص )30 - 26نشةةةر المكتبةةة التوفيقيةةة
بمصر ،بتحقيق الشيس الكوأري ،وفي بع ردي ملي بةاألغال المطبعية التةي شةان
الكتا .
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وجهو
ال «القرضاوي» :وفةها إلةزام اةوي ن مخلةك منةو إن القةول بةأن وجهةو
ذا و ،ما روي عن المفسرين.
اال ابن الدويي :واال ابةن امةد :أأبتنةا هلل عةال وج مهةا ،ون يدةوي إأبةاس
رأس .ال  -القائ ابن الدويي :لقد ااشعر بدني مةن جرام ةو علة ذ ةر فةها،
فما أعويه في التشبيو غير الرأس
خككاق ََتُ ك ۡ ع َۡونَ َّلِلَككٰٓ
َٰككفُ َ
أ ةم ذ ةةر ابةةن الدةةويي اولةةو عةةال { :تَك ۡكو َ ت ُِۡ َ
عك َ
ٱل ُّ
سهُو ِد فَ ََل تَ ۡس َ ِطيعُونَ } [القلم ،]42 :أم اةال :اةد ذفةب القاضةي أبةو يعلة إلة أن

«السال» صف ذا ي واال م لو في «يضع ادمو في النار» .وعن ابةن مسةعود
اال :يكشف عن سااو اليمن  ،فتضيم من نور سااو األرر
اال ابن الدةويي :الة  :وذ ةره السةال مةع القةدم شةبيو محةض ،ومةا ذ ةره
عن ابن مسةعود محةال ،ون ي بة هلل صةف بم ة فةهه الخرافةاس ،ون نوصةف
ذا و بنور شعاعي ضيم بو األرر ...إلس.
اةةال :واةةال ابةةن امةةد :يدةةب اإليمةةان بةةأن هلل ععةةع سةةااما ،صةةف لها ةةو ،ف نمةةن
سةب
جحد ذل فر ال  :لو كلم بهها عةامي ج ْلةف ةان ابي محةا ،فكيةف ممةن يي ْن ن
إل العلم؟ فإن المتأولين أعهر منهم ألنهةم يةردون األمةر إلة اللغة  ،وفة نم
أأبتوا سااا للهاس وادما ،ت يتحقق التدسيم والصورة .انته (.)142
خاق} وأم الها فيما بعد.
وسنعود للكالم عن فهه اآلي { :تَ ۡو َ ت ََُِٰۡفُ َ
ع َ

( )142المصدر السابق (ص.)37 - 35
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فهها مواف فةها اإلمةام الحنبلةي الموسةوعي مةن فةهه القضةي الشةائك  ،واةد
االوا :إنو أأر بإمام نبلي موسوعي آصةر ،نهةا فةها المةنها نفسةو فةي اإلنكةار
عل ة الحنابلةة البةةافريين ،وفةةو اإلمةةام أبةةو الوفةةام ابةةن عقيةة «س513فةةـ»
صا ب تا «الفنون» الشةهير ،والةهي اةال عنةو ابةن يمية  :ةان مةن أذ يةام
العالم.
إن من بالغ العةر  :أنهةم يتفننةون فةي التعبيةر عةن الشةيم بصةور شةت ،
ت ي أروا في الو من يخا بونهم .فقد يعبةرون بالمدةاي بةدل الحقيقة  ،واةد
يعبةةرون بالكناي ة بةةدل الصةةريح مةةن القةةول ،واةةد يعبةةرون بأسةةلو انسةةتعارة
المكنيةةة  ،أو انسةةةتعارة التم يليةةة  .وفةةةهه لهةةةا مةةةن أسةةةاليب البالغةةة العربيةةة ،
وأ سب أن اللغاس األصرى ن خلو من ذل  ،عل

فةاوس بةين اللغةاس بعضةها

وبعض.
والقةةرآن اةةد نةةزل بلسةةان عربةةي مبةةين ،فةةال غةةرو أن يسةةتخدم أسةةاليبهم فةةي
الخطا  ،وأن يشتم عل فهه الفنون البالغي المعروف .
وعلة فةها النحةو جةةام الحةدي عةن

تة فةةي القةرآن ،فهةو ن يخلةو مةةن

اسةةةتعمال المدةةةاي أو انسةةةتعارة أو الكنايةةة  ،جريمةةةا علةةة األسةةةاليب العربيةةة
المعهودة.
ٱهِ َن ۡغلُولَك ُ
ِتتمۡ ََلُ ِعهُكوَْٰ
فإذا اال عال عن اليهودََ { :قَالَ ِ ۡٱليَتُكودُ تَك ُ َّ
غلَّك ۡ أ َ ۡتك ِ
ان تُه ِِ ُ
َٰا ٓ ُي} [المائدة .]64 :فالمقصةود بهةهه اآلية
ف تَ َ
ق َۡي َ
بِ َما قَالُوَْٰ َب ۡ تَ ََٰ ُ َن ۡ سُو َط َ ِ

الكريم واضح مام الوضوح ،فاليهود  -اةبحهم
 -بالبخ  ،إذ فو المقصود بقولهم :يد

 -وصةفوا

مغلول  .ورد

 -جة جاللةو

عليهم بهمهم والةدعام
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عليهم :ي
غل أيديهم ولعنوا بما االوا ،ب يةداه مبسةو تان .وفةها الوصةف ناية
عن الدود والبهل والعطام ،ولها اال :ينفق يف يشام.
فليس المقصود بهها النك إأباس يد ون يدين هلل  -ج شةأنو  -بة المقصةود
الرد عل من وصفوه بالبخ  ،ووصفو سبحانو بغاي الدود والفض والعطام.
{َ َ ت َ ۡهعَ ۡ تَ َََ َن ۡغلُولَ َّلِلَ بكٰٓ ُ
عهُ ِنكََ
وفها يشبو اولو عال في وصايا اإلسرامَ :
ََ َ ت َ ۡ س ُۡط َتا ُ َّ ۡٱل َ ۡس ِط فَ َ ۡنعُ َ َنلُونا ن َّۡحسُوبَٰ} [اإلسرام.]29 :

فغ اليد ناي عن البخ والتقتير ،وبسطها

البسةط ناية عةن اإلسةرام

فةةي العطةةام .وفةةها المعن ة فةةي غاي ة الوضةةوح لمةةن اةةرأ القةةرآن ،وعةةرم لغ ة
العر .
آي انستوام عل العرش:
ذ ر القرآن استوام

عال عل عرشو في سبع آيةاس مةن تابةو ،ممتةد ا

بها ،وفي معرر إ هار عبمتو  -ج جاللو  -وعلو سةلطانو علة صلقةو :فةي
سورة األعرام ،ويونس ،والرعد ،و و ،والفراان ،والسددة ،والحديد.
فكيف نبر علمام الخلف إل فها انسةتوام؟ نكتفةي فنةا بمةا ذ ةره اآللوسةي
في فسيره «روح المعاني»:
تحنينات َٰلعَلن َٰآللوخي:
علَكٰٓ ۡٱلعَك ۡ ُِ ۡ
ٱخك َ َو بى}
ذ ر اإلمام اآللوسي في فسير اولةو عةال { :ٱلك َّ ۡ ب َم ُ َ

من سورة و ما رواه ابن أبي شيب فةي تةا «صةف العةرش» ،والحةا م فةي
«مستدر و» ،واال :إنةو علة شةر الشةيخين ،عةن سةعيد بةن جبيةر ،عةن ابةن
عباس ،اةال :الكرسةي موضةع القةدمين ،والعةرش ن يقةدر اةدره إن

عةال ،
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عا ،والصوا وافو عل ال نحبْر.
واد روي مرفو م
واي ة  :العةةرش ناي ة عةةن المل ة والسةةلطان .و عقبةةو الةةبعض بأنةةو حريةةف
لكةةالم

ُ َب ِبككََ
عةةال  ،و يةةف يصةةنع اائ ة ذل ة بقولةةو عةةال َ ََ { :ت ۡح ِم ك ُ َ
عك ۡ َ

فَك ۡكوقَتُمۡ تَ ۡو َنئِككذ ث َ ب َمهِيَ ك } [الحاا ة ]17 :؟ أيقةةول :ويحم ة ملكةةو عةةال يوم ةةه أماني ة ؟
واولةةو  -عليةةو الصةةالة والسةةالم« :فككنذَٰ أنككا بموخككٰٓ آَككذ بناِم ك ن ك قككوَِٰم
َٰلع ُ»( ،)143أيقول :آصةهما بقائمة مةن اةوائم الملة ؟ و ةال القةولين ن يقولهمةا
()144

مةةن لةةةو أدنةة ذول .و ةةةها يقةةال :أيقةةةول فةةيَٰ« :ه كككز عكك ُ َٰلككك م »

الحدي  :افتةز ملة الةر من وسةلطانو؟ وفيمةا رواه البخةاري وغيةره عةن أبةي
عا« :لما قضٰٓ هللا تعالٰٓ َٰلنلق
فريرة مرفو م

في اب فتو عهك فكوق

َٰلع ك َُّ :لن ب م ككي خ ك ن غض ك ي»( ،)145أفيقةةول :فهةةو عنةةده ععةةع فةةول
المل والسلطان؟ وفها هين القولين.
وانسةةةتوام علةةة الشةةةيم جةةةام بمعنةةة انر فةةةان والعلةةةو عليةةةو ،وبمعنةةة
علَكٰٓ ۡٱلهُكودِي ِ} [فةود ،]44 :و{ ِل َ ۡسك َوُ َْٰ
انستقرار ،ما في اولو عال ۡ ََ { :
ٱخك َ َو ۡت َ
علَ بٰٓ ُ
ُوبَِ} [الزصرم ،]13 :و ي
َ
ظت ِ

ان افر ذل مستحيال عليةو عةال اية :

انستوام فنا بمعن انستيالم ما في اولو :اد استوى بشر عل العرال.
و عقب بأن انستيالم معناه صول الغلب بعد العدز ،وذل محال فةي قةو

( )143رواه البخةةاري فةةي الخصةةوماس ( ،)2412ومسةةلم فةةي الفضةةائ ( ،)2373عةةن أبةةي
سعيد الخدري ،وفها لفل البخاري.
( )144رواه البخةاري فةي منااةةب األنصةار ( ،)3803ومسةلم فةةي فضةائ الصةةحاب ()2466
عن جابر بن عبد .
( )145رواه البخاري في التو يد ( )7422عن أبي فريرة.
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عال .
ضا إنما يقال :استول فالن عل
وأي م

ةها ،إذا ةان لةو منةاين ينايعةو ،وفةو

ضا.
في قو عال محال أي م
ضا إنما يقةال ذلة إذا ةان المسةتول عليةو موجةودما ابة  ،والعةرش إنمةا
وأي م
د بتخليقو عال و كوينو سبحانو.
ضةا انسةتيالم وا ةد بالنسةب إلة
وأي م

ة المخلواةاس ،فةال يبقة لتخصةةيك

العرش باله ر فائدة.
بي َٰل َٰزي ََٰلزننَٰ ي:
وأجةةةا اإلمةةةام الةةةرايي بأنةةةو إذا فسةةةر انسةةةتيالم باناتةةةدار ،يالةةة فةةةهه
المطاعن بالكلي  .اال اآللوسي :ون يخف

ال فها الدوا عل المنصف.

واال الزمخشري :لما ان انستوام عل العةرش  -وفةو سةرير الملة  -ن
يحص إن مع المل جعلوه ناي عن المل فقالوا :استوى فالن علة العةرش،
يريدون :مل وإن لم يقعد عل العرش ألبت  ،وإنما عبةروا عةن صةول الملة
ألنةةو أشةةرح وأبسةةط ،وأدل علة صةةورة األمةةر .ونحةةوه اولة  :يةةد فةةالن

بةةهل
مبسو

ويد فالن مغلول  ،بمعن  :أنةو جةواد أو بخية  ،ن فةرل بةين العبةار ين

سةا ،اية
إن فيما ال  ،ت إن من لم يبسط يده اط بةالنوال أو لةم كةن لةو يةد رأ م
فيو :يةده مبسةو  ،لمسةاوا و عنةدفم اةولهم :جةواد ،ومنةو اولةو عةال ََ { :قَالَك ِ
ۡٱليَ ُتككودُ تَ ك ُ َّ
ٱهِ َن ۡغلُولَ ك } اآلي ة  ،عنةةوا الوصةةف بالبخ ة  ،ورد علةةيهم بأنةةو  -ج ة

جاللو  -جواد من غير صور يد ون غ ون بسط .انته .
و عقبةةو اإلمةةام الةةرايي اة م
ةائال :إنةةا لةةو فتحنةةا فةةها البةةا ننفتح ة

ةةأويالس
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{ :فَ ۡ
كبَلَ ۡع نَ ۡعلَ ۡيكََ } [ ةو]12 :

كاب
عال من غير صةور نعة  .واولةو عةال { :قُ ۡلهَكا بتَهَ ُ

انستغرال في صدم

خ بلَما َعلَ ب ٰٓٓ َّلِ ۡب ب َ ِهي َم} [األنبيةام ]69 :المراد منةو خليصةو سسةس عةن يةد
ُونِي بَ ۡ دَٰ ََ َ
ذل البالم ،من غير أن يكون فناك نار وصطا البت .
و ها القول في

ما ورد في تا

لفل ورد في القرآن علة

عال  ،ب القةانون :أنةو يدةب مة

قيقتةو ،إن إذا اامة دنلة عقلية اطعية وجةب

اننصرام عنو ،ولي نمن لم يعرم شي ما لم يخض فيو .انته .
و عقب اآللوسي الرايي بقولو:
ون يخفة علية أنةو ن يلةةزم مةن فةتح البةا فةةي فةهه اآلية انفتةاح ةةأويالس
البا ني فيما ذ ر من اآلياس ،إذ ن داعي لها فناك ،والداعي للتأوي بمةا ذ ةره
الزمخشةةري اةةوي عنةةده ،ولعلةةو الفةةرار مةةن ل ةزوم المحةةال ،مةةع رعاي ة جزال ة
المعن  ،فةإن مةا اصتةاره أجةزل مةن معنة انسةتيالم ،سةوام ةان معنة

قيقيةا

لالستوام ،ما فو افر ةالم الصةحاح والقةاموس وغيرفمةا ،أو مداييةا مةا
م
أويال .انته .
فو افر جعلهم الحم عليو
ال «القرضاوي» :ومما ي يد الم الزمخشري أنا نا في مصةر فةي عهةد
الملكية نحتفة بيةةوم سةةموه «عيةةد الدلةةوس» ،أي جلةةوس الملة علة العةةرش،
ويعنون بو يوم انتقال المل إليو .وإن لم يدلس عل سرير المل في فةها اليةوم
اط.
َٰل َٰزي تُولغ في َٰل أَت :
اال اآللوسي:
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واستدل اإلمام  -أي الرايي  -عل بطالن إرادة المعن البافر بوجوه:
َٰۡلَل :أنو ععع ان ون عرش ،ولما صلق الخلق لم يحتا إل مةا ةان غني،ةا
عنو.
َٰلثاني :أن المستقر عل العةرش ن بةد وأن يكةون الدةزم الحاصة منةو فةي
يمين العرش غير الدزم الحاص منو في يساره ،فيكون ععع في نفسةو م لفمةا،
وفو محال في قو عال للزوم الحدو .
َٰلثالث :أن المستقر عل العرش إما أن يكون متمكنا من اننتقال والحر ة ،
ويلزم ين ه أن يكون ععع مح الحر والسكون ،وفو اةول بالحةدو  ،أو ن
يكون متمكنا من ذل  ،فيكةون جدةا ةالزمن  -أي المقعةد  -بة فةو أسةوأ م
ةان
منو ،عال

بيرا.
عن ذل
علوا م
،

َٰل َٰبع :أنو إن اي بتخصيصو ععع بهها المكان ،وفةو العةرش ،ا تةيا إلة
مخصك ،وفةو افتقةار ينةزه

عةال عنةو ،وإن اية بأنةو عةز وجة يحصة

بك مكان :لزم ما ن يقولو عاا .
س َِم ۡث ِلَِء ش َۡيي} عام في نفي المماأل  ،فلو ةان
َٰلنانس :أن اولو عال { :لَ ۡي َ
جالسا لحص من يماألو ،فحين ه بط اآلي .
َٰلسادت :أنو عةال لةو ةان مسةتقرا علة العةرش لكةان محمةون للمالئكة
ُ َب ِبككََ فَك ۡكوقَتُمۡ تَ ۡو َنئِككذ ث َ ب َمهِيَ ك } [الحاا ة  ،]17 :و ام ة
لقولةةو عةةال ََ { :تَ ۡح ِم ك ُ َ
عك ۡ َ
ام الشيم ام لهل الشيم ،و يف يحم المخلول صالقو؟
َٰلسككابع :أن األمةة أجمعةةة علةة أن اولةةةو عةةال { :قُكك ۡ ُهككك َو َّ
ٱهُ أ َ َ كك } مةةةن

المحكماس ،وعل فرر انستقرار عل العرش يلزم التر يب واننقسةام ،فةال
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يكون ععع أ دا في الحقيق  ،فيبط ذل المحكم.
إل أن اال:
َٰلعاش  :أن الخلي سسس اال ٓ َ { :أ ُ ِ ُّ ۡٱۡلٓفِ ِلي َ } [األنعةام ]76 :فلةو ةان عةال
مسةةتقرا علة العةةرش لكةةان جسةةما آفةةال أبةةدا ،فينةةدرج حة عمةةوم فةةها القةةول.
انته .
اال اآللوسي:
أم إنو  -أي الرايي عفا
مراد

عال عنو  -ضعف القةول بأنةا نقطةع بأنةو لةيس

عال مةا ييشةعر بةو البةافر ،بة مةراده سةبحانو شةيم آصةر ،ولكةن ن

نيعين ذل المراد ،صوفما مةن الخطةأ ألنةو عةز وجة لمةا صا بنةا بلسةان العةر
وجب أن ن نريد باللفل إن موضوعو في لسانهم ،وإذا ةان ن معنة لالسةتوام
في لسانهم إن انستقرار وانستيالم ،واد عهر ملةو علة انسةتقرار ،فوجةب
ملو عل انستيالم ،وإن لزم عطي اللفل وأنو غير جائز.
بأي َٰب ع َٰلسَل :
وإل ة نحةةو فةةها ذفةةب الشةةيس عةةز الةةدين ابةةن عبةةد السةةالم ،فقةةال فةةي بعةةض
فتاويو :ريق التأوي بشر و  -وفو ار التأوي  -أار إلة الحةق ألن
عال إنما صا ب العر بما يعرفونو ،واد نصب األدل عل مةراده مةن آيةاس
كات َنكا نُ ِكز َل
تابو ألنو سبحانو اال{ :ث ُ َّم َّلِ َّن َ
علَ ۡيهَكا بَيَانَكءُ} [القيامة ِ { ،]19 :ل ُ َكيِ َ ِللهَّ ِ
َّلِ َل ۡي ِتمۡ } [النحة  ،]44 :وفةها عةام فةي جميةع آيةاس القةرآن ،فمةن واةف علة الةدلي

أفهمةةو

عةةال مةةراده مةةن تابةةو ،وفةةو أ مة ممةةن لةةم يقةةف علة ذل ة  ،إذ ن
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يستوي الهين يعلمون والهين ن يعلمون( .)146انته .
اال اآللوسي :وفيو وسط في المسأل .
بأي َٰب َٰلتما :
اةةال اآللوسةةي :واةةد وسةةط ابةةن الهمةةام فةةي «المسةةايرة»  -واةةد بلةةغ ر بةة
انجتهاد ما اال عصةرينا ابةن عابةدين الشةامي فةي «رد المحتةار اشةي الةدر
المختار»  -وس م
طا أصك من فةها التوسةط ،ذ ةر مةا اصةلو :وجةو اإليمةان
بأنو عال استوى علة العةرش مةع نفةي التشةبيو .وأمةا ةون المةراد :اسةتول ،
فأمر جائز اإلرادة ن واجبها ،إذ ن دلي عليو ،وإذا صيف عل العام عةدم فهةم
انستوام  -إذا لم يكن لمعن انستوام إن بان صال ونحوه من لةوايم الدسةمي
 فال بأس بصةرم فهمهةم إلة انسةتيالم ،فإنةو اةد أبة إ الاةو عليةو لغة فةياولو:

فلمةةا علونةةةا واسةةتوينا عليهمةةةو جعلنافمو مرعة لنسةر و ةائر
واولو :اد استوى بشر ...البي المشهور.
وعل نحو ما ذ ر:

ما ورد مما افره الدسمي فةي الشةافد ،اإلصةبع

والقدم واليد ،ومخلك ذل التوسط في القريب بين أن دعو الحاجة إليةو لخلة
في فهم العوام وبين أن ن دعو لهل .
ونق أ مد يرول عن أبي امد أنو اال :ن صالم في وجو التأوية عنةد
عين شبه ن ر فع إن بو(.)147
( )146انبر أيضما« :البحر المحيط» للزر شي (.)441 ،440/3
( )147فسير «روح المعاني» لآللوسي (ج )16فسير اآلي ( )5من سورة و.
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بأي َٰب دقيق َٰلعي :
وأضةةيف فنةةا إلةة رأي اإلمةةام عةةةز الةةدين ابةةن عبةةد السةةالم :رأي لميةةةهه
ضةا إذا ةان
وصا بو العالم اإلمام ابن دايق العيد ،فقد رجةح ابةول التأوية أي م
اريبمةةا ،اةةال اإلمةةام بةةدر الةةدين الزر شةةي فةةي «البحةةر المحةةيط» بعةةد ذ ةةر رأي
اإلمام عز الدين :واال صا بو ابن دايق العيد :ونقول فةي األلفةا المشةكل إنةو
ق وصدل عل الوجو الهي أراده ،ومن أول شي ما منها فإن ةان أويلةو اريبمةا
عل ما يقتضيو لسان العر و فهمو في مخا بتها لةم ننكةر عليةو ،ولةم نبدعةو،
وإن ان أويلو بعيدما وافنا عنةو واسةتبعدناه ،ورجعنةا إلة القاعةدة فةي اإليمةان
بمعناه مع التنزيو .ال «والقائ الزر شي» :و ي ساعد التأوي لغة العةر
فال يقطع بأنو فو المراد ،فاهلل أعلةم بمةراده ،بة نقةول :يدةوي أن يكةون المةراد
ةةها ،واةةد يتةةرجح ذلةة بةةالقرائن المحتفةة بةةاللفل .نبةةو عليةةو بعةةض المشةةايس.
انته (.)148
َٰلزننَٰ ي تع م ط تق َٰلِهات َعلم َٰل يان:
ونحةةن إذا نبرنةةا فةةي فسةةير رجةة

الزمخشةةري  -و فسةةيره معتمةةد عنةةد

وائف األم لها وإن ان فو معتزلي،ةا  -ندةده يعتمةد ريةق الكناية فةي م ة
علَكٰٓ
فهه اآلياس ،انبر ما االو في فسير اولو عةال فةي سةورة ةو{ :ٱلك َّ ۡ ب َم ُ َ
ۡٱلعَ ۡ ُِ ۡ
ٱخ َ َو بى} [اآلية « :]5 :ولما ان العرش  -وفو سرير المل  -ممةا يةردم

المل  :جعلةوه ناية عةن الملة  ،فقةالوا :اسةتوى فةالن علة العةرش ،يريةدون:
مل  ،وإن لم يقعد عل السرير ألبتة » افةـ .واةد نقلة

( )148انبر« :البحر المحيط» للزر شي (.)441/3

المةو فةي فةها الموضةع
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فةةي حقيقةةاس العالم ة اآللوسةةي ،أةةم اةةال الزمخشةةري :والتفسةةير بالنعم ة  -أي
فسير اليد بالنعمة  -والتمحة للت نية  :مةن ضةيق العطةن ،والمسةافرة عةن علةم
()149

البيان مسيرة أعوام

فالرج فنا يعتمد عل «علم البيان» من علةوم البالغة  ،وفةو ابةن بدةد ها،
فمن ينكر عل الزمخشري أنو من الطراي األول من علمام البالغ ؟
نتب خي قط في «َٰلظَلل»:
وإل فها النها مال الشهيد سيد اطب ،رج «التصةوير الفنةي فةي القةرآن»
ما نقرأ ذل في أ ر من مواع في « ةالل القةرآن» ،صةه مةا ذ ةره فةي سةورة
خك َّ ِ أَتَّكا
يونس عند اولو عال َِّ { :ل َّن َببَّ ُِ ُم ٱ َّهُ ٱلَّكذِي ََلَكقَ ٱلسَّك ب َم ب َو ِ
ِ فِكي ِ
ت ََ ۡٱۡل َ ۡب َ
علَككٰٓ ۡٱلعَك ۡ ُِ} [اآلية  ،]3 :اةةال فةةي اولةةو{ :ث ُك َّم ۡ
ث ُك َّم ۡ
ٱخك َ َو بى َعلَككٰٓ ۡٱلعَ ك ۡ ُِ}:
ٱخك َ َو بى َ

عةةرش الكةةون ،ناي ة عةةن مقةةام السةةيطرة العلوي ة ال ابتة الراسةةخ باللغ ة التةةي
يفهمها البشر ،ويتم لون بها المعاني ،عل

ريق القةرآن الكةريم فةي التصةوير

و دسيم المعاني المدردة في صورة سةي خييلية  « ،مةا بينةا فةها فةي فصة
التخيي الحسي والتدسيم من تا  :التصوير الفني في القرآن الكريم».
واةةال فةةي اولةةو{ :ثُكك َّم ۡ
ٱخكك َ َو بى َعلَككٰٓ ۡٱلعَكك ۡ ُِ} :و{ثُكك َّم} فنةةا ليسةة للتراصةةي

الزمةةاني ،إنمةةا فةةي للبعةةد المعنةةوي «أاةةول :أو مةةا يسةةميو النحويةةون :التراصةةي
الر بي» فالزمان فنا ن

لو .وليس فناك ال ون في لم كةن هلل سةبحانو

أم ان  ،فهو سبحانو منزه عةن الحةدو ومةا يتعلةق بةو مةن الزمةان والمكةان،
لةةهل ندةةزم بةةأن {ث ُك َّم} فنةةا للبعةةد المعنةةوي ،ونحةةون آمنةةون مةةن أننةةا لةةم نتدةةاوي
(« )149الكشام» للزمخشري ( )530/2بع دار المعرف بيروس.
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المنطق المأمون التةي يحةق فيهةا للعقة البشةري أن يحكةم ويدةزم ألننةا نسةتند
إل ة ااعةةدة لي ة فةةي نزيةةو

سةةبحانو عةةن عااةةب الهي ةاس والحةةانس ،وعةةن

مقتضياس الزمان والمكان»( .)150انته .
وفةةي سةةورة السةةددة عنةةد اولةةو عةةال { :ث ُ ك َّم ۡ
ٱخ ك َ َو بى َعلَككٰٓ ۡٱلعَ ك ۡ ُِ} يقةةول::

انستوام عل العرش :رمةز نسةتيالئو علة الخلةق لةو .أمةا العةرش ذا ةو فةال
سةةبي إلةة اةةول شةةيم عنةةو ،ون بةةد مةةن الواةةوم عنةةد لفبةةو .ولةةيس ةةهل
انس ةتوام ،فبةةافر أنةةو ناي ة عةةن انسةةتعالم .ولفةةل {ث ُ ك َّم} ن يمكةةن أن يكةةون
للتر يب الزمني ألن

سةبحانو ن تغيةر عليةو األ ةوال ،ون يكةون فةي ةال

أو وضع سبحانو أم يكون في ال أو وضةع ةال ،إنمةا فةو التر يةب المعنةوي،
فانستعالم درج فول الخلق ،يعبر عنها فها التعبير( .)151افـ.
ت هي َٰلعَلن َٰب عاشوب:
ونرجع إل العالم الشيس محمد الطافر بن عاشور ،فندده يصول ويدةول
في فسيره «التحرير والتنوير» في فها التوجو البالغي والبياني م
اائال:
«فانستوام يعبر عن شأن عبةيم مةن شة ون الخةالق عةال  ،اصتيةر التعبيةر
بو عل

ريق انستعارة والتم ي

ألن معناه أار معاني المواد العربية إلة

المعن المعبةر عنةو فةي شة ونو عةال  ،فةإن
الغيب لم يكن يتأ

لمةا أراد علةيم معةان مةن عةالم

ذل في اللغ إن بأم ل معلوم من عةالم الشةهادة ،فلةم يكةن

بةةد مةةن التعبيةةر عةةن المعةةاني المغيب ة بعبةةاراس قربهةةا ممةةا يعبةةر بةةو عةةن عةةالم

(« )150في الل القرآن» ( )1763 ،1762/3بع دار الشرول العاشرة.
( )151المرجع السابق (.)2807/5
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الشهادة ،ولهل يك ر في القرآن ذ ةر انسةتعاراس التم يلية والتخييلية فةي م ة
فها.
واد ان السلف يتلقون أم الها بال بحة ون سة ال ألنهةم علمةوا المقصةود
م
مدمال ،ويسمون أم الهةا بالمتشةابهاس ،أةم لمةا
اإلجمالي منها ،فااتنعوا بالمعن
هر عصر ابتدام البح

انوا إذا س لوا عةن فةهه اآلية يقولةون« :اسةتوى

عل العرش» ون نعةرم لةهل

يفمةا ،واةد بينة أن م ة فةها مةن القسةم ال ةاني

َٰك ِ ب َت } فةي سةورة آل عمةران ،فكةانوا
من المتشابو عند اولةو عةال ََ { :أ ُ ََك ُ ُن َ ب َ
يأبون أويلها ،واد ك عيار في «المدارك» عن سفيان بن عيينة أنةو اةال:
سأل رج مال مكا فقال :الر من عل العةرش اسةتوى ،يةف اسةتوى يةا أبةا عبةد
؟ فسك مال ملي،ا ت عةاله الر ضةام ،أةم سةري عنةو ،فقةال« :انسةتوام
معلةوم ،والكيةةف غيةةر معقةةول ،والسة ال عةن فةةها بدعة  ،واإليمةةان بةةو واجةةب،
،
ضان» ،واشتهر فها عةن مالة فةي روايةاس يةرة ،وفةي بعضةها
وإن أل ن
أنو اال لمن سألو« :وأ ن رج سوم ،أصرجوه عني».
وعن سفيان ال وري أنو سة عنهةا فقةال« :فعة

م
فعةال فةي العةرش سةماه

استوام».
واةةد أولةةو المتةةأصرون مةةن األشةةاعرة ةةأويالس أ سةةنها :مةةا جةةنح إليةةو إمةةام
الحرمين أن المراد بانستوام :انستيالم ،بقرين عديتو بحرم علة  ،وأنشةدوا
عل وجو انست ناس لهل اول األصط :

اةةد اسةةتوى بشةةر عل ة العةةرال بغيةةةةةةةر سةةةةةةةيف ودم مهةةةةةةةرال
وأراه بعيةةةدما ألن العةةةرش مةةةا فةةةو إن مةةةن مخلواا ةةةو ،فةةةال وجةةةو لاصبةةةار
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باستيالئو عليو ،مع ا تمةال أن يكةون األصطة اةد انتزعةو مةن فةهه اآلية  ،واةد
اال أف اللغ  :إن معانيو ختلف باصتالم عديتو بعلة أو بةإل  ،اةال البخةاري
عن مدافد :استوى :عال عل العرش .وعن أبي العالية  :اسةتوى إلة السةمام:
ار فع فسوى صلقهن.
عةدي
وأ سب أن استعار و ختلف بقرين الحرم الهي يي نعدى بو فعلو ،فةإن ي
بحرم عل

ما في اآلي ونبائرفا فهو مستعار من معن انعتالم ،مسةتعم

في اعتالم مدايي يدل عل معن التمكن ،فيحتم أنو أريد منو التم ية  ،وفةو
م ي شأن صرفو عال بتدبير العوالم ،ولهل ندده بهها التر يةب فةي اآليةاس
السبع وااعا عقب ذ ر صلق السماواس واألرر ،فالمعن

ين ه :صلقهةا أةم فةو

يدبر أمورفا دبير المل أمور مملكتو مستويا عل عرشو.
وممةةا يقةةر فةةها المعن ة اةةول النبةةي صةةل

عليةةو وسةةلم « :تن ك ض هللا

َٰۡلبَِ ،تطوي َٰلسماََٰت تو َٰلنيانك  ،ثكم تنكول :أنكا َٰلملكَ ،أتك نلكوَ
َٰۡلبِ؟»(.)152
ضا عقب التر يب في موااعو لها بمةا فيةو معنة التصةرم قولةو
ولهل أي م
كاب} ...إلةس ،واولةو فةي سةورة يةونس{ :تُك َبِ ُ ۡٱۡل َ ۡنك َ َنكا ِنك
فنا{ :ت ُۡغَِٰكي ٱلَّ ۡيك َ ٱلهَّ َت َ
خك َّن َ ٱل َّ
س ََ ۡٱلنَ َمك َ ُك
َ
{َ َ
يع َّلِ َّ ِنك ِۢ بَ ۡعك ِ َّلِ ۡذنِك ِءَ} ،واولةو فةي سةورة الرعةدَ :
َٰ ۡكم َ
ش ِِ ٍ
سمٰٓ تُ َِب ُ ۡٱۡل َ ۡن َ تَُِ ِص ُ ۡٱۡلٓ ب َت ِ} ،واولةو فةي سةورة ألةم السةددةَ { :نكا
تَ ۡه ِ ي ِۡل َ َه ُّن َ
يع أَفَك َكَل ت َ َكذَ َّ ُ َنَ  4تُ ك َِب ُ ۡٱۡل َ ۡن ك َ ِن ك َ ٱل َّ
س ك َما ٓ ِي َِّللَككٰٓ
لَ ُِككم ِن ك دَُنِ ك َِء ِن ك ََ ِلككي ََ َ َ
ش ك ِِ ٍ
ِ}.
ۡٱۡل َ ۡب ِ

( )152رواه البخاري في التفسير ( )4812عن أبي فريرة.
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و مةةال فةةها التم ية يقتضةةي أن يكةةون ة جةةزم مةةن أجةةزام الهي ة المم لة
مشب مها بدزم من أجزامالهي ة المم ة بهةا ،فيقتضةي أن يكةون أمة موجةود مةن
أجزام الهي المم ل مشاب مها لعةرش الملة فةي العبمة  ،و ونةو مصةدر التةدبير
والتصةةةرم اإللهةةةي يفةةةيض علةةة العةةةوالم اةةةوى ةةةدبيرفا ،واةةةد دلةةة اآلأةةةار
الصةةحيح مةةن أاةةوال الرسةةول  -عليةةو الصةةالة والسةةالم  -علةة وجةةود فةةها
المخلول العبيم المسم بالعرش ما سنبينو.
عةةدي فعة انسةةتوام بحةةرم الةةالم فهةةو مسةةتعار مةةن معنة القصةةد
فأمةةا إذا ي
والتوجو إل معن

علق اإلرادة،

ما في اولو{ :ث ُ َّم ۡ
ى َّلِلَكٰٓ ٱلسَّك َما ٓ ِي} [البقةرة:
ٱخ َ َو ب ٓ

نحوا من فها المعن  ،إن أنو سل بو ريقة
 ،]29واد نحا صا ب «الكشام» م
الكناي عن المل  :يقولون :استوى فالن عل العرش ،يريدون :يمل .
والعةةرش قيقتةةو :الكرسةةي المر فةةع الةةهي يدلةةس عليةةو المل ة  ،اةةال عةةال :
ُ} [يوسةةف:
ع ك ۡ ُ ع َِظككيم} [النم ة  ،]23 :واةةالَ ََ { :بفَ ك َع أَبَ َو ۡت ك ِء َ
{َلَ َتككا َ
علَككٰٓ ۡٱلعَ ك ۡ ِ
َ

 ،]100وفو في فهه اآلي ونبائرفا مستعم جزما مةن التشةبيو المر ةب ،ومةن
م
ممةاأال لدةزم
بداع فها التشبيو :أن ةان ة جةزم مةن أجةزام الهي ة المشةبه
مةةن أجةةزام الهي ة المشةةبو بهةةا ،وذلة أ مة التم ية فةةي البالغة العربية  ،مةةا
ادمتو آنفمةا ،وإذ اةد ةان فةها التم ية مقصةودا لتقريةب شةأن مةن شة ون عبمة
مل

بحال في من الهي اس المتعارف  ،ناسب أن يشتم علة مةا فةو شةعار

أعبم المدبرين لألمور المتعارفة  ،أعنةي :الملةوك ،وذلة شةعار العةرش الةهي
ولةةو صةةدر صةةرفاس الملة  ،فةةإن ةةدبير

لمخلواا ةةو بةةأمر التكةةوين يكةةون

صدوره بواسط المالئك  ،واد بين القرآن عمة بعضةهم م ة  :جبرية سسةس
ومل ة المةةوس ،وبين ة السةةن بعضةةها :فةةه رس مل ة الدبةةال ،ومل ة الريةةاح،
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والمل الهي ييباشر كوين الدنين ،ويكتب رياو وأجلو وعاابتةو ،و ةهل أشةار
القرآن إل أن من الموجوداس العلوي موجةودما منو مفةا بةو سةماه العةرش ،ذ ةره
القةةرآن فةةي آي ةاس يةةرة .ولمةةا ذ ةةر صلةةق السةةماواس واألرر وذ ةةر العةةرش
ذ ره بما يشعر بأنو موجود اب فها الخلق ،وبين السن أن العرش أعبةم مةن
السماواس وما فيهن ،من ذل

ةدي عمةران بةن الحصةين أن النبةي صةل

عليو وسلم اال « :ان هللا َلم تِك شكيي ق لكء َ ،كان ع شكء علكٰٓ َٰلمكاي،
ثككم َلككق َٰلسككماََٰت ََٰۡلبِ»( ،)153و ةةدي أبةةي فريةةرة عةةن رسةةول
صةةل

عليةةو وسةةلم أنةةو اةةال فةةي ةةدي

وي ة « :فككنذَٰ خككأل م هللا فسككألو

َٰلِككك دَت َٰۡلعلكككٰٓ فننكككء أَخكككط َٰلههككك َ ،أعلكككٰٓ َٰلههككك َ ،فوقكككء عككك ُ
َٰل م َ ،نهء تِه أنتاب َٰلهه »( ،)154واد اية  :إن العةرش فةو الكرسةي،
خيُّءُ ٱل َّ
ِ} [البقةرة ،]255 :مةا
س ب َم ب َو ِ
ت ََ ۡٱۡل َ ۡب َ
خ َع ُ ۡ ِ
وأنو المراد في اولو عال ِ ََ { :

قدم الكالم عليو في سورة البقرة.
واد دل {ث ُ َّم} في اولةو{ :ثُك َّم ۡ
ٱخك َ َو بى َعلَكٰٓ ۡٱلعَك ۡ ُِ} :علة التراصةي الر بةي،

أي :وأعبم من صلةق السةماواس واألرر اسةتواره علة العةرش ،نبيهةا علة
أن صلةةق السةةماواس واألرر لةةم يحةةد

غييةةرا فةةي صةةرفاس

بزيةةادة ون

نقصةةةان ،ولةةةهل ذ ةةةر انسةةةتوام علةةة العةةةرش عقةةةب ذ ةةةر صلةةةق السةةةماواس
واألرر في آياس يرة ،ولعة المقصةد مةن ذلة إبطةال مةا يقولةو اليهةود :إن
اسةةتراح فةةي اليةةوم السةةابع ،فهةةو المقصةةد مةةن اولةةو عةةال ََ { :لَنَ ك ۡ ََلَ ۡنهَككا

( )153رواه البخاري في بدم الخلق ( )3191عن عمران بن صين.
( )154رواه البخاري في الدهاد والسير ( )2790عن أبي فريرة.
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خ َّ ِ أَتَّا ََ َنا َن َّ
ٱل َّ
سهَا ِن لُّغُوب} [ل.)155(]38 :
س ب َم ب َو ِ
ِ ََ َنا بَ ۡيهَ ُت َما فِي ِ
ت ََ ۡٱۡل َ ۡب َ

نماذج أصرى من أويالس الخلف لنصوص الصفاس:
ونه ر فنةا بعةض النمةاذج المعبةرة عةن مواةف الخلةف مةن فةهه النصةوص
المتضمن لما عرم بـ«آياس الصفاس وأ ادي ها».
نعهٰٓ «َٰلصوبة» في َٰلح تث:
أأبت بعض األ ادي أن هلل عال صورة ،فما أويلها عند الخلف؟
ففي رواي مسةلمَّ« :لذَٰ قاتك أ ك م أَكا فلي ههك َٰلوهكء ،فكنن هللا َلكق
آد علٰٓ صوبتء»(.)156
والصورة م ول عنةد جمهةور مةن كلةم فةي فةهه األ ادية مةن أفة السةن
والدماعةةة ألن الصةةةورة عنةةةي التر يةةةب ،يقةةةول البيهقةةةي« :الصةةةورة فةةةي
التر يب والمصور المر ب ...اال

ٓ
سك ُ َنكا َ
غك َّ ََ بِ َ بِكََ
ٱۡلن ب َ
عز وج  { :بتَأَتُّ َتكا ۡ ِ

ُكوبة نَّكا شَكا ٓ َي َب َّ َكََ } [اننفطةار- 6 :
ۡٱل َِ ِ ِتم  6ٱلَّذِي ََلَنَََ فَ َ
كي أَي ِ ص َ
سوَّ ب ََ فَعَ َلَََ  7فِ ٓ

 ،]8ون يدةةةوي أن يكةةةون البةةةاري يمصةةةو مرا ،ون أن يكةةةون لةةةو صةةةورة ألن
الصورة مختلف  ،والهي اس متضادة ،ون يدوي ا صافو بدميعها لتضةادفا ،ون
يدوي اصتصاصو ببعضها إن بمخصك لدواي جميعهةا علة مةن جةاي عليةو
بعضةةها ...وذلةة يوجةةب أن يكةةون مخلوامةةا وفةةو محةةال ،فاسةةتحال أن يكةةون
يمصو مرا ،وفو الخالق البار المصور»(.)157

(« )155التحرير والتنوير» (.)166 - 163/5
(« )156صحيح مسلم بشرح النووي» (.)166 ،165/16
(« )157األسمام والصفاس» (ص.)289
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تث« :رأي ربي في أ سن صورة»:
اال القر بةي فةي ةدي « :فكنذَٰ أنكا ب بكي ت ك فكي أ سك صكوبة» ،أو:
عليةو وسةلم ،

«بأت ببي في أ س صوبة» فها راجع إلة النبةي صةل

أي :رأيتو وأنا في أ سن صةورة( ،)158قةول القائة  :رأية األميةر فةي أ سةن
صةةورة ،ومةةراده :وأنةةا فةةي أ سةةن ييةةي ،و ين ةةه فةةالمراد :أن

عةةال ييةةن

صلقتو سسس ،و م صور و عند رريتو لربو ،ييادة إ رام و عبيم.
واةةال بعةةض المحققةةين مةةا ملخصةةو :يدةةوي أن يكةةون اولةةو« :فككي أ س ك
صوبة» راجعما إلة محمةد صةل
صورة ،بمعن  :أن

عليةو وسةلم  ،أي :رأيتةو وأنةا فةي أ سةن

سن صور و ،ونقلةو إلة في ة يمكنةو معهةا رريتةو ،إذ

ان البشر ن يمكنهم رريتو عال علة صةور هم التةي عليهةا تة ينقلةوا إلة
صةةور أصةةر غيةةر صةةورفم ،مةةا أن أف ة الدن ة يةةنقلهم
صفاس أصر أعل وأشرم ،فدع
ويدوي أن يكون راجعما إل

عةةن صةةفا هم إل ة

لنبيو فهه الكرام في الدنيا.
 ،بمعن  :أنو رأى ربو عل أ سن مةا وعةده

بو من إنعامو وإ سانو وإ رامو ،ما قةول للرجة  :يةف انة صةورة أمةرك
عند لقام المل ؟ فيقول :صير صورة ،أعطاني ،وأنعم علةي ،وأدنةاني مةن محة
رامتو ،فههان أويالن صحيحان جاريان عل أساليب الم العر .
اال :واد جام في بعض الحدي أنو ان رري فةي المنةام ،فةإذا ةان األمةر
ةةهل

ةةان التأوي ة واض ة محا ألنةةو ن ينكةةر رري ة

عةةال فةةي المنةةام ةةهل .

( )158يعبر عن ذل النحويون بأن عبارة «فكي أ سك صكوبة» ةال مةن الفاعة  ،وفةو ةام
المتكلم في «بأت ».
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انته .
وروى أ مةةةد والبخةةةاري ومسةةةلم :أنةةةو سسةةةس اةةةالَ« :لكككق هللا آد علكككٰٓ
صوبتءَ ،طولء خ ون ذبَٰعا» الحدي  .وفيوَ« :

ن ت َ َٰلهه علكٰٓ

صكككوبة آد  ،طولكككء خككك ون ذبَٰعكككا ،فلكككم تكككزل َٰلنلكككق تكككهن

بعككك

كككٰٓ

َٰآلن»(.)159
وفي لفل آصرَّ« :لذَٰ قات أ

م أَا فليه هك َٰلوهكء ،فكنن هللا َلكق آد

علٰٓ صوبتء»(.)160
اال النووي( :)161فها مةن أ ادية الصةفاس ،ومةهفب السةلف :أنةو ن يةتكلم
في معنافا ،ب يقولون :يدب علينا أن ن من بها ،ونعتقد لها معن يليةق بدةالل
عال  ،مع اعتقادنا أنو «ليس م لو شيم» ،وفها القول اصتاره جماعة مةن
محققةةي المتكلمةةين ،اةةال :وفةةو أسةةلم ،وال ةةاني :أنهةةا ة ول عل ة مةةا يليةةق عل ة
سب موااعها.
اال المايري :واد غلةط ابةن اتيبة فةي فةها الحةدي  ،فةأجراه علة

ةافره،

واال :هلل صورة ن الصور ،اةال :وفةها قةول المدسةم  :جسةم ن األجسةام،
لمةةا رأوا أف ة السةةن يقولةةون:

عةةال شةةيم ن األشةةيام ،والفةةرل أن لفب ة

( )159أصرجةةةو أ مةةةد ( 315/2و ،)323والبخةةةاري ( )3326و( ،)6227ومسةةةلم (،)2841
وابةةن صزيم ة فةةي «التو يةةد» ( ،)41 ،40والبغةةوي ( ،)3298والبيهقةةي فةةي «الصةةفاس»
(ص ،)290 ،289عن أبي فريرة رضي عنو .
( )160أصرجةةو مسةةلم ( ،)2612وأ مةةد ( ،)519/2وابةةن صزيمةة ( ،)37والبيهقةةي (،)290
وابن أبي عاصم ( ،)516عن أبي فريرة رضي عنو .
( )161في «شرح مسلم» (.)204/16
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شيم ن فيد الحدو ون تضمن ما يقتضةيو ،وأمةا جسةم وصةورة فيتضةمنان
التأليف والتر يب ،وذل دلي الحدو .
واال أف التأوي ما االو الخطابي( :)162إن الضمير في صةور و يعةود إلة
آدم ،بمعنة  :أن

عةةال صلقةةو ابتةةدام علة صةةور و التةةي أوجةةده عليهةةا ،ولةةم

يردده في أ وار الخلق بنيو نطف  ،أم علق  ،أم مضغ  ،أةم أجنة  ،أةم أ م
فةان،
وفي الحدي اآلصر :الضمير يعود عل المضرو .
واةةال بعةةض المحققةةين مةةا ملخصةةو :يدةةوي عةةود الضةةمير علة آدم ،وعلة
 ،فةةإن عةةاد عل ة آدم فةةالغرر منةةو الةةرد عل ة الدفري ة واليهةةود ،وفةةو مةةن
جوامع الكلم ،فإن الدفري اال  :إن العالم ن أول لو ،فال يوان إن مةن يةوان
آصةةر ابلةةو ،ون يرن إن مةةن بةةهر ابلةةو .فأعلمنةةا سسةةس أن

صلةةق آدم عل ة

صور و التي شوفد عليو ابتدام.
ضةةةا علةةة نبريةةة دارون فةةةي النشةةةوم
الةةة «القرضةةةاوي» :وفةةةو يةةةرد أي م
وانر قةةام ،وأن اإلنسةةان سلس ة مةةن مخلواةةاس أدن ة  ،ومةةا يال يترا ة

تة

وص إل ما فو عليو
م
فعةال فةي المحةدأاس المتكونة غيةر
ضا :إن للطبيعة والةنفس الكلية
واالوا أي م
فع

 .فأعلمنا :أنو أوجده هل دون مشار من بيع أو نفس.
واليهةةود االة  :إن آدم  -أي بعةةد أن عصة وأ ة مةةن الشةةدرة  -ةةان علة

صالم صور و في الدن  ،فلما صرج منهةا نقةك اامتةو ،وغيةر صلقتةو ،فأعلمنةا
بكهبهم ،وأنو صلق في أول أمره عل صور و التي ان عليها عند فبو و.
( )162نقلو عنو البيهقي في «األسمام والصفاس» (ص.)290
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 ،فإضةةاف صةةورة آدم إليةةو علة وجةةو التشةةريف

والتخصيك ،ن عل ما يسبق للوفم من معاني اإلضاف  ،قولهم :الكعب بية
 ،وإنما صصصو باإلضاف إل

دون غيره ألن

صلقو دفعة وا ةدة مةن

غير ذ ر وأن ة  ،ون ضةمتو األر ةام ،وصلقةو بيةده ،وأسةدد لةو مالئكتةو ،وفةو
علة ذلة  ،وفةو نبيةر اولةو

أبو البشر ،فنبهنا سسس بإضاف صةور و إلة

سكََ }
{َنََِ ۡن ُ فِي ِء ِنك بَُّ ِ كي} [الحدةر ،]29 :واولةو ٓ َ ََ { :أ َ ۡعلَك ُم َنكا فِكي نَ ِۡ ِ
عال َ :

[المائدة ،]116 :واولوِ { :ل َما ََ َل ۡن ُ ِب َي ََّي} [ص.]75 :
سةا ورو م ةا ويةدين ،فكةهل إضةةاف
فكمةا ن ةدل فةهه اإلضةاف علة أن لةو نف م
الصورة إليو عال ن دل عل أن لو صورة.
ضا فالعر
اال :وأي م

ستعم الصورة عل وجهين:

أ دفما :الصورة التي في شك مخطط محدود بالدهاس.
وال ةةاني :بمعنةة صةةف الشةةيم ،قةةولهم :مةةا صةةورة أمةةرك؟ يةةف انةة
صةةورة نفسة ؟ وفةةها فةةو المةةراد فنةةا ،فةةإن

جعلةةو صليفة فةةي أرضةةو :ييعلةةم،

ويأمر ،وينه  ،ويسوس ،ويدبر ،وسخر لو ما في السماواس ومةا فةي األرر.
انته .
واعتةةرر بعضةةهم فةةهه األجوبةة واةةال :الواجةةب أن مةةر األ اديةة

مةةا

جامس بال أوي  ،ون كييف ،فإن الضمير إذا ان عائدما عل آدم ن فائدة فيةو،
إذ ليس يش أ ةد أن

صلةق اإلنسةان علة صةور و ،والسةبان واألنعةام علة

صةةور ها ،فةةأي فائةةدة فةةي الحم ة عل ة ذل ة ؟ ون جةةائز أن يقةةال :عائةةد عل ة
المضرو  ،إذ ن فائدة فيو ألن الخلق عالمون بةأن آدم صلةق علة صلةق ولةده،
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وجهو عل وجوفهم؟
اال الشيس مرعي :ال  :وفي فها انعترار نبةر ،فإنةو ن يةرد بعةد إبةراي
ما قدم من النكاس والحكم.
نعةةم ،ممةةا يقةةوي انعتةةرار اولةةو سسةةس فةةي ةةدي آصةةر « :تن حككوَٰ
َٰلوهء ،فنن َٰب آد َلق علكٰٓ صكوبة َٰلك م »( ،)163واةول المةايري فةي
فها الحدي  :إنو ليس ب اب عنةد أفة الحةدي  ،فيةو مةا فيةو ،فقةد رواه ابةن أبةي
شيب عن جرير ،عن األعما ،عن بيب بةن أبةي أابة  ،عةن عطةام بةن أبةي
رباح ،عن ابن عمر ،عن النبي صل

عليو وسلم .

وفها غاي ما اال البيهقي( :)164يحتم أن لفل فها الحدي

مةا فةي الحةدي

اآلصر( ،)165فأداه بعض الرواة عل ما واع في البو من معناه .و

أعلم.

أم رأي الحافل ابن دةر اةال( :)166واةد أنكةر المةايري ومةن بعةو صةح
فهه الرواي  ،واد أصرجها ابن أبي عاصم في «السةن »( ،)167والطبرانةي(،)168
( )163اال الشيس شعيب :رواه ابن أبي عاصةم ( ،)517والةداراطني فةي «الصةفاس» (،)48
والبيهقةةي فةةي «األسةةمام والصةةفاس» ( ،)291واآلجةةري فةةي «الشةةريع » ( ،)315وابةةن
صزيمة فةةي «التو يةةد» ( ،)38واةةال :إن فةةي الخبةةر علة مةال أالأمةةا :إ ةةدافن :أن ال ةةوري اةةد
صالف األعما في إسناده ،فأرس ال وري ولم يق  :عن ابن عمةر .وال انية  :أن األعمةا
مدلس لم يه ر أنو سمعو من بيب بن أبي أاب  .وال ال ة  :أن بيةب بةن أبةي أابة أيضمةا
مدلس ،لم يعلم أنو سمعو من عطام.
( )164في «األسمام والصفاس» (.)291
( )165في «األسمام والصفاس» :ما روينا في دي أبي فريرة.
( )166في «فتح الباري» (.)183/5
( )517( )167وإسناده ضعيف.
( )168في «المعدم الكبير» ( ،)1380وإسناده ضعيف ،ما اال الشيس شعيب.
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ضةا(،)169
من دي ابن عمر بإسناد رجالو أقاس ،وأصرجها ابن أبي عاصةم أي م
مةةن ريةةق أبةةي فريةةرة بلفةةل يةةرد التأوي ة األول ،اةةال« :ن ك قات ك فليه ه ك
َٰلوهء ،فنن صوبة َهء َٰۡلنسان علٰٓ صوبة َهكء َٰلك م » ،اةال :فتعةين
إجرام ذل عل ما قرر بين أف السن مةن إمةراره مةا جةام مةن غيةر اعتقةاد
شبيو.
ال «القرضاوي» :واد بين من خريا الشيس شةعيب األرنةارو  :أن فةها
الحةةدي لةةم يةةرو مةةن ريةةق صةةحيح ون سةةن ،فةةال يدةةوي أن يعةةول عليةةو.
والمفرور في األ ادي المتعلق بالعقائةد :أن كةون فةي غاية الصةح  ،تة
إن بعضهم اشتر أن كون متوا رة ،ومع فها يعتمةد بعضةهم علة أ ادية ن
يقبلهةةا بعةةض العلمةةام فةةي الترغيةةب والترفيةةب .واةةد اةةال ابةةن الدةةويي :إنهةةم
يستدلون بأ ادي لو روي في نقض الوضوم ما ابل  .انته .
اال :ويعم بعضهم أن الضمير يعود عل آدم ،أي :علة صةفتو ،أي :صلقةو
موصوفما بالعلم الهي فض بو عل الحيوان ،اال :وفها محتم .
واي ( :)170الضمير هلل ،و مس اائلو بما فةي بعةض راةو« :علكٰٓ صكوبة
َٰل م » ،فالمراد بالصةورة :الصةف  ،أي :إن

صلقةو علة صةفتو مةن العلةم

والحياة والسمع والبصر ،وغير ذلة  ،وإن انة صةفاس

ن يشةبهها شةيم.

انته .
واةةال بعةةض أفة التأوية  :إن «فةةي» بمعنة «البةةام» مةةا فةةي اولةةو عةةال :

( )521( )169وإسناده ضعيف.
( )170في «فتح الباري» أيضما (.)3/11
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{ َه ك ۡ تَ ُ
هظ ك ُ َنَ َّلِ َّ ٓ أَن تَك ۡكأتِيَ ُت ُم َّ
ٱهُ فِككي ُظلَ ك ِن ك َ ۡٱلغَ َمككا ِ } [البقةةرة ،]210 :أي :ببل ة ،

فيكون معن اإل يان فنا :أنو يحضر لهم ل الصةورة ،ويةه ر أنةو ملة عبةيم
يقولون لهم بأمر

 :أنا ربكم.

وأمةةا الصةةورة ال انيةة  :فهةةي صةةفتو عةةال  ،ن يشةةار و فيهةةا شةةيم ،وفةةو
س َِم ۡث ِلكَِء ش َۡكيي} ،ولةهل اةالوا:
الوصف الهي انوا عرفوه في الدنيا بقولو{ :لَ ۡكي َ
إذا جامنا ربنا عرفناه.
اال القر بي :ون يستبعد إ الل الصورة بمعن الصةف  ،فمةن المتةداول أن
يقال :صورة فها األمر ها ،أي :صةفتو ،واية  :الكةالم صةرج مخةرج المشةا
بلفل الصورة ،و

أعلم .ومهفب السلف أسلم(.)171

ومعن فها أن الصورة  -لو صح  -معنوي ن سي  ،ما ذفةب المشةبه
والمدسم من اديم ،و ما ذفب اليهود الهين شبهوا الخالق سبحانو بخلقو.
وفها ما فسره اإلمام الغزالي ،وفو من المتشددين في التنزيو ،فقةد ذ ةر فةي
تةةا «المحب ة » مةةن «اإل يةةام» أن مةةن أسةةبا المحب ة  :المناسةةب بةةين الةةر
المحبو والعبد المحب ،وفو السبب الخامس ،وإليها يومي اولةو عةال { :فَك ِنذََٰ

خ ِه ِت َ } [الحدةر ،29 :ص ،]72 :اال :وإليو
خوَّ ۡت ُءُ ََنَ َِ ۡن ُ فِي ِء ِن بَُّ ِ ي فَنَعُوَْٰ لَءُ ب َ
َ
يرمةةز اولةةو صةةل

عليةةو وسةةلم َّ« :لن هللا َلككق آد علككٰٓ صككوبتء» ،تة

ةةةن القاصةةةةرون :أن ن صةةةةورة إن الصةةةورة المدر ةةةة بةةةةالحواس ،فشةةةةبهوا
وجسموا وصوروا عال

بيرا(.)172
علوا م
ر العالمين عما يقولون ،

(« )171أااوي ال قاس» (ص.)173 - 166
( )172انبر« :اإل يام» ( )309 ،308/4بع دار المعارم بيروس.
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عةةال  -وفةةهه ريقة أ ةةر

ةةةالم العةةةر ومدايا هةةةا واسةةةتعارا ها

و م يال ها التي صو ب بها ،وجام القرآن والشرن بها(.)173
واد تب األستاذ العقاد في تابو « قائق اإلسالم »...لمة ايمة فةي منزلة
اإلنسةةان فةةي اإلسةةالم لخصةةها فةةي لمتةةين :أنةةو مخلةةول مكلةةف مس ة ول ،وأنةةو
مخلول عل صورة الخالق ،وشر ها شةر م ا يليةق بمخا بة العقة المعاصةر.
فليراجع(.)174
َٰلَِل ع «َٰلساق»:
خكاق ََتُك ۡ ع َۡونَ َّلِلَكٰٓ
ومن المتشابو :السال فةي اولةو عةال { :تَ ۡكو َ ت ََُِٰۡكفُ عَك َ
ٱل ُّ
سهُو ِد} [القلم.]42 :

واولةو سسةس فةي ةدي البخةاري ومسةةلم :اةالوا :يةا رسةول  ،فة نةةرى
ربنا يوم القيام ؟ وفيو فيقول« :ه بيهِم َبي آت تع فونكء بتكا؟ فينولكون:
نعم ،فيَِٰف عك خكاق ،فكَل ت نكٰٓ نك
أذن هللا لككء بالسككهود َ ،ت نككٰٓ ن ك
ظت

كان تسكه هلل نك تلنكاي نِسكء َّل
ككان تسككه َٰتنككاي َبتككاي َّل هع ك هللا

ط ن ََٰ ة ،لما أبَٰد أن تسه َ علٰٓ قِا  »...الحدي (.)175

( )173انبر :شرح األبي عل مسلم (.)54/7
( )174انبر :تابنا «المرجعي العليا لاسالم» (ص )152وما بعدفا.
( )175رواه أ مد ( ،)17 ،16/3ومسلم ( ،)302( )183من دي أبي سعيد.
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وفي بعض رل البخاري(« :)176تَِٰف ببها ع خاقء».
اال الخطابي( :)177فها الحدي مما هيةب القةول فيةو شةيوصنا فةأجروه علة
افر لفبو ،ولم يكشفوا عن با ن معناه ،عل نحو مةهفبهم فةي التوايةف عنةد
فسير

ما ن يحيط العلم بكنهو من فها البا (.)178

واال أف التأوي  :فها ي ول عل معن شدة األمر وفولو.
خككاق} ،أي:
َٰككفُ َ
اةال الدةةوفري( )179وغيةةره فةي اولةةو عةةال { :تَ ۡكو َ ت ُِۡ َ
عك َ
عن شدة ،و ما يقال :اام الحر عل سال.
وروى الحا م في «المستدرك»( )180من ريةق عكرمة  ،عةن ابةن عبةاس:
خكاق} فقةال :إذا صفةي علةيكم شةيم
أنو س عن اولو عةال { :تَ ۡكو َ ت ََُِٰۡكفُ عَك َ
من القرآن فابتغوه من الشعر ،فإنو ديوان العر  ،أما سمعتم اول الشاعر:

اةةةد سةةةن لةةةةي اومةةة ضةةةةر

واام ة الحةةر بنةةا عل ة سةةال

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال
األعنة
وشدة.
عباس :فها يوم ر
اال ابن

عنةو مةن ريةق

( )176فو فيو بةرام ( )4919و( ،)7439مةن ةدي أبةي سةعيد رضةي
سعيد بن أبي فالل ،واد روى عنو الدماع  ،ولم يسلم من الم.
( )177نقلو عنو البغوي في «شةرح السةن » ( ،)142/15والبيهقةي فةي «األسةمام والصةفاس»
(.)345
( )178انته الم الخطابي.
( )179في «الصحاح» (« )499/4سول».
( ،)500 ،499/2( )180واال :فها دي صةحيح اإلسةناد ،ووافقةو الةهفبي .ورواه الطبةري
( ،)24/29والبيهقةةي فةةي «األسةةمام والصةةفاس» ( ،)345و سةةنو الحةةافل فةةي «الفةةتح»
(.)428/13
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وعن علي بن أبي لح  ،عن ابن عباس( )181في اولو عةال { :تَ ۡكو َ ت ََُِٰۡكفُ

خاق} اال :فو األمر الشديد المفبع من الهول يوم القيام .
َ
ع َ
واال بعض األعرا ( )182و ان يطرد الطير عن الزرن في سن جدب :

عدب من نفسي ومن إشةفااها ومن راد الطيةر عةن أريااهةا
في خه ق َِٰ ع خاقتا
خكككاق} أي :يةةةوم يشةةةتد األمةةةر،
َٰكككفُ َ
وفةةةي البيضةةةاوي(َ { :)183تك ۡككو َ ت ُِۡ َ
عككك َ
ويصعب الخطب ،و شف السال م في ذل  ،أو يوم يكشف عن أص األمةر
و قيقتو ،بحي يصير عيانما ،مستعار من سال الشدر ،وسال اإلنسان.
وفةةي «القةةاموس»( :)184والتفة السةةال بالسةةال :آصةةر شةةدة الةةدنيا بةةأول شةةدة
اآلصرة ،يه رون السال إذا أرادوا شدة األمر واإلصبار عن فولو .انته .
واةةال بعضةةهم :ن ينكةةر أن

سةةبحانو اةةد يكشةةف لهةةم عةةن سةةال لةةبعض

المخلواين من مالئكتو أو غيرفم ،ويدع ذل سببما لما شام من لمتو فةي أفة
اإليمان والنفال.
اال الخطابي( :)185وفيو وجو آصةر لةم أسةمعو مةن اةدوة ،واةد يحتملةو معنة
اللغ ة  ،سةةمع أبةةا عمةةرو يةةه ر عةةن أ مةةد بةةن يحي ة النحةةوي اةةال :والسةةال:
الةةةنفس ،ومنةةةو اةةةول علةةةي ررر ةةةين راجعةةةو أصةةةحابو فةةةي اتةةةال الخةةةوارج:
( )181رواه البيهقي في «األسمام والصفاس» ( ،)346وإسناده منقطع.
( )182أورده البيهقي في «األسمام والصفاس» (.)346
( )183في « فسيره» (.)754
( )184للفيرويآبادي (.)255/3
( )185نقلو عن البيهقي في «األسمام والصفاس» (.)347
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«ألاا لنهم ولو لف سااي» ،يريد نفسو.
اةةال الخطةةابي( :)186فقةةد يحتمةة علةة فةةها أن يكةةون المةةراد :التدلةةي لهةةم
و شف الحدب ،ت إذا رأوه سددوا لو.
اال :ولس أاطع بو القول ،ون أراه فيما أذفب إليو من ذل .
اال القر بي :فها أصح ما اي في ذل  ،واد ورد بمعناه ةدي ذ رنةاه فةي
تابنا «الته رة»( .)187انته .
والحةةدي الةةهي جلةةب فةةهه الضةةد فةةو مةةا جةةام فةةي «صةةحيح البخةةاري»:
دأنا آدم ،دأنا اللي  ،عن صالد بن يزيد ،عن سةعيد بةن أبةي فةالل ،عةن ييةد
بن أسلم ،عةن عطةام بةن يسةار ،عةن أبةي سةعيد ،اةال :سةمع النبةي صةل
عليةةةو وسةةةلم يقةةةول« :تَِٰكككف ببهكككا عككك خكككاقء ،فيسكككه لكككء ككك نكككؤن
َنؤنه  »...الحدي (.)188
اال الحافل ابن در :وواع في فها الموضع« :تَِٰف ببهكا عك خكاقء»،
وفو من رواي سعيد بن أبي فالل ،عةن ييةد بةن أسةلم ،فأصرجهةا اإلسةماعيلي
هل  ،أم اال :في اولو« :ع خاقء» نكرة ،أم أصرجو مةن ريةق فةك بةن
ميسرة ،عن ييد بن أسلم ،بلفل« :تَِٰف عك خكاق» ،اةال اإلسةماعيلي :فةهه
أصح لموافقتها لفل القرآن في الدمل ( .)189افـ.

( )186نفس المصدر السابق.
( ،)493 ،492/2( )187وفيو أالأ أ ادي  ،وليس دي ما وا دما.
( )188رواه البخاري في تا التفسير ،فسير سورة القلم .الحدي (.)4919
(« )189فتح الباري» (.)664/8
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واد أصه ابن شااال عل البخاري إصراجو دي السةال فةي صةحيحو ألنةو
ضةا:
من رواي ابن أبي فالل ،ويراه ليس من شر و لضعفو .واال ابن زم أي م
ابن أبي فالل ليس بالقوي ،اد ذ ره بالتخليط يحي وأ مد بن نب (.)190
واةال أبةو ةةا م :ن بةأس بةةو .واةال السةاجي :صةةدول ،ةان أ مةةد يقةول :مةةا
أدري أي شيم ،يخلط في األ ادي  .واد وافقو جماع (.)191
وإذا ان راوي فها الحدي م  :ابن أبي فالل المدني اي فيو ما اية  ،فةال
صةةا فةةي أمةةر يتعلةةق بالعقيةةدة ،وي يةةر م ة فةةهه
ينبغةةي أن يعتمةةد عليةةو ،وصصو م
اإلشكانس.
إن الفقهام يرفضون ان تداج بالحدي إذا ان فيو شةيم مةن الضةعف فةي
األ كةةام العلمية  ،م ة  :انسةةتندام ،والحةةيض ،والنفةةاس ،فكيةةف يقبة م لةةو فةةي
وصف

 -ج جاللو؟

نا هاي في َٰل ِ ْه ََٰلنَ َ :
وأما الرج والقدم ففةي صةحيح البخةاري ومسةلم والترمةهي ،عةن أنةس بةن
مال ررر :أن نبي
ن نزت ؟

صل

عليو وسلم اال « :تكزَٰل هتكهم تنكول :هك

ٰٓ تضع بب َٰلعزة فيتا ق نء ،ف نول :قط قط(َ )192عزتَ،

( )190من عليق الشيس يافد الكوأري عل «دفع شبو التشبيو» (ص.)36
( )191انبةةر « :هةةهيب الكمةةال» الترجم ة ( ،)2372و هةةهيب التهةةهيب» ( ،)94/4و ميةةزان
انعتدال» (.)3290
( )192اةةال ابةةن األأيةةر« :قككط قككط» بمعن ة  :سةةب ،و كرارفةةا للتو يةةد ،وفةةي سةةا ن الطةةام
مخفف .
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َتزَى بعضتا َّللٰٓ بعض»(.)193
وفي البخاري« :فيضع َٰل ب ق نء عليتا ،ف نول :قط قط ،فتهكاَ تم لكئ
َتهزَي بعضتا َّللٰٓ بعض».
وفي بعض الطرل ٰٓ « :تضع َٰله اب فيتا ق نء».
وفةةي مسةةلم(« :)194فككَل تككزَٰل فككي َٰلههك فضك

ككٰٓ تهَٰككئ هللا لتككا َلنككا،

فيسِهتم فض َٰلهه ».
اةةال الترمةةهي( :)195واةةد روي عةةن النبةةي صةةل

عليةةو وسةةلم روايةةاس

يرة في م فها ،والمهفب فةي فةها عةن أفة العلةم مةن األئمة  ،م ة  :سةفيان
ال وري ومال بن أنس وسفيان بن عيين وابن المبةارك وو يةع وغيةرفم :أنهةم
االوا :نةروي فةهه األ ادية ونة من بهةا ،ون يقةال :يةف؟ وفةها الةهي اصتةاره
أف الحدي  :أن يرووا فهه األشيام يف جةامس ،وية من بهةا ،ون فسةر ،ون
توفم ،ون يقال :يف.
اال :وفها أمر أف العلم الهي اصتاروه وذفبوا إليو.

( )193رواه البخةةةةةةةةةاري ( )4848و( )6661و( ،)7384ومسةةةةةةةةةلم ( ،)2848والترمةةةةةةةةةهي
( ،)3272والنسةائي فةي «الكبةةرى» فةي النعةةوس ،مةا فةةي « حفة األشةةرام» (،)336/1
والبغوي في «شرح السن » ( ،)4421لهم من دي أنس ،وفي البةا عةن أبةي فريةرة
وأبي سعيد الخدري.
(.)38( )2848( )194
( )195في «سننو» ( ،)692/4ونق الم لف عنو م فها في غير موضع ،فانبر( :ص)59
و(ص.)136
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واال الخطابي( :)196ان أبو عبيد القاسةم بةن سةالم  -وفةو أ ةد أنهيةام أفة
العلم  -يقول :نحن نروي فهه األ ادية ون نريةغ لهةا المعةاني «أي :ن نطلةب
لها المعاني».
اال الخطابي( :)197ونحن أ ةرى أن ن نتقةدم فيمةا ةأصر عنةو مةن فةو أ ةر
منا عل مما ،وأادم يمانما وسن،ا ،ولكن الزمان الهي نحن فيو اد صار أفلو ةزبين:
منكةةر لمةةا يةةروى مةةن فةةهه األ ادي ة  ،ومكةةه بةةو أصة مةال ،وفةةي ذل ة

كةةهيب

العلمةام الةةهين رووا فةهه األ ادية  ،وفةةم أئمة الةةدين ،وأقة السةةنن ،والواسةةط
بيننا وبين رسول

صل

عليو وسلم .

والطائف األصرى :مسلم للرواة فيها ،ذافب في حقيق البةافر منهةا مةهفبما
يكاد يفضي إل القول بالتشةبيو .ونحةن نرغةب عةن األمةرين معمةا ،ون نرضة
بوا د منهما ،فيحق علينا أن نطلب لما يرد من فهه األ ادي  -إذا صح مةن
م
أويال .انته
ريق النق والسند -

الم الخطابي.

واةةال أف ة التأوية  :القةةدم فهنةةا يحتمة أن يكةةون المةةراد بةةو :مةةن اةةدمهم
للنار من أفلها ،و

شيم ادمتةو فهةو اةدم ،والعةر

طلةق القةدم علة السةابق

في األمر.
اةةال النضةةر بةةن شةةمي ( )198فةةي معن ة اولةةو « :ككٰٓ تضككع َٰله ككاب فيتككا
ق نء» :أي من سبق في علمو أنو من أف النار.
( )196نقلو عن البيهقي في «األسمام والصفاس» (.)350
( )197انبر« :األسمام والصفاس» (.)350
( )198انبةةر« :األسةةمام والصةةفاس» للبيهقةةي ( ،)353 ،352و مشةةك الحةةدي » ( )44نبةةن
فورك.
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ححع :ويدوي أن كةون فةهه األسةمام أم ةان يةراد بهةا

إأباس معان ن ةل لبةافر اللفةل فيهةا مةن ريةق الحقيقة  ،وإنمةا أريةد بوضةع
الرج عليها نون من الزجر لهةا ،و سةكين غيبهةا ،مةا يقةول القائة للشةيم -
يريةةد محةةوه وإبطالةةو :جعلتةةو ح ة رجلةةي .ووضةةعتو ح ة اةةدمي .وصطةةب
سسس عام الفتح فقال« :أ َّلن

د َنأث ة في َٰلهاهلي فتكو تحك قك ني

هاتي »( ،)200يريةد محةو لة المةآأر وإبطالهةا ،ومةا أ ةر مةا ضةر العةر
األم ال في المها لألعضام وفي ن ريد أعيانها ،قولهم فيمن كلم ونةدم :اةد
سقط في يده .أي :ندم ،ورغم أنف الرج  .إذا ذل ،وعال عبةو .إذ جة  ،وشةمس
أنفةو ،إذا كبةر ،وجعلة

ةةالم فةالن دبةر أذنةي ،و اجتةةو صلةف هةري .ونحةةو

ذل من ألفا هم .انته .
نا هاي في َٰلحنو ََٰلهه :
ومةةن المتشةةابو :الدنةةب والحقةةو ،فةةي اولةةو عةةال  ،][ }{ :واولةةو سسةةس فةةي
دي البيهقيَّ« :لن هللا تعالٰٓ َلق َٰلنلق

ٰٓ َّلذَٰ ف غ نهتم قان َٰلك م،

فأَذت بحنو َٰل م  ،فنال :نء ،فنال  :هذَٰ ننا َٰلعاِذ بَ نك َٰلنطيعك ،
قال :نعم ،أنا ت ضي أن أص ن َصلََ ،أقطع نك قطعكَ؟ قالك  :بلكٰٓ
تا بب ،قال :فذلَ لَ»(.)201

( )199انبر« :األسمام والصفاس» للبيهقي (.)352
( )200رواه الشةةافعي فةةي «مسةةنده» ( - 171/2ر يبةةو) ،وأ مةةد ( ،)103 ،36 ،11/2وأبةةو
داود ( )4547و( ،)4588وابن ماجو ( )2628من دي ابن عمر رضي عنو .
( )201رواه أ مةةةةةد ( ،)330/2والبخةةةةةاري ( ،)4830والبغةةةةةوي ( ،)3431والبيهقةةةةةي فةةةةةي
«األسمام والصفاس» ( )368عن أبي فريرة.
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ضةةا فةةي البخةةاري ومسةةلم والنسةةائي ،لكةةن لةةيس فيةةو« :فأَككذت
والحةةدي أي م
بحنو َٰل م »(.)202
والحقو :ما ح الخاصرة ،ويطلق عل اإليار.
اةةال أف ة التأوي ة

مةةا فةةي « فسةةير البيضةةاوي»({ :)203فِككي َه ِۢه ك ِ َّ
ٱهِ} فةةي

جانبو ،أي :في قو ،وفو اعتو .انته .
ألن التفريط إنما يقع في ذل ن في الدنب المعهود.
واال الضحاك{ :فِي َه ِۢه ِ َّ
ٱهِ} في ذ ر

 ،ما ار بو(.)204

واال مدافد( :)205المعن  :عل ما ضيع من أمر

.

والمعن في الدميع متقار .
وأنكر بعضهم إدراج{ :فِي َه ِۢه ِ َّ
ٱهِ} في آياس الصفاس.

وأما الحقو :فقال الخطابي :الكالم في الصفاس أالأ أاسام:
اسم حقيق :العلم والقدرة ونحوفما.
واسةةم يحمة علة

ةةافره ،ويدةةري بلفبةةو الةةهي جةةام بةةو مةةن غيةةر أوية :

اليةةد والوجةةو ونحةةو ذلة  ،فإنهمةةا صةةفاس ن يفية لهةةا ،فةةال يقةةال :معنة اليةةد:
( )202ب فهه الزيادة عنةد البخةاري مةا قةدم فةي الحةدي ابلةو .ورواه مةن غيةر ذ ةر الحقةو
ضةةةةا ( )5987و( ،)7502ومسةةةةلم ( ،)2554والنسةةةةائي فةةةةي التفسةةةةير مةةةةن
البخةةةةاري أي م
«الكبرى» ما في « حف األشرام» (.)76/10
(( )203ص.)615
( )204انبر« :الدر المن ور» للسيو ي (.)333/5
( )205في « فسيره» (.)559/2
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النعم والقوة ،ون معن الوجو :الهاس ،عل ما ذفب إليو نفاة الصفاس.
واسةةم ي ة ول ون يدةةرى عل ة
إصبةةارا عةةن
م

ةةافره :قولةةو  -عليةةو الصةةالة والسةةالم -
()206

عةةال « :نكك تنكك ب َّللككي شكك َٰ تن بكك َّلليككء ذبَٰعككا»

الحدي  ،ن أعلم أ دما من العلمام أجراه عل
القبول من

افره ،بة

ة مةنهم أولةو علة

لعبده ،و سن اإلابةال عليةو ،والرضةا بفعلةو ،ومضةاعف الدةزام

لةةةو علةةة صةةةنعو ...وذ ةةةر ةةةدي « :لمكككا َلكككق هللا َٰلككك م تعلنككك بحنكككوي
َٰل م »( )207اال :ن أعلم أ دما من العلمام مة الحقةو علة

ةافر مقتضةاه

في اللغ  ،وإنما معناه :اللياذ وانعتصام ،م م
يال لو بفع مةن اعتصةم بحبة ذي
عزة ،واستدار بهي ملك وادرة.
واةةال البيهقةةي( :)208ومعنةةاه عنةةد أف ة النبةةر :أنهةةا اسةةتدارس واعتصةةم
باهلل ،ما قول العر  :علق بب جنا و ،أي :اعتصم بو.
واةال بعضةهم :اولةو« :فأَكذت بحنكو َٰلك م » معنةاه :فاسةتدارس بكنفةةي
ر متةةو ،واألص ة فةةي الحقةةو معقةةد اإليار ،ولمةةا ةةان مةةن شةةأن المسةةتدير أن
يستمس بحقةو المسةتدار بةو  -وفمةا جانبةاه  -األيمةن واأليسةر ،اسةتعير األصةه
بالحقو في الليةاذ بالشةيم ،قةول العةر  :عةهس بحقةو فةالن ،أي :اسةتدرس بةو
واعتصم .
واية  :الحقةةو :اإليار ،وإياره سةةبحانو عةةزه ،بمعنة أنةةو موصةةوم بةةالعز،
( )206رواه البخةةةةةةةةةاري ( )7405و( )7505و( ،)7537ومسةةةةةةةةةلم ( )2675و(،)2102/4
والترمهي ( )3603عن أبي فريرة .ورواه البخاري ( )7536عن أنس.
( )207قدم خريدو.
( )208في «األسمام والصفاس» (.)349
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فالذس الر م بعزه من القطيع  ،وعاذس بو .انته .
نما َٰتِنوَٰ علٰٓ تأَتلء:
اال الشيس مرعي :ومما ا فقةوا علة

أويلةو  -صالفمةا للمتصةوف ( - )209اولةو

عال ُ ََ { :ه َو َن َع ُِمۡ أ َ ۡت َ َنا ُه ُمۡ } [الحديد ،]4 :ونحوه مما مر ،فإن المعية محمولة
علة معية العلةةم واإل ا ة والمشةةافدة ،مةةا اةةال

عةةال لموسة وفةةارون:

{َّلِنَّهِي َنعَ ُِ َما ٓ أ َ ۡخ َم ُع ََأ َ َب بى} [ و.]46 :
و ها اولو سسسَٰ« :لحه َٰۡلخود تمي هللا فكي أبضكء»( ،)210أي :محة
عهده الهي أصه بو المي ال عل بني آدم.
و ها اولو سسس  -كاية عةن

« :ع ك ي ن ضك فلكم تعك ني ،فينكول:

ببي يف أعودَ َأن بب َٰلعكالمي ؟ فينكول :أنكا علمك أن ع ك ي فَلنكا

( )209ن أدري :أفناك من المتصوف من يقول :إن سبحانو بها و مع الناس؟
( )210اال العدلوني في « شف الخفةام» :رواه الطبرانةي فةي «معدمةو» ،وأبةو عبيةد القاسةم
بن سةالم ،عةن ابةن عبةاس رضةي عنةو رفعةو ،وذ ةر ابةن أبةي الفةوارس فةي اسةع
مخلصيا و عن ابن عباس رضي عنو أيضما أنو اال :الحدر يمين عز وج فةي
عليةو وسةلم فمسةح الحدةر فقةد بةايع
األرر ،فمن لم يدرك بيع رسول صةل
ورسولو .و ها أصرجو األيراي في « اريخو» ،وأصرجو أيضما عن ابن عباس رضةي
عنو  ،اال :الر ن يمين فةي األرر ،يصةافح بهةا عبةاده ،مةا يصةافح أ ةد م أصةاه.
وفةةي لفةةل :أن فةةها الةةر ن األسةةود يمةةين عةةز وج ة فةةي األرر ،يصةةافح بهةةا عبةةاده
مصافح الرج أصاه .ورواه القضاعي أيضما عةن ابةن عبةاس رضةي عنةو مواوفمةا
عليو ،لكنو صحيح بلفةل :الةر ن يمةين عةز وجة يصةافح بهةا صلقةو ،والةهي نفةس ابةن
عباس بيده ،ما من مسةلم يسةأل عنةده شةي ما إن أعطةاه إيةاه .وم لةو ممةا ن مدةال للةرأي
فيو ،ولو شوافد ،فالحدي سن وإن ان ضعيفما بحسب أصلو ما اال بعضةهم ،منهةا مةا
رواه الديلمي عن أنس بلفل :الحدر يمين  ،فمن مسحو بيمينو فقد بايع .
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ن ِ ،فلو ع تء لوه تهي عه  ،ع ي هع فلم تطعمهي ،فينول :ببكي،
يف أطعمَ َأن بب َٰلعالمي ؟ فينول :أنا علمك أن ع ك ي فَلنكا هكا ،
فلو أطعم ء لوه ت ذلَ عه ي»(.)211
اةةال ابةةن يمي ة  ::ففسةةر فةةي فةةها الحةةدي أنةةو عةةال إنمةةا أراد بةةهل مةةرر
ووجع عبده ومحبوبو ،لقولو« :لوه ت ذلَ عه ي» ،ولم يقة  :لوجةد ني إيةاه
ألن المحةةب والمحبةةو

الشةةيم الوا ةةد مةةن ي ة يرض ة أ ةةدفما ويةةبغض

أ ةةدفما مةةا يرضةةاه اآلصةةر أو يبغضةةو ،ولهةةها اةةالَّ{ :لِ َّن ٱلَّككذِت َ تُ َاتِعُونَككََ َّلِنَّ َمككا
تُ َاتِعُونَ َّ
ٱهَ} [الفتح.)212(]10 :

***

( )211رواه مسلم ( ،)2569وأ مد ( )404/2عن أبي فريرة.
( )212انبةةر« :أااوي ة ال قةةاس» للشةةيس مرعةةي ،واةةد اسةةتفدنا مةةن خريدةةاس الشةةيس شةةعيب
صيرا.
و عليقا و .جزاه
م
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موافنا من اضي الصفاس
أود أن أبةةوح بسةةر للقةةار الكةةريم ،فقةةد ن ة

ون ة رأيةةا منةةه سةةنواس فةةي

موضةةوعنا فةةها ،وفةةو مةةا يتعلةةق بمةةا سةةموه« :آيةةاس الصةةفاس» أو «أ ادي ة
الصفاس».
ويةةتلخك فةةها الةةرأي أو فةةها المواةةف فةةي ةةرجيح المةةهفب المشةةهور عةةن
السةةلف رررس ،وفةةو :السةةكوس وعةةدم الخةةور أو التفةةويض ،مةةا أشةةار إليةةو
شيخنا سن البنا :في أصلو العاشر ينما اال :ن من بهةا مةا جةامس مةن غيةر
أوي ون عطي  ،ون نتعرر لما جام فيهةا مةن صةالم بةين العلمةام ،ويسةعنا
مةةا وسةةع رسةةول

صةةل

خ ك ُنونَ فِككي ۡٱل ِع ۡلك ِكم
عليةةو وسةةلم وأصةةحابوََ { :ٱل ب َّ ِ

تَنُولُونَ َيَٰ َنهَّا بَِِء ُ ِن ۡ ِعه ِ َببِهَا} [آل عمران.]7 :
وفو ما رجحو الك يرون من علمام الخلةف ،الةهين اةالوا :رأي السةلف أسةلم
وأ و لدين المرم.
ولكنةةي بعةةد أن عش ة فةةي الموضةةون منةةه سةةنواس ،أةةم عكف ة عليةةو فةةي
السةةنتين األصيةةر ين ،و وسةةع فةةي القةةرامة والدراس ة والبح ة والمقارن ة بةةين
أاةةةوال المةةةدارس المختلفةةة مةةةن المتكلمةةةين واألأةةةريين ،أو السةةةلف والخلةةةف،
والحنابل وغيرفم ،من الم بتين والمفوضين والم ولين ،من مبالغين ومعتةدلين
في

فريق ،ا ضح لي بعد ذل أمور لم كن واضةح عنةدي مةن ابة بالقةدر

الكافي ،ورأي أن من التبسيط المخ  :أن نسك ونغلق أفوافنا عن الكةالم فةي
الموضون ،ونحسب أن القضي اد سم بهل .
فالحق أن النصوص الواردة في الموضون ليسة

لهةا فةي مسةتوى وا ةد،
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ن من ي أبو ها ،ون من ي دنلتها ،ما أن المروي عةن السةلف فةي فةها
األمر ليس لو ذا مفهةوم وا ةد أو نسةق وا ةد ،مةا بينةا مةن ابة  ،ولةهل ن بةد
من دزئ القضي  ،و قسيمها ،وإعطام الحكم المالئةم لكة منهةا ،أةم النبةر فةي
الموضةةون لةةو ومةةا فيةةو مةةن صةةالم امتةةد لهيبةةو ،وار فةةع دصانةةو ،ت ة

ةةن

البانون :أنهةا معر ة بةين أعةدام ،والوااةع أنهةا صةالم بةين أصةداام ،لةو أنهةم
ر وا التعصب والمرام ،و حاوروا في

الحب واإلصام.

فما صالص المواف من فهه القضي التي ال فيهةا الدةدال ،واسةتحال إلة
صران ونزال ،أو را واتال؟
فها ما نحاول بيانو في الصحائف التالي  -إن شام .
 - 1نصوص الصةفاس التةي فةي فةي البشةر انفعةانس ،م ة  :الر مة والمحبة
والبغض والرضا والغضب ونحوفا:
أَ  :النصوص التي ضيف إل

عال صفاس في في البشةر انفعةانس

نفسي  ،م  :الر م والرضا والغضب ،والمحب والكرافي  ،والفرح والغيةرة،
والعدب ونحوفا ،واد أبت بآياس القرآن العزيةز ،أو بالسةن الصةحيح  :ن بة
فهه الصفاس هلل ععع ،ما أأبتها لنفسةو فةي تابةو أو علة لسةان رسةولو صةل
م
ةأويال ،إذ ن
عليو وسلم  ،ونحن مطم نةون ة ان م نةان ،ون نلةتمس لهةا
اج ة إليةةو ،ون نتواةةف فيهةةا ألنهةةا بين ة واضةةح المعن ة  ،وفةةها فةةو مةةهفب
السلف فيها.
فةةال داعةةي ألن نقةةول :المةةراد بالرضةةا :إرادة اإلنعةةام ،أو اإلنعةةام نفسةةو ،أو
بالغضب :إرادة اننتقام ،أو اننتقام ذا و ،أو بالمحبة  :إرادة ال ةوا  ،أو ال ةوا
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فهه الصفاس إل صف اإلرادة أو صف القدرة ،مةا يفعة

يةر

من المتكلمين.
فكما أأبتنا لو عز وج اإلرادة ،وفو يشةترك مةع المخلةواين فةي إأبةاس فةهه
الصةةف  ،فهةةو يريةةد ،وفةةم يريةةدون ،والنةةا :إن إراد ةةو عةةال ليس ة

ةةإراد هم،

فةةاإلرادة عنةةد اإلنسةةان المخلةةول :فةةي مي ة الةةنفس إل ة الفع ة بعةةد أن يحر هةةا
باعة إليةةو ،وعنةةد

عةةال ليس ة

ةةهل  ،فإراد ةةو :ليسة

إراد نةةا ،بة فةةي

صف ذا ي ليق بكمالو رجح وجود الفع الممكن عل عدمو.
ةةهل ن ب ة لةةو سةةبحانو :ر م ة ليس ة

ر متنةةا ،ومحب ة ليس ة

محبتنةةا،

ضا ليس رضانا ،وغضبما ليس غضبنا ،وضح مكا لةيس ضةحكنا ،وفر م ةا
ور م
لةةيس فر نةةا ،وإنمةةا فةةي صةةفاس ليةةق بكمالةةو عةةال وجاللةةو ،منزف ة عةةن
انفعان نا البشري  ،المصا ب لههه الصفاس في المخلول.
فإذا انة الر مة أو الرضةا أو الغضةب فةي البشةر :انفعةانس نفسةي ةدفع
إل أعمال قتضيها ،فهي ليس

هل عند

عال .

وفةةها أمةةر واضةةح مةةام الوضةةوح ،ون ينبغةةي أن ينةةاين فيةةو ،واةةد أأبةة
األشةةاعرة والما ريديةة هلل عةةال  :صةةفاس السةةمع والبصةةر والكةةالم والحيةةاة،
وجعلوفا من الصفاس الواجب هلل عةال  ،مةا أأبتةوا لةو صةفاس :العلةم واإلرادة
والقةةدرة ،التةةي أأبتوفةةا هلل عةةال بالعق ة اب ة السةةمع ،ولكةةنهم اعتبةةروا السةةمع
والبصر ومةا بعةدفا صةفاس سةمعي  ،أي :أن السةمع أو الةو ي لةو لةم يدةي بهةا
ألمكن أن يكفتي العق عنها بإأباس العلم هلل  -ج شأنو.
فلمةةاذا ن بةة فةةهه الصةةفاس مةةن الر مةة والرضةةا والمحبةة لةةو سةةبحانو
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ضا واد أبت بالقرآن والسن ؟
بالسمع والو ي أي م
إن فها فريق بين المتساويين ن مسوغ لو.
واةةد ذ ةةر العالم ة الشةةيس رشةةيد رضةةا فةةي الصةةفاس التةةي فةةي فةةي الحةةاد
انفعانس نفسةي  ،المحبة والر مة والرضةا والغضةب والكرافية  :أن السةلف
يمرونها عل

افرفا ،مع نزيو

عال عن انفعانس المخلواين ،فيقولةون:

إن هلل عةةال محب ة ليةةق بشةةأنو ،لةةيس انفعة م
ةان نفس ةي،ا محب ة النةةاس .والخلةةف
ي ولون ما ورد من النصوص في ذل  ،فيرجعونةو إلة القةدرة ،أو إلة اإلرادة
فيقولون :الر م في اإل سان بالفع  ،أو إرادة اإل سان.
م
ةأويال ،بة يقولةون :الر مة ةدل علة اننفعةةال
سةمي فةةها
ومةنهم :نمةةن ن يي ن
الةةهي فةةو راةة القلةةب المخصوصةة  ،وعلةة الفعةة الةةهي يتر ةةب علةة ذلةة
اننفعال ،واالوا :إن فهه األلفا إذا أ لق عل الباري عال يةراد بهةا غايتهةا
التي في أفعال دون مباديها التي في انفعانس.
وإنما يردون فةهه الصةفاس إلة القةدرة واإلرادة ،بنةام علة أن إ ةالل لفةل
القدرة واإلرادة و ها العلم عل صفاس
والحق أن جميع ما أ لق عل
ولما ان العق والنق متفقين علة

 :إ الل قيقي ن مدايي.

عال فهو منقول مما أ لق علة البشةر،
نزيةو

عةال عةن مشةابه البشةر ،عةين

أن ندمع بين النصوص.
فنقول :إن هلل عال ادرة قيقي  ،ولكنها ليس
ليس

قدرة البشر ،وإن لةو ر مة

ر م البشر ،وفكها نقول في جميةع مةا أ لةق عليةو عةال  ،جمعمةا بةين

النصةةوص ،ون نةةةدعي أن إ ةةةالل بعضةةةها قيقةةة  ،وإ ةةةالل الةةةبعض اآلصةةةر
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مدةةايي ،فكمةةا أن القةةدرة شةةأن مةةن شة ونو ،ن يعةةرم نهةةو ،ون يدهة أأةةره،
هل الر م شأن من ش ونو ،ن يعرم نهو ،ون يخف أأره.
وفها فةو مةنها السةلف فهةم ن يقولةون :إن فةهه األلفةا ن يفهةم لهةا معنة
بالمرة ،ون يقولون :إنها عل

افرفا ،بمعن أن ر م

ر مة اإلنسةان،

ويةةةده يةةةده ،وإن ةةةن ذلةةة بعةةةض الحنابلةةة الدةةةافلين ومحققةةةو الصةةةوفي ن
يفراون بين صفاس

عال ون يدعلون بعضها محك مما :وإ الل اللفةل عليةو

قيقي ،وبعضها متشاب مها :إ الاو عليو مدايي ،بة

ة مةا أ لةق عليةو عةال

فهو مداي( .)213انته .
 - 2النصوص التي ب الفواي والعلو هلل:
ثانيكا :النصةوص التةي بة الفواية والعلةو هلل عةال  ،ن بتهةا مةا أأبتهةا
عال لنفسو ،لما جامس بو النصوص الغزيرة الوفيرة في القةرآن والسةن  ،م ة
اولةةو عةةال

سك َما ٓ ِي} [الملة { ،]16 :بَك بَّ فَعَكءُ َّ
َ { :يأ َ ِنهك ُم َّنك فِككي ٱل َّ
ٱهُ َّلِلَ ۡي ك ِء} [النسةةام:
ٓ

ص َع ُ ۡٱل َِ ِل ُم َّ
ح َِّللَ ۡي ِء} [المعارجَِّ { ،]4 :للَ ۡي ِء تَ ۡ
ج ۡٱل َم بلَئِ َِ ُ ََٱل َُّ ُ
{ ،]158ت َ ۡع ُ ُ
ٱلط ِيك ُ } [فةا ر:
ٱخ ك َم َب ِبككََ ۡٱۡل َ ۡعلَككٰٓ} [األعل ة { ،]1 :تَ َ
خك ِ ِ ۡ
نككافُونَ َببَّ ُتككم ِن ك فَك ۡكوقِ ِتمۡ } [النح ة :
َ { ،]10
علَٰٓ ۡٱلعَ ۡ ُِ ۡ
ٱخ َ َو بى} [ ةو:
ُ ََ { ،]50ه َو ۡٱلنَا ِه ُ فَ ۡوقَ ِع َا ِدَِ} [األنعام{ ،]18 :ٱل َّ ۡ ب َم ُ َ
ح ۡٱلنُ ُ ِت ِن ِ ۡ
{ ،]50قُ ۡ نَ َّزلَءُ ُبَ ُ
ق} [النح
بَّبََ ِببل َح ِ

واأل ادي الك يرة التي ذ ةرس أن

 ،]102 :وغيرفا من اآلياس.

فةي السةمام ،أو فةول سةبع سةماواس،

م ة « :ت ك مِم ن ك فككي َٰلسككماي»( « ،)214ككان َٰلككذي فككي َٰلسككماي خككاَطا
( « )213فسير المنار» (.)199 - 197/3
( )214رواه أبةةةو داود فةةةي األد ( ،)4941والترمةةةهي فةةةي البةةةر والصةةةل ( ،)1925واةةةال:
ةةدي سةةن صةةحيح .وذ ةةره األلبةةاني فةةي «صةةحيح الدةةامع» ( )3522عةةن عبةةد بةةن
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عليتا»( ،)215و«زَههي هللا ن فوق خ ع خماََٰت»(.)216
فهه النصوص ن بة مةا دلة عليةو مةن وصةف

عةال  ،ولكنةا نفسةر

فةها اإلأبةةاس بمةةا فسةةره بةةو المحققةةون مةةن علمةةام المةةنها السةةلفي ،ن بمةةا يفهمةةو
السطحيون من الحشوي البافري  ،وبعض غالة الحنابل .
مةةن فةة نم المحققةةةين العالمةة عمةةةاد الةةدين الواسةةةطي الشةةافعي الصةةةوفي
فسيرا يموفقما و يموأقما يمكن أن دتمع بةو لمة
السلفي ،الهي فسر العلو والفواي
م
المختلفين .والرج شافعي فةي الفقةو ،سةلفي فةي العقيةدة ،صةوفي فةي السةلوك،
ان ابن يمي يسميو «جنيد يمانو» شبي مها لو باإلمام الربةاني المعةروم:

ت
الدنيد.

متحيةرا فةي
فقد ذ ر في رسالتو «النصيح »( :)217أنو ان برف مةن يا ةو
م
مسأل الفواي والعلةو ،ومسةأل الصةفاس ،ومسةأل الحةرم والصةوس فةي ةالم
 ،و ير و جامس مما االو المتكلمون من علمام األشاعرة السابقين الهين لهةم
عمرو.
( )215رواه مسلم في النكاح ( )3540عن أبي فريرة.
( )216رواه البخاري في التو يد ( )7420عن أنس.
( )217نشرفا المكتب اإلسالمي في بيروس بتحقيق يفير الشاويا ،وااتبس منهةا السةفاريني
فةي شةةرح عقيد ةو الشةةهيرة «لوامةع األنةةوار اإللهية » ،واةةد نقة العالمة شةعيب األنةةارو
فقراس منها في مقدمتو لكتا «أااوي ال قاس» الهي ققو ،باعتبارفا مةن صةنيف الشةيس
أبي محمد الدويني ،والد إمام الحرمين (س  438فـ) بعما لما نشر في الرسةائ المنيرية ،
وفو صطأ م د ،وبداي الرسال دل عل أن م لفهةا متةأصر عةن عصةر أبةي محمةد .واةد
ةةوفي الواسةةطي سةةن ( 711فةةـ) .مةةا أن د .محمةةد عيةةاش الكبيسةةي فةةي تابةةو «الصةةفاس
الخبري » نسبها إلة الشةيس أبةي محمةد الدةويني ،وفةي اطعمةا ليسة لةو ،ولةم يعةرم عةن
الشيس التأليف في علم الكالم ،إنما عرم بهل ابنو أبو المعالي.
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في صدره منزل وادر ،ومةا يقةرأه مةن آيةاس الكتةا  ،وأ ادية الرسةول ،ممةا
ي ب فهه األمور بوضوح ،ت شرح

صدره لما رأى أنو الحق ،اال:

«فلةةم أيل فةةي فةةهه الحيةةرة وانضةةطرا مةةن اصةةتالم المةةهافب واألاةةوال،
بةي ،و شةف لهةها الضةعيف عةن وجةو الحةق شةفما ا مةأن إليةو

ت لطةف

صا ره ،وسكن بو سره ،و برفن الحةق فةي نةوره ،وأنةا واصةف بعةض ذلة -
إن شام

عال ».

نا َٰن تٰٓ َّلليء في َٰلعلو ََٰلِوقي ََٰ خ وَٰي:
اةةال :والةةهي شةةرح

صةةدري لةةو فةةي كةةم فةةهه المسةةائ الة ال « :العلةةو،

والفواي  ،وانستوام»:
األول  :مسأل العلو:
وفةةو :أن

عةةز وجة

ةةان ون مكةةان ،ون عةةرش ،ون مةةام ،ون فضةةام،

ون صالم ،ون مالم.
وأنةةو ةةان منفةةردما فةةي ادمةةو وأيليتةةو ،يمتو ةدما فةةي فردانيتةةو ععةةع فةةي ل ة
الفردانيةة  ،ن يوصةةف بأنةةو فةةول ةةها ،إذ ن شةةيم غيةةره ،فةةو سةةابق التحةة
والفةةول اللةةهين فمةةا جهتةةا العةةالم ،وفمةةا نيمةةان لةةو ،والةةر

عةةال فةةي ل ة

الفرداني منزه عن لوايم الحدو .
فلمةةا ااتض ة اإلرادة المقدس ة بخلةةق األ ةةوان المحدأ ة المخلوا ة المحةةدودة
ذواس الدهاس ،ااتض اإلرادة أن يكةون الكةون لةو جهةاس مةن العلةو والسةف ،
وفو سحانو منزه عن صفاس الحدو  ،فكون األ وان ،وجع لها جهتةي العلةو
والسةةف  ،وااتضة الحكمة اإللهي ة أن يكةةون فةةي جه ة التحة  ،لكونةةو مربوبمةةا
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مخلوامةةا .وااتضةة العبمةةة الربانيةة أن يكةةون فةةةول الكةةون ،باعتبةةار الكةةةون
المحد ن باعتبار فردانيتو ،إذ ن فول فيها ون حة  ،والةر ععةع مةا ةان
في ادمو وأيليتو وفردانيتو ،لم يحد لو في ذا و ون في صفا و ما لةم يكةن فةي
ادمو وأيليتو ،فهو اآلن ما ان.
لكةةن لمةةا أ ة المربةةو المخلةةول ذا الدهةةاس والحةةدود والخةةالم والمةةالم
والفواية والتحتية  ،ةةان مقتضة

كةةم العبمة للربوبية أن يكةةون فةةول ملكةةو،

وأن كةةون المملك ة حتةةو باعتبةةار الحةةدو مةةن الكةةون ،ن باعتبةةار القةةدم مةةن
المكون ،فإذا أشير إليو بشيم يستحي أن يشار إليو مةن الدهة التحتية  ،أو مةن
الده اليمن أو اليسرة ،ب ن يليق أن يشار إليو إن من جه العلو والفواي  ،أةم
اإلشارة في بحسب الكون ،و دوأةو ،وأسةفلو ،فاإلشةارة قةع علة أعلة جةزم
من الكون قيق  ،و قع عل عبم الر

عال

ما يليق بةو ،ن مةا يقةع علة

الحقيق ة المعقول ة عنةةدنا فةةي أعل ة جةةزم مةةن الكةةون ،فإنهةةا إشةةارة إل ة جسةةم،
و كون إشارة إل إأباس.
إذا علم ذل فانسةتوام صةف لةو انة فةي ادمةو لكةن لةم يبهةر كمهةا إن
عنةةةد صلةةةق العةةةرش ،مةةةا أن الحسةةةا اديمةةة لةةةو ن يبهةةةر كمهةةةا إن فةةةي
اآلصرة.و هل التدليفي اآلصرة ن يبهر كمو إن في محلو.
فإذا علم ذل فاألمر الهي يهةر المتةأولون منةو ية أولةوا الفواية بفواية
المر ب  ،وانستوام ،فنحن أشد الناس فربما من ذل  ،و نزي مها للباري ععةع عةن
الحد الهي يحصره ،فال يحد بحد يحصةره ،بة بحةد تميةز بةو عبمة ذا ةو عةن
مخلواا ةةو ،واإلشةةارة إل ة الده ة إنمةةا فةةو بحسةةب الكةةون وأسةةفلو ،إذ ن يمكةةن
اإلشارة إليو فكها.
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وفو في ادمو سبحانو منزه عن صفاس الحدو  ،وليس في القةدم فواية ون
حتي  ،وإن من فو محصةور فةي التحة ن يمكنةو معرفة بارئةو إن مةن فواةو،
فتقع اإلشارة إلة العةرش قيقة إشةارة معقولة  ،نتهةي الدهةاس عنةد العةرش،
ويبق ما ورامه ن يدر و العق  ،ون يكيفو الوفم ،فتقع اإلشارة عليةو مةا يليةق
م
مدمال م بتما ،ن مكيفما ون مم مال.
بو
وجو آصر من البيان :فةو أن الةر سةبحانو أابة الوجةود ،أابة الةهاس ،لةو
ذاس مقدس ة متميةةزة عةةن مخلواا ةةو ،يتدل ة يةةوم القيام ة لألبصةةار ،ويحاسةةب
العالم فال يده أبوس ذا و و مييزفا عةن مخلواا ةو ،فةإذا أبة ذلة  ،فقةد أوجةد
األ ةةوان فةةي محة و يةةز ،وفةةو سةةبحانو فةةي ادمةةو منةةزه ع ةن المحة والحيةةز،
عا وعقة مةال عنةةد ةةدو العةةالم أن يحة فيةةو ،أو يختلطةةوا بةةو ألن
فيسةةتحي شةةر م
القديم ن يح في الحاد  ،وليس فو ،
محال للحواد  ،فلزم أن يكون بائنمةا عنةو،
وإذا ان بائنما عنو ،فيستحي أن يكون العالم في جهة الفةول ،وأن يكةون الةر
سبحانو في جه التح .
م
وعقةال ،فيلةزم أن يكةون فواةو بالفواية الالئقة بةو التةي ن
عا
فها محةال شةر م
كيةةف ون م ة  ،ب ة يعلةةم مةةن ي ة الدمل ة وال بةةوس ،ن مةةن ي ة التم ي ة
والتكييف.
واد سبق الكالم في أن اإلشارة إل الده إنما فو باعتبارنةا ألنةا فةي محة
و يز و د ،والقدم ن فول فيو ون جه  ،ون بةد مةن معرفة الموجةد ،واةد أبة
بينونتةةو عةةن مخلواا ةةو ،واسةةتحال علوفةةا عليةةو ،فةةال يمكةةن معرفتةةو واإلشةةارة
بالدعام إليو إن من جه الفول ألنها أنسب الدهاس إليةو ،وفةو غيةر محصةور
فيها ،ب فو ما ان في أيليتو وادمةو ،فةإذا أراد المحةد أن يشةير إلة القةديم
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فال يمكنو ذل إن باإلشةارة إلة الدهة الفواية ألن المشةير فةي محة لةو فةول
و حة  ،والمشةةار إليةةو اةديم باعتبةةار ادمةةو ،ن فةول فنةةاك ون حة  ،وباعتبةةار
دوأنا و سفلنا فو فوانا.
فإذا أشرنا إليو قةع اإلشةارة عليةو مةا يليةق بةو ،ن مةا نتوفمةو فةي الفواية
المنسوب إل اإلجسام ،لكنا نعلمها من جه اإلجمال وال بةوس ن جهة التم ية ،
و

الموفق للصوا .
ومن عرم في العالم ومرا زه من علم الهي ( ،)218وأنو ليس لةو إن جهتةا

العلو والسف  ،أم اعتقد بينوني صالقو عةن العةالم ،فمةن لةوايم البينونة أن يكةون
فواو ألن جميع جهاس العالم فول ،وليس إن المرا ز وفو الوسط.
اه َّللٰٓ َٰل ح تف َ َّللٰٓ َٰلوقوَ:
إذا علمنةةا ذل ة واعتقةةدناه ،خلصةةنا مةةن شةةبه التأوي ة  ،وعمةةاوة التعطي ة ،
و مااة التشةبيو والتم ية  ،وأأبتنةةا علةو ربنةا ،وفوايتةةو واسةتوامه علة عرشةةو،
ما يليق بداللو وعبمتو ،والحق واضح في ذل  ،والصدر ينشرح لو.
فةةإن التحريةةف أبةةاه العقةةول الصةةحيح  ،م ة أوي ة انسةةتوام :بانسةةتيالم،
وغيره ،والواوم في ذل جه وعي ،مةع أن الةر سةبحانو وصةف لنةا نفسةو
بههه الصفاس لنعرفو بها ،فواوفنا عن إأبا هةا ونفيهةا عةدول عةن المقصةود منةو
في عريفنةا إيةاه ،فمةا وصةف لنةا نفسةو بهةا إن لن بة مةا وصةف بةو نفسةو ،ون
نقف في ذل .
و هل التشبيو والتم ي

ماا وجهال  ،فمن وفقو

( )218وفو المعروم اآلن بعلم الفل .

لاأبةاس بةال حريةف،
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ون كييةةف ،ون واةةوم ،فقةةد واةةع علةة األمةةر المطلةةو منةةو  -إن شةةام
عال ( .)219انته .
و فسير العلو والفواي هلل عال بههه الصف  :ن ي ب أي حيةز للةر  -جة
جاللةةو  -وفةةو الةةهي يفةةر منةةو الم ولةةون ألن التحيةةز مةةن صصةةائك المةةادة
والدسمي  ،وعلمام الفيزيام يعرفون المادة بقولهم :في

ما يحتاج إلة فةراغ

يشةةغلو .وبهةةها يلتقةةي دعةةاة اإلأبةةاس ودعةةاة التأوية علة بسةةا وا ةةد ،أو علة
لم سوام.
وبهه ا التحقيةةةق نكةةةون مةةةع السةةةلف فةةةي مةةةوافهم ون نخةةةالفهم أو نحيةةةد عةةةن
منهدهم.
 - 3النصوص التي يفيد افرفا التر يب والتدسيم:
ثالث كا :النصةةوص التةةي يةةو ي افرفةةا بإفةةادة التدسةةيم والتر يةةب هلل عةةز
وج ة  ،م ة  :النصةةوص التةةي بةة هلل عةةال  :الوجةةو واليةةد واليةةدين والعةةين
والعينةةةين واألعةةةين والقةةةدم والرجةةة والسةةةال واألصةةةابع واألنامةةة والسةةةاعد
والهران والحق والدنب ونحوفا ،مما فةو فةي المخلةول أعضةام وجةوارج فةي
الدسم ،م  ُّ ُ { :ش َۡييٍ َها ِلَ َِّل َّ ََ ۡه َتءُ} [القصكۡ ََ { ،]88 :
ٱص ِ ۡ ِلح ُِۡ ِكم َب ِبكََ فَ ِننَّكََ
بِأ َ ۡعيُهِهَا} [الطور{ ،]48 :بِيَ ِ َِ َنلَ ُِ ُ
وت ُ ِ ش َۡيي} [الم منةون ،]88 :أو أنةو يضةع ادمةو

فةةي النةةار فتسةةكن ،أو أن القلةةو بةةين إصةةبعين مةةن أصةةابعو ،أو أن السةةماواس
مطويةةاس بيمينةةو ...إلةةس ،فهةةهه النصةةوص يةةرجح أويلهةةا إذا ةةان التأوية اريبمةةا
م
مقبون غير متكلف ،جاريما عل ما يقتضيو لسان العر وصطةابهم،
غير بعيد،
(« )219النصيح » للواسطي (ص )22 - 18بع المكتب اإلسالمي.
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وفها التأوي ليس واجبما ،ولكنو جائز وسائغ ،ب فةو أ ةق وأولة مةن اإلأبةاس
الهي اةد يةوفم إأبةاس المحةال هلل عةال  ،ومةن السةكوس والتواةف ومةن التأوية
البعيد.
وفها رأي اإلمام الفقيو األصولي الكبير عز الدين ابن عبد السالم ،ما نقلةو
عنو العالم اآللوسي في فسيره :أنو اال في بعض فتاويو:
« ريق التأوية بشةر و  -وفةو اةر التأوية  -أاةر إلة الحةق ألن
عال إنما صا ب العر بما يعرفونو ،واد نصب األدل عل مةراده مةن آيةاس
علَ ۡيهَا بَيَانَءُ} [القيامة  ،]19 :واةال لرسةولوِ { :ل ُ َ ِكي َ
تابو ألنو سبحانو اال{ :ث ُ َّم َِّل َّن َ
ات َنا نُ ِز َل َّلِلَ ۡي ِتمۡ } [النحة  ،]44 :وفها عام فةي جميةع آيةاس القةرآن ،فمةن واةف
ِللهَّ ِ

عل الدلي فقد أفهمو

مراده من تابو ،وفو أ م ممةن لةم يقةف علة ذلة ،

إذ ن يستوي الهين يعلمون والهين ن يعلمون»( .)220انته .
وعقةةب اآللوسةةي عل ة

ةةالم اإلمةةام عةةز الةةدين بقولةةو« :وفيةةو وسةةط فةةي

المسأل » أي :بةين الةهين يبةالغون فةي التأوية ويتكلفونةو وإن ةان بعيةدما ،وبةين
الةةهين ي ة أرون السةةكوس والتواةةف واإلمسةةاك عةةن الكةةالم فةةي الموضةةون ،أو
الهين ي بتون بال يف.
ضا لميهه اإلمام المحقق ابةن دايةق العيةد الةهي ا فةق الك يةرون علة
وفها أي م
أنو مددد الم السابع  ،ما اال السيو ي في أرجوي و:

والسةةابع الرااةةي إل ة المرااةةي ابةةةةةةن دايةةةةةةق العيةةةةةةد با فةةةةةةةال
( )220انبةةر :فسةةير «روح المعةةاني» لآللوسةةي ( ،)156/16وانبةةر« :البحةةر المحةةيط فةةي
أصول الفقو» للزر شي (.)441 ،440/3
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فقةةد نق ة عنةةو الزر شةةي أنةةو اةةال« :ونقةةول فةةي األلفةةا المشةةكل  :إنهةةا ةةق
وصدل عل الوجو الهي أراده

 ،و نمن أول شةي ما منهةا فةإن ةان أويلةو اريبمةا

عل يقتضيو لسان العر و فهمو فةي مخا با هةا لةم ننكةر عليةو ،ولةم نبدعةو،
وإن ان أويلو بعيدما وافنا عنو واستبعدناه ،ورجعنا إلة القاعةدة فةي اإليمةان
بمعناه مع التنزيو»( .)221انته .
وفها التأوي ليس نيما ،فمةن لةم يسةترح إليةو يسةتطيع أن يفةور فةي فةهه
النصوص ،ما فور يرون من السلف والخلف ،أو أن ي ب بال يف ،مةا
يرى شيس اإلسالم ابةن يمية ومدرسةتو :لةزوم اإلأبةاس بةال كييةف ون عطية
ون شبيو ون م ي .
مواف األئم المعتدلين:
م
مقبةون ،مةا اةال
وموافنا فها الهي اصترناه من جواي التأوي إن ةان اريبمةا
ابن عبد السالم وابن دايق العيد ،أو اصتيار مهفب السلف إن ان التأوية غيةر
اريةةةب ون مستسةةةاغ ،سةةةوام فسةةةرنا مةةةهفب السةةةلف بالسةةةكوس والتفةةةويض أم
فسرناه باإلأباس بال كييف.
فةها المواةةف اةةد اصتةةاره األئمة المعتةةدلون المرضةةيون عنةةد جمهةةور األمة ،
م ة  :اإلمةةام أبةةي سةةليمان الخطةةابي ،واإلمةةام أبةةي بكةةر البيهقةةي ،واإلمةةام أبةةي
ي ريا النووي ،واإلمام ابن ير ،والحافل ابن در ،وغيرفم.
وفةةها التأوي ة يحتةةاج إليةةو عصةةرنا إذا رجمنةةا معةةاني القةةرآن إل ة اللغةةاس
( )221انبر« :البحر المحيط في أصةول الفقةو» للزر شةي ( ،)441/3وذ ةره الشةو اني فةي
«إرشاد الفحول» (.)177 ،176/2
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األجنبية المختلفة  ،فلةةيس يسةةوغ فةةي منطةةق األجنبةةي أن نقةةول لةةو :فةةها نسةةك
عنو ،ون نخةور فةي معنةاه ،ونفوضةو إلة

فةإن فة نم أ ةوج شةيم إلة

البيان ن السكوس ،ما أنو اد ن يفهم ما يقةال لةو :إن هلل يةدين وأصةابع وأنامة ،
ولكنها ليس

أيدينا وأصابعنا وأناملنا .وإن لو عينا أو أعينا ،ووجهةا وصةورة

واةةدما ورجةةال وسةةااا ...إلةةس ،ولكةةن ن أعضةةائنا وأجةةزام جسةةدنا ،فالتأويةة
المقبول فنا أ كم وأاوى في بليغ الدعوة ،وبيان مقاصد القرآن ومعانيو بلسةان
القةةوم ولسةةان العصةةر الةةهي بةةو نبلةةغ مةةا أنةةزل إلينةةا مةةن ربنةةا بال م
غةةا يمبينمةةا ،يقةةيم
الحد  ،ويقطع العهر.
و سبي فنا أن أصتار بعةض مةا ذ ةره اإلمةام ابةن يةر فةي التفسةير  -وفةو
ضةا ،وأنةو
رج مقبول عند علمام األم اف  -لنعلم أن التأوي ليس لةو مرفو م
ية مةرا مةةا شةةف الل ةةام عةةن معنة اآلية الكريمة  ،بةةال كلةةف ون حريةةف ،ون
التةةوام ،مةةا أنةةو أ يانم ةا يختةةار المةةنها السةةلفي فيمةةا يكةةون التأوي ة فيةةو متكلفمةةا
ومتعسفما ،دون أدن
بأي َٰب

اج إل ذل  ،وسنضر لهل بعض األم ل .

ثي في َٰ خ وَٰي:

اال ابن ير حح عند فسير اولو عال َّ{ :لِ َّن َببَّ ُِ ُم َّ
ت
ٱهُ ٱلَّذِي ََلَكقَ ٱلسَّك ب َم ب َو ِ
خ َّ ِ أَتَّا ث ُ َّم ۡ
ٱخ َ َو بى َعلَكٰٓ ۡٱلعَك ۡ ُِ} [األعةرام« :]54 :فللنةاس فةي فةها
ِ فِي ِ
ََ ۡٱۡل َ ۡب َ

المقام مقانس يرة جد،ا ليس فها موضةع بسةطها ،وإنمةا نسةل فةي فةها المقةام
مهفب السلف الصالح :مال واألوياعي وال ةوري واللية بةن سةعد والشةافعي
وأ مد وإسحال بن رافويو ،وغيرفم مةن أئمة المسةلمين اةدي مما و ةدي ما ،وفةو:
إمرارفا ما جامس ،من غير كييف ون شبيو ون عطي  ،والبةافر المتبةادر
إل أذفةان المشةبهين منفةي عةن

عةال  ،فةإن

ن يشةبهو شةيم مةن صلقةو:
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شك ۡكيي ََ ُهك َكو ٱل َّ
سك ِكمي ُع ۡٱل َ ِصككي ُ } [الشةةورى ،]11 :ب ة األمةةر مةةا اةةال
س َِم ۡث ِل ك َِء َ
{لَك ۡكي َ

األئم  ،منهم :نعيم بن ماد الخزاعي شيس البخةاري :مةن شةبو
ومن جحةد مةا وصةف

بخلقةو فةر،

بةو نفسةو فقةد فةر .ولةيس فيمةا وصةف

نفسةو ون

رسولو شبيو ،فمن أأبة هلل عةال مةا وردس بةو اآليةاس الصةريح  ،واألصبةار
الصحيح  ،عل الوجةو الةهي يليةق بدةالل  ،ونفةي عةن

عةال النقةائك،

فقد سل الهدى»(.)222
واال ابن يةر فةي فسةير اولةو عةال ۡ ََ { :ٱۡل َ ۡبُِ َه ِميعكا قَ ۡ ضَك ُءُ تَ ۡكو َ ۡٱل ِن ب َي َمك ِ
ََٱل َّ
س ب َم ب َو ُت َن ۡط ِو بتَّ ِۢ ُ بِيَ ِميهَِِء} [الزمر ،]67 :اال« :الطريق فيهةا وفةي أم الهةا مةهفب

السلف ،وفو :إمرارفا ما جامس من غير حريف ون كييف»(.)223
قول َٰب

ثي في َٰلي ََٰلي ت :

وفي مواضع يرة من فسيره ندد العالمة ابةن يةر لدةأ إلة التأوية  ،إذا
ان اريبا مقبون ،ما يقتضيو اللسان العربي.
فقةةد اةةال عنةةد اولةةو عةةال { :قُكك ۡ َّلِ َّن ۡٱلَِ ۡ
ضكك َ بِيَكك ِ َّ
ٱهِ} [آل عمةةران« :]73 :أي:

األمور لها ح

صرفو ،وفو المعطي المانع :يمةن علة مةن يشةام باإليمةان

والعلةةم والتصةةرم التةةام ،ويضة مةةن يشةةام ،فيعمةةي بصةةره وبصةةير و ،ويخةةتم
عل البو وسمعو ،ويدع عل بصره غشاوة ،ولو الحدة التامة  ،ولةو الحكمة
البالغ »(.)224

( « )222فسير القرآن العبيم» (.)220/2
( )223المصدر السابق (.)62/4
( « )224فسير القرآن العبيم» (.)373/1
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واةةال عنةةد اولةةو عةةال ََ { :قَالَك ِ ۡٱليَ ُتككودُ تَك ُ َّ
ٱهِ َن ۡغلُولَك } [المائةةدة« :]64 :واةةال

علةةي بةةن أبةةي لح ة عةةن ابةةن عبةةاس ررر اةةال :ن يعنةةون بةةهل أن يةةد
موأق  ،ولكن يقولةون :بخية أمسة مةا عنةده م
بخةال .عةال

علةوا
عةن اةولهم ،

بيرا»(.)225
م
ٱهَ تَكك ُ َّ
واةةال عنةةد اولةةو عةةال َّ{ :لِ َّن ٱلَّككذِت َ تُ َا ِتعُونَككََ َّلِنَّ َمككا تُ َككا ِتعُونَ َّ
ٱهِ فَ ۡككوقَ

ِتتمۡ } [الفةتح« :]10 :أي :فةو اضةر معهةم يسةمع اةولهم ويةرى مكةانهم ويعلةم
أ َ ۡت ِ
ضمائرفم و وافرفم»(.)226
ان} [المائةةدة« :]64 :أي :ب ة فةةو
واةةال عنةةد اولةةو عةةال { :بَ ك ۡ تَ ك ََٰ ُ َن ۡ ُ
سككو َط َ ِ
الواسع الفض  ،الدزي العطام ،الهي ما من شيم إن عنده صزائنو»(.)227
ومن الواضح الدلةي :أنةو رجةح المعنة الكنةائي لآليةاس ،ولةم يأصةه ببةافر
اللفل ،والحق أن الهي طم ن إليو القلةب ،ويتبةادر إلة الةهفن :المعنة الكنةائي
الهي فسر بو ابن ير اآلياس ،دون كلف أو اعتسام ،وفةها عنةد التأمة لةيس
م
م
ةأويال
أويال ،ب فها ما ةدل عليةو فةي لسةان العةر  ،فةإن سةمي بعضةهم فةها
باعتباره صرو مجا من الصريح إل الكناي  ،فال مانع مةن ذلة  ،إذ ن مشةا

فةي

انصطالح.
َل َٰب

ثي ع َٰلوهء:

اال ابن ير فةي فسةير اولةو عةال

( )225المصدر السابق (.)75/2
( )226المصدر السابق (.)185/4
( )227المصدر السابق (.)75/2

ُ { :ك ُّ ش َۡكييٍ َ
ها ِلكَ َِّل َّ ََ ۡه َتكءُ} [القصةك:

فصول في العقيدة بين السلف والخلف

174

« :]88إصبار بأنةو الةدائم البةااي الحةي القيةوم الةهي مةوس الخالئةق ون يمةوس،
ما اال عال

ب
ٱۡل ۡ َ َٰ ِ } [الر
ََ { :تَ ۡ نَ بٰٓ ََ ۡهءُ َببََِ ذَُ ۡٱل َهلَ ِ ََ ۡ ِ

من ،]27 :فعبر بالوجةو

شك ۡكييٍ َها ِلككَ َّلِ َّ ََ ۡه َت كءُ} أي :إن إيةةاه ،واةةال
عةةن الةةهاس ،وفكةةها اولةةو فنةةا ُ { :ك ُّ َ
مدافد وال وري :أي غال ما أريد بو وجهو»( .)228افـ.
واال في فسير اولو عةال
« :]27واد نع

ب
ٱۡل ۡ ك َ َٰ ِ } [الةر من:
ََ { :تَ ۡ نَ بكٰٓ ََ ۡهكءُ َب ِبكََ ذَُ ۡٱل َهلَك ِ ََ ۡ ِ

عال وجهةو الكةريم فةي فةهه اآلية بأنةو ذو الدةالل واإل ةرام،

أي :فو أف أن يد فال يعص  ،وأن يطان فال يخالف»(.)229
َل َٰب

ثي في تِسي َٰلنُ ب:

اال ابن ير في فسير اولو عال ََ { :نَ ۡح ُ أ َ ۡقك َ بُ َِّللَ ۡيك ِء ِنك ۡ

َ ۡ ك ِ ۡٱل َو ِبتك ِ } [ل:

« :]16يعني :مالئكتو أار إل اإلنسان من ب وريده إليو ،ومةن أولةو علة
العلةةم فإنمةةا فةةر ل ة ال يلةةزم لةةول أو ا حةةاد وفمةةا منفيةةان باإلجمةةان عةةال
و قدس ،ولكن اللفل ن يقتضيو ،فإنو لم يق  :وأنةا أاةر إليةو مةن بة الوريةد،
وإنما االََ { :نَ ۡح ُ أ َ ۡق َ بُ َِّللَ ۡي ِء ِن ۡ َ ۡ ِ ۡٱل َو ِبت ِ }»(.)230
واةةال فةةي فسةةير اولةةو عةةال ََ { :نَ ۡح ك ُ أ َ ۡق ك َ بُ َّلِلَ ۡي ك ِء ِنككه ُِمۡ ََ بلَ ِِ ك َّ ت ُ ۡ ِص ك ُ َنَ }

[الوااع « :]85 :أي :بمالئكتنا»(.)231
و المةةو حةةح فةةي فسةةير القةةر شةةبيو بمةةا نقة عةةن السةةلف فةةي ذلة  ،فةةإن
المتقدمين مةن المفسةرين فسةروا القةر فةي اآليتةين بقةر المالئكة مةا ذ ةره
( « )228فسير القرآن العبيم» (.)403/3
( )229المصدر السابق (.)273/4
( « )230فسير القرآن العبيم» (.)223/4
( )231المصدر السابق (.)300/4
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شيس اإلسالم ابن يمي (.)232
َلنء في تِسي َٰلعي ََٰۡلعي :
واةةال ابةةن يةةر فةةي فسةةير اولةةو عةةال ۡ ََ { :
ٱصكهَ ِع ۡٱلُِ ۡلككََ ِبأ َ ۡعيُهِهَككا} [فةةود:]37 :
«أي :بمرأى منا»( ،)233واال في فسير اولةو عةال ۡ ََ { :
ٱصك ِ ۡ ِلح ُِۡ ِكم َببِكََ فَ ِننَّكََ

بِأ َ ۡعيُهِهَككا} [الطةةور« :]48 :أي :اصةةبر عل ة أذافةةم ون بةةالهم ،فإن ة بمةةرأى منةةا،
وح

الم نا ،و

يعصم من النةاس»( ،)234واةال فةي فسةير اولةو عةال :

{ت َ ۡهكككك ِ ي ِبأ َ ۡعيُهِهَككككا} [القمةةةةر« :]14 :أي :بأمرنةةةةا بمةةةةرأى منةةةةا ،و حةةةة

فبنةةةةا

و الم نا»(.)235
َل َٰب

ثي في َٰلمعي :

واال ابن ير عند اولو عال  َ { :ت َ َنافَا ٓ َِّلنَّهِي َن َع ُِ َما ٓ أ َ ۡخ َم ُع ََأ َ َب بى} [ ةو:]46 :
«أي :ن خافةةةا منةةةو ،فةةةإنني معكمةةةا أسةةةمع المكمةةةا و المةةةو ،وأرى مكانكمةةةا
ومكانو ،ن يخف علةي مةن أمةر م شةيم ،واعلمةا أن ناصةيتو بيةدي ،فةال يةتكلم
ون يتنفس ون يةبطا إن بةإذني ،وبعةد أمةري ،وأنةا معكمةا بحفبةي ونصةر ي
و أييدي»(.)236
واةةال عنةةد اولةةو عةةال ُ ََ { :هك َكو َنعَ ُِككمۡ أ َ ۡت ك َ َنككا ُه ك ُمۡ } [الحديةةد« :]4 :أي :رايةةب

( )232انبر« :مدمون الفتاوى» (.)494/5
( « )233فسير القرآن العبيم» (.)444/2
( )234المصدر السابق (.)245/4
( )235المصدر السابق (.)264/4
( « )236فسير القرآن العبيم» (.)154/3

فصول في العقيدة بين السلف والخلف

عليكم ،شهيد عل أعمالكم ي

176

نتم وأين نتم»(.)237

واال عند اولو عال َ { :نا تَ ُِ ُ
ون ِن نَّ ۡه َو بى ث َ بلَث َ ٍ َِّل َّ ُه َكو َبَٰ ِبعُتُكمۡ } [المدادلة :]7 :

ضةةا مةةع ذلة
«أي :مطلةةع علةةيهم ،يسةةمع المهةةم وسةةرفم وندةةوافم ،ورسةةلو أي م
كتب ما يتناجون بو ،مع علم

بو وسمعو لو»( .)238افـ.

واال شيس اإلسالم ابةن يمية « :إن لمة «مةع» فةي اللغة إذا أ لقة فلةيس
افرفا في اللغ إن المقارن المطلق مةن غيةر وجةو مماسة أو محةاذاة عةن
يمةةين أو شةةمال ،فةةإذا ايةةدس بمعن ة مةةن المعةةاني دل ة عل ة المقارن ة فةةي ذل ة
المعن  ،فإنو يقال :ما يلنا نسير والقمر معنا أو الندم معنةا .ويقةال :فةها المتةان
معةةي لمدامعتةةو لة  ،وإن ةةان فةةول رأسة  .فةةاهلل مةةع صلقةةو قيقة  ،وفةةو فةةول
عرشو قيق  ،أم فهه المعي ختلف أ كامهةا بحسةب المةوارد ،فلمةا اةال{ :تَ ۡعلَك ُم
ِ ََ َنككا َت ۡنك ُ ُج ِن ۡه َتككا} إل ة اولةةوُ ََ { :هك َكو َنعَ ُِككمۡ أ َ ۡتك َ َنككا ُه ك ُمۡ } دل
َنككا تَ ِل ك ُب فِككي ۡٱۡل َ ۡب ِ

افر الخطا عل أن كم فةهه المعية ومقتضةافا أنةو مطلةع علةيكم ،وشةهيد
علةيكم ،ومهةيمن ،عةةالم بكةم ،وفةها معنة اةول السةلف :إنةةو معكةم بعلمةو .وفةةها
ةةافر الخطةةب و قيقتةةو ،و ةةهل فةةي اولةةوَ { :نككا تَ ُِك ُ
كون ِن ك نَّ ۡهك َكو بى ث َ بلَث َك ٍ َّلِ َّ ُهك َكو
َبَٰ ِبعُتُمۡ } إل اولوُ { :ه َو َن َعتُمۡ أ َ ۡتك َ َنكا َكانُوَْٰ }...اآلية  ،ولمةا اةال النبةي صةل

عليو وسلم لصا بو فةي الغةار « :تحكزن َّلن هللا نعهكا» ةان فةها أيضةا قةا
عل

افره ،ودل الحال عل أن كم فهه المعي ان الن والنصةر والتأييةد،

و ةةةهل اولةةةو عةةةال

َّ{ :لِ َّن َّ
سكككهُونَ } [النحةةة :
ٱهَ َنككك َع ٱلَّكككذِت َ ٱتَّنَكككوَْٰ ََّ ٱلَّكككذِت َ ُهكككم ن ُّۡح ِ

( )237المصدر السابق (.)304/4
( )238المصدر السابق (.)322/4
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.)239(»]128
وبهها رى أني مع منها السةلف فةي معبةم اضةايا الصةفاس ،فةال ألدةأ إلة
التأوي في الصفاس التي في في البشر انفعانس ،ب أأبتها هلل عةال

مةا يليةق

بو ،ما ا فق الدميع عل إأباس السمع والبصر والكالم لو ما يليق بةو ،ن مةا
فو عند البشر .هل ن ب لو ت ر م ومحبة ورضةا وغضةبما وفر م ةا ،إلة
غيةةر ذلة مةةن الصةةفاس التةةي صةةح بهةةا النصةةوص ،ولكنهةةا ليسة

صةةفاس

البشر.
وأنةةا ةةهل مةةع مةةنها السةةلف فةةي إأبةةاس صةةفاس العلةةو والفواي ة هلل عةةال ،
وانستوام عل عرشو ،ما يليةق بةو ،ن مةا يتوفمةو المشةبهون والمدسةمون،
بيرا فول السماواس ،وأنو يدلس علة العةرش فيبقة
الهين يتصورونو جس مما م
بعض العرش ،وإنو ي ط من حتو ...إلس.
ب ن من بهةها العلةو مةا فهمةو المحققةون مةن علمةام السةلف ،ن مةا خيلةو
المتخيلون من الخلف ،الهين يدعون أنهم عل نها السلف.
الشةةيم الةةه أصةةالف فيةةو دعةةاة المةةهفب السةةلفي فةةو مةةا يفيةةد ةةافره إأبةةاس
التدسيم والتر يب لهاس

 -جة أنةاره  -و ةان يقبة التأوية بغيةر كلةف ون

اعتسةةام ،فهةةها أرجةةح أويلةةو ،مةةا دام جاريمةةا عل ة لسةةان العةةر ومةةا قتضةةيو
مخا بةةا هم فةةي ذل ة مةةن المدةةاي وانسةةتعارة والكناي ة وغيرفةةا مةةن أسةةاليب
البالغ العربي  .ون ينبغي أن يعيب أ د فها التأوي السائغ ،فهو الالئةق بكةالم
عال  ،البالغ الهروة العليا في البالغ  ،عل أني ن ألزم أ ةدما بهةها التأوية ،
(« )239مدمون الفتاوى» (.)23 - 21/6
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فهو جائز ن واجب ،وإن ن أرجحو.
ولكنةةي مةةع المةةنها السةةلفي فيمةةا ةةان أويلةةو بعيةةدما ومتكلفمةةا ،م ةة أويةة
«استوى» بأن معنافا :استول .
ومن فنا أعتبر نفسي سلفي،ا في « و يد األسمام والصفاس» مةا أنةي سةلفي
في و يد اإللهية والعبةادة ،وفةو التو يةد الةهي بعة

بةو رسةلو ،وأنةزل بةو

تبو ،ولس مع المبررين للشةر ياس التةي شةاع بةين المسةلمين فةي األيمنة
األصيرة.
وصالفي في دويز التأوي فةي بعةض القضةايا المحةدودة :ن يخرجنةي عةن
منها السلف ،فقد رأينةا مةن السةلف مةن أول ،مةا أن مةنهم مةن فةور ،ومةنهم
من أأب  ،ما بينا ذل من اب .

***
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موجباس رجيح مهفب السلف
والهي يرجح مهفب السلف  -عل ما شر تو  -أمور:
اصور العق اإلنساني:
أَ  :إن العق اإلنساني ااصر عةن إدراك نةو صةفاس

عةال  ،مةا فةو

ااصر عةن إدراك ذا ةو ،فمةن المحةال أن يةدرك المخلةول نةو الخةالق ،ويحةيط
المحةةدود المحةةد الفةةاني العةةاجز بةةالموجود المطلةةق الكام ة األيلةةي األبةةدي:
{ ۡٱۡلَََّ ُل ََ ۡٱۡلٓ َِ ُ ََ ب َّ
اط ُ ََ ُه َو ِب ُِ ِ ش َۡييٍ َع ِليم} [الحديةد ،]3 :واال صةل
ٱلظ ِت ُ ََ ۡٱل َ ِ

عليةةو وسةةلم فةةي مناجةةاة ربةةو « :نحصككي ثهككاي عليككَ أنك

مككا أثهيك علككٰٓ

نِسَ»(.)240
واعترم العلمام الكبار في عصرنا  -رغم وسةع العلةم و طةوره  -بةأنهم ن
يعرفون نو الحقائق البسيط الحياة والروح ونحوفا ،ت ألةف أ ةد أاطةا
()241

العلةةم الطبيعةةي

تابمةةا سةةماه «اإلنسةةان ذلة المدهةةول» ،فةةإذا ةةان اإلنسةةان

برغم قدمو في علم المادة يده

قيق نفسو ،فكيف يحيط عل مما بخالقو؟

واد ا فق علمام الدين وعلمام الكون عل اصور البشر عن إدراك الحقةائق
الغيبي فيما يتعلق باهلل عال .
واد اعترم فحول المتكلمين بأن العق ن يستطيع الوصةول إلة اليقةين فةي

( )240رواه مسلم في الصالة ( )486عن أبي فريرة ،وأصحا السةنن األربعة عةن عائشة
جز مما من دي .
( )241فو ألكسيس اري الحائز عل جائزة نوب في العلوم.
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عام المطالب اإللهي .
ما اعترم ير مةنهم فةي نهاية ر لة عمةره الطويلة أنةو لةم يحصة مةن
العلم اليقيني ما يشفي غليلو ،أو يهدي سبيلو ،ما نق عةن إمةام الحةرمين وعةن
الشهرستاني ،وعن الفخر الرايي ،وغيرفم.
وفها القصور والعدةز مةن جهة العقة مسةلم بةو ،ومتفةق عليةو بةين السةلف
والخلةةف بةةالنبر إل ة الةةهاس اإللهي ة العليةةا ،وجةةدير بهةةم أن يتفقةةوا عل ة ذل ة
ضا.
بالنبر إل الصفاس اإللهي أي م
وإذا أب اصور العق ومحدوديتو ،ةان الطريةق األاةوم واألسةلم فةو لقةي
صفاس الخالق سبحانو عن الو ي المعصوم ،أي :عنو جة شةأنو ،فةال يعلةم مةا
فو إن فو ،فما وصف بو نفسو ت في تابو وعل لسان رسولو وصةفناه بةو،
وما نفاه عن نفسو سبحانو نفيناه عنو ،وما ان افره مستحيال علة
ا صافو بو :عرفنا أنو سيق عل

عةال

ريق المداي أو انسةتعارة أو الكناية  ،ونحةو

ذل من مخا باس العر  ،وأولناه عل ما يليق بكمالو وجاللو سبحانو.
ونحن في ال وصفنا لو بما وصف بو نفسو ن ننس أنو عال ليس م لةو
شيم ،فو هل في ذا و ،وفو هل في صفا و ،وفو هل في أفعالو.
ولهها يصر علمام السلف عل أن وصفهم هلل بمةا وصةف بةو نفسةو فةو مةن
غير كييف ون م ي  ،ون حريف ون عطي .
ن أمان من الخطأ في التأوي :
ثانيا :أننا ن نأمن  -إذا صضنا لد التأوي وصرفنا النصوص بةإ الل عةن
وافرفا إل معان نرافا نحن بعقولنا أليق بكمال

سةبحانو  -أن ننسةب إلة
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عال من األوصام ما لم يرده ،وننفي عنةو مةن الصةفاس مةا لةم يةرد نفيةو.
وبهل نكون من الةهين يقولةون علة

مةا ن يعلمةون ،والقةول علة

بغيةر

علةةم مةةن أعبةةم المنكةةراس التةةي ذمهةةا القةةرآن و رمهةةا ،وعةةدفا ممةةا يةةأمر بةةو
ا َنكا َظ َتك َ ِن ۡه َتكا ََ َنكا بَ َطك َ
كي ۡٱلَِ ب َكو ِ َ
الشيطان ،ما اال عال { :قُك ۡ َِّلنَّ َمكا َ ك َّ َ َب ِب َ
ۡ
ۡ ۡ
ق ََأَن ت ُ َٰۡ ِ ُوَْٰ بِ َّ
علَكٰٓ
بهِ َنا لَمۡ تُهَ ِكز ۡل بِك َِء خ ُۡكل ب َطها ََأَن تَنُولُكوَْٰ َ
ََٱ ۡ ِۡلث َم ََٱل َ ۡغ َي بِغَ ۡي ِ ٱل َح ِ
{َ َ ت َ َّ ِعُوَْٰ َُ ُ
ت ٱل َّ
َٰ ۡكي ب َط ِ َّلِنَّكءُ لَ ُِكمۡ عَك َُ ُّن ِكي
ط ب َو ِ
ٱ َّهِ َنا َ ت َ ۡعلَ ُمونَ } [األعرامَ ،]33 :
ع َلككٰٓ َّ
َّ 168لِنَّ َمككا تَك ۡكأ ُن ُ ُم ِببل ُّ
ٱهِ َنككا َ ت َ ۡع َل ُمككونَ } [البقةةرة:
َٰكا ٓ ِي ََأَن تَنُولُكوَْٰ َ
سك ٓكو ِي ََ ۡٱلَِ ۡح َ

.]169 ،168
ولهةةها ةةان يةةر مةةن السةةلف يتحاشةةون التفسةةير صشةةي أن يقولةةوا عل ة
برأيهم ما لم يقلو أو لم يقصده بآياس تابو.
اةةال أبةةو بكةةر الصةةديق :أي سةةمام قلنةةي ،وأي أرر بلنةةي ،إذا ال ة فةةي
تا

ما ن أعلم()242؟

الخشي من ا خاذ التأوي ذريع للتحريف:
ثالث كا :أن السةةلف يخشةةون مةةن فةةتح بةةا التأوي ة أن يكةةون ذريع ة لةةدصول
الزنادا ة والمال ةةدة وأعةةدام اإلسةةالم الةةهين يريةةدون أن يهةةدموه مةةن الةةداص ،
البا ني ومن دار في فلكهم من الفالسف  ،ومنحرفي الصوفي  ،وغالة الفةرل،
ويعطةةيهم سةةندما فةةي صةةرم آيةةاس الكتةةا عةةن مةةدلون ها و وافرفةةا ،الةةهين
أولوا آياس البع والحشةر والدنة والنةار ،ومةا فيهةا مةن نعةيم سةي أو عةها
سي ،بأن المراد بها بعة رو ةاني ن عةاد فيةو األجسةام ،ون دمةع العبةام،
( )242ذ ره القر بي في فسيره (.)35/1
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ون ةةنعم أو عةةه فيةةو األبةةدان ،و البا نيةة الةةهين صةةرفوا معةةاني األر ةةان
اإلسالمي من الصالة والز ةاة والصةيام والحةا وغيرفةا مةن معانيهةا األصةلي
بهةا

الواضح لك ذي لب من صاص وعام إل معان اصترعوفةا ،مةا أنةزل

مةةن سةةلطان ،ون اةةام عليهةةا مةةن الةةدين والعلةةم برفةةان ،وبةةهل بةةدلوا ةةالم ،
و رفوا الكلم عن مواضعو ،وبهل فقدس اللغ مهمتها في البيان واإلفهام.
ان فال عل أن مهفب السلف أسلم:
بَٰبعا :أن مهفب السلف أسلم باإلجمةان ألن فيةو إأبةاس مةا أأبتةو

عةال ،

ونفي ما نفاه في تابو وعل لسان رسةولو ،مةع الدةزم بنفةي التكييةف والتشةبيو
عن

س َِم ۡث ِلَِء ش َۡيي} [الشورى.]11 :
عال { :لَ ۡي َ

وإجمةةاعهم علة أن مةةهفب السةةلف أسةةلم :مفهومةةو أن مةةهفب المة ولين مةةن
الخلف ن يخلو عن الخطر ،والم من في بةا العقائةد ن يعةدل بالسةالم شةي ما،
صا فيما يتعلق بهاس
وصصو م

عال وصفا و ،فال ينبغي أن يلا بةا التأوية

إن في أضيق الحدود ،لضرورة نفي المحال عن

عةال  ،وبشةر أن يكةون

التأوي اريبما غير بعيد.
و ةةين يقةةف اإلنسةةان بةةين يةةدي ربةةو يةةوم القيامة  :لةةن يدةةد أأبة لقدميةةو فةةي
سةةا

العةةرر ومواةةف الحسةةا مةةن التشةةب بمةةا جةةام بةةو الةةو ي الصةةادل

المعصوم ،ولو افترضنا أنو سة مةن ابة الحةق تة  :لمةاذا نسةب إلة ذا ةي:
الر مة والمحب ة  ،والرضةةا والغضةةب ،والفةةرح والضةةح  ،والعلةةو وانسةةتوام
ونحوفا؟ لكان الدةوا  :ألنة الة ذلة فةي تابة الكةريم ،الةهي أنزلتةو علة
عبد ورسول محمد صل

عليو وسلم  ،فلم نصف إن بما وصف بو نفسة
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سبحان ج شأن  ،أو وصف بو رسول
وفها جوا ن غبار عليو ،ون مطعن فيو من أ د.
بخالم مواف الم ول ،فإنو  -وإن أراد نزيةو
الكام بما أنزلو

عةال  -لةم يلتةزم التسةليم

عال  ،وربما صرج بتأويلو عن مةراد

عةز وجة  ،وفةو

ن يدري.
انعتصام بالمتفق عليو أول من المختلف فيو:
َانسا :وفها الوجو مبني عل ما سبقو من أن مةهفب السةلف فةي التسةليم -
سب ما ذ رناه  -مسلم بو ومتفق عليو من الدميع ،بمعن  :أن أنصار ان دةاه
السلفي مةن األأةريين ي منةون بةو ،بة ن يةدينون
من أنصار التأوي

عةال إن بةو ،وإن الخلةف

ةهل يقبلونةو ون يرفضةونو ،بة يصةر ون بأنةو أسةلم فةي

أمر الدين.
عل

ين ندةد أن مةهفب الخلةف فةي التأوية مرفةور بةإ الل عنةد دعةاة

السلفي  ،الهين ن يسيغون التأوي بحال ،ويعتبرونو من المبتدعاس.
واألول في اضايا العقيدة وأصول الدين :أن يعتصم اإلنسةان الةب الندةاة
بالمتفق عليو ،فهو أ و لو ،وأ ةزم ألمةره ،وأصةول لدينةو ،م
بةدن مةن التشةب
بةةةالمختلف فيةةةو ،فمةةةن ةةةان عنةةةده صيةةةاران :أ ةةةدفما :مدمةةةع عليةةةو بةةةين ةةة
األ رام ،واآلصر :اصتلفوا فيو ،فخيار اإلجمان أ ق وأول بان بان.
رجون بار الم ولين إل مهفب السلف:
خادخا :ولع مما ي يد ما الناه فةي ةرجيح مةهفب السةلف :أنةا وجةدنا عةددما
من بار الهين صاضوا لدا التأوي ونصروا مهفب الخلةف عةادوا فةي أواصةر
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أعمةةارفم إل ة محد ة السةةلف ،وأيةةدوا وجهةةتهم ،معلنةةين أنهةةم وجةةدوا فةةي فةةهه
الطريق ما يشفي علتهم ،وينقع غلتهم ،عل

ين لم ندد أ دما مةن دعةاة المةنها

السلفي رجع إل المنها الخلفي.
أِم َٰۡلشع ت ت هعون َّللٰٓ نهتب َٰلسلف:
أجة لقةةد رأينةةا بةةار أئمة المةةهفب األشةةعري الةةهين صاضةةوا لدةةا التأوية ،
و ةان لهةةم ةةول الةةهران وسةةع البةةان فةةي علةةم الكةةالم وجدليا ةةو ،وغاصةةوا فةةي
بحةةاره ،وسةةبحوا فيةةو سةةب محا ة م
ةويال ،أةةم وجةةدوا نهاي ة المطةةام أن ن ملدةةأ ون
مندا لهم إن العودة إل مةنها السةلف ،فهةو الةهين ينشةرح بةو الصةدر ،و سةكن
إليةةو الةةنفس ،ون يضةةطر معةةو العقة  ،وشةةهادة فة نم الدهابةةهة الكبةةار  -بعةةد
الممارسة والمعانةةاة  -لهةةا وينهةةا وايمتهةةا عنةد أولةةي البصةةائر َ ََ { :تُهَ ِئُككََ ِن ۡثك ُ
َ
َ ِي } [فا

ر.]14 :

َٰۡلنا أبو َٰلحس َٰۡلشع ي تنول بمذه َٰلسلف:
اةةةال اإلمةةةام أبةةةو الحسةةةن األشةةةعري المتةةةوف سةةةن (324فةةةـ) فةةةي تابةةةو
«اإلبان ة » ،وفةةو مةةن أواصةةر مةةا ألةةف ،واةةد ةةان ينتح ة مةةهفب المعتزل ة فيمةةا
مض أم رجع عنو ،في اص مشةهورة متداولة  :فةإن اةال لنةا اائة  :اةد أنكةر م
اول المعتزلة والقدرية والدهمية والحرورية والرافضة والمرج ة  ،فعرفونةا
اولكم الهي بو قولون ،وديانتكم التي بها دينون.
اي لو :اولنا الهي نقول بو ،وديانتنا التي ندين بها :التمس بكتا ربنةا عةز
وج  ،وبسن نبينا سسس ،وما روي عن الصةحاب والتةابعين ،وأئمة الحةدي ،
ونحةةن بةةهل معتصةةمون ،وبمةةا ةةان يقةةول بةةو أبةةو عبةةد

أ مةةد بةةن محمةةد بةةن
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وجهةةو ورفةةع درجتةةو وأجةةزل م وبتةةو  -اةةائلون ،ولمةةا صةةالف

اولو مخالفون ألنو اإلمام الفاض  ،والرئيس الكام  ،الةهي أبةان

بةو الحةق،

ورفةةع بةةو الضةةالل ،وأوضةةح بةةو المنهةةاج ،وامةةع بةةو بةةدن المبتةةدعين ،وييةةغ
الزائغين ،وش الشا ين ،فر م

عليو من إمام مقدم جلي معبم.

وجمل اولنا :أنا نقر باهلل ومالئكتو و تبةو ورسةلو ،وبمةا جةاروا بةو مةن عنةد
 ،ومةا رواه ال قةةاس عةةن رسةةول
شي ما ،وأن

صةةل

عليةةو وسةةلم  ،ن نةةرد مةةن ذلة

عز وج ن إلةو إن فةو ،فةرد صةمد ،لةم يتخةه صةا ب ون ولةدما،

وأن محمدما عبد ورسولو ،أرسلو بالهةدى وديةن الحةق ،وأن الدنة
ةةق ،وأن السةةاع آ ي ة ن ريةةب فيهةةا ،وأن

ةق ،والنةار

يبع ة مةةن فةةي القبةةور ،وأن

علَكٰٓ ۡٱل َعك ۡ ُِ ۡ
ٱخك َ َو بى} [ ةةو ،]5 :وأن لةةو
مسةتو علة عرشةةو مةةا اةةال{ :ٱلك َّ ۡ ب َم ُ َ

وج مها

ب
ٱۡل ۡ َ َٰ ِ } [الر
ما االََ { :تَ ۡ نَ بٰٓ ََ ۡهءُ َببََِ ذَُ ۡٱل َهلَ ِ ََ ۡ ِ

من ،]27 :وأن لةو يةدين

ان}
بال يف ،ما اةالََ { :لَ ۡنك ُ بِيَك ََّي} [ص ،]75 :و مةا اةال{ :بَك ۡ تَك ََٰ ُ َن ۡ سُكو َط َ ِ

[المائةةدة ،]64 :وأن مةةن يعةةم أن أسةةمام

غيةةره ةةان ضة ،
ةان ،وأن هلل عل ممةةا مةةا

نزلَءُ ِب ِع ۡل ِمك ِء} [النسةام ،]166 :و مةا اةالَ ََ { :نكا ت َ ۡح ِمك ُ ِنك ۡ أُنث َ بكٰٓ ََ َ تَضَك ُع َِّل َّ
اال{ :أ َ َ
بِ ِع ۡل ِمككك ِء} [فةةةا ر ،]11 :ون بةةة هلل السةةةمع والبصةةةر ...ونقةةةول :إن ةةةالم غيةةةر

مخلول ...وندين بأن

ي نيرى في اآلصرة باألبصار ما ي نيرى القمر ليلة البةدر،

ويراه الم منون ...ما جةامس الروايةاس عةن رسةول

صةل

عليةو وسةلم

 ...إلس(.)243
واال م ذل في تابو «مقانس اإلسالميين» بعد أن ذ ر اةول أفة السةن

(« )243اإلبان في أصول الديان » لألشعري (ص.)182
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وأصةةحا الحةةدي فةةي أصةةول انعتقةةاد ،وعلة نحةةو مةةا ذ ةةر فةةي «اإلبانة »،
اةةال :وبك ة مةةا ذ رنةةا مةةن اةةولهم نقةةول ،وإليةةو نةةهفب ،ومةةا وفيقنةةا إن بةةاهلل...
إلس(.)244
ضا.
واال م ذل في «رسال ال غر» أي م
واةةةال اإلمةةةام القاضةةةي أبةةةو بكةةةر البةةةااالني صةةةا ب التصةةةانيف األصةةةيل
(س403فـ) في تابو «التمهيةد» :فةإن اةال اائة  :أ قولةون :إنةو فةي ة مكةان؟
ب فو مستو عل عرشو ما أصبر في تابةو فقةال{ :ٱلك َّ ۡ ب َم ُ
اي لو :معاذ
صك َع ُ ۡٱل َِ ِلك ُم َّ
ٱخك َ َو بى} [ ةةو ،]5 :واةةالَِّ { :للَ ۡيك ِء تَ ۡ
علَككٰٓ ۡٱل َعك ۡ ُِ ۡ
صك ِل ُ
ٱلط ِيك ُ ََ ۡٱل َع َمك ُ ٱل ب َّ
َ
تَ ۡ فَعُكءُ} [فةةا ر ،]10 :واةةالَ { :يأ َ ِنهك ُم َّنك فِككي ٱل َّ
ِ فَك ِنذََٰ
سك َما ٓ ِي أَن تَ ۡن ِ
كف بِ ُِك ُم ۡٱۡل َ ۡب َ
سك َ
وب} [المل
ِه َي ت َ ُم ُ

 ،]16 :ولةو ةان فةي ة مكةان لكةان فةي بطةن اإلنسةان وفمةو،

غةةب عةةن ذ رفةةا ،ولوجةةب أن
والحشةةوش  -المةةرا يض  -والمواضةةع التةةي ي ْير ن
يزيد بزيادة األمكن إذا صلق منها مةا لةم يكةن ،ويةنقك بنقصةانها إذا بطة منهةا
مةةةا ةةةان ،ويصةةةح أن يرغةةةب إليةةةو نحةةةو األرر ،وإلةةة صلفنةةةا ،وإلةةة يمننةةةا
وشمائلنا ،وفها اد أجمع المسلمون عل صالفو و خط اائلو( .)245انته .
بهو َّلنا َٰلح ني :
ومةن فة نم الةهين أعلنةةوا رجةةوعهم إلة مةةنها السةلف بصةةرا

وشةةداع

الما توافر إن لألفهاذ المخلصةين فةي لةب الحةق :إمةام الحةرمين أبةو المعةالي
عبةةةد الملةةة الدةةةويني (س476فةةةـ) ،الةةةهي ةةةان مةةةن أاةةةوى أعمةةةدة المةةةهفب

(« )244مقانس اإلسالميين» (ص.)297 - 290
(« )245التمهيد» للبااالني (ص.)260
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األشةةةعري ،والشةةةار ين لةةةو ،والمناصةةةرين لفلسةةةفتو ،والمةةةدافعين عنةةةو بةةةالقلم
واللسان في سا اس الددال ،ومعتر اس النزال ،ففي فةها المةهفب نشةأ ،وعليةو
ربا ،ومن لبانو رضع ،وفي بيتو رعرن ،فكها ان أبو المعالي إمةام الحةرمين
دفرا من يا و ،ون غرو أن اعتبره بعةض البةا ين الم سةس ال ةاني للمةهفب
م
األشةةعري ،و تةةب أسةةتاذنا الشةةيس علةةي جبةةر فةةي لي ة أصةةول الةةدين رسةةال
األستاذي عن «إمام الحرمين باني األشعري الحدي » ،وإن لم نرفةا مطبوعة .
ولكن

شرح صدره للحق ،فوجدناه في أواصر يا ةو اةد عةدل مسةاره وغيةر

نهدةةو ،ورجةةع عةةن ريةةق التأوية  -ريةةق الخلةةف  -إلة

ريةةق السةةلف فةةي

ةةرك الخةةور ،واننكفةةام عةةن التأوي ة  ،ولةةم يسةةتنكف عةةن إعةةالن ذل ة بك ة
صةةةرا

وجةةةالم ،وفةةةو مةةةا ذ ةةةره فةةةي «الرسةةةال النباميةةة فةةةي األر ةةةان

اإلسالمي »(.)246
اال إمام الحرمين:
«اصتلف ة مسةةال العلمةةام فةةي البةةوافر التةةي وردس فةةي الكتةةا والسةةن ،
وامتنع عل أف الحق فحوافا وإجرارفا علة موجةب مةا يبةريه أفهةام أربةا
اللسان فيها.
فرأى بعضهم أويلها ،والتزم ذل في القرآن ،وما يصح من السنن ،وذفةب
أئم ة السةةلف إل ة اننكفةةام عةةن التأوي ة  ،وإجةةرام البةةوافر عل ة مواردفةةا،
( )246بعةة فةةي القةةافرة بتحقيةةق المحةةد الفقيةةو الحنفةةي المعةةروم الشةةيس محمةةد يافةةد
الكوأري ،واد بع حة عنةوان« :العقيةدة النبامية » ،ويبةدو أن الةهي بةع منهةا فقةط
فو جانب العقيدة ،وفو ما وجد منها ،إذ لم يع ةر علة باايهةا إلة اآلن .وسةمافا النبامية
نسب إل الويير المشهور :نبام المل .
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عةال  ،والةهي نر ضةيو رأيمةا ،ونةدين هلل بةو عقةدما:

ا بان سلف األم  ،فاألول ان بان ،و رك انبتدان ،والةدلي السةمعي فةي ذلة :
أن إجمةان األمة
الرسةةول صةةل

دة متبعة  ،وفةو مسةتند معبةةم الشةريع  ،واةد درج صةةحب
عليةةو وسةةلم علة

ةةرك التعةةرر لمعانيهةةا ودرك مةةا فيهةةا،

وفةةم صةةفوة اإلسةةالم المسةةتقلون بأعبةةام الشةةريع  ،و ةةانوا ن يةةألون جه ةدما فةةي
ضبط اواعد المل  ،والتواصي بحفبها ،و علةيم النةاس مةا يحتةاجون إليةو منهةا،
فلو ان أوي فهه البوافر مسو م
غا أو محتو مما ألوش أن يكةون افتمةامهم بهةا
فول افتمةامهم بفةرون الشةريع  ،فةإذا صةرم عصةرفم وعصةر التةابعين علة
اإلضرا عن التأوي  ،ان ذل اا عما بأنو الوجو المتبع ،فحق عل ذي الةدين
أن يعتقد نزه الباري عن صفاس المحدأين ،ون يخور في أوي المشةكالس،
ويك معنافا إل الةر  ،وعنةد إمةام القةرام وسةيدفم الواةف علة اولةو عةال :
{ ََ َنكككا تَ ۡعلَكككك ُم ت َ ۡأ َِتلَككك ٓءُ َِّل َّ َّ
ٱهُ} [آل عمةةةةران ]7 :مةةةةن العةةةزائم ،أةةةةم انبتةةةةدام بقولةةةةو:

{ ََٱل ب َّ ِخ ُنونَ فِي ۡٱل ِع ۡل ِم} ،ومما استحسن من إمةام دار الهدةرة مالة بةن أنةس أنةو
علَكٰٓ ۡٱلعَك ۡ ُِ ۡ
ٱخك َ َو بى} فقةال :انسةتوام معلةوم،
س عةن اولةو عةال { :ٱلك َّ ۡ ب َم ُ َ

والكيفي مدهول  ،والس ال عنو بدع .
فليدةةر آي ة انسةةتوام والمدةةيم( ،)247واولةةوِ { :ل َمككا ََلَ ۡن ك ُ بِيَ ك ََّي} [ص،]75 :
{ ََتَ ۡ نَ بٰٓ ََ ۡهءُ َب ِبكََ } [الةر

من ،]27 :و{ت َ ۡهك ِ ي ِبأ َ ۡعيُهِهَكا} [القمةر ،]14 :ومةا صةح مةن

أصبةةار الرسةةول خبةةر النةةزول وغيةةره :عل ة مةةا ذ رنةةاه ،فهةةها بيةةان مةةا يحةةب
»( .)248انته .
( )247آي المديم اولو عال َ ََ { :ها ٓ َي َببََُّ ََ ۡٱل َملَ َُ صَِا صَِا} [الفدر.]22 :
(« )248العقيةدة النبامية » (ص ،)24 ،23واةد نقة فةها الةنك الةهفبي فةةي «سةير األعةةالم»
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ونق ة الحةةافل الةةهفبي عةةن الفقيةةو غةةانم الموشةةيلي اةةال :سةةمع اإلمةةام أبةةا
المعالي يقول :لو استقبل من أمري ما استدبرس ما اشتغل بالكالم(.)249
واةال الةهفبي :اةال الحةافل محمةد بةن ةافر :سةمع أبةا الحسةن القيروانةي
األديةةب  -و ةةان يختلةةف إل ة درس األسةةتاذ أبةةي المعةةالي فةةي الكةةالم  -فقةةال:
سمع أبا المعالي اليوم يقول :يا أصحابنا ،ن شةتغلوا بةالكالم ،فلةو عرفة أن
الكالم يبلغ بي ما بلغ ما اشتغل بو(.)250
اال الهفبي:
وارأس بخط أبي جعفر «محمةد بةن أبةي علةي» :سةمع أبةا المعةالي يقةول:
اةةرأس صمسةةين ألفمةةا فةةي صمسةةين ألفمةةا ،أةةم صلي ة أف ة اإلسةةالم بإسةةالمهم فيهةةا
وعلةةومهم البةةافرة ،ور بةة البحةةر الخضةةم ،وغصةة فةةي الةةهي نهةة أفةة
اإلسالم،

ذل في لب الحق ،و نة أفةر فةي سةالف الةدفر مةن التقليةد،

واآلن فقد رجع إل

الم الحق ،عليكم بدين العدةائز فةإن لةم يةدر ني الحةق

بلطيف بره فأموس عل دين العدةائز ،ويخةتم عاابة أمةري عنةد الر ية علة
لم اإلصالص :ن إلو إن

()251

 ،فالوي نبن الدويني

يعني :نفسو.

يقصةةد بالةةهي نه ة عنةةو أف ة اإلسةةالم :علةةم الكةةالم ،فقةةد نه ة عنةةو إمامةةو
الشافعي ،ونه عنو مال وأ مد ،وغيرفما من األئم .
(.)174 ،173/18
(« )249سير أعالم النبالم» (.)473/18
( )250المصدر السابق ،وانبر« :المنتبم» ( ،)19/9و بقاس السبكي» (.)186/5
(« )251سةةير األعةةالم» ( ،)473/18والخبةةر فةةي «المنةةتبم» ( « ،)19/9بقةةاس الشةةافعي »
للسبكي (.)585/5
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وفها القول من فها اإلمام الكبير الهي أنفق عمره في فةها اللةون مةن ال قافة
م
غلةيال ،ون هةدي
العقلي التي امتزج بفلسف اليونةان وجةدليا هم التةي ن نقةع
سة م
ةبيال ..فةةها القةةول ي ةةد أن ن ريةةق أجةةدى مةةن ريقةة القةةرآن فةةي النفةةي
واإلأباس ،وفي األار إل الفطرة ،وألصةق بالعقة والوجةدان ،وفةو مةا ةان
عليو الصحاب و ابعوفم بإ سان.
واةةد اجتهةةد العالمة ةةاج الةةدين السةةبكي فةةي بقا ةةو الكبةةرى :أن ينحةةو بهةةها
عا منو عةن علةم الكةالم
الكالم الدلي الواضح منح آصر غير ما يتبادر منو دفا م
المورو  ،ووجو لماس فها اإلمام العبيم الشدان المخلك إل معةان متكلفة
ن ينشرح لها الصدر.
م
حامال ن يقب من م لو في م لةو،
و حام السبكي عل شيخو اإلمام الهفبي
فةةالوااع أنةةي مةةا رأية م ر مصةةا منصةفما م ة الةةهفبي ،تة مةةع أعةةالم المعتزلة
وأم الهم(.)252
بهو َٰۡلشع ي ََٰلغزَٰلي ََٰل َٰزي َّللٰٓ نهتب َٰلسلف:
عل ة أن إمةةام الحةةرمين لةةيس فةةو و ةةده الةةهي انته ة إل ة رفةةض التأوي ة ،
و رجيح مهفب السلف ،و فويض قائق فهه األلفا ومعانيها إل

عال .

فقةةد رجةةع مةةن ابلةةو شةةيخو أبةةو الحسةةن األشةةعري فةةي تابةةو «اإلبانة » وفةةي
«مقانس اإلسالميين» وفي «رسةال ال غةر» وغيرفةا .ورجةع مةن بعةده لميةهه
د اإلسةالم أبةو امةد الغزالةي (س505فةـ) ،وذلة فةي تابةو «إلدةام العةوام
( )252انبر :رسالتنا «الدويني إمام الحرمين بين المة رصين :الةهفبي والسةبكي» . .مكتبة
وفب 2000م.
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عن علم الكالم».
ولكن مواف شيخو إمام الحرمين ان أصرح وأوضح ،فإن الغزالةي اعتبةر
علم الكالم شأن الخواص ،وجمهرة العلمام مةن الفقهةام والمفسةرين والمحةدأين
وغيرفم يعتبرون من العوام في فها األمر عند الغزالي.
أما الخواص فقد يوجد في

عصر منهم وا د أو اأنان.

ورجع بعد ذل  :الفخر الرايي (س606فـ) ،الهي ةان مةن أ بةر المحةامين
المدافعين عن التأوي  ،وصنف فيو أ ةر مةن تةا  ،م ة  « :أسةيس التقةديس»
وغيره .أم اال في الطور األصير من يا و العلمي :
م
علةيال،
«لقد أمل الطةرل الكالمية  ،والمنةافا الفلسةفي  ،فمةا رأيتهةا شةفي
ون ةةروي غلة م
ةيال ،ورأي ة أاةةر الطةةرل ريق ة القةةرآن :ااةةرأ فةةي اإلأبةةاس:
صعَ ُ ۡٱل َِ ِل ُم َّ
ٱخ َ َو بى} [ وَّ{ ،]5 :لِلَ ۡي ِء تَ ۡ
علَٰٓ ۡٱلعَ ۡ ُِ ۡ
ٱلط ِي ُ } [فا
{ٱل َّ ۡ ب َم ُ َ

س َِم ۡث ِلَِء ش َۡيي} [الشورى ،]11 :ومن جر م
واارأ في النفي{ :لَ ۡي َ

ر.]10 :
دربتةي

عرم م معرفتي»( .)253انته .
ونقةةة عنةةةو اإلمةةةام الةةةهفبي فةةةي « ةةةاريس اإلسةةةالم» اولةةةو :رأيةةة األصةةةلح
واألصةةو

ريق ة القةةرآن ،وفةةو ةةرك التعمةةق وانسةةتدننس بأاسةةام أجسةةام

السمواس واألرضين عل وجود

 ،أم رك التعمق ،أةم المبالغة فةي التعبةيم

فةةي غيةةر صةةور فةةي التفاصةةي  ،فةةاارأ فةةي التنزيةةو اولةةوَّ ََ { :
كي ََأَن ك ُ ُم
ٱهُ ۡٱلغَهِك ُّ
شك ۡكيي} [الشةةورى{ ،]11 :قُ ك ۡ ُهك َكو َّ
س َِم ۡث ِل ك َِء َ
ٱهُ
ۡٱلُِنَ ك َ َٰٓ ُي} [محمةةد ،]38 :واولةةو{ :لَك ۡكي َ

(« )253سير أعالم النبالم» للهفبي (.)500/21
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علَككٰٓ ۡٱلعَك ۡ ُِ ۡ
ٱخك َ َو بى} [ ةو ،]5 :و{تَ َنككافُونَ
أ َ َ ك } ،وااةةرأ فةي اإلأبةةاس{ :ٱلك َّ ۡ ب َم ُ َ
صكعَ ُ ۡٱل َِ ِلك ُم َّ
َببَّتُم ِن فَ ۡوقِ ِتمۡ } [النح  ،]50 :و{َّلِلَ ۡي ِء تَ ۡ
ٱلطيِك ُ } [فةا ر ،]10 :وااةرأ فةي

أن الكة مةةن

اولةةو{ :قُك ۡ ُك ِنك ۡ ِعهك ِ ٱ َّهِ} [النسةةام ،]78 :وفةةي نزيهةةو عمةةا ن

صابَََ ِن ۡ
ينبغيَّ { :نا ٓ أ َ َ

س َه فَ ِم َ َّ
سكََ } [النسةام:
خ ِكيئ َ فَ ِمك نَّ ِۡ ِ
ٱهِ ََ َنا ٓ أ َ َ
صكابَََ ِنك َ
َ َ

 ،]79وعل فها القانون فقس(.)254
وجام في « بقاس الشافعي » نبن ااضي شهب ( )82/2ما نصةو :اةال ابةن
الصةةالح :أصبرنةةي القطةةب الطوغةةاني مةةر ين :أنةةو سةةمع فخةةر الةةدين الةةرايي
يقول :يا ليتني لم أشتغ بعلم الكالم ،وبك .
وروي عنو أنو اال :لقد اصتبةرس الطةرل الكالمية  ،والمنةافا الفلسةفي  ،فلةم
غليال ،ون شفي م
أجدفا روي م
عليال ،ورأي أصح الطرل ريقة القةرآن ،أةم
اال :وأاول مةن صةميم القلةب ،مةن داصة الةروح  -يخا ةب ربةو سةبحانو :إنةي
مقر بأن

ما فو األ م األفض األعبم األج  ،فهو ل  ،و

مةا فةو عيةب

ونقك فأن منزه عنو.
وأنشد في أاسام اللهاس:

نهايةةةةة إاةةةةةدام العقةةةةةول عقةةةةةال وأ ةةر سةةةعي العةةالمين ضةةةالل
وأروا نةةةةةا فةةةةةي و شةةةةة مةةةةةن و اصةةةةة دنيانةةةةةا أذى ووبةةةةةال
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومنا
ةةةول سةةةةةوى أن جمعنةةةةةا فيةةةةةو :ايةةةةة
جسةنسةةةتفد مةةةن بح نةةةا ة
ولةةةم
عمرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

()255

واةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالوا

( )254انبر « :اريس اإلسالم» الطبق (( )61ص )239لامام الهفبي.
( )255انبر« :مقدم أااوي ال قاس في أوي األسمام والصةفاس» للشةيس مرعةي بةن يوسةف
الحنبلي (س  1033فـ) بتحقيق :شعيب األرن و  -نشر م سس الرسال .
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فههه شهاداس شهود من أف التأوي الكبار ،واعترافاس صةريح بتصةويب
المنها السلفي و رجيحو عل ما سواه ،ون ينب

م صبير.

اال اإلمام الشو اني في «إرشاد الفحول»:
وف ة نم ال الأ ة  -أعنةةي الدةةويني والغزالةةي والةةرايي  -فةةم الةةهين وسةةعوا
آصةةرا إلةة مةةهفب السةةلف مةةا
دائةةرة التأويةة  ،و ولةةوا ذيولةةو ،واةةد رجعةةوا
م
عرف  ،فللو الحمد ما فو لو أف (.)256
ث أَلي َٰۡلن علٰٓ تعليم نذه َٰلسلف للهماهي :
وإمام الحرمين لم يكتف بالرجون إل مهفب السلف نبري،ا ،ب

األئمة

والمس ولين عن ايادة األم  -والمحافب عل الدين أول واجبا هم  -أن يدعلةوا
مهفب السلف ونهدهم في التو يد فو ما ينبغي أن يعلم للكاف .
أ د في «الغياأ » :أن الهي يحةرص اإلمةام عليةو :جمةع عامة الخلةق علة
مةةةهفب السةةةلف السةةةابقين ،ابةةة أن نبغةةة األفةةةوام ،وياغةةة اآلرام ،و ةةةانوا
رررس ينهةةون عةةن التعةةرر للغةةوامض ،والتعمةةق فةةي المشةةكالس ،واإلمعةةان
فةي مالبسة المعضةالس ،وانعتنةةام بدمةع الشةبهاس ،و كلةةف األجوبة عمةا لةةم
يقع من الس انس ،ويرون صرم العناي إل انسةتح ا علة البةر والتقةوى،
و ةةف األذى ،والقيةةام بالطاعة

سةةب انسةةتطاع  ،ومةةا ةةانوا ينكفةةون رررس

عما عرر لو المتأصرون عن عي و صر ،و بلد في القرائح .فيهاس
فقد انوا أذ

الخالئق أذفانما ،وأرجحهةم بيانمةا ،ولكةنهم اسةتيقنوا أن ااتحةام

الشبهاس داعي الغواياس ،وسبب الضةالنس ،فكةانوا يحةاذرون فةي ةق عامة
(« )256إرشاد الفحول» ( )49/2بتحقيق د .شعبان محمد إسماعي .
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المسلمين ما فم اآلن بو مبتلون ،وإليو مدفوعون ،فإن أمكةن مة العةوام علة
ذل فهو األسلم(.)257
ونعم ما أوص بو فها اإلمام.

فكة صيةةر فةي ا بةةان مةن سةةلف و ة شةر فةي ابتةدان مةن صلةف
ن أ فر الم ولين ون أذمهم:
ورغةةةم رجيحةةةي لمةةةهفب السةةةلف فةةةي مسةةةأل الصةةةفاس ،ن أ فةةةر الخلةةةف
الم ولين ،ون أضللهم ون أرأمهم ،فإن الخالم في ذل أمر قبلو لغ العةر ،
و حتملو النصوص القرآني والنبوي .
ومما ن نزان فيو :أن ف نم الم ولين مةن علمةام اإلسةالم األعةالم الةهين ن
ير ا أ ةد فةي إصالصةهم ونصةحهم هلل ولرسةولو ولكتابةو ،وفةم ي منةون بةاهلل
عال وو دانيتو ،وبا صافو بك

مال ،و نزفةو عةن ة نقةك ،مةا ي منةون

بالنبوة وباآلصرة ،وبأن القرآن الم

الهي ن يأ يةو البا ة مةن بةين يديةو ون

مةةن صلفةةو .فةةال يضةةرفم أن يخةةالفوا فةةي بعةةض العقائةةد الفرعيةة  ،بنةةام علةة
اجتهادفم في فهمها ،و

من اجتهد في معرف دين

من أفة العلةم الطةالبين

للحق ،فهو دائر بين األجر واألجرين :األجر إن أصطأ ،واألجةرين إن أصةا ،
ن فرل في ذل بين المسائ العلمي والعملي  ،األصولي والفروعي  .مةا قةق
ذل شيس اإلسالم ابن يمي و لميهه ابن القيم وغيرفما.

( )257انبر« :الغياأ » فقرة ( )280بتحقيق د .عبد العبيم الديب.
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َٰلنَلَ ليس ََٰخع :

وممةةةا ي ةةةد ذلةةة أن مسةةةاف الخةةةالم بةةةين الفةةةريقين ليسةةة بالسةةةع التةةةي
صةةا مةةن المتحمسةةين مةةن
صةةورفا األلفةةا المتبادلةة بةةين الطةةرفين ،وصصو م
ليهما.
فها ما اعترم بو من داق في المسأل  ،و أم فيها بأناة ،وفكةر فيهةا بعمةق،
وارأ ما تبو أف التحقيق من ف نم وف نم ،ويرجع ذل إل عدة أمور:
أَ  :أن ةةةال الفةةةريقين مةةةن السةةةلف والخلةةةف أو األأةةةريين والمتكلمةةةين أو
المفوضين والم ولين ،وإن ش

ال  :الم بتين والم ولين  -ينطلق مةن عبةيم

عةةال و قديسةةو و نزيهةةو ،ووصةةفو بك ة

مةةال يليةةق بةةو ،و نزييةةو عةةن ة

نقك ن يليق بداللو و مالو ،وفهه عقيدة راسخ عند

منهمةا ن يراة إليهةا

الش  ،ون حتم النزان.
صةا فةي ذا ةو
ما في األمر :أن فناك
أمةورا اةد يتوفمهةا أ ةد الفةريقين نق م
م
عال أو في صفا و ،فينفيها عنو ت  ،اجتهادما منو ،نزي مها لةو عةن فةها الةنقك
المةةدع  ،وعنةةد التأم ة والتحقيةةق والتعمةةق فةةي المسةةأل يتبةةين أن فةةها الةةنقك
موفةةوم ،صةةنعو عق ة المتةةوفم ،أو مخيلتةةو ،أو قليةةده لغيةةره ،أو ةةأأره بمقول ة
مستوردة من صارج الدائرة اإلسالمي  ،من نحل ديني  ،أو فكرة فلسفي .
أ سب أن فها الخالم أشبو بمةا االةو أ ةد علمةام السةلف فةي المختلفةين فةي
أفعةةال العبةةاد ونحوفةةا :ف ة نم اةةوم عبمةةوا  ،وف ة نم اةةوم نزفةةوا  ،ومةةا
أشةةبو فةةهه المعر ة بتل ة عنةةد التأم ة فةةي البواع ة واألفةةدام .فةةاألأريون أو
السةةلفيون غلةةب علةةيهم عبةةيم

عةةال  ،و عبةةيم تابةةو ،وأ ادي ة رسةةولو،
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عةال بمةا وصةف

بو نفسو.
والخلةف أو المتكلمةون غلةب علةيهم التنزيةو ،ونفةي شةبه التشةبيو ،مةا اةةال
صةةا عل ة نفةةي ة نقةةك أو مشةةابه
ابةةن الدةةويي ،فلد ة وا إل ة التأوي ة  ،ر م
للحواد والمخلوااس عن الر
ولغ العةر

ت .

صةا إذا لةم يكةن متكلفمةا ،ففيهةا الحقيقة
حتمة التأوية  ،وصصو م

والمداي ،والصريح والكناي  .فمن فهم من اولةو عةال
أو { ِبيَ ِ َِ َنلَ ُِ ُ
وت ُ ِ ش َۡيي} [الم

ِ { :بيَك ِ ِ ۡٱل ُم ۡل ُ
كَ} [الملة ]1 :

منون :]88 :أن لو عال يدما ن أيدينا ،فلو وجهتةو

التةةي يقةةف فيهةةا عنةةد ةةافر الةةنك .ومةةن فهةةم مةةن فةةهه النصةةوص أن المل ة
والملكوس واألنفس ح ادر و وسلطانو و صرفو ،فهو لم يحد عن الصةوا ،
ولةةو ةةرك ةة فريةةق المةةرام والتعصةةب لمهفبةةو و ائفتةةو ،لقةةام الصةةلح بةةين
ضا.
الفريقين ووسع بعضهم بع م
ثانيا :أن ال الفريقين في النهاي  -عند التحقيق والتةدايق  -ي ولةون ون بةد.
م
م
أويال فصيلي،ا.
أويال إجمالي،ا ،والخلف ي ولون
بيد أن السلف ي ولون
وذل أن اول السلف في م اولو عةال { :تَك ُ َّ
ِتتمۡ } [الفةتح،]10 :
ٱهِ فَ ۡكوقَ أ َ ۡتك ِ
ان} [المائةدة ،]64 :أو اولةو فةي صلةق آدمِ { :ل َمكا
أو اولو سبحانو{ :بَ ۡ تَك ََٰ ُ َن ۡ سُكو َط َ ِ
ََلَ ۡن ُ بِيَ ََّي} [ص :]75 :لو يد ليس أيدينا ،أو يدان ليستا أيدينا :فةو نةون مةن

التأوي

ألن المفهوم من وضع العر لكلم «اليةد» فةي اللغة  :أنهةا للدار ة ،

وفو المفهوم المتبادر منها عنةد النطةق بهةا ،فةإذا نفية ذلة والة  :إنهةا ليسة
أيدينا ،فقد أول ن محال  ،ولكنةو أوية إجمةالي لةم يةه ر المة ول إليةو .وم ة
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ذل يقال في القدم والسال والعين واألعين والدنب ونحوفا مما وصةف بةو
 ج ة شةةأنو  -فةةي القةةرآن والسةةن الصةةحيح  ،وفةةو فةةي األص ة مةةن أوصةةاماإلنسان ،أو من أعضام جسمو الهي نحسو ونراه ونلمسو.
وم ة ذلة يقةةال فةةي صةةفاس األفعةةال التةةي وصةةف بهةةا

الكبيةةر المتعةةال،

م  :انستوام عل العرش ،أو النزول إل السمام الدنيا في ال لة األصيةر مةن
اللي  ،أو ونو عال في السمام أو جه العلو والفواي .
فةةالمحققون مةةن السةةلفيين أو األأةةريين ي بتةةون فةةهه األوصةةام الفعلي ة مةةا
وردس بهةةا النصةةوص ،ولكةةنهم يفسةةرونها فسةةيرا يلتقةةي فةةي النهاية  -إلة

ةةد

بير  -مع أف التأوي .
وفها ما يبهر لمن يتأم

الم ابن يمي ويحيط بو فةي فةهه القضةي  ،ويقةرأ

ارامة مستوعب  ،دون ان تفام ببعضو.
يقول شيس اإلسالم ابن يمي :
«أم من وفم أن ون

فةي السةمام بمعنة أن السةمام حويةو و حةيط بةو،

فهةو ةاذ إن نقلةةو عةن غيةةره ،وضةال إن اعتقةده عةةن ربةو ...ولةةو سة سةةائر
المسلمين :ف يفهمون من اول
حويو؟ لبادر

ورسةولو« :إن

فةي السةمام» :أن المسةام

منهم إل أن يقول :فها شيم لم يخطر ببالنا»(.)258

وفها  -عند التأم واإلنصام  -لون من التأوي

ألن األص فةي لمة فةي

إفةةادة البرفيةة  ،أي المدةةرور بهةةا ةةرم ووعةةام لمةةا ابلهةةا ،ولمةةا ةةان فةةها

( )258من «العقيدة الحموي » (ص )468من مدموع الرسائ والمسائ .
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م
مستحيال بالنسب هلل  -ج شةأنو  -ةان ن بةد مةن صةرم المعنة األصةلي إلة
معن يليق بها و ععع ،وفو ما يفهم من الم ابن يمي ررر.
تِسي َٰلعَلن َٰلوَٰخطي للِوقي َق بء ن نذه َٰلنلف:
إذا داوينةةةا عةةةن أاةةةوال الغةةةالة المدةةةايفين مةةةن أم ةةةال ع مةةةان بةةةن سةةةعيد
الدارمي ،واعتمدنا عل أاوال المحققين ،م ابةن يمية وابةن القةيم الواسةطي
نح لنا الحق واضحا بال ضبا ون اتام.
اال العالم السلفي الشيس رشيد رضا في « فسير المنار»:
«واةةد اشةةتهر عةةن الحنابل ة وغيةةرفم مةةن أف ة األأةةر :إأبةةاس صةةف العلةةو هلل
عال

تة رمةافم بعةض المتكلمةين بةالقول بالتدسةيم ألن ذلة اةول بالدهة ،

وفو يستلزم الحد والدسمي  ،فآصةهوفم بةاليم المةهفب ،وفةم يدهلةون مةهفبهم.
والقةةول الصةةحيح :أن نيم المةةهفب لةةيس بمةةهفب .وفةةم لةةم يقولةةوا إن بالنق ة
الموافق للعق  .وفةاك ةالم وا ةد مةنهم م
نقةال عةن «شةرح عقيةدة السةفاريني» -
واةةد نقلنةةاه مةةن ابةة  -وفةةو مةةا ذ ةةره اإلمةةام أبةةو العبةةاس عمةةاد الةةدين أ مةةد
الواسطي الشةافعي الصةوفي المحقةق العةارم لميةه شةيس اإلسةالم ابةن يمية -
ر مهمةةةا

 -الةةةهي اةةةال فيةةةو شةةةيس اإلسةةةالم :إنةةةو جنيةةةد يمانةةةو .فةةةي رسةةةالتو

«نصيح اإلصةوان»( ،)259ونقة الشةيس رشةيد مةن ةالم الواسةطي مةا سةبق أن
نقلناه من اب  ،فال داعي إلعاد و فنا.
واةةد علةةق العالمةة رشةةيد رضةةا علةة

ةةالم الواسةةطي فقةةال فةةي « فسةةير

( )259نشرفا المكتب اإلسالمي في بيروس بتحقيق :يفير الشاويا .وااتبس منها السفاريني
في شرح عقيد و الشهيرة« :لوامع األنوار اإللهي ».

فصول في العقيدة بين السلف والخلف

199

المنار»:
أاول :وألستاذه ابن يمي نحو ذل في بيان معن مةا ورد مةن أن

عةال

فو القافر فول عبةاده ،وأنةو فةي السةمام ،فةال يعنةون بشةيم ممةا ورد :أن ذاس
القةةديم محصةةورة فةةي السةةمام أو العةةرش ،أو محةةدودة فةةي الدهة التةةي فةةول
رروسنا ،ب صةرح ابةن يمية وابةن القةيم وغيرفمةا :بةأن جهة الةرأس سةائر
الدهاس من اليمين والشمال وغيرفما ،فةي مةن األمةور النسةبي التةي ن قيقة
لها في نفسها ،وإنما يفسرون ذل بما علم .
نا ذُ تَٰ ء تأَت َٰلم ِلمي :
اال الشيس رشيد :فإن ال  :إن ما ذ ر آنفا يشبو أوي المتكلمين فةي اةولهم:
إن العلو علو المر ب أو فو فو؟
أاةةول :نعةةم ،إنةةو يتفةةق معةةو فةةي نزيةةو البةةاري عةةال عةةن مماأل ة األجسةةام
المحدودة ،أو المحةدأاس المقهةورة الخاضةع إلرادة القةافر فةول عبةاده ،ولكنةو
يفاراو بعدم بر استعمال ما جامس بو النصوص للعام والخاص مع اعتقةاد
التنزيو ،ن مع مال ب مةا اية فةي التأوية  ،فأفة التأوية يحبةرون أن يقةول
الناس في مخا با هم م  :إن

فةي السةمام لة ال يتةوفم ذلة أن ذاس الخةالق

القديم محصور في فها المخلول الهي فول رروسنا ،فهةم يريةدون المبالغة فةي
التنزيو ،واألأريون يديزون استعمال

مةا ورد ،محتدةين بنصةوص الكتةا

والسن  ،وما ان لبشر أن يدعي أنو أ رص علة

نزيةو

مةن

ورسةولو،

واد يبالغ ف نم فيستعملون من ذل ما لم يرد بو نك ،أو النك عل غيةر مةا
م
وعمةال بالقيةاس ،والقيةاس
ورد فيو ،أو عل غير الوجو الهي ورد فيةو ،وسةعما
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ممنون في فها المقام.
ولامام الغزالي فصي في يفي انستعمال ،و حقيق في فةها البحة  ،االةو
بعد الرجون إل مهفب السلف(.)260
وفها القول الرشيد مةن الشةيس رشةيد يقةر الشةق بةين الفةريقين المتباعةدين
د بير لمن ينبر إل األمر بعين الحيدة واإلنصام.

إل

َٰلَٰي بشي ت ى أن َٰلنَلَ صوبي:
وفي مقام آصر عةاد العالمة رشةيد رضةا  -وفةو أاةوى المةدافعين المحةدأين
عن المدرسة السةلفي  -إلة الموضةون ليقةول :فحاصة مةا قةدم :أن جميةع مةا
أ لةةق عل ة

عةةال مةةن األسةةمام والصةةفاس فةةو ممةةا أ لةةق اب ة ذل ة عل ة

الخلق ،إذ لةو وضةع لصةفاس

عةال ألفةا صاصة وصو ةب بهةا النةاس لمةا

كان قَ ۡو ِنك َِء ِليُ َ ِكي َ لَتُكمۡ }
خ ۡلهَا ِن بَّ خُو ٍل َِّل َّ ِب ِل َ
{َ َنا ٓ أ َ ۡب َ
فهموا منها شي ما ،اال عال َ :
س ِ

[إبرافيم ،]4 :واد جام الرس  -عليهم الصالة والسالم  -بمةا دل عليةو العقة مةن
نزيهو عال عن صفاس المخلواين ،و ونةو ن يماأة شةي ما ،ون يماألةو شةيم،
فعلةةةم أن جميةةةع مةةةا أ لقةةةوه عليةةةو مةةةن األلفةةةا الدالةةة علةةة الصةةةفاس القةةةدرة
والر م  ،وعل األفعال والحر اس الخلق والريل وانستوام علة العةرش،
وعل اإلضاف كونةو فةول عبةاده :ن ينةافي أصة التنزيةو ،بة يدةب اإليمةان
بهةا ،وبمةا ةدل عليةو مةع التنزيةو ،فنقةول :إن لةو اةدرة ليسة
ليس

قةدر نا ،ور مة

ر متنا ،وصلقما ليس خلقنا ،فإن الخلق في اللغة التقةدير المعةروم مةن

الناس لألشيام ،وفو عال أ سن الخالقين ،ن يخلق خلقةو أ ةد ،مةا اةال{ :أ َ ۡ

( « )260فسير المنار» (.)207 - 205/3
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َهعَلُوَْٰ ِ َّهِ ُ
علَ ۡكي ِتمۡ قُك ِ َّ
ٱهُ ب ََ ِلك ُ
َٰك َءَ ۡٱل َن ۡلك ُ
ق ُك ِ ش َۡكيي ََ ُه َكو
ق َ
شك َ َا ٓ َي ََلَنُكوَْٰ َ َن ۡل ِنك َِء فَ َ ب َ
ۡٱل ب َو ِ ك ُ ۡٱلنَ ب َّتك ُ } [الرعةةد ،]16 :ولةةيس اسةةتواره علة عرشةةو اسةةتوام الملةةوك علة

عروشةهم ،مةةا أن عرشةةو لةيس عروشةةهم ،ون علةةوه علة صلقةةو علةةو بعةةض
م
مماأال لهم.
األجسام عل بعض ،ما أنو عال ليس جس مما
والسةةلف والخلةةف أو األأريةةون والمتكلمةةون لهةةم متفقةةون عل ة

نزيةةو

عال عن مماأل صلقو ،وعل أن جميع ما جام علة ألسةن الرسة فةي وصةفو
عال والحكاي عنو ق ،إن أن المتكلمين يقولةون :إن العقة دل علة أن لهةها
اادرا ،فههه الصفاس أابت لو م
عقال ،وعليها مدار إأبةاس
العالم صالقما عال مما مريدما م
األلوفي ة بالبرفةةان ألن جميةةع الكائنةةاس دال ة عليهةةا ،فمةةا يةةرد مةةن الصةةفاس
السمعي يدب إرجاعو إليها ،ون نعده صف يائدة.
والسلف األأريون يقولون :ن نفرل بين صفاس

عال التةي أأبتهةا لنفسةو

فةةي تابةةو وعلة لسةةان رسةةولو ،وإنمةةا فةةها صةةالم صةةوري ،إذ ن صةةالم فةةي
التنزيةةو ،وفةةي ةةون ة مةةا جةةام عةةن
انقسةةموا إل ة مةةهافب ،عن ة أف ة

فةةي ذل ة

ق،ةةا ،ولةةون أن المسةةلمين

ةة مةةهفب منهةةا بإأبةةاس مةةهفبهم و أييةةده،

وإبطال مخالفو و فنيةده ،لةزال فةها الخةالم ،وعةرم األ ةرون الحةق صةورة
ومعنة  ،تة ن يشةةنع أشةةعري علة

نبلةةي ،ون أأةةري علة نبةةري .ولةةهل

نةةرى محققةةي المتكلمةةين رجعةةوا فةةي آصةةر عهةةدفم إل ة مةةهفب السةةلف ،وبةةهل
صةةرح الشةةيس أبةةو الحسةةن األشةةعري فةةي «اإلبان ة » وأبةةو امةةد الغزالةةي فةةي
«إلدام العوام عن علم الكالم» وغيره من تبو التي ألفها في آصر يا و.
فةةها ون ننكةةر أن األأةةريين مةةن الحنابلة وغيةةرفم اةةد واةةع لبعضةةهم مةةا يكةةاد
صا في التدسيم ،أو جع
يكون ن ،

ما ورد فةي صةفاس

وأفعالةو صةفاس ن
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فهم ،وإنما صه بالتسليم ،وإنما العبرة بما تبو علمارفم المحققون ابن يمية
وابةةن القةةيم ،واةةد اةةال ابةةن يمي ة  :إن صطةةأ المتكلمةةين فةةي نفةةي الصةةفاس أ ةةر،
وصطأ األأريين في اإلأباس أ ر.
أاول  -والقائ الشيس رشيد :ومن عديب صنع بعضهم :أنهم ذ ةروا السةمع
والبصةةر والكةةالم وعةةدوفا مةةن الصةةفاس التةةي عليهةةا مةةدار اإليمةةان باأللوفي ة ،
عل أنهم سةموفا «صةفاس سةمعي » ،ولةم يةه روا الحكمة والر مة والمحبة ،
مع أن السمع ورد بها ،والةدنئ العقلية عليهةا أ هةر ،إذ العقة يديةز أن يقةال:
إن صف العلم اإللهي محيط بالمسموعاس والمبصراس ،وبةهل ييسةم سةميعما
بصيرا ،ون اج إل القول بأن السمع والبصةر صةفتان يائةد ان مةن صةفاس
م
األلوفيةة  ،ون يبهةةر م ةة فةةها القةةول فةةي إدراج الحكمةة والر مةة والمحبةة
ونحوفا في صفتي اإلرادة والقدرة»( .)261انته .
واال اإلمام سن البنا فةي رسةال «العقائةد» بعةد أن رجةح رأي السةلف مةن
السكوس و فويض علم فهه المعةاني إلة

تة  ،وأنةو أسةلم وأولة بان بةان،

س ة مما لمةةادة التأوي ة والتعطي ة  ،أةةم اةةال :ونعتقةةد إل ة جانةةب فةةها أن ةةأويالس
الخلةةف ن وجةةب الحكةةم علةةيهم بكفةةر ون فسةةول ،ون سةةتدعي فةةها النةةزان
الطوي بينهم وبين غيرفم ادي مما و دي ما ،وصةدر اإلسةالم أوسةع مةن فةها لةو،
واد لدأ أشد الناس مس مكا برأي السةلف  -رضةوان

عليةو  -إلة التأوية فةي

عةةدة مةةوا ن ،وفةةو اإلمةةام أ مةةد بةةن نبةة ررر ،مةةن ذلةة

أويلةةو لحةةدي :

«َٰلحهك َٰۡلخككود تمككي هللا فككي أبضككء»( ،)262واولةةو صةةل

عليةةو وسةةلم :

( « )261فسير المنار» (.)202 ،201/3
( )262اال العرااي :رواه الحا م وصححو فةي ةدي عبةد

بةن عمةر ،وسةبق خةريا فةها
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«قل ك َٰلمككؤن بككي َّلص ك عي ن ك أصككابع َٰل ك م »( ،)263واولةةو صةةل
عليو وسلم َّ« :لني ۡله نِس َٰل م ن هان َٰليمي »(.)264
اةةال :واةةد رأي ة لامةةام النةةووي ررر مةةا يفيةةد اةةر مسةةاف الخةةالم بةةين
م
مدةان للنةزان والدةدال ،ون سةيما واةد ايةد الخلةف أنفسةهم
الرأيين ،مما ن يدن
في التأوي بدوايه م
عا ،بحي ن يصطدم بأص من أصول الدين.
عقال وشر م
اةةال الةةرايي فةةي تابةةو «أسةةاس التقةةديس»« :أةةم إن جوينةةا التأوية اشةةتغلنا
عل ة سةةبي التبةةرن بةةه ر ل ة التةةأويالس عل ة التفصةةي  ،وإن لةةم ندةةد ة م
ةأويال
فوضنا العلم بها إل

عال  ،فهها فو القانون الكلي المرجون إليةو فةي جميةع

المتشابهاس ،وباهلل التوفيق».
وصالص ة فةةها البح ة  :أن السةةلف والخلةةف اةةد ا فقةةا عل ة أن المةةراد غيةةر
البافر المتعارم بين الخلق ،وفو أوي في الدمل  ،وا فقا هل علة أن ة
أوية يصةةطدم باألصةةول الشةةرعي غيةةر جةةائز ،فانحصةةر الخةةالم فةةي أوية
األلفا بما يدوي في الشرن ،وفو فين ما رى ،وأمر لدأ إليو بعةض السةلف
أنفسهم ،وأفةم مةا يدةب أن توجةو إليةو فمةم المسةلمين اآلن :و يةد الصةفوم،
م
سبيال ،و
وجمع الكلم ما استطعنا إل ذل

سبنا ونعم الو ي (.)265

الحدي  .انبر( :ص.)116 ،115
بةن عمةرو بلفةلَّ« :لن قلكوب بهكي آد لتكا

( )263رواه مسلم في القدر ( )6750عن عبةد
بي َّلص عي ن أصابع َٰل م ».
( )264اال العرااي :رواه أ مد من دي أبي فريرة في دي اال فيوَ« :أهك نِكس ببِكم
ن ق َٰليمي » .ورجالو أقاس ،وذ ره األلباني في «السلسل الضعيف » بلفةل« :نك ق ك
َٰليم » ( ،)1097أم راجع وصححو ما في «السلسل الصحيح » (.)3367
( )265من رسال «العقائد» لحسن البنا (ص.)418 ،417
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واال العالم الحنبلي الشيس مرعي بن يوسف في تابو «أااوي ال قاس»:
والمنااش في م فها طول ،و خةرج عةن المقصةود ،والمقصةود إنمةا فةو
اإلشارة إل أن ة وا ةد يةدعي أن الحةق بيةده ،ويقةيم الةدلي عليةو ،مةا قةدم،
فنسك نحن عن الخور في ذل  ،ون نبح في حقيقو ،فإنو بدع  ،ونفةور
عةةال  ،ون نكفةةر أ ةدما مةةن أفة الفةةرل بمةةا ذفةةب إليةةو واعتقةةده،

علمةةو إلة

صا مع ايةام الشةبه والةدلي عنةده ،فةإن اإليمةان المعتبةر فةي الشةرن فةو
صصو م
صةةديق القلةةب الدةةايم بمةةا علةةم ضةةرورة مدةةيم الرسةةول بةةو مةةن عنةةد ،
ةةيال :التو يةةةد والنبةةةوة ،وإجمةةة مان فيمةةةا علةةةم إجمة م
ةةيال فيمةةةا علةةةم فصة م
فصة م
ةةان:
األنبيام السالف  ،والصفاس القديم التي نطق بها القرآن.
وفةةها فةةو الحةةق فةةال نكفةةر بقي ة الفةةرل ،صالفمةةا لمةةن يعةةم مةةن المتكلمةةين أن
اإليمان فو :العلةم بةاهلل وصةفا و علة سةبي الكمةال والتمةام ،فبهةها  -ن جةرم -
أادم

ائف عل

كفير من عاداه من الطوائةف ،لكةن ن بةأس بةالقول بتكفيةر

بعةةض الغةةالة مةةن أف ة البةةدن ،فةةإن مةةن الدهمي ة مةةن غةةال ت ة رم ة بعةةض
األنبيام بالتشبيو(.)266
َٰل أَت نذه همتوب َٰۡلن :
ومما يمنعنا عةن ضةلي المة ولين :أن التأوية الةهي ذفةب إليةو الخلةف فةي
نصةةوص الصةةفاس لةةيس مةةهفب ف ة اليل ة مةةن المسةةلمين ،ب ة فةةو فةةي الوااةةع
مهفب جمهور الخلف من سائر المهافب المتبوعة  ،وليةاذفم بالتأوية ن بةد أن
يكون لسد اج

قيقية لةدى العقة المسةلم ،ولةم يكةن فة نم اليلةي الةدين ،ون

(« )266أااوي ال قاس» (ص.)69
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اليلي الفهم ،ب فيهم أئم وعمالق مبريون في العلوم اإلسالمي .
واد ان أ رفم من األشاعرة  -أ بان أبي الحسن األشعري  -شأن المالكية
والشافعي  ،وبعضهم ما ريدي  -أ بان أبي منصور الما ريدي  -شأن الحنفي .
ومع فها ان فناك م ولون من غير ف نم م  :إمام البافري أبةي محمةد
بن زم ،وم  :أبي الوفام ابن عقي  ،وأبي الفرج ابن الدويي ،و الفمةا مةن
أئم الحنابل .
واد اال اإلمام النووي :مهفب أ ر المتكلمين وجماعاس من السلف  -وفةو
محكةةةي عةةةن مالةةة واألوياعةةةي  -أنهةةةا ةةة ول علةةة مةةةا يليةةةق بهةةةا بحسةةةب
مواضعها( ،)267واد اعترم بهل أ د البا ين من األصوة السةلفيين ،فةرأى أن
عام المفسرين الهين عرفهم األم فم من أف التأوية  ،فقةد اةال م لةف تةا
«المفسةةرون بةةين التأوي ة واإلأبةةاس» :والمفسةةرون األشةةعريون الةةهين يضةةمهم
فها البا فم :القر بي ،ال علبي ،ابةن الدةويي الةرايي ،البيضةاوي ،النسةفي،
الخةةاين ،أبةةو يةةان ،ال عةةالبي ،الخطيةةب الشةةربيني ،أبةةو السةةعود ،الشةةو اني،
اآللوسةةةي ،إسةةةماعي

قةةةي ،سةةةيد اطةةةب ،المراغةةةي ،فريةةةد وجةةةدي ،محمةةةود

دةةةايي ،الصةةةابوني ،وفةةةةها علةةة سةةةةبي الم ةةةال ن علةةةة سةةةبي الحصةةةةر
وانستقرام»(.)268
عل أن بعض ف نم الهين ذ رفم الكا ب ليسةوا مةن األشةاعرة ،م ة  :ابةن
الدويي ،فمةن المعةروم أنةو مةن الحنابلة  ،وإن صةرج علة صطهةم وانتقةدفم،

(« )267صحيح مسلم بشرح النووي» (.)36/6
(« )268المفسرون بين التأوي واإلأباس» (.)13/1
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وم ة  :الشةةو اني ،فهةةو لةةيس مةةن األشةةاعرة يقينمةةا ،لقةةد نش ةأ ييةةدي،ا ،أةةم اسةةتق
وأصبح إما مما غير مقلد أل د ،وم

ير من المعاصرين ،م  :فريةد وجةدي،

والمراغي ،وسيد اطب ،فه نم ليسوا أشاعرة بالمعن الحرفي.
ب أاول :إن المفسرين المحسوبين عل أف األأر م شةيس المفسةرين ابةن
جرير الطبري وم اإلمام الحافل ابن ير ،لدأوا يرا إل التأوي في آيةاس
الصفاس ،ما نقلنا ذل عنهم في مواضع يرة.
وإذا ةةان التأي ة مةةهفب جمهةةور األم ة فةةال يحسةةن بنةةا أن نضةةل األم ة  ،أو
نحكةةم علة جمافيرفةةا بأنهةةا أصطةةأس الطريةةق ،أو ضةةل السةةبي  ،فةةإن فةةها مةةا
نعيبو علة الشةيع  ،أنهةم يعتبةرون جمهةور األمة أصطةأوا الحةق ،و ةادوا عةن
السبي  ،ويسمونهم الدمهور
ب ة ينبغةةي أن نفسةةح صةةدورنا لتتسةةع للدميةةع ،و ضةةم الدميةةع فةةي ر ةةا
األصوة اإلسالمي  ،وفي إ ار المل اإلسالمي السمح .
ومما أسف لو :أن أجد من علمام العصر من يعارضون فها التوجةو الخيةر
عةا وبعةض فة نم مةن
 وجو التقريب بين السلف والخلف  -ويضيقون بو ذر معلمةةام الحر ة اإلسةةالمي الةةهين يفتةةرر فةةيهم أن آفةةااهم اةةد ا سةةع  ،وأنهةةم
حرروا من اللفبي والشكلي  ،ونهدوا نها انعتدال والتواين.
ع اب ل عض َٰلعلماي َٰلمعاص ت :
ولقد عدب من اول أصينا العالم الفاض الد تور عمةر سةليمان األشةقر فةي
تابو «العقيدة في » معلقما فةي إ ةدى الحواشةي علة الةهين ةاولوا التقريةب
إنكارا شديدما ،وفها نةك عليقةو
منكرا عليهم
بين الفريقين من السلف والخلف،
م
م
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فةةي (ص :)201ةةاول بعةةض المعاصةةرين الشةةيس سةةن البنةةا والشةةيس سةةن
أيو وغيرفما :أن يهونوا من صطي فة نم الةهين عرفةوا باسةم الخلةف ،وأن
يقربوا بين وجه السلف والخلف ،ولكن الحقيق التي يدةب أن بهةر و ةدرك:
أن مةةهفب الخلةةف الةةزاعمين أن ةةافر الصةةفاس غيةةر مةةراد ،المةة ولين لهةةا:
مهفب بعيةد عةن الصةوا  ،ون لقةام بينةو وبةين مةهفب السةلف ،ون يشةفع لهةم
سن نيتهم ،فحسن الني ن يدع البا

ق،ا .انته .

وأعتقد أن أصانا الد تور عمر اد غال في نقده له نم العلمةام والةدعاة الةهين
اولوا أن يقربوا المساف بين الطرفين .وأنا آصه عل عبار و عدة أمور:
أَلتا :أنو اعتبر أوي الخلف صطي  ،ولم يعتبةره مدةرد صطةأ علمةي ،ولةم
يعةده ممةةا يةدص فةةي اجتهةاد العلمةةام الةهين ية جرون عليةو وإن أصطةةأوا ،سةةوام
ةةان فةةي المسةةائ العلمية واألصةةولي أم فةةي المسةةائ العلمية والفروعية  ،مةةا
قق ذل شيس اإلسالم ابن يمي والمحقق ابن القيم.
وأانيهةةا :أنةةو أشةةار إل ة ف ة نم الخلةةف بمةةا يةةو ي إل ة القةةار بتحقيةةرفم،
والتهوين من أمرفم، ،ما و يفما ،و ةأنهم ن فةي العيةر ون فةي النفيةر ،والحقيقة
غير ذل لك دارس لترا األم  ،ويعرم أادار مل ميرا النبوة.
ومن ف نم الم ولين أعالم من بار علمام اإلسالم وأسا ينو ،أم ةال :أبةي
عبيةةد والخطةةابي واإلسةةفراييني وإمةةام الحةةرمين والغزالةةي والةةرايي واآلمةةدي
والشهرسةتاني وابةن ةةزم والبةاجي وابةةن رشةد وابةن العربةةي والمةايري وابةةن
عطي والقر بي والقاضي عيار وابن عقي وابن الدويي وابن عبةد السةالم
وابن دايق العيد والرافعي والنووي والزر شي والبلقيني والعرااي وابن دةر
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والسخاوي والسيو ي ،وغيرفم وغيرفم.
واد وجةدس الةد تور األشةقر فةي حريةره للدةزم ال الة مةن تةا «البحةر
المحيط» للزر شي في أصول الفقو ،واد حد الزر شي في اضةي الصةفاس
ونق عن ابن عبةد السةالم وغيةره لمةاس علمية لهةا دنلتهةا ،مةا ذ ةر أن ابةن
الدويي نق في تا «منهاج الوصول» عن أ مد :أنةو اةال فةي اولةو عةال :
{ ََ َها ٓ َي َببََُّ } [الفدر ،]22 :أي :جام أمر ربة  ،اةال الةد تور األشةقر :أبةوس فةها
عن اإلمام أ مد يحتاج إل برفان ...و

ذل ن يصح ،وأصحا أ مةد أعلةم

بتأويلو من غيرفم.
ومما ن ريب فيو أن ابن الدويي من الحنابل ال قةاس ،وفةو ن ينقة إن مةن
مصدر معتمد ،واال الزر شي :نق ال ق ن يندفع.
مةةا علةةق الةةد تور عل ة مةةا نقلةةو الزر شةةي عةةن األئم ة الكبةةار مةةن جةةواي
()269

التأوي بشر و ،فقال :فها غلو في ضلي السلف ،و داوي للحق

وم فةهه األ كةام الصةارم ينبغةي أن يراجةع ،فلةيس ة مةن ذ ةر وجهة
م
م
متداويا للحق.
مضلال للسلف ون
أصرى غير التفويض أو اإلأباس يكون
ثالثتا :أنو اعتبر مهفب الخلف بعيدما عن الصوا  ،وأنةو ن لقةام بينةو وبةين
مهفب السةلف ،وأن أصةحابو ن يشةفع لهةم سةن نيةتهم ،فحسةن النية ن يدعة
البا

ق،ا.
و نة أود مةن الشةيس عمةر أن يكتفةةي بتةرجيح مةهفب السةلف علة مةةهفب

(« )269البحر المحيط في أصول الفقو» للزر شي ( . )242 - 44/3دار الصفوة بالغرداة
مصر.
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من أساسو ،أن لم يقة بةو فة نم األئمة الكبةار،

و أنهم اصترعوا م
اون ليس لو أص في الدين ون في اللغ ون في العق .
واد وجدنا مةن السةلف مةن أول ،مةا ذ رنةا ذلة فةي موضةعو ،مةا وجةدنا
التأوي يدري عل سنن العر في مخا بتهم التي شةم المدةاي وانسةتعارة
والكناي  ،واد جام صطا القرآن جاريما عل نهدهم.
ما أن ما ذفب إليو الد تور من أن سن ني المخطةي ن يشةفع لةو :مةهفب
عديب ،يحم العالم البا

عن الحق إأم ما أصطأ فيو ،وفو لةم يةرد ببح ةو إن

الوصةول إلة الصةةوا وصدمة الةةدين ،و دلية الحقيقة  ،ابتغةةام وجةةو

عةةال

ومرضا و.
وفةةهه النيةة  -مةةع انجتهةةاد والتحةةري  -فةةي التةةي دعةة لةةو األجةةرين إذا
أصا  ،واألجر الوا د إذا أصطأ.
بَٰبعككا :أنةةو عةةا علة الشةةيس سةةن البنةةا وعلة الشةةيس سةةن أيةةو وعلة
غيرفما من العلمام في محةاولتهم التقريةب بةين الفةريقين مةن السةلف والخلةف،
أو األأةةريين والمتكلمةةين ،أو الحنابلةة وغيةةرفم ،والتهةةوين مةةن أمةةر الخةةالم
بيةةةنهم والواجةةةب أن يحمةةةدوا ن أن ينقةةةدوا ويعةةةابوا .فهةةةهه مهمةةة المدةةةددين
المصةةةلحين :أن يدتهةةةدوا فةةةي و يةةةد اةةةوى األمةةة المفتتةةة  ،وأن يقربةةةوا بةةةين
المتباعةةدين ،ويصةةلحوا بةةين المتخاصةةمين والمختلفةةين ،مةةا وجةةدوا إلةة ذلةة
سة م
ص ك َقَ ٍ أ َ َۡ
ةبيال .واةةد اةةال عةةال ۡ ََ َّ { :ي ك َ فِككي َثِي ك ِن ك نَّ ۡهك َكو ب تُمۡ َّلِ َّ َن ك ۡ أ َ َن ك َ بِ َ
َن ۡعك ٍََُ أ َ َۡ َّلِ ۡ
ت َّ
كات ََ َنك تَ ِۡعَك ۡ بذَ ِلككََ ۡٱب ِغَكا ٓ َي َن ۡ َ
َ نُ ۡؤتِيك ِء
ضككا ِ
ٱهِ فَ َ
صك بلَ ِۢ ِ بَك ۡكي َ ٱلهَّك ِ
سك ۡكو َ
أ َ ۡه َٰ ع َِظيما} [النسام.]114 :
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واد وجدنا ذلة عنةد يةر مةن المصةلحين ابة الشةيس البنةا ،مةا نقلة عةن
الشةةيس رشةةيد رضةةا ،والشةةيس جمةةال الةةدين القاسةةمي ،وغيرفمةةا ،ولك ة مدتهةةد
نصيب ،وإنما لك امر ما نوى.

***

تماس
 - 1يف ن عان نع عوَٰ َٰلهات؟
َٰ - 2ل ن ت بي َٰلسلف ََٰلنلف.
ََ - 3لَ تس وه تِِي َٰ َ تأثيما.

***
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تماس
بعد أن بينا فيما قدم من بح نا فها :موااف علمام األم من السةلف والخلةف
ول فهه القضي الشائك  ،وفي اضي النصوص القرآني والنبوي التةي تعلةق
ي :الصةةفاس الخبري ة التةةي يةةوفم افرفةةا الحرفةةي مشةةابه
بمةةا ي
سةةم ن

عةةال

لخلقو ،ورجحنا فيو الرأي الهي نةراه أاةر إلة السةداد ،الةهي نسةأل

عةال

أن يكون اد فدانا إليو ،بقي فنا جمل أمور نختم بها بح نا فها:
أَلتا :يف نتعام في فهه القضي العلمي الصعب مةع جمةافير المسةلمين،
الهين ن يستطيعون أن يخوضوا معنا لدا العلم والبحة النبةري ،وأن ينزلةوا
معنةةا إلةة األعمةةال ليخوضةةوا فةةي بحةةار التأويةة ؟ أنعةةاملهم معاملةة العلمةةام
والمداقين ،أم معامل أصرى؟
ََٰلثاني :ف يمكن التقريب بين ما جام عن السةلف ومةا ذفةب إليةو الخلةف؟
ف فنةاك فدةوة واسةع أو فةرة عميقة ن يمكةن أن سةد؟ أو أن المسةاف التةي
بةةين الفةةريقين ليسة بةةالعمق ،ون بالحةةهر ،ون بالسةةع التةةي صةةورفا األلسةةن
واألاالم والعقول في لب الصران واد اشتد والددال واةد ا تةد؟ وأن التقريةب
بين الفريقين ممكن ب واجب
ََٰلثالككث :فةةو بيةةان المواةةف مةةن المختلفةةين فةةي فةةهه القضةةي  :أ سةةعهم دائةةرة
اإلسالم واإليمةان؟ أم فةي معر ة بةين مة منين و فةار ومتقةين وفدةار؟ أم فةو
صةالم بةةين مة منين مةةن أفة ملة وا ةةدة ،ومةا بيةةنهم مةةن صةةالم إنمةةا فةةو فةةي
دائرة مصيب ومخطي ن مة من و ةافر ،والمصةيب لةو أجةران ،والمخطةي لةو
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أجةةر ،وفةها ينطبةةق علة الخطةةأ فةةي المسةةائ األصةةولي والعلمية  ،مةةا ينطبةةق
عل الخطأ في المسائ الفروعي والعملي  ،و

مدتهد في فهه الدائرة أو لة

َََٰ ۡكذنَا ٓ
دائر بين األجرين واألجر الوا د ،فالك مأجور غير مةأيورَ { :ببَّهَكا َ تُؤ ِ
َِّلن نَّسِيهَا ٓ أ َ َۡ أ َ َۡ َط ۡأنَكا} [البقةرة ،]286 :وسةنخك ة أمةر مةن فةهه األمةور بحةدي

يناسبو ،وباهلل التوفيق.

***
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 - 1يف نتعام مع عوام الناس؟
فنةةا نقط ة لهةةا أفمي ة بيةةرة فةةي بةةا الصةةفاس الخبري ة التةةي دارس ولهةةا
المعر الددلي الحامي بين السلف والخلةف ،أو بةين األأةريين والمتكلمةين ،أو
بةةين المفوضةةين والم ة ولين ،أو بةةين الم بتةةين والم ة ولين ،وفةةي اضةةي العةةوام
والدمافير الغافل من الناس ،الهين ن شأن لهم بالحر الدائرة بين المتدةادلين
والمتخاصمين في األسمام والصفاس.
فأيهما أفض وأول في قهم وفي فل عقيد هم و بيتها؟
أفو التأوي  -ما يقةول األشةاعرة والما ريدية  -تة ن يشةبهوا

عةال

بخلقو ،ون يتصوروه بصورة يتخيلونها فةي أذفةانهم إلنسةان ربمةا يتصةورونو
شةةي مخا ،وربمةةا يتصةةورونو شةةاب،ا ،وفةةو عةةال ن يشةةبو أ ةدما مةةن صلقةةو ،مةةا ن
س َِم ۡث ِلَِء ش َۡيي}.
ييشبهو أ د من صلقو{ :لَ ۡي َ
أم األول ة فةةو إأبةةاس صةةفاس
وعل لسان رسةولو صةل

عةةال لةةو سةةبحانو مةةا وردس فةةي تابةةو

عليةو وسةلم ليسةتقر عبةيم

مسلم ،وليتعةود التسةليم لمةا جةام بةو
 ،ولسنا أغير عل

عةال فةي الةب

ورسةولو ،فلسةنا أغيةر علة

مةن

من رسول

فها مع التأ يد والتر يةز علة

نزيةو

عةال عةن مشةابه صلقةو ،فكة مةا

ن بتةةو لةةو مةةن صةةف أو فع ة أو إضةةاف فهةةو فيهةةا منةةزه عةةن التكييةةف والتم ي ة ،
س َِم ۡث ِلَِء ش َۡيي} ،واولوََ { :لَمۡ تَ ُِ لَّءُ ُُِوَٰ أ َ َ ِۢ ُ}.
و سبنا اولو عال { :لَ ۡي َ

فصول في العقيدة بين السلف والخلف

214

الحرص عل أمور أربع :
والهي أوأره وأرجحو فنا أن نعتصم بأمور أربع :
 - 1أن ن ب هلل عال ما أأبتةو لنفسةو فةي تابةو ،وعلة لسةان رسةولو ،فنصةفو
بما وصف بو نفسو ،وما مدح لنا بةو ،وأراد أن يعرفنةا بةو مةن أوصةافو أو
أفعالةةو ،ون نخةةام مةةن إ الاهةةا مةةا دام القةةرآن اةةد أ لقهةةا ،والرسةةول اةةد
ذ رفا ،فلسنا أغير علة ربنةا منةو عةز وجة  ،ون أغيةر عليةو مةن رسةولو
صل
من

عليو وسلم  ،ون أ رص عل التقديس والتنزيو هلل  -جة شةأنو -
ورسولو.

 - 2أن نزيد من عند أنفسنا عل ما وصف بو نفسو ،أو نغيةر عبةارة القةرآن أو
السةن بعبةارة مةن عنةدنا ،فهةها اةد يةدصلنا فةي مةأيل ،أو يواعنةا فةي مزلةةق،
زل بو أادامنا ،وإنما نلتزم العباراس الشرعي ما وردس ،فإذا اال عةال :
ۡ
{ٱخ َ َو بى َعلَٰٓ ۡٱلعَ ۡ ُِ} ن نقول :فو فول العرش ،فههه غيةر عبةارة القةرآن.

وإذا االُ ََ { :ه َو َن َع ُِمۡ أ َ ۡت َ َنا ُه ُمۡ } ن نقةول :فةو معكةم بها ةو ألن فةها زيةد
عل النك ،وم ذلة

ةدي « :تهكزل ببهكا َّللكٰٓ َٰلسكماي َٰلك نيا»( )270ن

نقول :ينزل بها و ،و هل اربو منا ،ونحو ذل .
 - 3أن ندمع فهه الصفاس أو األفعال الموفم لمشابه الخلق فةي نسةق وا ةد،
أو في سيال وا د ،ب نوردفا ما أوردفا القرآن ،و ما أورد ها السن فةي
مناسبا ها ،وفي سيااا ها المختلف .
فال نقول م مال :إن هلل عال وج مها وصةورةم ،وعينمةا أو أعينمةا ،ويةدما أو يةدين،
( )270سبق خريدو.
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م
سةا
عا ،واةد مما أو
وأصابع و ف،ا وأنام  ،وساعدما وذرا م
رجةال ،وسةااما وجنبمةا ،ونف م
ورو م ا و ْق موا ...إلس ،فإن فها التدميع بهها النسق يو ي أنةو جسةم مر ةب مةن
أعضام ،ويساعد المخيل في رسةم صةورة لةو ،ختلةف مةن شةخك إلة آصةر،
وفو خي ليس بصحيح.
ولكةةن الواجةةب فنةةا :أن نةةورد فةةهه األوصةةام مفراة  ،عنةةدما نةةه ر اآليةةاس
الكريم أو األ ادي الصحيح التي شتم عليها ،فال يكةون لهةا ذلة اإليحةام
السلبي الموفم في األنفس والعقول.
ومةةن الم ةةد :أن الصةةحاب لةةم ي منةةوا بهةةهه الصةةفاس علة فةةها النحةةو ،ولةةم
يلقنوفةةا بعضةةهم لةةبعض علة فةةها الةةنها ،بة ربمةةا عةةاش بعضةةهم ومةةاس ولةةم
يسمع ببعض فهه األ ادي التي روافا آ اد منهم ،ولم دمع إن بعدفم.
 - 4أن ن د أبدما ما دل عليةو النصةوص القا عة  ،وأجمعة عليةو األمة بكة
وائفهةةةا ومدارسةةةها :سةةةلفيين وصلفيةةةين ،مةةةن نزيهةةةو  -جةةة أنةةةاره  -عةةةن
مشابه شيم من صلقو بحال من األ وال ،فهو سةبحانو أ ةد فةي ذا ةو ،أ ةد
في صفا و ،أ

د في أفعالو{ :لَمۡ تَ ِل ۡ ََلَمۡ تُولَ ۡ ََ 3لَمۡ تَ ُِ لَّءُ ُُِوَٰ أ َ َ ك ِۢ ُ} [الصةمد:

س َِم ۡث ِلكَِء ش َۡكيي} [الشةورى ،]11 :وفةهه نكةرة فةي سةيال النفةي عةم
{ ،]4 ،3لَ ۡي َ
جميع األشيام في السماواس أو في األرر ،فهو ن ييشةبو شةي ما ،ون يشةبهو
شيم ،و

ما وصف

عال بو نفسو فةي تابةو أو علة لسةان رسةولو،

ممةةا يشةةترك فيةةو مةةع المخلةةواين ،فهةةو أاب ة لةةو سةةبحانو بمةةا يليةةق بكمالةةو
وجاللو وعبمتو ،ويتنزه عن مشابه المخلواين فيو.
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ابن الدويي يح عل أفمي اإلأباس للعوام:
ولقةةد رأي ة الحةةافل الفقيةةو الم ة را الداعي ة النااةةد المصةةلح :أبةةا الفةةرج ابةةن
الدةةويي (س597فةةـ) يح ة فةةي تابةةو البةةديع «صةةيد الخةةا ر» عل ة أفمي ة
اإلأباس بالنسب للعوام ،ويبين فوائد ذل اإليماني والسلو ي  ،ويطي النفس فةي
ذل .
عل

ين رأيناه يدنح إلة التأوية فةي تابةو «دفةع شةبو التشةبيو» ،ويحمة

عل الهين يدرون فةهه النصةوص علة

وافرفةا ،ويبةين صطةأفم مةن وجةوه

عةةةدة ،مخالفمةةةا لك يةةةر مةةةن الحنابلةةة ابلةةةو ،وموافقمةةةا لعلةةةم بيةةةر مةةةن أعالمهةةةم
ضةةا  -وفةةو اإلمةةام العالمةة ابةةن عقيةة
الموسةةوعيين  -شةةأن ابةةن الدةةويي أي م
صا ب تا «الفنون» (س513فـ) الهي اال عنو ابن يمي  :ةان مةن أذ يةام
العالم.
ويةةرى بعةةض المعلقةةين عل ة ابةةن الدةةويي :أنةةو ةةان مضةةطربما فةةي اضةةي
الصفاس ،فتارة م يي ول ،و ارة م يي ب .
تهاقض في أقوَٰل َٰب َٰلهوزي:
والةةهي ألحبةةو :أن المةةو فةةي ةةرجيح اإلأبةةاس للعةةوام ن ينةةافي المةةو فةةي
وجو التأوي للعلمام ،فالده منفك  ،والمقامان مختلفان ،ولك مقام مقال.
فهو يرى أن صرم فهه النصوص من اآلياس واأل ادية عةن وافرفةا:
يخةدش مةن عبةةيم

 -جة شةةأنو  -المسةتكن فةي الةةو العامة بمةةا ةو ي بةةو

وافر فهه األلفا  ،من إ هار العبمة والكبريةام ،والسةلطان المطلةق هلل عةز
وج ة  ،ومةةا يخش ة مةةن ةةروم التشةةبيو عل ة عقةةولهم طةةرده عقيةةدة التنزيةةو
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س َِم ۡث ِلَِء ش َۡيي}.
مسلم{ :لَ ۡي َ

ولنقةةرأ معمةةا فةةها الةةنك لهةةها اإلمةةام البصةةير الحةةريك عل ة الةةو العةةوام
رصةةو عل ة التقةةديس والتنزيةةو ،يقةةول حةةح فيمةةا نقلةةو عنةةو عالم ة الحنابل ة
المتأصرين الشيس مرعي في تابو «أااوي ال قاس»:
نصيح َٰب َٰلهوزي:
اال ابن الدويي في «صيد الخا ر»:
من أضر األشيام عل العوام الم المتةأولين والنفةاة للصةفاس واإلضةافاس،
فإن األنبيام سسس بالغوا في اإلأباس ليقرروا في أنفس العوام وجةود الخةالق،
فإن النفوس أنس باإلأباس ،فةإذا سةمع العةامي مةا يوجةب النفةي ةرد عةن البةو
اإلأبةةاس ،فكةةان مةةن أعبةةم الضةةرر عليةةو ،و ةةان فةةها المنةةزه مةةن العلمةةام عل ة
عا في إبطال ما بع وا بو.
يعمو مقاو مما إلأباس األنبيام بالمحو ،وشار م
اال :وبيان فها أن

أصبر باستوائو علة العةرش ،فأنسة النفةوس بإأبةاس

ككٰٓ ََ ۡهكككءُ َب ِبكككََ } [الةةةر من ،]27 :واةةةال{ :بَككك ۡ تَككك ََٰ ُ
اإللةةةو ووجةةةوده ،واةةةالََ { :تَ ۡ نَك ب
ان} [المائةةةدة ،]64 :واةةةالَ ََ { :
غ ِضككك َ َّ
ٱهُ َعلَك ۡككي ِتمۡ } [الفةةةتح،]6 :
ككي ٱ َّهُ
ِ
َن ۡ سُككو َط َ ِ
{بَّضك َ
عليةةو وسةةلم أنةةو ينةةزل إل ة
َعك ۡكهتُمۡ } [المائةةدة ،]119 :وأصبةةر الرسةةول صةةل

السةةةةمام الةةةةدنيا( ،)271واةةةةال« :قلككككوب َٰلع ككككاد بككككي َّلصكككك عي نكككك أصككككابع
َٰلك م »( ،)272واةةال :تةةب التةةوراة بيةةده»( ،)273و « :ك

ابككا فتككو عهك

( )271سبق خريدو.
( )272سبق خريدو.
( )273رواه مسلم في القدر ( )2652عن ابن عمر ،وفو دي  َٰ« :ب آد نوخٰٓ» ،وفيةو:
لَ َٰل وبَٰة بي ».
«
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فوق َٰلع ُ»( ،)274إل غير ذل مما يطول ذ ره.
فإذا امتأل الب العامي والصبي من اإلأباس و ةان يةأنس مةن األوصةام بمةا
س َِم ۡث ِلَِء ش َۡكيي} ،فمحا من البو ما نقشو ،و بقة ألفةا
يفهمو الحس ،اي لو{ :لَ ۡي َ
اإلأباس متمكن .
وأ ر الخلق ن يعرفون من اإلأباس إن بما يعلمون من الشةافد ،فيقنةع مةنهم
بهل إل أن يفهموا التنزيو ،ولهها صحح الشةرن إسةالم مةن اعتصةم مةن القتة
بالسدود.
اال :فأما إذا ابتدأ العامي الفارغ القلب مةن فهةم اإلأبةاس ،فقية لةو :لةيس فةي
السةةمام ،ون علة العةةرش ،ون يوصةةف بيةةد ،و المةةو إنمةةا فةةو الصةةف القائمة
بها ةةو ،ولةةيس عنةةدنا منةةو شةةيم ،ون يتصةةور نزولةةو ،انمح ة مةةن البةةو عبةةيم
المصحف الهي انستخفام بو فر ،ولم ينقا في سره إأباس إلو ،وفةهه جناية
عبيم عل األنبيام وجب نقض ما عبوا في إأبا و.
اال :فال يدوي للعةالم أن يةأ ي إلة عقيةدة عةامي اةد أنةس باإلأبةاس فيكةدره،
فإنةةو يفسةةده ،ويصةةعب عالجةةو ،فأمةةا العةةالم فإنةةا اةةد أمنةةاه ،فإنةةو ن يخف ة عليةةو
استحال ددد صف هلل ،وأنو ن يدوي أن يكون استوى ما يعلم ،ون يدةوي أن
م
محمون ،ون أن يوصةف بمالصةق ومماسة  ،ون أن ينتقة  ،ون
يكون سبحانو
يخف عليو أن المراد بتقليب القلو بين إصبعين :إنما فو اإلعالم بةالتحكم فةي
القلةةو  ،فةةإن مةةا يةةديره اإلنسةةان بةةين إصةةبعيو فةةو مةةتحكم فيةةو إل ة الغاي ة  ،ون
يحتاج إل

أوي من اال :اإلصبع :األأر الحسن ،ون إلة

( )274سبق خريدو.

أوية مةن اةال :يةده
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نعمتاه ألنو إذا فهةم أن المقصةود اإلأبةاس ،واةد ةدأنا بمةا نعقة  ،وضةرب لنةا
األم ال بما نعلم ،واد أب عندنا باألص المقطون بو :أنو ن يدوي عليو عةال
ما يعرفو الحس ،فهمنا المقصود به ر ذل .
اال :فأصلح ما نقول للعوام :أمروا فهه األشيام مةا جةامس ،ون تعرضةوا
لتأويلها ،ة ذلة لقصةد فةل اإلأبةاس الةهي جةام بةو األنبيةام ،وفةها فةو الةهي
اصده السلف.
و ان اإلمام أ مد يمنةع أن يقةال :لفبةي بةالقرآن مخلةول ،أو غيةر مخلةول
ة ذل ة ليحم ة النةةاس عل ة ان بةةان ن انبتةةدان ،و بق ة ألفةةا اإلأبةةاس عل ة
الها.
عليةو وسةلم عبيمةو،

وأجه الناس من جام إلة مةا اصةد النبةي صةل

عليةو وسةلم اةال« :

فأضعف في النفوس اوى التعبةيم ،فةإن النبةي صةل

تساف ََٰ بالن آن َّللٰٓ أبِ َٰلع َ»( ،)275ويشير إل المصحف.
ومنةةع اإلمةةام الشةةافعي أن يحملةةو المحةةد بعالاتةةو عبي ممةةا لةةو ،فةةإذا جةةام
متحهلق فقال :الكالم صف اائمة بةهاس المةتكلم ،فمعنة اولةو فةها :أنةو مةا فهنةا
شيم يحترم ،فهها اد ضاد ما أ

بو مقصود الشرن.

اةةال :وينبغةةي أن فهةةم أوضةةان الشةةرن ومقصةةود األنبيةةام ،واةةد منعةةوا مةةن
شةف مةا اةد انةع الشةرن بسةةتره ،فنهة رسةول

صةل

عليةو وسةلم عةةن

( )275رواه مال ( ،)446/2والبخاري ( ،)2990ومسلم ( ،)1869وأبةو داود ( )2610مةن
دي ابن عمر.
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عن القةدر إذا بلةغ

فهمو إل أن يقول :اض وعااب زلزل إيمانو بالعدل ،وإن اال :لم يقةدر ولةم
يقض ،زلزل إيمانو بالقدر ،فكان األول

رك الخور في فهه األشيام.

م
اائال يقول :فها منع لنا عن ان الن علة الحقةائق بةالواوم مةع
اال :ولع
التقليد.
فأاول :ن ،إنما أعلمة أن المةراد منة  :اإليمةان بالمدمة  ،فةإن اةوي فهمة
ب أ َ ِبنِككي َۡي َ
عدةةز عةةن إدراك الحقةةائق ،فةةإن الخليةة سسةةس اةةالَ { :ب ِ
ككف ت ُ ۡحككي ِ
ۡٱل َم ۡكوت َ بٰٓ} [البقةرة ،]260 :فةةأراه ميتمةةا يةي ،ولةةم يةره يةةف أ يةاه ألن اةةواه عدةةز
ح ِنك ۡ
ع ِ ٱل َُّحِ قُ ِ ٱلك َُّ ُ
{َتَ ۡسلُونَََ َ
عن إدراك ذل  ،يعني :وم لو قولو عال َ :
كات} [البقةةرة:
أ َ ۡن ك ِ َببِككي} [اإلسةةرام{ ،]85 :تَ ۡس كلُونَََ َ
كي َن ب َوقِي ك ُ ِللهَّك ِ
ع ك ِ ۡٱۡل َ ِهلَّ ك ِ قُ ك ۡ ِهك َ
]189

لعدز النفس عن إدراك الحقائق عل ما في عليو.

اال :واد ان النبي صةل

عليةو وسةلم الةهي بعة ليبةين للنةاس مةا نةزل

إليهم يقنع من المسلم بنفس اإلارار واعتقاد المدمة  ،و ةهل الصةحاب  ،يعنةي:
وما نق عةنهم أنهةم اةالوا :يدةب أن علةم أن لموننةا مةن األوصةام ةها و ةها،
ويستحي عليو ها و ها ،عل سبي التفصي .
( )276م

اولو صل

عليو وسةلم ََّ ...« :لذَٰ ذ ك َٰلنك ب فأنسكِوَٰ» ،واةد روي مةن عةدة

وجوه ضعيف  ،فرواه من دي ابن مسعود :أبو نعيم في «الحلي » ( ،)108/4ورواه مةن
ةةدي ابةةن عمةةر السةةهمي فةةي « ةةاريس جرجةةان» ( ،)315وفةةو مةةن ةةدي أوبةةان عةةن
الطبراني في «الكبير» ( ،)1427وانبر« :مدمع الزوائد» (.)202/7
عليةةو وسةةلم  َ ...« :تن لِككوَٰ ،فككنن نكك ككان قكك لِم ََٰ لِككوَٰ
( )277م ةة اولةةو صةةل
فتلِكككوَٰ» ،رواه أ مةةةد ،)412 ،411 ،405 ،393/1( :والبخةةةاري ( ،)5062وغيرفمةةةا
عن ابن مسعود.
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اال :وما نق عنهم أنهم كلموا في الوة ومتلو ،واةرامة ومقةروم ،ون أنهةم
االوا :استوى بمعن  :استول  ،وينزل بمعن  :ير م ،ب انعةوا بإأبةاس المدمة
س َِم ۡث ِلك ِءَ
التي ب التعبيم عند النفوس ،و فوا وفم الخيةال بقولةو عةال { :لَ ۡكي َ

ش َۡيي}.
اال :أم فها منكر ونكير إنمةا يسةأنن عةن األصةول المدملة  ،فيقةونن :مةن
رب ؟ وما دين ؟ ومن نبي ؟(.)278
ومن فهم فةها الفصة سةلم مةن شةبيو المدسةم  ،و عطية المعطلة  ،وواةف
عل جادة السلف.
َٰل حث ع

هء َٰۡلشياي ته ي:

واال الحةافل ابةن الدةويي فةي موضةع آصةر( :)279رأية

يةرا مةن الخلةق

والعلمام ن ينتهون عن البح عن أصول األشيام التي أمةروا بعلةم جملهةا مةن
غير بح عن قائقها :الروح م مال ،فإن

عال سةترفا بقولةو{ :قُك ِ ٱلك َُّ ُ
ح

ِن ۡ أ َ ۡن ِ َببِي} [اإلسرام ،]85 :فلم يقنعوا ،وأصهوا يبح ون عةن مافيتهةا و قيقتهةا،
ون يقنعون بشيم ،ون ي ب أل دفم برفان عل ما يدعيو ،و هل العقة فإنةو
موجود بال ش  ،ما أن الروح موجودة بال شة  ،و الفمةا إنمةا يعةرم بآأةاره
ن بحقيق ذا و.
اال :فإن اال اائ  :فما السر في تم فهه األشيام؟ الة  :ألن الةنفس ن ةزال
ترا من ال إل

ال  ،فلو ا لعة علة األشةيام لتراة إلة صالقهةا ،فكةان

( )278إشارة إل اطع من دي البرام بن عاي في س ال القبر.
( )279من «صيد الخا ر» (.)76 ،75
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ستر ما دونو ييادة في عبيمو ألنةو إذا ةان بعةض مخلواا ةو ن علةم قيقتةو،
فهو سبحانو أج وأعل .
ولو اال اائ  :ما الصواعق؟ وما البرل؟ وما الزنيل؟ النةا :شةيم مةزعا،
ويكفي .والسر في فها :أنو لو شف

قائقو لخف مقدار عبيمو.

اال :فإذا أبة فةها فةي المخلواةاس فالخةالق أجة وأعلة  ،فينبغةي أن يواةف
فةةي إأبا ةةو عل ة دلي ة وجةةوده ،أةةم يسةةتدل عل ة جةةواي بع ةةو رسةةلو ،أةةم تلق ة
أوصةةافو مةةن تبةةو ورسةةلو ،ون يةةزاد عل ة ذل ة  ،ولقةةد بح ة صلةةق يةةر عةةن
صفا و عال بآرائهم ،فعاد وبال ذل عليهم.
فإذا النا :إنو موجود ،وعلمنا من المو أنو سميع ،بصير ،ي ،اادر ،فانةا
فةةها فةةي صةةفا و ،ون نخةةور فةةي شةةيم آصةةر ،و ةةهل نقةةول :مةةتكلم والقةةرآن
المةةو ،ون نتكلةةف مةةا فةةول ذلةة  ،ولةةم قةة السةةلف :ةةالوة ومتلةةو ،واةةرامة
ومقةةروم ،ون اةةالوا :اسةةتوى عل ة العةةرش بها ةةو ،ون اةةالوا :ينةةزل بها ةةو ،ب ة
أ لقوا مةا ورد مةن غيةر ييةادة ،ونفةوا مةا لةم ي بة بالةدلي ممةا ن يدةوي عليةو
سبحانو.
َّلنِاب م أ ادتث َٰلصِات علٰٓ ظوَٰه ها:
ضا في موضع آصر( :)280عدب مةن أاةوام يةدعون العلةم ،ويميلةون
واال أي م
إل ة التشةةبيو بحملهةةم األ ادي ة عل ة

افرفةةا ،فلةةو أنهةةم أمروفةةا مةةا جةةامس

سلموا ألن من أمر ما جام مةن غيةر اعتةرار ون معةرر ،فمةا اةال شةي ما ن
لةو ون عليةةو ،ولكةن أاوا ممةةا اصةةرس علةومهم فةةرأوا أن مة الكةالم علة غيةةر
( )280من «صيد الخا ر» (.)83
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افره نون عطي  ،ولو فهموا سع اللغ لم يبنوا فها ،وما فم إن بم اب اةول
الحداج لكا بو واد مد تو ليل األصيلي :

ضةةةةةةةا تبةةةةةع أاصةةةةة دائهةةةةةا فشةةةةةفافا
إذا نةةةةةةةزل الحدةةةةةةةاج أر م
مريضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ةهي بهةةا غةةالم إذا فةةز القنةةاة سةةقافا
شةةفافا مةةن الةةدام العيضةةال الة
فلمةةا أ م ة القصةةيدة اةةال الحدةةاج لكا بةةو :ااطةةع لسةةانها ،فدةةام ذاك الكا ةةب
المغف بالموس  ،فقال لو :ويل  ،إنما اةال :أجةزل لهةا العطةام ،أةم ذفبة إلة
الحداج فقال  :اد و

يقطع م ْق نولي.

فكهل البافري الهين لم يسلموا بالتسةليم ،فإنةو مةن اةرأ اآليةاس واأل ادية
ولةةم يةةزد لةةم يلةةم ،وفةةهه ريق ة السةةلف ،فأمةةا مةةن اةةال :الحةةدي يقتضةةي ةةها،
ويحم عل

ها ،م أن يقول :استوى عل العرش بها و ،وينزل إلة السةمام

الدنيا بها و ،فههه ييادة فهمها اائلها من الحس ن من النق .
اال :واد كلموا بأابح مما يتكلم بو المتأولون ،أم عابوا المتكلمين.
أصَلن بَٰخنان في َٰلهن ََٰلعن :
اال :واعلم أنو اد سبق إلينا من العق والنق أصالن راسةخان ،عليهمةا نمةر
األ ادي

لها:

س َِم ۡث ِلَِء ش َۡيي} ،ومن فهم فها لةم يحمة وصةفا
أما النق  :فقولو سبحانو{ :لَ ۡي َ
لو عال عل ما يوجبو الحس.
وأمةةا العق ة  :فقةةد علةةم مباين ة الصةةانع للمصنوعاس،واسةةتدل عل ة

ةةدوأها

بتغيرفا ،ودصول اننفعال عليها ،واعدباه من رأى ولم يفهم السةر فةي الحةدي
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الصةةةحيحَّ« :لن َٰلمكككوت تكككذب بكككي َٰلههككك ََٰلهكككاب»( ،)281أولةةةيس العقةةة إذا
اسةةتفتي فةةي فةةها صةةرم األمةةر عةةن قيقتةةو ،لمةةا أب ة عنةةده مةةن فهةةم مافي ة
الموس؟
فقال :الموس عرر يوجب بطالن الحياة ،فكيف يموس الموس أو يهبح؟
فإذا اي لو :فما صنع في الحدي ؟
فقال :فها ضر م بإاام صورة ليعلم بتل الصةورة الحسةي مةوس ذلة
المعن .
النا لو :اةد ورد فةي الحةدي الصةحيح« :تكأتي َٰل نك ة َآل عمك َٰن أنتمكا
غمان ان»(.)282
فقال :الكالم ن يكون غمام ون يشبو بها.
النا :أفتعط النق ؟
اال :ن ،ولكن يأ ي أوابهما.
النا :فما الدلي الصارم ل عن فهه الحقائق؟
اال :علمي بأن الكالم ن يشبو باألجسام ،والموس ن يهبح ذبح األنعةام ،ولةو
علمتم سع لغ العر ما ضاا أعطانكم من سمان م فها.

( )281رواه أ مةةةةد ( ،)9/3والبخةةةةاري ( )4730و( ،)6548ومسةةةةلم ( ،)2849والترمةةةةهي
( ،)2558من دي أبي سعيد الخدري ،وفي البا عن أبي فريرة وابن عمر.
( )282رواه أ مد ( ،)257 ،255 ،254 ،251 ،249/5ومسلم ( )804من دي أبي أمام
البافلي ،وفي البا عن بريدة األسلمي.
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فقال العلمام :صدا  ،فكها نقول في فسير مديم سورة البقةرة ،وفةي ذبةح
الموس.
فقال :واعدبما لكم صرفتم عن المةوس والكةالم مةا ن يليةق بهمةا ،ف م
بةا لمةا
علمتم من قائقهما ،فكيةف لةم صةرفوا عةن اإللةو القةديم مةا يوجةب التشةبيو لةو
بخلقو مما اد دل الدلي عل

نزيهو عنو سبحانو؟

آف دتهها ن َٰلم عي ََٰلهتال:
ضةا( :)283اعلةم أن شةرعنا مضةبو األصة  ،محةروس القواعةد ،ن
واال أي م
صل فيو ون دص  ،و هل جميع الشةرائع ،إنمةا اآلفة ةدص مةن المبتةدعين فةي
الدين أو الدهال.
إلة أن اةال :وجةام آصةرون فلةم يقفةوا علة مةا ةده الشةرن ،بة عملةوا فيةةو
بآرائهم ،فقالوا:

عل العرش ،ولةم يقنعةوا بقولةو{ :ثُك َّم ۡ
علَكٰٓ ۡٱل َعك ۡ ُِ}
ٱخك َ َو بى َ

[األعرام.]54 :
اال :ودفن لهم أاوام من سلفهم دفائن ،ووضع لهةم المال ةدة أ ادية  ،فلةم
يعلمةةوا مةةا يدةةوي عليةةو سةةبحانو ممةةا ن يدةةوي ،فةةأأبتوا بهةةا صةةفا و ،وجمهةةور
الصةةحيح منهةةا آس علة
ضر الم

وسةةع العةةر  ،فأصةةهوه فةةم علة البةةافر ،فكةةانوا فةةي

دحا( :)284فإن أمو اال لو :ا فل البا  ،فقلعو ومش بو ،فأصةه

ما في الةدار ،فالمتةو أمةو ،فقةال :إنمةا الة لةي :ا فةل البةا  ،ومةا الة  :ا فةل

(( )283ص )118 - 114من «صيد الخا ر» نبن الدويي.
( )284فو دجين بن أاب  ،المتوفي اريبما من سن  180فـ ،رجمتو في «سير أعالم النةبالم»
( ،)159/8واد اشتهر بالبرم والدعاب .
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الدار
ولما خايلوا صورة عبيم عل العرش ،أصهوا يتأولون ما ينةافي وجودفةا
علة العةةرش ،م ة اولةةوَ« :نك أتككاني تمَٰككي أتي ككء ه َلك »( ،)285فقةةالوا:
ليس المراد بو دنو الهاس ،وإنما المراد اةر المنهة والحةل ،واةالوا فةي اولةو:
{َّلِ َّ ٓ أَن تَ ۡأتِيَ ُت ُم َّ
ٱهُ فِي ُظلَك } [البقةرة :]210 :فةو محمةول علة

ةافره فةي مدةيم

الهاس فهم يحلونو عا مما ويحرمونو عا مما
ويسةةمون اإلضةةافاس إلةة

عةةال صةةفاس ،فإنةةو اةةد أضةةام إليةةو الةةنفس

والروح ،وأأبتوا صلقو باليد ،واالوا :فةي صةف ةول بهةا صلةق آدم دون غيةره،
وإن فأي مزي ان

كون آلدم؟ فشغلهم النبر في فضةيل آدم عةن النبةر إلة

ما يليةق بةالحق ،فإنةو ن يدةوي عليةو المةس ون العمة بةاآلنس ،واةالوا :نطلةق
عل ة

اسةةم الصةةورة ،لقولةةوَ« :لككق آد علككٰٓ صككوبتء»( ،)286واةةالوا فةةي

دي الر م( )287وأنها علق بحقو الر من :الحقو صف ذاس
اةةال :وذ ةةروا أ ادية لةةو روية فةةي نقةةض الوضةةوم مةةا ابلة  ،وعمومهةةا
وضعتو المال دة.
تُنلَّ َٰل هال في َٰۡلصول:
اةال :وإنمةةا ذ ةةرس بعةةض أاةوالهم لة ال يسةةكن إلة شةيم منهةةا ،فالحةةهر مةةن
ف نم ،وإنما الطريق ريق السلف ،عل أنني أاول ل  :اال أ مةد بةن نبة :

( )285سبق خريدو.
( )286سبق خريدو.
( )287سبق خريدو.
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من ضيق علم الرج أن ييقنلد في دينو الرجال.
فال ينبغي أن سمع عن يمعبم في النفوس شي ما في األصول فتقلده فيةو ،ولةو
سةةمع عةةن أ مةةد بةةن نبة مةةا ن يوافةةق األصةةول الصةةحيح  ،فقة  :فةةها مةةن
الراوي ألنو اد أب عن ذل اإلمةام :أنةو ن يقةول فةي شةيم برأيةو ،فلةو اةدرنا
صحتو عنو فإنو ن ييقلد في األصول ،ون أبو بكر وعمر.
اال :فهها أص يدب البنام عليو ،فال يهولن ذ ةر يمعبةم فةي النفةوس ،فةإن
المحقق العارم ن يهولو ذلة  ،مةا اةال رجة لعلةي بةن أبةي الةب :أ بةن أنةا
نبن أن لح والزبير انا عل البا ة وأنة علة الحةق؟ فقةال لةو علةي :إن
الحق ن يعرم بالرجال ،اعرم الحق عةرم أفلةو .ولعمةري إنةو اةد واةر فةي
النفةةةوس عبةةةيم أاةةةوام ،فةةةإذا نقةةة عةةةنهم شةةةيم فسةةةمعو جافةةة بالشةةةرن ابلةةةو
لتعبيمهم في نفسو ،ما نق عةن أبةي يزيةد البسةطامي أنةو اةال :راغبة علةي
نفسي فحلف  :ن أشر المام سن  .وفها إن صح عنةو ةان صطةأ م ابي محةا ،ويلة
فا ش ألن المام ينفه األغهي إل البدن ،ون يقوم مقامو شيم ،فإن لةم يشةر
فقةةد سةةع فةةي أذى بدنةةو ،وضةةرر نفسةةو التةةي ليسةة لةةو ،وأنةةو ن يدةةوي لةةو
التصرم فيها إن عن إذن مالكها( .)288انته .
مواف إمام الحرمين من العوام:
ومواف ابن الدويي مع العوام شبيو بمواف إمام الحرمين ،أو اريةب منةو،
فقد ذ ر في «الغياأي» ما يدب عل األئم فعلةو مةع عقائةد العامة  ،م ةدما :أن
الهي يحرص اإلمام عليو :جمع عام الخلق عل مهفب السلف السةابقين ،ابة
(« )288أااوي ال قاس» (ص.)222 - 209
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أن نبغةةة األفةةةوام ،وياغةةة اآلرام ،و ةةةانوا رررس ينهةةةون عةةةن التعةةةرر
للغةةةوامض ،والتعمةةةق فةةةي المشةةةكالس ،واإلمعةةةان فةةةي مالبسةةة المعضةةةالس،
وانعتنام بدمع الشبهاس ،و كلف األجوب عما لم يقةع مةن السة انس ،ويةرون
صةةرم العنايةة إلةة انسةةتح ا علةة البةةر والتقةةوى ،و ةةف األذى ،والقيةةام
بالطاعةةة

سةةةب انسةةةتطاع  ،ومةةةا ةةةانوا ينكفةةةون رررس عمةةةا عةةةرر لةةةو

المتأصرون عن عي و صر ،و بلد في القرائح .فيهاس
فقد انوا أذى الخالئةق أذفانمةا ،وأرجحهةم بيانمةا ،ولكةنهم اسةتيقنوا أن ااتحةام
الشبهاس داعي الغواياس ،وسبب الضةالنس ،فكةانوا يحةاذرون فةي ةق عامة
المسلمين ما فم اآلن بو مبتلون ،وإليو مدفوعون ،فإن أمكةن مة العةوام علة
ذل فهو األسلم( .)289انته .
وأعتقد أن وصي إمام الحرمين فهه ان اب أن يعلن رجوعو إلة مةهفب
السلف في العقيدة النبامي .
ونعم ما أوص بو فها اإلمام:

فكة صيةةر فةي ا بةةان مةن سةةلف و ة شةر فةي ابتةدان مةن صلةف
مواف اإلمام الغزالي:
ويشةةبو فةةها مواةةف لميةةهه اإلمةةام أبةةي امةةد الغزالةةي الةةهي سةةدلو فةةي تابةةو
«إلدام العوام عن علم الكالم» واال فيو:
«اعلم أن الحةق الصةريح الةهي ن مةرام فيةو عنةد أفة البصةائر فةو مةهفب

( )289انبر« :الغياأي» فقرة ( )280بتحقيق د .عبد العبيم الديب.
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السلف ،أعني :مهفب الصةحاب والتةابعين ،وفةا أنةا أورد بيانةو وبيةان برفانةو،
فأاول :قيق مهفب السلف  -وفةو الحةق عنةدنا  -أن ة مةن بلغةو ةدي مةن
فهه األ ادي من عوام الخلق يدب عليو فيو أمور :التقديس ،أةم التصةديق ،أةم
انعتةةرام بةةالعدز ،أةةم السةةكوس ،أةةم اإلمسةةاك ،أةةم الكةةف ،أةةم التسةةليم ألف ة
المعرف .
أما التقديس :فأعني بو نزيو الر

عال عن الدسمي و ابعها.

وأما التصديق :فهةو اإليمةان بمةا االةو صةل

عليةو وسةلم  ،وأن مةا ذ ةره

ق وفو فيما االو صادل ،وأنو ق عل الوجو الهي االو وأراده.
وأما انعترام بالعدز :فهو أن يقر بةأن معرفة مةراده ليسة إن علة اةدر
ااتو ،وأن ذل ليس من شأنو و رفتو.
وأما السكوس :فةأن ن يسةأل عةن معنةاه ،ون يخةور فيةو ،ويعلةم أن سة الو
عنو بدع  ،وأنو في صوضو فيو مخا ر بدينو ،وأنو يوشة أن يكفةر لةو صةار
فيو من ي ن يشعر.
وأما اإلمساك :فةأن ن يتصةرم فةي لة األلفةا بالتصةريف والتبةدي بلغة
أصرى ،والزيةادة فيةو والنقصةان منةو والدمةع والتفريةق ،بة ن ينطةق إن بةهل
اللفل وعل ذل الوجو من اإليراد واإلعرا والتصريف والصيغ .
وأما الكف :فأن يكف با نو عن البح عنو والتفكير فيو.
وأم التسليم ألفلو :فأن ن يعتقد أن ذل إن صفي عليو لعدةزه فقةد صفةي علة
رسةةةول
واألوليام.

صةةةل

عليةةةو وسةةةلم  ،أو علةةة األنبيةةةام ،أو علةةة الصةةةديقين

فصول في العقيدة بين السلف والخلف

فههه سبع و ائف اعتقد اف السلف وجوبها علة

230

ة العةوام ،ن ينبغةي أن

يبن بالسلف الخةالم فةي شةيم منهةا ،فلنشةر ها و يفة و يفة  -إن شةام
عال »( .)290انته .
واد أفار في شرح فهه األمور السبع بما ن يتسع المقام لو فنا.

***

( )290انبر في فصي ذل

تا الغزالي «إلدام العوام عن علم الكالم».
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 - 2التقريب بين السلف والخلف
يةرى يةةرا مةةن إصواننةةا السةةلفيين :أن البةةون شاسةةع ،وأن الفةةرل واسةةع بةةين
مةةهفب السةةلف ومةةهفب الخلةةف فةةي اضةةي آيةةاس الصةةفاس الخبرية وأ ادي هةةا،
والفرل بينهما الفرل بين الحق والبا

 ،والبر واإلأم ،والتقوى والفدور ،بة

ربما غال بعضهم فقال :الفرل بين اإليمان والكفر
وفهه مشكل فكري عام لدى فة نم األصةوة الغيةورين  -فةدانا

وإيةافم،

وأرشدنا إل التي في أاوم.
إنهم ن ينبرون إل نقا ان فال والتقار مع المخةالف ،بة ينبةرون أبةدا
عل مواضع التمايز وانصتالم معو ،وفم ينبرون إلة نقةا انصةتالم فةهه
بمنبار مكبر ،يضخم الشيم الصغير ،ويعبم األمر الهين.
ضا معدبون بأنفسهم ،مقدسون آلرائهم ،فهي دائ مما الصوا الةهي ن
وفم أي م
يحتم الخطأ ،أما آرام غيرفم فهي أبدما الخطأ الهي ن يحتم الصوا .
عهرا للمخالف ،ب يوسةعونو ذمةا و دريحةا وإنكةارا،
وفم لهل ن يلتمسون م
مع ا فال الراسخين من علمام األم عل أنو ن إنكار في المسائ الخالفي .
وربما االوا :إنما يسوغ فها في أمةور الفةرون والفقةو ،ون ينبغةي أن نسةيغو
في أمور العقيدة.
ونقول :إن أمور العقيدة منها ما فةو مةن األصةول واألر ةان التةي ن يدةوي
م
أصال ،ويكفر منكرفا وجا دفا.
التساف فيها ،ب ن يدصلها انجتهاد
ومنها :ما فو مةن فةرون العقيةدة التةي اصتلفة فيهةا األمة فةي أفعةال العبةاد
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في اآلصرة ،وفي بعض األشيام التي ب بأ ادي اآل ةاد التةي

ن فيد العلم اليقيني ،ما فو المه فب الصحيح ت عند الحنابل أنفسهم.
ومةةن فةةهه الفةةرون العقيدية  :مسةةأل «الصةةفاس الخبرية » ومةةا أةةار فيهةةا مةةن
جدل ،وما نق فيهةا مةن صةالم بةين علمةام األمة  ،مةن مفوضةين أو م بتةين أو
م ولين ،و لهم سعهم دائرة اإلسالم الر ب .
واةةةد نقلنةةةا عةةةن الراسةةةخين مةةةن العلمةةةام الم يةةةدين لمةةةهفب السةةةلف  -م ةةة
الواسطي  -ما يقر الشق بين الفريقين ،ونقلنا م لو عن الراسةخين مةن علمةام
الخلف.
لهها رص رجال التدديد واإلصالح في األم علة محاولة التقريةب بةين
النهدين ،فهها يصب في المصلح العليا لألم  ،ويواف أبنائها في جبه وا ةدة
أمام العدو المشترك الةهي ن يفةرل بةين سةلف وصلةف ،ون بةين أأةري ومةتكلم،
وعند المعر يدب أن كون األم

ما اال عةال َّ{ :لِ َّن َّ
ٱهَ ت ُِحك ُّ ٱلَّكذِت َ تُ بنَ ِلُكونَ

صِا َأَنَّتُم ب ُۡه بيَ َّن ۡ صُوص} [الصف.]4 :
خ ِي ِل َِء َ
فِي َ
و ةةان إمامنةةا الشةةهيد سةةن البنةةا مةةن ف ة نم الةةهين يعملةةون عل ة التقريةةب
وإصالح ذاس البين ،وإن ان فةها أسةخط عليةو مةن أسةخط مةن أعةدام التأوية
بإ الل.
واد رددنا عل ذل في تابنا «اإلصوان المسلمون» ،ومما التو فناك :وأمةا
محاول التقريب بين السةلف والخلةف فلةيس األسةتاذ البنةا أول مةن ةاول ذلة ،
فقةةد وجةةدنا مةةن بةةار العلمةةام القةةدام والمحةةدأين مةةن اجتهةةد فةةي ذل ة  ،ومةةنهم
العالم ة الواسةةطي السةةلفي الصةةوفي (س712فةةـ) الةةهي ةةان اإلمةةام ابةةن يمي ة
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يسةةميو «جنيةةد يمانةةو» فةةي رسةةالتو «النصةةيح » ،واةةد حةةد فيهةةا عةةن معن ة
«العلةو والفواية » التةي ي بتهةا السةلف هلل عةال  ،فقةال ال ممةا فةي غاية الروعة
والقوة ،وار فها األمر قريبما اد يهيب الفوارل بين الفريقين.
واد نق صالصة ذلة العالمة السةفاريني الحنبلةي (س1188فةـ) فةي تابةو
الشهير في العقائد« :لوامةع األنةوار اإللهية »( ،)291ونقلهةا عنةو م يةدما :العالمة
السيد رشيد رضا في « فسير المنار» ،فةي فسةير اآلية السةابع مةن سةورة آل
عمةةران ،أةةم اةةال :إن مةةا ذ ةةر يشةةبو أوية المتكلمةةين فةةي اةةولهم :إن العلةةو علةةو
المر ب  ،أو فو فو
وأاةةر الشةةيس رشةةيد أنةةو يتفةةق معةةو فةةي الدةةوفر ،ولكنةةو يفاراةةو بعةةدم بةةر
استعمال ما جامس بو النصوص للعام والخاص مع اعتقاد التنزيو.
المسةةاف إذن ليسةة بعيةةدة بةةين الفةةريقين مةةا يتصةةور بعةةض الكةةا بين أو
يصورون من المتحمسين من ال الفريقين.
ونقةةرأ للمصةةلح السةةلفي العالم ة جمةةال الةةدين القاسةةمي (س1332فةةـ) فةةي
فسيره المعروم «محاسن التأوية » اولةو :اةال ابةن يةر فةي اولةو عةال فةي
سورة الفدرَ ََ { :ها ٓ َي َببُّكََ ََ ۡٱل َملَ ُ
صكِا} [اآلية  :]22 :أي وجةام الةر
صكِا َ
كَ َ

تة

لفص القضام ،ما يشام ،والمالئك بين يديو صفوفما صفوفما.
وسةةبقو ابةةن جريةةر إلة ذلة  ،وعضةةده بآأةةار عةةن ابةةن عبةةاس وأبةةي فريةةرة
والضحاك في نزولو عال مةن السةمام يوم ةه فةي لة مةن الغمةام ،والمالئكة
( )291انبر« :لوامع األنوار اإللهي » ( ،)211 ،210/1واد نشر المكتةب اإلسةالمي بتحقيةق
يفير الشاويا رسال «النصيح » للواسطي.
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بين يديو ،وإشرال األرر بنور ربها.
ومهفب الخلةف فةي ذلة معةروم ،مةن جعة الكةالم علة

ةهم مضةام،

للتهوي ة  ،أي :جةةام أمةةره واضةةاره ،أو اسةةتعارة م يلي ة لبهةةور آيةةاس ااتةةداره
و بين آأار اهره وسلطانو.
اال الزمخشري :م ل

الةو فةي ذلة بحةال الملة إذا ضةر بنفسةو ،هةر

بحضةةةوره مةةةن آأةةةار الهيبةةة والسياسةةة مةةةا ن يبهةةةر بحضةةةور عسةةةا ره لهةةةا
وويرائو وصواصو عن بكرة أبيهم .انته .
اال العالم القاسمي معلقما:
و أن الخالم بين المهفبين لفبي ،إذ مبن مهفب الخلف علة أن البةافر
غيةةر مةةراد .ويعنةةون بالبةةافر :مةةا للخلةةق ممةةا يسةةتحي عل ة الخةةالق ،فوجةةب
أويلو.
وأما السلف فينكرون أن معن البافر منها ما للخلق ،ب فو ما يتبادر إلة
فهم الم من الهي يعلم أن ذا و عال

ما أنها ن شبو الهواس ،فكةهل صةفا و ن

شةةبو الصةةفاس ألنهةةا ن كيةةف ون علةةم بوجةةو مةةا ،فهةةي قيق ة بالنسةةب إليةةو
سبحانو ،عل ما يليق بو ،العلم والقدرة ،ن م ي ون عطي .
اال اإلمام ابن يمي  :واعلم أن من المتةأصرين مةن يقةول :إن مةهفب السةلف
إارارفةةا عل ة مةةا جةةامس بةةو ،مةةع اعتقةةاد أن افرفةةا غيةةر مةةراد ،وفةةها لفةةل
مدم ة

فةةإن اولةةو « :افرفةةا غيةةر مةةراد» يحتم ة أنةةو أراد بالبةةافر نعةةوس

المخلواين ،وصفاس المحدأين .م ة أن يةراد بكةون

ابة وجةو المصةلي أنةو

مستقر في الحائط الهي يصلي إليو ،و{ َِّل َّن َّ
ٱهَ َن َعهَا} [التوبة ]40 :

ةافره أنةو إلة
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جانبنا ،ونحو ذل  .فال ش أن فها غير مراد ،ومن اةال :إن مةهفب السةلف أن
فها غير مةراد فقةد أصةا فةي المعنة  ،لكةن أصطةأ فةي إ ةالل القةول بةأن فةها
افر اآلياس واأل ادي  .فإن فها المحال ليس فو البافر عل ما اد بينةاه فةي
غير فها الموضع ،اللهم إن أن يكون فةها المعنة الممتنةع صةار يبهةر لةبعض
معهورا في فها اإل الل ،فةإن
الناس ،فيكون القائ لهل مصيبما بهها انعتبار،
م
البهور والبطون اد يختلف باصتالم أ وال الناس ،وفو مةن األمةور النسةبي .
انته .
واد بسط حح الكالم عل ذل في «الرسال المدنية » ،وأوضةح أن الكةالم
في الصفاس فرن عن الكالم في الهاس ،ييحْ تنهنى هوه ويتبع فيو م الو ،فإذا ةان
إأباس الهاس إأباس وجود ن إأباس يفي  ،فكهل إأباس الصفاس إأباس وجةود ن
إأباس يفي .
واال حح في بعض فتاويو :نحن نقول بالمدار الةهي اةام دليلةو ،وبالتأوية
الداري عل نها السبي  ،ولم يوجد في شيم من المنا و ةالم أ ةد منةا أنةا ن
نقول بالمداي والتأوي  ،و

عند لسان

اائ  ،ولكن ننكر من ذل ما صةالف

الحق والصوا  ،وما فتح بو البا إل فةدم السةن والكتةا  ،واللحةال بمحرفة
أف الكتا .
والمنصوص عن اإلمةام أ مةد وجمهةور أصةحابو :أن القةرآن مشةتم علة
المدةةاي ،ولةةم يعةةرم عةةن غيةةره مةةن األئمة نةةك فةةي فةةهه المسةةأل  ،واةةد ذفةةب
ائف من العلمام من أصحابو وغيره ،ةأبي بكةر بةن أبةي داود ،وأبةي الحسةن
الخريي ،وأبي الفض التميمي ،وابن امد ،فيما أ ن ،وغيرفم إل إنكةار أن
يكون في القرآن مداي ،وإنما دعافم إلة ذلة مةا رأوه مةن حريةف المحةرفين

فصول في العقيدة بين السلف والخلف

236

للقرآن بدعوى المداي ،فقابلوا الضالل والفسةاد ،بحسةم المةواد .وصيةار األمةور
التوسط واناتصاد( .)292انته .
وبهها نرى أن سن البنا لم يحد عن نها األئم المحققةين الةهين يحرصةون
عل البنام ن الهدم ،وعل الدمع ن التفريق(.)293

***

(« )292محاسن التأوي » (.)152 ،151/17
( )293انبةةةر :تابنةةةا «اإلصةةةوان المسةةةلمون سةةةبعون عا ممةةةا فةةةي الةةةدعوة والتربيةةة والدهةةةاد»
(ص ،)340 - 337نشر مكتب وفب  ،القافرة.
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كفيرا ون أأي مما
 - 3صالم ن يوجب
م
واألمر ال ال في فهه التتمة أو التتمةاس فةو :النبةر بعمةق و دةرد فةي فةها
الخةةالم بةةين الم ة ولين وغيةةرفم :ف ة يوجةةب كفيةةر أ ةةد الفةةريقين لآلصةةر ،أو
ت

أأيمو و ضليلو ،أو بديعو و فسيقو «فسق التأوي »؟
أعتقةةد أن مةةن اةةرأ الفقةةرة السةةابق بإنصةةام وبعةةد عةةن الغضةةب والعصةةبي :

سةةيتبين لةةو أن الخةةالم بةةين المنهدةةين أو المةةهفبين ن يوجةةب كفيةةر أ ةةدفما
فرا أ بر يخةرج مةن ملة اإلسةالم فهةها
لآلصر ،بمعن  :الحكم عليو أنو افر م
مةةا ن ينشةةرح لةةو صةةدر مسةةلم ،ون يقبلةةو عقة عةةالم ،فإنمةةا أ ةةي المسةةلمون مةةن
ضةا ،وإصةراج بعضةهم لةبعض مةن ملة اإلسةالم ،وفةم جميعمةا
كفير بعضهم بع م
ي منون بر وا ةد ،ورسةول وا ةد ،و تةا وا ةد ،ومنهةاج وا ةد ،ويصةلون
إل ابل وا دة.
إننةي مةن المتشةددين فةي مسةأل التكفيةر ،وأرى التوسةع فيةو صطي ة علمية ،
وصطي ديني  ،وصطي سياسي  ،وصطي

ضاري .

و ينمةةا بةةريس جماع ة «التكفيةةر والهدةةرة» فةةي مصةةر وبةةدا مةةن سةةلو ها
و صةةرفاس أ باعهةةا :أنهةةا كفةةر النةةاس بالدملةة  ،كا ممةةا ومحكةةومين ،علمةةام
وعةةوام ،ملتةةزمين ومتسةةيبين ،عندئةةه صةةدي لمقاومة فةةهه الموجة الخطيةةرة،
التي مزل األم شر ممزل ،و دع بعضها أعدام لبعض ألن مةن يةتهم آصةر
بالكفر يعني أنو :يستح مالو ودمو ،ويحكم عليو باإلعةدام المةادي واألدبةي فةي
المدتمع المسلم ،ويفرل بينو وبين يوجتو وأونده إلة غيةر ذلة مةن العوااةب
الخطرة ،و م فها التصدي في أ ةد رسةالتي المةوجزة المر ةزة التةي سةميتها
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« افرة الغلو في التكفير»(.)294
واد ذ رس فيها مةن الحقةائق العلمية والدينية مةا يطةارد فةها الغلةو المةدمر،
ويبقي عل المسلم إسالمو ما دام يشهد أن ن إلو إن

وأن محمدما رسةول ،

فمن شةهد بةهل عصةم دمةو ومالةو إن بحقةو ،و سةابو علة
عن الو الناس ،ون نعاملهم إن بالبافر ،و

 ،فةنحن ن نشةق

يتول السرائر.

وإذا أب إسالم المرم بيقين فهها اليقين ن يزال بالش  ،ويبقةي المسةلم علة
إسالمو ،ون يخرجةو عنةو إن فةر بةواح عنةدنا فيةو مةن

برفةان ،ةأن ينكةر

معلوما من الدين بالضرورة ،أو يسةتهز بةاهلل أو برسةولو أو بكتابةو ،أو يعمة
عمال ن يحتم ةأويال غيةر الكفةر ،ةأن يسةدد لصةنم ،أو يلقةي المصةحف فةي
القاذوراس ونحو ذل .
ب أرى أن الخالم في فهه القضي ن يحتم أأي ممةا ون فسةيقما ون بةديعما،
إنما أاص ما فيو أن يكون صالفما بين مصةيب ومخطةي ،أو مصةيب وأصةو
منو.
و يف يدرر عالم متمكن أن يفسق أو ية أم أو يبةدن أسةا ين علمةام األمة ،
الةةةهين ملةةةوا شةةةريعتها ،وذادوا عةةةن عقيةةةد ها ،و صةةةدوا لخصةةةوم دعو هةةةا،
وعاشةةةوا أعمةةةارفم دعةةةاة ومصةةةلحين ،وعلمةةةام عةةةاملين ،أم ةةةال :البةةةااالني،
واإلسفرايني ،والما ريدي ،والغزالي ،والرايي ،وابن عبد السالم ،وابةن دايةق
العيد ،والرافعي ،والنووي ،وابن الهمام ،والزر شي ،والعرااةي ،وابةن دةر،
والسيو ي ،وغيرفم من الفحول المتبحرين في علوم العقيدة والشريع ؟
( )294بع مكتب وفب  ،القافرة.
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وفم ين أولوا ما أولوا لم يخرجوا عن سنن العربية فةي مخا با هةا ،ولهةم
سةةلف مةةن الصةةحاب الةةهين روي عةةنهم التأوي ة

مةةا روي عةةنهم التفةةويض ،أو

اإلأباس ،م ما روي عن ابن مسعود ،وابن عباس ،وغيرفما.
مةةةا أنهةةةم لةةةم يقصةةةدوا بةةةهل إن أن يفهمةةةوا النةةةاس معةةةاني تةةةا

 ،وأن

يدافعوا عنو أمام المحرفين والمبطلين.
وأمةةا الوجةةو ال الة  :وفةةو عةةدم الحكةةم بةةاإلأم أو الفسةةق  -فسةةق التأوية  -أو
الضالل عل الم ولين ،فهها فو وجو شةيس اإلسةالم ابةن يمية نفسةو ،و وجةو
لميهه اإلمام ابن القيم ،في عدم أأيم المخطي في أويلو في المسةائ األصةولي
أو العلمي  ،ويراد بها :المسائ المتعلق بالعقائد وأصول الدين.
واةةد رد ابةةن يميةة ( )295علةة الةةهين عةةهروا المخط ةةين فةةي انجتهةةاد فةةي
األ كةةام الفروعية العملية  ،بة جعلةةوا لهةةم أجةةر المدتهةةد المخطةةي ،ولةةم يعةةدوا
ذل إل من اجتهد في المسائ العلمي أو انعتقادي فأصطأ ،وأ ةد أن ة عةالم
اجتهد في اع

ورسولو والفهم عنهما فأصطأ فةي اجتهةاده أو أصةا  ،فهةو

دائر بين األجر واألجرين.
و ان من فض الشيس مرعي في تابو «أااوي ال قاس» الهي نقلنا منةو مةن
اب  :أنو لم يتعقب بعض النقول التي أوردفا في تابو ،وفي بمنةأى عةن مةنها
السةةلف الةةهي صةةرح باألصةةه بةةو ،والعةةدول عمةةا سةةواه ،ون سةةيما فةةي نقلةةو عةةن
( )295انبر« :مدمون الفتاوى» لشيس اإلسالم ابن يمي ( ،)346/23ومما االةو ر مةو :
فمن ان من الم منين في لب الحق وأصطأ ،فإن يغفر لو صطةأ ائنمةا مةا ةان ،سةوام
عليةو وسةلم
ان في المسائ النبري أو العملي  ،فها الهي عليو أصةحا النبةي صةل
وجمافير أئم اإلسالم .افـ.
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اإلمةةام ابةةن الدةةويي (س597فةةـ) الةةهي اضةةطر رأيةةو فةةي مسةةأل الصةةفاس،
فمرة ينحو منح السلف في اإلأباس ،و ارة يخالفهم ،ويدنح إل التأوي  ،وفةو
متابع فةي ذلة شةيخو أبةا الوفةام ابةن عقية الةهي جةالس المعتزلة  ،و ةأأر بهةم،
ووافقهم في بعةض مةا ذفبةوا إليةو ،ومةع فةها ةان موضةع التدلة والتقةدير مةن
الحنابل وغيرفم من علمام األم .
اةةال شةةيس اإلسةةالم ابةةةن يميةة

حةةح فةةةي «درم عةةارر العقةة والنقةةة »

( :)61 ،60/8ونبن عقي أنوان من الكالم ،فإنو ان من أذ يةام العةالم ،يةر
الفكر والنبر في الم الناس ،فتارة يسل مسل نفاة الصفاس الخبرية  ،وينكةر
عل من يسميها صفاس ،ويقول :إنما في إضافاس ،موافق للمعتزل  ،ما فعلةو
في تابو «ذم التشبيو وإأباس التنزيو» وغيةره مةن تبةو ،وا بعةو علة ذلة أبةو
الفةةرج ابةةن الدةةويي فةةي « ةةف التشةةبيو بكةةف التنزيةةو» ،وفةةي تابةةو «منهةةاج
الوصول» ،و ارة ي ب الصفاس الخبري  ،ويةرد علة النفةاة والمعتزلة بةأنوان
من األدل الواضحاس ،و ارة يوجةب التأوية  ،مةا فعلةو فةي تابةو «الواضةح»
وغيةةةره ،و ةةةارة يحةةةرم التأويةةة ويهمةةةو ،وينهةةة عنةةةو ،مةةةا فعلةةةو فةةةي تابةةةو
«اننتصار ألصحا الحدي » ،فيوجد في المو مةن الكةالم الحسةن البليةغ مةا
فةةةو معبةةةم ومشةةةكور ،ومةةةن الكةةةالم المخةةةالف للسةةةن والحةةةق مةةةا فةةةو مةةةهموم
ومد ور( .)296انته .
وإذا نا نعيب عل بعض السةلفيين غلةوفم فةي كفيةر بعةض المسةلمين مةن
الم ولين وغيرفم ،أو فسيقهم و أأيمهم ،فإنا نعيب هل عل بعةض مخةالفيهم

(« )296أااوي ال قاس» السابق ،من مقدم الشيس شعيب محقق (ص.)24 ،23
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الغلةةو فةةي ا هةةام فةة نم السةةلفيين ب ة أئمةةتهم وشةةيوصهم بالضةةالل والمةةرول،
و قةةويلهم مةةا لةةم يقولةةوه فةةي ديةةن  ،ورمةةيهم بالتدسةةيم والتشةةبيو وفةةم يبةةرأون
منهمةةا فةةي ة مةةا تبةةوه ،ت ة اةةالوا عةةن اإلمةةام الربةةاني عالم ة األم ة شةةيس
اإلسالم ابن يمي ما ن يدوي ون يقب أن يقال بحال من األ وال.
وإني أشارك األا الشةيس شةعيب األرنةارو

لمتةو التةي وجههةا فةي مقدمة

صةا إلة
حقيقو لكتا الشيس مرعي «أااوي ال قاس» ،ووجو فيهةا النصةح مخل م
الةةهين اضةةوا شةةو ا مةةن يةةا هم فةةي اةةرامة تةةب الخلةةف ،و مرسةةوا بهةةا ،ولةةم
يدصروا شي ما مةن الواة للنبةر فةي الكتةب التةي ناولة مةهفب السةلف بالبيةان
والشرح ،وعرضتو بأمان وصدل ،ودل عل صةحتو باألدلة العقلية والنقلية
المقنع  ،ت يتاح لهم المقارن بةين المةهفبين ،واصتيةار مةا فةو أ كةم ،وأسةلم،
صيةرا لهةم وأل بةاعهم الةهين يأصةهون عةنهم ،لةو
وأعلم ،لو أنهم فعلوا ذلة لكةان م
أنهةةم يتةةأأرون بهةةم ،ولكةةانوا يكفةةون ألسةةنتهم عةةن قوية العلمةةام األأبةةاس الةةهين
انتهدوا منها السةلف ،وألفةوا فيةو ،ودافعةوا عنةو مةا لةم يقولةوه ،وإلةزامهم بتلة
األاةةوال التةةي نسةةبوفا إلةةيهم ،والحكةةم علةةيهم بموجةةب ل ة اإللزامةةاس بةةالكفر
والمرول والشهوذ.
مةةع أن ف ة نم األئم ة ينفةةون ل ة اإللزامةةاس بصةةريح القةةول ومنطواةةو فةةي
تبهم التي ناولوا فيها مسأل الصفاس وغيرفا من مسائ انعتقاد.
وأف ة العلةةم متفقةةون عل ة أنةةو ن يدةةوي التكفيةةر بةةاللوايم ،ن سةةيما إذا ةةان
المطعون فيو يصرح بنفيها وردفا.
وأنا مع المحد الدلي الشيس شعيب فيما ذ ره ،مدافعما عةن أئمة السةلفيين،
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راد،ا هم الكفر عنهم ،وفها ق ن ريب فيو.
ولكني أ الب إصواننةا السةلفيين فنةا بمةا الةب بةو الشةيس شةعيب صصةومهم
م
فضال عن غيرفم من الطوائف.
من األشاعرة والما ريدي ،
أ ةةالبهم أن يكفةةوا عةةن كفيةةر مةةن يخةةالفهم فيمةةا ذفبةةوا إليةةو مةةن اإلأبةةاس
المطلةةق ،وأن يعتبةةروا التأوي ة إذا أيد ةةو القةةرائن ضة م
ةالن ون انحرافمةةا ،بلةةو أن
فرا ومرواما من الدين.
يكون م
واةةد بينةةا أن التحقيةةق البصةةير المتةةأني :يبةةري لنةةا أن المسةةاف بةةين السةةلف
والخلف ليس بالسع التي يتصورونها.
ويحسن بي أن أذ ر فنا لم نيرة االها العالمة الشةيس مرعةي الحنبلةي فةي
تابةةو «أااويةةة ال قةةةاس» يدةةب علةةة المختلفةةةين فةةي فةةةهه المسةةةائ أن يعوفةةةا
ويلتزموا بها.
اال حح بعد الم مع المتدادلين من الفرل والطوائف المختلف :
والمنااش في م ة فةها طةول و خةرج عةن المقصةود ،والمقصةود إنمةا فةو
اإلشارة إل أن ة وا ةد يةدعي أن الحةق بيةده ،ويقةيم الةدلي عليةو ،مةا قةدم.
فنسك نحن عن الخور في ذل  ،ون نبح في حقيقو ،فإنو بدع  ،ونفةور
علمةةو إلة

عةةال  ،ون نكفةةر أ ةدما مةةن أفة الفةةرل بمةةا ذفةةب إليةةو واعتقةةده،

صا مع ايةام الشةبه والةدلي عنةده فةإن اإليمةان المعتبةر فةي الشةرن فةو
صصو م
صديق القلب الدايم بما علم ضرورة مديم الرسول بو مةن عنةد

م
فصةيال

م
م
م
إجمةةان ،األنبيةةام
وإجمةةان فيمةةا علةةم
فصةةيال ،التو يةةد والنبةةوة،
علةةم
فيمةةا ي
السالف  ،والصفاس القديم التي نطق بها القرآن.
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وفها فو الحق ،فال نكفر بقي الفرل( ...)297إل آصر ما ذ ةره حةح .انتهة
الم الشيس مرعي.

***

األص ال ال عشر
األوليام و راما هم
***

(« )297أااوي ال قاس» (ص.)69
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األص ال ال عشر
األوليام و راما هم
اال اإلمام سن البنا في األص ال ال عشر من أصولو العشرين:
«ومحب الصالحين وا ترامهم وال نام عليهم بما عرم مةن يةب أعمةالهم:
ارب إل

ت .

واألوليةةام فةةم المةةه ورون فةةي اولةةو عةةال { :ٱلَّ كذِت َ َيَٰ َنهُ كوَْٰ ََ َككانُوَْٰ تَ َّنُككونَ }

[يونس.]63 :
والكرام ة أابت ة لهةةم بشةةرائطها الشةةرعي  ،مةةع اعتقةةاد أنهةةم  -رضةةوان
م
فضةال
ضةرا فةي يةا هم ،أو بعةد ممةا هم،
عليهم  -ن يملكون ألنفسهم نفعمةا ون
،
عن أن يهبوا شي ما من ذل لغيرفم».
نقا أربع في فها األص :
في فها األص أربع نقا فام :
األول  :وجو محب الصالحين وا ترامهم وال نام عليهم.
ال اني  :حديد من فم أوليام

الصالحون.

ال ال  :إأباس الكرام لهم بشرائطها الشرعي .
ضةرا ،فةي يةا هم ،وبعةد
الرابع  :اعتقاد أنهةم ن يملكةون ألنفسةهم نفعمةا ون
،
م
فضال عن أن يهبوا شي ما من ذل لغيرفم.
مما هم،
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َٰلصالحي :

أما محب الصالحين فهةي دلية اإليمةان ،وبرفةان محبة

 ،فةإن مةن أ ةب

إنسةةانا ةةق الحةةب أ ةةب مةةن يحبةةو ،وعةةادى مةةن يعاديةةو ،و ةةهل مةةن أ ةةب
صاداا من البو أ ب أ با

 ،وعادى أعدام

.

ولهه ا جةةةام فةةةي الحةةةدي الصةةةحيح« :ثكككَلن نككك

ككك فيكككء َهككك

كككَلَة

َٰۡلتمان» ،وذ ر منها« :أن تح َٰلم ي تح ء َّل هلل»(.)298
وفي غيره« :أَثق عك ى َٰۡلتمكانَٰ :لمكوَٰ ة فكي هللاََٰ ،لمعكادَٰة فكي هللا،
ََٰلح في هللاََٰ ،ل غض في هللا عز َه »(.)299
وسوام ان الصالحون أ يام أم أموا ما فإن بهم اربة إلة
نتقةةةر إلةةة

 ،ولهةها نحةن

بحةةةب جميةةةع أنبيائةةةو ورسةةةلو الةةةهين فةةةدوا النةةةاس إلةةة

،

وأصرجوفم من البلماس إل النور بإذن ربهم إل صرا العزيز الحميد.
ما نحب أصحا رسول

صل

عليةو وسةلم  ،ومةن ةبعهم بإ سةان

ألنهةم الةةهين نقلةةوا إلينةةا القةرآن الكةةريم تة وصة إلينةا بةةالتوا ر اليقينةةي ،وفةةم
الهين رووا السنن القولي والفعلية والتقريرية  ،وفيهةا بيةان القةرآن ،وفةم الةهين
جافةةدوا فةةي

ةةق الدهةةاد ،وبلغةةوا رسةةال اإلسةةالم إل ة العةةالمين ،وبفض ة

( )298متفق عليو :رواه البخاري في اإليمان ( ،)16ومسلم في اإليمان ( )43عن أنس.
( )299رواه الطيالسةةةي والحةةةا م والطبرانةةةي فةةةي «الكبيةةةر» و األوسةةةط» عةةةن ابةةةن مسةةةعود،
والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس ،وأ مد وابن أبةي شةيب وابةن نصةر عةن البةرام،
مةا فةي «صةحيح الدةامع الصةغير» لأللبةاني .واةد ذ ةر فيةو أنةو صةحيح بةرام (،)2539
وانبر ما االو مخرجو «المسند» برام ( )18524في مسند البرام بن عاي  ،واد ذ ةروا
أنو سن بشوافده.
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إيمةةانهم وجهةةادفم ودعةةو هم انتشةةر نةةور اإلسةةالم فةةي الةةدينا ،وصةةار أجةةدادنا
مسلمين ،ونشأنا نحن في الل اإلسالم.
و ة مةةن دعةةا إلة

علة بصةةيرة ،أو جافةةد فةةي سةةبي فةةها الةةدين ،فعلة

الم من أن يحبو ،وإن باعد بينهمةا الزمةان أو المكةان ،مةن عةالم ،أو داعية  ،أو
مر  ،أو اائد ،أو مصلح ،أو صليف  ،أو أمير ،أو ويير.
ولهها ندد المة منين  -ة المة منين  -يحبةون م ة  :عمةر بةن عبةد العزيةز،
واألئم ة األربع ة  ،والبخةةاري ،ومسةةل مما ،والدنيةةد ،والغزالةةي ،والعةةز ابةةن عبةةد
السالم ،والنووي ،وابن يمية  ،ونةور الةدين محمةود ،وصةالح الةدين األيةوبي،
وسيف الدين اطةز ،وغيةرفم مةن علمةام اإلسةالم ،وأبطةال اإلسةالم ،ون سةيما
عليهم ورسولو.

الصحاب الكرام الهين أأن

ت إن المسلم المفر في جنب
عا ف الحب أل بةا

ن يخلو البو من فهه العا فة الكريمة ،

الصةالحين مةن المة منين الصةاداين .وفةي فةها يقةول

بعضهم «وينسب إل الشافعي»:

أ ةةب الصةةالحين ولس ة مةةنهم عسةةةاني أن أنةةةال بهةةةم شةةةفاع
وأ ةةره مةةن بضةةاعتو المعاصةةي وإن نةةةا سةةةوام فةةةي البضةةةاع
فأمةةا الةةهي يةةدعي ةةب

ورسةةولو ون يحةةب أ بابهمةةا وأوليامفمةةا ،فةةإن

إيمانةةةو مةةةدصول ،فةةةإن عالمةةة اإليمةةةان التةةةي ن خطةةةي :فةةةي الحةةةب فةةةي ،
والبغض في

.

فاض درجاس األوليام:
واد أ سن األستاذ البنا في اصتيار التعبير بـ«الصةالحين» ،وفةو أفضة مةن
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التعبير بـ«األوليام» لما لههه اللفل من الل وإيحاماس غير سليم فةي عقةول
العوام ،أما لمة «الصةالحين» فهةي لمة مكةررة فةي القةرآن ،وصةف

بهةا

األصيار من المصطفين من عباده من األنبيةام والمة منين ،ودعةا األنبيةام ربهةم
أن يلحقهم بالصالحين ،أو يدصلهم في الصالحين.
ككوفَّهِي ُن ۡس ك ِلما ََأ َ ۡل ِح ۡنهِككي ِببل ب َّ
صكك ِل ِحي َ }
واةةد دعةةا يوسةةف سسةةس ربةةو فقةةال{ :ت َ َ
ككي
{ب ِ
[يوسةةف ،]101 :ودعةةا سةةليمان ربةةو فقةةالَ :
ككي أ َ ۡن أ َ ۡشكك ُِ َ نِ ۡع َم َككََ ٱلَّ ِ ٓ
ب أ َ َۡ ِز ۡعهِ ٓ
صك ِلحا ت َ ۡ ضَك ب ءُ ََأ َ ۡد َِ ۡلهِكي بِ َ ۡ َم ِكََ فِكي ِع َكا ِدََ
علَ َّي ََ َ
أ َ ۡنعَ ۡم َ َ
علَ بكٰٓ ب ََ ِلك ََّي ََأ َ ۡن أ َ ۡع َمك َ ب َ
ٱل ب َّ
ص ِل ِحي َ } [النم

واال

.]19 :

سهَ َََّلِنَّكءُ فِكي ۡٱۡلٓ َِك َ ِة
عال عن صليلو إبرافيمَ ََ { :يَٰت َ ۡي بهَءُ فِي ٱل ُّ ۡنيَا َ َ

لَ ِم َ ٱل ب َّ
كات
ص ِل ِحي َ } [النح  ،]122 :واال عن المسيح عيس ابةن مةريمََ { :تُِ َِلك ُم ٱلهَّ َ
فِي ۡٱل َم ۡتك ِ ََ َۡتكَل ََ ِنك َ ٱل ب َّ
{َلَنَك ۡ َ َ ۡ هَكا فِكي
صك ِل ِحي َ } [آل عمةران ،]46 :واةال عةال َ :
َّ
ِي ٱل ب َّ
صك ِلحُونَ } [األنبيةةام ،]105 :واةةال
كوب ِنك ِۢ بَ ۡعك ِ ٱلك ِكذ ۡ ِ أ َ َّن ۡٱۡل َ ۡب َ
ٱلزبُك ِ
ِ تَ ِ ث ُ َتككا ِع َككاد َ
صك ِل ب َح ِ لَهُك ۡ َِلَهَّتُمۡ فِكي ٱل ب َّ
عال ََ { :ٱلَّذِت َ َيَٰ َنهُكوَْٰ ََع َِملُكوَْٰ ٱل ب َّ
صك ِل ِحي َ } [العنكبةوس،]9 :

وفي التشهد نقرأَٰ« :لسَل عليها َعلٰٓ ع اد هللا َٰلصالحي »(.)300
و لم «الصالحين» في األشخاص م ة

لمة «الصةالحاس» فةي األعمةال

لم ة جامع ة شةةم ة معةةاني الخيةةر ،يشةةير إل ة ذل ة اولةةو عةةال ََ { :ٱلَّ كذِت َ
ص ك ِل ب َح ِ لَهُ ك ۡ َِلَهَّتُمۡ فِككي ٱل ب َّ
َيَٰ َنهُ كوَْٰ ََع َِملُ كوَْٰ ٱل ب َّ
ص ك ِل ِحي َ } [العنكبةةوس ،]9 :فك ة مةةن آمةةن

وعمة صةةال محا داصة فةةي الصةةالحين ،وفة نم الصةةالحون فةةم أوليةةام

ق،ةةا،

أي :أ بابو{ :ت ُِح ُّتُمۡ ََت ُِح ُّونَ ٓءُ} [المائةدة ،]54 :مةا اةال عةال َّ{ :لِ َّن ََ ِلك ِ َي َّ
ٱهُ ٱلَّكذِي

( )300إشارة إل ما رواه البخاري في تا األذان رام (.)835
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مةةا أن

كي ٱلَّ كذِت َ َيَٰ َنهُ كوَْٰ ت ُۡن ك ِ ُهتُم ِن ك َ ُّ
ولةةيهمَّ { :
كوب} [البقةةرة،]257 :
ٱهُ ََ ِلك ُّ
ٱلظلُ ب َم ك ِ َّلِلَككٰٓ ٱلهُّك ِ
{ بذَ ِلََ ِبأ َ َّن َّ
ٱهَ َن ۡولَٰٓ ٱلَّذِت َ َيَٰ َنهُوَْٰ ََأ َ َّن ۡٱل ب َِ ِِ ِ ت َ َ َن ۡولَ بٰٓ لَتُمۡ } [محمد.]11 :

ولقد ذ ر القرآن أن الصالح ينفع صا بو ،وينفع ذريتةو مةن بعةده ،مةا اةال
ص ِلحا} [الكهف.]82 :
{َ َانَ أَبُو ُه َما ب َ
عال َ :
ومن مقتض

ب أوليام

الصالحين :ا ترامهم ،و قدير فضلهم ،وال نةام

عليهم بمةا عةرم مةن يةب أعمةالهم ،و ةافر سةير هم ،وفةها فةو ال نةام الةهي
ينفع الم ني ،والمستمع لو ،والم ن عليو ،ففيو كون األسوة الحسةن  ،واناتةدام
الدمي .
والمسلم ين يفع ذل يتبةع سةن

عةال  ،وسةن رسةولو فةي ال نةام علة

الصالحين مةن عبةاده المة منين ،ومةن أجة ذلة سةال القةرآن اصةك األنبيةام
و ررفا ،وذ ر اصك المة منين مةن غيةر األنبيةام ،م ة اصة أفة الكهةف،
واص م من آل فرعون ،وم من سورة «يس» ،وم منين سةورة «البةروج»
ص ِصك ِكتمۡ ِع ۡ ك َ ة
لنتخةةدفم مة مال لنةةا ،ونسةةتفيد العبةةرة مةةن سةةير هم{ :لَنَ ك ۡ َككانَ فِككي قَ َ
ِۡلَُْ ِلي ۡٱۡل َ ۡل ب َ ِ} [يوسف.]111 :

ما أأنة علة أصةحا رسةولو صةل

عليةو وسةلم فةي عةدد مةن سةور

القرآن ،م أواصر سورة األنفال ،وفي سورة التوبة  ،وفةي آصةر سةورة الفةتح،
وفي سورة الحشر ،وغيرفا.
ٱهِ ََٱلَّكذِت َ َنعَك ٓءُ
و سبنا أن نقرأ فةي آصةر الفةتح اولةو عةال ُّ { :ن َحمَّك بَّ خُكو ُل َّ
ٱهِ ََ ِب ۡ
خ َّه َٰ تَ ۡ َغُكونَ فَ ۡ
ضكَل ِنك َ َّ
ض ب َكونا
ش ََّٰٓ ُي َ
علَٰٓ ۡٱل َُِِّ ِاب ُب َ َما ٓ ُي بَ ۡيهَتُمۡ ت َ َ ب تُمۡ ُب َّعا ُ
أَ ِ
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ب
خي َما ُهمۡ فِي َُ هُو ِه ِتم ِن ۡ أَث َ ِ ٱل ُّ
ِ
سهُو ِد ذَ ِلََ َنكثَلُتُمۡ فِكي ٱل َّ ۡو َب ب ك ِ ََ َنكثَلُتُمۡ فِكي ۡ ِ
نهيك ِ
ٱۡل ِ
علَ بكٰٓ خُكوقِ َِء ت ُۡع ِهك ُ ٱ ُّ
بخ َ ۡغلَ َظ فَ ۡ
از َب ُ فَ ۡ
ََز ۡب ٍ أ َ َۡ َ َج ش َۡطءُ فَ َ
لكزبََّٰ َ ِليَ ِغكي َظ بِ ِتك ُم
بخك َ َو بى َ
ع َ َّ
ٱهُ ٱلَّذِت َ َيَٰ َنهُوَْٰ ََع َِملُوَْٰ ٱل ب َّ
ح ِ ِن ۡكهتُم ن َّۡغ ِِك َ ة ََأ َ ۡهك َٰ ع َِظي ِۢ َمكا} [الفةتح:
اب ََ َ
ص ِل ب َ
ۡٱل َُِِّ و َ

.]29
مةةا أأن ة الرسةةول الكةةريم عل ة أصةةحابو فةةي أ ادي ة

يةةرة ،م ة اولةةو:

«َي َٰلهات ق ني ،ثم َٰلذت تلونتم ،ثم َٰلذت تلونتم»(.)301
« تس وَٰ أصحابي ،فوَٰلذي نِسي بي  ،لو أنِق أ

م نث أ ك ذه كا

نا بلغ ن أ هم َ نصيِء»(.)302
أما شغ الوا بما واع عل أيديهم من صةوارل بعضةها هاوية  ،وبعضةها
أسا ير ،والي منها ق وااع ،فليس مةن السةلوك اإليدةابي الم مةر ،وإنمةا فةو
عم ة سةةلبي فةةارغ ،يتسةةل بةةو عشةةال الغرائةةب ،وأرأةةارو المدةةالس ،ونسةةاج
الحكاياس
ومن الم سف أن دلس في مدلس ريد أن حد الناس فيو في علةم نةافع،
أو عم ة صةةالح ،فيختطةةف من ة الحةةدي بعةةض ف ة نم الةةهين مةةألوا جعبةةتهم
بالك ير والك ير من فها اللون المطةر الم يةر ،مةن الحكايةاس والعدائةب .فأمةا
العام ة وأشةةبافهم فيخرجةةون مةةن مدلسةةهم وفةةم مةةن الطةةر شةةبو مخمةةورين
وأما الخاص فيهةزأون بالةدين وأفلةو ألنهةم فةي نبةرفم متخلفةون منغلقةون ن
( )301متفق عليو :رواه البخاري في فضائ الصحاب ( ،)3651ومسلم في فضائ الصحاب
( )2533عن ابن مسعود.
( )302رواه البخةةاري فةةي فضةةائ الصةةحاب ( )3673عةةن أبةةي سةةعيد ،ومسةةلم فةةي فضةةائ
الصحاب ( )2540عن أبي فريرة.
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مشكال هم بطريق علمةي إيدةابي

سديد
وليس معنة فةها إنكةار الكرامةاس والخةوارل التةي يبهرفةا
أوليائو ،فهها أمر أاب

علة أيةدي

ما سنشر و في النقطة ال ال ة مةن فةها األصة  ،وإنمةا

ننكر الغلو ،وشغ الوا والدهد بهها النون من الحدي .
ما أن إنكار فها الضر من الكةالم ن يعنةي أي مسةاس بمحبة الصةالحين
وا ترامهم ،فهم أنفسهم ن يحبون فهه السلبي الهدام .
فهها فو موافنا من أوليام

الصةالحين :نحةبهم ،ونحتةرمهم ،ون نةي علةيهم

بمةةا عةةرم مةةن يةةب أعمةةالهم ،ون نغلةةو فةةيهم ،فةةإن الغلةةو فةةي الصةةالحين مةةن
أوسع أبوا الشرك .ما سيأ ي.
ومةةن لةةوايم فةةها المواةةف :أننةةا نكةةره مةةن يكةةره الصةةالحين مةةن فةةهه األم ة ،
ونعةةادي مةةن يعةةاديهم ألن مةةن عةةادافم  -واةةد أب ة صةةال هم و قةةوافم هلل عةةز
وج  -فإنما يكره اع

و قواه ،ويصد عن سبي

 ،فهةو بهةها يعةادي

عال جهرة عالني .
ولهها جام في الحدي الصحيح عن النبي صل

عليو وسلم فيمةا يرويةو

عن ربو عز وج  ،اال« :ن عادى لي َليا فن آذن ء بالح ب»(.)303
وجةةةةام فةةةةةي ةةةةدي آصةةةةةر« :نكككك عكككككادى أَليككككاي هللا فنككككك بكككككابز هللا

( )303رواه البخاري في الراال ( )6502عن أبي فريرة.
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بالمحابب »(.)304
َٰلهنط َٰلثاني  :ن هو َٰلولي؟
النقط ال اني مما ضةمنو فةها األصة  :عريةف مةن فةو الةولي؟ أو مةن فةم
األوليةام الةةهين أأنة

علةةيهم فةةي تابةةو وأأنة علةةيهم رسةةولو صةةل

عليةةو

وسلم ؟
وفها التعريف أو التحديد مهم جةد،ا ،فةإن عةوام المسةلمين اةد كونة عنةدفم
أفكار ومفافيم نم و كاأرس ت أصبح له نم األوليام فةي أذفةانهم «عةالم»
غير عالم البشر ،ن يخضةع للسةنن التةي أاةام

عليهةا فةها الكةون ،ون لشةبك

األسةةبا والمسةةبباس التةةي أجةةرى عليهةةا نبامةةو ،ومض ة بهةةا اةةدره وشةةرعو،
وصلقو وأمره.
و أني باألنبيام لم يحبةوا عنةد عامة المسةلمين بمةا بةي بةو فة نم الةهين
يسمونهم أوليام.
إن الولي عندفم ليس شخصةا م لةي وم لة  ،بة ون م ة األئمة الكبةار فةي
الفقةةو م ةة  :أبةةي نيفةة  ،ومالةة  ،والشةةافعي ،وأ مةةد ،وأئمةة الحةةدي  ،م ةة :
البخاري ،ومسةلم ،وأبةي داود ،والترمةهي ،وسةائر أصةحا الكتةب السةت  ،بة

( )304رواه ابن ماجو والحا م عن معاذ بن جب  ،واال :صحيح ون عل لةو ،ووافقةو الةهفبي
( .)4/1وأما في «يوائد ابن ماجو» فضعفو بابن لهيع  ،مع أن الراوي عنةو فةو :عبةد
بةةن وفةةب ،والتحقيةةق :أنةةو إذا روى عنةةو أ ةةد العبادل ة ومةةنهم ابةةن وفةةب فحدي ةةو مقبةةول،
ويصححو ير من المحققين .و ان األول أن يضعف بعيس بن عبد الر من  -في سةند
ابن ماجو  -وفو متروك ،وسند الحا م في الموضع األول ليس فيو ابن لهيع ون عيس ،
فهو العمدة .انبر :تابنا «المنتق من الترغيب والترفيب» (.)111/1
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ون م  :الفقهام السبع  :سعيد بن المسيب ،والقاسم بن محمد ،وغيرفمةا ،بة
ون م  :ابن عمر ،وابن عباس ،وأنس بن مال  ،وجابر بن عبد  ،وغيةرفم
من الصحاب

ت العشرة المبشرة بالدن

إنمةةا فةةم أنةةاس مةةن ةةراي آصةةر :الحدةةا مكشةةوم لهةةم ،يقةةرأون مةةا فةةي
السةةرائر ،ويعرفةةون مةةا يةةأ ي بةةو الغةةد ،ويسةةتطيعون التصةةرم فةةي الكةةون بمةةا
يريدون ،فيعطلون األسبا إن أرادوا ،ويغيرون السنن إن شاموا.
ف ة نم األوليةةام لهةةم عةةالم بةةا ن غيةةر عالمنةةا البةةافر ،ولهةةم اةةوانين غيةةر
اوانين عالمنةا الةهين نعةيا فيةو ،ولهةم يعمةام يسةمونهم «األاطةا األربعة »،
اطب منهم لةو ربةع الكةون ،فيتصةرم فيةو بمةا يشةام ،وفةم عنةد العةوام فةي
مصةةر :أ مةةد البةةدوي ،وعبةةد القةةادر الديالنةةي ،وأ مةةد الرفةةاعي ،وإبةةرافيم
الدسواي.
صةةا رأسةةو السةةيدة
والعام ة فةةي مصةةر يعتقةةدون أن لألوليةةام «ديوانمةةا» صا ،
يينب دفين مصر فيما يزعمون ،وفم ينادونها في استعانا هم المبتدعة اةائلين:
يا رئيس الديوان ،يا أم فاشم
وفها لو ضر من الهوس ،ومن الغلو في الةدين الةهي فلة بةو مةن ابلنةا،
وأنكره القرآن عل أف الكتا من ابلنا{ :قُ ۡ بتَٓأ َ ۡه َ ۡٱل ِِ ب َ ِ َ ت َ ۡغلُوَْٰ فِي دِتهِ ُِمۡ َ
غ ۡيك َ
ۡ
كق ََ َ ت َ َّ ِع ُٓكوَْٰ أ َ ۡه َكوَٰٓ َي قَك ۡو قَك ۡ ضَكلُّوَْٰ ِنك قَ ۡ ك ُ ََأ َ َ
خك َكوَٰٓ ِي
ضككلُّوَْٰ َثِيك َٰ ََضَكلُّوَْٰ عَك َ
ٱل َح ِ
ٱهِ َّلِ َّ
علَككٰٓ َّ
ٱلسَّكك ِي ِ } [المائةةدة { ،]77 :بتَٓأ َ ۡهكك َ ۡٱل ِِ ب َكك ِ َ ت َ ۡغلُككوَْٰ فِككي دِتككهِ ُِمۡ ََ َ تَنُولُككوَْٰ َ
عليةو وسةلم َّ« :لتكا م ََٰلغلكو فكي َٰلك ت ،
ۡٱل َح َّق} [النسةام ،]171 :واةال صةل
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ان ق لِم َٰلغلو في َٰل ت »(.)305

لهها ان من المهم أن نحدد :مةا فةو الةولي؟ أو مةن فةو الةولي؟ تة يتميةز
الحةةق مةةن البا ة  ،والهةةدى مةةن الضةةالل ،ولةةيس فنةةاك أصةةدل ون أبلةةغ ون
أوضح من القرآن الهي ذ ر أوليام

في أال آياس من تابو ،وأأن علةيهم،

وبةةين قيقةةتهم ،فقةةال عةةال { :أ َ َ ٓ َّلِ َّن أ َ َۡ ِليَكا ٓ َي َّ
علَك ۡكي ِتمۡ ََ َ ُهككمۡ تَ ۡح َزنُككونَ
ٱهِ َ ََك ۡكوَ َ
 62ٱلَّذِت َ َيَٰ َنهُوَْٰ ََ َانُوَْٰ تَ َّنُونَ  63لَتُك ُم ۡٱل َُٰۡك َ بى فِكي ۡٱل َحيَ بكو ِة ٱلك ُّ ۡنيَا ََفِكي ۡٱۡلٓ َِك َ ِة َ
ت َ ۡ ِت َ ِل َِ ِل ب َم ِ َّ
ٱهِ بذَ ِلََ ُه َو ۡٱلَِ ۡو ُز ۡٱلعَ ِظي ُم} [يونس.]64 - 62 :

فبعد أن ذ ر القرآن أن ف نم أوليام

ن صوم علةيهم ،ون فةم يحزنةون،

وصفهم لنا فقال{ :ٱلَّذِت َ َيَٰ َنهُوَْٰ ََ َكانُوَْٰ تَ َّنُكونَ } ،فهةم الةهين جمعةوا بةين اإليمةان
والتقةةةوى ،أي :صةةةح عقيةةةد هم ،واسةةةتقام عملهةةةم ،فاإليمةةةان فةةةو األسةةةاس،
والتقوى في البنام ،والتقوى لم جامع يراد بها حوي اإليمان من فكةرة فةي
العق والقلب إل عم منبور ووااع معيا في الحياة.
ولكن المتقين ليسةوا مالئكة مطهةرين ،ون أنبيةام معصةومين ،بة فةم بشةر
يدافدون أنفسهم ليراةوا بهةا مةن الةنفس األمةارة إلة الةنفس اللوامة  ،أةم الةنفس
المطم نة  ،و

خ ك ُلَهَا َََّلِ َّن َّ
ٱهَ لَ َم ك َع
{َٱلَّكذِت َ ب َه َت ك ََُْٰ فِيهَككا لَهَ ۡت ك ِ تَهَّتُمۡ ُ
عةةال يقةةولَ :

ۡٱل ُم ۡح ِسهِي َ } [العنكبوس.]69 :
ميزة المتقين :أنهةم مةا وصةفهم

ٓ
عةال َّ{ :لِ َّن ٱلَّكذِت َ ٱتَّنَ ۡكوَْٰ َّلِذََٰ َنسَّكتُمۡ ب َطئِكف

( )305رواه أ مد ( )1851عن ابن عباس ،واال مخرجوه :إسناده صحيح عل شر مسةلم،
ما رواه النسةائي ( ،)117/3وابةن ماجةو ( ،)3029وابةن صزيمة ( ،)2867وابةن بةان
( ،)3871والحا م ( ،)466/1والطبراني (.)12747
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ِن َ ٱل َّ
َٰ ۡي ب َط ِ تَذَ َّ ُ ََْٰ فَك ِنذََٰ ُهكم ُّن ۡ ِصك ُ َنَ } [األعةرام ،]201 :ومعنة { :تَكذَ َّ ُ ََْٰ} :أي

ةةه روا جةةالل

وراابتةةو علةةيهم ،و سةةابو لهةةم ،فبهةةها يبصةةرون الطريةةق،

وينزعون عن الضالل والغي واننحرام ،ت لو يل أاةدامهم وسةقطوا فةي
المعصةةي  ،فسةةرعان مةةا سةةتيقل ضةةمائرفم ،و لةةومهم أنفسةةهم ،ويرجعةةون إلة
ربهم ،يقرعون بابو ائبين مستغفرين ،ما اال عال في وصف المتقةين الةهين
أعد لهم جنة عرضةها السةماواس واألررََ { :ٱلَّكذِت َ َّلِذََٰ فَعَلُكوَْٰ بفَ ِحََٰك أ َ َۡ َظلَ ُم ٓكوَْٰ
ٱهَ فَ ۡ
وب َّلِ َّ َّ
ستُمۡ ذَ َ ُ ََْٰ َّ
علَ بكٰٓ
ٱهُ ََلَكمۡ ت ُِصك ُّ ََْٰ َ
أَنُِ َ
بخ َ ۡغَِ ُ ََْٰ ِلذُنُو ِب ِتمۡ ََ َنك َت ۡغ ِِك ُ ٱلكذُّنُ َ
َنا فَ َعلُوَْٰ ََ ُهمۡ تَ ۡع َل ُمونَ } [آل عمران.]135 :

س

اإلمام الدنيد :ف يزنةي الةولي؟ فةأ رل برأسةو ،فقةالَ ََ { :كانَ أ َ ۡنك ُ َّ
ٱهِ

قَ َبَٰ ن َّۡن َُبَٰ} [األ زا

.]38 :

ومرا ةةب األوليةةام متفاو ةة  :فمةةنهم األبةةرار ،ومةةنهم المقربةةون ،واةةد ايةة :
سناس األبرار سي اس المقربين وبتعبير آصر :منهم المقتصةد ،ومةنهم السةابق
بةةالخيراس بةةإذن  ،ولكةةن لةةيس مةةنهم البةةالم لنفسةةو ،ولةةو ةةد فسةةرعان مةةا
يتو ويرجع .يقول عةال { :ثُك َّم أ َ َۡ َب ۡثهَكا ۡٱل ِِ ب َك َ ٱلَّكذِت َ ۡ
ٱصك َطَِ ۡيهَا ِنك ۡ ِع َا ِدنَكا فَ ِم ۡكهتُمۡ
ت ِب ِن ۡذ ِن َّ
خا ِب ِۢ ُ
ٱهِ} [فا ر.]32 :
ق ِب ۡبل َن ۡي ب َ ِ
َظا ِلم ِلهَ ِۡ ِ
س َِء ََ ِن ۡهتُم ن ُّۡن َ ِص ََ ِن ۡهتُمۡ َ

والتفاض فةي الةدرجاس مقةرر ،تة فةي شةأن األنبيةام والرسة  ،مةا اةال
عةال { :تِ ۡلككََ ٱل ُّ خُك ُ فَ َّ
علَك بكٰٓ بَ ۡعككض ِن ۡكهتُم َّنك
ضك ۡكلهَا بَ ۡعضَكتُمۡ َ
د ََب ب َهكك } [البقةةرة ،]253 :واةةال سةةبحانوََ { :لَنَكك ۡ فَ َّ
ككٰٓ بَ ۡعككض
ككض ٱلهَّ ِ ِككي َ َ
ض ۡككلهَا بَ ۡع َ
علَ ب
َلَّك َم ٱ َّهُ ََ َبفَك َع بَ ۡع َ
ضكتُمۡ

ََ َيَٰت َ ۡيهَا دَََُٰ دَ َزبُوبَٰ} [اإلسرام.]55 :
هل الصحاب يتفاضلون فيما بينهم ،فقد نوه القةرآن بقةدر السةابقين األولةين
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من المهاجرين واألنصار ،فقةالََ { :ٱل ب َّ
كاب
سك ِنُونَ ۡٱۡلَََّ لُكونَ ِنك َ ۡٱل ُم ب َت ِهك ِ ت َ ََ ۡٱۡلَن َ
ص ِ
ب
بَّض َي ٱ َّهُ ع َۡهتُمۡ ََ َب ُ
ع َّ لَتُمۡ َههَّ ت َ ۡه ِ ي ت َ ۡح َ َتكا
ضوَْٰ ع َۡهءُ ََأ َ َ
س
ََٱلَّذِت َ ٱت َّ َعُو ُهم بِ ِن ۡ ب َ
ِ
ۡٱۡل َ ۡن ب َت ُ ب ََ ِل ِت َ فِي َتا ٓ أَبَ َٰ بذَ ِلََ ۡٱلَِ ۡو ُز ۡٱلعَ ِظي ُم} [التوب  ،]100 :ما أأنة علة أفة بيعة
ٱهُ عَك ِ ۡٱل ُم ۡكؤ ِنهِي َ َِّل ۡذ تُ َا ِتعُونَكََ ت َ ۡحك َ ٱل َّ
كي َّ
َٰك َه َ ِة
الرضوان ،فقال عال { :لَّنَ ۡ َب ِض َ
فَعَ ِل َم َنا فِي قُلُوبِ ِتمۡ فَأ َ َ
نز َل ٱل َّ
س ِِيهَ َ َعلَ ۡي ِتمۡ ََأ َ بث َ َتُمۡ فَ ۡ حا قَ ِ ت ا} [الفتح.]18 :

ولكن الصحاب لهم عل صير :السةابقون مةنهم والال قةون ،علة

فاضةلهم

فةةي المرا ةةب ،مةةا اةةال عةةال  َ { :تَ ۡسك َ ِوي ِنككه ُِم َّنك ۡ أَنَِككقَ ِنك قَ ۡ ك ِ ۡٱلَِك ۡ ِ ََ بقَ َك َ
ٱهُ ۡٱلح ۡ
أَُْ بلَٓئََِ أ َ ۡع َظ ُم د ََب َه ِن َ ٱلَّذِت َ أَنَِنُوَْٰ ِن ِۢ بَ ۡع ُ ََ بقَ َلُوَْٰ ََ َُل ََعَك َ َّ
ُسكهَ بٰٓ} [الحديةد:

.]10
ومةةا ذ ةةره القةةرآن فنةةا عةةن أوليةةام  :شةةبيو بمةةا ذ ةةره عةةن أف ة التو يةةد
ٱخك َ بنَ ُموَْٰ
ٱهُ ثُك َّم ۡ
وانستقام من عباده ،ما في اولو عال َّ{ :لِ َّن ٱلَّكذِت َ قَكالُوَْٰ َببُّهَكا َّ
ٓ
َٰ ُ ََْٰ ِب ۡبل َههَّ ِ ٱلَّ ِي ُه ُمۡ تُوعَك َُنَ 30
ت َ َهَ َّز ُل َ
علَ ۡي ِت ُم ۡٱل َم بلَئِ َِ ُ أ َ َّ ت َ َنافُوَْٰ ََ َ ت َ ۡح َزنُوَْٰ ََأ َ ۡب ِ
س ُِمۡ ََلَ ُِمۡ فِي َتكا
نَ ۡح ُ أ َ َۡ ِليَا ٓ ُؤ ُمۡ فِي ۡٱل َحيَ بو ِة ٱل ُّ ۡنيَا ََفِي ۡٱۡلٓ َِ َ ِة ََلَ ُِمۡ فِي َتا َنا ت َ َٰۡ َ ِت ٓي أَنُِ ُ
َنا ت َ َّعُونَ  31نُ ُز ِن ۡ َ
غُِوب بَّ ِ يم} [فصل

.]32 - 30 :

ٱهُ ثُك َّم ۡ
فقولو فةي وصةف فة نم الةهين اةالواَ { :ببُّهَكا َّ
ٱخك َ بنَ ُموَْٰ} م ة اولةو فةي
اآلي األصرى{ :ٱلَّذِت َ َيَٰ َنهُوَْٰ ََ َانُوَْٰ تَ َّنُونَ } ،فالمقصةود بقةولهمَ { :ببُّهَكا َّ
ٱهُ} نبةه
األربا األصرى التي ا خهفا النةاس اةدي مما و ةدي ما ،وأنةو ن ر لهةم غيةر ،

فليسةةوا أفةة الكتةةا الةةهين ا خةةهوا أ بةةارفم ورفبةةانهم أربابمةةا مةةن دون
والمسيح ابن مريم ،وليسوا الهين ا خةهوا ملةو هم أربابمةا مةن دون  ،الةهين
اال لهم فرعون :أنا ربكم األعل  ،فصداوه ،واستخفهم فأ اعوه.
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عليو وسلم إل ايصر وأمةرام النصةارى

خ َوَٰٓ ِۢ ِي بَ ۡيهَهَا ََبَ ۡيهَ ُِمۡ أ َ َّ نَ ۡع ُك َ َّلِ َّ َّ
ٱهَ ََ َ نُ َٰۡك ِ ََ بِك ِءَ
ختم بههه اآلي { :تَعَالَ ۡوَْٰ َّلِلَ بٰٓ َ ِل َم َ
ش َۡيا ََ َ تَ َّ ِنذَ بَ ۡع ُ
ضهَا بَ ۡعضا أ َ ۡببَابا ِن دَُ ِن َّ
ٱهِ} [آل عمران.]64 :

فهةة نم ةةين اةةالوا :ربنةةا
التو يد ،فال يبغون غير

أعلنةةوا استمسةةا هم بةةالعروة الةةوأق  ،عةةروة

رب،ا ،ون يتخةهون غيةر

ولي،ةا ،ون يبتغةون غيةر

ك مما.
أم إنهةم اسةتقاموا علة فةهه الكلمة  ،ومةا تطلبةو مةنهم مةن أصةالل وأعمةال،
وأبتوا عليها ،ت الموس ،لم يروغوا روغان ال عالب ،ولقوا فةي سةبي

مةا

لقوا من المحن والمشقاس ،ما نا الرسول وصحابتو الكرام{ :ٱلَّذِت َ أ ُ َۡ ِ هُكوَْٰ
ق َّلِ َّ ٓ أَن تَنُولُوَْٰ َببُّهَا َّ
ٱهُ} [الحا.]40 :
ِن ِد بتَ ِ ِهم بِغَ ۡي ِ َ ٍ

ون أدري لمةةاذا ا تفة النةةاس بآية يةةونس التةةي حةةدأ عةةن أوليةةام

ولةةم

ٱهُ ث ُ َّم ۡ
يحتفوا بآي فصل التي حدأ عن{ :ٱلَّذِت َ قَالُوَْٰ َببُّهَا َّ
ٱخ َ بنَ ُموَْٰ}.

ولم أجد آي أصةرى حةدأ عةن أوليةام

بهةها انسةم وفةها العنةوان ،علة

ين حدأ عشراس اآليةاس عةن المة منين ،وعةن المتقةين ،وعةن المحسةنين،
وعن عباد الر من ،وعن أولي األلبا  ،وعن األبرار.
فلماذا ان التر يز عل فها انسم «األوليام» و ده؟ ولماذا شةان وذان فةها
العنوان أو فها المصطلح دون غيره من األسمام والعناوين؟
عل أن فها انسم وفةها المصةطلح لةم يكةن لةو شةهرة ون نويةو صةاص فةي
عهد الصحاب رررس ،ون من بعهم بإ سان.
إنما شان بعد ذل  ،ون أدري بداي شيوعو مصطلح في أي عصر ان .
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فةةم :أف ة اإليمةةان

والتقوى ،أو أف التو يد وانستقام  ،فةم ة ممت ة لمةا أمةر
نه

 ،مدتنةب لمةا

.
و ة م ة من قةةي مسةةتقيم عل ة أمةةر

فهةةو ولةةي

عةةال  ،ولةةيس مةةن

الضةةروري :أن قةةع لةةو مكاشةةفاس ،وأن حةةد لةةو رامةةاس ،مةةا فةةي صةةورة
الةةولي فةةي أذفةةان النةةاس ،فةةالولي فةةي الصةةورة الهفني ة الشةةعبي فةةو صةةا ب
الخوارل في يا و ،ومن لو ضريح أو مقام صاص يدفن فيو بعد وفا و
بهةا مةن

وفهه و ل من األوفام التي ن ي يدفا علةم ون ديةن ،ومةا أنةزل
سلطان ،وليس هور الكراماس شر ما فةي الونية عنةد أ ةد يعتةد بةو مةن أفة
العلم.
اال العالم اآللوسي في فسير آي { :أ َ َ ٓ َّلِ َّن أ َ َۡ ِليَا ٓ َي َّ
ٱهِ}:

«وبالدملة متة رأينةةا الشةةخك م منةةا متقيةةا ،كمنةةا عليةةو بالونية  ،نبة مةرا
لبافر الحال ،ووجب علينا معاملتو بما فو أفلةو مةن التةواير وان تةرام ،غيةر
غالين فيو بتفضيلو عل رسول أو نبي أو نحو ذل  ،مما عليو العةوام اليةوم فةي
معامل من يعتقدونو ولي،ا ،التي في أشبو شيم بمعامل المشر ين مةن يعتقدونةو
إل مها نسأل

عال العفو والعافي .

ون يشتر فيو صدور رامة علة يةده ،مةا يشةتر فةي الرسةول صةدور
معدزة ،ويكفيو انستقام رام  ،ما يدل عليو ما اشةتهر عةن أبةي يزيةد اةدس
سره ،ب الولي الكام ن التفةاس لةو إليهةا ،ون يةود صةدورفا علة يةده ،إن إذا
ضمن مصلح للمسلمين صاص أو عام .
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وفي «الدوافر والدرر» للشعراني :سمع شيخنا يقول :إذا يل الةولي ولةم
يرجةةع لواتةةو ،عواةة بالحدةةا  ،وفةةو أن يحبةةب إليةةو إ هةةار صةةرل العوائةةد
المسماة في لسان العام  :الكراماس ،فيبهر بها ،ويقول :لةو نة م اصةهما بهةهه
الزل لقبض عني التصريف وغا عنو :أن ذل اسةتدراج ،بة ولةو سةلم مةن
الزل فالواجب صوفو من المكر وانستدراج.
واةةال بعضةةهم :الكرام ة

ةةيض الرجةةال ،ومةةن اغتةةر بالكرامةةاس بةةالكرى

ماس  -أي :بالغفل ونوم القلب ماس.
وأضر الكراماس للولي مةا أوجةب الشةهرة ،فةإن الشةهرة آفة  ،واةد نقة عةن
الخواص :أنها نقك مر ب الكمال ،وأيد ذلة بةاألأر المشةهور :صةك بةالبالم
من عرفو الناس»( .)306انته .
و ةةان مةةن بةةار الصةةوفي مةةن جعة افتمامةةو بانسةةتقام  ،ن بنية الكرامة ،
و المةةةا نبهةةةوا علةةة أن هةةةور الخةةةوارل والكرامةةةاس ن يةةةدل علةةة رفعةةة
الةةدرجاس ،والمعةةروم أن أربةةا الرياضةةاس الرو ي ة مةةن ة ديةةن  -ت ة
اليهةةود والنصةةارى والةةوأنيين مةةن فنةةدوس وبةةوذيين وغيةةرفم  -بهةةر عل ة
أيديهم صوارل دفا األبصار ،و هف األفكار.
ويقول صا ب «الحكم» :ليس
أن من أب

ما أب

خصيصو م خليصو .يعنةي:

خصيصو بخصائك الكراماس واآلياس والكشةف وغيرفةا ،مة

خليصو من العل واآلفاس في التقوى والسلوك.
ولةةهل ذ ةةر عةةن سةةه التسةةتري شةةيم فةةي اآليةةاس والكرامةةاس ،فقةةال :ومةةا
( )306انبر « :فسير اآللوسي» (.)179/11
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أن يبةدل

اآلياس؟ وما الكراماس؟ في أشيام نقضي لواتها .عندي من مكنةو
ق محمود أفض انس صا بها( .)307وفها فو الفقو ق،ا.
يصليقما مهمو مما ب يخلي ٍ
واي ألبي يزيد :إن فالنما يمشي عل المام
اال :الحوس أعدب من ذل  ،إذ فو شأنو.
واي لو :إن فالنما يطير في الهوام
اال :الطير أعدب من ذل  ،إذ فو الو.
واي لو :إن فالنما يمشي إل مك ويرجع من يومو
اال :إبليس يطوم األرر لها في لحب  ،وفو في لعن
َٰلسِون َّللٰٓ َٰلِ َٰنات نن

(.)308

:

اال أبو علي الرذباري :سمع أبا العباس الراي يقةول :نةا مةع أبةي ةرا
النخشةةبي فةةي ريةةق مك ة  ،فعةةدل عةةن الطريةةق إل ة نا ي ة  ،فقةةال لةةو بعةةض
أصحابو :أنا عطشةان .فضةر برجلةو ،فةإذا عةين مةن مةام ينل فقةال الفتة :
أ ب أن أشربو في ادح .فضر بيده األرر ،فناولةو اةد م ا مةن يجةاج أبةيض
أ سن ما رأي  ،فشر وسقاني ،وما يال القدح معنا إل مك
فقال لي أبو را يو مما :مةا يقةول أصةحاب فةي فةهه األمةور التةي يكةرم
بها عباده؟ فقل  :ما رأي أ دما إن وفو م من بها .فقةال :مةن ن ية من بهةا فقةد
فر ،إنمةا سةألت مةن ريةق األ ةوال فقلة  :مةا أعةرم لهةم م
اةون فيةو .فقةال:

(« )307شرح الحكم» للشيس يرول ،بحقيق د .عبد الحليم محمود (ص.)228
( )308المصدر السابق.
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اد يعم أصحاب أنها صدن من الحق ،وليس األمر هل  ،إنما الخةدن فةي
ال السكون إليها ،فأما من لم يقترح ذل فتل مر ب الربانيين.
وعلق عل ذل العالم اج الدين السبكي م
اائال:
ال  :اد اشتم

الم أبي را فها عل فصلين مهمين ،يهمنا فنا أن نةه ر

عا إن لمةةةن يقةةةف
الفصةةة األول ،وفةةةو :أن الكرامةةةاس والمكاشةةةفاس لةةةيس صةةةد م
عندفا ،ويدعلها شواو ومقصوده ،ون ش في فها ،واد بالغ اةوم فةي عبيمهةا
بحي سلبوا بها الموافب ،وبالغ آصرون في امتهانهةا ،بحية لةم يعةدوفا شةي ما،
والحةةق مةةا ذ ةةره أبةةو ةةرا مةةن أن السةةكون إليهةةا نقةةك .فمةةن الواضةةح الدلةةي
الةةهي ن ينكةةره عةةارم :أن العةةارم ن يقةةف عنةةدفا ،وإنمةةا مطلوبةةو ورامفةةا،
وفي قع في ريقو ،وليس للوااع في الطريق من الطريةق صةف  ،ومةن واةف
عندفا سقط في مهاوي المهلكاس ،ومن ان في مطلوبو فهو مغةرور ،ويبعةد
وصولو إليها ،وإنما يص إليها من ن يرافا .فافهم ما ييلق إلي .
فةإن الة  :فةألي معنة يبهرفةا مبهروفةةا ،وفةي علة مةا ةزعم أشةةيام ن
يلقون إليها م
بان؟
ال  :هورفا يقع عل أنحام :ربما لم يكةن باصتيةار صةا بها ،وفةو يةر،
ب ة صةةار بعةةض األئمةة  -مةةا نق ة إمةةام الحةةرمين فةةي «الشةةام »  -إلةة أن
الكراماس ن كون أبةدما إن علة فةها الوجةو .فعلة فةها الوجةو ن سة ال ،ولكةن
فها مهفب ضعيف غير مرضي عند المحصلين ،ون س ال عليو ،وربمةا ةان
فو المبهر بها ،وإنما يكون ذلة لفائةدة دينية مةن ربية أو بشةارة أو نةهارة أو
غير ذل  ،ي ي ذن فيو ،ون يدوي إ هارفا ي ن فائةدة ،فةهل عنةد القةوم
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غير جائز لو(.)309
َٰلهنط َٰلثالث َٰ :نات َٰۡلَلياي:
إن الحقائق الكبيرة ضيع عادة بين ال يم ْفر ين وال يمفنر ين ،بين المغالين فةي
انعتقةةاد واإلأبةةاس ،والمتطةةرفين فةةي اإلنكةةار والنفةةي ،بةةين الحسةةيين المةةاديين
الةةهين ن ي منةةون بغيةةب ،ون يصةةداون بشةةيم ورام أعيةةنهم وأيةةديهم ،وبةةين
الخياليين والخرافيين الهين يصداون

دعوى ،وي منون بما ن يعق .

ونتيد لهةها التفةاوس ،بة التبةاين ،دةد مةن النةاس مةن ينكةر أن للكةون رب،ةا
يدبره ،وإل مها تدو القلو إليو بالعبادة وانستعان  ،وفةي مقةابلهم آصةرون مةألوا
عةةا أو أ ةةر مةةن
الكةةون آله ة  ،فمةةنهم مةةن ألةةو الملةةوك أو الكهةةان ،ومةةنهم ألةةو نو م
الحيوان ،ومنهم من ألو الشدر ،ومنهم من ألةو الحدةر ،ومةنهم مةن ألةو الشةمس
والقمر .إل غير ذل مةن المعبةوداس التةي عرفنافةا ،والتةي ن يال يةر منهةا
إل اليوم.
وندد في الناس من ينكر أن لانسان رو م ا يبق بعد مو و ،وإنمةا فةو جسةد
مةةادي صةةرم ،يفن ة بةةالموس فنةةام ن رجع ة بعةةده ،وفةةي جنةةب ف ة نم الةةهي
ي منون بوجةود األرواح فائمة فةي العةالم ،يسةتطيعون حضةيرفا ومخا بتهةا
وا تشام أسرارفا مت شاروا و دتهم :أن اإلنسان روح ن جسد .واةد ألفةوا
في ذل الكتب ،و تبوا المقانس.
وندد في الناس من ينكر وجود الدةن والشةيا ين ،ويعتبةر ذلة ضةربما مةن
( « )309بقاس الشافعي الكبرى» لتاج الةدين السةبكي ،بتحقيةق :عبةد الفتةاح الحلةو (،314/2
 )315بع عيس الحلبي.
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األسةةا ير الشةةعبي  ،وصرافةةاس العدةةائز ،وآصةةرين يدعلةةون الدةةن والشةةيا ين
ةةأنهم آله ة العةةالم ،ومةةالكو يمامةةو ،فهةةم المسةةيطرون والمتحكمةةون المطلعةةون
عل الغيو  ،القادرون عل

شيم.

وفةةي اضةةي الكرامةةاس والخةةوارل دةةد فةةهين الصةةنفين المتقةةابلين :صةةنف
الهين ينكرونها ون يصداون بواوعها ،ويكهبون ما جامس بو اآلأار فيهةا ،ومةا
اشتهر عند الناس و ناالوه في مختلف األيمان ومختلةف البلةدان ،وي ولةون مةا
جامس بو اآلياس ،وفها فو مواف المعتزل من مفكري المسلمين.
وفةةي مقةةابلهم ندةةد الةةهين يصةةداون بك ة صةةارل ،ولةةو ةةان الةةدين يرفضةةو،
والمنطق يلفبو ،والحسن يكهبو.
نوقف أه َٰلحق ن َّلث ات َٰلِ َٰنات:
ولكن مواةف أفة الحةق مةن المسةلمين ،وفةم المتمسةكون بالكتةا والسةن ،
ممن ي من بصدل الو ي ،ون يغف عن نور العق  :يقفون في

فهه األمةور

موافا وسطا ،بين التطرم في اإلأباس ،والتطرم في اإلنكار.
ودليلهم في ذل فو المي الهي ن يخطي ون يضة ون ينسة  ،وفةو تةا
ربهم ،وسن نبيهم ،الهي ن ينطق عن الهوى.
ومن المعلوم المقةرر لةدى علمةام العقائةد :أن ة أمةر ممكةن  -أي لةم بة
استحال واوعو م
عقال  -أصبر الةنك ال ابة المعصةوم بواوعةو :وجةب اإليمةان
بواوعو ما أصبر.
م
عقال أو ن؟
فه الكرام لألوليام من األمور الممكن
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فها ما يدب التسليم بو م
أون.
فإن سلم فها بقي الس ال ال اني :ف أب النك بواوعها أو ن؟
أمةةا األمةةر األول :فةةال ش ة أن الكرام ة فةةي أمةةر صةةارل للعةةادة ،وصةةوارل
العةةاداس ممكن ة عقة مةال إذ الممكةةن العقلةةي فةةو :مةةا يسةةتوي فةةي العق ة وجةةوده
وعدمو ،فيمكن أن يوجةد ،ويمكةن أن يوجةد ،بةال وجةو ون اسةتحال فةي أ ةد
الطرفين.
أما الدلي عل إمكان وجةود الخةوارل م
عقةال فةألن وجودفةا ن يتر ةب عليةو
محال.
أمةا مدةرد اسةتبعاد الواةةون فةهل لعةدم جريةان العةةادة بةو ،ولكنةو لةيس دلة م
ةيال
صةا فةي عصةرنا  -مةن أشةيام،
عل انستحال  ،و م رأينا فةي يا نةا  -وصصو م
ان ة مسةةتبعدة الواةةون ج ةد،ا  -ب ة شةةبو مسةةتحيل عةةادة  -اةةد واع ة بالفعةة ،
ورأينافا ولمسنافا.
واةةدرة

 -مةةا أأبتةة األدلةة العقليةة والنقليةة  -ن ةةدود لهةةا ،ون ايةةود

عليهةةا ،ول ة ممكةةن عقلةةي صةةالح ألن تعلةةق بةةو القةةدرة اإللهي ة  ،وفقمةةا إلراد ةةو
سبحانوَّ{ :لِنَّ َما ٓ أ َ ۡن ُ ُٓ َّلِذََٰٓ أ َ َبَٰدَ ش َۡيا أَن تَنُو َل لَءُ ُ فَيَ ُِ ُ
ون} [يس.]82 :

وار بةةا األسةةبا بالمسةةبباس لةةيس ار با مةةا «عقلي،ةةا» ن يتصةةور اننفكةةاك
عنو ،ب فو ار با «عادي» بحكم جريان سن

بو ،و

عةال فةو واضةع

نبام األسبا والسنن الكونية لحكمة يعلمهةا ،ولكنةو إن شةام غيةر بعةض فةهه
السنن لحكم أصرى.
عل ة أن أوضةةح دلي ة عل ة إمكةةان الكرامةةاس  -والخةةوارل عمو ممةةا  -فةةو
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واوعها بالفع  ،ما سيأ ي.
َٰۡلدل َٰلهنلي علٰٓ َّلث ات َٰلِ َٰنات لألَلياي:
وأما األمر ال اني ،وفو :أبوس األدل النقلي علة واةون الكرامةاس ،فةأ تفي
فيو بالسطور التالي :
اال اإلمام النووي في «بستان العارفين»:
«اعلم أن مهفب أف الحةق إأبةاس رامةاس األوليةام ،وأنهةا وااعة موجةودة
مستمرة في األعصار ،ويدل عليو دنئ العقول ،وصرائح النقول.
أما دنئ العق  :فهي أمر يمكن دوأةو ،ون ية دي واوعةو إلة رفةع أصة
من أصول الدين ،فيدب وصف

مقةدورا ةان
عال بالقدرة عليو ،وما ةان
م

جائز الواون.
وأما النقول :فآياس في القرآن العبيم ،وأ ادي مستفيض .
أما اآلياس :فقول

سك ِن ۡط
عال في اص مريمُ ََ { :ه ِز ٓي َّلِلَ ۡي َِ ِب ِه ۡكذ ِ ٱلهَّ ۡنلَك ِ ت ُ ب َ

َعلَ ۡي َِ ُب َط ا َههِيا} [مريم ،]25 :اال اإلمام أبو المعالي ححةع إمةام الحةرمين :ولةم
كن مريم بنبي بإجمان العلمام( ،)310و ها اةال غيةره ،بة
ما أصبر

انة ولية صةديق ،

عال عنها.

( )310صالف في ذل اإلمام ابن زم في تابو «الفص في المل واألفوام والنح » ،ويعةم
ٱص ك َ
ٱهَ ۡ
{ََّلِ ۡذ قَالَ ك ِ ۡٱل َم ب ٓلَئِ َِ ك ُ بتَ َم ك ۡ تَ ُم َّلِ َّن َّ
طَِ ب َِ
أنهةةا نبي ة ألن المالئك ة صا بتهةةا بةةنك القةةرآنَ :
ٱص َ
ََ َ
ط َّت َ َِ ََ ۡ
سكآيِ ۡٱل بعَلَمِ كي َ  42بتَ َمك ۡ تَ ُم ۡٱقهُ ِكي ِل َ ِبكَِ ََ ۡ
ٱخك ُه ِي ََ ۡٱب َعِكي َنك َع ٱلك ب َّ ِ عِي َ } [آل
طَِ ب َِ َ
علَ بٰٓ نِ َ
صك ِتنَ } [المائةدة:
المسةيحَ :
{َأُنُّكءُ ِ

عمران ،]43 ،42 :واستدل المخالفون بأن القةرآن اةال عةن
 ،]75ولكن الصديقي ن نافي النبوة ،اال عال في إبرافيم وإدريسَّ{ :لِنَّءُ َانَ ِص ِتنا نَّ ِيًّكا}
[مريم ،]56 ،41 :الم لف.
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َٰب ََ َهك َ ِعهك َ َها ِب ۡزقكا قَكا َل بتَ َمك ۡ تَ ُم
واولو عال ُ { :لَّ َما دَ ََك َ َ
علَ ۡي َتكا َز َ ِ تَّكا ۡٱل ِم ۡحك َ َ
أَنَّ بٰٓ لَ َِ ب َهذََٰ قَالَ ۡ ُه َو ِن ۡ ِعه ِ َّ
ٱهِ} [آل عمران.]37 :
ومن ذل اص صا ب سليمان سسس ي اال{ :أَنَ َا َيَٰ ِتيََ ِب َِء قَ ۡ َ أَن َت ۡ تَك َّ
َّلِلَ ۡيََ َط ۡ فََُ } [النم  ،]40 :اال العلمام :ولم يكن نبي،ا(.)311

ومن ذل ما استدل بو إمام الحرمين وغيره من اص أم موس .
ومن ذل ما استدل بو أبو القاسم القشيري( )312من اص ذي القرنين.
واستدل القشيري وغيره بقص الخضر مع موس سسةس ،اةالوا :ولةم يكةن
م
رسون ،واي  :ان ولي،ا ،واي  :ان مل مكا(.)313
نبي،ا ،واي  :ان نبي،ا
واد أوضح الخةالم فيةو وشةر تو فةي « هةهيب األسةمام واللغةاس» وفةي
«شرح المهه ».
وفي ذل  :اص أف الكهف ،وما اشةتمل عليةو مةن صةوارل العةاداس ،اةال
إمام الحرمين وغيره :ولم يكونوا أنبيام باإلجمان.
َأنا َٰۡل ادتث فِثي ة:
منهةةا :ةةدي أنةةس :أن رجلةةين مةةن أصةةحا النبةةي صةةل

عليةةو وسةةلم

( )311ولكن القرآن اال عن صا ب سليمان فها{ :قَا َل ٱلَّذِي عِه َ ُ ع ِۡلم ِن َ ۡٱل ِِ ب َ ِ أَنَ َا َيَٰتِيََ ِبكَِء قَ ۡ ك َ
أَن تَ ۡ ت َ َّ َّلِلَ ۡيََ َط ۡ فُكََ } [النمة  ،]40 :فأشةار إلة علة فةهه القةدرة العديبة  ،وفةي مةا عنةده مةن

العلم ،وبهها يخرج عن صارل العادة.
( )312راجع (« )671 - 667/2الرسال القشيري ».
( )313يرجح الك يرون :أن الخضر ان نبي،ا يو إليو ،بدلي اولو في آصر القصة لموسة :
{ ََ َنا فَعَ ۡل ُءُ َع ۡ أ َ ۡن ِ ي} [الكهف.]82 :
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عليةةو وسةةلم فةةي ليل ة مبلم ة  ،ومعهمةةا م ة

المصبا ين ،يضي ان بين أيديهما ،فلما افتراا صار مةع ة وا ةد منهمةا وا ةد
تةةة أفلةةةو .أصرجةةةو البخةةةاري فةةةي «صةةةحيحو» فةةةي تةةةا الصةةةالة ،وفةةةي
«عالمةةاس النبةةوة» فةةها الةةرجالن :عبةةاد بةةن بشةةر ،وأسةةيد بةةن ضةةير «بضةةم
أولهمةةةةةا وفةةةةةتح أانيهمةةةةةا» ،و ضةةةةةير :بضةةةةةم الحةةةةةام المهملةةةةة  ،وبالضةةةةةاد
المعدم »(.)314
ومنها :دي أصحا الغار ال الأ الهين أووا إل الغةار ،فأ بقة صةخرة
عليهم بابو ،فدعا

وا د بةدعوة فانفرجة عةنهم الصةخرة ،وفةو مخةرج فةي

صحيحي البخاري ومسلم(.)315
ومنها :دي أبي فريةرة  -رضةي

عةال عنةو  -فةي اصة جةريا ،أنةو

اةةةال للصةةةبي الرضةةةيع :مةةةن أبةةةوك؟ اةةةال :فةةةالن الراعةةةي ،وفةةةو مخةةةرج فةةةي
الصحيح(.)316
ومنها :دي أبي فريرة :اال النبي صل
ق لِم ن َٰۡلنم نح ثون ،فنن تِ في أن ي أ

عليو وسلم « :لنك كان فيمكا
فننء عم ».

وفي رواي « :ق ان فيم ق لِم ن بهي َّلخك َِٰي تِلمكون نك غيك أن

( )314رواه البخاري في الصالة ( )465عن أنس بن مال .
( )315رواه البخاري فةي األد ( ،)5974ومسةلم فةي الةه ر والةدعام ( )2734عةن عبةد
بن عمر.
( )316رواه البخاري فةي أ ادية األنبيةام ( ،)3436ومسةلم فةي البةر والصةل ( )2550عةن
أبي فريرة.
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تِونوَٰ أن ياي»(.)317
ومنها :الحدي المشهور في «صحيح البخةاري» وغيةره ،فةي اصة
األنصاري  -بضم الخام المعدم  -رضي
صل

بيةب

عال عنو ،صةا ب رسةول

صيةرا
عليو وسلم  ،واول بن الحار فيو :و مةا رأية
أسةيرا اةط م
م

من يصبنيْب ،و

لقد وجد و يو مما يأ

الحديد ،وما بمك أمر و ان

من اطف عنب في يةده ،وإنةو لموأةق فةي

قول :إنو لريل

 ،رياو صبيبما(.)318

واأل ادي ة واآلأةةار وأاةةوال السةةلف والخلةةف فةةي فةةها البةةا أ ةةر مةةن أن
حصر ،فيكتف بما أشرنا إليو( .)319افـ.
شبهاس منكر الكراماس:
فها واد رأينا رجال المدرس العقلي المتمل ة فةي المعتزلة ومةن سةار علة
دربهم ينكرون أبةوس الكرامةاس ،وواوعهةا ألوليةام

الصةالحين ،ويعتبةرون

القول بهل من سهاج المتدينين ،و صديقهم ألبا ي المخرفين.
ونبرا ألن له نم المبالغين في قديس العق فرو مصةا و الميةه يعيشةون بةين
م
هرانينةةا ،ولهةةم ألسةةن

ويل ة  ،شةةنع عل ة أف ة الةةدين ،سةةنه ر فنةةا شةةبهاس

المعتزل وأم الهم عل أبوس الكراماس لألوليام ،وردود العلمام عليها.
واةد رأية العالمة الشةافعي ةاج الةةدين السةبكي (س771فةـ) اةد عنةي بهةةهه
المسأل في تابو الشهير « بقاس الشافعي الكبرى» ،وذل عند رجمتةو للفقيةو
( )317رواه البخاري في فضائ الصحاب ( )3689عن أبي فريرة.
( )318رواه البخاري في المغايي ( )3989عن أبي فريرة.
( )319انبر« :بستان العارفين» للنووي.
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الصوفي المشهور بالكراماس وصوارل العاداس( )320أبي را النخشبي.
واد عرر فيها لقول أبي را عن الكرامةاس ،وأن السةكون إليهةا نقةك،
وأنها اد كون فتن لمن سكن إليها ،واغتر بها ،ما أنو شدد عل منكريها.
اال« ::إن الكراماس ةق ،واةول أبةي ةرا « :مةن ن ية من بهةا فقةد فةر»
بالغ في الحط من منكريها ،واد ول لفب الكفر في المةو ،و حمة علة أنةو
لم يعن الكفر المخرج من المل  ،ولكنو فر دون فر.
وإن ألعدةةب أشةةد العدةةب مةةن منكرفةةا ،وأصش ة عليةةو مق ة

 ،ويةةزداد

عدبةةي عنةةد نسةةب إنكارفةةا إل ة األسةةتاذ أبةةي إسةةحال اإلسةةفراييني ،وفةةو مةةن
أسا ين أف السن والدماع عل أن نسب إنكارفةا إليةو علة اإل ةالل ةه
عليةةو ،والةةهي ذ ةةره الرج ة فةةي مصةةنفا و :أن الكرامةةاس ن بلةةغ مبلةةغ صةةرل
العادة.
اال :و

ما جاي قةديره معدةزة لنبةي ن يدةوي هةور م لةو رامة لةولي،

اال :وإنما بالغ الكراماس :إجاب دعوة ،أو موافاة مام في بادية فةي غيةر مواةع
الميةةاه ،أو مضةةافي ذل ة ممةةا يةةنحط عةةن صةةرل العةةادة ،أةةم مةةع فةةها اةةال إمةةام
الحرمين وغيره من أئمتنا :فها المهفب متروك.
ال  :وليس بالغما فةي البشةاع مبلةغ مةهفب المنكةرين للكرامةاس مطلقمةا ،بة
فو مهفب مفص بةين رامة و رامة  ،رأى أن ذلة التفصةي فةو المميةز لهةا
من المعدزاس.

( )320رجم رام  )306/2( 72وما بعدفا.
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يةرا
واد اال األستاذ الكبيةر أبةو القاسةم القشةيري فةي «الرسةال »( :)321إن
م
مةةن المقةةدوراس ييعلةةم اليةةوم اطعمةةا :أنةةو ن يدةةوي أن يبهةةر رامةة لألوليةةام
لضةةرورة أو شةةبو ضةةرورة ،يعلةةم ذل ة  ،فمنهةةا صةةول إنسةةان ن مةةن أبةةوين،
والب جماد بهيم أو يوانما ،وأم ال فها يك ر» .انته .
اال التاج السبكي:
وفةةو ةةق ن ريةةب فيةةو ،وبةةو يتضةةح أن اةةول مةةن اةةال :م ةا جةةاي أن يكةةون
معدزة لنبي جاي أن يكون رام لولي .ليس عل عمومو ،وأن اول مةن اةال:
ن فارل بين المعدزة والكرام إن التحدي .ليس عل وجهو(.)322
ونبدأفا بالرد عل شبهاس المنكرين:
 - 1ع َٰش تاب َٰلِ َٰنات في َٰلص ب َٰۡلَل:
اةةالوا :لةةو ةةان للكرامةةاس أصة لكةةان أولة النةةاس بهةةا أفة الصةةدر األول،
وفةةم صةةفوة اإلسةةالم ،واةةادة األنةةام ،والمفضةةلون علةة الخليقةة بعةةد األنبيةةام
سسس  ،ولم ي أر عنهم أمر مستقص .
وفةةها الةةهي ذ ةةروه عل ة باألمةةاني ،وفةةو اةةول مةةرذول مةةردود ،فلةةو ةةاول
مسةةتقك استقصةةام رامةةاس الصةةحاب رررس ألجهةةد نفسةةو ،ولةةم يص ة إل ة
عشر العشر ،ون بأس فنا به ر يسير من رامةاس الصةحاب رررس ،والكةالم
عل ة السةةر فةةي هورفةةا ،وإ هارفةةا عل ة وجةةو انصتصةةار ليسةةتفاد بكالمنةةا
عل ما نورده من القلي ما يستعان بو عل ما نغفلو من الك ير.
(.)208/1( )321
( « )322بقاس الشافعي » للتاج السبكي بتحقيق :عبد الفتاح الحلو ( )314/2وما وبعدفا.
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هرس عل يد صةحابي أو ولةي ،أو بهةر

إل يوم يقوم الناس لر العالمين ،فإنهةا معدةزة للنبةي صةل
ألن صا بها إنما نالها باناتدام بو صل
مقدم صليق

عليةو وسةلم

عليو وسلم  ،وفو متعرم لةو بأنةو

وصفو هم ،وسيد البشر الةهي مةن بحةره سةتخرج الةدرر ،ومةن

غي ةةو يسةةتنزل المطةةر ،وفةةها المعن ة يصةةلح أن يكةةون سةةببما إجمالي،ةةا عا ،م ةا فةةي
اإل هةةار ،ن سةةيما فةةي عصةةر الصةةحاب  -رضةةوان

علةةيهم أجمعةةين  -فةةإن

الكفار إذا رأوا ما يبهر عل يديهم مةن الخةوارل آمنةوا بنبةيهم صةل

عليةو

وسلم  ،وعلموا أنهم عل الحق ،فربما ان فها سببما في اإل هار»(.)323
واةةد ذ ةةر السةةبكي عةةددما مةةن الكرامةةاس لدمةةع مةةن الصةةحاب رررس ،مةةنهم
الخلفام الراشدون وغيرفم ،ينبغي أن راجع.
 - 2تهوتز َٰلِ َٰن تُِضي َّللٰٓ َٰلسِسط :
«واالوا :دويز الكرام يفضي إل السفسط ألنو يقتضةي دةويز انقةال
الدب ذفبا إبريزا ،أو البحةر دمةا عبيطةا ،وانقةال أوانةي يتر هةا اإلنسةان فةي
بيتو أئم فضالم مداقين
والدوا عند فهه الشبه من وجوه:ص202
أ دفا :أنا ن نسلم بلوغ الكرام إل فها المبلغ ،ما ااتضاه الم القشيري.
وال اني :وفو ما ااتضاه الم أئمتنا :أنا ندةوي بلوغهةا فةها المبلةغ ،ولكةن ن
يقتضي ذل سفسط ألن مةا ذ ةر م بعينةو وارد علةيكم فةي يمةان النبةوة ،فإنةو
يدوي هور المعدزة بهل  ،ون ي دي إل سفسط .
( )323المصدر السابق (.)321/2
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وال ال  :أن التدويزاس العقلي ن قةدح فةي العلةوم العادية  ،وجةواي غيرفةا
بسبب الكرام دويز عقلي فال يقدح فيها»(.)324
َ - 3ط َٰش ا َٰلِ َٰن بالمعهزة:
«اةةالوا :لةةو جةةايس الكرام ة نشةةتبه بةةالمعدزة ،فةةال بقة للمعدةةزة دنل ة
عل أبوس النبوة.
والدةةوا  :منةةع انشةةتباه ،وفةةها ألن المعدةةزة مقرون ة بةةدعوى النبةةوة ،ون
ةةةهل الكرامةةة  ،بةةة الكرامةةة مقرونةةة باننقيةةةاد للنبةةةي صةةةل
و صديقو ،والسير عل

عليةةةو وسةةةلم

ريقو.

واولهم« :إنما دل المعدزة عل

صةديق النبةي مةن ية انخةرال العةادة،

فكةهل الكرامة » ةالم سةااط ،فةإن مدةرد صةرل العةادة لةيس المقتضةي للنبةوة،
ولةو دل صةةرل العةةادة علة النبةةوة بمدةرده لوجةةب أن ةةدل أشةةرا السةةاع ومةةا
سةةيبهر منهةةا عل ة أبةةوس نبةةوة ،إذ العوائةةد نخةةرل بهةةا ،ومةةن أعبةةم البةةدائع:
فطةةرة السةةماواس والنشةةأة األولة  ،أةةم لةةم قةةتض بةةدائع الفطةةرة فةةي نشةةأة الخلةةق
أبوس نبي ،فاستبان أن مدرد صرل العةادة ن يةدل ،إذ لةو دل ن ةرد ،بة ن بةد
معو من التحدي ،فال اشتباه للكرام بالمعدزة.
ضةةا فةةالمعدزة يدةةب علةة صةةا بها اإلشةةهار ،بخةةالم الكرامةة  ،فةةإن
وأي م
مبنافا عل اإلصفةام ،ون بهةر إن علة النةدرة والخصةوص ،ن علة الك ةرة
ضا فالمعدزة يدوي أن قةع بدميةع صةوارل العةاداس ،والكرامةاس
والعموم ،وأي م
خةتك ببعضةها ،مةا بينةاه مةن ةالم القشةيري ،وفةو الصةحيح ،ولسةنا ندةوي
( « )324بقاس الشافعي » (.)316/2
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ولدما إن من أبوين ،ون نحو ذل  ،ما سنستقصي القول فيو»(.)325
َٰ - 4دعاي َٰلِ َٰن ق ت ط َٰۡل ِا َٰلَٰ عي :
«واالوا :لو هرس لولي رام لداي الحكم لو بمدرد دعواه أنو يمل

بة

سا وا دما من الفلوس ،من غير بينة  ،لبهةور درجتةو عنةد
من الحنط  ،أو فل م
عال المانعة مةن هبةو ،ن سةيما فةي فةها النةزر اليسةير ،لكنةو با ة
المسةلمين الم يةد بقةول رسةةول ر العةالمين صةل

إلجمةان

عليةةو وسةلم وعلة آلةةو

وصحبو أجمعينَٰ« :ل يه علٰٓ َٰلم عيََٰ ،ليمي علٰٓ ن أنِ »(.)326
والدوا  :أن الكرام ن وجب عصم الولي ،ون صداو فةي ة األمةور،
اد س شيس الطريق ومقتدى الحقيق أبةو القاسةم الدنيةد ::أيزنةي الةولي؟ فقةال:
{ ََ َانَ أ َ ۡن ُ َّ
ٱهِ قَ َبَٰ ن َّۡن َُبَٰ} [األ زا  ،]38 :وفب أن البن اص بصةداو فيمةا
صةةةا ،وضةةةاب م
طا
ادعةةةاه ،إن أن الشةةةارن جعةةة ل بةةةوس الةةةدعوى ريقمةةةا مخصو م

يةرا مةن البنةون ن
معروفمةا ،ن يدةوي عديةو ،ون العةدول عنةو ،أن ةرى أن
م
يدوي الحكم بها لخروجها عن الضوابط الشرعي »(.)327
 - 5تِ َٰب َٰلِ َٰنات لألَلياي تؤث في صح نعهزَٰت َٰۡلن ياي:
و اص شبهتهم فهه  -ما ذ رفا السبكي  -اد رروا عنهةا عبةارة فقةالوا:

( )325المصدر السابق (.)317/2
( )326رواه البيهقةةي فةةي «سةةننو» ( ،)252/10و سةةنو ابةةن دةةر فةةي «الفةةتح» (،)283/5
وأصة الحةةدي فةةي الصةةحيحين« :لككو تُ ْع َطككٰٓ َٰلهككات بك عوَٰهم دعككٰٓ نككات دنككاي بهككال
َأنككوَٰلتمَ ،لِ ك َٰليمككي علككٰٓ َٰلم ك عي عليككء» .رواه البخةةاري فةةي التفسةةير (،)4552
ومسلم في األاضي ( )1711عن ابن عباس.
( « )327بقاس الشافعي » (.)317/2
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إذا كةةرر مةةا يخةةرل العوائةةد عل ة األوليةةام :أفض ة ذل ة إل ة التحةةال صةةوارل
العاداس في قواهم بالمعتاداس ،وصارس عةادا هم صةالم العةاداس ،فلةو هةر
نبي فةي يمةنهم انة عوائةدفم فةي انخةرال العوائةد فةي أ ةوالهم صةدفم عةن
صحيح النبر في المعدزة.
أةةم أصرجةةوا الشةةبه علة وجةةو آصةةر فقةةالوا :لةةو جةةاي إ هارفةةا علة صةةالح
لدةةاي إ هارفةةا عل ة صةةالح آصةةر إ را ممةةا لةةو ،وفكةةها إل ة عةةدد يةةر ،إذ لةةيس
اصتصاص عدد منهم بهل أول من عدد آصر ،و ين ة ٍه يصةير عةادةم ،فةال يبقة
دليال عل النبوة ،وي ْ
هورفا م
سا.
يط نوى بسا النبوة رأ م
وجميع ما ذ روه في فهه الشبه مويةو ،ن اصة حتةو ،واعقعة ن ائة
فيها ،وألئمتنا في ردفا وجهان:
فمةةن أئمتنةةا مةةن منةةع ةةوالي الكرامةةاس واسةةتمرارفا ت ة

صةةير فةةي كةةم

العوائةةد ،وصلةةك مةةن فةةها المنةةع عةةن إلةةزامهم ،بة امتنةةع بعةةض المحققةةين مةةن
صور والي المعدزاس عل الرس المتعةاابين ،إذ ةان ية دي إلة أن صةير
المعدزاس معتادة ،فههه ريق في الرد عل فهه الشبه  ،اصلها:
أنةةا إنمةةا ندةةوي هةةور الكرامةةاس عل ة وجةةو ن يصةةير عةةادة ،فاسةةتبان أنةةو
صاص بشبهتهم فهه ،وأنهةا لةم قةدح فةي أصة الكرامةاس ،وإنمةا ضةمن منةع
رورفا ،والتحااها بالمعتاد.
ومن أئمتنا  -وفم المعبم  -من جوي والي الكرامةاس علة وجةو انصتفةام،
بحي ن بهةر ون شةيع ون لحةق بالمعتةاد لة ال خةرج الكرامة عةن ونهةا
رام عند عام الخلق ،أةم اةالوا :الكرامة وإن والة علة الةولي تة ألفهةا
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واعتادفةةا ،فةةال يخرجةةو ذلة عةةن ريةةق الرشةةاد ،ووجةةو السةةداد فةةي النبةةر إذا
المعدزة ،إن وافقو التوفيق .وإن عداه التوفيةق سةلب الطريةق ،ولةم يكةن

ن

بةةولي علة التحقيةةق ،والمعدةةزة تميةةز عمةةن كةةررس عليةةو الكرامة باإل هةةار
واإلشاع والتحدي ودعوى النبوة ،فإذا ميزس الكرامة عةن المعدةزة لةم ينسةد
با الطريق إل معرف النبي.
ومن مام الكالم في ذل  :أن أف القبل متفقون عل أن الكرامةاس ن بهةر
عل الفسق الفدرة ،وإنما بهر عل المتمسكين بطاع

عز وج .

وبهةها نح أن الطريةةق إلة معرفة األنبيةةام ن ينسةةد ،فةةإن الةةولي بتوفيةةق
عال ينقةاد للنبةي إذا هةرس المعدةزة علة يديةو ،ويقةول :معاشةر النةاس فةها
نبي

فأ يعوه ،ويكون أول منقاد لو ،وم من بو.

والقاضةةي أبةةو بكةةر وإن شةةبب بمنةةع فةةها اإلجمةةان واةةال :لةةو جةةوي مدةةوي
هور بعض صوارل العاداس علة بعةض الفسةق اسةتدرا مجا لكةان مةهفبما ،مةا
أنو ن يبعد هورفا عل الرفبان المتبتلين ،وأصحا الصوامع علة

فةرفم.

فهةةها مةةا اةةال إمةةام الحةةرمين فيةةو نبةةر ،ولسةةنا ن ب ة لرافةةب رامة  ...ومح ة
استيفام القول عل ذل ن يحتملو فها المكان.
ََٰلحاص  :أن ما يبهر علة يةد الرفبةان لةيس مةن الكرامةاس ،وأمةا واةف
القاضي في الفسق والفدرة فأنا معو ،لكن ن عل اإل الل ،بة أفصة فةأاول:
لو ذفب ذافب إل

دويز هور الكرام عل يد الفاسق إنقاذما لو مما فو فيةو،

أم يتو بعدفا ،وأب ن محال  ،وينتق إل الهدى بعةد الضةالل  ،لكةان مةهفبما.
يقةر منةو اصة أصةحا الكهةف التةي سةنحكيها ،فقةد ةانوا عبةدة أصةنام ،أةم
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إرشادما و بصةرة ،أةم مةا ذ ةره الخصةوم مةن ةدي

اشتباه النبي بغيره إذا وافق المعدزة الكرام اد بين اننفصال عنو.
وأنا أاول :معاذ

أن يتحدى نبي بكرام كررس علة يةد ولةي بة ن بةد

أن يأ ي النبي بما ن يواعو

عل يد الولي ،وإن جاي واوعو فليس ة جةائز

في اضايا العقول وااعما ،ولما ان مر ب النبي أعل وأرفع مةن مر بة الةولي
عا ممةا يةأ ي بةو النبةي علة وجةو اإلعدةاي والتحةدي أدبمةا مةع
ان الولي ممنو م
النبي.
أم أاول :دي انشتباه واننسداد عل بطالنو إنما يقع البح فيو ية لةم
ختم النبوة ،أما مةع مدةيم صةا م النبيةين الةهي أبتة نبو ةو بأوضةح البةرافين،
وإصبةةاره بأنةةو ن نبةةي بعةةده ،فقةةد أمنةةا انشةةتباه ،فلةةو صةةح مةةا ذ ةةر مةةن انشةةتباه
واننسداد لكان في كم األوليام من األمم السالف  ،ن في كم األوليام مةن فةهه
األم ألمنهم مةن أنةو ن نبةي بعةد نبةيهم صةل

عليةو وسةلم  ،فةها لةو صةح،

ولن يصح أبدما»(.)329
نبيو عل

قائق مهم :

وأجد من الضروري فنا التنبيو عل جملة

قةائق فةي موضةون الكرامةاس

والخوارل بصف عام  ،يدب ه رفا ورعايتها:

ۡ
َق َّلِنَّتُكمۡ
( )328إنما ص لهم ما ص من راماس بعةد إيمةانهم{ :نَّ ۡحك ُ نَنُك ُّ َ
علَ ۡيكََ نَ َكأ َ ُهم بِكبلح ِ
ِف ۡ َي َيَٰ َنهُوَْٰ ِب َ ِب ِتمۡ ََ ِز ۡد بنَتُمۡ ُه ى} اآلياس من سورة الكهف.

( « )329بقاس الشافعي » (.)321 - 318/2
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َٰۡ - 1لص في َٰلسه َٰلث ات ََٰ ط َٰد:
َٰلحنين ك َٰۡلَلككٰٓ :أن األص ة فةةي السةةنن الكوني ة ال بةةاس وان ةةراد ،إذ لةةون
أبا ها وا رادفا مةا عمةرس األرر ،ون قةدم العلةم ،ون اسةتطان اإلنسةان أن
يقوم بمهم الخالف المو ول إليةو ،فكيةف يسةتطيع أن يةزرن أرضةا يخشة أن
ينقلةةب رابهةةا غةةدما ذفبمةةا ،أو يسةةقيها بمةةام يمكةةن أن يسةةتحي أمامةةو إلةة نةةار
محرا  ...إلس.
وإنما يخرل

فهه السنن المعتادة لحكم وأسبا  ،ن جزافمةا واعتبا مةا ،مةن

ذلة أن كةةون صةةديقا ألنبيائةةو عنةةد دعةةوافم النبةةوة ،ومعارضة أاةةوامهم لهةةم،
ومطةةالبتهم بمةةا ي بة صةةدل دعةةوافم ،فتةةأ ي الخاراة المعدةةزة علة يةةد النبةةي
أييةةدما و صةةديقما عملي،ةةا ،بمنزلةة اةةول

سةةبحانو« :صةةدل عبةةدي فيمةةا يبلةةغ

عني» ،وفها ناا صالح ،وعصا موس وغيرفما.
ونصةرا مةن
واد بهر الخاراة علة يةد النبةي أ يةدما لصةداو،
م

لةو علة

عدوه ،و بيتما للهين آمنوا معو ،ما في انفالل البحر لموس  ،ونةزول المالئكة
عل محمد وأصحابو في بدر والخندل و نين.
وم ذل

ك ير الطعام القلي للنبي صةل

عليةو وسةلم

()330

تة يشةبع

العةةدد الكبيةةر فةةي بعةةض الغةةزواس ،وإفاضة المةةام مةةن بةةين أصةةابعو صةةل

عليةةو وسةلم عةةددس ،منهةا مةةا ةان فةةي السةةفر،
( )330معدةزة ك يةةر الطعةام للنبةةي صةل
ومنها ما ان في الحضر ،واد جام بعضها في الصحيحين ،ما فةي اصة جةابر بةن عبةد
 ،واد روافا البخاري في المغايي ( ،)4102ومسلم في األشرب ( )2039عةن جةابر،
و ان عددفم ألف رج .
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ت ير وي الدةم الغفيةر ،ونحةو ذلة  ،وذلة عنةدما ا تةاجوا

إل المام ليشربوا ،والطعام ليأ لوا.
صةةا و مهي ةدما لمقةةدم نبةةي لتتهيةةأ األذفةةان
ومةةن ذل ة أن قةةع الخارا ة إرفا م
والنفوس نستقبال دعو و ،واإليمان برسالتو ،وذل م
عام مولد النبي صل

ادأة أصةحا الفية

عليو وسلم ونحوفا.

ومنها الم عيس في المهد صبي،ا.
وإن ةان ييضةةام إلة اإلرفةةاص فنةةا كمة جليلة أصةةرى ،فةي برئة أمةةو
العهرام ،فنطقو في المهد ام في اطع ألسن السوم التةي تنةاول امةرأة ملة
بغير رج  ،ومن استطان أن ينطةق الوليةد فةي مهةده بكةالم فصةيح مبةين :اةادر
عل أن يهب المرأة جنينما بغير نطف من رج .
ومةةن ذل ة  :أن يكةةون النةةاس فةةي أيم ة وشةةدة ،فيةةدعو العبةةد الصةةالح ربةةو،
فيستديب

دعامه ،فيكشف عن عباده الشدة بأمر صةارل لةم يخطةر لهةم علة

بال ،وربما يدري

الخارل عل يديو بدون دعام ،فةإن البةو مةع  ،وإن لةم

يتكلم لسانو.
وفةةها مةةا جةةام عةةن عمةةر ررر فةةي اصةة « :يةةا سةةاري الدبةة »( ،)332إذ
انكشف لو الخطر عل ساري وجيشو مةن نا ية الدبة  ،وفةو بعيةد جةد،ا عنةو،
فناداه من فول المنبر ،فبلغو الصوس وسمعو.

عليةةو وسةةلم عنةةد البخةةاري فةةي األشةةرب

( )331اص ة نبةةع المةةام مةةن بةةين أصةةابعو صةةل
( )5639عن جابر ،و انوا ( )1400رج .
( )332اص ساري ذ رفا الاللكائي في تابو « راماس األوليام» (ص.)120
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و ما واع لل الأ أصةحا الغةار الةهين أ بقة علةيهم الصةخرة ،فةدعوا
و وسلوا إليو بصالح أعمالهم ،فانفرج عنهم الصخرة.
ومنها ما ذ ةر فةي تةب التصةوم :أن جماعة ر بةوا سةفين  ،فعصةف بهةم
الريح ،وجامفم المةوج مةن ة مكةان ،و نةوا أنهةم أ ةيط بهةم ،فصةدح النةاس
بالدعام إل

 ،وانستغاأ باهلل ،وإذا رجة معهةم مسةتغرل فةي ذ ةر

ن يبالي بما يقع ،فقالوا لو :ادن

أنةو

أن يفةرج عنةا مةا نحةن فيةو ،فرفةع يديةو إلة

السمام واال :اللهم ما أريتنا بطش واو  ،فأرنةا عفةوك ور متة  ،يةا أر ةم
الةةرا مين ،فمةةا ةةاد يةةتم لما ةةو ت ة فةةدأس الريةةاح ،و غيةةر الدةةو ،وسةةارس
السفين بأمان.
يةةه ر ابةةن السةةبكي فةةي « بقةةاس الشةةافعي » :أن الفةةرنا الصةةليبيين ةةين
وصةةلوا إلةة المنصةةورة واسةةتبهروا علةة المسةةلمين ،وصةةرج إلةةيهم عسةةكر
مصر ،ان الشيس عزي الدين ابن عبد السالم مةع العسةكر ،فهبة ريةح اوية ،
مشيرا إلة الةريح :يةا ريةح،
فلما رأى الشيس ال المسلمين نادى بأعل صو و
م
صهيهم ،يا ريةح ،صةهيهم ،يةا ريةح ،صةهيهم فعةادس الةريح علة مرا ةب الفةرنا
فحطمتهةةةا ،و ةةةان الفةةةتح مةةةن  ،وغةةةرل أ ةةةر الفةةةرنا .واةةةال مةةةن اةةةال مةةةن
المسةةلمين :الحمةةد هلل الةةهي أرانةةا مةةن أم ة محمةةد صةةل

عليةةو وسةةلم رجة مةال

سخر لو الريح (.)333
ومةةن ذل ة  :أن يكةةون الةةولي الصةةالح نفسةةو فةةي رب ة وغم ة  ،فيكرمةةو
ويفةةرج عنةةو ربتةةو بغيةةر مةةا فةةو معتةةاد مةةن الطرائةةق والسةةنن ،مةةا فةةي اص ة

( « )333بقاس الشافعي » (.)84/5
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جريا في «صحيح مسلم»( ،)334التي أشار إليها النووي فيما نقلناه عنو.
ومن ذل  :أن يك ر اإلنكار من فرد أو جماع للغيبياس والخوارل ،فيدةري
منهةةا علةة أيةةدي الصةةالحين مةةا يفحةةم المكةةابرين ،ويسةةد أفةةواه المدةةادلين
بالبا

ليد ضوا بو الحق.

َٰ - 2لنوَٰبق َٰلِ اب تنع لغي َٰۡلن ياي:
ةارا لةةم قةةع لغيةةر األنبيةةام ،م ة  :الةةب
َٰلحنينك َٰلثانيك  :أن فنةةاك صةةوارل بة م
الدمةاد يوانمةةا ،مةا فةةي الةب العصةةا ية سةةع  ،والةنفس فةةي الطةين المصةةور
يرا ،وم انفالل البحر فراتين بضرب عصةا ،تة يكةون ة فةرل
فيكون م
الطود العبيم ،وم إ يام المو  ،و م المرأة من غير نطف الرج .
فهةةهه  -وإن ان ة ممكن ة وفةةي سةةلطان القةةدرة اإللهي ة  -لةةم قةةع لغيةةر نبةةي
مرس .
وفنا يبري س ال ينبغي اإلجاب عنو ،وفو:
ف يدوي إأباس أي صارل للولي عل سبي الكرام  ،مهما كن بيعة فةها
الخارل ودرجتو ومداه؟
أجا بعض العلمام مةن أفة السةن باإليدةا فةي الدملة ن فةي التفصةي ،
ومن ذل اول إمام الحرمين:
المرضي عندنا دويز جمل صوارل العاداس في معرر الكراماس.
س النسفي عما ييحكة  :أن الكعبة انة
و ي
( )334سبق خريدو.

ةزور وا ةدما مةن األوليةام :فة
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يدوي القول بو؟
فقال :نقض العادة عل سبي الكرام ألف الوني جائز عند أف السن .
واشةةتر السةةعد التفتةةاياني فةةي إأبةةاس الخةةوارل للةةولي :أن يةةرد نةةك اةةا ع
م
أصال القرآن.
عل أن أ دما ن يأ ي بم لو
لكةةةن مةةةن العلمةةةام مةةةن صةةةالف ذلةةة  ،ومنةةةع التوسةةةع فةةةي إأبةةةاس الخةةةوارل
والكراماس بال ايد ون شر .
ومن ذل ما ذ ر  -في «البزايي » من تب الحنفي اال:
واد ذ ر علمارنا :أن ما فو مةن المعدةزاس الكبةار إ يةام المةو  ،والةب
العصا ي  ،وانشقال القمر ،وإشبان الدمع الك ير مةن الطعةام القلية  ،وصةروج
المام من بين األصابع :ن يمكن إجراره رام للولي.
وجعلةوا مةةن فةها النةةون :ةةي المسةافاس للةةولي ،مةةا ةد للنبةةي صةةل
عليو وسلم في ليل اإلسرام ،واستدلوا أن فها مما اصتك
النبي صل

بو رسلو بما االةو

عليةو وسةلم « :زَتك لكي َٰۡلبِ )335(»...الحةدي  .فلةو جةاي

لغيره لم يبق فائدة للتخصيك.
ب ذفب بعض العلمام إل أن من جوي واةون فةها للةولي يكفةر ،مةا كةي
شعرا:
ذل في «شرح نوير األبصار» ،ي اال م

( )335إشارة إل دي أوبان ،وفو عند ابن ماجةو فةي الفةتن ( ،)3952وذ ةره األلبةاني فةي
«الصحيح » (.)3192
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يدةةةةةوي  -جهةةةةةول ،أةةةةةم بعةةةةةض

()336
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
و ةةهل جةةام عةةن األسةةتاذ أبةةي إسةةحاليكفة
نطةةال
مةةن
اإلسةةفراييني :التحديةةد

سةا ،مةع
الكراماس ،و ضييق دائر ها ،مما جع بعضهم ينسةب إليةو إنكارفةا رأ م
أنو من أسا ين أف السن والدماع .
واد اال العالم ةاج الةدين السةبكي فةي « بقةاس الشةافعي » فيمةا نقلنةاه مةن
اب :
«عل أن نسب إنكارفا إليو عل اإل الل ه عليةو ،والةهي ذ ةره الرجة
في مصنفا و :أن الكراماس ن بلغ مبلغ صرل العادة .اال :و

مةا جةاي قةديره

معدزة لنبي ،ن يدوي هور م لو رام لولي.
اةةال :وإنمةةا بةالغ الكرامةةاس إجابة دعةةوة ،أو موافةةاة مةةام فةةي بادية فةةي غيةةر
مواع المياه ،أو مضافي ذل  ،مما ينحط عن صرل العادة ،أم مع فةها اةال إمةام
الحرمين وغيره من أئمتنا :فها المهفب متروك.
ال  :وليس بالغما فةي البشةاع مبلةغ مةهفب المنكةرين للكرامةاس مطلقمةا ،بة
فو مهفب مفص بةين رامة و رامة  ،رأى أن ذلة التفصةي فةو المميةز لهةا
من المعدزاس.
واد اال األستاذ الكبير أبو القاسم القشيري في الرسال :
إن ية مةرا مةةن المقةةدوراس ييعلةةم اليةةوم اطعمةةا أنةةو ن يدةةوي أن يبهةةر رام ة
لألوليةةام ،لضةةرورة أو شةةبو ضةةرورة يعلةةم ذلة  ،فمنهةةا صةةول إنسةةان ن مةةن
( )336انبةةر« :الةةدر المختةةار» و اشةةيتو« :رد المحتةةار» « اشةةي ابةةن عابةةدين» (،245/3
.)246
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أبوين ،والب جماد بهيم أو يوانما ،وأم ال فها ير .انته .
وفةةو ةةق ن ريةةب فيةةو ،وبةةو يتضةةح أن اةةول مةةن اةةال :مةةا جةةاي أن يكةةون
معدزة لنبي جاي أن يكون رام لولي :ليس عل عمومو ،وأن اول مةن اةال:
ن فارل بين المعدزة والكرام إن التحدي ،ليس عل وجهو»(.)337
 - 3ليس

َابق للعادة َٰن :

َٰلحنين َٰلثالث  :أنو ليس

أمر صارل هر عل يدي إنسان يكون رامة

لو ،وبرفانا عل أنو ولي .
فالنوَٰبق أنوَٰ ش ٰٓ:
نهتككا :مةةا ييسةةميو العلمةةام «معدةةزة» ،وفةةو أمةةر صةةارل للعةةادة ،يبهةةره
عل يد يمدعي النبوة ،مقرونما بالتحدي ،صديقما لو في دعواه.
َنهتككا :مةةا ييسةةم «إفان ة » ،وفةةو أمةةر صةةارل للعةةادة يبهةةره

عل ة يةةد

يمدعي النبوة ،كهيبما لو في دعةواه ،مةن يتفة فةي عةين األعةور لتشةف فتعمة
الصحيح .
َنهتا :ما ييسم «استدرا مجا» ،وفو أمةر صةارل للعةادة يبهةره
عبةةد فةةاجر ةةافر الفدةةور ،مكة مةرا مةةن

علة يةد

بةةو ،واسةةتدرا مجا لةةو ،ابةةتال مم إليمةةان

خهَ ۡس ك َ ۡ ِب ُهتُم ِن ك ۡ َ ۡيك ُ
كث َ تَ ۡعلَ ُمككونَ ََ 44أ ُ ۡن ِلككي لَ ُتككمۡ َِّل َّن
النةةاس .مةةا اةةال عةةال َ { :

َۡيك ِي َن ِكي } [القلةم ،]45 ،44 :مةةن ذلة مةا يبهةره

علة يةد مةدعي األلوفية ،

المسيح الدجال ،فادعاره األلوفي يحم في ذا ةو دلية

هبةو ،فمةا يبهةر علة

( )337انبر « :بقاس الشافعي » للسبكي ،بتحقيق :الحلو (.)316 ،315/2
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يده من صوارل  -إن صح  -من با انستدراج.
َنهتككا :مةةا ييسةةم «إعان ة » ،وفةةو صةةارل للعةةادة يبهةةره
مستور الحال إعان م من لو.

عل ة يةةد عبةةد

َنهتا :ما ييسم « رام » ،وفو أمر صارل للعادة يبهره

علة يةد عبةد

افر الصالح والتقوى كري مما من
 - 4ليس

لو ،وفها فو موضون دي نا.

ننالف للمع اد َابقا:
مةا ييشةان بةين النةاس أنةو مةن الخةوارل يكةون

َٰلحنين َٰل َٰبع  :أنو ليس
صاراما في الوااع.

فهناك أمور معتادة لمن عرم رائقها ،و علمها من أفلهةا ،وإن ةن عةوام
الناس أنها من صوارل العاداس.
فنةةاك العدائةةب التةةي صةةدر عةةن أربةةا الرياضة الرو ية التةةي يمارسةةها
أنةاس ذوو اسةةتعداداس صاصة مةةن شةةت الملة والنحة  ،فتنكشةةف لهةةم أمةةور ن
نكشف لغيرفم ،ويقدرون عل أعمال ن يقةدر عليهةا سةوافم ،بطةول معانةا هم
لهةةها اللةةون مةةن مدافةةدة األنفةةس ،و ةةول الصةةيام والصةةم والخلةةوة والتأم ة
والتر يز ،ف نمن عن

عنيهم ،وسةلم سةبيلهم ،و ةان لديةو انسةتعداد ،ييسةر لةو مةا

ييسر لهم من األمور التي يبنها العام صوارل و راماس ،ومةا فةي بالكرامةاس
ون الخوارل ،إن لمن جه

ريقها.

و سةةب المسةةلم أن يةةرى فقةةرام الهنةةدوس والبةةوذيين وغيةةرفم مةةن هنةة
الوأنيين ،و هل رفبةان النصةارى يمارسةون فةهه الرياضة  ،فةال بخة علةيهم
بآأارفا من المكاشفاس وما شابهها.
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أمةورا
وفناك افرة التنويم المغنا يسةي ،و يةف شةافد النةاس مةن آأارفةا
م
عديب  ،ت وجدوا الوسيط  -المنوم  -يستطيع أن يكشف عةن بعةض األشةيام
المخبأة ونحو ذل (.)338
وفناك الفراس الفطري التي كون موفب عند بعض النةاس ،بحية يسةتدل
بهي ة اإلنسةةان و المةةو وصةةور و البةةافرة عل ة أصالاةةو وا دافا ةةو وأ والةةو
البا ن  ،عل نحو ما اال الشاعر:

ن سةةةأل المةةةرم عةةةن صالئقةةةو فةةةةةةي وجهةةةةةةو شةةةةةةافد الخبةةةةةةر
واال بعضهم :إذا نبرس إل افا إنسان صورس باعو وأصالاةو ،اية لةو:
فإذا نبرس إل وجهو؟ اال :ذاك تا أارأه
وفناك ما يفعلو السحرة من العدائةب التةي سةحر أعةين النةاس ،و سةترفب
الدمافير ،وفم بسحرفم يفراةون بةين المةرم ويوجةو ،فةها مةع أن السةحر مةن
اةةديم علةةم أو فةةن يمكةةن علمةةو ،واةةد ةةان شةةائعما لةةدى بعةةض األمةةم المصةةريين
وغيةةةرفم ،مةةةا اةةةك علينةةةا القةةةرآن الكةةةريم ،واةةةال القةةةرآن فةةةي علةةةم السةةةحر:
{ ََ َت َ َعلَّ ُمونَ َنا َت ُ
ض ُّ ُهمۡ ََ َ َتهَِعُتُمۡ } [البقرة.]102 :

وفناك الشعبهة وصف اليد ،واستعمال الحي  ،واستخدام ما يدهلو العامة مةن
الطرل العلمي المقررة في الكيميام وغيرفا.
وفنةاك الحيلة والخةةدان وانسةتغفال الةةهي يمارسةو بعةةض الةدجالين لمعرفة
أسرار الناس بواسط األ بان والمأجورين لكشف ما عنةد البسةطام والمغفلةين،
يبهرفةةا بعةةض األدعيةةام ،و أنهةةا رامة للةةدجال الةةهي يةةزعم أو يةةزعم لةةو أنةةو
( )338انبر ما ذ ره األستاذ عبد العبيم الزرااني في تابو «مناف العرفان».
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يعةةرم األسةةرار ،ويعلةةم الخفيةةاس ،ويتنبةةأ بمةةا يكنةةو ضةةمير الغيةةب ،وفةةها شةةأن
العرافين والكهن والرمالين وغيرفم من الدجاجل المحترفين.
وفناك اإليحام الهي أأبت الدراساس النفسي اوة أأيره عل العقة والةنفس
والبةةدن ،وصاص ة م عل ة العق ة الدمعةةي ،عق ة الدمةةافير التةةي صةةدل سةةاع
اجتماعها من األبا ي ما ن يصداو الوا د منفردما.
ما شان في القافرة في فترة من الفتراس :أن صةورة السةيدة مةريم العةهرام
رررا بهر فول برج إ ةدى الكنةائس فةي الزيتةون ،وأن بعةض النةاس رأوفةا
واضةةح جلية  ،وشةةان فةةها الخبةةر لةةدى العةةوام وصةةداوه ،واجتمةةع اآلنم مةةن
الناس عند فهه الكنيس م
ليال ،ينتبرون أن ط عليهم السةيدة مةريم ،فلةم يدةدوا
شةي ما وإن ةان معبةم فة نم مسةلمين .ومةةنهم مةن أوفةم نفسةو أنةو رأى شةةي ما،
والحق أن الناس أ عبوا أنفسهم في غير ائ .
فك فهه األمور وما شةابهها لةيس مةن الخةوارل فةي شةيم ،إنمةا فةي إيهةام
و لبيس و مويو عل الدمافير السةطحي التةي تبةع ة نةاعق ،و مية مةع ة
ريح.
 - 5ليس

نا تهن ن َٰلِ َٰنات صحيحا:

َٰلحنينكك َٰلنانسككك َ ،هككي :أنةةةو لةةيس ةةة مةةا ينقةةة مةةن الكرامةةةاس يكةةةون
صةةحي محا ،وذل ة  :أن أمةةر إسةةناد الكرامةةاس إل ة األوليةةام  -سةةوام ةةانوا أوليةةام
قيقيةةين ،أم أوليةةام مزعةةومين  -مةةن األمةةور القابل ة للتزيةةد والمبالغ ة  ،وجع ة
م
جمةال ،مةا يقولةون ،بة إنةي ن أعةدو الحةق إذا الة  :إن فةها
الحب اب  ،والقط
يورا،
األمر ااب للكه وانصتالل ،من بعةض الةهين دصلةوا ميةدان التصةوم م

فصول في العقيدة بين السلف والخلف

286

ولبسوا لبةوس الصةالحين ،وليسةوا مةنهم ،ار زاامةا مةن ورام الطريةق ،أو سةبما
عا للعوام الهين ةروج عنةدفم السةلع المغشوشة  ،وينفةق
للشهرة أو المال ،وصدا م
فةةةي سةةةواهم الكةةةالم المعسةةةول ،والمبهةةةر الطيةةةب مةةةن العمامةةة الخضةةةرام أو
السةةودام ،ومةةن اللحية الطويلة  ،وربمةةا ال يةةا المراعة  ،فةةال عدةةب أن يسةةول
فةة نم األبا يةة عةةن أنفسةةهم ،وعمةةن ينتسةةبون إليةةو مةةن المشةةايس ،ون أ ةةد
يسائلهم ،أو ينااشهم ،أو يمتحن ما يقولون.
و ت العةوام عنةدفم اصةك و كايةاس مةن أ اذيةب فة نم الدجاجلة التةي
يهيعونها بواسةط أ بةاعهم المةوالين لهةم ،والنةا قين باسةمهم ،والةهين يعتبةرون
أبوااما لهم ،وسرعان ما يكتشف الناس إفكهم وبهتانهم.
و ت بعض المتدينين قيقة مةن فة نم  -لعةدم فهمهةم  -ن يتورعةون مةن
الكةةه فةةي فةةها المدةةال ،لتةةوفمهم أن فةةها يرغةةب النةةاس فةةي ةةب الصةةالحين،
واناتدام بهم ،والسةير علة
بالبا

ةريقهم ،ومعةاذ

أن يحتةاج الحةق إلة أن ي يةد

.

 - 6ليس

نا َبد في َٰلِ

نن و :

ََٰلحنينككك َٰلسادخككك  :أنةةةو إذا ةةةان العةةةوام الدهةةةال اةةةد يقعةةةون فةةةي التزيةةةد
والمبالغ في إأباس الكراماس ،ب ربما سةقطوا فةي الكةه الصةراح فةي إسةناد
واائع وصوارل ألنةاس لةم قةع إن فةي صيةان هم ،أو علة ألسةنتهم ،فةإن أعدةب
من فها :أن روج م الغرائب والعدائب عنةد بعةض العلمةام ،ويتناالوفةا فةي
تبهم ،ويتبافوا بها ،بوصفها رامةاس ألوليةام ،و يةر منهةا فضةائح أو جةرائم
ن يدوي سطيرفا في الكتب ،ون سةيما الكتةب التةي نسةب إلة ديةن اإلسةالم،
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الهين نةوه بةـ{أَُْ ِلكي ۡٱۡل َ ۡل ب َك ِ} و{ِأَُْ ِلكي ٱلهُّ َت بكٰٓ} ،و ةان تابةو { َيَٰ بتَك ِلنَ ۡكو تَ ۡع ِنلُكونَ }

و{ ِلنَك ۡكو تَ ََِ َِّ ك ُ َنَ } ،واعتبةةر التفكةةر فيةةو عبةةادة وفريض ة  ،و م ة عل ة التقليةةد
والدمود مل شعوام ،ما م عل البنةون واألفةوام فةي أسةيس الحقةائق،
ۡ
و كوين العقائدَِّ { :ل َّن َّ
كق ش َۡكيا} { ََ َنك ۡ أَضَك ُّ ِنمَّك ِ ٱت َّ َك َع َه َو ب كءُ
ٱلظ َّ َ ت ُۡغهِكي ِنك َ ٱل َح ِ

بِغَ ۡي ِ ُه ى ِن َ ٱ َّهِ.}...
من ذل ما نقلو الشيس الشعراني من المتةأصرين فةي « بقا ةو الكبةرى» ممةا
يسميو راماس لمن ذ رفم من األوليام في نبره ،وبعضها ن يليق ذ ةره ،ون
ينفع نقلو ،ولو فرر واوعو ألنو ن يستفيد منو الناس في دين ون دنيا.
بشي بضا تطابد َ َٰفات غَلة َٰلم صوف :
عا بما سدلو الشعراني في تابةو ،و عقةب
واد ضال العالم رشيد رضا ذر م
بعضةةةو فةةةي فسةةةيره بمنطةةةق اةةةوي ،معتمةةةد علةةة صةةةحيح المنقةةةول وصةةةريح
المعقول.
اال :في فسير آي سورة يونس في شأن أوليام
أمرر بصرك عل

:

بقةاس الشةعراني الكبةرى ،فإنة ن ةرى فيهةا  -يعنةي:

بيرا بين سيرة أئم الحدي والفقو ،وأئم التصةوم
في القرون األول  -فراما م
في العبادة والتقوى والعلم والحكم  ،أم انبر في سةيرة مةن بعةدفم مةن صةوفي
القةةرون الوسةةط  ،أةةم اةةرن الم لةةف  -وفةةو العاشةةر  -و أم ة وواين :ةةر فةةي
أوليةةام الشةةعراني :المدةةانين والمدةةان والقةةهرين الةةهين نةةاأرس الحشةةراس مةةن
رروسةةهم ولحةةافم وأيةةابهم التةةي ن يغسةةلونها تةة

بلةة  ،أو فةةي السةةن مةةرة

وا ةةدة ،دةةد ذل ة البةةون الشاسةةع فةةيهم ،وفةةم مةةع ذل ة يفضةةلون أنفسةةهم عل ة
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األنبيام ،ومنهم من يدعي ان حاد باهلل أو األلوفي
أم ما تبو في رجم الهين يسةمونهم «األاطةا األربعة » ،فإنة ن دةد
فيةةو أل ةةد مةةنهم :أنةةو ةةان ينفةةع النةةاس بعلةةوم الشةةرن ،إن الشةةيس عبةةد القةةادر
الديالنةةةي ،و دةةةد أن الشةةةيس أ مةةةد الرفةةةاعي ةةةان يوبخةةةو علمةةةام عصةةةره،
ويخا بونو بلقب «الدجال» ويرمونو بالدمع بين النسام والرجال.
وأما الدسةواي :فكتةب عنةو :أنةو ةان يةتكلم بةالعدمي والسةرياني والعبرانةي
والزندي ،وسائر لغاس الطيور والو ةوش ،ونقة عنةو تابمةا مةن فةهه اللغةاس،
أرسلو إل أ د مريديو ،وفو صلط مختةرن لةيس منهةا فةي شةيم ،وسةال مما م لةو
أرسلو مع أ د الحداج إل رسول

صةل

عليةو وسةلم منةو اولةو« :مةوي

الرموي ،عموي النهوي ،سال اس أفق ،فرد نانية أمةق ،شةوامق اليرامةق ،يةد
وفرايد ،وفرغا األسبا  »...إلس .فما معن فها؟ وأي فائدة للناس فيو؟
ونق عنو الما من المعهود من أم الةو مةن الصةوفي  ،منةو النةافع والضةار،
فمن الحق النافع ما معناه :أنو لو لم غلب عليهم األ ةوال لمةا اةالوا فةي التفسةير
إن الصةحيح المةأأور .ومةن الضةةار الةهي أفسةد علة المصةداين بونية فة نم
الناس دينهم ،وفو مما نحن فيو اولو :و ان ررر يقةول :أنةا موسة سسةس فةي
مناجا ةةو ،أنةةا علةةي ررر فةةي مال ةةو ،أنةةا ة ولةةي فةةي األرر ،صلقتةةو بيةةدي،
ألبس منهم من ش

أنا في السمام شافدس ربي ،وعل الكرسي صا بتةو أنةا

بيدي أبوا النار غلقتهةا وبيةدي جنة الفةردوس فتحتهةا مةن يارنةي أسةكنتو
جن الفردوس »...إلس ،واولو وفو في فسير اآلي :
«واعلةةم يةةا ولةةدي أن أوليةةام

الةةهين ن صةةوم علةةيهم ون فةةم يحزنةةون:
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متصلون باهلل ،وما ان ولي متص باهلل إن وفو يناجي ربو ،مةا ةان موسة
سسةس ينةاجي ربةو ،ومةةا مةن ولةي إن وفةةو يحمة علة الكفةةار مةا ةان علةةي
ررر يحم  ،واد ن أنا وأوليام
وبين يدي رسول
رسول

صل

صل

أشيا مصا فةي األيل ،بةين يةدي اةديم األيل،

عليو وسلم  ،وأن

عز وج صلقنةي مةن نةور

عليو وسلم  ،وأمرني أن أصلع علة جميةع األوليةام بيةدي،

فخلع علةيهم بيةدي ،واةال لةي رسةول

صةل

عليةو وسةلم  :يةا إبةرافيم،

أن ة نقيةةب علةةيهم فكن ة أنةةا ورسةةول

صةةل

عليةةو وسةةلم وأصةةي عبةةد

القادر صلفي ،وابن الرفاعي صلف عبد القةادر ،أةم التفة إلةي رسةول

صةل

عليةو وسةةلم واةال لةةي :يةا إبةةرافيم ،سةر إلة مالة واة لةو :يغلةةق النيةةران،
وسر إل رضوان وا لو :يفتح الدنان ،ففع مالة مةا أمةر بةو ،ورضةوان مةا
أمر بو

إلس» ،ولو ما فو أغر منو.

وذ ر الشعراني أنو أ ال في فها الكالم ،وفةو مةن مقةام انسةتطال  ،عطةي
الر بة صةةا بها أن ينطةق بمةةا ينطةق بةةو ،واةد سةةبقو إلة نحةةو ذلة الشةةيس عبةةد
القادر الديالني ررر وغيره ،فال ينبغي مخالفتو إن بنك صريح» .افـ.
اال الشيس رشيد:
ونقةةول :إن م ب ة فةةهه الةةدعاوى المنكةةرة فةةي عةةالم الغيةةب مةةن ش ة ون ر
العالمين ومالئكتو ،وأ رم رسلو ،وجنتو وناره ،فو الهي يحتاج في إأبا هةا إلة
النك الصريح دون منكره ،فإنو يتبع األص واإلجمان عل أن شي ما مةن ذلة
ن ي ب إن بنك اطعي ،وسنه ر ما انته إليو فهه الةدعاوى فةي إفسةاد الةدين
وإضالل الماليين من المسلمين.
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جام في تب الرفاعي  :أن الشيس أ مةد الرفةاعي مةس بيةده سةمك  ،فةأرادوا
شيها بالنار ،فلم أر فيها النار ،فةه روا لةو ذلة فقةال :وعةدني العزيةز أن ة
ما لمستو يد فها الالش ميد ن حراةو النةار فةي الةدنيا ون فةي اآلصةرة وجةام
فيهةةا :أن سةةيدي أ مةةد الرفةةاعي ةةان ييمي ة وييحيةةي ،ويسةةعد ويشةةقي ،ويفقةةر
ويغني ،وأنو وص إل مقام صارس السماواس السبع في رجلو الخلخال
وفةةي «البهدة الرفاعية » :أن سةةيدفم أ مةةد الرفةةاعي بةةان بسةةتانما فةةي الدنة
لةةبعض النةةاس وذ ةةر لةةو ةةدودما أربع ة  ،واةةد نقل ة فةةها ومةةا ابلةةو فةةي تةةابي
«الحكم الشرعي في محا م القادري والرفاعي ».
وجام في بعض تةب منااةب الشةيس عبةد القةادر الديالنةي :أنةو مةاس بعةض
مريديو ،فشك إليو أمو وبك  ،فرل لها ،فطار ورام مل المةوس فةي المسةام،
وفو صاعد إل السمام ،يحم في ينبي ما ابض من األرواح في ذلة اليةوم،
فطلب منةو أن يعطيةو روح مريةده أو يردفةا إليةو ،فةامتنع ،فدةه الزنبية منةو
فأفلة فسةةقط جميةةع مةةن ةةان فيةةو مةةن األرواح فةةهفب

ة روح إلة جسةةدفا

فصعد مل الموس إل ربو ،وشكا لو ما فعلو عبد القادر ،فأجابو الةر سةبحانو
بما امتنعنا عن نقلو ،إذ نقلنةا فةهه الخرافة فةي الدةزم األول مةن المدلةد التاسةع
من المنار نوي مها وأدبما مع ربنا عز وج .
ونقلنةةا أةةم :أن صطيبمةةا صطةةب المسةةلمين فةةي الهنةةد ذا ة مةرا منااةةب الشةةيس عبةةد
القادر فقال :إن دأة صطف اطع لحم مما ذبح للشةيس عبةد القةادر فةي مولةده -
مةةا ةةانوا يةةهبحون لألصةةنام  -فواع ة عبمتهةةا فةةي مقبةةرة ،فغفةةر
لدميع من دفن فيها رام للشيس عبد القادر

عةةال
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ويةةا وي ة مةةن ينكةةر أم ةةال فةةهه الخرافةةاس ،فيسةةتهدم لرميةةو بمخالف ة اولةةو
عال { :أ َ َ ٓ َّلِ َّن أ َ َۡ ِليَكا ٓ َي َّ
ٱهِ َ ََ ۡكوَ َعلَ ۡكي ِتمۡ ََ َ ُهكمۡ تَ ۡح َزنُكونَ } ،وإنكةار الكرامةاس،

واول اللقاني:

وأأبةةةةةةةتن لألوليةةةةةةةا الكرامةةةةةةة

ومةةةةةن نفافةةةةةا فانبةةةةةهن المةةةةةو

ومن فةهه الكرامةاس بةزعمهم :ادعةام الةو ي ،ون ينافيهةا عنةدفم معارضة
القةةرآن وعبةةادة الشةةيطان ،وعلةةم الغيةةب ،ومل ة النفةةع والضةةر و ةةدبير األمةةر،
و رك الفرائض ،وار كا الفوا ا ألنهةا ن كةون مةن أوليةائهم إن صةوري
لمصلح  ،و ها الكفر الصريح ،ما رى في الشوافد اآل ي :
«الشافد األول :راماس ولي شيطاني مو د ألوفي إبليس»:
اةةال الشةةعراني فةةي رجم ة الشةةيس محمةةد الخضةةري« :و ةةان مةةن أصةةحا
جدي ررر » ،و ان يتكلم بالغرائب والعدائةب مةن داةائق العلةوم والمعةارم
ما دام صا يما ،فإذا اوي عليو الحال كلم بألفا ن يطيق أ د سةماعها فةي ةق
األنبيام وغيرفم ،و ان ييرى في ها ها بلدما في واة ٍ وا ةدٍ ،وأصبرنةي الشةيس
أبو الفض السرسي :أنو جامفم يوم الدمع فسةألوه الخطبة  ،فقةال« :بسةم »
فطلةةع المنبةةر فحمةةد

وأأن ة عليةةو ومدةةده ،أةةم اةةال :وأشةةهد أن ن إلةةو لكةةم إن

إبليس  -عليو الصالة والسالم  -فقال الناس :فر فس السيف ،ونةزل ،فهةر
الناس لهم من الدامع ،فدلس عل المنبر إل أذان العصر ،وما درأ أ ةد أن
يةةدص الدةةامع ،أةةم جةةام بعةةض أفة الةةبالد المدةةاورة ،فةةأصبر أفة

ة بلةةد أنةةو

صطب عندفم وصل بهم ،اال :فعددنا لو ذل اليةوم أالأةين صطبة فةها ونحةن
سا عندنا في بلدنا
نراه جال م
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«وأصبرني الشيس أ مد القلعةي :أن السةلطان اايتبةاي ةان إذا رآه ااصةدما لةو
حول ،ودص البي صوفما أن يبطا بةو بحضةرة النةاس ،و ةان إذا أمسة أ ةدما
يمسكو من لحيتو ،ويصير يبصق عل وجهو ويصفعو ،ت يبةدو لةو إ الاةو،
و ان ن يسةتطيع أ بةر النةاس أن يةهفب تة يفةرغ مةن ضةربو ،و ةان يقةول:
األرر بين يدي اإلنام الهي آ

منو ،وأجسةاد الخالئةق ةالقوارير ،أرى مةا

في بوا نهم .وفي ررر سن سبع و سعين وأمانم ررر .افةـ .ص 94الدةزم
ال اني من «الطبقاس».
اال الشيس رشيد:
أاول :لون أن سلطان ف نم القوم مدنةون بالخرافةاس مة لهم لمةا ةان لم ة
فها المدنون مأوى إن البيمارستان ،يكف فره وشره عنهم.
«الشافد ال اني :رام ولي العافراس والزناة والفاع باأل ان»:
اال في رجم من سماه «سيدي علي و يا من مداذيب النماري »:
« ةةةان ررر مةةةن أعيةةةان المداذيةةةب أربةةةا األ ةةةوال ،و ةةةان يةةةأ ي مصةةةر
والمحل وغيرفما من الةبالد ،ولةو رامةاس وصةوارل ،واجتمعة بةو يو ممةا فةي
صط بين القصرين ،فقال لي :وديني للزلبةاني ،فوديتةو لةو ،فةدعا لةي ،واةال:
يصبرك عل ما بين يدي من البلوى .وأصبرني الشيس محمد الطنيخةي ححةع
اال :ان الشيس و يا ررر يقيم عندنا في المحلة فةي صةان بنةاس الخطةا «أي
العافراس» ،و ان ة مةن صةرج يقةول :اةف تة أشةفع فية عنةد

ابة أن

خرج ،فيشفع فيو و ان يحبس بعضهم اليةوم واليةومين ،ون يمكنةو أن يخةرج
ت يدا في شةفاعتو واةال يو ممةا لبنةاس الخطةا :أصرجةوا ،فةإن الخةان رائةح
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يطبق عليكم ،فما سمع منهن إن وا دة فخرج  ،وواع البااي فمتن لهن
و ان إذا رأى شيس بلد أو غيره ينزلةو مةن علة الحمةارة ويقةول لةو :أمسة
رأسها ت أفع فيهةا فةإن أبة شةيس البلةد سةمر فةي األرر ن يسةتطيع أن
يمشي صطوة ،وإن سمع ص لو صد عبيم والناس يمرون عليةو .و ةان لةو
أ ةةوال غريب ة  .واةةد أصبةةرس عنةةو سةةيدي محمةةد بةةن عنةةان ررر فقةةال :ف ة نم
يخيلون للناس فهه األفعةال ولةيس لهةا قيقة » افةـ .ص 219منةو .وونية فةها
المدنون أنو اواد للعافراس بضمان المغفرة لمن يفدةر بهةن بشةفاعتو ،وأضة
منو علمام الخرافاس المدعون لكرامتو»(.)339
ضرورة التقيد بههه الضوابط والحدود:
إن اإليمةةان بواةةون الكرامةةاس والخةةوارل بغيةةر ضةةوابط ون ةةدود اةةد أفسةةد
عقلية

يةةر مةةن المسةةلمين ،وجعلهةةا مر عمةةا لألوفةةام ،وو ة مةرا للخرافةةاس ،تة

أصبحوا يصداون

دعوى يختلقها أفاك أأيم ،وإن ان

افرة البطالن.

لقد اصترن بعض الدجالين كاي اذب مرفوض من أساسةها ،أشةرس إليهةا
من اب  ،وفةي هةور السةيدة مةريم العةهرام فةول نيسة فةي ضةا ي الزيتةون
بالقافرة ،و بن بعض الصحف واألجهزة رويا فةها اإلفة  ،و لقفةو البسةطام
واألغةةرار والسةةطحيون أنةةو نبةةأ جةةام بةةو الةةو ي ،وإذا عشةةراس األلةةوم مةةن
مسةةلمين ونصةةارى يةةهفبون إلةة المكةةةان المزعةةوم ،ويشةةدون إليةةو الر ةةةال،
ويقضون اللي إل الفدر واافين عل أادامهم ،متحملين مشةال السةفر والسةهر
وشدة الضغط والز ةام ،والتعةرر للسةرا والفدةور ،مةن أجة انتبةار لعة
( )339من فسير «المنار» لرشيد رضا (.)425 - 421/11
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العهرام
سةةا يغم ة علةةيهم ،ويخةةرون
وفةةي فةةهه الز م ة المهفل ة ن غةةرو أن دةةد أنا م
سااطين من اإلعيام ،ب ماس بعض الضعفام من الشيوا وغيرفم حة أاةدام
الدمافير الغافل المسوا  -بسو اإلشةاعاس واألوفةام  -إلة المكةان الموعةود
سول القطعان (.)340
والعديب أن القادة والساس يسكتون عن فةهه األبا ية  ،بة يشةدعونها فةي
الوااةةع ألنهةةا لهةةي الدمةةافير عةةن المطالبةة بحقواهةةا ،واإل سةةاس بالمآسةةي
الكبيرة التي عانيها أو انها
وفةةةي سةةةن 1970م نقلةةة و ةةةانس األنبةةةام إشةةةاع م دافةةةا أن امةةةرأة مةةةن
إندونيسيا حد جنينها في بطنها ،وارأ القرآن الكريم.
ومعن فها أن فهه الخاراة فةول معدةزة عيسة سسةس ،فعيسة اةد نطةق
في المهد صبي،ا ،وفها نطةق فةي الةبطن جنينمةا ،ولةم يقتصةر علة مدةرد النطةق
بلغ األم ،ب داويه فقرأ القرآن العربي المبين.
واد شغ فها النبأ الناس فةي داصة إندونيسةيا وصارجهةا أيا ممةا وأسةابيع ،ون
دي لهم إن الدنين المتكلم القار المر ة

تنااة ذلة الصةحف واإلذاعةاس

وو انس األنبام.
أم بعد فحك و حقيق بين أن المرأة هابة محتالة  ،وأنهةا انة

خفةي فةي

م
صغيرا ،سدل عليو بعض الكلماس وآيةاس مةن القةرآن ،فهةي
مسدال
صدرفا
م
( )340هةةرس صراف ة العةةهرام فةةهه فةةي مصةةر أةةم فةةي القةةدس بعةةد نكب ة
1967م.

زيةةران «يونيةةو»
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ديره بمهارة ي ن يشعر يوارفا ،واستطاع بههه الحيل أن يةر ة فةهه
الضد  ،و خدن الماليين وعشراس الماليين مدة غير يسيرة من الزمان.
وإذا ان فهه ا تشف

يلتها ،فهناك عشةراس وم ةاس مةن ية المحتةالين

الفدةةرة ،وصةةدن المخةةادعين المهةةرة ،لةةم كتشةةف ،و ة النةةاس يعتقةةدون فةةي
أصةةحابها الوني ة والقرب ة  ،وفةةم أبعةةد النةةاس عةةن وني ة

َّ{ :لِ ۡن أ َ َۡ ِليَ كا ٓ ُؤ ُٓ َّلِ َّ

ۡٱل ُم َّنُونَ ََ بلَ ِِ َّ أ َ ۡ ث َ َ ُهمۡ َ تَ ۡعلَ ُمونَ } [األنفال.]34 :
َٰلَٰي َٰلغزَٰلي تحم علٰٓ َٰلم الغي في َٰلنوَٰبق:
لقد ضال صدر الداعي اإلسالمي الكبير الشيس محمد الغزالي مةن ةرة مةا
اةرأ وسةمع مةن المبالغةاس فةي إأبةاس الكرامةاس التةي ةادس لغةي سةنن

فةي

الخلق ،فطفح بو الكي  ،وأوسع العقلي التي نقة فةها السةي مةن الخةوارل نقةدما
عا.
نذ م
اال :في تابو «ر ائز اإليمان بين العق والقلب»:
«ومما ي صه عل المسلمين في األعصار المتأصرة صلطهم بين عةالم الغيةب
وعالم الشهادة ،إن العالم األول غامض الصةورة ،مةبهم المعةالم ،ن نعةرم مةن
قائقو إن القلي الهي عرفنا بو الشارن لحكم اصد إليها.
أمةةا العةةالم الةةهي نعةةيا فيةةو فهةةو واضةةح الصةةورة بةةين المعةةالم ،لعناصةةره
صصائك أابت  ،وللعالا بين بعضها والبعض اآلصر اوانين محكم .
غير أن بعض المتدينين يلبس فها بهاك ،فال تماس في ذفنو صورة دايقة
للحياة وسننها ،ب تحول المادة وصفا ها واوانينها إل سائ رجةراج يتسةاوى
فيو الممكن والمستحي .
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سو ي
غ ْس الدناية؟ وآصةر يقةود
وما نقول في فقيو يفترر أن المي غنس نف ن
اافل مشيعيو يف يشام؟
ولقةةد انتشةةر فةةها اللغةةو فةةي أعصةةار وأاطةةار شةةت  ،فواةةف قةةدمها العلمةةي،
ورسةةب فةةي األذفةةان أن قةةائق األشةةيام غيةةر أابت ة  ،وأن اةةوانين الكةةون غيةةر
مضبو .
والغريةةب أن عةةددما مةةن الم ة لفين فةةي فةةرون ال قاف ة اإلسةةالمي أذنةةوا لهةةها
البا

أن يشيع ،ويستحي أن را أم يسودفا فها الفكر المكهو .
اارأ فهه األاوال المنسوب إل المتصةوفين وانبةر :فة يبقة بعةد صةديقها

مدال نر قام وني ،أو قدم صناعي و يميائي؟
يعم الخواص أنةو ةان ير ةب مةاره و ةان يضةربو فرفةع الحمةار رأسةو،
واال للخواص :اضر  ،فإن فو ذا ضر عل رأس
ويعم غيره أن ي سقط عل الديالني وفو يدرس ،أم اامة بةين يديةو
كلمو بكالم ن يفهمو سةواه وأن مسةا م ا ابتلةع صةبي،ا ،فنةاداه الدسةواي ،فخةرج
يمشي من البحةر ،ووضةع الطفة بةين يةدي الشةيس ويعةم القشةيري أن بعةض
شدر الرمان صا ب إبرافيم بن أدفم ،ورجاه أن يأ

من أمره ،فلم يفعة ابةن

أدفم ،فكرر شدر الرمان رجامه أال مةراس ،أةم وسة إلة رفيةق ابةن أدفةم
أن يشفع في فها األمر ،فتناول إبرافيم رمانتين
وأن صوفي،ا ر ز رمحو في األرر ،فدام ير وواف عليةو ،وأصبةره عةن
سري ان

قا في أرر الروم ،أنها سلم وغنم  ،وأنها سةتعود فةي يةوم

ةةها ،فسةةألو الصةةوفي :مةةن أنة ؟ فأجابةةو الطيةةر :أنةةا مةةهفب الحةةزن مةةن الةةو
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الم منين
كةةي عةةن أبةةي جعفةةر األعةةور أنةةو اةةال :ن ة عنةةد ذي النةةون المصةةري،
فتها رنا دي

اعة األشةيام لألوليةام ،فقةال ذو النةون :مةن الطاعة أن أاةول

لهها السةرير يةدور فةي أربةع يوايةا البية أةم يرجةع مكانةو ،فيفعة

اةال :فةدار

السرير في أربع يوايا البي وعاد إل مكانو.
ضا عن ذي النون المصري أنةو أاسةم علة شةدرة لةيس
ويقك القشيري أي م
فيها ر ب أن ن ر ر بما جني،ا ،فن رس ويقك أن ي في اا نرجس انة
روح بها عل ابن أدفم وفةو نةائم ،وأن أبةا ةرا النخشةبي عطةا أصةحابو،
فضر برجلو األرر فانفدرس عين من مام ينل ،فقال أ دفم :أريد شةربو
في ادح ،فضر النخشةبي بيةده إلة األرر أةم رفعهةا وفيهةا اةدح مةن يجةاج
أبيض ،أ سن ما رأى الشا .
وأن شاب،ا صوفي،ا ا همو ذو النون المصةري بالسةرا وفمةا فةي سةفين  ،فقةال
لو الشا  :ألي قول ذل ؟ أاسم علي يةا ر أن ةدن وا ةدما مةن الحيتةان إن
جةةام بدةةوفرة ،اةةال ذو النةةون :فةةإذا وجةةو المةةام لةةو يتةةان فةةي فةةم ة منهةةا
جوفرة
وأن جماع أنكروا الكراماس فخرج إليهم صوفي ير ةب أسةدما ويقةول :أيةن
المنكرون؟
مشةهورا بالكرامةاس ،وإن إبةرافيم
ويقول الغزالي :ةان أبةو الخيةر التينةاني
م
الراةي صةةار ورام المغةةر  ،فوجةةد أن التينةاني ن ييحسةةن اةةرامة الفا حة  ،فقةةال
الراي في نفسةو :ضةاع سةفر ي أةم صةرج إلة الطهةارة فهاجمةو سةبع ،فعةاد
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إل التيناني وأصبره بمةا ةد مةن السةبع ،فخةرج التينةاني وصةاح باألسةد :ألةم
أاةة لةة ن تعةةرر لضةةيفاني؟ فتنحةة األسةةد فتطهةةر الراةةي ورجةةع إلةة
التيناني ،فقال لو :اشتغلتم بتقويم البافر فخفةتم األسةد ،واشةتغلنا بتقةويم البةا ن
فخافنا األسد
وينق ة عةةن صةةوفي بالبصةةرة أنةةو ةةان إذا صطةةرس عل ة سةةره مسةةأل سةةأل
شيخو عنها ،فيديبها عنها من اصطخر عل بعد المساف .
واال أ د الميه الكرصي :إنو رأى في وجو أسةتاذه إصةاب لةم كةن فيةو مةن
اب ة  ،فسةةألو عنهةةا ،فةةأصبره الكرصةةي أنةةو اشةةته ذاس ليل ة  -وفةةو بةةالعرال -
الطةةوام ةةول البية  ،فطةةار إلة مكة  ،أةةم أراد أن يشةةر مةةن يمةةزم ،فزلة
ادمو عل بابها ،فأصيب وجهو
و ةةان بشةةر الحةةافي يمشةةي عل ة المةةام ومةةاس صةةوفي فةةي سةةفين فدهةةزه
الناس وفموا بإلقائو في البحر ،فدةف البحةر ،واسةتقرس السةفين علة أرضةو،
ابرا ،ودفنوه ،فلما فرغوا استوى المام فار فع المر ب
فنزلوا و فروا لو م
لقةةد ةةان مةةن ر م ة

باألم ة اإلسةةالمي أن سةةلفها الصةةالح سةةلم مةةن فةةها

الدام ،وأن النبي وأصةحابو و ةابعيهم بإ سةان لةم يعرفةوا فةهه البلمة  ،فسةعدس
بهم الدنيا ،ورشدس بهم الحياة ،وبلغةوا أمانةاس الةو ي بصةدل ،وغرسةوفا فةي
أرجام األرر بقدرة ،فكان الحضارة اإلسالمي بر عل اإلنساني لها.
ولةةةو أن المةةةهة محمةةةد  -مةةةافم

 -عةةةر هم فةةةهه األوفةةةام عةةةن الكةةةون

أأرا.
والكائناس ما فتحوا
اطرا ،ون أعقبوا م
مصرا ،ون فدوا م
م
م
أجيان من المسلمين ن مادة الكون عدين يشةكلها النةاس
وإنو ليحزننا أن
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يف يشامون ،فليس لها سماس معتادة ون اوانين مطردة.
وإنو ليحزننا أن من قربوا إل

بةبعض العبةاداس يتصةورون أن اربةا هم

نقض لبناس الكون ،أو شيع في نبامو الفوض

واألغر من ذلة أن يبة

فها التصور المعت اائ مما في صطب بعةض النةاس ومقةان هم ،فةي الواة الةهي
فر فيها العلم المةادي ،فغةاص فةي أعمةال الةهرة ،وغةا فةي أجةوام الفضةام،
و قلب في علو الكون وسفلو ،يتدبر سةنن الفطةرة وعدائةب الخلةق ،ويعةود مةن
فنا وفناك بالروائع»( .)341انته .
وأود أن أر ةةد أن الشةةيس الغزالةةي :ن ينكةةر الكرامةةاس ،ولكنةةو ينكةةر الغلةةو
والمبالغ في إأبا ها ،وإشاعتها بالصورة التي ذ رفةا ،تة
الوجود ،وسنن

كةاد لغةي اةوانين

في الخلق.

َٰب تيمي ت ي َٰۡلَها في باب َٰلِ َٰنات:
بين شيس اإلسالم ابن يمي في تا «الفراان بةين أوليةام الةر من وأوليةام
الشيطان» مةا يعةرر لةبعض النةاس مةن أوفةام و خةيالس فةي بةا الكرامةاس
والخوارل ان ير منها من فع الشيا ين ،فقال:
«وذل أن الخوارل منها ما فو من جنس العلم المكاشةفاس ،ومنهةا مةا فةو
من جنس القدرة والمل

التصرفاس الخارا للعاداس ،ومنها ما فةو مةن جةنس

الغن ة عةةن جةةنس مةةا يعطةةاه النةةاس فةةي البةةافر مةةن العلةةم والسةةلطان والمةةال
والغن .
وجميع ما ي يو

لعبده من فهه األمةور :إن اسةتعان بةو علة مةا يحبةو

(« )341ر ائز اإليمان بين العق والقلب» للشيس محمد الغزالي (ص )112وما بعدفا.
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بةةو ورسةةولو ،ايداد بةةهل

ورسولو ،وعل درجتو ،وإن استعان بةو علة مةا نهة

عنو ورسولو الشرك والبلم والفوا ا ،اسةتحق بةهل الةهم والعقةا  ،فةإن لةم
يتدار و

عال بتوب أو سناس ما ي وإن ان أم الو من المهنبين.

يرا ما ييعااب أصحا الخوارل ارة م بسلبها ،ما يعةزل الملة عةن
ولهها م
ملكو ،ويسلب العالم علمو ،و ارة م بسلب التطوعاس ،فينق من الونية الخاصة
إلة العامة  ،و ةارة م ينةةزل إلة درجة الفسةةال ،و ةارة م ير ةةد عةن اإلسةةالم ،وفةةها
يكةةون فةةيمن لةةو صةةوارل شةةيطاني  ،فةةإن ية مةرا مةةن ف ة نم ير ةةد عةةن اإلسةةالم،
و ية مةرا مةةنهم ن يعةةرم أن فةةهه شةةيطاني  ،ب ة يبنهةةا مةةن رامةةاس أوليةةام ،
ويبن من يبن منهم أن

عةز وجة إذا أعطة عبةدما صةرل عةادة لةم يحاسةبو

علة ذلة  ،مةن يبةةن أن

إذا أعطة عبةدما مل مكةا ومة م
ةان و صةرفما لةم يحاسةةبو

مأمورا بهةا ون منهي،ةا
عليو ،ومنهم من يستعين بالخوارل عل أمور مبا  ،ن
م
عنها ،فهها يكون من عموم األوليام وفةم األبةرار المقتصةدون ،وأمةا السةابقون
المقربون فأعل من ف نم ،ما أن العبد الرسول أعل من النبي المل .
ولمةةا ان ة الخةةوارل ية مةرا مةةا ةةنقك بهةةا درج ة الرج ة
الصةةالحين يتةةو مةةن م ة ذلة ويسةةتغفر
الزنا والسرا  ،و عرر عل بعضهم فيسأل

ةةان يةةر مةةن

عةةال  ،مةةا يتةةو مةةن الةةهنو ،
يوالهةا ،و لهةم يةأمر المريةد

السةةال أن ن يقةةف عنةةدفا ،ون يدعلهةةا فمتةةو ،ون يتةةبدح بهةةا ،مةةع ةةنهم أنهةةا
راماس ،فكيف إذا ان بالحقيق من الشيا ين غويهم بهةا؟ فةإني أعةرم مةن
خا بو النبا اس بما فيها من المنافع ،وإنمةا يخا بةو الشةيطان الةهي دصة فيهةا
وأعرم من يخا بهم الحدر والشدر و قةول :فني مةا لة يةا ولةي

فيقةرأ آية
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الكرسي فيهفب ذل .
وأعةةرم مةةن يقصةةد صةةيد الطيةةر ،فتخا بةةو العصةةافير وغيرفةةا ،و قةةول:
صهني ت يأ لني الفقرام ،ويكون الشيطان اةد دصة فيهةا ،مةا يةدص اإلنةس،
ويخا بو بهل .
ومنهم من يكون في البي وفةو مغلةق ،فيةرى نفسةو صارجةو ،وفةو لةم يفةتح
وبةةالعكس ،و ةةهل فةةةي أبةةوا المدينةةة  ،و كةةون الدةةن اةةةد أدصلتةةو وأصرجتةةةو
بسةةرع  ،أو مةةر بةةو أنةةوار ،أو حضةةر عنةةده مةةن يطلبةةو ،ويكةةون ذلةة مةةن
الشةةيا ين يتصةةورون بصةةورة صةةا بو ،فةةإذا اةةرأ آي ة الكرسةةي مةةرة بعةةد مةةرة
ذفب ذل

لو.

وأعرم من يخا بو مخا ب ويقول لو :أنا من أمر
الهي بشر بو النبي صل

 ،ويعده بأنو المهةدي

عليو وسلم  ،ويبهر لو الخةوارل ،م ة أن يخطةر

بقلبو صرم في الطير والدراد فةي الهةوام ،فةإذا صطةر بقلبةو ذفةا الطيةر أو
م
شمان ،ذفب ي أراد ،وإذا صطةر بقلبةو ايةام بعةض المواشةي
الدراد يمينما أو
أو نومو أو ذفابو ،ص لو ما أراد ،من غير ر منو فةي البةافر ،و حملةو
إل مك و أ ي بو ،و أ يو بأشخاص في صورة جميل و قول لو :فةهه المالئكة
الكروبيةةةةون أرادوا ييار ةةةة  ،فيقةةةةول فةةةةي نفسةةةةو :يةةةةف صةةةةوروا بصةةةةورة
المردان()342؟ فيرفع رأسو فيددفم بلح
أنةة

ويقول لو :عالم أن أنة المهةدي

بةة فةةي جسةةدك شةةام  ،فت بةة ويرافةةا ،وغيةةر ذلةة  ،و لةةو مةةن مكةةر

( )342المردان :جمع أمرد ،وفو الشا الهي ن لحي لو.
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الشيطان»( .)343افـ.
َٰلنوَٰبق نا بي نحمود َنذنو َن اح:
واال شيس اإلسالم ابن يمي فةي بيةان أنةوان الخةوارل ومةا ييحمةد منهةا ومةا
ييهم وما ييباح:
أأيرا :إن ص بو فائدة مطلوب في الدين ةان مةن
«الخارل شفما ان أو م
عا ،إمةةا واجةةب وإمةةا مسةةتحب ،وإن
األعمةةال الصةةالح المةةأمور بهةةا دينمةةا وشةةر م
صة بةو أمةةر مبةاح ةان مةةن نعةم

شةكرا ،وإن ةةان
الدنيوية التةةي قتضةي
م

علة وجةةو يتضةةمن مةةا فةةو منهةةي عنةةو نهةةي حةةريم أو نهةةي نزيةةو ،ةةان سةةببما
للعةةةها أو الةةةبغض ،قصةةة الةةةهي أو ةةةي اآليةةةاس فانسةةةلس منهةةةا «بلعةةةام بةةةن
معهورا نجتهةاد أو قليةد ،أو نقةك عقة أو
باعورام» ،لكن اد يكون صا بها
م
علم ،أو غلب

ال ،أو عدز أو ضرورة ،فيكون من جنس «برح» العابد.

والنهي اد يعود إل سبب الخارل ،واد يعود إل مقصوده ،فاألول :م ة أن
يدعو دعام منهي،ا عنةو اعتةدام عليةو ،واةد اةال عةال ۡ { :ٱد ُ
عكوَْٰ َببَّ ُِكمۡ تَضَك ُّعا
ََ َُ ِۡيَ ك َّلِنَّ كءُ َ ت ُِح ك ُّ ۡٱل ُم ۡع َك ِت َ } [األعةةرام ،]55 :وم ة األعمةةال المنهةةي عنهةةا إذا

أورأ

أأيرا.
شفما أو م

وال ةةاني :أن يةةدعو عل ة غيةةره بمةةا ن يسةةتحقو ،أو يةةدعو للبةةالم باإلعان ة ،
ويعينةةو بهمتةةو :خفةةرام العةةدو ،وأعةةوان البلم ة مةةن ذوي األ ةةوال ،فةةإن ةةان
صةةا بو مةةن عقةةالم المدةةانين والمغلةةوبين غلب ة بحي ة يعةةهرون ،والنااصةةين
صةةا ن يالمةةون عليةةو ةةانوا بر ي ة  .واةةد بين ة فةةي غيةةر فةةها الموضةةع مةةا
نق م
(« )343مدمون فتاوى شيس اإلسالم أ مد بن يمي » (.)301 - 298/11
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يعهرون فيو ،وما ن يعهرون فيو ،وإن انوا عالمين اةادرين ةانوا «بلعامية »،
فةإن مةن أ ة بخةارل علة وجةو منهةي عنةو ،أو لمقصةود منهةي عنةو ،فإمةةا أن
معفوا عنو برح ،أو يكون متعمدما للكه
معهورا
يكون
م
،

بلعام.

فةةتلخك أن الخةةارل أالأ ة أاسةةام :محمةةود فةةي الةةدين ،ومةةهموم فةةي الةةدين،
ومباح ن محمود ون مهموم في الدين ،فةإن ةان المبةاح فيةو منفعة ةان نعمة ،
وإن لةةم يكةةن فيةةو منفعةة ةةان سةةائر المبا ةةاس التةةي ن منفعةة فيهةةا اللعةةب
والعب .
اال أبو علي الدويجاني :ن البما لالستقام ن البمةا للكرامة  ،فةإن نفسة
مندبلةةة علةةة

لةةةب الكرامةةة  ،وربةةة يطلةةةب منةةة انسةةةتقام  ،اةةةال الشةةةيس

السهروردي في عوارفو :وفها الهي ذ ره أص عبيم بيةر فةي البةا  ،وسةر
غفةةة عةةةن قيقتةةةو يةةةر مةةةن أفةةة السةةةلوك والطةةةال  .وذلةةة أن المدتهةةةدين
والمتعبدين سمعوا عةن سةلف الصةالحين المتقةدمين ،مةا منحةوا مةن الكرامةاس،
وصوارل العاداس ،فأبدا نفوسهم ن زال تطلع إل شيم من ذل  ،ويحبةون أن
يرياوا شي ما من ذل  .ولع أ دفم يبق منكسر القلب ،مته مما لنفسةو فةي صةح
عملو ،ي لم يكاشف بشيم من ذل  ،ولو علموا سر ذل لهان عليهم األمةر،
فيعلم أن

يفتح عل بعض المدافدين الصاداين من ذل بابما.

والحكم فيو أن يزداد بما يرى من صوارل العاداس وآأار القدرة يقينمةا(،)344
فيقةوى عزمةو علة فةةها الزفةد فةي الةدنيا ،والخةةروج مةن دواعةي الهةوى ،واةةد

( )344في األص  :فننا .ومن الواضح أنو حريف ابع أو ناسس ،وبقي الكالم ةدل علة مةا
أأبتناه.
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يكةةون بعةةض عبةةاده يكاشةةف بصةةدل اليقةةين ،ويرفةةع عةةن البةةو الحدةةا  ،ومةةن
وشف بصدل اليقين أغنةي بةهل عةن ررية صةرل العةاداس ألن المةراد منهةا
ان صول اليقين ،واد ص اليقين ،فلو وشف فها المريول صدل اليقةين
بشيم من ذل ما ايداد( )345يقينما .فةال قتضةي الحكمة شةف القةدرة بخةوارل
العاداس لهها الموضع استغنام بو ،و قتضي الحكم شةف ذلة آلصةر لموضةع
اجتو ،و ان فها ال اني يكون أ م اسةتعدادما وأفلية مةن األول .فسةبي الصةادل
مطالب النفس بانستقام  ،فهي

الكرام  ،أم إذا واع في ريقو شيم صةارل

ان أن لم يقع ،فما يبالي ون ينقك بهل  ،وإنما ينقك باإلصالل بواجب ةق
انستقام .
فةةةتعلم فةةةةها ألنةةةةو أصةةةة

بيةةةر للطةةةةالبين ،والعلمةةةةام الزافةةةةدين ،ومشةةةةايس

الصوفي ( .)346انته .
َٰلهنط َٰل َٰبع َٰۡ :لَلياي تملِون ۡلنِستم َ غي هم ض َٰ َ نِعا:
النقطةةة الرابعةةة فةةةي فةةةها األصةةة عةةةن األوليةةةام :أنهةةةم رررس ن يملكةةةون
م
فضةال عةن أن يهبةوا شةي ما
ضرا ،فةي يةا هم أو بعةد ممةا هم،
ألنفسهم نفعما ون ،
من ذل لغيرفم.
وفها اد ا ضح بعدما ذ رناه من الم المحققين من القةدام والمحةدأين عةن
رامةةاس األوليةةام ،ومةةا دصلهةةا مةةن األوفةةام واأل اذيةةب ،ت ة أفسةةدس عقةةول
العوام ،وأعط ف نم األوليام من السلط في التصرم في الكون ما لةم يعةط

( )345في األص  :نيداد يقينما ،ولكن سيال العبارة يقتضي ما أأبتناه.
(« )346مدمون فتاوى شيس اإلسالم أ مد بن يمي » (.)319/11
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ألولي العزم من الرس  ،وما يدع الكون يمضي بغير سنن حكمو.
إن اعتقةةةاد يةةةةر مةةةن عةةةةوام المسةةةةلمين :أن األوليةةةام  -ون سةةةةيما الكبةةةةار
والمشافير منهم  -اد أ لق يدفم في الكون يتصرفون فيو يف يشارون ،فهةم
يملكةةون أن يضةةروا وينفعةةوا ،وأن يخفضةةوا ويرفعةةوا ،وأن يعطةةوا ويمنعةةوا،
ت يعم من يعم أن من يسةمونهم األاطةا األربعة  :الديالنةي ،والرفةاعي،
والبدوي ،والدسواي ،اد قاسموا فيمةا بيةنهم التصةرم فةي الكةون ،واةد اسةموه
إل أربع أاسام ،لك منهم ربع يتصرم فيو يف يشام وبةدون قيةد بالسةنن
الكوني  ،وشبك األسبا والمسبباس.
وفها لو من مبافر الشرك التي دصل علة المسةلمين ممةن جةاورفم مةن
الةةوأنيين ومةةن شةةابههم ،فةةالحق أن

و ةةده فةةو المتصةةرم فةةي الكةةون ،وفةةو

صةةا ب السةةلطان المنفةةرد بةةالخلق واألمةةر والتةةدبير ،يميةة ويحيةةي ،ويفقةةر
ويغني ،ويضح ويبكةي ،ويمنةع ويعطةي ،ويعةز ويةهل ،ويهةدي ويضة { :قُك ِ
هكز ُ ۡٱل ُم ۡلكََ ِنمَّك تَََٰكا ٓ ُي ََت ُ ِع ُّكز َنك تَََٰكا ٓ ُي
ٱللَّ ُت َّم ب َن ِلََ ۡٱل ُم ۡل َِ ت ُ ۡكؤتِي ۡٱل ُم ۡلكََ َنك تَََٰكا ٓ ُي ََت َ ِ
كاب
َٰكا ٓ ُي بِيَك ِ ََ ۡٱل َن ۡيك ُ َّلِنَّككََ َ
علَك بكٰٓ ُ ك ِ َ
ََت ُك ِذ ُّل َنك ت َ َ
شك ۡكيي قَك ِت  26تُككو ِل ُب ٱلَّ ۡيك َ فِككي ٱلهَّ َتك ِ
كي ِنك َ ۡٱل َم ِيك ِ ََت ُ ۡنك ِ ُ
اب فِي ٱلَّ ۡي ِ ََت ُ ۡنك ِ ُ
ج ۡٱل َم ِيك َ ِنك َ ۡٱل َحكي ِ ََتَك ۡ ُز ُ
ق
ََتُو ِل ُب ٱلهَّ َت َ
ج ۡٱل َح َّ

ساب} [آل عمران.]27 ،26 :
َن ت َ َ
َٰا ٓ ُي ِبغَ ۡي ِ ِ َ
ِ أَنَّك تَ ۡم ِل ُ
صك َ ََ َنك ت ُۡنك ِ ُ
ج
كَ ٱلس َّۡكم َع ََ ۡٱۡل َ ۡب ب َ
{قُ ۡ َن تَ ۡ ُزقُ ُِم ِنك َ ٱلسَّك َما ٓ ِي ََ ۡٱۡل َ ۡب ِ
سكيَنُولُونَ َّ
ۡٱل َح َّي ِن َ ۡٱل َم ِي ِ ََت ُۡن ِ ُ
ٱهُ فَنُك ۡ أَفَ َكَل
ج ۡٱل َم ِي َ ِن َ ۡٱل َحي ِ ََ َن تُك َِب ُ ۡٱۡل َ ۡنك َ فَ َ
ت َ َّنُونَ } [يونس.]31 :
ابََ َّ
{أ َ َ لَءُ ۡٱل َن ۡل ُ
ٱهُ َببُّ ۡٱل ب َعلَ ِمي َ } [األعرام.]54 :
ق ََ ۡٱۡل َ ۡن و ُ ت َ َ َ
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ٱهُ ِب ُ
س ۡسََ َّ
س ۡسكََ بِ َن ۡيك فَت َُكو َ
ض فَ ََل َا ِ
ف لَ ٓءُ َّلِ َّ ُه َو َََّلِن تَ ۡم َ
{ َََّلِن تَ ۡم َ
ش َ
علَ بكٰٓ ُك ِ
ش َۡيي قَ ِت ُ ََ 17ه َو ۡٱلنَا ِه ُ فَ ۡوقَ ِع َا ِدَِ ََ ُه َو ۡٱل َح ِِي ُم ۡٱل َن ِي ُ } [األنعام.]18 ،17 :

واد اال عال يخا ب صير صلقو وصا م رسلو محمةدا صةل

عليةو وسةلم

ٱهُ ََلَ ۡو ُه ُ أ َ ۡعلَك ُم ۡٱلغَ ۡيك َ َّل َۡخك َ ِۡث َ ۡ ُ
شا ٓ َي َّ
{ :قُ َّ ٓ أ َ ۡن ِل َُ ِلهَ ِۡسِي نَ ِۡعا ََ َ َ
ت
ض ًَّٰ َِّل َّ َنا َ
ِن َ ۡٱل َن ۡي ِ ََ َنا َن َّ
سهِ َي ٱلس ُّٓو ُي َّلِ ۡن أَنَ َا َّلِ َّ نَذِت ََبََِٰي ِلنَ ۡو تُ ۡؤ ِنهُونَ } [األعرام.]188 :
وفي سورة أصرى اال لو{ :قُ ۡ َّلِنِي َ ٓ أ َ ۡن ِل َُ لَ ُِمۡ َ
ش َٰ} [الدن.]21 :
ض َٰ ََ َ َب َ

فإذا ان فها شأن سيد الرس وصفوة الخلق فكيف بمن دونو من أ باعو؟
نورا نمشي بو في البلماس ،وفراانما نيميز بو بين المتشابهاس.
اللهم اريانا م

***

األص الرابع عشر
ييارة القبور الشرعي والبدعي
***
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األص الرابع عشر
ييارة القبور الشرعي والبدعي
اال اإلمام سن البنا في األص الرابع عشر من أصولو العشرين:
«وييةةارة القبةةور  -أي،ةةا ان ة  -سةةن مشةةروع  ،بالكيفي ة المةةأأورة ،ولكةةن
انسةةتعان بةةالمقبورين  -أي،ةةا ةةانوا  -ونةةدامفم لةةهل  ،و لةةب اضةةام الحاجةةاس
مةةنهم ،عةةن اةةر أو بعةةد ،والنةةهر لهةةم ،و شةةييد القبةةور ،وسةةترفا ،وإضةةام ها،
والتمسح بها ،والحلف بغير

 ،ومةا يلحةق بةهل مةن المبتةدعاس :بةائر دةب

محاربتها ،ون نتأول لههه األعمال سد،ا للهريع ».
وفها األص يتضمن عدة أ كام مهم :
 -1م
أون :بيةةان كةةم ييةةارة القبةةور ،وأنهةةا سةةن مشةةروع  ،مةةن المسةةتحباس
للمسلم.
 - 2أانيما :بيان أن سني ييارة القبور واسةتحبابها :مقيةدة بةأن كةون بالكيفية
المأأورة ،ما وضحتها السن النبوي  ،أما الكيفي المبتدع  ،فك بدع ضالل .
 - 3أال مةةةا :أن انسةةةتعان بةةةالمو

«المقبةةةورين» ونةةةدامفم و لةةةب اضةةةام

الحاجاس منهم والنهر لهم من الكبائر التي دب محاربتها.
 - 4رابعمةةةا :أن شةةةييد القبةةةور للمةةةو
والحلف بغير

وسةةةترفا وإضةةةام ها والتمسةةةح بهةةةا

ضةا فةي بةا الكبةائر
وما يلحق بهل من المبتدعاس :يةدص أي م

التي دب محاربتها ،ون نتأول لهةهه األعمةال ،ون لةتمس لهةا المخةارج ،سةد،ا
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للهريع .
وسةةنتحد عةةن فةةهه األمةةور أو األ كةةام األربعة فيمةةا يلةةي مةةن الصةةفحاس
لنلقي الضوم عليها ،ت ير فع اللبس ،و زول الغشاوة عن األعين.

***
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 - 1ييارة القبور سن
أما الحكم األول فهو :أن ييارة القبور سن مشةروع  ،لمةا فيهةا مةن التةه ير
بالموس فاذم اللةهاس ،والتةه ير بةاآلصرة دار القةرار ،فةإن القبةر أول منةزل مةن
منايل اآلصرة.
واد ان النبي صل

عليو وسلم في أول األمر نه عةن ييةارة القبةور،

ربما لما ةان يحةد عنةدفا فةي الدافلية مةن مبةافر الشةرك ،أةم أمةر  -عليةو
الصالة والسةالم  -بزيار هةا ،واعتبةر العلمةام النهةي السةابق منسةو مصا ،واسةتقر
األمر عل ذل .
وأمره سسس بزيارة القبور إنما فو للعب وانعتبةار ،ية نةرى اإلنسةان
الهي ةان مة م السةمع والبصةر ،والةهي ةان يمشةي فةي األرر مر م ةا ،أنةو
يخرل األرر ،أو يبلغ الدبال م
ون :اد أودن في فرة ن مةام بهةا ون فةوام،
واد أب فةها المعنة فةي عةدة أ ادية  ،نةه ر منهةا فنةا مةا اسةتقيناه مةن تةا
الحافل المنهري في «الترغيب والترفيب»:
عن أبي فريرة ررر اال :يار النبي صل

عليةو وسةلم ابةر أمةو ،فبكة

وأبك من ولو ،فقالَٰ« :خك أذن ببكي فكي أن أخك غِ لتكا فلكم تكؤذن لكي،
ََٰخكككك أذن ء أن أزَب ق هككككا فككككأذن لككككي ،فككككزَبََٰ َٰلن ككككوب فننتككككا تككككذ
َٰلموت»( ،)347رواه مسلم وغيره.
عةن أبةةي سةعيد الخةةدري ررر اةال :اةةال رسةول
( )347مسلم في الدنائز (.)976

صةةل

عليةو وسةةلم :
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«َّلنككي نتيك ِم عك زتككابة َٰلن ككوب ،فزَبَهككا فككنن فيتككا ع ك ة» ،رواه أ مةةد
وروا و محتا بهم في الصحيح(.)348
وعةةن ابةةن مسةةعود ررر أن رسةةول

عليةةو وسةةلم اةةال « :ه ك

صةةل

نتي ِم ع زتابة َٰلن وب ،فكزَبََٰ َٰلن كوب ،فننتكا تزهك فكي َٰلك نياَ ،تكذ
َٰآلَ ة» ،رواه ابن ماجو بإسناد صحيح(.)349
عن ابن بريدة عن أبيو ررر اال :اةال رسةول

صةل

عليةو وسةلم :

اةةةد نةةة نهيةةةتكم عةةةن ييةةةارة القبةةةور ،فقةةةد أذن لمحمةةةد فةةةي ييةةةارة ابةةةر أمةةةو،
فزوروفا ،فإنها ه ر اآلصرة» .رواه الترمهي ،واال :دي صحيح(.)350
اال الحافل المنهري :اد ةان النبةي صةل

عليةو وسةلم نهة عةن ييةارة

القبور نهيما عا ،ما للرجال ،والنسام ،أم أذن للرجال في ييار هةا ،واسةتمر النهةي
في ق النسام ،واي  :انة الرصصة عامة  ،وفةي فةها ةالم وية فةي غيةر
فها الكتا  .و

أعلم.

يةرا
وأاول فنا :اد اصتلةف الفقهةام فةي كةم ييةارة النسةام للقبةور اصتالفمةا
م
ذ ره اإلمام النووي في «المدمون» ،وغيره نصتالم األ ادية الةواردة فةي
( )348واةةال الهي مةةي :رجالةةو رجةةال الصةةحيح ( ،)58 ،57/3وذ ةةره األلبةةاني فةةي «صةةحيح
الترغيب» ( ،) 3543والواضح مةن فةها الحةدي وغيةره أن مصةلح الزيةارة عةود علة
الزائر ،فهي زفده في الدنيا ،و ه ره باآلصرة ،أ ةر ممةا عةود علة المةزور ،مةا يعتقةد
ير من الناس.
( )349رواه فةةي الدنةةائز ( ،)1571وااتصةةر فةةي «الزوائةةد» عل ة حسةةين إسةةناده ألن فيةةو
أيةو بةةن فةاني ،وفةةو مختلةةف فيةو ،واةةال فةةي «التقريةب» :صةةدول فيةةو لةين .ومةةن أةةم ن
ير قي دي و لدرج الصحيح.
( )350رواه في الدنائز ( ،)1054وذ ره األلباني في «صحيح الترغيب» (.)3544
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ذلة  ،والةهي يتضةةح لةي أن الزيةارة مشةةروع للدميةع ألن األ ادية المبيحة
جامس عام للدنسةين ،مةا عللة الرصصة بةأمر يشةملهما ،وفةو التزفيةد فةي
الدنيا والته ير باآلصرة ،وأصه العبرة.
واد جامس عةدة أ ادية

ةدل علة اإلبا ة للنسةام ،علة أن ذلة يدةب أن

يقيد بعدة أمور ،منها :التزام الحشم وعدم التبةرج ،ومنهةا :عةدم دديةد الحةزن
والتعديد والنوح ،ومنها :أن ك ر من ذلة  ،فا مةا علة ةق الةزوج واألوند،
وي يد فها دي « :لع هللا زََّ َٰبَٰت َٰلن وب» الهي رواه الترمهي وابةن ماجةو
عن أبي فريرة ،من ريق عمر بن أبي سةلم  ،وفةو مةتكلم فيةو ألن الصةيغ
قتضي المبالغ  ،و دي ابةن عبةاس فةي لعةن يائةراس القبةور مةن رواية أبةي
صةةةالح ،واةةةد ضةةةعفو الك يةةةرون ،واةةةال الحةةةافل فةةةي «التقريةةةب» :ضةةةعيف
مدلس(.)351
واد بةين لنةا أن ييةارة القبةور مةا جةامس فةي الحةدي  :إنمةا فةي لمصةلح
الحي ،ن لمصلح المي  ،وأ ر الناس يزورون المية فةي ابةره لي نسةوه ،أو
ليقرأوا عنده القرآن ،أو يتصةداوا بصةدا عنةد ابةره ،أو ليةدعوا لةو ويسةتغفروا
لو.
والهي ينبر فةي األ ادية يدةد أن الزيةارة إنمةا فةي لتةه ير الحةي بةالموس
واآلصرة ،ما روي أن سيدنا ع مان ان يبكي بكام شديدا إذا يار القبر.

( )351راجةةةع «المدمةةةون» ( ،)311/5و نيةةة األو ةةةار» ( . )166 ،165/4دار الديةةة -
بيةةروس .و الفةةتح الربةةاني» ( ،)163 ،162/8و يةةف نتعام ة مةةع السةةن ؟» (ص- 115
.)117
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فعن ابن فاني مول ع مان بن عفان اال :ةان ع مةان ررر إذا واةف علة
ابر يبكي ت يب لحيتو ،فقية لةو :ه رالدنة والنةار فةال بكةي ،و ةه ر القبةر
صل

فتبكي؟ فقال :إني سمع رسول

عليو وسةلم يقةولَٰ« :لن ك أَل

نهزل ن نهازل َٰآلَ ة ،فنن نها نهء فما بع أتس نهءََّ ،لن لم تهب نهء
فما بع أشك » ،اةال :وسةمع رسةول

صةل

عليةو وسةلم يقةول« :نكا

بأت نهظ َٰ قكط َّل ََٰلن ك أفظكع نهكء» ،رواه الترمةهي واةال :ةدي

سةن

غريةةب( .)352وياد رييةةن فيةةو ممةةا لةةم أره فةةي شةةيم مةةن نسةةس الترمةةهي ،اةةال
فاني :وسمع ع مان ينشد عل ابر:

فةةةإن ةةةنا منهةةةا ةةةنا مةةةن ذي وإن فةةةةةإني ن إصالةةةةة ناجيةةةةةا
عبيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

***

ضةةا ابةةن ماجةةو فةةي الزفةةد
( )352رواه الترمةةهي فةةي الزفةةد ( ،)2309واةةال فيةةو :غريةةب ،وأي م
( ،)4267والحةةا م وصةةححو ( ،)371/1واةةال الةةهفبي :ابةةن بحيةةر  -أ ةةد الةةرواة  -لةةيس
بالعمدة ،ومنهم من يقويو ،وفاني روى عةن جماعة  ،ون ذ ةر لةو فةي الكتةب السةت  .افةـ.
والعديةةب أن الةةهفبي وافةةق الحةةا م علة صةةحيح ةةدي مةةن ريةةق ابةةن بحيةةر ابة فةةها
الحدي مباشرة ،وابن بحير وأقو ابن معين وغيره ،واضطر فيو اول ابن بةان ،وفةها
الحدي سنو األلباني في «صحيح الدامع الصغير» (.)5623
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 - 2ييارة القبور بين السن والبدع
وإذا ان ييارة القبور سن مشروع  ،ما صح بهل األ ادي لما فيهةا
من ه ير بالموس ،و ه ير بةاآلصرة ،و زفيةد فةي الةدنيا ،فهةها صةاص بالزيةارة
المنضبط بمنها السن  ،وأ كام الشرن.
ومن فهه األ كام :أن ن يطأ القبةر ،ون يصةلي عنةده ،ون يصةلي إليةو ،ون
يدلس عليو ،ون يدعو المي أو يستغي بو ،ب يدعو

عال ويسةتغي بةو،

ضرا ون نفعما.
فأف القبور ن يملكون لو ،
روى مسلم في «صحيحو»( )353عن أبي فريرة اال :اال رسةول
عليو وسلم ۡ« :لن تهلس أ

م علٰٓ همك ة ف حك ق ثيابكء فك نل

صةل
َّللكٰٓ

هل َ ،ي لء ن أن تهلس علٰٓ ق ».
ومن السن المأأورة :أن يسلم عل أف القبةور إذا يارفةمَٰ« :لسكَل علكيِم
تا أه َٰل تاب ن َٰلمؤنهي ََّ ،لنا َّلن شاي هللا بِم

نون»(.)354

روى مسلم في «صحيحو» عن أبي الهيةاج اةال :اةال لةي علةي« :أن أبع ة
عل مةا بع نةي عليةو رسةول

صةل

عليةو وسةلم ؟ أن ن ةدن صةورة م إن

مسةةتها ،ون ابة مةرا مشةةرفما إن سةةويتو»( .)355أمةةا مةةس الصةةورة فألنهةةا فةةي
( )353رواه في الدنائز برام (.)971
( )354صح الدعام للمي مرفوعما عن عدد من الصحاب  ،وسيأ ي بعضها.
( )355رواه مسلم في الدنائز ( ،)979وأبو داود في الدنائز ( ،)3218با في سوي القبر،
والترمةةهي فةةي الدنةةائز ( ،)1049والنسةةائي فةةي الدنةةائز ( ،)89 ،88/4مةةن ةةدي علةةي
رضي عنو .
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أو مع

.

وأما سوي القبور :فلما في عليتها من الفتنة بأربابهةا و عبيمهةا ،وفةو مةن
ذرائع الشرك ووسائلو ،فصرم الهمم إل الوااي من فها وأم الةو مةن مصةالح
الدين ومقاصده وواجبا و ،ولمةا واةع التسةاف فةي فةهه األمةور واةع المحةهور،
،
محطةا لر ةةال العابةةدين المعبمةةين
وعبمة الفتنة بأربةةا القبةةور ،وصةةارس
لها ،فصةرفوا لهةا جة العبةادة :مةن الةدعام وانسةتعان وانسةتغاأ  ،والتضةرن
لها ،والهبح لها ،والنهور ،وغير ذل من

شرك محبور(.)356

ابن القيم يحهر من بدن القبور وآفا ها:
اال اإلمام ابن القيم :في تابو «إغاأ اللهفان من مكايةد الشةيطان» فةي بيةان
مةا سةةنو الرسةول فةةي القبةةور ومةا نهةةي عنةو« :ومةةن جمةةع بةين سةةن رسةةول
صةةل

عليةةو وسةةلم فةةي القبةةور ومةةا أمةةر بةةو ونه ة عنةةو ،ومةةا ةةان عليةةو

ضةا
أصحابو ،وبين ما عليو أ ر الناس اليوم :رأى أ دفما مضاد،ا لآلصر ،مناا م
لو ،بحي ن يدتمعان أبدما:
 - 1فنه رسول

صةل

عليةو وسةلم عةن الصةالة إلة القبةور ،وفة نم

يصلون عندفا وإليها.
 - 2ونهةة عةةن ا خاذفةةا مسةةاجد ،وفةة نم يبنةةون عليهةةا المسةةاجد ويسةةمونها
مشافد مضافاة لبيوس .
 - 3ونه عن إيقاد السرج عليها ،وف نم يوافون الواوم علة إيقةاد القنادية
عليها.
( )356انبر« :فتح المديد شرح تا التو يد» حقيق عبد القادر األرنارو (ص.)585
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 - 4ونه عةن أن تخةه عيةدما ،وفة نم يتخةهونها أعيةادما ومناسة  ،ويدتمعةون
لها اجتماعهم للعيد أو أ ر.
 - 5وأمر بتسويتها ،ما روى مسلم في «صحيحو» عةن أبةي الهيةاج األسةدي:
في بع علي لتسوي القبور(.)357
ضةا  -اةال :نةا مةع فضةال بةن
و دي أمام بن شةفي  -وفةو عنةد مسةلم أي م
عبيد بأرر الروم برودس ،فتوفي صا ب لنا ،فأمر فضال بقبةره فسةوي ،أةم
اال :سمع رسول

صل

عليو وسلم يأمر بتسويتها(.)358

وفةةة نم يبةةةالغون فةةةي مخالفةةة فةةةهين الحةةةدي ين ،ويرفعونهةةةا عةةةن األرر
البي ويعقدون عليها القبا .
 - 6ونه عن دصيك القبر والبنام عليةو ،مةا روى مسةلم فةي «صةحيحو»
عن جابر ررر اال :نه رسول

صل

عليةو وسةلم عةن دصةيك

القبر ،وأن يقعد عليو ،وأن يبن عليو(.)359
 - 7ونه عن الكتاب عليها ،مةا روى أبةو داود فةي «سةننو» عةن جةابر« :أن
رسةول

صةل

عليةةو وسةلم نهة عةةن دصةيك القبةور ،وأن يكتةةب

عليها» .اال الترمهي :دي

سن صحيح(.)360

( )357سبق خريدو.
( )358رواه مسلم في الدنائز ( ،)968من دي أمام بن شفي رضي عنو .
( )359رواه مسلم في الدنائز ( ،)970من دي جابر رضي عنو .
( )360رواه أبو داود في الدنائز ( ،)3225من دي جابر بلفل« :نه أن يقعد علة القبةر،
ةةرا ،ورواه الترمةةةهي فةةةي
وأن يدصةةةك ويبنةةة عليةةةو» .والنسةةةائي ( )87 ،86/4مختصة م
عليةو وسةلم أن دصةك
الدنائز ( )1052من دي جابر بلفل« :نهة النبةي صةل
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ضةا :أن
 - 8ونه أن يزاد عليها غير رابها ،ما روى أبةو داود عةن جةابر أي م
رسول

صل

عليو وسةلم نهة أن يدصةك القبةر ،أو يكتةب عليةو،

أو يزاد عليو( .)361وف نم يزيدون عليو اآلجر والدك واأل دار.
اال إبرافيم النخعي :انوا يكرفون اآلجر عل ابورفم.
والمقصود :أن ف نم المعبمين للقبةور المتخةهينها أعيةادما ،المواةدين عليهةا
السرج ،الهين يبنون عليها المساجد والقبا  :منااضون لمةا أمةر بةو رسةول
صةةل

عليةةو وسةةلم  ،محةةادون لمةةا جةةام بةةو ،وأعبةةم ذلة  :ا خاذفةةا مسةةاجد،

وإيقاد السرج عليها ،وفو من الكبةائر ،واةد صةرح الفقهةام مةن أصةحا أ مةد
وغيرفم بتحريمو.
اةةةال أبةةةو محمةةةد المقدسةةةي :ولةةةو أبةةةيح ا خةةةاذ السةةةرج عليهةةةا لةةةم يلعةةةن مةةةن
فعلو( ،)362وألن فيو ضييعما للمةال فةي غيةر فائةدة ،وإفرا مةا فةي عبةيم القبةور
أشبو عبيم األصنام ،اال :ون يدوي ا خةاذ المسةاجد علة القبةور لهةها الخبةر
وألن النبي صل

عليةو وسةلم اةال« :لعك هللا َٰليتكود ََٰلهصكابى َٰتنكذََٰ

ق وب أن ياِتم نساه » ،يحهر ما صنعوا .متفق عليو(.)363
وألن دصيك القبور بالصةالة عنةدفا يشةبو عبةيم األصةنام بالسةدود لهةا
والتقةةر إليهةةا ،واةةد روينةةا أن ابتةةدام عبةةادة األصةةنام عبةةيم األمةةواس با خةةاذ
القبور ،وأن يكتب عليها ،وأن يبن عليها ،وأن و أ» ،وفو دي صحيح.
( )361رواه أبو داود في الدنائز ( ،)3225با في البنام عل القبةر ،والنسةائي ( )86/4مةن
دي جابر رضي عنو  ،وجمل « :أو يزاد عليو» ضعيف ليس لها رل وشوافد.
( )362ولكن الحدي لم ب صحتو ما قدم ،فال يصلح د في التحريم.
( )363سبق خريدو.
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صورفم ،والتمسح بها ،والصالة عندفا .انته .
واةةد آل األمةةر به ة نم الضةةالل المشةةر ين إل ة أن شةةرعوا للقبةةور دةةا،
ووضعوا لها مناس

ت صنف بعض غال هم في ذل

تابما وسماه «مناسة

ا المشافد» مضافاة منةو القبةور بالبية الحةرام ون يخفة أن فةها مفاراة
لدين اإلسالم ،ودصول فةي ديةن عبةاد األصةنام ،فةانبر إلة فةها التبةاين العبةيم
بين مةا شةرعو رسةول

صةل

عليةو وسةلم واصةده مةن النهةي عمةا قةدم

ذ ره في القبور ،وبين مةا شةرعو فة نم واصةدوه ،ون ريةب أن فةي ذلة مةن
المفاسد ما يعدز صره.
فمهتا :عبيم المواع في انفتتان بها.
َنهتا :ا خاذفا أعيادما.
َنهتا :السفر إليها.
َنهتكككا :مشةةةابه عبةةةاد األصةةةنام بمةةةا يفعةةة عنةةةدفا مةةةن العكةةةوم عليهةةةا،
والمدةةةاورة عنةةةدفا ،و عليةةةق السةةةتور عليهةةةا ،وسةةةدانتها ،وعبادفةةةا يرجحةةةون
المداورة عندفا علة المدةاورة عنةد المسةدد الحةرام ،ويةرون سةدانتها أفضة
من صدم المساجد ،والوي عندفم لقيمها ليل يطفأ القندي المعلق عليها.
َنهتا :النهر لها ولسدنتها.
َنهتا :اعتقاد المشر ين فيها أن بهةا يكشةف الةبالم وينصةر علة األعةدام،
ويستنزل غي السمام ،و فرج الكرو  ،و قض الحةوائا ،وينصةر المبلةوم،
ويدار الخائف ،إل غير ذل .
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ورسولو ،با خاذ المساجد عليهةا ،وإيقةاد السةرج

عليها.
َنهتا :الشرك األ بر الهي يفع عندفا.
َنهتا :إيهام أصحابها بما يفعلو المشر ون بقبورفم ،فإنهم ي ذيهم مةا يفعة
عند ابورفم ،ويكرفونو غاي الكرافي  ،ما أن المسةيح سسةس يكةره مةا يفعلةو
النصارى عند ابره ،و هل غيةره مةن األنبيةام واألوليةام والمشةايس ية ذيهم مةا
يفعلةةو أشةةباه النصةةارى عنةةد ابةةورفم ،ويةةوم القيام ة يتبةةررون مةةنهم ،مةةا اةةال
ٱهِ فَيَنُككو ُل َيأَن ك ُمۡ أ َ ۡ
{َتَك ۡكو َ تَ ۡح ُ
َن َّ
ض ك َل ۡل ُمۡ ِع َككادِي
عةةال َ :
َٰ ك ُ ُهمۡ ََ َنككا تَ ۡع ُ ك َُنَ ِن ك دُ ِ
س ِي َ  17قَالُوَْٰ خُك ۡ ب َحهَََ َنكا َكانَ تَ ِۢه َ ِغكي لَهَكا ٓ أَن نَّ َّ ِنكذَ ِنك دَُنِكََ
ب َٓه ُؤ َ ٓ ِي أ َ ۡ ُهمۡ ضَلُّوَْٰ ٱل َّ
ٱلكذ ۡ َ ََ َكانُوَْٰ قَ ۡو ِۢ َنكا بُكوبَٰ} [الفراةان:
ِن ۡ أ َ َۡ ِليَا ٓ َي ََ بلَ ِِ َّن َّ ۡعك َتُمۡ ََ َيَٰبَكا ٓ َي ُهمۡ َ َّ بكٰٓ نَسُكوَْٰ ِ

 ،]18 ،17واال عال للمشر ين{ :فَ َن ۡ َكذَّبُو ُم ِب َمكا تَنُولُكونَ } [الفراةان ،]19 :واةال
عال َِّ ََ { :ل ۡذ قَا َل َّ
كي َِّل ب َل َت ۡكي ِ ِنك
ٱهُ بتَ ِعي َ
سٰٓ ۡٱب َ َن ۡ تَ َم َيأَن َ قُ ۡل َ ِللهَّ ِ
ات ٱت َّ ِنكذَُنِي ََأ ُ ِن َ
خ ۡ ب َحهَََ َنا تَ ُِ ُ
َن َّ
كق} [المائةدة ،]116 :واةال
ٱهِ قَا َل ُ
ون ِل ٓي أ َ ۡن أَقُو َل َنا لَ ۡكي َ
دُ ِ
س ِلكي بِ َح ٍ
ٓ
عةةال ََ { :تَك ۡكو َ تَ ۡح ُ
َٰك ُ ُهمۡ َه ِميعكا ث ُك َّم تَنُككو ُل ِل ۡل َم بلَئِ َِك ِ أ َ ب َٓهك ُؤ َ ٓ ِي َّلِتَّكا ُمۡ َككانُوَْٰ تَ ۡع ُك َُنَ 40
خ ۡ ب َحهَََ أَن َ ََ ِليُّهَا ِنك دَُنِ ِتكم بَك ۡ َكانُوَْٰ تَ ۡع ُك َُنَ ۡٱل ِهك َّ أ َ ۡ ثَك ُ ُهم ِب ِتكم ن ُّۡؤ ِنهُكونَ }
قَالُوَْٰ ُ

[سبأ.]41 ،40 :
َنهتا :إما السنن وإ يام البدن.
َنهتكككا :فضةةةيلها علةةة صيةةةر البقةةةان ،وأ بهةةةا إلةةة

 ،فةةةإن عبةةةاد القبةةةور

يقصةةدونها مةةع التعبةةيم وان تةةرام ،والخشةةون وراة القلةةب ،والعكةةوم بالهمة
عل المو

بما ن يفعلونو في المساجد ،ون يحص لهم فيها نبيره ون اريةب
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منو.
عليةو وسةلم عنةد ييةارة القبةور

َنهتا :أن الةهي شةرعو الرسةول صةل

إنمةةا فةةو ةةه ر اآلصةةرة ،واإل سةةان إل ة المةةزور بالةةدعام لةةو والتةةر م عليةةو،
وانستغفار لو ،وس ال العافي لو فيكون الزائر محسنما إل نفسو وإلة المية ،
فقلةةب ف ة نم المشةةر ون األمةةر وعكسةةوا الةةدين ،وجعلةةوا المقصةةود بالزيةةارة
الشةةرك بالمي ة  ،ودعةةامه ،والةةدعام بةةو ،وس ة الو ةةوائدهم ،واسةةتنزال البر ة
منو ،ونصره لهم عل األعدام ،ونحو ذل  ،فصاروا مسي ين إل أنفسةهم وإلة
المي .
و ان رسول

صةل

عليةو وسةلم اةد نهة الرجةال عةن ييةارة القبةور

سد،ا للهريع  ،فلما مكةن التو يةد مةن الةوبهم أذن لهةم فةي ييار هةا علة الوجةو
دْرا ،ومن أعبم الهدةر :الشةرك عنةدفا م
اةون
الهي شرعو ،ونهافم أن يقولوا يف م
وف م
عال.
وفي «صحيح مسلم» عن أبةي فريةرة ررر اةال :اةال رسةول
عليو وسلم « :زَبََٰ َٰلن وب ،فننتا تذ

صةل

َٰلموت»(.)364

وعن ابن عباس ررر اةال :مةر رسةول

صةل

عليةو وسةلم بقبةور

المدين  ،فأاب عليهم بوجهو ،فقالَٰ« :لسكَل علكيِم تكا أهك َٰلن كوب ،تغِك هللا
لها َلِم ،أن م خلِهاَ ،نح باۡلث » .رواه الترمهي و سنو(.)365
( )364فو جزم من دي رواه مسلم في الدنائر ( )976و( ،)108قدم خريدو.
( )365رواه الترمهي في الدنائز ( ،)1053با ما يقول الرجة إذا دصة المقةابر مةن ةدي
ابن عباس رضي عنو  ،وفةو ةدي سةن بشةوافده ،و سةن الحةافل فةي « خةريا
األذ ار» .انبر« :الفتو اس الرباني » ( ،)221/4أاول :ولم أجةد الحةدي عنةد أ مةد مةن
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عليةو وسةلم ألمتةو ،وعلمهةم

إيافا ،ف دد فيها شي ما مما يعتمده أف الشةرك والبةدن؟ أم دةدفا مضةادة لمةا
فم عليو من

وجو؟ وما أ سن ما اال مالة بةن أنةس ::لةن يصةلح آصةر فةهه

األم إن ما أصلح أولها .ولكن لما ضعف مس األمم بعهود األنبيةام ونقةك
إيمانهم :عوضوا عن ذل بما أ دأوه من البدن والشرك.
ولقد جرد السلف الصالح التو يةد و مةوا جانبةو ،تة
عل النبي صةل

ةان أ ةدفم إذا سةلم

عليةو وسةلم أةم أراد الةدعام اسةتقب القبلة  ،وجعة

هةره

إل جدار القبر ،أم دعا ،ونك عل ذل األئم األربع أنو يستقب القبل واة
الةةدعام ،تة ن يةةدعو عنةةد القبةةر ،فةةإن الةةدعام عبةةادة ،وفةةي الترمةةهي وغيةةره:
«َٰلك عاي هككو َٰلع ككادة»( ،)366فدةةرد السةةلف العبةةادة هلل ولةةم يفعلةةوا عنةةد القبةةور
منهةةا إن مةةا أذن فيةةو الرسةةول صةةل

عليةةو وسةةلم  ،مةةن الةةدعام ألصةةحابها،

وانستغفار لهم ،والتر م عليهم»( .)367انته

الم ابن القيم.

النهي عن ا خاذ القبور أعيادما:
اةةد عرفنةةا أنةةو وممةةا يضةةاد السةةن المةةأأورة فةةي أمةةر القبةةور :ا خاذفةةا أعيةةادما
يتدمةةةع النةةةاس عنةةةدفا بةةةاأللوم وعشةةةراس األلةةةوم ،ويقيمةةةون ان تفةةةانس،
دي ابن عباس ما ذ ر ابن القيم .:
( )366رواه أبةةو داود فةةي الصةةالة ( ،)1479والترمةةهي فةةي التفسةةير ( ،)2973واةةال :سةةن
صحيح ،والنسائي في التفسير ( ،)11400وابةن ماجةو فةي الةدعام ( ،)3828وابةن بةان
( ،)890والحةةا م ( ،)479/1وصةةححو ،ووافقةةو الةةهفبي ،لهةةم مةةن ةةدي النعمةةان بةةن
بشير ،وذ ره األلباني في «صحيح الدامع» (.)3407
(« )367إغاأة اللهفةةان مةةن مكايةةد الشةةيطان» ( )220 - 214/1حقيةةق :محمةةد سةةيد يالنةةي -
بع عيس الحلبي.
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ويهبحون الهبائح ،وينصبون الزيناس ،ويرفعون الراياس ...إلةس مةا نعرفةو فيمةا
يعرم فةي مصةر وغيرفةا بةـ«موالةد األوليةام» ،م ة  :مولةد الحسةين ،والسةيدة
يينب ،والسيد البدوي ،وإبرافيم الدسواي ،وغيرفا.
واةةد أصةةرج أبةةو داود عةةن أبةةي فريةةرة اةةال :اةةال رسةةول

صةةل

عليةةو

وسةلم  « :تهعلكوَٰ بيككوتِم ق كوبَٰ َ ،تهعلككوَٰ ق ك ي عيك ََٰ ،صكلوَٰ علككي،
فنن صَلتِم ت لغهي يث ه م»(.)368
ومعن ة  « :تهعلككوَٰ بيككوتِم ق ككوبَٰ» :أي ن عطلوفةةا عةةن الصةةالة فيهةةا
والةةدعام والقةةرامة ،فتكةةون بمنزل ة القبةةور ،فةةأمر بتحةةري النافل ة فةةي البيةةوس،
ونه ة عةةن حةةري النافلةة عنةةد القبةةور ،وفةةها ضةةد مةةا عليةةو المخةةالفون مةةن
النصارى وأشبافهم ممن الدفم المسلمون
اال المحقق ابن القيم:
أم إن في عبيم القبور وا خاذفا أعيادما من المفاسد العبيمة التةي ن يعلمهةا
إن  ،مةةا يغضةةب ألجلةةو ة مةةن فةةي البةةو واةةار هلل ،وغيةةرة عل ة التو يةةد،
و هدين واتبيح للشرك ،ولكن ما لدرح بمي إيالم.
فمةةن المفاسةةد :ا خاذفةةا أعيةةادما ،والصةةةالة إليهةةا ،والطةةوام بهةةا ،و قبيلهةةةا
واسةةتالمها ،و عفيةةر الخةةدود علة

رابهةةا ،وعبةةادة أصةةحابها ،وانسةةتغاأ بهةةم،

وسة الهم النصةةر والةةريل والعافية واضةةام الةةدين ،و فةةريا الكربةةاس ،وإغاأة

( )368رواه أبو داود في المناسة ( ،)2042ورواه أيضمةا إسةماعي بةن إسةحال القاضةي فةي
عليةةو وسةةلم » راةةم ( )20و( ،)30والضةةيام فةةي
«فض ة الصةةالة علةة النبةةي صةةل
«المختارة» ،وفو دي صحيح بطراو وشوافده.
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اللهفةةان ،وغيةةر ذلةة مةةن أنةةوان الطلبةةاس التةةي ةةان عبةةاد األوأةةان يسةةألونها
أوأانهم ،فلو رأي غالة المتخهين لهةا عيةدما ،واةد نزلةوا عةن األ ةوار والةدوا
إذا رأوفةةةا مةةةن مكةةةان بعيةةةد ،فوضةةةعوا لهةةةا الدبةةةاه ،وابلةةةوا األرر ،و شةةةفوا
الةةرروس ،وار فع ة أصةةوا هم بالضةةديا ،و بةةا وا ت ة

سةةمع لهةةم النشةةيا،

ورأوا أنهم اد أربوا في الربح عل الحديا ،فاسةتغاأوا بمةن ن يبةدي ون يعيةد،
ونةةادوا ولكةةن مةةن مكةةان بعيةةد ،ت ة إذا دنةةوا منهةةا صةةلوا عنةةد القبةةر ر عتةةين،
ورأوا أنهم اد أ ريوا من األجر ون أجر من صل إل القبلتين ،فترافم ةول
فضال من المي ورضوانما ،واد مل وا أ فهةم صيبة م
م
سددما ،يبتغون
القبور ير عما ي
وصسرانما.
فلغيةةةر

 -بةةة الشةةةيطان  -مةةةا يةةةرال فنةةةاك مةةةن العبةةةراس ،وير فةةةع مةةةن

األصةةواس ،ويطلةةب مةةن المي ة مةةن الحاجةةاس ،ويسةةأل مةةن فةةريا الكربةةاس،
وإغاأ ة اللهفةةاس ،وإغنةةام ذوي الفااةةاس ،ومعافةةاة ذوي العافةةاس والبليةةاس ،أةةم
ان نةةوا بعةةد ذلة

ةةول القبةةر ةةائفين ،شةةبي مها لةةو بالبية الحةةرام الةةهي جعلةةو

مبار ما وفدى للعالمين ،أم أصهوا في التقبي وانسةتالم ،أرأية الحدةر األسةود
وما يفع بو وفد البي الحرام؟ أم عفروا لديةو لة الدبةاه والخةدود ،التةي يعلةم
أنهةةا لةةم عفةةر ةةهل بةةين يديةةو فةةي السةةدود ،أةةم ملةةوا مناس ة

ةةا القبةةر

بالتقصةير فنةةاك والحةالل ،واسةةتمتعوا بخالاهةةم مةن ذلة الةةوأن إذ لةم يكةةن لهةةم
عند

من صالل ،واد اربةوا لةهل الةوأن القةرابين ،و انة صةال هم ونسةكهم

ضا ويقول :أجةزل
واربانهم لغير ر العالمين ،فلو رأيتهم يعني بعضهم بع م
لنةةا ولكةةم أجة مةرا وافة مةرا و ،
بةةا ،فةةإذا رجعةةوا سةةألهم غةةالة المتخلفةةين أن يبيةةع
أ ةةدفم أةةوا

د ة القبةةر بحد ة المتخل ةف إل ة البي ة الحةةرام ،فيقةةول :ن ،ون
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عام.

فها ولم نتداوي فيما كيناه عنهم ون استقصينا جميةع بةدعهم وضةاللهم ،إذ
في فول ما يخطر بالبال ،ويدور في الخلد ،وفها مبدأ عبةادة األصةنام فةي اةوم
نةةوح مةةا قةةدم .و ة مةةن شةةم أدنة رائحة مةةن العلةةم والفقةةو :يعلةةم أن مةةن أفةةم
األمور :سد الهريعة إلة فةها المحبةور ،وأن صةا ب الشةرن أعلةم بعاابة مةا
نه ة عنةةو ومةةا ي ة ول إليةةو ،وأ كةةم فةةي نهيةةو عنةةو و وعةةده عليةةو ،وأن الخيةةر
والهدى في ا باعو و اعتو ،والشر والضالل فةي معصةيتو ومخالفتةو( .)369افةـ
المو ححع.

***

(« )369إغاأ اللهفان من مكايد الشيطان» نبةن القةيم بتحقيةق :محمةد سةيد يالنةي (،212/1
 )213بع عيس الحلبي.
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و لب اضام الحاجاس منهم

ومن البدن الشر ي الكبيةرة التةي أ ةدأها النةاس فةي ديةن  :دعةام المةو
في ابةورفم ،وانسةتعان بهةم فةي الشةدائد واأليمةاس ،و لةب اضةام الحاجةاس
مةةنهم ،فةةالمرأة التةةي ن حم ة طلةةب مةةنهم الولةةد ،والرج ة المضةةيق عليةةو فةةي
الريل يطلب منهم الغن  ،والهي يكيد لو عةدو مةا ر يطلةب مةنهم النصةر علة
عدوه ،والمريض الهي عدز األ بام عن معالدتو يطلب منهم الشفام ،و

مةا

يعانيو الناس من أيماس و رباس يطلبون منهم شفها و فريدهةا ،اعتقةادما مةنهم
أن

ملكهةةم مفةةا يح فةةها الكةةون ،يتصةةرفون فيةةو يةةف شةةاروا ،فةةإن شةةاروا

أعطةةوا ،وإن شةةاروا منعةةوا ،وإن شةةاروا ضة ءةروا ،وإن شةةاروا نفعةةوا ،ويقولةةون
أسرارا ن يعرفها غير أوليةام  ،ويقولةون عةن
عن بعض القبور :إن ورامفا
م
بعض القبور :إنها ريال مدر  ،يفيد في ير من األشيام.
ومن يار ابر اإلمام الشافعي ررر فةي القةافرة وا لةع علة آنم الرسةائ
التي يبع ها النةاس إليةو ،شةا ين مةن فمةومهم أو أيمةانهم أو أمراضةهم ،أو مةن
صصومهم ،وما ضمنتو فهه الرسائ من فصيالس :بةين لةو صةدل مةا نقةول،
وأن عقيدة التو يد التي في جوفر اإلسالم اةد أصةابها مةا أصةا عقائةد األمةم
ابلها من صل وفساد ،ي

سل إليها الشرك فلوأها ،و در صةفامفا ،و رفهةا

عن وجهتها.
فمزي فها الدين :أن يدع العبادة لهةا صالصة م لوجةو

 ،مةا اةال عةال :

ۡ ب
ۡ
ٱهَ أ َ ۡع ُ ُ ُن ۡن ِلصكا لَّكءُ دِتهِكي} [الزمةرَِّ { ،]14 :لنَّكا ٓ أ َ َ ۡ
ق فَ ۡ
{قُ ِ َّ
بع ُك ِ
نزلهَكا ٓ َِّللَ ۡيكََ ٱل ِِ َك َ ِبكبل َح ِ
َّ
ٱهَ ُن ۡن ِلصا لَّءُ ٱل ِت َ } [الزمر.]2 :
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ب ة فةةها مةةا أمةةر بةةو الم منةةون فةةي ة المل ة َ ََ { :ن كا ٓ أ ُ ِن ك ُ ََْٰٓ َّلِ َّ ِليَ ۡع ُ ك ََُْٰ َّ
ٱهَ

ُن ۡن ِل ِصي َ لَءُ ٱل ِت َ ُ هََِا ٓ َي} [البين .]5 :
ومن أفم صور العبادة :الةدعام ،بة فةو مةس العبةادة ،أو روح العبةادة ألنةو
الهي يعبر عن اجة اإلنسةان إلة ربةو ،وفقةره إليةو ،وابتهالةو إليةو ،متضةرعا
منيبا ،ولها يعبر القرآن يرا عةن العبةادة بالةدعام ،م ة اولةو عةال  َ ََ { :تَك ۡ ُ
َن َع َّ
ٱهِ َِّل بلَتا َيَٰ ََ َ } [القصك ،]88 :أي :ن عبد معو إلها غيرهَِّ { ،ل َّن ٱلَّكذِت َ تَك ۡ عُونَ

م

َن َّ
ٱهِ ِع َككاد أ َ ۡنثَككالُ ُِمۡ } [األعةةرام ،]194 :أي الةةهين عبةةدونهم مةةن األوأةةان
ِنكك دُ ِ

وغيرفا.
ۡ
كييٍ } [الرعةةد:
كق ََٱلَّكذِت َ تَك ۡ عُونَ ِنك دَُنِك َِء َ تَ ۡسك َ ِهي ُونَ لَ ُتككم بِ َ
َٰك ۡ
{لَكءُ د َۡعك َكوةُ ٱل َحك ِ

.]14
ومةةن فنةةا جةةام الحةةدي الةةهي رواه الترمةةهي وغيةةره(َٰ« :)370لكك عاي هككو
َٰلع ككادة ،ثككم تككَلََ { :قَككا َل َببُّ ُِ ك ُم ٱد ۡۡ ُ
عككونِ ٓي أَت ۡۡت َ ِه ك ۡۡ لَ ُِككم ۡۡۡ َّلِ َّن ٱلَّ كذِت َ
ََٰ ِ ت َ } [غاف .]60 :
تَس ۡۡتََ ۡۡ ِب ُ َنَ َ
خيَ ۡۡ َُلُونَ َه َتهَّ َم دَ ِ
ع ۡۡ ِع َادَتِي َ
َ خيما َّلذَٰ ان دعاي َٰلم عو َابها ع دَِٰ ة َٰۡلخك اب ََٰلمسك ات،
نما تملِء َّل هللا خك حانءَ ،نك َٰلمعلكو  :أن َٰلميك بموتكء َٰننطكع عك
هذَٰ َٰلِون َٰلماديَ ،لم تعك لكء صكل بأخك ابء َخكههء َٰل كي أقكا هللا عليتكا
نظا َٰلعالم ََٰلحياة ََٰۡلنسان ،فِأنما تع ن َن في هؤ ي َٰلمن كوبت شكيئا
ن َٰۡللتي َٰ ،ل ي تعهزها شيي َ ،ت ني بَٰ ِ َٰۡلخ اب ََٰلسه .

( )370رواه أصحا السنن عةن النعمةان بةن بشةير ،وفةو ةدي صةحيح ،قةدم خريدةو مةن
اريب.
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َهؤ ي َٰلذت ت عون هؤ ي َٰلموتٰٓ َتسك غيثون بتكمَ ،تطل كون نكهتم
نككا تطلكك َّل ن ك هللا عككز َه ك  :ت ككذبعون ب ك عاَى شكك يت بكك عاَى
نَٰ ي َٰلع ب في َٰلهاهليك  ،نكولتمَّ :لنكا نكؤن بكأن هكؤ ي َٰۡلَليكاي هكم
بَٰ ننلوقونَ ،أن هللا هكو َٰلنكالق َٰل كابُ َٰلمصكوبَ ،أنتكم َخكاِط َّللكٰٓ
َن
هللا َشِعاي عه  ،أ ث ن ذلَ ،ما قال تعالََٰٓ { :تَع ۡۡبُك َُنَ ِنك دُ ِ
ٱ َّهِ َنكككا َ تَ ُ
ضككك ُّ ُهم ۡۡ ََ َ تَكككهَِعُتُم ۡۡ ََتَنُولُكككونَ ب َٓهككك ُؤ َ ٓ ِي ُ
شكككَِ بعَٓ ُؤنَا ِعهككك َ ٱ َّهِ}
[تككونسَ ،]18 :قككال تعككالََٰٓ { :ٱلَّككذِت َ ٱت َّ َنككذََُْٰ ِنكك دَُنِكك ِءَۡٓ أََ ۡۡ ِليَككا ٓ َي َنككا
نَع ۡۡبُ ُ ُهم ۡۡ َِّل َّ ِليُنَ ِ بُونَا ٓ َِّللَٰٓ ٱ َّهِ ُزل ۡۡفَ ب ٰٓٓ} [َٰلزن َ ،]3 :شابء هؤ ي َٰلكذي
ت عون َٰۡلَلياي َتسك عيهون بتكم فكي قضكاي َٰلحاهكاتَ ،تِك تب َٰلِ بكات:
َٰلمَٰككك ي فكككي أنككك آَككك  ،هكككوَٰ :ع نكككادهم أنتكككم تضككك َن َتهِعكككون،
كٰٓ عك صكِوة

َتنِضون َت فعونَ ،هكو نكا نِكا َٰلنك آن نِيكا قاطعكا،
خي نَف ۡۡ َٰۡ ََ َ َ
ض ًّ َٰ َِّل َّ َنا شَكا ٓ َي ٱ َّهُ}
َلنء نحم { :قُ َّ ٓ أ َ ۡۡ ِل َُ ِلهَف ۡۡ ِ
[َٰۡلع ََٰ{ ،]188 :قُ ۡۡ َّلِنِي َ ٓ أ َ ۡۡ ِل َُ لَ ُِم ۡۡ َ
ش َٰۡ} [َٰلهك :
ض َٰۡ ََ َ َب َ
.]21
فِيف بم دَن نحم ن َٰلنلق؟
َن ٱ َّهِ َنكككا َ تَهَِعُكككََ ََ َ
َنككك ثكككم قكككال هللا تعكككالٰٓ َ ََ { :تَككك ۡۡ ُ ِنككك دُ ِ
ض ُّ ََ ۡ فَ ِنن فَعَ ۡۡتَ فَ ِننَََّ َّلِذَٰۡ ِنك َ ٱ ب َّ
تَ ُ
خكس ََۡۡ ٱ َّهُ
لظ ِل ِمكي َ َََّ 106لِن تَكم ۡۡ َ
بِ ُ
ف لَءُۡٓ َّلِ َّ ُه َوۡ َََّلِن تُ ِ د ََۡۡ بِ َنكي ۡۡبۡ فَ َكَل َبَٰٓدَّ ِلَِكض ۡۡ ِلك َِء
ض ۡ فَ ََل َا ِ
ش َ
َٰا ٓ ُي ِن ۡۡ ِع َا ِد َِ ََ ُه َكو ٱل ۡۡ َ
كوب ٱلك َّ ِ ي ُم} [تكونس،106 :
ت ُِصي ُ ِب ِءَ َن تَ َ
غِ ُ ُ
.]107
َقككال خك حانء{ :قُك ِ ٱد ۡۡ ُ
عككم ۡۡتُككم ِنك دَُنِك ِءَ فَك َكَل تَككم ۡۡ ِل ُِككونَ
عككوَْٰ ٱلَّكذِت َ َز َ
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َ ٱل ُّ
ض ِ عَه ُِم ۡۡ ََ َ ت َ ۡۡ َِتَل  56أَُْ بلَٓئََِ ٱلَّذِت َ تَ ۡۡعُونَ تَ ۡۡتَغُكونَ
َا ۡۡ َ
خككيلَ َ أَتُّ ُتكككم ۡۡ أَق ۡۡ َببُ ََتَكك ۡۡ ُهكككونَ َبح ۡۡ َن َككءُ ََتَ َنكككافُونَ
ككٰٓ َببِ ِتككك ُم ٱل ۡۡ ََ ِ
َّلِلَ ب
َٰب َب ِبََ َانَ َن ۡۡذَُبَٰۡ} [َٰۡلخ َٰي.]57 ،56 :
عذََٰبَءُۡٓ ۡ َّلِ َّن َ
َ
عذ َ َ
فِككانوَٰ َّلذَٰ خككئلوَٰ عكك َككالق َٰلسككماََٰت ََٰۡلبِ ََٰلمحيككي ََٰلمميكك
خكأَل ۡۡتَتُكم
َن ب َٰۡلن في َٰلِون لء :ان هوَٰبتم َٰلص ت  :هللاََ { ،لَكئِ َ
كق ٱل َّ
ع ِلككي ُم}
ِ لَيَنُككولُ َّ ََلَنَ ُت ك َّ ٱل ۡۡع َِزتك ُكز ٱل ۡۡ َ
س ك ب َم ب َو ِ
َّن ك ۡۡ ََلَك َ
ت ََٱل ۡۡأَب ۡۡ َ
[َٰلزَ َ.]9 :
كق ٱل َّ
س ك ب َم ب َو ِ
خ كأَل ۡۡت َ ُتككم َّن ك ۡۡ ََلَك َ
ت ََٱل ۡۡأَب ۡۡ َ
ِ ََ َ
َتنككولََ { :لَ ك ِئ َ
خ ك َّن َ
ٱل َّ
خكأَل ۡۡتَتُكم نَّك
{َلَكئِ َ
ت ََٱل ۡۡقَ َم َ لَيَنُولُ َّ ٱ َّهُ} [َٰلعهِ وتَ ،]61 :
َٰم ۡۡ َ
ِ ِن ِۢۡ بَع ۡۡ ِد َنو ۡۡتِ َتا لَيَنُولُ َّ
نَّ َّز َل ِن َ ٱل َّ
س َما ٓ ِي َنآيۡ فَأَح ۡۡتَا بِ ِء ٱل ۡۡأَب ۡۡ َ
ٱ َّهُ} [َٰلعهِ وت.]63 :
فتككم  -نككع َّلق ك َٰبهم ب و ي ك َٰل بوبي ك أَ تو ي ك َٰلنالني ك  -ق ك ض كيَّعوَٰ
تو ي َٰۡللتي أَ تو ي َٰلع كادةَ ،ع ك ََٰ نكع هللا آلتك أَك ى ،تنلنكون
شيئاَ ،هم تنلنون َ ،تملِون لتم ض ًّ َٰ َ نِعا َ ،نوتا َ

يكاة َ

نَٰوبَٰ ،ع َهم ليَِٰعوَٰ لتم عه هللا ،أَ لين بوهم َّللٰٓ هللا زلِٰٓ.
لتذَٰ أنِ علماي َٰۡلخَل هذ َٰلَٰ يات َٰل ي ظت ت في َٰۡلن  ،فح فك
نسكككي تتاَ ،بككك ل ط يع تكككاَ ،أضكككعِ قوتتكككا ،كككي أفسككك ت عنيككك تتا،
َلوث فط تتا.
قال شي َٰۡلخكَل  :فكي «َٰل خكال َٰلسكهي » :فكنذَٰ كان علكٰٓ عتك َٰله كي
صلٰٓ هللا عليء َخلم نم َٰن س َّللٰٓ َٰۡلخكَل نك نك ق نهكء نكع ع ادتكء
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َٰلعظيم ك  ،فلككيعلم أن َٰلمه س ك َّللككٰٓ َٰۡلخككَل ََٰلسككه فككي هككذ َٰۡلزنككان ق ك
تم ق أتضا ن َٰۡلخَل ۡلخ اب نهتاَٰ :لغلو في بعض َٰلمَٰكات  ،بك َٰلغلكو
في علي بك أبكي طالك  ،بك َٰلغلكو فكي َٰلمسكي  ،فِك نك غكَل فكي ن كي أَ
به صال َ ،هعك فيكء نوعكا نك َٰۡللتيك نثك أن تنكول :تكا خكي ي فكَلن
َٰنصك ني ،أَ أغثهككي ،أَ َٰبزقهككي ،أَ أنكا فككي سك ََ ،نحكو هككذ َٰۡلقككوَٰل،
فِ هذَٰ ش َ َضَلل تسك اب صكا ء ،فكنن تكاب ََّل ق ك  ،فكنن هللا ععكع
َّلنما أبخ َٰل خ َأنكزل َٰلِ ك ليع ك َ ك

شك تَ لكء َ ،تك عٰٓ نعكء

َّللككء آَكك ََٰ ،لككذت تكك عون نككع هللا آلتكك أَكك ى نثكك َٰلمسككي ََٰلمَلِِكك
ََٰۡلصككها  ،لككم تِونككوَٰ تع ن ك َن أنتككا تنلككق َٰلنَلِككق ،أَ تهككزل َٰلمط ك  ،أَ
ته ككك َٰله كككاتََّ ،لنمكككا كككانوَٰ تع ككك َنتم أَ تع ككك َن ق كككوبهم أَ تع ككك َن
كٰٓ} [َٰلزنك :
صوبهم ،تنولونَ { :نا نَع ۡۡبُ ُ ُهم ۡۡ َّلِ َّ ِليُنَ ِ بُونَا ٓ َّلِلَكٰٓ ٱ َّهِ ُزل ۡۡفَ ب ٓ
ََ { ،]3تَنُولُونَ ب َٓه ُؤ َ ٓ ِي ُ
شَِ ب َعٓ ُؤنَا ِعه َ ٱ َّهِ} [تونس ،]18 :ف عكث هللا خك حانء
بخلء ،تهتٰٓ ع أن ت عٰٓ أ

دَنكء ،دعكاي ع كادة َ دعكاي َٰخك غاث .

َٰه .
َقال أتضا :نك هعك بيهكء َبكي هللا َخكاِط ت و ك علكيتمَ ،تك عوهم
َتسألتمَّ ِ ،لهماعا.
ننلء ع صا
َغي همَ ،ذ

«َٰلِ َ » َصا

«َٰۡلنصاَ» َصا

«َٰۡلقهكا »

شي َٰۡلخكَل َ ،ننل كء عهكء فكي َٰلك د علكٰٓ َٰبك هك هيس

في نسأل َٰلوخاِط.
َقككال َٰب ك َٰلنككيمَ ::ن ك أنوَٰعككء  -تعهككي َٰلَٰ ك َ  -طل ك َٰلحككوَِٰب ن ك
َٰلمككوتٰٓ ََٰ ،خ ك غاث بتككم ََٰل وهككء َّللككيتمَ ،هككذَٰ أص ك ش ك َ َٰلعككالم ،فككنن
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تملكَ لهِسكء نِعكا َ ضك ًّ َٰ ،فضكَل عمَّك

َٰخككك غان بكككء أَ خكككألء أن تَٰكككِع لكككء َّللكككٰٓ هللاَ ،هكككذَٰ نككك هتلكككء بالَٰكككافع
ََٰلمَِٰو عه .
َقال َٰلحافظ نحمك بك ع ك َٰلتكادي :فكي بد علكٰٓ َٰلسك ِي فكي قولكء:
«َّلن َٰلم الغ في تعظيمء  -أي َٰل خول صكلٰٓ هللا عليكء َخكلم ََٰ -ه ك »:
َّلن أبت بء َٰلم الغ بحس نا ت َٰ ك أ ك تعظيمكا

كٰٓ َٰلحكب َّللكٰٓ ق ك ،

ََٰلسهود لءََٰ ،لطوََٰ بءََٰ ،ع ناد أنء تعلكم َٰلغيك َ ،أنكء تعطكي َتمهكع،
َتملككَ لمك َٰخك غان بككء نك دَن هللا َٰلضك ََٰلهِككعَ ،أنككء تنضككي ككوَِٰب
َٰلسككاِلي َ ،تِ ك ج

بككات َٰلمِ ك َبي َ ،أنككء تَٰككِع فككيم تَٰككايَ ،ت ك َ

َٰلههك نك تَٰككاي :ف ك عوى َٰلم الغك فككي هككذَٰ َٰل عظككيم ن الغك فككي َٰلَٰ ك َ،
ََٰنسَلخ ن همل َٰل ت .
َفككي «َٰلِ ككاَى َٰل زَٰزتك » نك
أبََٰح َٰلمَٰات

ك َٰلحهِيك  :قككال علماؤنككا :نك قككال:

اض ة تعلم :تِِ .

َقال َٰلَٰكي صكهع هللا َٰلحهِكي :فكي ابكء فكي َٰلك د علكٰٓ نك َٰدعكٰٓ أن
لألَلياي تص فات في َٰلحياة َبع َٰلممكات علكٰٓ خك ي َٰلِ َٰنك  :هكذَٰ ََّلنكء
ق ظت َٰآلن فيمكا بكي َٰلمسكلمي هماعكات تك عون أن لألَليكاي تصك فات
بحيككاتتم َبع ك نمككاتتمَ ،تس ك غان بتككم فككي َٰلَٰ ك َِٰ ََٰل ليككاتَ ،بتممتككم
تَِٰكككف َٰلمتمكككات ،فيكككأتون ق كككوبهم َتهكككادَنتم فكككي قضكككاي َٰلحاهكككات،
نسكك لي أن ذلككَ نككهتم

َٰنككاتَ ،قككالوَٰ :نككهتم أبكك َٰل َنن ككايَ ،أَتككاد

َنه ايَ ،خ عون َخ ع َ ،أببعون َأببع ََٰ ،لنط  :هو َٰلغون للهكات،
َعليتككا َٰلم ك َٰب بككَل َٰل ككاتَ ،هككوزََٰ لتككم َٰلككذباِ ََٰلهككذَبَ ،أث ككوَٰ لتككم
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فيتما َٰۡلهوب ،قالَ :هذَٰ َل فيء تِك تط ََّلفك َٰط ،بك فيكء َٰلتكَلَ َٰۡلبك ي
ََٰلعذَٰب َٰلس ن ي ،لما فيء ن بََِٰ َٰلَٰ َ َٰلمحنقَ ،نصكادن َٰلِ كاب
َٰلعزتز َٰلمص قَ ،ننالِ لعناِك َٰۡلِمك َ ،نكا َٰه معك عليكء َٰۡلنك َ ،فكي
ق ٱل َّ خُو َل ِن ِۢۡ بَع ۡۡ ِد َنا ت َ َكيَّ َ لَكءُ ٱل ۡۡ ُهك بَى ََ َت َّ ِكع ۡۡ
َٰل هزت َ :
{َ َن تََُٰاقِ ِ
َ
خكا ٓ َيت ۡۡ
خ ِي ِ ٱل ۡۡ ُنؤ ۡۡ ِنهِي َ نُ َو ِلك ِءَ َنكا ت َ َكولَّ بٰٓ ََنُك ۡۡ ِلك ِءَ َه َتكهَّ َمۡ ََ َ
غي ۡۡ َب َ
َن ِصي َٰ} [َٰلهساي.]115 :
ثم قال :فأنا قكولتمَّ :لن لألَليكاي تصك فات فكي يكاتتمَ ،بعك َٰلممكات،
فيكككك د قولككككء تعكككككالٰٓ{ :أ َ ِي بلَككككءۡ َّنككككك َع ٱ َّهِ} [َٰلهمكككك { ،]64 ،60 :أ َ َ لَكككككءُ
ٱل ۡۡ ََكككككك ۡۡ ُ
ت
{َ ِ َّهِ ُنكككككك ۡۡ َُ ٱلسَّكككككك ب َم ب َو ِ
ق ََٱل ۡۡأ َ ۡۡ ُب} [َٰۡلعكككككك َََٰ ،]54 :
ِ} [آل عم ك َٰنَ ،]189 :نحوهككا ن ك َٰآلتككات َٰل َٰل ك علككٰٓ أنككء
ََٱل ۡۡأَب ۡۡ ِ
َٰلم ِ د بالنلق ََٰل بي ََٰ ،ل ص َ ََٰل ن ت  َ ،شكيي لغيك
نككا بوهككء ن ك َٰلوهككو  ،فالِ ك تح ك نلِككء َقت ك

فكي شكيي

تص ك ُّ فا َنلِككاََّ ،ل يككاي

ََّلنات ََلنا.
ابككء نولككءَ { :هك ۡۡ

َتمك ح َٰلك ب ت ك بككانِ َٰد بملِككء فككي آتككات نك
ب
كق َ
غككي ۡۡ ُب ٱ َّهِ} [فككاط ََ { ،]3 :ٱلَّ كذِت َ ت َ ك ۡۡ ُ
عككونَ ِن ك دَُنِ ك ِءَ َنككا
ِن ك ۡۡ ََ ِلك ٍ
تَم ۡۡ ِل ُِونَ ِن قِط ۡۡ ِني ٍ َِّ 13لن ت َ ۡۡ ُ
عو ُهم ۡۡ َ تَس ۡۡ َنعُكوَْٰ دُعَكا ٓ َي ُم ۡۡ ََلَكو ۡۡ
خ ِمعُوَْٰ َنا ٱت ۡۡت َ َهابُوَْٰ لَ ُِم ۡۡۡ ََتَو ۡۡ َ ٱل ۡۡقِ بيَ َم ِ تََ ۡۡفُ ُ َنَ بَِِٰك ۡۡ ِ ُِكم ۡۡۡ
َ
ََ َ تُهَ ِئََُ ِنث ۡۡ ُل ََ ِي ۡ} [فاط َ ،]14 ،13 :ذ

آتات في هذَٰ َٰلمعهٰٓ.

ثم قال :فنولكء فكي َٰآلتكات لتكاِ { :نك دَُنِك ِءَ} أي نك غيك  ،فننكء عكا
ت َ فيء ن َٰع ن تء ،ن َلي َشيطان تس م  ،فكنن نك لكم تنك ب علكٰٓ
نص نِسء يف تم غي ؟
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َّللٰٓ أن قالَّ :لن هذَٰ لنول ََيمَ ،ش َ عظيمَّ ،للٰٓ أن قالَ :أنا َٰلنكول
بال ص َ بع َٰلممات فتو أشهع َأبك نك َٰلنكول بال صك َ فكي َٰلحيكاة،
قكال  -هك ذ ك َّ{ :لِنَّكََ َن ِيك ۡ َََّلِنَّتُكم ن َِّي ُككونَ } [َٰلزنك { ،]30 :ٱ َّهُ تَ َك َكوفَّٰٓ
خ ُ
كَ ٱلَّ ِكي
ان َتكاۡ َفكيُم ۡۡ ِ
س ِ كي َ َنكو ۡۡتِ َتكا ََٱلَّ ِكي لَكم ۡۡ ت َ ُمك ۡۡ فِكي َنهَ ِ
ٱل ۡۡأَنُِ َ
قَ َ
س كمًّٰٓ}
خ ك ُ ٱل ۡۡأُخ ۡۡ َب ب ٓى َّلِلَك ب ٓ
ضك بكٰٓ َ
علَككي ۡۡ َهككا ٱل ۡۡ َنككو ۡۡتَ ََتُ ك ۡۡ ِ
كٰٓ أ َ َه ك ۡ ُّن َ
[َٰلزن ك  ُ { ،]42 :ك ُّ نَككف ۡۡتۡ ذََِِٰٓنَ ك ُ ٱل ۡۡ َنككو ۡۡتِ} [آل عم ك َٰن،]185 :
سك َ ۡۡ َب ِهيهَك } [َٰلمك ث َ ،]38 :فككي َٰلحك تثَّ« :لذَٰ
{ ُك ُّ نَككف ۡۡ ِت ِۢۡ ِب َمككا َ َ
نات َٰب آد َٰننطع عملء َّل ن ثَلن» .الحدي (.)371
فدميع ذل وما فو نحوه دال عل انقطان الحس والحر مةن المية  ،وأن
أروا هم ممسك  ،وأن أعمالهم منقطع عن ييادة ونقصان ،فدل ذل علة أنةو
ليس للمي

م
فضةال عةن غيةره ،فةإذا عدةز عةن ر ة نفسةو،
صرم فةي ذا ةو

فكيةةف يتصةةرم فةةي غيةةره؟ فةةاهلل سةةبحانو يخبةةر أن األرواح عنةةده ،وفةة نم
الملحدون يقولون :إن األرواح مطلق متصرف

{ :قُك ۡ َيأَنك ُمۡ أ َ ۡعلَك ُم أ َ ِ َّ
ٱهُ} [البقةرة:

.]140
اال :وأما اعتقادفم أن فهه التصرفاس لهم من الكراماس فهو مةن المغالطة ،
ألن الكرام شيم يكرم بةو

أوليةامه ،ن اصةد لهةم فيةو ون حةدي ،ون اةدرة

ون علةةم ،مةةا فةةي اص ة مةةريم بن ة عمةةران ،وأسةةيد بةةن ضةةير ،وأبةةي مسةةلم
الخونني.
اةةال :وأمةةا اةةولهم :فيسةةتغا بهةةم فةةي الشةةدائد ،فهةةها أاةةبح ممةةا ابلةةو وأبةةدن

( )371رواه مسلم في الوصي ( ،)1631با ما يلحق اإلنسان من ال وا بعد وفا و.
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لمصةةادمتو اولةةو  -ج ة ذ ةةره{ :أ َ َّن ك ت ُِهي ك ُ ۡٱل ُم ۡ
َٰككفُ ٱل ُّ
سك ٓكو َي
ض ك َط َّ َّلِذََٰ دَ َ
عككا ُ ََتَ ِۡ ِ
ٱهِ} [النم { ،]62 :قُ ۡ َنك تُهَ ِهكي ُِم ِنك ُ
ََتَ ۡهعَلُ ُِمۡ َُلََِا ٓ َي ۡٱۡل َ ۡب ِ و
ِ أ َ ِي بلَء َّن َع َّ
ظلُ ب َمك ِ ۡٱل َك ِ
ض ُّعا ََ َُ ِۡيَ لَّئِ ۡ أَن َه ب هَا ِن ۡ ب َه ِذَِ لَهَ ُِونَ َّ ِن َ ٱل ب َّ
ََ ۡٱل َ ۡح ِ ت َ ۡ ُ
َٰ ِِ ِ ت َ  63قُك ِ َّ
عونَءُ ت َ َ
ٱهُ
تُهَ ِهي ُِم ِن ۡه َتا ََ ِن ُك ِ َك ۡ ب ثُك َّم أَنك ُمۡ ت ُ َٰۡك ِ ُونَ } [األنعةام ،]64 ،63 :وذ ةر آيةاس فةي

فها المعن .
أم اال :فإنو  -ج ذ ةره  -اةرر أنةو الكاشةف للضةر ن غيةره ،وأنةو المتفةرد
بإجاب المضطرين ،وأنو المستغا لهل

لةو ،وأنةو القةادر علة دفةع الضةرر،

القةةادر عل ة إيصةةال الخيةةر ،فهةةو المتفةةرد بةةهل  ،فةةإذا عةةين فةةو  -ج ة ذ ةةره -
صرج غيره من مل ونبي وولي.
اال :وانستغاأ دوي في األسةبا البةافرة مةن األمةور الحسةي فةي اةال،
أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه ،قولهم :يا لزيةد ،يةا للمسةلمين بحسةب األفعةال
البافرة« .يعني :بين األ يةام بعضةهم وبعةض وفةق السةنن واألسةبا » ،وأمةا
انستغاأ بالقوة والتأأير أو في األمور المعنوي من الشدائد ،المرر وصةوم
الغةرل والضةيق والفقةةر و لةب الةةريل ونحةوه :فمةةن صصةائك  ،ن يطلةةب
فيها غيره.
اال :وأما ونهم معتقدين التأأير منهم في اضام اجا هم مةا فعلةو جافلية
العةةر والصةةوفي الدهةةال ،وينةةادونهم ويسةةتنددون بهةةم ،فهةةها مةةن المنكةةراس،
فمن اعتقد أن لغير

من نبةي أو ولةي أو روح أو غيةر ذلة مةن شةف ربة

أأيرا فقد واع في وادي جه صطير ،فهو عل شفا فرة مةن
أو اضام اج
م
السعير ،وأما ونهم مستدلين عل أن ذلة مةنهم رامةاس ،فحاشةا هلل أن يكةون
أوليةةام

بهةةهه الم اب ة فهةةها ةةن أف ة األوأةةان ،ةةها أصبةةر الةةر من { :ب َٓه ك ُؤ َ ٓ ِي
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ُ
ٱهِ} [يونسَ { ،]18 :نكا نَ ۡع ُك ُ ُهمۡ َّلِ َّ ِليُنَ ِ بُونَكا ٓ َّلِلَكٰٓ َّ
شَِ بعَٓ ُؤنَا ِعه َ َّ
ٱهِ ُز ۡلَِ بكٰٓ} [الزمةر،]3 :
{ َيأَت َّ ِنككذُ ِن ك دَُنِ ك ِ َٓء َيَٰ ِل َت ك َّلِن تُ ك ِ ۡد ِن ٱل ك َّ ۡ ب َم ُ بِ ُ
شك ۡكيا ََ َ
ش ك بَِ َع ُتُمۡ َ
ض ك َّ ت ُ ۡغ ك ِ عَهِككي َ
َن} [يةس ،]23 :فةإن ذ ةر مةا لةيس مةن شةأنو النفةع ون دفةع الضةر مةن نبةي
تُه ِنذُ ِ

وولةةي وغيةةره علة وجةةو اإلمةةداد منةةو :إشةةراك مةةع

إذ ن اةةادر علة الةةدفع

غيره ،ون صير إن صيره.
اال :وأما ما االوا :إن منهم م
أبدان ونقبام ،وأو ادما وندبام ،وسةبعين وسةبع ،
وأربعين وأربعة  ،والقطةب :فةو الغةو للنةاس ،فهةها مةن موضةوعاس إفكهةم،
مةةا ذ ةةره القاضةةي المحةةد فةةي «سةةراج المريةةدين» ،وابةةن الدةةويي ،وابةةن
يمي  ،انته باصتصار(.)372
والمقصود :أن أف العلم ما يالوا ينكرون فهه األمور الشةر ي التةي عمة
بهةةا البلةةوى ،واعتقةةدفا أف ة األفةةوام ،فلةةو تبعنةةا ةةالم العلمةةام المنكةةرين لهةةهه
األمور الشر ي لطال الكالم وا سع المقام.
واألولةةة بالعلمةةةام ال قةةةاس الملتةةةزمين بالكتةةةا والسةةةن  :أن ينكةةةروا فةةةهه
اننحرافةةاس الدسةةيم  ،ويصةةححوا للعةةوام عقائةةدفم ،وينقوفةةا مةةن الشةةر ياس
والضالنس ،ويتواصوا بالصبر علة ذلة  ،فةإن الةع فةهه المعتقةداس واألفكةار
المتوارأ من أصعب األشيام.
{َٱلَّكذِت َ ب َه َتك ََُْٰ فِيهَككا
ولكةةن مةةن سةةار علة الةةدر وصة  ،واةةد اةةال عةةال َ :
خ ُلَهَا َََّلِ َّن َّ
ٱهَ لَ َم َع ۡٱل ُم ۡح ِسهِي َ } [العنكبوس.]69 :
لَهَ ۡت ِ تَهَّتُمۡ ُ

( )372انبر« :فتح المديد شرح تا التو يد» للشيس عبةد الةر من بةن سةن بةن محمةد بةن
عبد الوفا  ،نشر المكتب ال قافي السعودي بالمغر (ص.)186 - 183
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ون يدةةةوي للعلمةةةام :أن يبةةةرروا فةةةهه المنكةةةراس ،ويلتمسةةةوا لهةةةا المخةةةارج
والتةةأويالس ،فمةةن الواضةةح الدلةةي :أنهةةا ضةةر مةةن الشةةر ياس الدافلية التةةي
دصل عل أم اإلسالم بتأأير الملة والنحة األصةرى ،الوأنية أو التةي ةأأرس
بالوأني  .واد أ م

لنا الدين ،وأ م بو النعم علينا ،فالواجب علينا أن نحةافل

عليةةو صةةافيا نقيةةا مةةن ة الملوأةةاس ،مةةا شةةرعو

{ :ٱ ۡليَك ۡكو َ أ َ ۡ َم ۡل ك ُ لَ ُِككمۡ دِت كهَ ُِمۡ

ٱۡل ۡخ بلَ َم دِتها} [المائدة.]3 :
ََأ َ ۡت َم ۡم ُ َ
علَ ۡي ُِمۡ نِ ۡع َم ِي ََ َب ِضي ُ لَ ُِ ُم ۡ ِ

***
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 - 4شييد القبور والتمسح بها والنهر للمو
واةةد ذ رنةةا فيمةةا سةةبق كةةم شةةييد القبةةور و دصيصةةها والكتابةة عليهةةا،
وسترفا وإضام ها ،وما يتعلق بهل  ،مما فصلو اإلمام ابن القيم ونقلناه عنو.
بقةةي فنةةا أمةةران :النةةهر للمةةو  ،والحلةةف بغيةةر  ،و الفمةةا مةةن مبةةافر
الشرك.
النهر لغير

شرك:

فأما النهر فهو عبةادة واربة إلة

عةال  ،ولهةها أمةر

بالوفةام بةو ،مةا

َب ُهمۡ } [الحا ،]29 :وأأن علة األبةرار مةن عبةاده فقةال:
اال عال ۡ ََ { :ليُوفُوَْٰ نُذُ َ
ش ك ُّ ُ ُن ۡس ك َ ِطي َٰ} [اإلنسةةان ،]7 :واةةال عةةال :
{تُوفُككونَ بِبلهَّك ۡكذ ِب ََتَ َنككافُونَ تَ ۡونككا َككانَ َ
{ ََ َنا ٓ أَنَِ ۡن ُم ِن نََِّنَ ٍ أ َ َۡ نَذَ ۡبتُم ِن نَّ ۡذب فَ ِن َّن ٱ َّهَ تَ ۡعلَ ُمءُ} [البقرة.]270 :
واألص فةي النةهر أن يكةون هلل و ةده ،ألنةو عبةادة واربة  ،فةإذا وجهةو إلة
غير

ان شر ما في العبادة ،وفو نهر معصي  ،ولهها ن يفةي بةو مةا ن يفةي

بك نهر معصي  ،واد جام في الحدي « :ن نذب أن تطيع هللا فليطعءَ ،نك
نذب أن تعصي هللا فَل تعصء»(.)373
واد أجمع العلمام عل أنو ن يدوي الوفام بنةهر المعصةي  ،وإن اصتلفةوا فةي
وجو الكفارة عليو.
اةال ابةن يمية « ::وأمةةا مةا نةهر لغيةر

النةةهر لألصةنام والشةمس والقمةةر

( )373رواه البخاري في األيمان والنهور ( )6700عن عائش .
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مةن المخلواةاس ،والحةالف

بالمخلواةةاس ن وفةةام عليةةو ون فةةارة ،و ةةهل النةةاذر للمخلواةةاس ،فةةإن الفمةةا
شرك ،والشرك ليس لو رم  ،ب عليو أن يستغفر
النبي صل

عليةو وسةلم « :نك

من فها ،ويقول مةا اةال

لكف َقكالََٰ :لكَلت ََٰلعكزى ،فلينك :

َّللء َّل هللا»(.)374
واال فيمن نهر للقبور أو نحوفا دي ْفنما لتنور بةو ويقةول :إنهةا قبة النةهر مةا
يقولو بعةض الضةالين :وفةها النةهر معصةي با فةال المسةلمين ،ن يدةوي الوفةام
بو ،و هل إذا نهر م
مان للسدان أو المدةاورين العةا فين بتلة البقعة  ،فةإن فةيهم
شب مها من السةدن التةي انة عنةد الةالس والعةزى ومنةاة ،يةأ لون أمةوال النةاس
بالبا

 ،ويصدون عن سبي

 ،والمداورون فناك فيهم شةبو مةن الةهين اةال

فيهم الخلي سسسَ { :نا ب َه ِذ ِ ٱل َّ َماثِي ُ ٱلَّ ِ ٓي أَن ُمۡ لَ َتا ب َع ُِِِكونَ } [األنبيةام ،]52 :والةهين
اجتاي بهم موس سسس واومو ،اال عال  ََ { :ب َه َو ۡزنَا بِ َهِ ٓي َّلِ ۡخ ب َٓ ِيت َ ۡٱل َ ۡحك َ فَكأَت َ ۡوَْٰ
ككٰٓ أ َ ۡ
صككهَا لَّتُككمۡ } [األعةةرام ،]138 :فالنةةهر ألول ةة السةةدن
علَ ب ٓ
ككٰٓ قَ ۡككو تَ ۡع ُُِِككونَ َ
َ
علَ ب

والمداورين في فهه البقان نهر معصةي  ،وفيةو شةبو مةن النةهر لسةدن الصةلبان
والمداورين عندفا ،أو لسدن األبداد( )375في الهند والمداورين عندفا.
واال الرافعي في «شرح المنهاج» :وأما النهر للمشافد التي علة ابةر ولةي
أو شةةيس ،أو عل ة اسةةم مةةن لهةةا مةةن األوليةةام ،أو ةةردد فةةي ل ة البقع ة مةةن

( )374متفةةةق عليةةةو :رواه البخةةةاري فةةةي األيمةةةان والنةةةهور ( ،)6650ومسةةةلم فةةةي األيمةةةان
( ،)1647عن أبي فريرة ،بلفل« :ن لف فنكال فكي لِكء :بكالَلت ََٰلعكزى ،فلينك :
َّللء َّل هللا».
( )375جمع البيد :وفو الصنم ،معر بي  ،والدمع بددة قردة ،وأبداد أصراج.
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األوليام والصالحين ،فإن اصد الناذر بةهل  -وفةو الغالةب أو الوااةع مةن اصةد
العام  -عبيم البقع والمشةهد ،أو الزاوية  ،أو عبةيم مةن دفةن بهةا ،أو نسةب
إليو ،أو بني عل اسمو ،فهةها النةهر با ة غيةر منعقةد ،فةإن معتقةدفم أن لهةهه
األما ن صصوصياس ،ويرون أنها مما يدفع بها البالم ،ويسةتدلب بةو النعمةام،
ويستشف بالنهر لها من األدوام ،تة إنهةم ينةهرون لةبعض األ دةار لمةا اية
لهةةم :إنةةو اسةةتند إليهةةا عبةةد صةةالح ،وينةةهرون لةةبعض القبةةور السةةرج والشةةمون
والزي  ،ويقولون :القبر الفالني ،أو المكان الفالنةي يقبة النةهر ،يعنةون بةهل :
أنو يحص بو الغةرر المةأمول مةن شةفام مةريض ،أو اةدوم غائةب أو سةالم
مال ،وغير ذل من أنوان نهر المداياة ،فهةها النةهر علة فةها الوجةو با ة ن
ش فيو ،ب نهر الزي والشمع ونحوفما للقبور با

مطلقما.

ومن ذل  :نهر الشمون الك يرة العبيم وغيرفا لقبةر الخلية سسةس ولقبةر
غيةره مةن األنبيةةام واألوليةام ،فةإن النةةاذر ن يقصةد بةهل اإليقةةاد علة القبةةر إن
بر مةةا و عبي ممةةا ،ان،ةةا أن ذلة ارب ة  ،فهةةها ممةةا ن ريةةب فةةي بطالنةةو ،واإليقةةاد
المه ور محرم ،سوام انتفع بو فناك منتفع أم ن.
اال الشيس ااسةم الحنفةي فةي «شةرح درر البحةار» :النةهر الةهي ينةهره أ ةر
العوام عل ما فو مشافد ،أن يكون لانسةان غائةب أو مةريض أو لةو اجة ،
فيأ ي إل بعض الصلحام ويدع عل رأسو سةترة ،ويقةول :يةا سةيدي ،فةالن،
إن رد

غائبي ،أو عوفي مريضي ،أو اضي

اجتي ،فل من الةهفب ةها،

أو من الفض ها ،أو من الطعام ها ،أو من المةام ةها ،أو مةن الشةمع والزية
ها.
فهها النهر با

باإلجمان لوجوه:
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منها :أنو نهر لمخلةول ،والنةهر للمخلةول ن يدةوي ألنةو عبةادة ،والعبةادة ن
كون لمخلول.
ومنها :أن المنهور لو مي والمي ن يمل .
ومنها :أنو ن أن المي يتصرم في األمور دون  .واعتقاد ذل

فر.

إل أن اال :إذا علم فها فمةا ي صةه مةن الةدرفم والشةمع والزية وغيرفةا
وينق إل ضرائح األوليام قربما إليها :فحرام بإجمان المسلمين.
نقلو عنةو ابةن ندةيم فةي «البحةر الرائةق» ،ونقلةو المرشةدي فةي « ه ر ةو»،
وغيرفما عنو ،وياد :اد ابتلي الناس بهها ن سيما في مولد البدوي.
واال الشيس صنع

الحلبي الحنفي فةي الةرد علة مةن أجةاي الةهبح والنةهر

لألوليام :فهها الهبح والنهر إن ان عل اسم فالن فهو لغير

 ،فيكون بةا مال،

وفةةي التنزي ة  َ ََ { :تَك ۡكأ ُلُوَْٰ ِن َّمككا لَككمۡ تُك ۡكذ َ ِ ۡ
ٱخ ك ُم َّ
علَ ۡي ك ِء} [األنعةةام{ ،]121 :قُ ك ۡ َّلِ َّن
ٱهِ َ
ش ِ تََ لَكءُ} [األنعةام،162 :
ب ۡٱل بعَلَ ِمي َ َ َ 162
ص ََلتِي ََنُ ُ
َ
اي ََ َن َماتِي ِ َّهِ َب ِ
س ِِي ََ َن ۡحيَ َ

 ،]163والنهر لغير
الحلف بغير

إشراك مع

 ،الهبح لغيره( .)376انته .

شرك:

وأمةةا الحلةةف بغيةةر

فهةةو مةةن الشةةرك ألن األص ة فةةي الحلةةف أن يكةةون

باهلل ،ألن الحلف نون من التعبيم ،وم لو ن ينبغي أن يكون إن هلل.
اال  -عليو الصالة والسالمَّ« :لن هللا تهتا م أن تحلِوَٰ بآباِِم ،فم

( )376انبر« :فتح المديد» (ص.)172 - 170

كان
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الِا فليحلف باهللََّ ،ل فليصم »(.)377
واال« :ن

لف بغي هللا فن ِ أَ أش َ»(.)378

واال ابن مسعود :ألن أ لف باهلل اذبما أفون من أ لف بغير

صاداما

ونرى يرا من الناس يحلفةون باألوليةام ،ويتسةافلون فةي اليمةين بةاهلل ،ون
يتسافلون في الحلةف بةالولي ألن

عنةدفم لةيم ورروم ر ةيم ،أمةا الةولي

فهو ينتقم ممن أص بيمينو أو ه في لفو أو ن فيو
والمراد بالشرك فنا :الشرك األصةغر ،أعنةي :الةهي ن يخةرج صةا بو مةن
أمرا عبي مما ،وبعةض العلمةام يعتبةره أعبةم
مل اإلسالم ،وإن ان فو في ذا و م
في اإلأم من الكبيرة.
وفةةها بشةةر أن يكةةون الحلةةف بغيةةر

مقصةةودما ،ون يكةةون مدةةرد أمةةر

يدري عل اللسان بدون ني أو اصد.
ما ورد في الحدي الصحيح« :أفل َأبيء َّلن ص ق»(.)379
اال الحافل ابن در في «الفتح» :فإن اي  :ما الدامع بين فةها وبةين النهةي

( )377متفق عليو :رواه البخاري في األيمان والنهور ( ،)6646ومسلم في األيمةان ()1646
عن عبد بن عمر.
( )378رواه أ مةةد فةةي «المسةةند» ( )6072عةةن ابةةن عمةةر ،واةةال محققةةو «المسةةند» :رجالةةو
رجال مسةلم غيةر سةعد بةن عبيةد فمةن رجةال الشةيخين ،وسةليمان بةن بةان أصةرج لةو
البخاري متابع  .ورواه الترمهي في النهور واأليمان ( ،)1535واال :فها ةدي سةن،
والحا م ( ،)297/4واال :فها دي صحيح عل شر الشةيخين ،ولةم يخرجةاه ،ووافقةو
الهفبي.
لح بن عبيد .
( )379رواه مسلم في اإليمان ( )11من دي
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عن الحلف باآلبام؟
أجيب بأن ذل

ان اب النهي ،أو بأنهةا لمة جارية علة اللسةان ن يقصةد

بها الحلف ،ما جرى عل لسانهم :غفري ،و لفي ،وما أشبو ذل  .افـ.
ألن معنافا البافري :غفرك

 ،و لف

وفم ن يقصدون فةها ،وم لةو

اولهم :أكلت أم  ،و رب يداك ،ون أبا ل  ،ونحوفا.
فهها فارل مهم ،فك يرا ما يدري عل لسةان بعةض النةاس الحلةف بغيةر
بدون أن يقصدوا إل

لف قيقي ،م ما نراه يدري عل ألسن

يةرين مةن

أف ة مصةةر والشةةام وغيرفةةا ،وإن ةةان األول ة  :أن يعةةود النةةاس التحةةري فةةي
عبارا هم ،ون سيما ما لو صل بالعقيدة والتو يد.

***
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بائر أم شرك أ بر؟
بقي ما يمكن أن يقال فنا :أن اإلمام سن البنا ان متسةافال فةي موافةو مةن
فةةهه األمةةور المبتةةدعاس ،واعتبرفةةا مدةةرد « بةةائر يدةةب محاربتهةةا» ،مةةع أن
منها ما يعد من الشرك األصغر ،والشرك األ بر ،م  :دعةام المةو  ،و لةب
اضام الحاجاس منهم.
ولعة عةةهر األسةةتاذ البنةةا فةةي ذل ة  :أنةةو ذ ةةر مةةع دعةةام غيةةر
الم ةو

عةةال مةةن

والمقبةةورين :أشةةيام ن ةةدص فةةي الشةةرك األ بةةر ،م ة  :شةةييد القبةةور

وسترفا وإضام ها ،والحلف بغير

 ،فهةهه قصةر عةن أن كةون مةن الشةرك

األ بر ،المخرج مةن الملة  ،والةهي يحكةم علة صةا بو بأنةو مر ةد ،يفةرل بينةو
وبين يوجو ،ويحكم عليو باإلعدام األدبي في المدتمع المسلم ،واةد يحكةم عليةو
باإلعدام المادي أيضا
ب بعض ما ذ ةر مةن فةهه األشةيام اةد يقصةر أن يكةون مةن الكبةائر المتفةق
عليها.
واةةد يكةةون ذل ة مةةن اإلمةةام البنةةا مةةن بةةا ان تيةةا فةةي كفيةةر المسةةلمين،
والتمةةاس المخةةارج أو التةةأويالس لهةةم ،فهةةو اةةد سةةد بةةا التةةأول فةةي وصةةفهم
بار كةا الكبةةائر ،ولكنةةو لةةم يفعة ذلة فةي وصةةفهم بالشةةرك المخةةرج مةةن ملة
اإلسالم ،فهو أمر عبيم.
ومما ي يد ا تيا و فها:
 - 1أن فة نم ن يزالةةون يلهدةةون بشةةهادة أن ن إلةةو إن

وأن محمةةدا رسةةول
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 ،وفي الكلم العاصم للدم والمال فةي الةدنيا ،والمندية مةن الخلةود فةي
النار في اآلصرة.
 - 2أن من ف نم من يحافبون عل الفةرائض مةن الصةالة والصةيام والز ةاة
و ةا البية  ،ويدتنبةون المحرمةاس ،بة مةنهم مةن يحةرص علة النوافة ،
ويبتعد عن الشبهاس والمكروفاس ،و كفير ف نم أمر شديد عل النفس.
 - 3أن األول ة مةةن كفيةةر ف ة نم وإصةةراجهم مةةن المل ة  :أن نبةةهل معهةةم جهةةدا
صاداا ،لتصحيح مفافيمهم ،و غيير معتقدا هم ،فالحق أنهةم جهةال يدةب أن
يعلموا ،ن مشر ون يدب أن يقا لوا ،ون مر دون يدب أن يقتلوا.

***

األص الخامس عشر
التوس
***
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األص الخامس عشر
التوس

َٰل وخككك  :فةةةو ا خةةةاذ الوسةةةيل للوصةةةول إلةةة شةةةيم مقصةةةود ،ون يمكةةةن
الوصول إل الغاياس واألفدام إن بوسائ ناسبها.
و ةةدي نا فنةةا عةةن التوسة إلة

تة  ،ومعنة التوسة إليةةو :التوسة إلة

مرضا و و سن م وبتةو ،التةي يحةرص عليهةا ويسةع إليهةا ة مةن آمةن بةاهلل
سبحانو ،با خاذ الطرل واألسبا التي وص إل ذل  ،ما اال عةال  { :بتَٓأَتُّ َتكا
ٱلَّكذِت َ َيَٰ َنهُكوَْٰ ٱتَّنُكوَْٰ َّ
خك ِي ِل َِء لَعَلَّ ُِككمۡ ت ُ ِۡ ِل ُحككونَ }
ٱهَ ََ ۡٱب َغُك ٓكوَْٰ َّلِلَ ۡيك ِء ۡٱل َو ِ
خككيلَ َ ََ ب َه ِتك ََُْٰ فِككي َ

[المائدة.]35 :
فالوسيل في اآلي الكريم  :في الطريق التي قر إليو سةبحانو ،ممةا يحبةو
ويرضاه من األاوال واألعمال والنياس.
أنوان من التوس إل

ن نزان فيها:

وفنةةاك أنةةوان مةةن التوس ة إل ة

متفةةق عل ة مشةةروعيتها ،ممةةا جةةام بةةو

الكتا الكريم ،والسن الصحيح  .وفهه ن نزان فيها ،ون صالم عليها.
َٰل وخ َّللٰٓ هللا بذَٰتء:
مةةن المتفةةق عليةةو :التوسة إلة

عةةز وجة بها ةةو الكريمة  ،م ة اولنةةا :ن

{َلَ ۡكو َ ٓ َّلِ ۡذ دَ ََ ۡلك َ َههَّ َكََ قُ ۡلك َ َنكا شَكا ٓ َي
ول ون اوة إن باهلل ،ما في اولو عةال َ :
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ٱهُ َ قُوَّ ةَ َّلِ َّ بِ َّ
َّ
بهِ} [الكهف.]39 :

واولو عال

ۡ ََ { :
ص ۡ ُ ََ َِّل َّ ِب َّ
بهِ} [النح
ٱص ِ ۡ ََ َنا َ

.]127 :

بهِ ََ ۡ
واول موس لقوموۡ { :
ٱخ َ ِعيهُوَْٰ ِب َّ
ٱص ِ ُ ََْٰٓ} [األعرام.]128 :
وما علمنةاه القةرآن أن نةردده فةي ة صةالة فةي سةورة الفا حة َّ{ :لِتَّكاََ نَ ۡع ُك ُ

َََّلِتَّاََ نَ ۡس َ ِعي ُ } [الفا حة  ،]5 :فةنحن ةين نسةتعين

نتوسة إليةو بها ةو سةبحانو،

وم ذل اولو  -عليو الصالة والسالم  -في أدعي السةفرَٰ« :للتكم بكَ أصكول
َبَ أهولَ ،بَ أخي »(.)380
و ةان صةل

عليةو وسةلم يقةول عنةةد لقةام األعةدامَٰ« :للتكم بكَ أ ككاَل،

َبَ أصاَلَ ،بَ أقات »(.)381
ونحو ذل ما جةام فةي الحةدي َٰ« :للتكم َّلنكي أعكوذ ب ضكاَ نك خكنطَ،
َبمعافاتَ ن عنوب ََ ،بَ نهَ»( ،)382فانستعاذة منو أي بها و من ذا و.
( )380رواه اإلمةةام أ مةةد فةةي «مسةةنده» عةةن علةةي ( ،)691و ةةرره ( ،)1296وفةةي المةةتن
األول« :بَ أهول» بالديم ،وفةي ال ةاني« :بكَ أ كول» أي :أ حةول أو أ تةال ،أو أدفةع أو
أمنع.
( )381رواه أ مد من ةدي صةهيب ،واةال مخرجةو «المسةند» :إسةناده صةحيح علة شةر
ومختصةرا :الةدارمي (،)2441
مسلم ( ،)18940وفو مكرر ( ،)18933واةد رواه ا ،مةا
م
والنسةةةائي فةةةي «الكبةةةرى» ( ،)8633وابةةةن بةةةان ( ،)2027والطبرانةةةي فةةةي «الةةةدعام»
( ،)664وفي «الكبير» ( ،)318/2والبيهقي ( ،)153/9لهم عن ماد بةن سةلم  ،ورواه
بنحوه عبد الريال فةي «مصةنفو» ( ،)9751ومةن ريقةو الترمةهي ( ،)3340عةن أابة
البناني ،واال الترمهي :سن غريب.
( )382رواه أ مةةد فةةي «مسةةنده» عةةن علةةي ( ،)751مةةا رواه عةةن عائشة ( ،)25655واةةال
مخرجو «المسند» :إسناده عل شةر الشةيخين ،مةا رواه مسةلم فةي «الصةالة» (،)486
رواه ابن أبي شيب والنسائي وابن ماجو وغيرفم.
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وم لو اولو « :نلهأ َ نههٰٓ نهَ َّل َّلليَ»(.)383
َٰل وخ بأخماي هللا َصِاتء:
ومةةن المتفةةق عل ة مشةةروعيتو :التوس ة إل ة

عةةال بأسةةمائو الحسةةن ،

ُسكهَ بٰٓ فَ ۡ
َّ ِ ََ { :هِ ۡٱۡل َ ۡخك َما ٓ ُي ۡٱلح ۡ
كبد ُ
عو ُ بِ َتكا} [األعةرام:

وصفا و العةال ،واةد اةال عةال
.]180

ومما ورد في ذل الحدي الهي رواه أ مد وغيره:
«َٰللتككم َّلنككي ع ك ََٰ ،بك ع ك ََٰ ،بك أن ككَ ،ناصككي ي بيك َ ،نككاِ فككي
ِمَ ،ع ل في قضكاؤَ ،أخكألَ بِك َٰخكم هكو لكَ ،خكمي بكء نِسكَ ،أَ
أنزل ء في ابَ ،أَ علم ء أ َٰ ن َلنَ ،أَ َٰخ أث ت بء في علم َٰلغيك
عه َ :أن تهع َٰلن آن ببيع قل يَ ،نوب ص بيَ ،هَلي زنكيَ ،ذهكاب
همي»(.)384
وروى أبو داود والترمهي و سنو وابن ماجةو وابةن بةان فةي «صةحيحو»
عن بريةدة :أن رسةول
أسأل بأني أشهد أن أن

صةل

م
رجةال يقةول :اللهةم إنةي
عليةو وسةلم سةمع

ن إلو إن أنة  ،األ ةد الصةمد ،الةهي لةم يلةد ،ولةم

يولد ولم يكةن لةو فةوا أ ةد .فقةال« :لنك خكأل هللا با خكم َٰۡلعظكمَٰ ،لكذي َّلذَٰ

( )383متفق عليو :رواه البخاري في الةدعواس ( ،)244ومسةلم فةي الةه ر والةدعام ()2710
عن البرام بن عاي .
( )384رواه أ مد في «المسند» ( )4318 ،3712عن ابن مسعود ،والطبرانةي فةي «الكبيةر»
عةةن أبةةي موس ة  ،وذ ةةره األلبةةاني فةةي «الصةةحيح » ( ،)199مةةا صةةححو الشةةيس شةةا ر
ر مو .
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خئ بء أعطََّٰٓ ،لذَٰ دعي بء أهاب»(.)385
فهو يتوس إل

بال نام عليةو بةبعض أسةمائو الحسةن  ،التةي عقةب عليهةا

الرسول الكريم بأنو دعا
يتوس إل

باسةمو األعبةم ،ولةو أملنةا الحةدي جيةدما ندةد أنةو

بشهاد و بالو داني والصةمدي والتنةزه عةن الوالدية والولدية ...

فهو في النهاي وس بالعم الصالح.
ومن ذلة مةا رواه أ مةد والنسةائي ،وغيرفمةا ،مةن ةدي سةلمانَٰ« :للتكم
بعلمككَ َٰلغي ك َ ،ق ك بتَ علككٰٓ َٰلنلككق ،أ يهككي نككا علم ك َٰلحيككاة َي ك َٰ لككي،
َتوفهي َّلذَٰ ان َٰلوفاة َي َٰ لي »...الحدي (.)386
فهو فنا يتوس إل

عال بصفتين من أعبم صفا و العليةا ،وفمةا :العلةم

والقدرة ،وفما الصفتان اإللهيتان األساسةيتان ،اللتةان أعلةن القةرآن أنةو سةبحانو
صلق فها العالم بسموا و وأرضو ،ليعرم

عز وج موصوفما بالعلم المحةيط

والقدرة الشةامل َّ { :
ِ ِن ۡكثلَ ُت َّ تَ َهَ َّكز ُل ۡٱۡل َ ۡنك ُ
خك ۡ َع َ
ٱهُ ٱلَّكذِي ََلَكقَ َ
خك ب َم ب َوت ََ ِنك َ ۡٱۡل َ ۡب ِ
شك ۡكيي قَ ك ِت ََأ َ َّن َّ
بَ ۡي كهَ ُت َّ ِل َ ۡعلَ ُمك ٓكوَْٰ أ َ َّن َّ
شك ۡكييٍ ِع ۡل ِۢ َمككا}
ٱهَ َ
ٱهَ قَ ك ۡ أ َ َ ككا َط ِب ُِ ك ِ َ
علَك بكٰٓ ُ ك ِ َ

( )385رواه أبو داود في الصالة ( ،)1493والترمهي فةي الةدعواس ( ،)3471واةال :ةدي
سن صحيح غريةب ،وابةن ماجةو فةي الةدعام ( ،)3857واةال محققةوه :إسةناده صةحيح،
وابن بان مةا رواه الحةا م وصةححو علة شةر هما ( ،)504/1ووافقةو الةهفبي ،وفيةو:
«لن خأل هللا باخمء َٰۡلعظكم» .اةال المنةهري فةي «الترغيةب» :اةال شةيخنا الحةافل أبةو
الحسن المقدسي :وإسناده ن مطعن فيو ،ولم يرد في تا دي إسنادما منو.
( )386رواه عن عمار :أ مد ( ،)18325واال مخرجو «المسند» :دي صحيح ،والنسةائي
فةةةي «المدتبةةة » فةةةي السةةةهو ( ،)55/3و الكبةةةرى» ( ،)1229مةةةا رواه ابةةةن أبةةةي شةةةيب
( ،)265 ،264/10وابةن أبةي عاصةم فةي «السةن » ( ،)424( )378( )128والبةزار فةي
«مسنده» ( ،)1392والطبراني في «الدعام» (.)625
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[الطالل.]12 :
َٰل وخ بالعم َٰلصال :
ومةةن التوس ة المشةةرون الةةهي ن صةةالم عليةةو :التوس ة بالعم ة الصةةالح،
صةةا لوجةةو
صةةا مةةا ةةان منةةو صال م
وصصو م

عةةال  ،لةةم شةةبو أي شةةائب مةةن

أعةةرار الةةدنيا ،مةةن ابتغةةام منفعة أو شةةهرة ،أو محمةةدة عنةةد النةةاس .واةةد ذ ةةر
القةةرآن يةةرا مةةن أدعي ة الم ة منين والصةةالحين ،التةةي وسةةلوا بهةةا إل ة ربهةةم
بإيمانهم أو بأيمانهم مةع صةالح أعمةالهم ،مةا فةي اولةو عةال َ { :ببَّهَكا ٓ َِّلنَّهَكا ٓ َيَٰ َنهَّكا
فَ ۡ
َٰب ٱلهَّ ِاب} [آل عمران.]16 :
بغ ِِ ۡ لَهَا ذُنُوبَهَا ََقِهَا َ
عذَ َ
َٰنهُكوَْٰ ِبك َ ِب ُِمۡ فَا َنهَّككا َببَّهَككا فَك ۡ
كبغ ِِ ۡ لَهَككا
ِت ب َمك ِ أ َ ۡن َي ِ
{بَّ بَّهَكا ٓ َِّلنَّهَككا َ
خك ِكم ۡعهَا ُنهَادِتكا تُهَككادِي ِل ۡ ِ
خيِاتِهَا ََت َ َوفَّهَا َن َع ۡٱۡل َ ۡب َ َِٰب} [آل عمران.]193 :
ذُنُوبَهَا ََ َِِ ۡ َ
عهَّا َ
نز ۡل َ ََٱت َّ َ ۡعهَا ٱل َّ خُو َل فَب ۡ ُ ۡ هَا َن َع ٱل ب َّ
{ َببَّهَا ٓ َيَٰ َنهَّا ِب َما ٓ أ َ َ
َٰ ِت ِت َ } [آل عمران.]53 :

ومةةن أبةةري األدل ة عل ة ذل ة  :اص ة اصةةحا الغةةار التةةي روافةةا الشةةيخان
وغيرفمةةا عةةن ابةةن عمةةر ررر  ،اةةال :أن رس ةول
اال« :بيها ثَلث نِ نم

صةةل

عليةةو وسةةلم

كان قك لِم تمَٰكون َّلذ أصكابتم نطك  ،فكأَََٰ َّللكٰٓ

غاب فانط ق عليتم ،فنال بعضتم ل عضَّ :لنء َهللا تا هؤ ي ،تههكيِم َّل
َٰلص ق ،فلي

به نهِم بما تعلم أنء ق ص ق فيء ،فنال ََٰ

نكهتم:

َٰللتم َّلن تعلم أنء ان لي أهي عم لي علٰٓ ف ق ن أبز ،فذه َت كء،
أنكي َٰشك ت نهكء

َأني عم ت َّللٰٓ ذلَ َٰلِك ق فزبع كء ،فصكاب نك أنك
بن ََٰ ،أنَّء أتاني تطل أه  ،فنل لءَٰ :عم َّللٰٓ تلكَ َٰل نك فسكنتا ،فنكال
ليَّ :لنما لي عه َ ف ق ن أبز ،فنل لءَٰ :عم َّللٰٓ تلَ َٰل نك  ،فننتكا نك
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ذلَ َٰلِ ق فساقتا ،فنن ه تعلم أني فعل ذلَ ن ََٰي َ فِ ج عها نكا
عهتم َٰلصن ة ،فنال َٰآلَك َٰ :للتكم َّلنكَ تعلكم أنكء كان

نح فيء ،فانسا

لكي أبككوَٰن شككينان يك َٰن ،فِهك آتيتمككا ك ليلك بلك

غكهم لككي ،فأبطككأت

عليتما ليل  ،فهئ َق بق َٰ َأهلي َعيالي ت ضاغون ن َٰلهكو  ،فِهك
أخنيتم

ٰٓ تَٰك ب أبكوَٰي ،فِ هك أن أَقظتمكا َ ،هك أن أدعتمكا

فيسك ِها لَٰك ب تما ،فلكم أزل أن ظك

كٰٓ طلكع َٰلِهك  ،فككنن هك تعلكم أنككي

فعل ذلَ ن ََٰكي َ فِك ج عهكا نكا نحك فيكء ،فانسكا

عكهتم َٰلصكن ة

ٰٓ نظ ََٰ َّللٰٓ َٰلسماي ،فنال َٰآلَ َٰ :للتم َّلنَ تعلم أنء ان لي َٰبهك عكم،
َٰلهكات َّللكيَ ،أنكي بََٰدتتكا عك نِسكتا فأبك َّ ،ل أن آتيتكا بمئك

ن أ

دتهككاب ،فطل تككا

ككٰٓ ق ك بت ،فأتي تككا بتككا ،ف ك فع تا َّلليتككا ،فككأنِه هي ن ك

نِستا ،فلما قع ت بي بهليتا قالك َٰ :تكق هللا َ تِكض َٰلنكاتم َّل بحنكء،
فنم َت

َٰلمئ دتهاب ،فنن ه تعلم أني فعل ذلَ ن ََٰكي َ فِك ج

عها نا نح فيء ،فِ ج هللا عهتم فن هوَٰ».
َٰل وخ بال ه َٰلصال لي عو ََٰلهات تؤنهون:
ومن التوس المشرون هل  :أن يلدأ النةاس إلة الرجة الصةالح ،يطلبةون
منةةو أن يةةدعو لهةةم ،وفةةم ي منةةون عل ة دعائةةو ،لع ة دعةةامه يكةةون أاةةر إل ة
اإلجاب لما لو عند
فهم ن يتوسلون إل
إل

من منزل .
بهاس الرج  ،بة يتوسةلون إليةو بدعائةو وضةراعتو

سبحانو ،وما يعتقدون من اربو إلة

من الهنو .

 ،وسةالمتو ممةا فةم وااعةون فيةو

فصول في العقيدة بين السلف والخلف

349

وفها ما فعلو سيدنا عمر بن الخطةا والصةحاب معةو ،ةين وسةلوا بةدعام
صةل

عليةو وسةلم  ،فقةد اةال عمةر:

العباس بن عبد المطلب عةم رسةول

اللهم إنا نا إذا أجدبنا وسلنا إلي بنبينا صل

عليةو وسةلم  ،فتسةقينا ،ونحةن

نتوس إلي اليوم بعم نبينا ،فاسقنا.
ومن المعلوم :أن وسلهم بالنبي الكريم ان بصال و ودعائةو وشةفاعتو ،ولةم
عا
يكن وسلهم وس الهم بها و  -عليو الصالة والسةالم  -إذ لةو ةان ذلة مشةرو م
ومقب م
ون عندفم لم يعدل عمر  -ومعو المهاجرون واألنصار و بار الصةحاب -
عن الس ال بالرسول إل الس ال بالعباس.
َٰل وخ َٰلمن لف فيء:
وأما التوس المختلف فيو بين العلمام ،والهي دارس ولو المعةارك الددلية
بين المدويين والمانعين ،فهو أن يتوسة إلة

جدةا بةهاس النبةي صةل
سةبحانو

عليو وسلم  ،أو بأ د األنبيام أو المالئكة أو الصةالحين ،بةأن يسةأل
بداه النبي أو بحقو أو بمنزلتو من ربو :أن يحقق س لو ،ويديب لبو.
فهناك من السلف والخلف من أجاي ذل في ق النبي صل

عليو وسةلم

دون غيره ،ما روي ذل عن اإلمام أ مد وغيره.
ومنهم من رد ذل في جميع األنبيام والصالحين.
و دتهم في ذل  :دي ع مةان بةن نيةف فةي اصة األعمة الةهي وسة
بالنبي سسس ،فرد

عليو بصره ،وسيأ ي الحدي عنو.

ومةةن نا ي ة أصةةرى يقولةةون :إننةةا نشةةافد بأعيننةةا أن شةةفاع المقةةربين مةةن
الملوك والسةال ين واألمةرام قبة  ،و تحقةق بهةا آمةال ،و قضة بهةا اجةاس،
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لتوسطهم بين المل والناس ،واد اي  :لون الواسط لهفب الموسو .
ولعة مةةن فةةرل بةةين النبةةي وغيةةره مةةن الصةةالحين مةةن البشةةر غيةةر األنبيةةام
ن ل :أن النبي يتميز عن غيره بأنا ندزم أنو ماس مرضةي،ا عنةد  ،وأنةو مةن
عبيم.

أف الدن  ،وأن مكانو عند

بخةةالم غيةةره مةةن الم ة منين والصةةالحين ،فةةإن أ ةدما ن يسةةتطيع أن يدةةزم
بيقةةين أنةةو مةةاس عل ة اإليمةةان ،وأنةةو مةةن أف ة الدن ة بةةالقطع ،إن مةةن بشةةرفم
الرسول بأنهم من أف الدن .
ونحن نرى أن اياس الشافد علة الغائةب أو ايةاس

 -جة جاللةو  -علة

صلقو أو عل الملوك وأف السلطان :اياس غير مسلم ،لما نعلمةو ونسةتيقنو مةن
فرل واضح بين األمرين.
فإن

عال ليس عل بابو اجةب ون بةوا  ،ولةيس بينةو وبةين صلقةو أي

عوائةةق ،وفةةهه مةةن مزايةةا العقيةةدة اإلسةةالمي  ،التةةي ألغ ة مةةا ةةان لةةدى الكهن ة
ورجةةال الةةدين مةةن ا تكةةار الوسةةا
مصراعيو للقر من

بةةين

عال  ،دون أي

وعبةةاده ،وفتحةة البةةا علةة
خكأَلَََ
وائة  ،مةا اةال عةال َََّ { :لِذََٰ َ

َان} [البقرة.]186 :
ِع َادِي عَهِي فَ ِننِي قَ ِ ت أ ُ ِهي ُ د َۡع َوةَ ٱل ََّٰ ِ َّلِذََٰ دَع ِ
ت ة العصةةاة المسةةرفون عل ة أنفسةةهم ،لةةم يغلةةق بابةةو فةةي وجةةوفهم ،ولةةم
ِي ٱلَّكذِت َ أ َ ۡخك َ فُوَْٰ
يحرمهم شرم اننتسا إل عبوديتو ،فقةال عةال { :قُك ۡ بتَ ِع َكاد َ
علَ ب ٰٓٓ أَنُِس ِِتمۡ َ ت َ ۡنهَ ُ
ٱهِ َِّل َّن َّ
طكوَْٰ ِنك بَّ ۡ َمك ِ َّ
كوب
َ
وب َه ِميعكا َِّلنَّكءُ ُه َكو ۡٱلغَُِ ُ
ٱهَ تَ ۡغ ِِك ُ ٱلكذُّنُ َ

ٱل َّ ِ ي ُم} [الزمر.]53 :
ومن فنا ةان القةول بالتوسةط والتوسة بغيةر اإليمةان والعمة  ،يقتةر ممةا
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ان عليو هن العصور الوسط في أوربا وغيرفا ،وبعدا عةن قيقة المةنها
اإلسةةالمي ورو ةةو ،الةةهي يحةةرر النةةاس مةةن ة الوسةةا اس ،ويص ة النةةاس
بربهم مباشرة ،وفو أار إليهم من ب الوريد.
س َٰل ها َقضي َٰل وخ :
واد عرر اإلمام سن البنا حح في «أصولو العشةرين» لقضةي التوسة
في لماس موجزة ،اال فيها:
بأ د من صلقو :صةالم فرعةي فةي يفية

«والدعام إذا ارن بالتوس إل
العم  ،وليس من مسائ العقيدة».

وفةةها القةةةول مةةةن الشةةةيس البنةةةا :أأةةةار عليةةةو سةةةخط المتشةةةددين مةةةن إصواننةةةا
السلفيين ،الهين اعتبروا فها منو  -عليو ر م
التو يد ،و حرير العقيدة من

 -لونا من التهاون في جانةب

مبافر الشرك ،ما نسبوا ذل إلة

ةأأر البنةا

بالصوفي ونشأ و األول في ر ابها.
والحةةق أن القضةةي ن سةةتحق ة فةةهه الضةةد التةةي أأيةةرس ولهةةا ،واةةد
عرض لهل في تابي «اإلصوان المسلمين سبعون عا مما في الةدعوة والتربية
والدهاد» وال فناك:
وأمةةا اضةةي التوس ة بالرسةةول صةةل
والصالحين من عباد

عليةةو وسةةلم واألنبيةةام والمالئك ة

 ،فقد ذ ر األستاذ البنا أن فها من األمور الخالفي بةين

األئم  ،وأنو صالم في يفي الدعام ،وليس من مسائ العقيدة.
واةةد أنكةةر إصواننةةا السةةلفيون عل ة األسةةتاذ البنةةا فةةها القةةول ،واشةةتد نكيةةرفم
عليو ،وعال صو هم في معارضتو والتشنيع عل اائلو ،ون أدري لم فةها لةو؟
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ولم يق الرج شي ما يستوجب الطعن أو التشنيع.
م
أون :ألن األمةةر صالفةةي بالفعةة  ،ومةةن اةةرأ تةةب المةةهافب المتبوعةة مةةن
الحنفية والمالكية والشةةافعي بة

تة الحنابلة  :وجةد فةةها واضة محا ،فةةالك يرون

أجايوا التوس بالرسول وبالصالحين من عباد .
وفناك من ره التوس وفناك من منعو.
ولك فريةق مةن فة نم أدلتةو  -أو شةبها و علة األاة  -فةي أييةد مةا ذفةب
إليو ،وللمخالفين ردودفم عليو ،ما فو الشأن في المسائ الخالفي .
وفناك دلي اوي لمةن اةالوا بالتوسة  ،وفةو ةدي ع مةان بةن نيةف ،واةد
صةةححو الشةةيس األلبةةاني ،وفةةو مةةن منكةةري التوس ة  ،وإن وجهةةو فةةو وجه ة
أصرى ،في في نبري أاوى وأ رى ،وفو فها الحدي :
م
رجةال ضةرير
أصرج أ مد وغيره بسةند صةحيح عةن ع مةان بةن نيةف أن
البصر أ

النبةي صةل

عليةو وسةلم  ،فقةال :ادن

أن يعةافيني .اةالَّ« :لن

شككئ دعككوت لككَََّ ،لن شككئ أَ ك ت ذََٰ ،فتككو َي ك «َفككي بََٰت ك ََّ :لن
شكككئ صككك ت فتكككو َيككك لكككَ»» فقةةةال :ادعةةةو .فةةةأمره أن يتوضةةةأ ،فيحسةةةن
وضومه ،فيصلي ر عتةين ويةدعو بهةها الةدعامَٰ« :للتكم َّلنكي أخكألََ ،أتوهكء
َّلليَ به يكَ نحمك ن كي َٰل مك  ،تكا نحمك َّ ،لنكي توهتك بكَ َّللكٰٓ ببكي فكي
اه ي هكذ ف نضكٰٓ لكيَٰ ،للتكم فَٰكِعء فكي «َشكِعهي فيكء»» .اةال :ففعة
الرج  ،فبرأ(.)387
( )387أصرجو في «المسةند» ( ،)17241 ،17240واةال محققةو «المسةند» :إسةناده صةحيح،
رجالو أقاس .ورواه الترمهي فةي الةدعواس ( ،)3573واةال :فةها ةدي سةن غريةب ن
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يرى الك يةرون :أن فةها الحةدي يةدل علة جةواي التوسة فةي الةدعام بدةاه
النبي صل

عليو وسلم أو غيره مةن الصةالحين ،إذ فيةو أن النبةي صةل

عليةةو وسةةلم علةةم األعم ة أن يتوس ة بةةو فةةي دعائةةو ،واةةد فع ة األعم ة فعةةاد
بصيرا.
م
أما الشيس األلباني فقال:
«وأما نحن فنةرى أن فةها الحةدي ن دة لهةم فيةو علة التوسة المختلةف
فيةةو ،وفةةو التوس ة بالةةهاس ،ب ة فةةو دلي ة آصةةر عل ة النةةون ال ال ة مةةن أنةةوان
التوس المشرون الهي أسلفناه ألن وس األعم إنما ان بدعائو.
واألدل عل ما نقول من الحدي نفسو يةرة» .افةـ .واةد فصةلها فةي تابةو
«التوس وأنواعو وأ كامو» فليرجع إليو.
وأانيما :ألن التوس يتعلق بالعم  ،ون يتعلةق بالعقيةدة ،فهةو مةن بحةو علةم
الفقو ن من بحو علم التو يد.
أمةةا أن التوس ة مةةن مسةةائ العم ة ولةةيس مةةن مسةةائ العقيةةدة ،فهةةها وجيةةو
صحيح ألنو صةالم فةي يفية الةدعام ،مةا دام المةدعو والمتوسة إليةو فةو
ت .
ولكةةن بقةةي البح ة فةةي مشةةروعيتو ف ة يقةةال :أ وس ة إلي ة بنبي ة محمةةد أو

نعرفو إن من فها الوجو ،وابن ماجو في إاامة الصةالة ( ،)1385واةال :ةدي صةحيح،
والطبراني في «الكبير» ( )2/2/3والحا م ( ،)313/1لهم من ريق ع مان بةن عمةر -
شيس أ مد فيو :أنا شعب عن أبي جعفر المدني ،اال :سمع عمارة بن صزيم يحد عن
ع مان بو .رواه الحا م ( ،)519/1واال :صحيح اإلسناد ،ووافقو الهفبي.
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بمالئكت المقربين أو بعبادك الصالحين أو ن يدوي؟ فهةها بحة فقهةي ،ولةيس
بح عقدي.
وليس اإلمام البنا فةو أول مةن اةال بةهل  ،بة اةال بةو اإلمةام محمةد بةن عبةد
الوفا نفسو ،ما نق في مدمون فتاويو.
ي ة اةةال فةةي المسةةأل العاشةةرة« :اةةولهم فةةي انستسةةقام :ن بةةأس بالتوس ة
بالصةةالحين ،واةةول أ مةةد يتوس ة بةةالنبي صاص ة  ،مةةع اةةولهم :إنةةو ن يسةةتغا
بمخلول ،فالفرل افر جد،ا ،وليس الكالم مما نحن فيو ،فكون بعةض يةرصك
في التوس بالصالحين ،وبعضهم يخصو بالنبي صةل

عليةو وسةلم  ،وأ ةر

العلمةةام ينه ة عةةن ذل ة ويكرفةةو ،فهةةهه المسةةأل مةةن مسةةائ الفقةةو ،ولةةو ةةان
الصوا عندنا اول الدمهور أنو مكروه ،فال ننكر عل من فعلو»(.)388
فقةةد ضةةمن ةةالم الشةةيس أن التوس ة بالصةةالحين أو بةةالنبي صةةل

عليةةو

وسةةلم فةةو موضةةع صةةالم بةةين العلمةةام ،وإن فةةو صةةو اةةول الدمهةةور :أنةةو
مكروه ،وأن فهه المسأل من مسائ الفقو ،وفها عةين مةا اةرره البنةا ،فةال وجةو
لانكار عليو.
ضةةا المحةةد السةةلفي الشةةهير الشةةيس ناصةةر الةةدين األلبةةاني فةةي
واةةال بةةو أي م
مقدمتو لشةرح العقيةدة الطحاوية نبةن أبةي العةز الحنفةي ،فقةد حةد عةن سةبع
مسائ فام  ،اال :لهةا فةي العقيةدة إن األصيةرة منهةا( .)389يعنةي بةاألصيرة :مةا
االو شارح الطحاوي مةن رافية التوسة بحةق األنبيةام وجةافهم ،بعمةا إلمامةو

(« )388مدموع فتاوي الشيس محمد بن عبد الوفا » (ص.)69 ،68
( )389انبر :مقدم «شرح العقيدة الطحاوي ».
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أبي نيف .
وألن موضون التوسة فقهةي ن عقةدي ،كلمة عنةو جميةع تةب المةهافب
الفقهي  ،عل اصتالم أ كامها فيةو ،ودصة الموسةوعاس الفقهية  ،باعتبةاره مةن
المسائ الفروعي العملي التي دص في إ ار البح الفقهي.
وفنةةاك يةةرون مةةن المسةةتقلين عةةن المةةهافب اةةالوا بإجةةاية التوسة  ،مةةنهم:
اإلمةةام الشةةو اني  -وفةةو سةةلفي معةةروم  -فةةي تابةةو « حفة الةةها رين» شةةرح
«الحصن الحصين».
وفناك غيره من القدام والمحدأين.
ومنهم من أجاي التوس بالنبي و ةده ،ولةم يدةز التوسة بغيةره مةن األنبيةام
والصالحين ،ما فو رأي اإلمام عز الدين ابن عبد السالم.
والخالم فةي المسةأل

ةافر ،يمكنة أن راجعةو فةي بحة «التوسة » فةي

الموسوع الفقهي الكويتي في الدزم الرابع عشر ،وبهها يتضةح لنةا سةالم مةا
االو الشيس البنا بميزان العلم والتحقيق.
وأنا شخصي،ا أمي إل

رجيح عدم التوس بهاس النبي وبالصالحين.

وأ بن رأي شيس اإلسالم ابن يمي في ذل

لعدة أمور:

َٰۡلَل :أن أدل المنةع  -أعنةي منةع التوسة بةهاس النبةي وذواس الصةالحين -
صةةا أن بةا
أرجةح فةي الميةةزان العلمةي ،وصصو م

عةال مفتةةوح لكة صلقةةو،

وليس عليو اجب ون بوا  ،م أبوا الملوك واألمرام ،تة العصةاة فةتح
ِي ٱلَّكذِت َ
عال لهم أبوا ر متو ،ونسبهم إل ذا ةو ،فقةال عةال { :قُك ۡ بتَ ِع َكاد َ
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علَ ب ٰٓٓ أَنُِس ِِتمۡ َ ت َ ۡنهَ ُ
ٱهِ َّلِ َّن َّ
طكوَْٰ ِنك بَّ ۡ َمك ِ َّ
وب َه ِميعكا َّلِنَّكءُ ُهك َو
أ َ ۡخ َ فُوَْٰ َ
ٱهَ َت ۡغ ِِك ُ ٱلكذُّنُ َ
وب ٱل َّ ِ ي ُم} [الزمر.]53 :
ۡٱلغَُِ ُ

ََٰلثككاني :أن إجةةاية التوس ة اةةد كةةون ذريع ة إل ة دعةةام غيةةر

عةةال ،

وانستغاأ بو ،و ير من الناس يخلط بين األمةرين ،فسةد الهريعة بةالنبر إلة
العوام أول  ،ون سيما في با التو يد والشرك.
ََٰلثالث :أن المنها الهي أصتر و وسرس عليو في التعليم والدعوة والفتةوى:
أننا إذا استطعنا أن نتعبد هلل عال باألمر المتفق عليو فال داعةي نن نةدص فةي
األمر المختلف فيو ،من غير ضرورة إل ذل .
وعل ة فةةها األسةةاس ن أفض ة التعبةةد بصةةالة التسةةابيح ألن فةةي الصةةلواس
األصةةرى المتفةةق عليهةةا والتةةي ةةوا رس عةةن رسةةول

صةةل

عليةةو وسةةلم

التعبد بها ما يغني عنها.
ولكني ن أرأم من أداه اجتهةاده إلة جةواي التوسة  ،أو جةواي التعبةد بصةالة
التسابيح ونحوفا ،ون أنكر عليو إن من با اإلرشةاد إلة األرجةح واألفضة ،
إذ ن إنكةةار فةةي المسةةائ الخالفي ة  ،مةةا فةةو معلةةوم ،ت ة إن الشةةيس ابةةن عبةةد
الوفا  -عل صةرامتو وشةد و  -رأينةاه يقةول فةي التوسة  :ن ننكةر علة مةن
فعلو.
وشيس اإلسالم ابن يمي  -وإن أنكر التوس بالهاس  -لم يشتد في نكيره إلة
د التكفير أو التأأيم ،ما يفع بعض من يدعون اننتسةا إلة مدرسةتو ،واةد
اال في «فتاويو» بعد أن ذ ر الخالم في المسأل « :ولةم يقة أ ةد :إن مةن اةال
بالقول األول فقد فةر ،ون وجةو لتكفيةره ،فةإن فةهه مسةأل صفية  ،ليسة أدلتهةا
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افرة ،والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الةدين بالضةرورة ،أو بإنكةار

األ كام المتةوا رة والمدمةع عليهةا ونحةو ذلة  ...بة المكفةر بم ة فةهه األمةور
يستحق من غليل العقوب والتعزير ما يستحق أم الو من المفتةرين علة الةدين،
ن سةةيما مةةع اةةول النبةةي صةةل

عليةةو وسةةلم « :أتمككا به ك قككال ۡلَيككء :تككا

اف ن فن باي بتا أ هما»»(.)390
وفها فةو انعتةدال المطلةو فةي معالدة م ة فةهه القضةايا التةي واةع فيهةا
وابتلي بها جمافير الناس.

***

(« )390مدمون فتاوى شيس اإلسالم» ( ،)106/1والحدي متفق عليو عن ابن عمر.

