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َاحلمد هللا الذي دلت بدائعه عىل حكمته, وشهدت صنائعه بعزته وعظمته,  َ َّ ِ ُِ ُ ّ ُ
َّفكل مفطور شاهد بوحدانيته, وكل خملوق دال عىل إالهيته وربوبيته, سبحانه هو  َّ َّّ ّ ٌّ
ُاملتوحد بصفات العلو والتوحيد والتعظيم يف أزله, املنفرد بأسامئه احلسنى يف قدسه,  ُُ ُ ِّ ِّ

َّالـمقد ُس عن احلاجات, الـمبـرأ عن العاهات, الـمنزه عن وجوه النقصُ َ َُّ ُ َّ  واآلفات, ُ
 واحلركات, ُّاملتعايل عن أن يوصف باجلوارح واآلالت, واحلدود والغايات, والسكون

ُوالدواعي والـخطرات, املوجود بال حد, املوصوف بال كيف, املذكور بال أين,  ُ ّ ُ َ َ
َّاملعبود بال شبه, ال تتصو َ َره األوهام, وال تقدره األفهام, وال حييط بكنه عظمته َُ َُ ُ ُ ُُ َ

ِّ, والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني, وسيد اخللق )١(ُالدالئل واألعالم َّ
َّأمجعني, سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني, وعىل آله الطاهرين املطهرين, وصحبه  ًِّ ِ ٍ َّ

 :ِّالغر امليامني, أما بعد
َّا رشح العالمة الفقيه األصويل الـمتكلم النَّظار اإلمام أكمل الدين حممد فهذ َ ُ ِِّّ ِ َّ ِّ ُ

ِّبن حممد البابريت احلنفي, املتوىف سنة ا اإلمام »  َّوصيـة«, رمحه اهللا تعاىل, عىل ٧٨٦َِّّ
                                                           

مشكل «ورك رمحه اهللا تعاىل كتابه هذه اخلطبة مقتبسة من اخلطبة التي بدأ هبا اإلمام أبو بكر ابن ف)  ١(
 . بترصف يسري» احلديث وبيانه



 ٦ رشح وصية أيب حنيفة

ٌاألعظم أيب حنيفة النعامن بن ثابت ريض اهللا عنه وأرضاه, وهو رشح مفيد خمترص يف  ٌ ٌ
ُّبعض عقائد أهل السنَّة, ففي ِبيان  اثنتا عرشة مسألة من مسائل العقيدة, »  الوصية«ِ
 : هي
 .ـ تعريف اإليامن وزيادته ونقصانه واالستثناء فيه وحكم مرتكب الكبرية ١
ٍـ األعامل فرائض وفضائل ومعاص ٢ ُ ُُ. 
ٌـ االستواء حق من غري أن تكون هللا حاجة إىل العرش واستقرار عليه ٣ ٌ ّ. 
ُالقرآن كالم اهللا غري خملوقـ  ٤ ُ ُ. 
 .  أبو بكر ثم عمر ثم عثامن ثم عيل^ُـ أفضل األمة بعد النبي  ٥
 . ـ خلق أفعال العباد ٦
 . ـ الرزق ٧
َـ استطاعة العبد عىل الفعل معه ال قبله وال بعده ٨ َ ِ ِ ُ . 
ٌـ املسح عىل الـخفني ثابت والقرص واإلفطار يف السفر رخصة ٩ َ َُّ ُ ٌ ُ ُ . 
 . لقلم حقـ ا١٠
 . ـ عذاب القرب واجلنة والنار وامليزان وقراءة الكتب حق١١
ِّـ البعث والرؤية والشفاعة وبراءة السيدة عائشة ريض اهللا عنها وخلود أهل ١٢

 . اجلنة والنار حق
ّمرات, وطبـع رشح مال حسيـن إسـكندر الرومي »  الوصـية«وقد طبعت  ُّ َُّ َُ ِ

يف اهلند ثم يف قطر, »  اجلوهرة املنيفة« املسمى  ـ عليها١٠٨٤ املتوىف نحو سنة ـ
ًوعمدته فيه رشح البابريت هذا كام رصح يف مقدمته, وال نعلم رشح البابريت مطبوعا  َ َّ ُ ُ
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ًمن قبل, فرأينا نرشه إسهاما منَّا يف إعادة نرش عقائد أهل السنَّة, خصوصا السادة  ًُّ ِ ِ َ َ
َّاملاتريدية أعىل اهللاُ منارهم, فإن هلم َ ً كتبا عظيمة فريدة يف التوحيد والعقائد وعلم َّ ً ً

َالكالم, مل ينرش منها إال القليل, وما نرش منها مل يلق العناية التي تليق به َ َ ِ ُ َ ُ . 
ة ـ واجب ال يلتفت إليه كثري من أهل  ٌوهذا ـ نعني نرش عقائد أهل السنـَّ َُ ِ َ َ ٌ ُّ

ا منهم أن مثل هذه الكتب ِالعلم يف عرصنا, ظنـَّ َ ِ َّ َ تفرق بني املسلمني, وتبذر اخلالف ً ِ ُ ُِّ َ ُ
ِبينهم, ونيس أولئك أنه قد كثر تبديع أهل احلق وتفسيقهم وتضليلهم يف كتب  ُ ُ ُُ َ َ َ
ًخصومهم, وقد طبعت تلك الكتب مرات, وما زالت تطبع, وأكثرها يوزع مـجانا,  َُّ ُ ُ ُ َ َ َُّ ُ ٍ َِّ ِ ُ

ُحتى صار احلق باطال والباطل حقا, وصار االنتساب ً ُ ً َّ إىل األشاعرة أو املاتريدية ُّ
ِّتـهمة عند بعض الـمبتدئـني, حتى رأينا كبار أهل العلم من الفقهاء واملحدثني  َ ُِ َ ُِ ِ ً
ِواملفرسين يـحاكمون يف عقائدهم من قبل طلبة الدراسات العليا بميزان كتب  ِ َ ُِ َ ِّ

ُّبعض املتأخرين, ويرمون بالتجهم والتعطيل بال حياء وال خجل, وجي َُ ري هذا ِّ
ِوأمثاله حتت شعار نرش العقيدة الصحيحة عقيدة السلف وأهل احلديث ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِ . 

َّومن املالحظ ـ بعد قراءة هذا الرشح ومقارنته بكتب من تقدم البابريت من  َ
» تبرصة األدلة«املاتريدية ـ أن الشارح قد استفاد يف كثري من مباحثه من كتاب 

ً اهللا تعاىل, بل كان أحيانا ينقل عبارته بحروفها, لإلمام أيب املعني النسفي رمحه
ٌهذا كتاب ال يستغني عنه باحث يف العقائد, وفيه من» تبرصة األدلة«وكتاب   الفوائد ما ٌ

إلمام اهلد أيب »  التوحيد«ًوقد استفاد البابريت أيضا من كتاب .  ال جتده يف غريه
» رشح العقائد النسفية«ًا من واستفاد أيض:  منصور املاتريدي ريض اهللا عنه ما نصه

ِّللعالمة الـمحقق سعد الدين التفتازاين رمحه اهللا تعاىل ُ. 



 ٨ رشح وصية أيب حنيفة

َّهذا وقد أفردنا ترمجة الشارح هنا, وتوسعنا فيها بعض اليشء; ألننا مل نطلع  َّ
ونسبتها إىل اإلمام أيب »  الوصية«عىل ترمجة مستوعبة له, ثم أتبعناها بكلمة عن 

 . , ووصف األصول اخلطية املعتمدة»الوصية«إسناد حنيفة, ثم الكالم عىل 
َواهللاَ سبحانه نسأل أن يتقبل منَّا هذا العمل, وأن يرزقنا اإلخالص يف القول  ََّ

َوالعمل, وجينِّبـَنا اخلطأ والغلط والوهم والزلل َّ َُ َ َ َ َ . 

*          *          * 
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 ترمجة املؤلف
 :اسمه ومولده وحياته

ِّمة املحقق املدقق املتبحر الفقيه األصويل املحدث املتكلم اإلمام هو العال ِّ ِّ
ِّأكمل الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد ُّ بن حممود بن أمحد البابريت الرومي )١(ُ ُّ ُّْ َِ

َّاحلنفي, ولد سنة بضع عرشة وسبع مئة, وحصل مباين العلوم يف بالده, وتفقه عىل  َّ َُ ِ ُّ
مد الكاكي, ثم رحل إىل حلب, فأنزله القايض نارص الدين قوام الدين حممد بن حم

َّبن العديم باملدرسة السادحية, فأقام هبا مدة وأخذ عن علامئها, ثم رحل إىل القاهرة ا
ِّ, فأخذ عن أيب حيان األندليس, وأيب الثناء شمس الدين األصفهاين ٧٤٠بعد سنة  ِّ َّ

ابن عبد اهلادي والداليص, يف األصول, وسمع من »  خمترص ابن احلاجب«شارح 
َ, وقرره شيخا هبا, فبارشها أحسن مبارشة, )٢(َّوفوض إليه شيخون أمور اخلانقاه َ ََّ َ ً

                                                           

َ, وذكره بعض من ترجم له»حممد«بتكرار اسم )  ١( حممد بن حممود بن أمحد, وكذا سيأيت يف أول هذا :  ُ
َّحممد بن حممد بن حممود, وعلق األستاذ أمحد :  ويقال:  الرشح, وكذا ذكره احلافظ ابن حجر وقال

 .حممد بن حممد: ُالذي رأيته بخط املرتجم رمحه اهللا: للزركيل فقال» ماألعال«عبيد عىل 
َّكلمة فارسية معناها البيت, ثم أطلقت عىل املكان الذي يتخىل فيه الصوفية للعبادة, وهذه :  اخلانقاه)  ٢( َ ِ

) ٧٥٨  ت(اخلانقاه ـ وهي من أكرب اخلوانق يف القاهرة ـ أنشأها األمري سيف الدين شيخون العمري 
ً, ورتب هبا دروسا لفقهاء املذاهب األربعة, ودرسا للحديث, ودرسا إلقراء ٧٥٦بالقاهرة سنة  ً ً َّ

َّالقرآن بالروايات, وال تزال موجودة إىل اليوم, إال أهنا خمصصة للصالة فقـط باسم جامع شيخون 
وي الذي كان القبيل جتاه جامعه البحري, وهـام واقعان بشارع شيخون بالقاهرة, ومبنى الدور العل

ًخمصصا لسكنى الطلبة ال يزال موجودا أيضا داخل اجلامع املذكور إال أنه غري مستعمل ً ً انظر .  َّ
 . ١٣١: ٧» النجوم الزاهرة«, والتعليق عىل ٤٢١: ٢» خطط املقريزي«



 ١٠ رشح وصية أيب حنيفة

ُوعظم عنده جدا, ثم عند من بعده إىل أن زادت عظمته عند الظاهر برقوق بحيث  َّ َ َّ ََ ً َُ َ
ُكان جييء إىل شباك الشيخونية فيكلمه وهو راكب, وينتظره حتى خيرج  ِّ ُ َّ فريكب ُ

ًوعرض عليه القضاء مرارا فامتنع. معه ِ ُ َ ُِ. 
 :تراجم شيوخه

ِّالسنجاري, هو العالمة الفقيه حممد بن حممد بن أمحد :   قوام الدين الكاكي ـ١
ِّ السغناقي, عىل عالء الدين عبد العزيز البخاري, وأخذ عن حسام الدين»  اهلداية«قرأ 

 . )١(٧٤٩ويف رمحه اهللا تعاىل بالقاهرة سنة , ت»معراج الدراية رشح اهلداية«من تصانيفه 
ِّهو العالمة املفرس النحوي حممد بن يوسف بن عيل :   أبو حيان األندليس ـ٢

َّالغرناطي املولد الـجياين األصل األندليس املالكي ثم الشافعي, ولد بغرناطة سنة  َ
 املغرب  إىل٦٧٧, وقرأ هبا القراءات والنحو واللغة, وخرج من األندلس سنة ٦٥٤

 . )٢(٧٤٥ومرص والشام, وتويف رمحه اهللا سنة 
هو العالمة األصويل حممود بن عبد الرمحن ابن :   شمس الدين األصفهاين ـ٣

: , وقدم دمشق ثم القاهرة, قال اإلسنوي٦٧٤أمحد األصفهاين, ولد بأصفهان سنة 
َكان إماما بارعا يف العقليات عارفا باألصلني فقيها صحيح االعتقا ً ً ً ًد حمبـا ألهل ً َّ

ًاخلري والصالح طارحا للتكلف جمموعا عىل العلم, تويف رمحه اهللا تعاىل بالطاعون  ًّ
 . )٣(٧٤٩ًالعام شهيدا إن شاء اهللا سنة 

                                                           

ِ, والسنجاري نسبة إىل سنجار مدينة من نواحي اجلزيرة بينها وب١٨٦للكنوي ص»  الفوائد البهية«)  ١( ني ِّ
 .املوصل ثالثة أيام

َّالبن حجر وغريها, وله ترمجة موسعة يف »  الدرر الكامنة«للسبكي و»  طبقات الشافعية«له ترمجة يف )  ٢(
 .»البحر املحيط«مقدمة تفسريه 

 .١٩٨ص» الفوائد البهية«, و٣٢٧: ٤البن حجر » الدرر الكامنة«) ٣(
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هو احلافظ شمس الدين حممد بن أمحد املقديس ثم :   ابن عبد اهلادي ـ٤
بي, وهو , وأخذ عن ابن تيمية واملزي والذه٧٠٥الدمشقي الصاحلي, ولد سنة 

, »َّاملحرر«و»  طبقات علامء احلديث«و»  الصارم املنكي«و»  تنقيح التحقيق«صاحب 
 . )١(٧٤٤وكلها مطبوعة, تويف رمحه اهللا تعاىل سنة 

هو ـ فيام يغلب عىل الظن ـ حممد بن أمحد بن أيب الربيع سليامن :   الداليص ـ٥
ة وحممد ابن عبد , وسمع من ابن خطيب املز٦٧٠  الداليص املرصي, ولد بعد سنة

 . )٢(٧٥٦ اخلالق, وسمع منه العراقي وغريه, تويف رمحه اهللا سنة
 :تالميذه

ِّتفقه عىل البابريت جـمـاعة من أهل العلم, منهم السيـد الرشيف العالمة أبو  َّ ٌ َّ
, والعالمة )٣(٧٩٢, واملتوىف سنة ٧٠٤احلسن عيل بن حممد اجلرجاين املولود سنة 

, واملتوىف سنة ٧٥١س الدين حممد بن محزة الفناري املولود سنة الكبري النِّحرير شم
ِ, والشيخ البارع بدر الدين حممود بن إرسائيل الشهري بابن قايض سامونة املتوىف )٤(٨٣٤
, والعالمة الفقيه اإلمام رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل الكناين )٥(ً تقريبا٨١٨سنة 

 )٦(»الضوء الالمع «, وقد ذكر السخاوي يف»دايةاهل«, املعروف بقارئ ٨٢٩املتوىف سنة 
                                                           

 .١٤١: ٦» شذرات الذهب«, و٣٣٢−٣٣١: ٣» الدر الكامنة«) ١(
 .٣١٨: ٣» الدرر الكامنة«) ٢(
 .١٣٧−١٢٥لإلمام اللكنوي ص» الفوائد البهية« انظر ترمجته املوسعة يف )٣(
 . ١٦٧−١٦٦ص» الفوائد البهية«انظر ترمجته يف ) ٤(
 . ٣٤−٣٣لطاشكربي زاده ص» الشقائق النعامنية« انظر ترمجته يف )٥(
)١٠٩: ٦) ٦. 



 ١٢ رشح وصية أيب حنيفة

َأنه لقب بقارئ  ِّ َّـ ألنه قرأها عىل البابريت ست عرشة مرة ـ, ومنهم بدر »  اهلداية«ُ
 .)١(٨١٣الدين حممد بن خاص بك السبكي احلنفي املتوىف سنة 

 :ثناء أهل العلم عليه
َقد أثنى عىل البابريت مجيع من ترمجه, ومن أقواهلم يف ذ  :لكُ

َّكان حسن املعرفة بالفقه والعربية واألصول:  »إنباء الغمر«قال ابن حجر يف  َ .
َكان فاضال صاحب فنون وافر العقل: »الدرر الكامنة«وقال يف  ِ ٍ َ ً. 

َوقال ابن قطـلوبغا يف  ُ ُ ْ وابن »  حسن املحارضة«والسيوطي يف »  تاج الرتاجم«ُ
ِّن وخامتة الـمحققنيِّعالمة املتأخري:  »طبقات احلنفية«احلنائي يف  وقال السيوطي .  ُ

َكان عالمة فاضال ذا فنون وافر العقل قوي النفس عظيم اهليبة: »بغية الوعاة«يف  َِ َّ ِ ِ ٍ ً ً. 
ْووصفه ابن تغري بردي األتابكي يف  َ ْ بالعالمة إمام عرصه »  النجوم الزاهرة«َ

 .عقولَكان واحد زمانه يف املنقول وامل: ووحيد دهره وأعجوبة زمانه, وقال
َّبعظيم فقهاء احلنفية العامل العالمة فريد »  بدائع الزهور«ووصفه ابن إياس يف 

ًكان إماما فاضال بارعا يف العلوم ورعا زاهدا صاحلا :  وقال.  دهره ووحيد عرصه ً ً ً ًِ َ ً
ًدينا خريا متنزها عن الدخول يف املناصب الكبار, وكان ماهرا يف الفقه واحلديث  ً ً ًِّ ِّ ِّ

ّ والنحو واألصول, مشاركا عند املباحثة يف كل فنَّوالعربية ُ ً ِ ُ. 
ًكان قوي النفس عظيم الـهمة مهابا :  »شذرات الذهب«وقال ابن العامد يف  َّ َ َّ

ُّعفيفا, وكان حسن املعرفة بالفقه والعربية واألصول, وكانت رسالته ال ترد مع  َّ َ ََ َُ ِ ً
                                                           

شذرات «, و٣٧٩:  ١»  إنباء الغمر« تالميذ البابريت من ترمجته يف أفدنا كون بدر الدين السبكي من)  ١(
 .١٠٤: ٧» الذهب
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١٣

ِحسن البرش والقيام مع من يقصده واإلنصاف وا ُ ِ َ َُ ِ ِلتواضع والتلطف يف املعارشة ِ ُّ ِ ُ
ُوالتنزه عن الدخول يف املناصب الكبار, وكان أرباب املناصب عىل بابه قائمني  ِ ِ ُّ

ِبأوامره مرسعني إىل قضاء مآربه ِِ ُ. 
ًمل تـر األعيـن يف وقته مثله, كان بارعا يف :  »الفوائد البهية«وقال اللكنوي يف  َ ِ ِ ِ َ ُ ُ َ َ
ٍاحلديث وعلومه ذا عنايـة ِ َّ بالغة باللغة والنحو والرصف واملعاين والبيانِ ٍ. 

ُوقد أغرب احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف قوله يف  : »الدرر الكامنة«ُ
وليس عندنا .  اهـ.  إنه كان يعتقد مذهب الوحدة, ذكر ذلك عنه ابن خلدون:  ُويقال

ِّأي إشارة من كالم البابريت أو من كالم مرتمجيه تؤيد هذه الد ُِّ َّعو, وليحرر أين ُ ُ
 .ُذكر ذلك ابن خلدون

 :تصانيفه
َّيعد البابريت من املكثرين يف التصنيف, وقد تنوعت مؤلفاته يف العلوم, وهو  َّ َ ُُّ

ِتصديق ما جاء يف ترمجته من وصفه بأنه ذو فنون ِ. 
يف »  اإلرشاد«وهو هذا, و»  رشح الوصية«:  فله يف التوحيد وعلم الكالم

املقصد «للنصري الطويس, و»  رشح جتريد الكالم«أليب حنيفة, و»  الفقه األكرب«رشح 
النقود «, أشار إليه يف مقدمة »املواقف«رشح »  الكواشف الربهانية«, و»يف الكالم
 .)١(»رشح العقيدة الطحاوية«ًاآليت ذكره, وله أيضا » والردود

                                                           

طبع يف الكويت بتحقيق الدكتور عارف آيتكن, ومراجعة الدكتور عبد الستار أبو غدة, جزامها اهللا )  ١(
َتعاىل خريا, غري أننا كنا نود من مراجعه ـ وقد علمناه فقيها ال متكلام ـ أن ال جيعل ً ً ًِ ِ ُ ً ابن أيب العز حكام ُّ َ َ َ

َعىل العالمة البابريت, فليس قول ابن أيب العز بأوىل من قول البابريت, فإن كان البابريت خمطئا يف نظره  ًَ ْ ُ
ُفليكن الرد عليه باحلجة والربهان, ال بقول فالن وفالن, ساحمنا اهللا وإياه َُّ ُّ. 



 ١٤ رشح وصية أيب حنيفة

, »فتح القدير«وهو مطبوع عىل هامش »  العناية رشح اهلداية«:  وله يف الفقه
َّرشح الفرائض الرساجيـة«و اخلالطي »  تلخيص«, ورشح »مقدمة يف الفرائض«, و»ِّ
منشأ النظر يف علم «قطعتان مل يكمل, ورشح :  , قال ابن قطلوبغا»للجامع الكبري«

 .لإلمام برهان الدين النسفي» اخلالف
» األنوار رشح املنار«رشح أصول البزدوي, و»  التقرير«:  وله يف أصول الفقه

النقود «وسامه »  رشح خمترص ابن احلاجب«, و)١(ذكر هذا األخري يف كتابنا هذاوقد 
 . »كشف الظنون«, وهو يف ثالثة جملدات كام يف »والردود

إىل متام سورة آل عمران, وذكر »  َّحاشية عىل الكشاف«:  وله يف التفسري
ٌسري حسن, ًالسيوطي أن له تفسريا, وقال إنه أكمله, وذكره ابن العامد وقال إنه تف ََ ٌ

 .»كشف الظنون«ًوذكره أيضا صاحب 
مشارق «, وهو رشح »حتفة األبرار يف رشح مشارق األنوار«:  وله يف احلديث

ِاألنوار النبوية من صحاح األخبار املصطفوية  . )٢(للصغاين» ِ
َّألفه يف :  )٣(»كشف الظنون«, قال يف »رشح ألفية ابن معطي«:  وله يف النحو
َّالصدفة الـملية بالدرة األلفية«, وسامه بـ ٧٤١ن سنة شهرين ببلدة كاردي َّ ََّّ َّ َِ َ«. 

 . )٤(»رشح التلخيص«ذكره يف كتابه » رشح الترصيف«: َّوله يف الرصف
                                                           

 .١٢٨ص) ١(
 جامعة دمشق لتحقيقه كرسائل جامعية بإرشاف العالمة تقاسمه ستة من طلبة الدراسات العليا يف)  ٢(

 .األستاذ الدكتور نور الدين عرت حفظه اهللا, ومل يتم حتى اآلن
)١٥٥: ١) ٣. 
 .٦٧٢ص) ٤(
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» تلخيص املفتاح«يعني »  رشح التلخيص«:  وله يف علم املعاين والبيان
 , وهو مطبوع»تلخيص التلخيص«للخطيب القزويني, وقد سامه يف مقدمته بـ

 .بتحقيق الدكتور حممد مصطفى رمضان صوفيه يف ليبيا, وأصله رسالة علمية
 .لإلمام النووي» هتذيب األسامء واللغات«ترتيب : وله يف اللغة
 .)١(»النكت الظريفة يف ترجيح مذهب أيب حنيفة«: ًوله أيضا

 :نسبة رشح الوصية إليه
ٍغيـر واحد من هذا ثابت النسبة إليه, نسبه إليه »  رشح الوصية«وكتابه  ُ

َّمرتمجيه, وكذا نسبه إليه الزبيدي يف  ِ , وذكر اللكنوي يف )٢(»إحتاف السادة املتقني«ُ
ُأنه طالعه, بل نقل حمقق »  الفوائد البهية« ِّ َ  عن هامش )٣(البن حجر»  إنباء الغمر«َ

عنده »  رشح الوصية«َقول ناسخها إن »  إنباء الغمر«نسخة دار الكتب املرصية من 
َلبابريت نفسه, وقد ذكر البابريت يف هذا الرشح كتابه ِّبخط ا ُّ  . يف األصول» رشح املنار«َ

                                                           

ُ, وقد رد عليه يف رسالته هذه معارصه شارح »كشف الظنون«ذكره صاحب )  ١( َُّ ِ ُابن أيب »  الطحاوية«ُ
ِ, وقد طبعت يف الهور سنة »االتباع«ها َّ يف رسالة سام٧٩٣ِّالعز املتوىف سنة  َّ, ثم يف عمـان ١٤٠١ُ

ّ, وال ختلو من مناقشات ليس هذا حمل بسطها, ويف حتقيقها مؤاخذات, ومن هذه ١٤٠٥سنة 
ِّاألخرية ـ عىل سبيل املثال ـ قول املحقق يف حاشية ص , مع »وال صـاحبـه»  املحيط«ما عرفنا «:  ٥٣ُ

مذهب «:  ٥٥وقوله يف حاشية ص!  وصاحبه»  املحيط«راجعه, وفيه ذكـر من م»  الفوائد البهية«أن 
, وكأن اإلمام وأصحابه ليسوا من أهل »...  , وذهب أبو حنيفة وكثري من أصحابه...أهل السنة

:  بخمس كلامت فقط هي٧٨وترمجته لإلمام احلسن بن زياد رمحه اهللا تعاىل يف حاشية ص!  السنة
ُاللؤلؤي الكويف كذبه غري « , وكأنه مل جيد يف ترمجته غري »]٢٠٤وصوابه  [٤٠٢واحد تويف سنة َّ

 .للعالمة الكوثري رمحة اهللا عليه» اإلمتاع«تكذيبه, وانظر سريته العطرة يف 
)١٣: ٢) ٢. 
ّ, وال نعلم عن النسخة املذكورة غري ما ذكرنا, فلعل فاضال يطلع عليها فيفيدنا١٨٠: ٢) ٣( ً . 



 ١٦ رشح وصية أيب حنيفة

 :وفاته
, وقد جاوز ٧٨٦تويف البابريت بمرص ليلة اجلمعة تاسع عرش رمضان سنة 

ِالسبعني, وحرض جنازته السلطان ـ وكان قد عاده يف مرضه ـ, وهم بحمل نعشه  َّ َ َ ِ
َّغري مرة, فتحمله أكابر األ ٍَّ ُّمراء عنه, وصىل عليه عز الدين الرازي, ودفن باخلانقاه َ َّ

 .ًاملذكورة سابقا, رمحه اهللا تعاىل وريض عنه وأرضاه
بدائع «ورثاه الشيخ شهاب الدين بن أيب حجلة بأبيات ذكر منها ابن إياس يف 

 :)١(»الزهور
ــل ــا ال يـجه ــم م ــبيلـه يف العل ُوس َُ ُ ُِ ِّشــيخ إىل ســبل الرشــاد مــسل ُ َّ ُِ ِ ُ  ٌكٌ
ــنهل ــوارديـه الـم ــسوغ ل ــرا ي ُبح َ َ َ ْ ََ ُِ ِ ِِ ُ ً ــوم فمــن رأ َشــيخ تبحــر يف العل َُ ُ َّ ٌ 
ــتهلـل ــه م ـــن وجهـ ــبـدر لك ُكال ِّ َ ُ ُ ْ ََ ُ ِ ِ ٌشــيخ علــيـه مـــن الـمهابــة رونــق َ َ َِ ِ َِ َ ٌ 
ــضــائل أول ــاب الف ــد أربـ ُإن عـ َّ ُِ َّ ُ ُشــيخ تـقـــدم يف العلــوم كأنـــه َُّ َّ َُ َ َ ٌ 

ُ بـاب مقـفـل)٢(ُمـا بـاب باملفـتـاح َ ُ ٌ ــه ــيانه ورشوطـ ِشــــيخ بحــسـن ب ِ ِ ُِ ُ ِ ْ ُ ِ ٌ 

ل أكم ندي ع خ ش ال ت وقل ُإال َ ُ َّ َ ُ ه ذات ف ل كام ذا ه ل ق ا ٌم َ
                                                           

الـدرر « بن حييى التلمسـاين الـحنفي, ترمجه الـحافـظ ابن حجـر يف هو أحـمد:  ابن أيب حجلة)  ١(
وهنا إشكال, .  ٧٧٦َّ, وأرخ وفاته فيهام سنة ٢٧:  ١»  إنباء الغمر«, ويف ٣٣١−٣٢٩:  ١»  الكامنة

, فإما أن يكون ما ذكره ٧٨٦وهو أنه قد رثى البابريت عىل ما ذكر ابن إياس, والبابريت تويف سنة 
ن تاريخ وفاته خطأ, أو أن األبيات ليست له, أو أنه قال هذه األبيات يف مدح احلافظ ابن حجر م
 . البابريت ال يف رثائه

َما عاد باملفتاح «:  للقزويني يف البالغة, وللبابريت رشح عليه, ولو قال»  تلخيص املفتاح«إشارة إىل )  ٢(
ُباب مقفل َ ُ  . لكان أجود» ٌ
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نسبة «:  ً ـ تعليقا عىل قوله)١(»األعالم«قال األستاذ الزركيل يف ):  تنبيه(
َبابرتى«إىل  ْ َ ْبابرت«ُمن أعامل دجيل ببغداد, أو »  َ ِ لتابعة ألرزن الروم ا»  َ

َبابرتى«أما نسبته إىل : ـ قال» برتكيا) أررضوم( ْ َ , »ُدجيل«التي هي من أعامل » َ
َوقد تكون اندرست أو تغري اسمها, فلم أجد يف املصادر من ذكرها قبل  ُ َّ

, »االنتباه«ُّ, وعنه نقل ويل اهللا الدهلوي يف رسالته »لب اللباب«السيوطي يف 
ويظهر أن السيوطي اعتمد يف النسبة .  »فوائد البهيةال«وعنهام أخذ صاحب 

َبابرتى« من وصف )٢(»معجم البلدان«إىل هذه البلدة عىل ما جاء يف  ْ َ بفتح »  َ
ْبابرت«نفسه يذكر بلدة أخر هي »  معجم البلدان«الباء الثانية, مع أن  ِ َ« ,

ْبابرت«ُويضبطها بكرس الباء التي قبل الراء, و ِ  إىل هذه باقية ومعروفة»  َ
, وعندي أن ...يف تركيا,»  أررضوم«كم من ١٠٠ُ, وهي عىل بعد ...اليوم,

نسبة صاحب الرتمجة إىل هذه البلدة أرجح, لقول ابن قايض شهبة وابن إياس 
 .)٣(انتهى. إنه رومي

                                                           

)٤٢: ٧) ١. 
)٣٠٧: ١) ٢. 
 : ة البابريتمصادر ترمج) ٣(

 البن »تاج الرتاجم«, و١٨١−١٧٩:  ٢له »  إنباء الغمر«, و٢٥١−٢٥٠:  ٤البن حجر »  الدرر الكامنة«
»  احلنفيةطبقات«له, و»  حسن املحارضة«, و٢٣٩:  ١للسيوطي »  بغية الوعاة«, و)١٩٩رقم(قطلوبغا 

ْالبن تغري بـردي األتابكي»النجوم الزاهرة«, و)٢٣٤ترمجة(البن احلنائي  َ ْ َ  ٣٠٣−٣٠٢:  ١١ ,
البن العامد »  شذرات الذهب«, و٣٥٢−٣٥١:  ٢:  ١البن إياس »  بدائع الزهور يف وقائع الدهور«و

, ٤٢:  ٧للزركيل »  األعالم«, و١٩٩−١٩٥للكنوي ص»  الفوائد البهية«, و٢٩٤−٢٩٣:  ٦احلنبيل 
 .٦٩١: ٣لعمر رضا كحالة » معجم املؤلفني«و



 ١٨ رشح وصية أيب حنيفة

 :كلمة حول الوصية ونسبتها إىل اإلمام أيب حنيفة
َّقال العالمة السيـد حممد مرتىض الزبيدي رمحه اهللا  إحتاف السادة «تعاىل يف ِّ

 بعد أن ذكر أن اإلمام املاتريدي ريض اهللا عنه بنى كتبه يف العقائد عىل )١(»املتقني
َنصوص اإلمام أيب حنيفة, وهي يف مخسة كتب نسبت إليه, وهي ِ » الفقه األكرب«:  ُ

, »الوصية«و»  رسالة أيب حنيفة إىل البتي«و»  العامل واملتعلم«و»  الفقه األبسط«و
ًاختلف يف ذلك كثريا, فمنهم من ينكر عزوها إىل اإلمام مطلقا :  محه اهللاقال ر ًَ َُ ُ َِ َ ِ ُ

ِوأهنا ليست من عمله َ َ ُومنهم من ينسبها إىل حممد بن يوسف البخاري املكنى .  ِ َِ َ
َبأيب حنيفة, وهذا قول املعتزلة لـمـا فيها من إبطال نصـوصـهم الزائغة,  ِ ُ

َوادعائـهم كون اإلمام منهم, ك ٌ, وهذا كذب منهم )٢(»املناقب الكردرية«مـا يف ِّ
ِّعىل اإلمام, فإنه ريض اهللا عنه وصاحباه أول من تكلم يف أصول الدين وأتقنَها  َّ َُ َّ

أول :  )٣(»التبصـرة البغدادية«بقواطع البـراهني عىل رأس الـمئة األوىل, ففي 
ِّمـتكلمي أه  »الفقـه األكبـر«ه ــف فيَّو حنيـفة, ألـاء أبـة من الفقهـُّل السـنـَّـُ

َيف نرصة أهل السنة, وقد ناظر فرقة اخلوارج والشيعة والقدرية »  الرسالة«و ََ
َّوالدهرية, وكانت دعاهتم بالبرصة, فسافر إليها نيفا وعرشين مرة, وفضهم  ُ ًَ ِّ ُ
َباألدلة الباهرة, وبلغ يف الكالم إىل أنه كان الـمشار إليه بني األنام, واقتفى به  ُ

 . اهـ. مذته األعالمتال
                                                           

)١٤−١٣: ٢) ١. 
 .١٦٠ً, وانظر أيضا ص١٢٢لكردري صل» مناقب أيب حنيفة«) ٢(
 منه بنحو ما ١٦٢لألستاذ عبد القاهر البغدادي رمحه اهللا, وكالمه يف ص»  أصول الدين«يعني كتاب )  ٣(

 .  منه١٦٤ًهنا, وانظر أيضا ص
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أنه كان أبو حنيفة وأبو :  عن خالد بن زيد العمري»  مناقب الكردري«ويف 
ألزموا :  َيوسف وحممد وزفر ومحاد بن أيب حنيفة قد خصموا بالكالم الناس, أي

 . )١(املخالفني, وهم أئمة العلم
َأن اإلمام أبا حنيفة كان متكلم :  وعن اإلمام أيب عبد اهللا الصيمري هذه األمة ُِّ

 .يف زمانه وفقيههم يف احلالل واحلرام
َّوقد علم مما تقدم أن هذه الكتب من تأليف اإلمام نفسه, والصحيح أن هذه  َ ِ ُ
املسائل املذكورة يف هذه الكتب من أمايل اإلمام التي أمالها عىل أصحابه, كحامد, 

 ابن مسلم وأيب يوسف, وأيب مطيع احلكم بن عبد اهللا البلخي, وأيب مقاتل حفص
ٌ, فهم الذين قاموا بجمعها, وتلقاها عنهم مجاعة من األئمة, )٢(السمرقندي َّ

ُكإسامعيل بن محاد, وحممد بن مقاتل الرازي, وحممد بن سامعة, ونصري ابن حييى 
 إىل اإلمام وصلت باإلسناد الصحيحالبلخي, وشداد بن احلكم, وغريهم, إىل أن 

َّأيب منصور املاتريدي, فمن عزاهن َّ إىل اإلمام صح لكون تلك املسائل من إمالئه, َ
َّومن عزاهن إىل أيب مطيع البلخي أو غريه ممن هو يف طبقته أو ممن هو بعدهم صح  َّ َ

ِلكوهنا من جـمعه َِ. 
حممد ُاملنسوب لإلمام الشافعي, فإنه من ختريج أيب عمرو »  ُاملسند«ُونظيـر ذلك 

 .أليب العباس األصم من أصول الشافعيبن جعفر بن حممد ابن مطر النيسابوري ا
                                                           

 . ١٠٠للموفق املكي ص» مناقب أيب حنيفة«انظر ) ١(
 البلخي , وأبو مطيع»الوصية«و»  الرسالة«اوي , وأبو يوسف ر»الفقه األكرب«محاد بن أيب حنيفة هو راوي )  ٢(

 بتحقيق , والكتب اخلمسة مطبوعة»العامل واملتعلم«, وأبو مقاتل هو راوي »الفقه األبسط«هو راوي 
 وسنذكر إسنادها قريبا»الوصية«العالمة الكبري الشيخ الكوثري, وأسانيدها مثبتة هناك سو ,ً. 
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ُونحن نذكر لك من نقل من هذه الكتب واعتمد عليها, فمن ذلك فخر  َِ ِ
» الفقه األكرب«مجلة من »  أصوله«اإلسالم عيل بن حممد البزدوي قد ذكر يف أول 

ّ, وذكر بعض مسائل الكتب املذكورة يف كل من )١(»الرسالة«و»  العامل«وكتاب  ُ ِ َ َ
» الشافـي«للقوام اإلتقاين, و»  الشامل«ِّحلسام الدين السغناقي, و»  الكايف«رشوح 

» البـرهان«للقوام الكـاكـي, و»  بيان األصـول«لـجالل الدين الكوالين, و
 . ألكمل الدين البابريت» التقرير« لعالء الديـن البخاري, و)٢(»الكشف«للبخاري, و

َوذكرت  ِ للهمداين, وذكرها »  كملخزانة األ«بتاممها يف أواخر »  الرسالة«ُ
 . »األجناس«اإلمام الناطفي يف 

ٌوذكر كثري من مسائل كتاب  لإلمام نجم الدين النسفي »  املناقب«يف »  العامل«ُ
أليب حممد احلارثي احلافظ, وبعضها يف نكاح أهل »  الكشف«وللخوارزمي, و

 . »املحيط الربهاين«الكتاب يف 
, »فتاويه«ُاإلسالم حممد بن إلياس يف ُشيخ »  الفقه األكرب«َوذكر بعض مسائل 

 . »املسايرة«ُوابن اهلامم يف 
يف »  التبرصة«ُاإلمام أبو املعني النسفي يف »  الفقه األبسط«َوذكر بعض مسائل 

يف فصل التنزيه, وحافظ »  الكفاية«, ونور الدين البخاري يف )٣(فصل التقليد وغريه
, »األجناس  «, والناطفي يف»ف املناركش«و»  االعتامد رشح العمدة«الدين النسفي يف 

                                                           

 .»كشف األرسار« مع ٣٦−٣٥: ١» أصول البزدوي«انظر ) ١(
 . ٣٨−٣٥: ١, وانظر منه »كشف األرسار عن أصول البزدوي«يعني ) ٢(
 . ٢٥: ١, منها »التبرصة«يف مواضع من » العامل واملتعلم«و» الفقه األكرب«نقل النسفي عن ) ٣(
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, وأبو شجاع النارصي يف »االعتقاد«والقايض أبو العالء الصاعدي يف كتاب 
رشح عقائد الطحاوي, وأبو املحاسن حممود القونوي يف رشحها »  الربهان الساطع«

ًأيضا, ورشحه الفقيه عطاء بن عيل اجلوزجاين رشحا نفيسا ً ً . 
, ومن )١(»نظم اجلامن«مام صارم الدين املرصي يف بتاممها اإل»  الوصية«وذكر 

, والقايض أبو الفضل )٢(»الطبقات السنية«املتأخرين القايض تقي الدين التميمي يف 
َ, وذكر بعض مسائلها ابن اهلامم يف »رشح اهلداية«حممد بن الشحنة احللبي يف أوائل 

 . , ورشحها الشيخ أكمل الدين البابريت)٣(»املسايرة«
ًكر مجال من مسائل الكتب اخلمسة منقوال عنها يف نحو ثالثني كتابا من فقد ذ ً ً

ِّكتب األئمة, وهذا القدر كاف يف تلقي األمة هلا بالقبول ٍ انتهى كالم .  واهللا أعلم.  ُ
ُالسيد الزبيدي رمحه اهللا تعاىل, وقد نقلناه بطوله لنفاسته, ويضاف إليه رشوح  ُ

َالكتب املذكورة من قبل أئمة احل ِنفية وعلامئهم, وهو دليل ظاهر عىل قبولـهم لـام ِ ِ َ ٌ ٌ
ًفيها, وتصحيح نسبتها إىل اإلمام تأليفا أو إمالء ً ِ َِ ِ. 

ٌ مجاعة من الفضالء, منهم العالمة أبو الليث )٤(»الفقه األكرب«فقد رشح 
, والعالمة البزدوي صاحب الكتاب املشهور يف )٥(٣٧٣السمرقندي املتوىف سنة 

                                                           

ن للشيخ صارم الدين إبراهيم بن حممد ب»  نظم اجلامن يف طبقات أصحاب إمامنا النعامن«ومتام اسمه )  ١(
 .»كشف الظنون«كذا يف . ٨٠٩دقامق احلنفي املتوىف سنة 

 .عليها, وأثبتنا الفروق يف احلوايش» الوصية«, وقد قابلنا نص ١٦٠−١٥٦: ١) ٢(
 . ٣٧٨ص» املسايرة«رصاحة يف » الوصية«بل نقل ابن اهلامم عن ) ٣(
 .كنيلسز» تاريخ الرتاث العريب«و»كشف الظنون«غالب املذكور هنا مستفاد من ) ٤(
َّ وهو مطبوع, ونسب يف بعض الطبعات إىل أيب منصور املاتريدي, وهو خطأ نبه عليه العالمة )٥( ُ

 .٤ص» العامل واملتعلم«الكوثري يف مقدمة 
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, »اإلرشاد«َّ, والبابريت مؤلف هذا الكتاب وسمـاه ٤٨٢ سنة األصول املتوىف
, وهو رشح مفيد, وأبو املنتهى أمحد ٨٩١ِّوإلياس بن إبراهيم السينويب املتوىف سنة 

, وحميي الدين »احلكمة النبوية«َّ, وسمـاه ٩٣٩بن حممد املغنيساوي املتوىف سنة ا
 الكالم ً رشحا مجع فيه بني٩٥٦وىف سنة َحممد بن هباء الدين بن لطف اهللا البريامي املت

َّوالتصوف, وأتقن املسائل وأوضحها غاية اإليضاح, سمـاه  َ ََ َ َُّ , »القول الفصل«َ
 .)١(»منح الروض األزهر«َّ يف جملد وسمـاه ١٠١٤والعالمة عيل القاري املتوىف سنة 

 . ٩٥٠احلكيم إسحاق الرومي املتوىف سنة » احلكمة النبوية«واخترص 
عقد اجلوهر نظم نثر الفقه «َّ, وسمـاه ٩١٨ه أبو البقاء األمحدي سنة ونظم

ِ, ونظمه إبراهيم بن حسام اجلرمياين املعروف برشيفي املتوىف سنة »األكرب ِ١٠١٦. 
إبراهيم بن إسامعيل امللطي من القرن اخلامس, »  الفقه األبسط«ورشح 

 .ُوعطاء بن عيل بن حممد الـجوزجاين من القرن السابع
ًالبابريت ـ وهو كتابنا هذا ـ, ورشحها أيضا عيل القاري, »  الوصية«ح ورش

, ورشحه مطبوع يف اهلند ١٠٨٤ومال حسني بن إسكندر الرومي املتوىف حوايل سنة 
ثم يف قطر, وعمدته فيه رشح البابريت كام رصح يف مقدمته, ورشحها اإلمام 

ُالـحصوين واسمه  براهيم بن حسن أفندي , ورشحها نور الدين إ»ظهور العطية«ُ
ُاألسكداري املتوىف سنة  ْ ُ, ورشحه مطبوع بإستانبول, وهلا رشح مسمى ١٢٦٠ُ َ

 .»تلخيص خالصة األصول«, وآخر بـ »خالصة األصول«بـ
                                                           

َوقد طبـع غري مرة, وأفضلها الطبعة التي اعتنى هبا العالمة الفقيه الشيخ وهبي سليامن غاوجي )  ١( ِ ُ
 .حفظه اهللا تعاىل
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َأبو بكر حممد بن احلسن بن فورك » العامل واملتعلم«ورشح   ).٤٠٦ ت(ُ
شمس امللة رأيت بخط العالمة موالنا :  )١(»املناقب«وقال الكردري يف 

العامل «و»  الفقه األكرب«والدين الكردري الرباتقيني العامدي هذين الكتابني ـ يعني 
ٌـ وكتب فيهام أهنام أليب حنيفة, وقد تواطأ عىل ذلك مجاعة كثرية من »  واملتعلم ٌ ََ
 .املشايخ

ِّوقال موالنا العالمة املحقق الناقد الشيخ حممد زاهد الكوثري رمحه اهللا يف 
تلك الرسائل هي العمدة عند أصحابنا يف معرفة العقيدة :  )٢(»العامل واملتعلم«مقدمة 

َوأصحابه الغر امليامني ومن بعدهم من أهل   ^ُّالصحيحة التي كان عليها النبي  ُُّ ُ ُ
السنة عىل توايل السنني, وإمام اهلد أبو منصور املاتريدي ريض اهللا عنه وعن سائر 

 مسائل تلك الرسائل, كام جر عىل ذلك اإلمام األئمة بنى توضيح الدالئل, عىل
بيان عقائد أهل السنة واجلامعة عىل مذهب «املجتهد أبو جعفر الطحاوي يف كتابه 

ريض اهللا عنهم املعروف »  فقهاء امللة أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد بن احلسن
 .اهـ. احثنيَّ, فيتبني من ذلك مبلغ أمهية تلك الرسائل عند الب)٣(»عقيدة الطحاوي«بـ

َّوتلقي احلنفية هلذه الرسائل بالقبول يغني عن البحث يف األسانيد, فقد :  قلت ِّ
ِّرصح غري واحد من أهل العلم من املحدثني واألصوليني بأن احلديث النبوي إذا  ٍ ُ َّ

                                                           

 .١٢٢ص) ١(
 .٣ ص)٢(
بيان السنة واجلامعة عىل مذهب فقهاء «التي هي »  عقيدة الطحاوي«ومسائل هذه الرسائل متفقة مع )  ٣(

, بل بعض مسائلها متفقة معها »امللة, أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد بن احلسن رمحهم اهللا تعاىل
 . ًباللفظ أيضا
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ًتلقته األمة بالقبول وعملت به كان ذلك تصحيحا له, وإن كان ال يصح من جهة  ُ َّ
عبد الرب وأبو إسحاق اإلسفراييني وابن القيم وابن حجر وابن اإلسناد, منهم ابن 

, فإذا كان هذا يف احلديث النبوي, واألمر فيه )١(اهلامم والسخاوي والسيوطي
ُشديد, فكيف بالكتب والرسائل التي ال يعتنى بنقلها كام يعتنى بنقل األحاديث, بل  ُ

 من طرق مل تصل إلينا إال إن بعض الكتب املشهورة التي تتوفر الدواعي عىل نقلها
 .من طرق غريبة وروايات آحاد, واهللا تعاىل أعلم

 :الكالم عىل إسناد الوصية
يف أول نسخة خطية حمفوظة بمكتبة شيخ اإلسالم »  الوصية«جاء إسناد 

, وهو من رواية شيخ ٢٣٤ حتت رقم ^َّعارف حكمت باملدينة املنورة بساكنها 
 قوام الدين أمري كاتب بن أمري عمر اإلتقاين اإلسالم مصطفى عارش بإسناده إىل

, عن مفتي األنام حسام الدين حسني بن )٢(»غاية البيان«املكنى بأيب حنيفة صاحب 
ْعيل بن احلجاج السغناقي, عن اإلمام حافظ الدين حممد بن حممد بن نرص  البخاري, ِّ
هلامم برهان عن شمس األئمة حممد بن عبد الستار بن حممد الكردري, عن اإلمام ا

                                                           

ِّة املحقق املتفنن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة  انظر كالمهم واألمثلة عىل هذه القاعدة فيام كتبه العالم)١( ِّ
 . لإلمام اللكنوي رمحه اهللا» األجوبة الفاضلة«رمحه اهللا تعاىل آخر 

» الفوائد البهية«, و٤١٦−٤١٤:  ١»  الدرر الكامنة«انظر ترمجته يف .  ٧٥٨الفقيه احلنفي املتوىف سنة )  ٢(
ِّين السغناقي هو شيخ قوام الدين وهو يف طبقة شيوخ البابريت, وشيخه حسام الد, ٥٢−٥٠ص

وقعت للبابريت من طريق الكاكي عن »  الوصية«الكاكي الذي هو شيخ البابريت, فالظاهر أن رواية 
ِّتراجم السغناقي فمن فوقه, أي تراجم ُّلذا ذكرنا اإلسناد من عنده, ألن الذي هيمنا ِّالسغناقي, و

ُّلبابريت ورشحه هلا يغني عن تتبع اإلسناد إىل ما بعد فوصوهلا إىل ا, رجال اإلسناد إىل عرص البابريت
 .عرصه, واهللا أعلم
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ِالدين أيب احلسن عيل بن أيب بكر بن عبداجلليل الرشداين الـمرغيناين صاحب  ْ َ َّْ
, عن اإلمام ضياء الدين حممد بن احلسني النوسوخي, عن اإلمام عالء »اهلداية«

الدين أيب بكر حممد بن أمحد السمرقندي, عن اإلمام سيف احلق أيب املعني ميمون 
ويل النسفي, عن اإلمام أيب طاهر حممد بن املهدي احلسيني, بن حممد بن حممد املكحا

َّعن اإلمام أيب يعقوب إسحاق بن منصور السياري, عن اإلمام أيب الفضل أمحد بن 
عيل السليامين, عن اإلمام أيب سعيد حاتم بن عقيل اجلوهري, عن اإلمام حممد بن 

اإلمام األعظم سامعة التميمي, عن اإلمام أيب يوسف يعقوب األنصاري, عن 
اعلموا أصحايب :  سيدي أيب حنيفة ريض اهللا عنه وعنهم أنه قال يف إمالء وصيته

َّوفقكم اهللا تعاىل أن مذهب أهل السنة واجلامعة عىل اعتقاد اثنتي عرشة خصلة, فمن 
 .إلخ... اإليامن: كان يستقيم عىل هذه اخلصال فقد هدي إىل رصاط مستقيم, أوهلا

 :سنادوهذه تراجم رجال اإل
ِّهو احلسني بن عيل بن احلجاج السغناقي, عالمة :  ِّ حسام الدين السغناقي ـ١

رشح «و»  رشح اهلداية«فاضل فقيه جديل نحوي, صاحب املصنفات اجلليلة, مثل 
 . )١( تعاىل, رمحه اهللا٧١٠للنسفي وغريها, تويف سنة » رشح التمهيد«و» أصول البزدوي

هو حافظ الدين أبو الفضل حممد بن :  ي حممد بن حممد بن نرص البخار ـ٢
َّحممد البخاري, احلافظ الثقة املتقن املحقق املعروف بالرواية وجودة السامع, تفقه  َِّّ َ ُ

                                                           

 ٦٠  :٢البن حجر »  الدرر الكامنة«, و١١٦−١١٤:  ٢لعبد القادر القريش »  اجلواهر املضية«له ترمجة يف )  ١(
وي للكن»  الفوائد البهية«ُأمهله شيخنا كعادته مع احلنفية, و:  وهي فيه مما أحلقه السخاوي به, وقال

 .٦٢ص
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ِّعىل حممد بن عبد الستار الكردري وغريه, وأخذ عنه حسام الدين السغناقي وغريه, 
 . )١(, رمحه اهللا تعاىل٦٩٣تويف سنة 
هو شمس األئمة حممد بن عبد الستار ابن :  كردري حممد بن عبد الستار ال ـ٣

َّحممد العامدي الكردري الرباتقيني, اإلمام البارع فقيه املرشق, تفقه عىل برهان 
ٌالدين املرغيناين وقايض خان وغريمها, وتفقه عليه مجاعة منهم حافظ الدين  َّ

 . )٢(, رمحه اهللا تعاىل٦٤٢البخاري, تويف سنة 
ِمرغيناين برهان الدين الـ ـ٤ ْ هو أبو احلسن عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل :  َ

َّ, تفقه »اهلداية«الرشداين الفرغاين املرغيناين, العالمة املحقق شيخ اإلسالم صاحب 
عىل مجاعة منهم اإلمام نجم الدين أبو حفص عمر بن حممد النسفي, وفاق شيوخه 

ُّوأقرانه, وتفقه عليه اجلم الغفري, وممن انتفع به َّ كثريا وخترج به ورو َّ » اهلداية«ً
, رمحه اهللا ٥٩٣للناس عنه شمس األئمة حممد بن عبد الستار الكردري, تويف سنة 

 . )٣(تعاىل وريض عنه
اجلواهر «عن مؤلفها, كام يف »  اهلداية«ِّوهبذا اإلسناد يروي السغناقي :  قلنا

ِّ, وبه من طريق السغناقي يروهيا املتأخرون يف أث»املضية  . باهتمِّ
هو ضياء الدين حممد بن احلسني بن نارص :   حممد بن احلسني النوسوخي ـ٥

َّبن عبد العزيز النوسوخي, تفقه عىل اإلمام عالء الدين أيب بكر حممد بن أمحد ا
                                                           

 .٢٠٠−١٩٩ص» الفوائد البهية«, و٣٣٧: ٣» اجلواهر املضية«له ترمجة يف ) ١(
الفوائد «, و٦٢٩−٦٢٧:  ١»  اجلواهر املضية«, و١١٣−١١٢:  ٢٣»  سري أعالم النبالء«له ترمجة يف )  ٢(

 .١٧٧−١٧٦ص» البهية
 .٢٣٠−٢٢٨: ٣»اجلواهر املضية«, و٢٣٢: ٢١» سري أعالم النبالء«له ترمجة يف ) ٣(
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ورو عنه, »  البدائع«شيخ الكاساين صاحب »  حتفة الفقهاء«السمرقندي مصنف 
ـ كام يف »  مشيخته« قال املرغيناين يف ,»اهلداية«َّوتفقه عليه املرغيناين صاحب 

ٍأجاز يل مجيع مسموعاته مشافهة بمرو, وكتب بخط يده سنة :  ـ»  اجلواهراملضية« ً
, ٥٤٥  ملسلم, تويف سنة»  الصحيح«مخس وأربعني ومخس مئة, ومن مسموعاته كتاب 

 . )١(رمحه هللا تعاىل
ن أمحد بن أيب هو عالء الدين حممد ب:   أبو بكر حممد بن أمحد السمرقندي ـ٦

, اإلمام العالمة الفاضل اجلليل القدر, »حتفة الفقهاء«أمحد السمرقندي صاحب 
َّتفقه عىل أيب املعني النَّسفي, وتفقه عليه الكاساين صاحب  ََّ  . )٢(»البدائع«ُ

هو ميمون بن حممد بن حممد بن معبد :   أبو املعني ميمون بن حممد النسفي ـ٧
, ٥٠٨  , وتويف سنة٤١٨َّم األصويل الفقيه احلجة, ولد سنة بن مكحول, اإلمام املتكلا

 . )٣(رمحه اهللا تعاىل

                                                           

 .١٦٦ص» الفوائد البهية«, و١٤٧−١٤٦: ٣» اجلواهر املضية«له ترمجة يف ) ١(
 .١٥٨ص» الفوائد البهية«, و١٨: ٣» اجلواهر املضية«له ترمجة يف ) ٢(
, والعجب من الدكتور حممد بن عبد الرمحن اخلميس صاحب كتاب ٥٢٧:  ٣»  اجلواهر املضية«)  ٣(

َّو رسالة الدكتوراة التي قدمها إىل جامعة اإلمام حممد ابن ـ وه»  أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة«
سعود, وأجيزت مع مرتبة الرشف األوىل مع التوصية بالطبع والتبادل بني اجلامعات, وقد درس يف 

ـ أن يقول يف كل من الكاساين والسمرقندي وأيب »  الوصية«كتابه هذا إسناد كتب أيب حنيفة ومنها 
ًهم مل يذكروا فيهم جرحا وال تعديالاملعني النسفي أن مرتمجي أفال يعلم أن هؤالء ليسوا من رواة .  ً

ِوأن طلب النص عىل توثيق وتعديل هؤالء مثل طلب !  احلديث ليتكلم فيهم أهل اجلرح والتعديل ُ َ ّ
َوأن من !  النص عىل توثيق ابن دقيق العيد والشاطبي وابن الصالح والنووي والسبكي وأمثاهلم ّ

ُإماما يف الفقه وصار أحد أركان مذهب فقهي متبع ال يسأل عن مثلهارتضاه الناس  َّ ً . 



 ٢٨ رشح وصية أيب حنيفة

أبو طاهر :  كذا جاء هنا, والصواب:   أبو طاهر حممد بن املهدي احلسيني ـ٨
أليب حنيفة من »  العامل واملتعلم«املهدي بن حممد احلسيني, كام جاء يف إسناد كتاب 

 .)١(هذاطريق أيب املعني النسفي عن أيب طاهر 
, ونشأ ٤٨٣ولعله املهدي بن حممد احلسيني املوسوي, ولد بأصبهان سنة 

ُكتبت عنه وخسف :  , قال السمعاين)٢(ببغداد, وسمع ابن طلحة النعايل وابن البطر
زة َ, فهلك فيها عالـم ال يـحصون من املسلمني منهم هذا ٥٣٤ يف سنة )٣(َبجنـْ ُ ٌ َ
 لكن )٤(»سري أعالم النبالء«ويف »  خ اإلسالمتاري«ذكره احلافظ الذهبي يف .  الواعظ

 . كناه فيهام أبا الربكات ال أبا طاهر
 :َّ أبو يعقوب إسحاق بن منصور السياري ـ٩

أبو يعقوب يوسف بن منصور السياري, :  كذا جاء هنا, والصواب يف اسمه
 َّويوسف هذا ترمجه عبد القادر القريش واللكنوي, وذكرا أنه تفقه عىل أيب إسحاق

                                                           

, ٨٦  :١»  مناقب أيب حنيفة«, وقد ساقه يف »العامل واملتعلم«وهذا اإلسناد يروي به املوفق املكي كتاب )  ١(
مصورة يف مكتبة اجلامعة األردنية عن »  العامل واملتعلم«ًوقد رأيناه أيضا أول نسخة خطية من 

صل املحفوظ يف مكتبة شستـربتي, وهذا اإلسناد يلتقي مع إسناد الوصية من النسفي إىل األ
 .اجلوهري

. ١٠١:  ١٩»  السري«له ترمجة يف .  ٤٩٣هو احلسني بن أمحد بن حممد املتوىف سنة :  ابن طلحة النعايل)  ٢(
له ترمجة يف .  ٤٩٤هو أبو اخلطاب نرص بن أمحد بن عبد اهللا بن البطر املتوىف سنة :  وابن البطر

 . ٤٦: ١٩» السري«
 . ١٧١: ٢لياقوت احلموي » معجم البلدان«. من بالد أذربيجان) ٣(
ثابت بن بندار :   وزاد يف شيوخه٨٨:  ١٠»  املنتظم«ً, وذكره أيضا ابن اجلوزي يف ٥٢:  ٢٠»  السري«)  ٤(

 . مل أقف له عىل ترمجة: وقال الدكتور اخلميس. وأبا احلسني بن الطيوري
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األنصاري , وذكرا يف ترمجة إبراهيم بن إسامعيل بن أمحد )١(حممد بن منصور النوقدي
عىل أيب يعقوب السياري »  العامل واملتعلم« أنه سمع كتاب )٢(٥٣٤الوائيل املتوىف سنة 

 .٤٦١بقراءة والده, والظاهر أنه سمعه وهو صغري فوالده تويف سنة 
) ٤٣٤ ت(ه, لكن سامعه من النوقدي ومل أقف عىل تاريخ مولده وال وفات: قلت

 األنصاري يشري إىل أن مولده كان يف أواخر القرن الرابع, وسامع إبراهيم بن إسامعيل
) ٥٣٤  ت(ًمنه ـ كام سلف قريبا ـ, وسامع املهدي بن حممد احلسيني )  ٥٣٤  ت(الوائيل 

 كانت يف , يشري إىل أن وفاته)٣(عليه)  ٤٩٣  ت(منه هنا, وتلمذة أيب اليرس البزدوي 
 واهللا أعلم.النصف الثاين من القرن اخلامس

ًوقد وصف يف إسناد املوفق املكي الذي أرشنا إليه سابقا باحلافظ َ ِ ُ . 
 :  أبو الفضل أمحد بن عيل السليامينـ١٠

ِّهو اإلمام احلافظ الـمعمر حمدث ما وراء النهر أبو الفضل أمحد بن عيل بن  َّ ُ
َعمرو السليامين البـيكندي  ِ , وسمع حممد بن محدويه بن ٣١١ُالبخاري املولود سنة ُّ

 بن , وعيل بن سختويه وعيل بن إبراهيم بن معاوية, وحممد)٣٢٧  ت(سهل املروزي 
إسحاق اخلزاعي, وحممد بن صابر بن كاتب, وصالح بن زهري البخاريني, وعيل بن 

: قال الذهبيّإسحاق املادرائي, وأبا العباس األصم, وعبد اهللا بن جعفر بن فارس, 

                                                           

» يوسف  «, ومل ينتبه الدكتور اخلميس إىل حتريف٢٣٣ص»  الفوائد البهية«, و٦٤١:  ٣»  جلواهر املضيةا«)  ١(
 . مل أقف له عىل ترمجة: فقال» إسحاق«إىل 

 .٩ص» الفوائد البهية«, و٧٥−٧٣: ١» اجلواهر املضية«) ٢(
 .٢٧للكنوي ص» الفوائد البهية«كام يف ترمجة أمحد بن عيل الظهري البلخي من ) ٣(



 ٣٠ رشح وصية أيب حنيفة

ٌحدث عنه جعفر بن حممد املستغفري, وولده أبو ذر حممد بن جعفر, ومجاعة ال  َّ
 .)١(, رمحه اهللا تعاىل٤٠٤وتويف سنة . نعرفهم بتلك الديار

 :  أبو سعيد حاتم بن عقيل اجلوهريـ١١
, )٢(هو أبو سعيد حاتم بن عقيل بن املهتدي بن إسحاق املراري اللؤلؤي

) ٢٦٩  ت(يروي عن عبد اهللا بن محاد اآلميل :  , وقال)٣(»األنساب  «ذكره السمعاين يف
 وحييى بن إسامعيل, رو عنه القاسم بن حممد بن القاسم )٤(والفتح بن أيب علوان

 . ٣٣٣بن خليل, تويف يف ذي القعدة سنة 
داود بن أيب العوام وعيل :   وزاد يف شيوخه)٥(»اإلكامل«وذكره ابن ماكوال يف 

 .بن احلسنيا
 :  حممد بن سامعة التميميـ١٢

ٌهو أبو عبد اهللا حممد بن سامعة بن عبد اهللا التميمي الكويف, قاض فاضل ثقة,  ٌ ٍ
رو عن أيب يوسف وحممد بن احلسن والليث بن سعد, ورو عنه احلسن بن 

                                                           

: ٣له »  العرب«, و١٠٣٦:  ٣له »  تذكرة احلفاظ«, و٢٠٠:  ١٧للذهبي »  سري أعالم النبالء«ترمجته يف )  ١(
, وعنه ١٧٢:  ٣»  شذرات الذهب«, و٤١:  ٤البن السبكي »  طبقات الشافعية الكبـر«, و٨٩

مد , ومع هذا قال الدكتور حم»هتذيب التهذيب«نقوالت كثرية يف كتب اجلرح والتعديل املتأخرة كـ
 !مل أقف له عىل ترمجة : اخلميس

 .هنا» اللؤلؤي«إىل صناعة اجلواهر بقرينة نسبته » اجلوهري«فيكون نسبته ) ٢(
)٢٤٨: ٥) ٣. 
ًالذي أرشنا إليه سابقا هو من رواية أيب الفضل السليامين, »  العامل واملتعلم«وإسناد املوفق املكي إىل )  ٤(

 . فهذا يؤكد أنه هو. وحممد بن يزيد. علوانعن أيب سعيد اجلوهري, عن الفتح بن أيب 
 !مل أقف له عىل ترمجة : , وقال الدكتور اخلميس٢٣٩: ٧) ٥(
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ُّحممد بن عنرب وحممد بن عمران الضبي, تويف سنة ِّ  وقد جاوز املئة, رمحه اهللا ٢٣٣  َّ
  .)١(تعاىل

 :  أبو يوسفـ١٣
 ١٨٢هو اإلمام احلافظ القايض يعقوب بن إبراهيم األنصاري املتوىف سنة 

ُريض اهللا عنه, وقد كتبت عنه الكتب والدراسات والرسائل, وهو أشهر من أن 
َّيعرف به هنا ُ. 

ِّوهذا اإلسناد ال يصح عىل منهج املحدثني النقطاعه بني اجلوهري وابن  ُّ
ُهو نفسه الذي »  السري«ًقينا بأن أبا طاهر احلسيني املرتجم يف سامعة, ولعدم جزمنا ي

ُيف هذا اإلسناد, لكن مثل هذا يتسامح يف عدم وقوفنا عىل ترمجته, فقد ضاعت 
ِتراجم كثريين مثله ألهنم ليسوا من رواة احلديث, ولبعد ديارهم, وضياع كثري من  ِ ِ ُ

ِّاجم غري املحدثني من تلك ِكتب تواريخ تلك البالد, وعدم اهتامم املشارقة برت
ً, وتأخر تدوين تراجم احلنفية, إضافة إىل النظر يف حال األئمة الثقات )٢(الديار ّ

ِّالذين رووا هذه الرسالة هبذا اإلسناد, ونقلهم إياها لـمن بعدهم به, وتلقيهم هلا  َ ِ
َّبالقبول, بل تلقي احلنفيـة مجيعا هلا بالقبول ـ كام سلف نقله عن الز ُ ً بيدي بتوسع ـ َِّّ

يغني عن البحث يف اإلسناد عند مجاعة من أهل العلم, وهذه القرائن مجيعها مع هذا 
 .إىل اإلمام أيب حنيفة ريض اهللا عنه» الوصية«ِّاإلسناد توثق نسبة هذه 

                                                           

لفوائد «, و١٧٠−١٦٨:  ٣»  اجلواهر املضية«, و ٦٤٧−٦٤٦:  ١٠»  سيـر أعالم النبالء«له ترمجة يف )  ١(
تقريب « و»هتذيب التهذيب«و»  هتذيب الكامل«ً, وهو مرتجم متييزا يف ١٧١−١٧٠ص»  البهية

 .صدوق, مع أن حقه أن يكون ثقة: وفيه» التهذيب
ِّيف ترمجة احلافظ أمحد بن عيل السليامين حمدث ما »  السري«احلافظ الذهبي رمحه اهللا يف َّوتذكر ما قاله )  ٢(

ٌحدث عنه مجاعة ال نعرفهم بتلك الديار: وراء النهر َّ. 



 ٣٢ رشح وصية أيب حنيفة

َثم يقال لـمن مل يقتنع هبذا إننا ننرش رشح هذه الرسالة كعقيدة للبابريت الذي  ِ ُ
نرشه كعقيدة للحنفية الذين تواردوا عىل قبول ما فيها, فام يف ارتضاها فرشحها, ثم ن

ُهذا الكتاب يمثل عقيدة البابريت أوال, وعقيدة احلنفية ثانيا, سواء صحت نسبة املتن  ً َِّّ ًُ
 .واهللا تعاىل أعلم. إىل اإلمام األعظم أيب حنيفة أم مل تصح

 :وصف األصول اخلطية
َّ يف مكتبة اجلامعة األردنية يف عمـان َّكنا قد وقفنا عىل نسخة خطية مصورة

ِمن هذا الرشح النفيس, فنظرنا فيه فوجدناه حريا بالطبع والنرش لنفع أهل العلم  ً َّ
ُوطالبه به, وإلظهار آثار اإلمام البابريت التي مل يطبع منها إال  رشح «و»  العناية«َّ

َّ, فتوجهت النيـة إىل إخر»رشح التلخيص«و»  العقيدة الطحاوية ًاجه إخراجا يليق َّ
به, فسعينا يف احلصول عىل نسخ أخر منه, فتمكنَّا من احلصول عىل ثالث نسخ 

 :ُأخر منه, فصار عندنا أربع نسخ للرشح, وإليك وصفها
 :ً, وهي املعتمدة أصال يف األغلب)ص(النسخة املرموز إليها بـ : ًأوال

ا صوفيا يف َّوهي نسخة مصورة عن األصل اخلطي املحفوظ يف مكتبة أي
 ١٥ ورقة, ويف كل صفحة منها ٤٦, وعدد أوراقها )٢٣٣٠(إستانبول حتت رقم 

ً كلامت تقريبا, ويظهر عىل لوحة العنوان ختم وقف ٩ًسطرا, ويف كل سطر منها 
, وحتت )١(هـ١١٦٨السلطان حممود خان األول بن مصطفى الثاين املتوىف سنة 

 . املفتش بأوقاف حلرمني الرشيفنيُّالعنوان نص الوقف بتحرير أمحد شيخ زاده
                                                           

 أن من آثاره احلسان ٣٢٦حممد فريد بك املحامي صلألستاذ »  تاريخ الدولة العلية«ويف ترمجته يف )  ١(
. اهـ.  تأسيس أربع كتبخانات أحلقها بجوامع أيا صوفيا وحممد الفاتح والوالدة وغلطا رساي

 .فتكون هذه النسخة مما وقفه يف أيا صوفيا رمحه اهللا تعاىل
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وكان الفراغ من حتريره عىل يد العبد «:  ويف الورقة األخرية منها ما نصه
ًالضعيف النحيف املحتاج إىل رمحة ربه اللطيف برهان بن عيل بن إسحاق حامدا هللا 

 .»ًومصليا عىل نبيه حممد وآله يف تاريخ سنة إحد ومخسني وثامن مئة
ُدا يندر وقوع اخلطأ فيها, ويظهر أهنا قوبلت عىل أصل ُوهي نسخة متقنة ج َُ ُ ً

ِجيد لوجود بعض التصحيحات عىل هوامشها, ولنفاسة هذه النسخة وقدمها  َِ ِّ
َّاعتمدناها أصال إال إذا ترجح خالف ما فيها ً . 

 ):ف(النسخة املرموز إليها بـ : ًثانيا
سعد أفندي يف َّوهي نسخة مصورة عن األصل اخلطي املحفوظ يف مكتبة أ

 ٢٣ ورقة, يف كل صفحة منها ٢٢, وعدد أوراقها )١٢١٠(إستانبول حتت رقم 
ً كلمة تقريبا١٢ًسطرا, ويف كل سطر  ً . 

ُوقد انتهت إلينا هذه النسخة ناقصة الورقة األخرية التي يذكر فيها عادة اسم  ً ُ َ
» ث العريبتاريخ الرتا«ُالناسخ وتاريخ النسخ, لكن ذكر األستاذ فؤاد سزكني يف 

ّأهنا من القرن الثانـي عشـر الـهجـري, ويؤيـده أن عىل أحد هوامشهـا ـ بخط  ُ ِّ ُ
ًاألصل نفسه ـ فائدة منقولة عن  للعالمة عيل القاري املتوىف سنة »  رشح األمايل«ً

 .ً, فهي بعد األلف جزما١٠١٤
ٍوعىل هوامش هذه النسخة تصحيحات تدل عىل أهنا قوبلت عىل أصل  َ ِ ُ ٌ

ُ, وعليها بعض الفوائد والتوضيحات التي تدل عىل أهنا كانت بيد بعض ِّجيد
 .أهل العلم
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 ):ج(النسخة املرموز إليها بـ : ًثالثا
َّوهي نسخة مصورة عن األصل اخلطي املحفوظ يف الواليات املتحدة يف 

, ومنها صورة ميكروفيلم يف مكتبة )٢٠٨٢(مكتبة برنستون جمموعة جاريت برقم 
وهي .   ورقة٢٨, وعدد أوراقها )١٩٦(َّردنية يف عمـان يف رشيط رقم اجلامعة األ

 .أول نسخة وقفنا عليها, وعليها بدأ العمل
ّوهي نسخة جيدة إىل حد ما, مكتوبة بخط فاريس واضح, ويظهر أهنا مل  ٍّ ِّ

ْتقابل بعد نسخها لوجود بعض التحريفات ووجود بعض السقط فيها َّ ُ. 
ُتم بعون اهللا تعاىل وحسن توفيقه رشح كتاب «:  هُّويف آخر هذه النسخة ما نص ُِ ِ َّ

ِّللشيخ أكمل الدين رمحهام اهللا تعاىل بحرمة سيـد املرسلني, »  َّوصيـة اإلمام األعظم« ِّ
 . »١٠٥٦آمني, سنة 

 ):ب(النسخة املرموز إليها بـ : ًرابعا
 َّوهي نسخة وقفنا عليها بعد هناية عملنا عند بعض األساتذة, ومل نتبني

َمصدرها, وهي نسخة متقنة يندر وقوع اخلطأ فيها, ولنفاستها عدنا وقابلنا عملنا  َ ُ َُ ُ ُ َُ ٌ ٌ
 ٢١ ورقة, يف كل صفحة منها ٤٢َعليها, فأفادتنا بعض الفوائد, وعدد أوراقها 

 .ً كلامت تقريبا٧ًسطرا, ويف كل سطر منها 
ُتم الكتاب املبارك يف ي«:  ويف الصفحة األخرية منها ما نصه ُ وم اجلمعة رابع َّ

, عىل يد أفقر )١١٤١(شهر ربيع األول من شهور سنة إحد وأربعني وألف ومئة 
ِالعباد إىل رمحة ربه الـمهيمن, السيد عبد الرمحن مؤمن, غفر اهللاُ له ولوالديه  ُ ومشاخيه ُ

َوحمبيه ولـمن قرأ فيه ودعا له باملغفرة ِ ِّ  .غفر اهللا لنا وله» ُ
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ّائد عىل هوامشها, مما يدل عىل أهنا كانت بيد بعض وهذه النسخة مليئة بالفو
ًأهل العلم, وكان الـمحيش عليها خيتم تعليقاته بمصدره غالبا, فنقل عن  ِ ِّ رشح «ُ

رشح «للقاري, و»  رشح األمايل«البن أيب رشيف, و»  رشح املسايرة«, و»العمدة
أليب »  حهرش«للبابريت, و»  رشح الفقه األكرب«لعبد السالم اللقاين, و»  اجلوهرة
ُسئل «:  ٣٣وقال يف الورقة .  البن غرس, وغريها»  رشح العقائد النسفية«املنتهى, و

ِهو العالمة الفقيه املحدث الـمسند حممد بن أمحد بن :  , قلنا»ُشيخنا حممد العشاموي ُ
, فيحتمل ـ من تاريخ )١(١١٦٧حييى العشاموي األزهري الشافعي املتوىف سنة 

َاة شيخ املحيش ـ أن يكون الـمحيش هو الناسخ نفسه, النسخ ومقارنته بسنة وف َُ ِ ِّ ِّ
 . ًواخلط حيتمل ذلك جدا

 .َّوقد نقلنا من هذه الفوائد جمموعة ال بأس هبا سرتاها معزوة إليها
 :عملنا يف الكتاب

ِقمنا ـ بعون اهللا تعاىل وتوفيقه ـ بنسخ النص وتفصيـله وضبطه ومقابلة  ُِ َ ِ ِّ
ُ, ثم عىل النسخة الرابعة, وإثبات الفروق الـمهمة بينها, منسوختنا بالنسخ الثالث

َّوما كان فرقا يسريا مل نرش إليه خشية إثقال احلوايش بام ال فائدة منه, وميزنا املتن عن  َ ً ًِ ُ
ِالرشح بوضعه بني قوسني وتسويده, وقابلنا املتن عىل طبعة اإلمام الكوثري  )٢( للوصيةَ

                                                           

 .٢٨٠: ١ للجربيت» عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار«يف كام ) ١(
»  البتيرسالة أيب حنيفة إىل«و»  الفقه األبسط«و»  الفقه األكرب«و»  العامل واملتعلم«مع »  الوصية«طبعت )  ٢(

, ١٦٥ص»  مقدمات اإلمام الكوثري«َّبتحقيق العالمة الكوثري, وقدم هلا بمقدمة مفيدة تراها يف 
األول :  من هذه التعليقات غري تعليقني»  الوصية«وعلق عىل بعض املواضع منها, لكن مل يكن عىل 

 =فيمن  مـا, والثاين عند قول اإلم»قرص الرباعية إىل اثنتني«أنه » والقرص«: يف توضيح قول اإلمام
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للتقي التميمي رمحه اهللا, فإنه »  الطبقات السنية«ًأيضا , وقابلناه )ز(ورمزنا إليها بـ
ًكامال, وقابلناه أيضا عىل نسخة خطية منسوخة سنة »  الوصية«َّنقل نص  هـ, ١١٠٣ً

: , وإليها اإلشارة بقولنا) ـ فقه حنفي٤٠(حمفوظة يف مكتبة مكة املكرمة برقم 
 . هرية للمتنً, كام أننا قد أفدنا أيضا من النسخة األز»النسخة الـمكية«

َّوعزونا اآليات إىل مواضعها, وخرجنا األحاديث التي استشهد هبا املؤلف من  َ َ
 يقتضيه َّالكتب الستة إن كان فيها ـ وهو الغالب ـ, وإال توسعنا يف خترجيه حسب ما

ّاملقام, ونبهنا عىل ما كان فيه ضعف, وعلقنا عىل مواضع من الرشح ببعض ٌ  التوضيحات َّ
ُالفوائد اللطيفة مما يتمم مقاصد الكتاب, خاصة فيام تثار حوله يف هذا والتفسريات و ِّ

 .العرص إشكاالت ونقدات, وربام أطلنا التعليق حسب ما يقتضيه املقام
, ولعدم وجود هذه »الوصية«كام قمنا بوضع عناوين للمسائل املذكورة يف 

 .العناوين يف الرشح وضعناها بني حارصتني
َ أن يتقبل منَّا هذا العمل خالصا لوجهه الكريم, وجيعل ما واهللاَ سبحانه نسأل ً َّ

َّكان فيه من صواب يف ميزان حسناتنا, ويتجاوز عام وقع فيه من خطأ أو زلة قلم َ . 

 املحققان             َّيف عمـان األردن
 هـ١٤٢٦ شعبان ٢٥

                                                           

بل من قال ذلك يف عائشة «:  َّيرمي السيدة عائشة بام طهرها اهللا منه إنه ولد زنى, وهو قول الشيخ =
ولوجود هاتني .  » زنى فقطبعد نزول القرآن برباءهتا فهو كافر خارج عن امللة ال شك, وليس ولد

ِّالفائدتني يف كالم الشارح مل نذكرمها يف موضعيهام اجتنابا للتكرار, ثم ترجح أن ننبه إىل هذا هنا,  َّ ً
ًحتى ال يظن أننا أغفلنا شيئا من تعليقات الشيخ الكوثري رمحه اهللا تعاىل عىل  َّ  .»الوصية«ُ
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 )ج(الصفحة األخرية من النسخة  
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 )ب(الصفحة األوىل من النسخة
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٤٩

 
 
 

 
 

 ُّوبه نستمد ونستقيم

ِّاحلمد هللا املتوحد بوجوب الوجود والبقاء, املتفرد بالقدرة الكاملة والعز  ِ ِ ِِّ ِّ ُ
ِوالكربياء, مبدع نظام املوجودات عىل أحسن الرتتيب والوالء, وخمصص نوع  ِّ ِ ِ ِ ِ ُ
ِاإلنسان بإدراك حقائق األشياء, والصالة والسالم عىل خري الربية حممد أرشف ٍ ِ َّ ُ 

َاألنبياء, وعىل آله وأصحابه الربرة األتقياء َ . 
ِّيقول العبد الفقري النحيف احلنيف, املرجتي من لطف ربه اخلفي, حممد بن  ِ ُ

َحممود بن أمحد املدعو باألكمل احلنفي, يرس اهللاُ أمنيـته, وسهل عليه منيـته ََّ َّ َّ َُّ َ َّ َّلـام :  َِ
َرأيت كتاب  َّمام األعظم أقدم املجتهدين رساج امللة َاملنسوب إىل اإل»  َّالوصية«ُ ِ ِ ِ

ُاحلنفية أيب حنيفة قدس اهللاُ روحه ونور رضيـحه, وافيا لـام حيتاج إليه يف أصول  َ َّ َ َ َُّ َ ِ ً َّ
ِالدين, كافيا لـمـا يـجب االعتقاد به عىل املسلمني, جـمعت له من كالم املشايخ  ُ ُ ُ َِ َ ِ ً

ُفوائد تبني ميامن فوائده, وتعيـن ِّ َُ ُ َُ ُ مكامن فرائده, تقرر ما أراد من معانيه, وحترر ما ِّ ِّ ُ ُِّ َ َُ ِ
ِأفاد من مبانيه, تفصح عن معاقد القواعد, وتوضح وجه االستدالل عىل العقائد,  ِ َِ ُ ُ َُ ُِ
ُمـجيبا عمـا يرد عىل ما فيه, مشريا إىل مذاهب مـخالفيه, ورشطت عىل نفيس أن ال  َ َ ُ ُ َّ ُِ ً ًُ َِ
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٥٠ 

َأجتاوز املراد, ليكون سهل ِ املأخذ سلس القيادَ َِ ِ َ َ, وسألت اهللاَ تعاىل أن جيعله يل )١(َ ُ
َذخرا لدار يوم القرار, وحيرشين به مع الربرة األخيار, إنه عىل ذلك قدير, وباإلجابة  َ ُ ُ ِ ً ُ

َجدير, وهو حسبنا ونعم الوكيل ِ ُ . 
 ]ماهية اإليامن وطريق وجوبه[

َر باللسان وتصديق بالـجنانُاإليامن إقرا(: قال اإلمام األعظم ريض اهللا عنه ٌ ٌ()٢( . 
                                                           

ُفالن سلس القياد :  ُاحلبل الذي يوضع يف عنق الدابة فتـقاد به, ثم قيل:  ِ القياد ـ بكرس القاف ـ)١( ِ َ
 ). قود(» لسان العرب«. ُوصعبه عىل املثل

ّوجعلته حتفة حلرضة األمري الكبري األجل العامل الكامل «:  بزيادة هنا, وهي)  ف(وانفردت النسخة  ً ُ
ِالنقي, حمبوب امللوك والسالطني, املخصوص بعناية رب العاملني, مالذ الفاضل البارع الورع التقي  َ ِّ ِ ِ

ِالغرباء واملساكني, وكهف الفقراء واملظلومني, الذي مل تزل أنوار شامئله زاهرة, وأمواج بحور فيض  ِ ُ ِ ُ َ َ ُ ِ ُ
ِّفضائله زاخرة, أميـر سيف الدولة والدين, قرابغا اخلاصك, ال زالت أعالم السيادة ب ُ ِّ ِ دوام دولته ِ

ُمنصوبة, وأبواب السعادة ببقاء وجهه الكريم مفتوحة, أيـَّده اهللاُ تعاىل إىل انتهاء األدوار, وإىل 
ُانطواء صحائف األعامل, وسألت اهللا أن جيعله نافعا للطلبة, إنه أعز مسؤول وأكرم مأمول, واهللا  ُّ ً ُ

ذه الفقرة بالكتاب بعد تأليفه بمدة, وكأن املؤلف رمحه اهللا تعاىل قد أحلق ه.  »حسبي ونعم الوكيل
» رشح العقيدة الطحاوية«َفجاءت يف بعض النسخ دون بعض, وقد رأينا املؤلف قد أحتف كتابه 

َاألمري سيف الدين رصغتمش الصاحلي, كام جاء يف ص  منه, عىل أن املؤلف مل يكن يفعل ٢١−٢٠َ
ًهذا تزلفا إىل األمراء والسالطني, بل كان مرتفعا ع ِّ ً ُن جمالسهم, متنزها من مناصبهم, كام سلف بيانه ُّ ً ِّ

 . يف املقدمة
» الطبقات السنية«و النسخ اخلطية للرشح, ويف نسخة املتن املكية ونسخته األزهرية و)  ز( هكذا يف )٢(

َّاعلموا يا أصحايب وإخواين أن مذهب أهل السنة واجلامعة عىل اثنتي «:  ُّ قبل هذا ما نصه١٥٦:  ١
ً فمن كان يستقيم عىل هذه اخلصال ال يكون مبتدعا, وال صاحب هو, فعليكم هبذه ًعرشة خصلة, َ ِ ِ ًِ ُُ ُ َ

ٍاخلصال حتى تكونوا يف شفاعة سيـدنا حممـد عليه الصالة والسالم َِّ , وهذه »...اإليامن:  األوىل:  ِّ
 إبالغ يف كتابه ًالزيادة ثابتـة أيضا يف نسـخة دار الكتب املرصية للمتن فيام ذكر األستاذ عناية اهللا

 . ١٢٤ص » ِّاإلمام األعظم أبو حنيفة املتكلم«
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 : َّالكالم ها هنا يف ماهية اإليامن وطريق وجوبه: أقول
ًأما األول فإنه يف اللغة عبارة عن التصديق, قال اهللا تعاىل خربا عن إخوة 

ِّبمصدق:  , أي]١٧:  يوسف[﴾ h  g  f  e﴿:  يوسف عليه السالم وعند .  ُ
ٍهو تصديق حممد :  ِّاملتكلمني َفإن فيه تصديق ما جيب .  ء به من عند اهللا فيام جا^ُ َّ

َّالتصديق به, كاإليامن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وغري ذلك مما  ُ ُ ُ ُ ُ
َجيب اإليامن به عىل التفصيل, فمن صدق الرسول فيام جاء به من عند اهللا فهو  َّ َ ُ

ِ, واإلقرار رشط إجراء أحكا)١(ٌمؤمن بينه وبني اهللا تعاىل ُ م اإلسالم عليه, هذا هو ُ
ُ, وإليه ذهب الشيخ أبو منصور املاتريدي, وأبو )٢(ُّاملروي عن أيب حنيفة رمحه اهللا

وإن .  , والقايض أبو بكر الباقالين, وأبو إسحاق اإلسفرايني)٣(احلسن األشعري
                                                           

ِ وليس املراد بالتصديق هنا العلم بصدق اخلرب أو الـمخبـر من غري إذعان وقبول, وإال لزم أن يكون )١( ُ َ ُ
ُّ مؤمنا به, وليس األمر كذلك, ألن كثريا من األحبار والرهبان وغريهم ^كل عامل بصدق النبي  ًُ ً

َ, ولكنهم مل يذعنوا ويسلموا لـام جاء به من عند اهللا, فلم يؤمنوا, بل ^يعلمون صدق نبينا كانوا  ِ ِِّ ُ ُ
ًإن إبليس كان مصدقا, ومع ذلك فهو كافر جزما, فاإليامن جمموع أمرين ًٌ العلم بصدق :  األول:  ُِّ

ِاإلذعان والقبول للخرب أو الـمخرب, وعليه يكون :  ُاخلرب أو الـمخرب, والثاين اإليامن من باب العلم ُ
 . ٣٥٣−٣٥٢البن أيب رشيف ص» املسامرة برشح املسايرة«وانظر . ومن باب الكيفيات النفسانية

, ٦٥ص»  الفقه األكرب«يف »  الوصية«, وذكر نحو ما يف ١٦ص»  العامل واملتعلم« ذكر اإلمام نحو هذا يف )٢(
َـ جممل, »  الفقه األكرب«و»  الوصية«ما يف :   ـ أيَّـ مبيـن, والثاين»  العامل واملتعلم«ما يف :  واألول ـ أي ُ

 . »العامل واملتعلم«َّواملجمل حممول عىل املبيـن, وهلذا اعتمد السادة املاتريدية ما يف 
هـ, ومن املشهور أنه بقي عىل مذهب ٢٦٠عيل بن إسامعيل بن إسحاق, ولد بالبرصة سنة  واسمه )٣(

ً مذهب أهل السنة ورد عىل املعتزلة حتى صار إماما ألهل املعتزلة إىل سن األربعني, ثم رجع إىل
 .  هـ٣٢٤ ُالسنة, وعرف أتباعه باألشاعرة, تويف ريض اهللا عنه ببغداد سنة

عن معتقده الذي سار عليه األشاعرة من »  اإلبانة«ُأما ما يقال من أنه تراجع يف آخر حياته يف كتاب 
  =الذي» انةـاإلب«اب ـأننا نكاد نجزم بأن كت: ب منهابعده فغري صحيح بمعيار النقد العلمي, ألسبا
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٥٢ 

ُكالمه يف هذا الكتاب يدل عىل أن اإليامن جمموع اجلزأينُكان ظاهر  َ ّ ِاإلقرار :  ِ
 . ديقوالتص

َعىل كال التقديرين, شطرا كان أو رشطا, لـم قدم اإلقرار عىل :  فإن قيل َ ََّ ِ ً ًَ َ
ُالتصديق, فإن اإلقرار وإن كان جزءا لكنه حيتمل السقوط بعذر اإلكراه, والتصديق  ِ ُ َ ً َُّ َ

 ُال حيتمله? 
ُبأن التصديق القلبي لـام كان أمرا باطنا ال يطلع عليه, وكان ا:  َأجيب َُّ ً ً َّ َّ ُإلقرار َ

ُباللسان دليال عىل ذلك كام سيجيء تقريره ُ, قدم عىل التصديق, ويمكن أن يكون )١(ً ُِ َ ِّ ُ
                                                           

َّصنفه األشعري ليس مطابقا للذي بني أيدينا كام بينه العالمة الشيخ وهبي سليامن غاوجي يف  = ً
ً, عىل أنه خمتلف فيه أيضا من حيث زمن »نظرة علمية يف نسبة كتاب اإلبانة إىل األشعري«رسالته  ٌ
ن مذهب املعتزلة أم كان آخر حياته, والراجح عندنا أنه ألفه أول هل كان أول رجوعه ع:  تأليفه

 مقدمة ّرجوعه عن مذهب املعتزلة عندما التقى بالربهباري, وهو ما رجحه اإلمام الكوثري يف
 . ٧٨وتابعته عليه الدكتورة فوقية حسني يف حتقيقها لإلبانة ص» تبيني كذب املفرتي«

َ أن نغفل ما اشتهر عن األشعري واستفاض, ونتعلق بكتاب ثم إنه ليس من املنهج العلمي الرصني ِ ُ
ّمل تثبت جمموع رواياته عىل نص واحد, ألن املنهج العلمي يف التعامل مع الروايات املختلفة عن أي 

 . ُإمام هو البحث عن املعتمد يف مذهبه
َخمالف لـام نقله اإلمام أبو بكر ابن فورك رمحه اهللا»  اإلبانة«كام أن ما يف   تعاىل عن األشعري يف كتابه ِ

, ومعلوم أن ما نقله ابن فورك هو ما استقر عليه األشعري »جمرد مقاالت أيب احلسن األشعري«
ًالطالعه عىل مجيع كتبه أوال, ولتلقيه هذه األقوال عن أيب احلسن الباهيل عن األشعري ثانيا ِّ ً . 

ًي أن فيها تكفريا لبعض املخالفني, وهو ليست آخر مؤلفات األشعر»  اإلبانة«ومن الدليل عىل أن 
سمعت أبا حازم العبدوي, :   ـ قال٨٨:  ١٥»  سري أعالم النبالء«خالف ما رواه البيهقي ـ كام يف 

ُملا قـرب حضور أجل أيب احلسن األشعري يف داري :  سمعت زاهر بن أمحد الرسخيس يقول:  قال َُ َ
ُفر أحدا من أهل القبلة, ألن الكل يشريون إىل معبود اشهد عيل أين ال أك:  ُببغداد دعاين فأتيته, فقال ّ ً ّ

 . ُواحد, وإنام هذا كله اختالف العبارات
 . ٦٧−٦٦ انظر ما سيأيت ص)١(
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َهذا مـحمل قوله  َ ًاإليامن بضع وسبعون شعبة, أعالها ال إله إال اهللا, وأدناها «:  ^َ ُُ ٌ ِ
 . , مل يذكر التصديق وإن كان هو األصل)١(»ُإماطة األذ عن الطريق

ًتلفوا يف طريقه, هل هو واجب عقال أو سمعا, فذهبت ُوأما وجوبه فقد اخ َ ً َ ٌ
ُاملعتزلة إىل األول, واألشاعرة إىل الثاين ُ . 

ُواختلفوا أيضا يف أنه هل يعرف حسـن اإليامن وشكر الـمنعم وقبح الكفر  ُ ُ ُُ ًِ ُ ُ َُ ُ
ُعقال أو ال? فقالت األشاعرة والـمشبهة واخلوارج واملالحدة والرافضة ُُ ُُ ِّ ُ  ُال جيب:  ً
ُبالعقل يشء, وال يعرف به حسـن اإليامن وقبح الكفر, وإنام يعرف بالرشع َُ َ ٌُ ُ ُ ُ ُُ)٢( . 

ُالعقل يوجب اإليامن وشكر الـمنعم وقبح الكفر, ويعرف :  ُوقالت املعتزلة ِ َ َ ُ ُُ َِ ُ َ ُ ِ ُ
ُبذاته حسن األشياء, ويثبت األحكام  ِ ُ َ  . ُما يقتضيه صالح اخللق )٣(]حسب[ُ

                                                           

 ١١٠:  ٨ي ـ, والنسائ)٢٦١٤(, والرتمذي )٤٦٧٦(, وأبو داود )٣٥(, ومسلم )٩( أخرجه البخاري )١(
: ويف بعض ألفاظه.  يض اهللا عنهمن حديث أيب هريرة ر)  ٥٧(, وابن ماجه )٥٠٠٥(و)  ٥٠٠٤(
 . عىل الشك» بضع وستون أو سبعون«: , ويف بعضها»بضع وستون«

ُ ير األشاعرة أنه ليس للفعل نفسه حسن وقبح ذاتيان, وال لصفة توجبهام, بل حسن الفعل هو )٢( ُ ٌ ٌ ُِ ُ ُ ِ
ُورود الرشع بإطالقه, أي األذن لنا فيه, وقبحه ورود الرشع بمنعه ُ ُُ ُ َّ . 

ٍّل عندهم ال حيكم بحكم تكليفي من الوجوب والندب واإلباحة والكراهة واحلرمة, لقوله والعق
ً, فلو كان العقل حجة عىل الناس يف ]١٦٥:  النساء[﴾ x  w  v  u  t  s  r  q﴿:  تعاىل َّ ُ ُ

َّاألحكام لـام علق اهللا احلجة عىل الرسل ّ َّ . 
أن :  , وجه االستدالل]١٥:  اإلرساء[﴾ º  «  ¼  ½  ¾    ¿﴿:   بقوله تعاىلًواستدلوا أيضا

ُالعذاب ال يقع إال عىل من بلغته دعوة الرسول, فلو وجب اإليامن بالعقل لوجب قبل البعثة ويف كل  َ
 يؤمن َّزمان وترتب عليه العقاب, ألنه ال معنى للوجوب إال هذا, ولكن ال يرتتب العقاب عىل من مل

ُّنه إذا بطل الوجوب العقيل يف زمن, قبل البعثة بنص الكتاب العزيز, فبطل الوجوب بالعقل, أل ُ
ًبطل يف غريه, ألن ما كان واجبا عقال ال ينقلب وال يتغري, وإال انقلب الواجب ممكنا, وهو حمال ًُ َ ً . 

 . ليست يف أصولنا اخلطية, وأضفناها لتوضيح املعنى» حسب« كلمة )٣(
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ِالعقل آلة يعرف حسن بعض األشياء :   اهللا تعاىلُوقال أصحابنا رمحهم ِ َ ُ ُ ٌ ُ
ِوقبحه, ووجوب اإليامن وشكر الـمنعم ُ ِ ِ َ َ ُ)١( . 

                                                           

ُ قال العالمة قاسم بن قطلوبغا رمحه اهللا يف حاشيته عىل )١( ُ مذهب املاتريدية :  ١٧٦ص»  ملسايرةا«ُ
 : ُيـخالف مذهب املعتزلة من وجوه

ِّأن املعتزلة قد قرروا أن العقل يدرك احلسن أو القبح يف الفعل, ويدرك احلكم املرتتب عىل :  أحدها ِ ُ ُ
ُالعقل يدرك احلسن أو القبح, وال يقيض يف :  ّأحدمها من غري توقف عىل الرشع, واملاتريدية قالوا

تىض ما أدركه, بل ينتظر ورود الرشع هبذا القضاء, فالعقل عند املعتزلة حاكم, وعند يشء بمق
 . املاتريدية آلة للبيان وسبب احلكم

األصلح يعني وجوب فعل [أن املاتريدية مل يقولوا بام قال به املعتزلة مما استلزمه كالمهم :  الوجه الثاين
: ـ)  ب(ة عىل اهللا, وبيانه ـ كام يف حاشية النسخة والرزق والثواب عىل الطاعة والعقاب عىل املعصي

ُأن العقل عند املعتزلة إذا أدرك الـحسن والقبح يوجب بنفسه عىل اهللا تعاىل وعىل العباد مقتضامها,  ُ َ َ ُِ ُ
ُوعند احلنفية املوجب هو اهللا, والعقل آلة يعرف به ذلك احلكم بواسطة إطالعه عىل الـحسن  ُ ُُ َ ٌ ُ ِ

 ]. يف الفعلُوالقبح الكائنني 
ٌأن العقل مدرك للحسن والقبح يف مجيع األفعال عند املعتزلة عىل الوجه الذي قررناه, وعند :  الثالث ِ ُ

ُاملاتريدية ال يدركهام يف مجيع األفعال, وإنام يدركهام يف بعضها دون البعض ِ ُِ ُ . 
العقل بخلق اهللا ُأنه قد يعرفهام :  والفرق بني مذهبنا ومذهب األشاعرة من وجهني:  ١٧٩وقال ص

ُّتعاىل العلم بعد توجهه بال كسب أو معه, وإن مل يرد الرشع, ومن الواجب القول بذلك فيام يتوقف  َ
ًالرشع عليه كوجوب تصديق النبي, وإن كان يف أول أقواله مثال, وحرمة تكذيبه, وإال لزم الدور أو 

ِوأنه بعد ورود الرشع آلة ملعرفة حسن ما ورد به .  التسلسل ُ ِالرشع أو قبحه, ال فهم اخلطاب وصدق ٌ ُ ُ
الناقل فقط, فالعقل ليس بمعترب كل االعتبار يف مواجب التكليف, ألن األفعال مسندة إىل اهللا 
َّخلقا, وألن الوهم يعارضه كثريا, فال يكلف باإليامن العاقل قبل البلوغ وال من نشأ يف شاهق جبل  ُ ًُ ًُ ِ

ً يعذبان إن مل يعتقدا كفرا وال إيامنا خالفا للمعتزلةقبل إدراك الدعوة وزمان التجربة, فال ً ً َّ ُ . 
 عىل الوجه األول ١٨٣ص »  املسامرة يف رشح املسايرة«واقترص العالمة ابن أيب رشيف رمحه اهللا يف 

أن األشاعرة قائلون بأن العقل ال :  والفرق بني األشاعرة واملاتريدية:  ًإال أنه زاده توضيحا فقال
 األحكام إال بعد بعثة نبي, أما املاتريدية فيقولون إن العقل قد يعرف بعض ًيعرف حكام من

َاألحكام قبل البعثة بخلق اهللا تعاىل العلم به إما بال كسب كوجوب تصديق النبي وحرمة الكذب :  ِ
 . ُالضار, وإما مع كسب النظر وترتيب املقدمات, وقد ال يعرف إال بالكتاب والنبي كأكثر األحكام
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ٌالعقل موجب لذاته, ألهنم :  والفرق بني قولنا وقول املعتزلة أهنم يقولون ِ ُ
ٌإن العبد موجد ألفعاله:  يقولون َِ ُوعندنا العقل آلة للمعرفة, واملوجب هو اهللاُ تعاىل .  ّ ِ ٌ ُ

ُ, كام أن الرسول معرف للوجوب, واملوجب هو اهللاُ تعاىل )١(لكن بواسطة العقل ِ ٌ ِّ ُ
ْحقيقة, لكن بواسطة الرسول ً . 

ُووجوب اإليامن بالعقل مروي عن أيب حنيفة رمحه اهللا, فقد ذكر احلاكم  ٌّ ُ
ِال عذر ألحد يف اجلهل بخ:  َّ أن أبا حنيفة رمحه اهللا قال)٢(»املنتقى«ُالشهيد يف  ٍ َ َالقه لـام ُ ِ ِ ِ

ِير من خلق الساموات وخلق نفسه وغريه ِ ِِ َِ ٌلو مل يبعث رسول :  وروي أنه قال.  َ ْ َ ُ
ُلوجب عىل اخللق معرفته بعقوهلم ِ َ َ  . )٣(وعليه مشاخينا. َ
                                                           

ُمعرفة اهللا واجبة عىل اخللق بسبب عقوهلم, والـموجب :  باء السببية, أي»  بعقوهلم«:  باء يف قوله ال)١( ِ ُ ٌ ُ
أفاده .  ِّوالسبب عند األشاعرة واملاتريدية سبب عادي, ال مولد كام عند املعتزلة.  ًهو اهللا حقيقة

 . ١٨٣ص» املسامرة«العالمة املحقق ابن أيب رشيف يف 
 حممد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن عبد املجيد املروزي السلمي الوزير الشهيد, هو:   احلاكم الشهيد)٢(

ًأبو الفضل البلخي, قايض بخار وإمام احلنفية يف عرصه, كان فقيها حمدثا, قال السمعاين كان حيفظ :  ًِّ
اريخ ت«وقال احلاكم يف .  »املنتقى«و»  الكايف«ستني ألف حديث, وتصانيفه تدل عىل كامل فضله كـ

َما رأيت يف مجلة من كتبت عنهم من أصحاب أيب حنيفة أحفظ للحديث وأهد إىل رسومه :  »نيسابور ُ َ
ًقتل شهيدا سنة .  َوأفهم له منه َُ : »كتائب األخيار«يف )  هـ٩٩٠ت(قال الكفوي .   رمحه اهللا تعاىل٣٣٤ِ

انظر .  يف زماننا»  نتقىامل«أصالن من أصول املذهب بعد كتب حممد, وال يوجد »  املنتقى«و»  الكايف«
 . ١٨٥للكنوي ص» الفوائد البهية«, و٣١٥−٣١٣: ٣للقريش » اجلواهر املضية«ترمجته يف 

ُعامـتهم, وهو املشهور عن اإلمام أيب حنيفة:   أي)٣( ص»  الـمسايرة«قال اإلمام ابن اهلامم رمحه اهللا يف .  َّ
١٨٥  :ٌال يـجب إيامن وال حيرم كـفر قبل:  قال أئمة بـخار َّ البعثـة كقول األشاعرة, ومحلوا املروي ٌ

التحرير يف «وقال يف .  ٌعن أيب حنيفة عىل ما بعد البعثة, وهو ممكن يف العبارة األوىل دون الثانية
عىل »  لوجب عىل اخللق معرفته بعقوهلم«:  وحينئذ فيجب محل الوجوب يف قوله:  »أصول الفقه

َالذي ينبغي أن يفعل: ينبغي, أي: معنى ُ . 
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٥٦ 

ُإنه جتب عليه معرفة اهللا تعاىل, :  ِّوقال الشيخ أبو منصور يف الصبي العاقل ُ
َوجوب عىل البالغ باعتبار العقل, فإذا كان وهو قول كثري من مشايخ العراق, ألن ال

ُالصبي عاقال كان كالبالغ يف وجوب اإليامن عليه, وإنام التفاوت بينهام يف ضعف  ً ُّ
َ وقوهتا, فال جرم يفرتقان يف عمل األركان فيام ال يتعلق بالـجنان)١(ِالبنية َ َُّ َّ ِ َ َ ِ . 

ِّوذهب كثري من مشاخينا إىل أنه ال جيب عىل الصبي يش ُ َء قبل البلوغ لقوله ٌ ٌ
ٍرفع القلم عن ثالث«:  ^ ُِ ُومحله الشيخ أبو .   احلديث)٢(»ِّعن الصبي حتى حيتلم:  َُ ُ َ َ

ِّوال خالف بني أصحابنا يف صحة إيامن الصبي العاقل. منصور عىل الرشائع ِ َِ)٣( . 
                                                           

ِّ, واالفرتق يف عمل األركان مبني عىل البنية ال عىل البيـنة»ِّالبيـنة«: وحدها) ج( يف )١( ِ ٌّ . 
−٧٣٠٥(»  السنن الكرب«, والنسائي يف )١٤٢٣(, والرتمذي )٤٤٠٣−٤٣٩٩( أخرجه أبو داود )٢(

َّوقد روي مرفوعا وموقوفا, ورج.  َّمن حديث عيل كرم اهللاُ وجهه)  ٢٠٤٢(, وابن ماجه )٧٣٠٧ ً ح ً
 . النسائي املوقوف

من حديث عائشة )  ٢٠٤١(, وابن ماجه )٣٤٣٢  (١٥٦:  ٦, والنسائي )٤٣٨٩(وأخرجه أبو داود 
ّفاحلديث صحيح مرفوعا, والوقف ال يعله. ًريض اهللا عنها مرفوعا ُ ُ ً . 

ّ وبه قال املالكية واحلنابلة, وعند الشافعية خالف يف صحـة إسالم الصبي حمله بالنسبـة)٣( ِّ َّ ّ إىل تعلق ٌ
روضة «انظر .  َّأحكام الدنيا به, أما بالنسبـة إىل أحكام اآلخرة فال خالف يف صحـة إسالمه

للعالمة »  املسامرة برشح املسايرة«, و٢٨١:  ٨ و٤٣٤ و٤٣٢ و٤٢٩:  ٥لإلمام النووي »  الطالبني
 . ١٩٤−١٩٣ابن أيب رشيف ص

ّترتب األحكام عليه, :  اليشء, والثايناعتبار :  األول:  وذلك ألن الصحة يتعلق هبا أمران:  قلنا
َواخلالف يف الثاين ال يف األول, ألن اإليامن هو التصديق املقطوع به, ومن قواعد الرشيعة أن األمر  ّ

ُالقطعي ال جيوز إسقاطه وال إمهاله,  ُ ُوعليه فال جيوز عدم اعتبار صحة إسالم الصبي, وإنام اخلالف َّ َّ ّ ُ
ٍوارث وغريهّيف ترتب أحكام الدنيا من ت ُ . 

َّ يف كالمه عن عيل كرم اهللا وجهه الذي ٢٨٦:  ٨»  منهاج السنة«ُوبذلك يعلم أن قول ابن تيمية يف  ٍّ
ٍمذهب الشافعي أن إسالم الصبي غري مـخرج له من الكفر«: ًأسلم صبيا ِ َّليس بصحيح, فضال عام» ُ ً=  
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ُاحتجت املعتزلة عىل أن اإليامن حسن عقال بوجوه, وأنا أورد ها هنا وجه ٌ َ َِّ ُ ً َ َ ني ُ
 : ًاختصارا

ٌأن شكر اهللاِ واجب عقال, ودفع اخلوف عن نفسه واجب كذلك, :  أحدمها َ َ ٌِ ِ ْ ًَّ َ
ُوشكر الـمنعم ودفع اخلوف العقليني متوقفان عىل معرفة اهللا تعاىل فتكون معرفة  ِّ َّ َ ِ ُ َ ُ

 . ًاهللا واجبة بالعقل
ً لو ثبت الـحسن والقبح رشعا لزم انتفاؤمها مطلقا:والثاين ً ُُ َ ِ َ ُ ُ ُ , ألهنام لو ثبتا َ

ُبالرشع مل حيكم العقل بقبح الكذب, فجاز وقوعه من الشارع, فإذا حكم الرشع  ََّ ُ ََّ َ ِ ُ ُ
ُبقبح يشء مل جيزم بقبحه جلواز صدور الكذب حينئذ من الشارع, فلم يثبت  َ ِ ُ َُ ُ ٍ ِ

ًالـحسن والقبح أصال ُ ُ ُُ . 
ٍالـحسن والقبيح يطلقان عىل أمور:  ُوقالت األشاعرة ُ ُ َنها ما يكون صفة م:  ََ

ُّكامل أو صفة نقص, يمدح هبا أو يذم ُ ُ َُ ٍ َ ًومنها ما يكون مالئام للطبع أو منافرا له.  ٍ َِّ ُ ِ ً .
ٌومنها ما يتعلق به يف اآلجل ثواب أو عقاب ٌ َِ ِ ُ َّ . 

                                                           

عليه أساء األدب يف حق اخللفاء الثالثة ّفيه من إساءة األدب مع سيدنا عيل, وكون الرافيض املردود  =
ِّرضوان اهللا عليهم ال يسوغ مقابلته بمثل صنيعه ُ . 

ٌارتداد الصبي العاقل صحيح كإسالمه عندمها, وقال «:  هنا فائدة وهي)  ب(وعىل حاشية النسخة  ُِّ
َارتداده ليس بصحيح, وجيرب الصبي عىل اإليامن, وال يقتل إن أبى, واجل:  أبو يوسف ُ ُِّ َ ُّرب أعم من ُ ُ

َال يقتل«:  قوله.  ًملخصا من مال مسكني.  احلبس والتهديد ونحوه ًألنه ليس خماطبا بالفروع التي »  ُ
َّعلمت بمجيء الرسول, وهذا يتمشى عىل قول مشايخ العراق بأن وجوب اإليامن بالعقل,  َ ِ ُ

ًطلقا, وعند مشايخ بخار وجوب اإليامن مع الفروع بالرشع م.  ووجوب الفروع بالرسول
َرفع القلم «: والصبي ليس بمخاطب حلديث ِ َفال حيكم بكفره عىل قوهلم» ُ  . اهـ. »ُ
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٥٨ 

ٍفإن كان املراد بالـحسن ما يكون صفة كامل, وبالقبيح ما يكون صفة نقص,  َ ٍَ َ َ ُ
َأو كان املراد بالـحسن َ ً ما يكون مالئام للطبع, وبالقبيح ما يكون منافرا له, فال ُ ِ ُ ً
 . َّخالف يف كوهنام عقليني

ُوإن كان املراد بالـحسن والقبيح ما يثاب به يف اآلجل أو يعاقب عليه,  ُ ُ ُ َ َُ ِ ِ َ
﴾ º  «  ¼  ½  ¾    ¿﴿:  ُفالعقل ال جمال له يف إدراك ذلك, لقوله تعاىل

َ, نفى التعذيب إال ]١٥:  اإلرساء[ َ َببعثة الرسل, فلو كان الفعل قبيحا بالعقل لزم َ ُ ُِّ َ ًُ ِ
ُوقوع التعذيب وإن مل يوجد الرسل َ ُ ُِ . 

ًوألن شكر الـمنعم لو وجب لوجب لفائدة, وإال لكان عبـثا وهو قبيح َ َ َ َ ََ ِ ُ َ .
ٌوالفائدة إما أن تعود إىل الرب وهو منزه عنها, أو إىل العبد, إما يف الدنيا أو يف  ِّ ََّ ُ

ِى, واألول ممنوع ألنه إتعاب النفس بال فائدة, وكذا الثاين ألنه ال جمال للعقل ُالعقب ُ ٌ ُ
ِيف درك أحوال اآلجل, وكذا دفع اخلوف عن نفسه ُِ َِ ِ ْ . 

ِاحتامل العقاب بعدم الشكر قائم, ودفع اخلوف عن ذلك :  ولقائل أن يقول ُ ٌ ِ ُّ ِ ُ
ًمن أجل الفوائد, ألن احتامل العقاب إما أن يكون واقعا  يف نفس األمر أو ال, فإن ّ

ُكان واقعا فدفعه من الفوائد, وإن مل يكن واقعا لزم ورود الرشع عىل خالف الواقع,  َُ ِ َ ً ْ ًَ
 . وهو حمال

َواجلواب عام تلوا ِّأنه حممول عىل عذاب الدنيا كام جر للمتقدمني من :  )١(َ ٌ
ٌمكذيب الرسل, أو هو حممول عىل الرشائع ِّ ُ . 

                                                           

 . ﴾º « ¼ ½ ¾  ¿﴿: أي عن استدالهلم بقوله تعاىل) ١(
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ُّقد ذكروا أنا ال نعني بوجوب اإليامن بالعقل أنه يستحق واعلم أن أصحابنا 
َالثواب بفعله والعقاب بتـركه, إذ مها يعرفان بالسمع, وإنام نعني به أن يثبت بالعقل  ِ َّ َ ُْ َ َِ َِ ِ

ٍنوع رجحان لإلتيان باإليامن َ, بحيث ال يـحكم العقل أن التـرك واإلتيان فيهام )١(ُ ََّ ْ َُّ ُ ُ َ
َّسيان, بل حيكم بأن ٍّ اإليامن يوجب نوع مدح, واالمتناع عنه نوع ذم, فعىل هذا ال َّ َ َ َ ٍُ ِ َ

 . َخالف بيننا وبني األشاعرة يف هذه املسألة
 ]اإلقرار وحده ال يكفي يف اإليامن[

ّواإلقرار وحده ال يكون إيامنا, ألنه لو كان إيامنا لكان املنافقون كلهم (:  قال َ َ ًُ ً َ ُ
ُمؤمنني, وكذلك املعرفة وحده ِ ُا ال تكون إيامنا, ألهنا لو كانت إيامنا لكان أهل ُ َ ًُ ً

                                                           

َّأن يرتجح بالعقل وقوع الفعل عىل عدم وقوعه, أو أن يرتجح عدم :  أي»  نوع رجحان«:   قوله)١( َّ
ُالثاين هو القبيح, من غري أن يرتتب بالعقل الثواب عىل وقوعه عىل وقوعه, فاألول هو احلسن, و

 . ُاألول والعقاب عىل الثاين
ُّومعنى الوجوب هو رجحان الوقوع عىل عدم الوقوع مع ترتب الثواب عىل الفعل والعقاب عىل  ُ
ّعدمه, والندب هو نفسه مع عدم ترتب العقاب عىل فعله, واحلرمة رجحان عدم الوقوع عىل 

ًرتب العقاب عىل فعله والثواب عىل تركه امتثاال, والكراهة نفسه مع عدم ترتب الوقوع مع ت
 . العقاب عىل فعله, فالرجحان مع هذه الرتتبات ال يكون عند األشاعرة واملاتريدية إال بالرشع

ـ فقد »  َنوع رجحان«أما حصول الرجحان بالعقل من غري الرتتبات املذكورة ـ وهو ما سامه الشارح 
ًالعقل أيضا, كمالئمة اليشء للطباع أو منافرته هلا, فليس هو رجحانا مطلقا, ألن الرجحان يكون ب ً ّ ً

 . املطلق يستلزم هذه الرتتبات
ُكيف يدرك العقل هذا الرجحان وال يرتتب الثواب والعقاب عليه? قلنا:  فإن قيل ُ ُ َُّ َ ُ ُ ألن هذا :  ِ

ٌّالرجحان ليس ذاتيا, وإنام هو رجحان نسبي, فاحلك ٌ  طالقة م بوجوب وقوعها أو عدمه ال بد معه منً
ًيف الصفات, وهذا ما ال يتحقق ملخلوق أبدا, ولذلك قال تعاىل , ]٥٧:  األنعام[﴾ ~  �  ¡  ¢﴿:  ّ

رجحان :  والثاين.  إدراك اليشء من حيث كونه صفة كامل أو نقص:  األول:  فصار عندنا ثالثة أمور
والعقل له حكم يف األول والثاين دون .  والعقابّترتب الثواب :  الثالث.  الوقوع أو عدم الوقوع

 . واهللا تعاىل أعلم. الثالث
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ِّالكتاب كلهم مؤمنيـن, قال اهللا تعاىل يف حق املنافقني ِ ُ ّ ِ  :﴿ p  o  n  m  
q ﴾]وقال تعاىل يف حق أهل الكتاب]١: املنافقون ,ِ ِّ :﴿ C  BA

G F  E D﴾ ]١٤٦: البقرة[( . 
ٌإذا عرف أن اإليامن عبارة عن التصديق:  أقول َ َّ َ ِ ً, فمن جعله عبارة عن )١(ُ َ

َّمـجرد اإلقرار كالكرامية, أو عن اإلقرار بشـرط املعرفة والتصديق كعبد اهللا ابن  َّ َّ
, )٣(, أو عـن الـمعرفـة وحـدها كجـهم بن صـفـوان واملعتزلة)٢(َّسـعيد القطـان

ُفقد رصف االسم عن املفهوم اللغوي بال رضورة, ولو جاز ذلك لـجاز يف ك َ ََ َِّ ٍ َ ََ ٍل اسم َ ِّ
َلغوي, وفيه إبطال اللغات ورفع الوصول إىل الدالئل السمعية, وأيضا فإن الدالئل  ًُ َّْ ُ ٍِّ َ ِ

 . ُّتدل عىل ذلك
ِّأما عىل أن اإلقرار ليس وحده بإيامن, فيدل عليه قوله تعاىل يف حق املنافقني ُ ّ ٍ َ :

﴿q  p  o  n  m ﴾]أثبت هلم الكذب, وال شـك ]١:  املنافقون ,َّ َ َ
﴾ s  x  w  v  u  t﴿:  ُ اإلقرار بـهم, وقوله تعاىليف قيام

                                                           

 ). ب(و) ف(و) ص(, واملثبت من »عبارة عن إقرار باللسان وتصديق باجلنان«): ج( يف )١(
َّ هو عبد اهللا بن سعيد بن حممد بن كالب القطان البرصي, أحد املتكلمني يف أيام املأمون, قيل إنه )٢( ُ

ُ بن سعيد القطان كبري املحدثني, وغلطه احلافظ ابن حجر يف أخو حييى  ـ ٤٢٥٦رقم (»  اللسان«ّ
ِإنه من توافق االسمني والنسبة:  وقال)  بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة تويف بعد األربعني .  ُ

 . ومئـتني
 األشعري لإلمام»  مقاالت اإلسالميني«وهو معدود من متكلمي أهل السنة, وانظر عقيدته يف :  قلنا
ِّكان من كبار املتكلمني :  ٧٨:  ٢»  طبقات الشافعية«وقال التاج السبكي يف .   وما بعدها١٦٩ص

 . ومن أهل السنة, وبطريقته وطريقة احلارث املحاسبي اقتد أبو احلسن األشعري
 . »من املعتزلة«): ب(و) ف(و) ص(, ويف )ج( املثبت من )٣(
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ُ فإنه يدل عىل أن موضع اإليامن القلب ال اللسان, وكذلك قوله تعاىل]١٠٦:  النحل[ ُ َِ ِ ُّ :
﴿k  j  i  h  g ﴾]وقوله]١٤:  احلجرات ,  :﴿  Z  Y  X  W

 . ]٢٢: املجادلة[﴾ ]
ِوكأن الكرامية إنام قالوا ذلك لـمـا رأوا من إجراء أحك ْ ََّ َ َ َِّ َ ام اإلسالم عىل الذين َّ

ِّشهدوا باللسان, وال كالم فيه, وإنام الكالم يف اعتباره يف حق أحكام اآلخرة, وهم  ُ َ ِ َ
ٌيف أحكام اآلخرة كفار, لقوله تعاىل َّ  :﴿ I  H    G  F  E  D    C  B  A

O  N  M  L  K  J ﴾]وقوله]٨٠:  التوبة ,  :﴿ §  ¦  ¥  ¤    £  ¢
l p  on  m﴿:  ِّ, وقد قال تعاىل يف حقهم]١٤٥:  النساء[﴾ ¨

s  r  q ﴾]ولو مل يكن بالقلب إيامن مل يكن هلذا القول فائدة, ]٤١:  املائدة ,ٌ ٌ
ِمل تؤمن يدك أو رجلك: َكمن يقول آلخر ُ . 

ّوأما أنه ليس املعرفة وحدها, فيدل عليه قوله تعاىل ُ  :﴿ C  B  A
G  F    E  D ﴾]فإن أهل الكتاب كانوا]٢٠:  , األنعام١٤٦:  البقرة ,َ  يعرفون َّ

ّ بنَعته ومبعـثه واسمه معرفة جليـة يميزون بينه وبني غريه بالوصف املعني ^َّالنبي  َِ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َّ ًَ ً
ِّاملشخص, كام يعرفون أبناءهم ال يشتبه عليهم أبناءهم من بني الصبيان ُ َِ ُ ِ َ ّ . 

ُلـام قدم رسول اهللا :  وعن ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام َ َِّ َ املدينة, قال ^َ
َّعمر بن اخلطاب ُ َ ريض اهللا تعاىل عنه لعبد اهللا بن سالمُ َّقد أنزل اهللاُ عز وجل عىل :  َ َّ

: , األنعام١٤٦:  البقرة[  ﴾A  B  C  D  E  F  G﴿:  ^ِّنبيه 
ُ, فكيف ـ يا عبد اهللا ـ هذه املعرفة? فقال عبد اهللا بن سالم]٢٠ ُ ُيا عمر, لقد عرفته :  َُ ُ

ِّحني رأيته كام أعرف ابني إذا رأيته مع الصبيان ُ ُُ ِ ٍ يلعب, وأنا أشد معرفة بمحمد َ ً ُّ َ ُ َ َ^ 
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٦٢ 

ألين :  َوكيف ذلك يا ابن سالم? قال:  فقال عمر ريض اهللا تعاىل عنه.  منِّي بابني
ُأشهد أن حممدا رسول اهللا حقا ويقينا, وأنا ال أشهد بذلك عىل ابني, ألين ال أدري  َُ ًَ ً َّ ًُ َّ

ْما أحدث النِّساء, فلعل والدته قد خانت َ َ ََّ ُ َفقبل.  َ ُ عمر ريض اهللا تعاىل عنه رأسه, َّ َ ُ
َوفقك اهللاُ يا ابن سالم, فقد صدقت وأصبت:  وقال َْ َ َ ََ َ َ ومع ذلك ما كانوا مؤمنني .  )١(ََّ

ِّحيث مل يصدقوا ُ : , وقال]١٤:  النمل[﴾ D  C  B  A  ﴿:  وقال تعاىل.  ُ
﴿[ Z Y X WV U T S  R Q ﴾]٨٩: البقرة[ . 

ِواعلم أن حتقيق معنى قولنا َ ِر رشط إجراء األحكاماإلقرا«:  َّ ُ هو أن اهللا تعاىل »  ُ
ٍخلق اإلنسان ضعيفا ال يستقل بأمر معاشه, حمتاجا إىل تعاضد وتعارض وتعاون  ُ ٍَ ُ َ ٍْ ِ ُِ ً ً َِ ّ َ َ

ٍوتعاوض ِ, وال يتيرس إال بتعريف ما يف نفسه من املقاصد واحلاجات لصاحبه )٢(ُ ِ ِ ُ َّ
ٍبطريق, كإشارات أو أمثلة أو كتابة أو ألفاظ تك ٍ ٍ ٍ ٍون عالمات للمقاصد الباطنة, ٍ ُ

ٌوكانت األلفاظ أسهل, ألهنا أصوات مقطعة هي كيفيات مسموعة حادثة من  ٌ ٌ َّ ٌُ ٌَّ َ
ُإخراج النَّفس الرضوري الـممتد من آلة التنَفس دون تكلف اختياري حيدث عند  َ ّ َُ َّ ٍِّّ ٍِّ ِّ ِ ُِ ِ

ُاحلاجة وينعدم عند عدمها, وأفيد ألهنا يعبـر هبا عن َُّ ُ َ ََ َِ  املوجود واملعدوم واملعقول َِ
                                                           

ِّ ـ من طريق السدي الصغري, عن الكلبي, ٣٥٧:  ١للسيوطي »  نثورالدر امل« أخرجه الثعلبي ـ كام يف )١( ِّ ُّ
ّوالسدي الصغري ـ واسمه حممد بن مروان ـ والكلبي ـ وهو حممد بن السائب ـ :  قلنا.  عن ابن عباس ِّ ُّ

 . متهامن بالكذب, وبني الكلبي وابن عباس مفاوز
ُأهـل املدينـة عن أهل الكتاب زعم :  ُ عن ابن جـريج قال١٦٥:  ٧»  تفسريه«وأخرج الطربي يف 

ُواهللا لنحن أعرف به من أبنائنا من أجل الصفة والنعت الذي نجده يف :  َّمـمن أسلم أهنم قالوا َّ ِّ ُ
ُالكتاب, وأما أبناؤنا فال ندري ما أحدث النساء ِّ َ َ . 

التسليم, طلب املعارضة وفعلها وهو ضد :  ًإعانة البعض بعضا وإعطاء القوة, والتعارض:   التعاضد)٢(
َإعطاء العوض: املساعدة, والتعاوض: والتعاون  ). ب(اهـ من حاشية . ِ
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٦٣

ُواملحسوس والغائب والشاهد, بخالف اإلشارة واملثال, إذ ال تـمكن اإلشارة إىل  ُُ ِ
ٌاملعدوم واملعقول والغائب, وليس لكل يشء مثال َفأنعم اهللاُ تعاىل عىل العباد .  ٍِّ

ِولطف هبم بإحداث املوضوعات اللغوية بأن وضع األلفاظ بإزاء املعاين َ ََ َِّ ِ ِ َ  )١(َّ ووقفهمَ
َّعليها أو بإحداث قدرتـهم عليها عىل اختالف الرأييـن, ليتوصلوا هبا إىل حتصيل  َِ ِ ُ

 . )٢(مقاصدهم
ُوكان حقيقة اإليامن ـ وهو التصديق القلبي ـ أمرا باطنا ال يطـلع عليه, وقد  َُ َّ ً ً ُُّ ُ

َرتب اهللاُ تعاىل للعباد عليها مصالح, كاإلرث والتزويج واالبتداء ب ِّالتسليم ورده َّ
َوحقن الدماء واألموال وغري ذلك, فجعل اإلقرار دليال عىل ما يف الباطن ليعلم به  َُ َُ ُ ًَ ِ ِ ِ ْ

ُوترتتب عليه املصالح املتعلقة بوجوده ِّ ُ  . )٣(َّوهذا ما وعدناه فيام تقدم من تقريره. َّ
 ]زيادة اإليامن ونقصانه[

ُواإليامن ال يزيد وال ينقص; ألنه ال(:  قال ُ ُ ِ يتصور نقصانه إال بزيادة الكفر, ُ ُ ُِ ُ َُّ ُ
ُوال تتصور زيادته إال بنقصان الكفر, وكيف جيوز أن يكون الشخص الواحد يف  ُ ُ ُُ ُ ََّ ُ ِ ُ ِ ُ

ًحالة واحدة مؤمنا وكافرا? ً ٍ ٍ(! . 

                                                           

 . »ّووفـقهم«: إىل) ف(َّ, وحترفت يف )ب(و) ص( املثبت من )١(
ُ وفيه أن اللغات ـ سواء كانت توقيفية أو وضعية ـ إنام حيتـاج إليها الـمتكلم للتعبريعمـا يريد أن )٢( َّ ُ

ُاالحتياج وعالمات الضعف التي جيب أن ينزه عنها اخلالق سبحانه ِيتكلم به, وهذا من سامت  َّ َُّ
 . وتعاىل

وهو :  ًأيضا ـ)  ب(ـ وقال نحوه عىل حاشية »  فيام تقدم تقريره«:  ًبيانا لقوله)  ص( قال يف حاشية )٣(
ُأجيب بأن التصديق القلبي لـام كان أمرا باطنا ال يطلع عليه, وكان اإلقرار بالل«:  قوله َُّ ً ً ًسان دليال عىل ّ

ّذلك كام سيجيء تقريره قد  . ٥٤وقد سلفت هذه العبارة املحال إليها ص. »م عىل التصديقُ
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٦٤ 

ُإذا ثبت أن اإليامن عبارة عن تصديق العبد, وهو ال يتزايد يف نفسه, :  أقول ٌَ َ
ُدل أن اإليامن ال يزيد َ ُ بانضامم الطاعات إليه, وال ينقص بارتكاب املعايص, ألن َّ ُ

َالتصديق قائم يف احلالني كام كان قبلهام, واستدل اإلمام رمحه اهللا عىل هذا بأن زيادة  ُ ٌّ َ َ
ٍاإليامن ال تتصور إال بنقصان الكفر, ونقصانه إال بزيادة الكفر, واجتامعهام يف ذات  َ َ َّ

ٌواحدة يف حالة واحدة حمال, ٍ ٍ ُّ وهذا ألن الكفر ضد اإليامن, وهو التكذيب ٍ َ
َواجلحود, وهلذا قابل اهللاُ تعاىل الكفر باإليامن يف قوله َ َ  :﴿ÞÝ  Ü 

ß  à ﴾]واملراد هبام التصديق والتكذيب, واجتامع الضدين ]٢٥٦:  البقرة ,ِ َّ ِّ ُ ُ ُُ
ٌيف حمل واحد يف حالة واحدة حمال ٍّ ٍ يكون ُوكيف جيوز أن «:  وأشار إىل هذا بقوله.  ٍ

ٍيكون الشخص الواحد مؤمنا وكافرا يف حالة واحدة ٍ ً ً َُ ُ« . 
ُوذهب الشافعية وأصحاب الظاهر ِّ إىل أن اإليامن يزيد وينقص, مستدلني )١(َّ ُ َُ َُ

: الفتح[﴾ f  e  d  c﴿:  , وقوله]٢:  األنفال[﴾  d  c﴿:  بقوله تعاىل
ًاإليامن بضع وسبعون شعبة«:  ^ِ وأمثالـهام, وبقوله ]٤ ُُ ٌ َّإنا :  حلديث, قالوا ا)٢(»ِ

ُنعلم بالرضورة أن التصديق وحده مل يكن كذلك, فدل أن اإليامن يزيد ويتشعب  َّ ُ َ َّ َ ُ
 . )٣(بانضامم الطاعات

                                                           

والظاهرية يقولون بزيادة ).  ج(و)  ص(, ومل يرد يف )ب(و)  ف(أثبتناه من »  وأهل الظاهر«:   قوله)١(
 . اإليامن ونقصانه

 . ً سلف خترجيه قريبا)٢(
ٌّد التحقيق خالف لفظي, فمن قال بعدم زيادة اإليامن ونقصانه أراد أصل  اخلالف يف هذه املسألة عن)٣( ٌ

ًاإليامن وأساسه, وهو أقل قدر يصري به املؤمن مؤمنا, وهو  ٍ الذي هو التصديق, ومن »  مطلق اإليامن«ّ
  واإلقرار,الذي يدخل فيه العمل»  اإليامن املطلق«قال بزيادة اإليامن ونقصانه أراد كامل اإليامن, أي 

  =»ال يزين الزاين وهو مؤمن«:  عن الزاين وشارب اخلمر والسارق يف قوله^وهو الذي نفاه النبي 
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َأن املراد من الزيادة يف اآليتني الزيادة بتجدد األمثال, فإن بقاء :  ُواجلواب ِ ُّ ُ َِ َ
ٌاإليامن ال يتصور إال هبذا الطريق, ألنه عرض, وهو  ََ َّ ُال يبقى زمانني, فكان بقاءه ُ َ

ِبتجدد أمثاله كسائر األعراض ِ ُّ)١( . 
ِأو يكون املراد الزيادة من حيث ثمرات اإليامن وإرشاق نوره وضيائه يف  ِ ِ ِ ُ ُ َ ُ

ٌالقلوب باألعامل الصاحلة, إذ اإليامن له نور وضياء, قال اهللا تعاىل ٌ ُ  :﴿ C  B  A
J I H G  F  E D ﴾]٢(]٢٢: الزمر( . 

أهنم :   ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام وأيب حنيفة رمحه اهللا تعاىلوروي عن
ٍّكانوا آمنوا يف اجلملة ثم يأيت فرض بعد فرض فيؤمنون بكل فرض خاص, فزادهم  ٍ ٍِّ ٌ

 . )٣(ًإيامنا بالتفصيل مع إيامهنم يف اجلملة
                                                           

, وعليه فاإليامن املطلق يمنع دخول النار, )٥٧(, ومسلم )٢٤٧٥(احلديث الذي أخرجه البخاري  =
مام إل»  اإلرشاد«, و٢١٢أليب البقاء لكفوي ص»  الكليات«وانظر .  ومطلق اإليامن يمنع اخللود

للكامل ابن »  املسايرة«, و١٢٨للسعد التفتازاين ص»  رشح العقائد النسفية«, و٣٩٦احلرمني ص
 .  مع رشح ابن أيب رشيف وحاشية ابن قطلوبغا٣٦٧اهلامم ص

َّ وهو من اإلدراكات الكلية القلبية وهي مخسة)١( َّ التفكريات والعلوم واالعتقادات والظنون :  ُ
َواجلهاالت, واألوىل أن يطل ًق عىل اإليامن أنه صفة كالعلم, وليس عرضاُ َ َ . 

َإذا دخل النور القلب انرشح وانفسح«:  ^وعنه :  ُّما نصه)  ص( زاد عىل حاشية )٢( ََ َ َ فام عالمة :  قيل.  َ
ُّاإلنابة إىل دار اخللود, والتجايف عن دار الغرور, والتأهب للموت قبل :  ذلك يا رسول اهللا? قال

, ٢٧:  ٨»  تفسريه« بنحوه, والطربي يف ٢٢١:  ١٣رجه ابن أيب شيبة واحلديث أخ.  اهـ.  »نزوله
 . من حديث ابن مسعود ريض اهللا عنه) ٩٧٤(» الزهد الكبري«والبيهقي يف 

 ٢٦:  ٨»  تفسريه«, والطربي يف ٢٢١:  ١٣, وابن أيب شيبة )٣١٥(»  الزهد«وأخرجه ابن املبارك يف 
 . ً الباقر ـ مرسالًمن حديث أيب جعفر رجل من بني هاشم ـ وليس حممدا

     =      . ١٢٩للتفتازاين ص» رشح العقائد النسفية«:  انظر)٣(
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٦٦ 

َّوأما اجلواب عن احلديث فبأن معنى احلديث ٌشعب اإليامن بضع وسبعون :  ُ ُ َِ ُ
ُعبة, ال أن اإليامن نفسه بضعا وسبعني شعبةُش ً ً, إذ لو كان اإليامن نفسه بضعا )١(ًَ ُُ

ًوسبعني شعبة لكانت إماطة األذ من الطريق داخلة فيه, وليس كذلك  ُ ً ُ
 . )٢(باالتفاق

َّواعلم أن إيامننا مثل إيامن املالئكة والرسل عليهم السالم, نص عليه أبو  ُ ُّ ُ َ َّ
َ, ألنا صدقنا وحدانيـته وربوبيـتـه وقدرته »ِّالعامل واملتعلم«اىل يف حنيفة رمحه اهللا تع َ َ َّ َُّ َّ َّ

ُكام صدق األنبياء والرسل عليهم السالم ُ ُّ ُ َ َّ)٣( . 
                                                           

W  V  U  T  S ﴿:   عن ابن عباس يف قوله تعاىل٨٦−٨٥:  ١١»  تفسريه«وأخرج الطربي يف  =
]  \  [  Z  Y  X ﴾]ًكان إذا نزلت سورة آمنوا هبا, فزادهم اهللا إيامنا :  قال]  ١٢٤:  التوبة ٌ

َوتصديقا, وكانوا ي ِستبرشونً َ . 
: عنه يف قوله تعاىل)  ١٣٠٢٨(»  املعجم الكبري«, والطرباين يف ٨٤:  ٢٦ًوأخرج الطربي أيضا 

﴿f  e  d  c ﴾]َّإن اهللاَ بعث نبيه :   قال]٤:  الفتح َّ بشهادة أن ال إله إال اهللا, فلام صدقوا ^َّ
َّهبا زادهم الصالة, فلام صدقوا هبا زادهم الزكاة, فلام صدقوا هب َ َّ ََّ َّا زادهم الصيام, فلام صدقوا به َّ َ ِّ

َزادهم احلج, فلام صدقوا به زادهم اجلهاد, ثم أكمل هلم دينهم, فقال َ َ َ ََّّ  :﴿ n  m  l  k
u  t  s  r  q  p  o ﴾]ِفأوثق إيامن أهل السامء :  , قال ابن عباس]٣:  املائدة ُ َ

ُوأهل األرض وأصدقه وأكمله شهادة أن ال إله إال اهللا َُ َ  ٥١٤:  ٧»  الدر املنثور«يف وذكره السيوطي .  ُ
 . »دالئل النبوة«وزاد نسبته إىل ابن املنذر وابن مردويه والبيهقي يف 

 ). ج(و) ص(, وسقط من )ب(و) ف(إىل هنا أثبتناه من » ...ال أن« :  من قوله)١(
هو مهام كان اإليامن :  ٤٧ص»  الفقه األبسط« قال العالمة الكوثري رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه عىل )٢(

ُالعقد اجلازم ال يمكن فيه احتامل للنقيض أصال, فيكون إيامن املؤمنني عىل حد سواء, فالتفاضل  ٌٍّ ُ ً ُ
ّبينهم باألعامل التي هي من كامل اإليامن, وأما من جعل العمل ركنا من اإليامن فال يمكنه التملص  َُ ُ ً

 . اهـ. مما وقع فيه اخلوارج أو املعتزلة
     =        . ١٨ص» ِّلمالعامل واملتع« انظر )٣(
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٦٧

ُواإليامن خملوق, ألن العبد بجميع أفعاله خملوق, وال جيوز أن يكون اإليامن  َ ٌ ٌ ُُ َ
ُاسام للهداية أو التوفيق ـ وإن كان ال يوجد إال َ ُ ُ هبام ـ كام زعم من قال إنه غري خملوق, ً َ

ِألنه مأمور به, واألمر إنام يكون بام هو داخل حتت قدرته, وما كان كذلك كان  ِ َ ٌ ُ
 . )١(ًخملوقا

                                                           

املثلية تقتيض املساواة يف كل الصفات, والتشبيه ال :  هنا فائدة, وهي قوله)  ب(وعىل حاشية النسخة  =
ويف كتاب :  »خمترص احلكمة النبوية«, قال يف ...  يقتضيه, بل يكفي إلطالقه املساواة يف بعضها,

َحيمل قول حممد من جهة القوة :  قلت.  املالئكةإيامين كإيامن :  أكره أن تقول:  قال حممد:  »اخلالصة« ُ
َّوالضياء والنور, فإن إيامننا ال يساوي ذلك, وحيمل قول أيب حنيفة من جهة أن الـمؤمن به متحد  ُ َ ُ َ ُ ُ

 . اهـ. كإيامهنم
: أقول:  وروي عن أيب حنيفة أنه قال«:  ١٠٠ص»  رشح العقيدة الطحاوية«وقال العالمة الغنيمي يف 

مثل إيامن جربيل, ألن املثلية تقتيض املساواة يف كل الصفات, :   جربيل, وال أقولإيامين كإيامن
ِّوالتشبيه ال يقتضيه, فال أحد يسوي بني إيامن آحاد الناس وإيامن املالئكة واألنبياء, بل يتفاوت ُ  ... «

 . َّثم بني العالمة الغنيمي وجه تفاوته, فانظره
ًال يتصور تفاوت أصال بني إيامن «:  ٩٩ص»  تأنيب اخلطيب« يف وقال اإلمام الكوثري رمحه اهللا تعاىل ٌ ُ

ُّاملؤمنني من جهة اجلزم والتيقن, وإنام يتفاوت إيامن األنبياء وإيامن العلامء وإيامن العوام, من جهة ما 
حيتمل الزوال منها وما ال حيتمله, واحتامل الزوال أو عدم احتامله ناشئ من أمر خارج, وذلك من 

رق حصول اجلزم عندهم, ال من التفاوت يف ذات اإليامن, فاإليامن عند األنبياء ال احتامل ُتفاوت ط
َلزواله منهم, ألن حصوله عن مشاهدة ووحي قاهر, وإيامن العلامء حيتمل الزوال بطروء بعض شبه  ُ

ًعىل أدلة اإليامن عندهم, ولو احتامال ضعيفا, وأما إيامن العوام فربام يزول بأيرس تشكيك ً...« . 
َ من قال بأن اإليامن خملوق أراد به فعل العبد ولفظه, وهو رصيح كالم اإلمام هنا, ونقله ابن اهلامم )١( ٌ ََ ِ

 عن ٣٨٠ص»  املسامرة«ُ عن مشايخ سمرقند من احلنفية, وابن أيب رشيف يف ٣٧٦ص»  املسايرة«يف 
ّاملحاسبي وجعفر بن حرب وابن كالب وعبد العزيز املكي نه غري خملوق ـ وهو ما نقله ومن قال بأ.  ُ

ُابن اهلامم عن مشايخ بخار وفرغانة من احلنفية, وابن أيب رشيف عن أمحد ومجاعة من أهل 
ـ أراد به كلمة الشهادة, ألن اإليامن هو التصديق, أي »  الكليات«ُّاحلديث, واختاره الكفوي يف 

ِّاحلكم بالصدق, وهو إيقاع نسبة الصدق إىل النبي  ِّ ٌّوحقيقة اخلالف لفظي كام هو .  تيار باالخ^ُ ُ
 . ّ, فدل عىل أهنا معتمدة عنده»الوصية«ُوقد احتج ابن اهلامم عىل البخاريني بكالم اإلمام يف . ظاهر
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 ]االستثناء يف اإليامن[
ّوالـمؤمن مـؤمن حقـا, والكافر كافر حقـا, وليس يف اإليامن شـك, (:  قال ِ َ ٌ ًُ ًَّ ٌَّ ُ ُ ُِ ِ

ّفر شك, لقولـه تعاىلُكمـا أنه ليس يف الك ِ  :﴿s  r  q  p﴾]  ٤:  األنفال[ ,
ٍ, والعاصون من أمة حممد ]١٥١:  النساء[﴾ r  qp  s﴿و ّ كلهم ^ِ

 . )مؤمنون وليسوا بكافرين
ٍلـام كان اإليامن أمرا حقيقيا معلوم احلد, وهو تصديق حممد :  أقول ُ ِّ َ ًَّ ً  فيام ^ُ

َجاء به من عند اهللا, والكفر عىل ضد ذلك, فمن  ُِّ ًقام به التصديق فهو مؤمن حقا, ِ ٌ ُ َ
َّومن قام به خالفه فهو كافر حقا, كالقعود والسواد والبياض, لـام كانت معاين  ٌ َ ًَ ُ ِ
َمعلومة احلد كان الذات بـها قاعدا أسـود أبيض إذا وجدت بحقيقتها, قال اهللا  ِِّ ُ ََ ً َُ

ً, أتى باجلملة االسمية مبتدئا]٤:  األنفال  [﴾s  r  q  p﴿:  تعاىل ِ ُ  باسم َّ
ًاإلشارة مفصال بضمري الفصل معرفا باخلرب مؤكدا باملصدر, وقال ً َِّ ًِّ ِ ْ ِّ  :﴿ yx

{  z ﴾]وكل ذلك يدل عىل قيام اإليامن والكفر هبم حقيقة ]١٥١:  النساء ,ً ّ ّ
ِعىل ما عرف يف موضعه َ ِ ُ . 

ّوليس يف اإليامن شك(:  قوله ُال يصح أن يقال:   أي)ِ ُّ  : , ٌأنا مؤمن إن شاء اهللاُ
ٍذا ألن هذا الكالم إنام يلحق فيام يشك ثبوته يف احلال, أو يف معدوم عىل خطر وه ُ ّ ُ َ ُ َ

ًالوجود, ال فيام هو ثابت يف احلال قطعا ٌ)١( . 

                                                           

أنا مؤمن إن شاء : وال ينبغي أن يقول«:  »عقائده« وعبارة اإلمام نجم الدين النسفي رمحه اهللا تعاىل يف )١(
, قال العالمة املحقق سعد الدين التفتازاين رمحه »وال يصح«:  لشارح هناّ, وهي أدق من عبارة ا»اهللا

   =ٌألنه إن كان للشك فهو كفر ال حمالة, وإن كان للتأدب: ١٣١ص» رشح العقائد النسفية«اهللا تعاىل يف 
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ٌأنا مؤمن إن شاء :  وروي عن ابن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه أنه كان يقول
ُوهو قول الشافعي رمحه اهللا, واستدل بأنا ال نحمل.  )١(اهللاُ َِّ َ ِّ هذا عىل الشك, بل عىل َّ

ْ, ومل يرد به ]٢٧:  الفتح[﴾  ¨  ©  ª  »  ¬  ®﴿:  ُّالتربك, كقوله تعاىل ُِ
ِّالشك ألنه مستحيل عىل اهللا تعاىل, بل هو للتربك والتعليم, أو حيمل عىل الشك يف  ََّ ُُّ ٌ

ٍاملآل ال يف احلال, ألن اإليامن الـمنتفع به هو الباقي عند املوت, وكل أحد شا ّ َ َ ََ ُ ّك يف ِ
ُذلك, فنسأل اهللاَ إبقاءه عليه يف تلك احلالة َ)٢( . 

َّواحلق أن هذا االختالف بنائي, ألن األعامل لـام كانت من اإليامن عند  ٌَّ ّ ََّ الشافعي ُّ
َّ, كان حصول الشك يف العمل يقتيض الشك يف حصول اإليامن)٣(رمحه اهللا ِِّ وعند .  ُ

                                                           

ك بذكر اهللا ُّوإحالة األمور إىل مشيئة اهللا تعاىل, أو للشك يف العاقبة واملآل ال يف اآلن واحلال, او للترب =
َتعاىل, أو التربي عن تزكية نفسه واإلعجاب بحاله, فاألوىل تركه لـام أنه يوهم الشك, وهلذا قال ِِّ ُ :

, ألنه إذا مل يكن للشك فال معنى لنفي اجلواز, كيف وقد ذهب »ال جيوز«:  دون أن يقول»  ال ينبغي«
 . إليه كثري من السلف حتى الصحابة والتابعني

ِّمن طريق مغرية الضبي قال)  ٧٢١(و)  ٧١١(»  السنة« بن أمحد يف أخرج عبد اهللا  ١)( ِّ : وائلٌقال رجل أليب :  َّ
َسمعت ابن مسعود يقول َّمن شهد أنه مؤمن فليشهد أنه يف اجلنة? قال:  َ َ َ ٌ ِ ُ وذكر اإلمام أمحد أنه .  نعم:  َ

 ). ١٠٥٦(و) ١٤٩(للخالل » السنة«يذهب إىل حديث ابن مسعود يف االستثناء يف اإليامن, كام يف 
ُوالذي يدل عىل صحة ما :  ٨١٦:  ٢»  تبرصة األدلة« قال اإلمام أبو املعني النسفي رمحه اهللا تعاىل يف )٢(

َذهبنا إليه أن اهللا تعاىل شهد باإليامن لـمن آمن باهللا ورسله بقوله تعاىل َ َ ِ  :﴿ k  j  i  h  g
n  m  l ﴾]ومدح بقطع القول الذين قالوا]٢٨٥:  البقرة ,ِ ِ  :﴿  © ®  ¬  «  ª

اآلية, ومل يأمرهم باالستثناء, وإن مل يكن هلم ]  ١٩٣:  آل عمران[﴾ ¯  °  ±  ²  ³
ًبالعاقبة علم, وأمر أيضا بالقول بذلك من غري االستثناء بقوله تعاىل ٌ :﴿S T ﴾]١٣٦: البقرة[ . 

ً جعل األعامل جزءا من ماهية اإليامن هو قول اخلوارج وال تصح نسبته إىل الشافعي ريض )٣( ُ اهللا عنه, َ
ًوإنام ير الشافعي أهنا من كامل اإليامن كام سيأيت قريبا, والصحيح أن االختالف يف مسألة االستثناء 

  =ًمبني عىل تأثري اخلامتة يف احلكم بالسعادة والشقاوة يف احلال, فمن يستثني يف اإليامن جهال بخامتته
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ً اهللا تعاىل لـام كان اإليامن عبارة عن أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل وأصحابه رمحهم ُ َّ
ِّالتصديق, مل يكن الشك يف العمل موجبا لوقوع الشك يف اإليامن ًّ ِ ِ . 

 ]حكم مرتكب الكبرية[
ّوالعاصون من أمة حممد عليه السالم كلهم مؤمنون(:  قوله ٍ ُ اختلف الناس يف )ِ

ف الكبرية عمدا غري مستحل هلا وال مستخف ٍّمقرتَ ِ ِ َِ َُ ُ ُّ َ ً َ ً بمن هنى عنها, هل يبقى مؤمنا ِ َ
 أو ال? 

ُفذهب أهل السنة إىل أنه ال خيرج من اإليامن لبقاء التصديق, والعايص إذا 
ة بفضله وكرمه, أو  ِمات بغري توبة فهو يف مشيئة اهللا, إن شاء عفا عنه وأدخله اجلنـَّ ٍَ َ ِ َ َ َ

ِبربكة ما معه من اإليامن والطاعات, أو بشفاعة بعض األخيار ِ, وإن شاء عذبه بقدر ِ َ َّ َ
ة, وال خيلد يف النار َّذنبه صغرية كان أو كبرية, ثم عاقبة أمره اجلنـَّ ُ ُ ُِ ِ َّ ً ً ِ)١( . 

َوكان أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل يسمى مرجئا لتأخريه أمر صاحب الكبرية إىل  ًَّ ُ
ُمشيئة اهللا تعاىل, واإلرجاء هو التأخري, وكان يقول نب إين ألرجو لصاحب الذ:  ُ

                                                           

ُير أن السعيد من سيختم له باإليامن, والشقي من سي = َختم له بالكفر, ومن ال يستثني ير أن ُ
بعد مسألة »  عقائده«احلكم بالسعادة والشقاوة اآلن غري مرتبط باخلامتة, ولذا قال النسفي يف 

والسعيد قد يشقى, والشقي قد يسعد, والتغيري يكون عىل السعادة والشقاوة «:  االستثناء مبارشة
وقد »  ُّ, وال تغري عىل اهللا تعاىل وال عىل صفاتهدون اإلسعاد واإلشقاء, ومها من صفات اهللا تعاىل

 . أشار شارحها العالمة التفتازين إىل ارتباط املسألتني ببعضهام
َوعد من جعل مرتكب :  ٧٢ص»  الفقه األكرب« قال العالمة الكوثري رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه عىل )١( َ ُّ

 هبا, من أهل الضالل, ال يكون إال من َّالكبرية حتت مشيئة اهللا, إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه
ُاملعتزلة أو اخلوارج أو من سار سيـرهم وهو غري شاعر َ َ َ . 
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 . )١(ُالصغري والكبري, وأخاف عليهام
ٌوذهب اخلوارج إىل أن من عىص صغرية أو كبرية فهو كافر خملد يف النار,  ً ًَّ ٌ َ ُ

Á  À¿¾   ÅÄ  Ã  Â  ½﴿:  لقوله تعاىل
Æ ﴾]والذنوب كلها يف حتقيق اسم العصيان واحدة, وقال تعاىل]١٤:  النساء ,ٌ ِ ّ ُ :

﴿Ì  Ë  Ê    É  È ﴾]للكافرين فكل من َّ, فلام كانت]١٣١:  آل عمران َ ّ ُ
ُأوعدها فهو كافر, فثبت بمجموع اآليتني أن العايص كافر, وحكمه اخللود يف النار ُُ ٌ ٌَ ََ ِ ُ . 

ُإن كانت املعصية كبرية فاسم مقرتفها الفاسق ال املؤمن وال :  ُوقالت املعتزلة ِ ُ ُ ً ُ
ٌالكافر, فيخرج هبا عن اإليامن وال يدخل يف الكفر, فيكون له منزلة بني  ُ َمنزلتني, ُ

ُألن الناس اختلفوا يف تسميته, فالسنيـة قالوا َّ ٌإنه مؤمن بام معه من التصديق فاسق :  ُّ ٌ
ُّإنه كافر وهو فاسق, والـحسـن البصـري :  واخلوارج قالوا.  بام اكتسب من الذنب ُ ٌ ٌ

َإنه منافـق ملخالفة فعلـه قولـه, ولقولـه :  قال ِ ِ ِ ِثالث من عالمات النِّفاق«:  ^ٌ  إذا:  ٌ
َاؤتـمـن خـان, وإذا وعـد أخلـف, وإذا حـدث كذب ََ ََّ َ َُ َ َّ, وهو فاسق, فاتفق )٢(»ِ

                                                           

َّ انظر يف الكالم عىل إرجاء أيب حنيفة وأنه حمض السنة )١( ُّ  ٦٢للعالمة الكوثري ص»  تأنيب اخلطيب«ُ
 الشيخ عبد  مع تعليق العالمة٣٧٣−٣٥٢للعالمة اللكنوي ص»  الرفع والتكميل«وما بعدها, و

ٌاإلرجاء مذهب :  »امليزان«َّالفتاح أبو غدة عليه, وتدبر كلمة الذهبي يف ترمجة مسعر بن كدام من  ُ
ُلعدة من جلة العلامء ال ينبغي التحامل عىل قائله ُّ ُ ِ ٍ َّ . 

ُأما اإلرجاء البدعي املذموم فهو االعتقاد بأنه ال يرض مع اإليامن ذنب كام ال تنفع مع الكفر طا ٌ ّ ُّ ٌعة, ِ
 . واإلمام أبو حنيفة وأصحابه بريئون من هذا

, )٢٦٣١(, والرتمذي )٥٩(, ومسلم )٦٠٩٥(و)  ٣٧٤٩(و)  ٢٦٨٢(و)  ٣٣( أخرجه البخاري )٢(
 . من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه) ٥٠٢١ (١١٦: ٨والنسائي 

     =  . من حديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه) ٥٠٢٣ (١١٧: ٨وأخرجه النسائي 
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ِالكل عىل إطالق اسم الفاسق, واختلفوا فيام وراء ذلك, فأخذنا باملتفق عليه,  َ َّ ّ
ٍوتركنا املختلف فيه, وحكمه أنه خيلد يف النار إن مات بغري توبة, لقوله تعاىل ُ ََّ َُ ُ َ ُ :

ُ﴿ومن يقت ْ َ ْ َل مؤمنَا متعمدا فجزاؤه جهنَّم خالدا فيها﴾ََ َ َ ُ َ َِ ِ ًِ َ ً ًَ َ ََ ُ ِّ ُ ُُ َ  . ]٩٣: النساء[ ْ
ُوإن كانت املعصية صغرية واجتنب الكبائر ال جيوز التعذيب عليها, لقوله  ََ ً ُ

k  j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿:  تعاىل
m l ﴾]٣١: النساء[ . 

ُّوالصحيح ما ذهب إليه أصحابنا أهل السنَّة, لقوله ت ُ ُ َ z  y  } ﴿:  عاىلُ
ً, فسمى قاتل النفس عمدا مؤمنا مع أنه ]١٧٨:  البقرة[﴾ |  {  ~  _  ` ً َ ِ َ َّ

َاألخوة الثابتة باإليامن بقوله كبرية, وأبقى َ َّ ُ ُ :﴿nm l k j i ﴾]١٧٨: البقرة[ ,
﴾ y  x  w  v  u﴿:  وما أخرج من استئهال التخفيف والرمحة بقوله

ٌّ, واالستدالل هبذه الوجوه مروي]١٧٨:  البقرة[  عن ابن عباس ريض اهللا تعاىل ُ
 . عنهام

K    J  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿:  وألن اهللا تعاىل قال
N  M      L  ﴾]٨:  التحريم[وقال ,  :﴿Ð  Ï    Î    Í ﴾]٣١:  النور[ ,

ٌواألمر بالتوبة لـمن ال ذنب له حمال, والصغائر مع اجتناب الكبائر مغفورة عندهم,  ُ َ ٌُ َ ِ ِ
 . ّفدل أهنا يف أصحاب الكبائر

                                                           

, والرتمذي )٤٦٨٨(و داود ـ, وأب)٥٨(, ومسلم )٣١٧٨(و)  ٢٤٥٩(و)  ٣٤(ه البخاري ـوأخرج =
َّأربع من كن فيه كان «:  من حديث عبد اهللا بن عمرو بلفظ)  ٥٠٢٠  (١١٦:  ٨, والنسائي )٢٦٣٣( ُ َ

ًمنافقا خالصا َوإذا خاصم فجر«: وزاد» ...ً ََ ََ« . 
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ً اإليامن هو التصديق, والكفر هو التكذيب, ومن ارتكب كبرية كان وألن َ َُ َ ُ َ
ِّالتصديق معه باقيا, وما دام التصديق موجودا كان التكذيب معدوما لتضادمها,  ًُ ً ًُ ُ
ٌفبطل القول بكفره والتكذيب معدوم, أو بزوال اإليامن والتصديق موجود, أو  ُُ ِ ٌ ِ ُ َ

ُبثبوت النِّفاق والتصديق يف القل َب باق, وألن الفسق يف اللغة اخلروج, فمن خرج ِ َُ َ ِ َّ ٍ
ًعن ائتامر أمر من أوامر اهللا تعاىل يكون فاسقا, والعصيان خمالفة األمر فعال ال  ِ ِِ ٍُ ُ ً ِ
ُجحودا وتكذيبا, وليس من رضورة خمالفة األمر واخلروج عن االئتامر التكذيب,  ُِ ِ ً ً

ًفكان التصديق باقيا, فكان مؤمنا رضورة, و ً ً ُاألخذ بالـمتـفق عليه وترك املختلف ُ ْ َُ َّ ُ
ً خروج عن مجيع أقاويل السلف فكان باطال)١(فيه ٌ . 

ة ال مـحالة لقوله تعاىل:  ُوإذا ثبت بقـاء اإليمـان فنقول َإنه يدخـل اجلنـَّ َ :
﴿  º    ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³    ²    ±  ° ﴾]وصاحب ]١٠٧:  الكهف ,ُ

َالكبرية مؤمن وقد عمل الصاحلات ِ َ ٌ . 
َ عمـا متسكوا به أن األصل عندنا أن ما ورد من اآليات يف الوعيد واجلواب َّ ََّ َّ َّ

ِمقرونا بذكر اخللود فهو يف الـمستحلني لذلك, لـام أهنم كفروا باسـتحالهلم ذلك  ِ ِ َِ ُِّ َ ِ ً
ِفأوعدوا عىل كفرهم يف احلقيقة ُ ِ e  d  c  ﴿:  وقد قيـل يف قولـه تعـاىل.  ُ

f ﴾]ًمتعمدا إل:   أي]٣٩:  النساء َقصد قتله ألجل أنه مؤمن, ومن :  يامنه, أيِّ ٌُ َِ َ َ
َّهذا قصده يكون كافرا, فأما من مل يقصد إليامنه فحكمه ما مر يف قوله تعاىل ُ َِ ً َُ ْ :﴿ y

` _ ~ } | { z﴾ ]١٧٨: البقرة[ . 

                                                           

 . »تلف فيه وترك املتفق عليهواألخذ باملخ«: إىل) ب(و) ج(َّ حترف يف )١(
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 ]ًالعمل ليس جزءا من اإليامن[
َّالعمل غري اإليامن, واإليامن غري العمل, بدليل أن (:  قال ُِ ِ ُ ُِ ُ َ ِكثريا من األوقات َ ً

ُيرتفع العمل عن الـمؤمن, وال جيوز أن يقال ُ َُ ِ ِ ُِ ُ َارتفع عنه اإليامن, فإن احلائض :  َ ِ َّ ُ َ َ َ
َرفع َ ُ اهللاُ سبحانه وتعاىل عنها الصالة, وال جيوز أن يقال)١(َ ُ َ َرفع عنها اإليامن وأمرها :  َّ َ َ َ َ

ُبرتك اإليامن, وقد قال هلا الشارع َّ َ ِ ِ ْ َّدعي الص:  َ ُوم ثم اقضيه, وال جيوز أن يقالَِ َّ َُ ِ ِدعي :  ِ َ
ُاإليامن ثم اقضيه, وجيوز أن يقال َُّ ِ ِ ُليس عىل الفقري الزكاة, وال جيوز أن يقال:  َ ليس :  ُ

َوتقدير اخلري والرش كله من اهللاِ تعاىل; ألنه لو زعم أحد أن تقدير .  ُعىل الفقري اإليامن َ َُّ ٌ ِّ ِّ ِ
ِاخلري والرش من غريه ل ِِ ِّ ُصار كافرا باهللا تعاىل وبطل توحيدهَّ َُ َ َ ً َ(. 

ُاختلف العلامء يف أن األعامل هل هي من اإليامن أم ال? فنفى ذلك :  أقول
ِّاإلمام رمحه اهللا, وذهب إليه أهل احلديث, وحيكى ذلك عن مالك والشافعي  ٍُ ُ ُ

ٍواألوزاعي وأهل الظاهر وأمحد بن حنبل رمحهم اهللا, فإهنم قالوا ِِ َ ُ التصديق ُن هواإليام:  ِّ
ِبالـجنان واإلقرار باللسان والعمل باألركان ِ ُِ ُ ًونقل أن املعتزلة جعلوا اإليامن اسام .  َ َ َ ِ ُ
ِّللتصديق باهللا وبرسوله وللكف عن املعايص َ ِ . 

ٌثم القائلون بأن األعامل داخلة حتت اسم اإليامن اختلفوا ُّفقال الشافعي :  َ
ُالفسق ال خيرج عن :  رمحه اهللا ِ ُ ُ ًاإليامن, وهذا يف غاية الصعوبة, ألنه إذا كان اسام ِ

ِملجموع أمور فعند فوات بعضها يفوت ذلك املجموع, إذ املجموع ينتفي بانتفاء  ُ ُ َُ ِ ِ َ ٍ ِ

                                                           

, وهو )ب(و»  الطبقات السنية«, واملثبت من »يرفع«):  ز(و)  ج(و)  ف(و)  ص( يف نسخ الرشح )١(
 . األحسن واألجود
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ُجزئه, فوجب أن ينتفي اإليامن َ َ ُِ ِ)١( . 
ٌوأما املعتزلة فأصلهم مطرد ألهنم قالوا ِ َّ ُإن الفاسق خيرج من اإليامن وال :  ُ َ

َّلكفر كام تقدم, وتشبثوا عىل مدعاهم بقوله تعاىلُيدخل يف ا ََّّ  :﴿ c  b  a  `
d ﴾]ووجه االستدالل أنه لو مل يكن العمل من مفهوم اإليامن مل ]١٤٣:  البقرة ,ُ ُ

َّيكن العمل نفس مدلول اإليامن وال جزء مدلوله وال الزم مدلوله, فلم يصـح  َِ ِ ِ َِ َِ ِ ُ
َإطالق اإليمـان عليه, لكن أطلق اهللاُ َ b  a  `   c﴿:  َ اإليامن عليه بقولهُ

d ﴾]ِّصالتـكم إىل بيت الـمقدس بالنَّقل عن الـمفرسين, :  أي  ]١٤٣:  البقرة َِ ِ ِ َ
ًفيكون العمل إيامنا ُُ . 
ًأنا ال نسلم أنه أطلق اإليامن عىل الصالة, بل معناه التصديق أيضا, :  واجلواب َُ َّ ُ ِّ ُ ّ

َّما كان اهللاُ ليضيع إيامنـكم بالصال:  أي َ َُ َة إىل بيت الـمقدس, فلم يطلق اإليامن عىل ِ ِ ِ ُ ِ ِ َ
 . العمل

ُوأيضا هذا الدليل مقلوب بأن يقال ٌ ُ ِلو كان العمل جزء مفهوم اإليامن مل :  ً َ ُ
َيصح إطالق اإليامن عليه, وقد أطلق ِ ُ ُ َال نسلم أنه لو كان العمل جزء :  ُال يقال.  َّ ُُ ِّ ُ

                                                           

َ مل يقل الشافعي ريض اهللا عنه بأن العمل جزء من ماهية اإليامن حتى يلزم هبذا, قال اإلمام احلافظ )١( ُ ٌ َ
ٌاإليامن اعتقاد بالقلب ونطق :  ُالسلف قالوا:  ٤٦:  ١»  فتح الباري«ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف  ٌ ُ

ٌباللسان وعمل باألركان, وأرادوا بذلك أن األعامل رشط يف كامله َّ وقال العالمة عيل القاري رمحه .  ٌ
 بعد أن نقل عن مالك والشافعي واألوزاعي أن األعامل داخلة يف ٣٢ص»  رشح بدء األمايل«اهللا يف 

ٌوالظاهر ـ كام قال بعض املحققني ـ أن مرادهم أهنا داخلة يف اإليامن الكامل, ال :  ن, قالمسمى اإليام ُِّ ُ
 . أنه ينتفي اإليامن بانتفائها كام هو مذهب املعتزلة واخلوارج

ٌفاعرتاض املصنف متجه عىل اخلوارج وعىل بعض أهل احلديث ممن ال عناية هلم بالفقه الذين :  قلنا َّ
َ جزء من حقيقة اإليامن ال من كامله فحسب, ويسمون من يقول بأن العمل ليس يقولون بأن العمل ُّ ٌُ

ًركنا من اإليامن مرجئا ًُ . 
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ُمفهوم اإليامن مل يصح إطالقه عليه, فإن َّ ًه يصح إطالق اسم الكل عىل اجلزء جمازا, ِ ُّ ِ ُّ
ُألنا نقول حينئذ يكون حـمل اإليامن عىل الصالة وحدها بطريق املجاز, واألصل  ُ ْ َ
ُعدمه, فالرتجيح معنا لـام فيه من مراعاة معنى اللغة, ألنه يف اللغة التصديق ال  َ ُِ ُ

 . ُالعبادة
َولنـا أن األعـمـال عطـفت عىل اإليمـان يف  ِ : ٍغري موضـع, قال اهللا تعـاىلُ

﴿Q  P  O  N  M ﴾]وقال تعاىل]٣:  البقرة ,  :﴿ d  c  b  a
e ﴾]وأمثاهلام كثرية, واملعطوف يغاير املعطوف عليه]٢٧٧: البقرة ,َ ُُ ُ . 

ِالعمل جزء ملفهوم اإليامن, واجلزء مغاير للكل, فال يلزم من عطف :  فإن قيل ُ ٌ ُ ٌِّ ُ
 . فهوم اإليامنُالعمل عىل اإليامن خروج العمل عن م

ّبأنا ال نسلم أن اجلزء مغاير للكل, فلو سلم فلو مل يكن:  أجيب ّ ُِّ ٌ ُ ُ العمل )١(ُ
ِخارجا عن اإليامن لزم تكرار بال فائدة, وألنه رشط لصحة األعامل, قال اهللا تعاىل َّ ٌ ًٌ َ ِ َ :

ٌ﴿ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن﴾  َ َ َّ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َُ ُ, والرشط يغاي]١١٢: طه[ْ َر املرشوط, وقد ُ ُ
َخاطب اهللاُ تعاىل باسم اإليامن ثم أوجب األعامل فقال َ َ ََّ  :﴿      |  {  z  y

ِ, وذا دليل التغاير وقرص اسم اإليامن عىل التصديق, ]١٨٣ و١٧٨:  البقرة[﴾ { ِ ْ َ ِ ُ ُ
َوهلذا فزع أعداء اهللا لـام عاينُوا العذاب إىل التصديق دون غريه من األعامل, نحو  َ ََّ َُ ِ َ

ُ اهللا تعاىل حكاية عن فرعون حني أدركه الغرققول ًَ ََ ُ َ :﴿ c   b a  ` _ ^ ]
f  e  d ﴾]وعن قوم يونس]٩٠:  يونس ,َ ُ  :﴿  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

»  º﴾ ]٨٤: غافر[ . 
                                                           

 ). ف(, واملثبت من »...أجيب بأنه لو مل يكن«): ب(و) ج(و) ص( يف )١(
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ِوقد استدل اإلمام رمحه اهللا تعاىل يف املتن بجواز ارتفاع األعامل عن املؤمن  ُ َّ
ِكارتفاع الصالة عن احلائض والصوم عنها, وس ِّقوط الزكاة واحلج عن الفقري, ِ ِ

ِوالصالة عن املريض العاجز عن اإليامء, مع عدم ارتفاع اإليامن عنهم, فلو كان  ِ ِ ِ ِ ِ
ٌالعمل إيامنا مل يكن الفقراء كلهم مؤمنني, وهذا خلف من القول ْ ُّ َُ ُ ً . 

 ]تقدير اخلري والرش من اهللا[
ِّواعلم أن تقدير اخلري والرش كله من اهللا تعاىل( ِ ألنه خالق مجيع الـممكنات, )ِّ ُ ُ

ُومن جـملته الرش, فيكون خالقا له أيضا, فمن زعم أن الرش ال يكون من اهللا تعاىل  ً ً َُّ َُّ َ ِ ِ َِ ُ
ًيكون كافرا إلرشاكه باهللا تعاىل, وهلذا قال اإلمام رمحه اهللا تعاىل ٌألنه لو زعم أحد (:  ُ َ

ًأن تقدير اخلري والرش من عنده لصار كافرا ب َ َِّ ُاهللا تعاىل وبطل توحيدهِ َ َ وكيف ذلك )  َ
Ì  Ë  Ê  É ﴿:  , وقال تعـاىل]٤٩:  القمر[﴾ â  á  à    ß  Þ﴿:  وقد قال اهللا تعـاىل

Í ﴾]َالقدر خريه ورشه من اهللا تعاىل«:  ُّ, وقال النبي عليه السالم]٧٨:  النساء ِ ُّ َُ َ ُ َ َ«)١( 
ًوهو حديث مشهور, ومتام البحث يف هذا جييء مستوفـى يف الفصل  ُ ُ ٌ الذي يليه إن ٌ

 . شاء اهللاُ تعاىل

                                                           

َ عن علقمة بن مرثد, عن حييى بن يعمر, عن ٤٢ص»  الفقه األبسط«أخرجه اإلمام أبو حنيفة يف )  ١( َ ابن َ
وأصله دون .  وهذا إسناد صحيح.  َّعمر, ضمن حديث مطول بقصة قدوم جربيل يف صورة أعرايب

 . من حديث عمر ريض اهللا عنه) ٨(» صحيح مسلم«هذه القطعة يف 
 . من طرق عن اإلمام, به١٥٢ص» مسند أيب حنيفة«وأخرجه أبو نعيم يف 
 . طاء, عن ابن عمرمن طريق ع) ١٣٥٨١(» املعجم الكبري«وأخرجه الطرباين يف 

َّوقد تابع الشـارح يف القول بشهرة هذا احلديث اإلمام النسفي يف  َ ُ ُ َ , ٧١٧:  ٢»  تبرصة األدلة«َ
 . ُوالظاهر أهنام إنام أرادا شهرة معناه
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 ]ٍاألعامل فرائض وفضائل ومعاص[
ٌنقر بأن األعامل ثالثة: والثاين(: قال َ َّ ُّ ِ ٌفريضة وفضيلة ومعصية: ُ ٌ ٌ)١(( . 
ُأراد باألعامل ما يتعلق باآلخرة يثاب به أو يعاقب عليه, وإال فاألعامل :  أقول ُ ُ َُ ُ ّ

ًليست منحرصة يف ثالثة ِ ُ . 
ُقة من الفرض, وهو القطع والتقدير, قال اهللا تعاىلُوالفريضة مشت ُْ َ َ ٌ َِّ  :﴿ A

C  B ﴾]ٍقدرنا وقطعنا األحكام فيها, وكل ما ثبت بدليل :  أي  ]١:  النور َ ّ ٍّقطعي ّ
ُال شبهة فيه يسمى فرضا وفريضة, ألنه مقطوع علينا, فيكفر جاحده ويفسق تاركه ُِ ُ ُ ِ ُ ْ ٌَّ ًُ ً َ َ . 

ِوالفضيلة من الفضل, وهو الز ْ َ ة ُ ُيادة, واملراد به السنَن والنوافل, والسنـَّ ُّ ُّ ُ
ًسنَّة الـهد وتاركها يستوجب إساءة, كاجلامعة واألذان:  نوعان ُ ُِ ُ ُوزوائد وتاركها .  ُ ُ

ِّال يستوجب إساءة, كسري النبي عليه السالم يف لباسه وقيامه وقعوده َِ ِ ً ُ ِ . 
ُوالنَّفل َما يثاب عىل فعله وال يعاقب عىل ت: ْ ُ ُ ُ ُِ ِركهِ ْ . 
ٌهذا التقسيم ينبئ أن املرشوعات عند اإلمام أيضا ثالثة, كام هي :  فإن قيل ً َِّ ُ ُِ ُ

َعند الشافعي, ألنه ما ذكر الواجب ِ َ ًبأنه يمكن أن يكون الواجب داخال :  أجيب.  ِّ ُ ُ َُ ِ
ًحتت الفريضة, ألنه فرض عنده عمال َ َ ٌَ)٢( . 

                                                           

ً ذكر اإلمام ريض اهللا عنه هلذه األحكام الرشعية, مع أن كالمه يف العقائد ليس ذكرا أصيال, وإنام هو )١( ً ُ ِ
ُومقدمة لبيان تعلقات مشيئته تعاىل هبا, وهذا ال يعاب يف العلوم, كام أنه سيذكر يف آخر هذا ٌمتهيد  ٌ

ًاملتن بعض القضايا الفقهية ال بالنظر إليها من جهة كوهنا أعامال, وإنام من جهة طريق ثبوهتا َ . 
: ٥ص»  رضية الوتركشف السرت عن ف« قال العالمة الشيخ عبد الغني النابليس رمحه اهللا تعاىل يف )٢(

ٌّفرض عميل, وفرض اعتقادي: والفرض عىل نوعني ٌ َ ٌٌّ ُوالفرض العميل ال يكفر جاحده, والفرض. َ ُُ ُّ=   
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ُفعل قبيح منهي عنه يعاقب بإ: ُواملعصية ُ ٌَ ٌّ َ ٌ  . تيانهِ
ِفالفريضة بأمر اهللا ومشيئته وحمبته ورضاه وقضائه وقدره وختليقه (:  قال ِ ِ ِِ َِ َ َُّ ِ

ِوحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته يف اللوح املحفوظ ِ ِ ِ ِ ِ, والفضيلة ليست بأمر اهللا )١(ُ ُ
ِتعاىل, ولكن بمشيئته وحمبته ورضاه وقضائه وقدره وحكمه وعلمه وتوفيقه وختليقه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َِّ َ َ

 . ))٣( يف اللوح املحفوظ)٢(ِوكتابته
ِاتفق املسلمون عىل أن الفرض إنام هو بأمر اهللا تعاىل, لكنهم اختلفوا :  أقول َ َ

َيف مدلول األمر, فذهبت املعتزلة إىل أن مدلول األمر هو اإلرادة, فكل ما أمر اهللاُ به  ّ َُ ِ ُ
ْأراد وجوده, وكل ما مل يرد مل يأمر به ُ ْ ُ َ َِ ّ . 

َلسنَّة إىل أن األمر قد ينفك عن اإلرادة, كاحلاكم إذا قتل ابنُه ُوذهب أهل ا َ َ َّ َ َ
ُرجال عمدا فإنه يأمر بقتله وال يكون مريدا له, والـمنازع مكابر مقتىض الوجدان ٌ ُ ُ ُ ُِ ُ ِ ً َ ًِ َ ً . 

ْافعل:  بأنه قول القائل لغريه عىل سبيل االستعالء)٤(َّوعرفوه َ . 

                                                           

ُاالعتقادي يكفر جاحده = ٌومعنى كونه فرضا عمليا أنه من جهة العمل فقط حمكوم عليه بأنه فرض .  ُّ ٌَ ًَ ً
 . ال من جهة االعتقاد

 . وحمبته وقضائه وحكمه وعلمه وتوفيقه: األلفاظ» الطبقات السنية« سقطت من )٢(
 . وقضائه ورضاه حكمه وعلمه وتوفيقه: األلفاظ» الطبقات السنية« سقطت من )٢(
ِوإال لكانت فريضة, لكنها بمشيئته وحمبته ورضاه وقدره وقضائه وحكمه :  بعد هذا)  ز( زاد يف )٣( ِ ِ ِِ َّ ً

ِوعلمه وتوفيقه بإعطاء سالمة األسباب واال ِ ِ ُستطاعة املقارنة وختليقه أي تكوينه, ألن اهللا خالق ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
وستأيت هذه الفقرة يف الرشح .  ِأفعال العباد كام سيجيء البحث يف ذلك, وكتابته يف اللوح املحفوظ

ٌقريبا, وكونـها من الرشح ال من املتن ظاهر ُ ً . 
 . األمر:  أي)٤(
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ٌواملشيئة واإلرادة واحدة عند ا ُ َّملتكلمني خال الكراميـةُ َّ : ُاملشيئة:   فإهنم قالوا)١(ِّ
ُصفة أزلية واحدة هللا تعاىل, وإرادته حادثة يف ذاته متعددة عىل عدد الـمرادات,  ِ َِ ٌ ِّ ُ ٌَ ٌ ٌ ٌَّ
ُيـحدث كل إرادة منها قبل حدوث ما هو املراد هبا, ثم يعقبها حدوث ما هو املراد  ُ ُ ُ َُ ُِ ِ ٍ َِ َّ

ًرادة لو حدثت يف ذات الباري لكان مـحال للحوادث, وهو ٌهبا, وهو باطل, ألن اإل َّ
ٌيؤدي إىل القول بحدوث الباري, وهو باطل باالتفاق ِّ . 

ٌوذهبت املعتزلة إىل أن إرادته قائمة بذاهتا حادثة ال يف حمل, وهو حمال, ألن  ّ ٌ ٌ َُ
َوجود كل حمدث موقوف عىل تعلق اإلرادة به, فلو كانت اإلرادة حمد ُ َُ ُِ ّ ٌّ ٍ ًثة احتاجت َ

ُإىل إرادة أخر ولزم التسلسل َُ ََّ ِ ُوأيضا فإن اإلرادة احلادثة صفة, وقيام الصفة .  ٍ ٌ َ ًَ
 . ُبنفسها غري معقول

ُّوفرسها الكعبي َّْ َ َ بأنه إذا وصف اهللا تعاىل باإلرادة, فإن كان ذلك فعله )٢(َ ْ ُِ َ ْ َ ِ
ٍفمعناه أنه فعل وهو غري ساه وال مكره وال مضطر َ َْ ُ َ ُ ٍَ ٍ ُ َ ِ, وإن كان فعل غري اهللا فمعناه أنه َ َ ْ ِ

َأمر به ُوهو مبني عىل أن اإلرادة مدلول األمر, وقد مر بطالنه. َ ََّ ٌِّ ُ . 
ُوقال النجار ٍإنه غري مغلوب وال مستـكره:  )٣(َّ َ َُ ٍ ُوهو فاسد, ألن اجلامد غري .  ُ َ ٌ

ُمغلوب وال مستكره, مع أنه ليس بمريد ٍَ ٍ . 
                                                           

 ). ف(و) ص(, واملثبت من »ًخالفا للكرامية«): ب(و) ج( يف )١(
َّ, وإليه تنسب الكعبيـة, قال )٣١٩ت(َأبو القاسم عبد اهللا بن أمحد بن حممود البلخي الكعبي  هو )٢( َ َ ُ

َالفرق بني الفرق«األستاذ عبد القاهر البغدادي يف  َّكان حاطب ليل, يدعي يف أنواع :  ١٨١ص»  ِ ٍ َ ِ
ٍالعلوم عىل اخلصوص والعموم, ومل يـحظ يف يشء منها بأرساره َ ً, ومل يـحط بظاهره فضال عن َ ِ  . باطنهُ

َّأبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن عبد اهللا النجـار, من متكلمي الـمجربة, وإليه تـنسب النجارية,  هو )٣( ََّ ُُ ِ
َوهي فرقة وافقت املعتزلة يف أصول, وأهل السنة يف أصول, وانفردت بأصول, وهم فرق انظر .  َ

َالفرق بني الفرق«  . ٢٠٩−٢٠٧هر البغدادي ص لعبد القا» ِ
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ُوعندنا هي صفة توجب ختص ِ ٍيص املفعوالت بوجه دون وجه ووقت دون ٌ ٍ ٍ ِ َ
َّإذ لوال اإلرادة لوقعت املفعوالت كلها يف وقت عىل صفة واحدة, ال سيام .  ٍوقت ٍ ٍ ٍ ّ ُ

ٌعند تـجانس املفعوالت, ولـمـا كان وقت لوجوده أوىل من وقت, وال كيفية وال  َّ ٍ ِ ٌ َ َ ِ ُ
َكمية أوىل مما سوامها, فإذا خرجت عىل الرتتيب والتو ََّ َ ايل عىل حسب ما تقتضيه ٌ

ِاحلكمة البالغة كان ذلك دليال عىل اتصاف الفاعل باإلرادة, قال اهللا تعاىل ِّ ً ُ ُ  :﴿  m
p  o  n ﴾]٢٧:  إبراهيم[وقال ,  :﴿r  q  p ﴾]وقال]١:  املائدة ,  :﴿ ¨  §

ª ©  ﴾]فيبطل به قول منكرها]١٨٥: البقرة ,ِ ِ ُ ُ ُ ُ َ . 
ِهو إرادة الثواب عىل ا:  ِّوالرضا من اهللا ُلفعل ِأو ترك االعرتاضُ ْ َ ُواملحبة .  ِ َّ

 . ٌقريب منه
ِعبارة عن وجود مجيع املخلوقات يف الكتاب املبني واللوح :  ُوالقضاء ِ ٌ

ًاملحفوظ مـجتمعة ومـجملة عىل سبيل االبتداع ًَ ُ ُ . 
ُوالقدر َ ًعبارة عن وجودها منزلة يف األعيان بعد حصول رشائطها مفصلة :  َ ًَّ ِ ِ َ ٌَّ

o  n    m  l     ﴿:  وإىل هذا أشار بقوله تعاىل.  ٍد عىل سنن القضاءًواحدا بعد واح
v  u   t s r q  p﴾ ]١(]٢١: احلجر( . 

                                                           

ٍإجياد اهللا تعاىل األشياء عىل قدر :  ُ هذا قول السادة املاتريدية, وأما السادة األشاعرة فالقدر عندهم)١( َ ُ
ٍخمصوص ووجه معيـن أراده تعاىل َّ ٍ فريجع عندهم لصفة فعل, ألنه عبارة عن اإلجياد, وهو من .  ٍ

َاألشياء يف األزل عىل ما هي عليه فيام ال يزال, فهو من ُإرادة اهللا :  ُوالقضاء عندهم.  صفات األفعال
ٌفالقدر حادث والقضاء قديم عند األشاعرة.  صفات الذات عندهم ُ للعالمة »  حتفة املريد«وانظر .  ٌُ

 . , ط مرص١٧: ٢الباجوري 
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َّهو التكوين, وهو عندنا صفة غري القدرة, خالفا لألشعرية:  ُوالتخليق ًُ ٌُ)١( ,
ُوقد استخرجه علامءنا من قوله تعاىل ََ  :﴿     ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶

À ﴾]ِل من مفهومه أن القدرة نسبتها إىل جانب الوجود ِ, واحلاص]٤٠:  النحل ُِ ََ ُ
ٌوالعدم سواء ِ َ َ, والتكوين إنام هو باعتبار النَّظر إىل جانب الوجود)٢(َ ُ . 

َوحكمه وعلمه وتوفيقه كلها صفات أزلية ثابتة لذاته تعاىل وتقدس,  َّ َُّ ٌ ٌ ٌُ ّ ُ ُِ
ِّوالفريضة مستلزمة هلا كلها ٌ ُِ . 

ِوالفضيلة ليست بأمر اهللا ِ, وإال لكانت فريضة, لكنها بمشيئته وحمبته )٣(ُ َِّ ً
ِورضائه وقضائه وقدره وحكمه وعلمه وتوفيقه بإعطاء سالمة األسباب  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ُواالستطاعة املقارنة وختليقه أي تكوينه, ألن اهللا تعاىل خالق أفعال العباد كام  ِ ِ ِ ِ ِِ

 . ِسيجيء البحث يف ذلك, وكتابته يف اللوح املحفوظ
ِواملعصية ليست بأمر اهللاِ ولكن بمشيئته ال بمحبته, وبقضائه ال برضاه, (:  قال ِِ ِ َِّ ْ ْ ُ

ِوبتقديره ال بتوفيقه, وبخذالنه وعلمه وكتابته يف اللوح املحفوظ ِ ِ ِ ُِ ِ .( 
                                                           

ت  صفة التكوين عند املاتريدية صفة حقيقية كالعلم والقدرة واإلرادة, وعند األشاعرة هي تعلقا)١(
ٌاإلجياد أمر :   يف توضيح مذهبهم٩٠ص  »رشح العقائد النسفية«صفة القدرة, قال التفتازاين يف  ُ

 . اهـ. ٌّاعتباري حيصل يف العقل من نسبة الفاعل إىل املفعول
املاتريدي,  أن صفة التكوين قال هبا احلنفية من عهد ٩٣−٨٨ص»  املسايرة«وذكر العالمة ابن اهلامم يف 

القول هبا إىل أيب حنيفة وأصحابه, بل رأ أن يف كالم أيب حنيفة ما يؤيد مذهب َّوشكك يف نسبة 
ُاألشاعرة, وناقشه يف ذلك مناقشة علمية هادئة العالمة قاسم ابن قطلوبغا يف حاشيته عىل  ُ ُ

 . , فراجع كالمهام ففيه فوائد مجة»املسايرة«
ُ يمكن اجلواب عن هذا بأن األشاعرة ال ينازعون يف أ)٢( ُ ن نسبة القدرة إىل الوجود والعدم عىل السواء, ُ

ِّولكنهم يقولون إن اإلرادة تـخصص أحد اجلانبني وترجحه عىل اآلخر, فتأمل ُِّ ُ . 
 ). ب(اهـ من حاشية النسخة . عىل سبيل الوجوب, بل هي بأمر اهللا تعاىل عىل سبيل الندب:  أي)٣(
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ُاختلفوا يف أن املعصية هل هي بإرادة اهللا تعاىل أو ال? فذهب أهل :  أقول
ُالسنَّة إىل األول, واملعتزلة إىل الث َاين, ثم اختلفوا يف املباحات, فمنهم من زعم أنه ُّ ََ َ

َّتعاىل مريد هلا, ومنم من زعم أنه تعاىل غري مريد هلا, واحلاصل أن عند املعتزلة ٍ ُ َ َ ّكل :  ٌ
َما أمر اهللاُ تعاىل به أراد وجوده وإن علم أنه ال يوجد, وكل ما هنى عنه كره وجوده  َ َ ُ َ َِ َ ّ َ َ

َوأراد أن ال يوجد وإن علم َ ُ  .  أنه يوجدَ
ْوعندنا كل ما علم اهللاُ تعاىل أنه يوجد أراد وجوده, سواء أمر به أو مل يأمر,  ُ َ ََ َ َ ِ َ ّ
َوما علم أنه ال يوجد مل يرد وجوده, سواء أمر به أو مل يأمر, فاهللاُ سبحانه أراد الكفر  ْ ُ َ ََ َ ْ ُ َِ ُ ِ َ

ًمن الكافر كسبا له قبيحا مذموما, وكذا يف غريه من املعايص ً  .  األشعرييه ذهبوإل. ً
ٌّ, فإنه نص يف ]٣١:  غافر[﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â﴿:  َّمتسك املعتزلة بقوله تعاىل

َنفي إرادة الظلم, وعندكم هو مريد للكل ظلام كان أو غريه, وبأن إرادة السفه وما  ّ َُّ َ ٌَ ً ّ
ٌال يرىض به واألمر بام ال يريد سفه يف الشاهد فكذا يف الغائب َ َ َُ . 

    B  A M  L    K  J  IH  G  F  E  D  C﴿:  ولنا قوله تعاىل
Q  P  O  N ﴾]أخبـر أنه يريد ضالل بعض وجيعل ما ]١٢٥:  األنعام ,ُ ٍَ ُ َ َ

ُبه حيصل ضالله, وهو ضيق القلب ُ : وقوله تعاىل حكاية عن نوح عليه السالم.  ُ
ُ﴿وال ينْفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهللاُ يريد أن يغويك ُ َُ ُ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َِ ْ ْ َ ْ ْ ْ َُ ْ ُِ َ ْ َ َْ ُ َ ِ : هود[ْم﴾ َ

: األنعام[﴾ p  o  n  m  l﴿:  وقوله تعاىل.  ٌّ, فإنه نـص يف إرادة اإلغـواء]٣٤
١٠٧[ ,﴿_    ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴾]فعندهم اهللاُ ]٩٩:  يونس ,

َشاء عدم رشكهم ومع ذلك أرشكوا, وشاء إيامن من يف األرض وما آمنوا, وهو  َ ََ ِ ِ
ٌتكذيب هللا تعاىل يف خربه, وهو كفر َِ َ ٌ . 
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َام متسكوا به من اآلية أن أهل اللغة قالواواجلواب ع ُال أريد :  إذا قيل:  َّ
َظلمك, فمعناه َال أريد أن تظلم أنت من غري تعيني الفاعل, وإذا قيل:  ُ َ ُ ًال أريد ظلام :  ُ ُ ُ

َلك, فمعناه ال أريد أن أظلمك, ونحن نقول ًال يريد اهللاُ أن يظلم أحدا, فهذا :  ِ َ
َن نعني أحدمها, وهو أن املراداللفظ وإن احتمل املعنيني, فنح ُ َال أريد أن أظلمك, :  ِّ ِ ُ

َوما اهللاُ يريد أن يظلم عباده فيعذهبم بغري :  َّبام مر من الدالئل, فيكون معنى اآلية َِّ ُ َ ُ
ُّذنب, أو يزيد عىل قدر ما يستحقون من العذاب ِ َ ٍ . 

َّوعن املعقول أن إرادة السفه وما ال يرىض به حكمة إذا تعلقت ب ٌ َ ٌه محيدة, َّ
ٌوهي حتقيق ما علم عىل ما علم, واألمر بام ال يريد ليتحقـق به علمـه, وهو واقع,  ُ ُ َ َِ َ َُّ ُ ِ َِ َ

ِفإن إبراهيم عليه السالم أمر بذبح الولد بدليـل ِِ ْ َ َ ُ  :﴿ß  Þ    Ý  Ü ﴾]الصافات :
ِ, وإرادة اهللا تعاىل أن ال يوجد ذبح ولده, بل ذبح الكبش]١٠٢ ُ ُ َ ُِ َ َفه عند َّعىل أن الس.  ُْ َ

َاألشعري ما هني عنه, وال هني ألحد عىل اهللا تعاىل, فال يتصور يف فعله السفه َّ ُ َ َ ُِ ِ ٍَّ ُ ِِّ . 
ِروي أن مجاعة من القدرية دخلوا عىل أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل شاهرين  ِ َّ ً

َسيوفهم, فقالوا ُإن اهللاَ تعاىل شاء الكفر من عباده, ثم يعاقبهم :  أنت الذي يقول:  ُ ُ َ َُ
ِأتـحاربون بسيوفكم أم تناظرون بعقولكم? فقالوا:  عىل ذلك? فقال رمحه اهللا تعاىل ُ َُ ِ :

َنناظر بعقولنا, وغمدوا سيوفهم, فقال ُ َُ َُ ُأخبـروين, هل علم اهللاُ يف األزل ما يوجد :  ِ َ َ ُِ َ ِ ْ
ِّفإذا علم اهللاُ منهم الكفر, فهل شاء أن يـحق:  نعم, قال:  من هؤالء أم ال? قالوا ُ َ َ َ ِ َـق َ

ًعلمه كام علم أم شاء أن يصري علمه جهال َ ُ َ َ َُ ِ َ ِفعرفوا صحة كالمه وبطالن مذهبهم, .  ِ َ َُ َِّ
 . فرجعوا عن ذلك وتابوا

ًلو كان الكفر مرادا لوجب الرضا به, والرضا بالكفر كفر, وأيضا :  فإن قيل ًٌ ِّ ِّ ُ ُُ ِ ُ َُ َ َ َ
ِلو كان الكفر مرادا لكان الكافر مطيعا بكفره, ألن ُ ًُ ًُ ُ ُ ُ الطاعة حتصيل مراد الـمطاعُ ُِ ُ َ . 
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ِّأن الرضا بالكفر من حيث هو قضاء اهللا طاعة, والرضا :  فاجلواب عن األول ُ ٌِّ ُ
ٍبالكفر من هذه احليثية ليس بكفر َّ . 

ُأن الطاعة موافقة األمر, واألمر غري اإلرادة, فالطاعة حتصيل :  وعن الثاين ُ ُ َ َ َُ ُ
 . ُاملأمور به ال حتصيل املراد

َيف بيان كيفية وقوع الرش يف قضائه تعاىل أن األمور املمكنة يف الوجود, قيل  َ ِّ َّ
ُمنها أمور جيوز أن يتعر وجودها عن الرش أصال كاملالئكة, ومنها أمور ال يمكن  ُ ُِ ٌ َّ ًٌ ِّ
ٌّأن تكون فاضلة فضيلتها الالئقة هبا إال وتكون بحيث يعرض منها رش عند مالقاهتا  ُ ِ َ َ ًَ

ُلـام خيالف ِ ُِ ُها, وذلك مثل النار, فإهنا ال تفضل فضيلتها وال تكمل معاونتها يف تكميل َ ُ ُُ
ٍالوجود, إال أن تكون تؤذي وتؤمل ما يتفق هلا مصادمته من أجسام حيوانية, وتكون  َِّ ٍَ ُ َّ َُ ُ ُ ِ َ

َّبحيث يعرض منها تفريق أجزاء بعض املركبات باإلحراق ِ ِ ُ ُ ِ َ . 
ِواألشياء باعتبار الرش وعدمه  َ َ ُما ال رش فيه, وإىل ما يغلب اخلري :  تنقسم إىلِّ َُّ

ًفيه عىل رشه ـ ومها قد ذكرنامها ـ, وإىل ما يكون رشا عىل اإلطالق, وإىل ما يكون  َّ ِّ
ُّالرش فيه غالبا, وإىل ما يتساو فيه اخلري والرش ُ ًُّ . 

ّوإذا كان اجلود املحض اإلهلي مبدأ لفيضان الوجود اخلريي الصواب, كان ًُ ُّ ُ 
ُوجود القسم األول واجبا فيضانه, مثل وجود اجلواهر العقلية, وكذا القسم الثاين  ً
ٌجيب فيضانه, فإن ترك اخلري الكثري حترزا من رش قليل رش كثري, وذلك مثل النار  ٌّ ٍٍّ ً ُّّ ِ َ ُ
ُواألجسام احليوانية, فإنه ال يمكن أن تكون هلا فضيلتها إال أن تكون بحيث يمكن  ُ َّ

ِّحوهلا يف حركاهتا وسكناهتا إىل اجتامعات ومصادمات مؤذية, وأن تتأد َّأن تتأد أ ٍ ٍ ٍ َ َ
ّأحواهلا وأحوال األمور التي يف العامل إىل أن يقع هلا خطأ عقد ضار يف املعاد أو يف  ٍ ُ َ
ٍّاحلق أو فرط هيجان غالب عاجل من شهوة أو غضب ضار يف أمر املعاد, وتكون  ٍ ٍٍ ٍِ ٍ
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ُناها, إال أن تكون بحيث هلا عند التالقي مثل هذه القو املذكورة ال تغني غ
َّ يف أشخاص أقل من أشخاص الساملني وأوقات أقل من )١(األشياء, ويكون ذلك ٍَّ ٍ

ُّأوقات السالمة, وألن هذا معلوم يف العناية األوىل, فهو كاملقصود بالعرض, فالرش  َ ٌَ
ٌّداخل يف القدرة بالعرض, كأنه مريض به بالعرض ِ َ َ ٌ . 

ٍ اجلملة احلاصل يف املذهب أن كل حادث كان بإرادة اهللا عىل أي وصف ويف ٍِّ َّ ُ ِ
َكان, إال أن الطاعة بمشيئته وإرادته ورضاه وحمبته وأمره وقضائه وقدره, واملعصية  َ َِ َ ِ ِ ِِ َّ
َبقضائه وقدرته وإرادته ومشيئته, وليس بأمره ورضاه وحمبته, ألن حمبته ورضاه  َّ َِّ ِ ِ ِ ِِ

ِيرجعان إىل ك ُون اليشء مستحسنا, وذا يليق بالطاعات دون املعايصَ َ ً َ ُ ِ . 
ٍوعند األشعري املحبة والرضا بمعنى اإلرادة, فيعمـان كل موجود َّ َّ ُِّ َ َّ , )٢( كاإلرادةُّ

َوأول قوله تعاىل َ َّ  :﴿t  s    r  q ﴾]بعباده املؤمنني بدليل اإلضافة ]٧:  الزمر 
 . واحلق ما ذكرناه. إليه

                                                           

ٌري الكثري حترزا من رش قليل رش كثريَفإن ترك اخل«:  متعلق بقوله»  ويكون ذلك«:   قوله)١( ٌّ ٍٍّ ً بدليل أن »  ُّ
 ). ب( اهـ من حاشية النسخة. التصادم لألجسام القليلة يف أوقات قليلة

ِومن حقق من أئمتنا مل يكع عن هتويل :  ٢٣٩ص»  اإلرشاد« قال إمام احلرمني رمحه اهللا هذا القول يف )٢( َ ّ
ًكذلك الرضا, والرب تعاىل حيب الكفر ويرضاه كفرا معاقبا املحبة بمعنى اإلرادة و:  املعتزلة, وقال ً َ ُّ

ونقله بعضهم عن األشعري, :  , وقال١٣٨ص»  املسايرة«ُونقل معناه عنه ابن اهلامم يف .  اهـ.  عليه
ٌوهذا خالف كلمة أكثر أهل السنة, وهو وإن كان ال يلزمهم به رضر يف االعتقاد, إذ كان :  ثم قال ُ َ ُ

ًة النهي وإن كان متعلقه حمبوبا كام يتضح لك, لكنه خالف النصوص التي ُمناط العقاب خمالف َ
 . اهـ. ]٧: الزمر[﴾ t s r q﴿: ُسمعت مثل قوله تعاىل

لإلرادة أسامء وأوصاف, :   عن األشعري قوله٦٩ص»  جمرد مقاالت األشعري«ُونقل ابن فورك يف 
السخط, ومنها الرمحة, وكل ذلك مما منها القصد واالختيار, ومنها الرضا واملحبة, ومنها الغضب و

َجيري عىل اهللا عز وجل ويوصف به      =       . اهـ. ُ
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 ]شاالستواء عىل العر[
ِنقر بأن اهللا تعاىل عىل العرش استو:  والثالث(:  قال َ ُّ ِ َ, من غري أن تكون له )١(ُ ِ

ٌحاجة واستقرار عليه ِ, وهو حافظ العرش وغيـر العرش من غري احتياج, فلو )٢(ٌ ِِ َ ُ ِ
ًكان مـحتاجا لـام قـدر عىل إجياد العالـم وتدبريه كاملخلوقني, ولو كان حمتاجا إىل  ًِ ِ َ َِ َ َُ َ َ

ًس والقرار فقبل خلق العرش أين كان اهللا? تعاىل اهللاُ عن ذلك علوا كبريااجللو ً َّ ِ ِ ْ ََ( . 
ُاعلم أن العالـم ـ وهو ما سو اهللا تعاىل ـ مـحدث, ألنه متغيـر, :  أقول ُ ُ َِّ ٌ َ َ

ًوكل متغيـر حادث, وحينئذ يستحيل أن يكون الباري تعاىل وتقدس متمكنا يف  َ ٌِّ َ َِّّ ُ ٍّ
َمكان, ألن العراء َ عن املكان ثابت يف األزل, إذ هو غري الـمتمكن, وقد تبيـن أن ما ٍ َّ ِّ ُ ُ ٌ

                                                           

ٌوعىل هذا فإن األشعري يعترب أن الرضا واملحبة من أسامء اإلرادة, وليس فيهام معنى زائد عىل  =
أي يريد »  كفرُّإن اهللا حيب ال«:  ًاإلرادة, فاملحبة ليست شيئا غري اإلرادة, فمعنى قول إمام احلرمني

 . وقوعه من الكافر فيخلقه له
إن رضاه تعاىل عن عباده الطائعني :  ٢٣١ص»  رسالة أهل الثغر«ُوال يعارض هذا قول األشعري يف 

هو إرادته لنعيمهم, ألنه إذا أطلق املحبة والرضا عىل الفعل عنى هبام إرادة الوقوع, وإذا أطلقهام عىل 
ُّو يقول بأن اهللا سبحانه حيب الكفر ـ بمعنى يريد وقوعه ـ, وال فه.  الفاعل عنى هبام إرادة الثواب

 . ُّحيب الكافر ـ بمعنى أنه ال يريد إثابته عىل كفره
, وليس يف يشء من نسخ املتن أو الرشح, فهي زيادة مقحمة, »أي استوىل«:  »الطبقات السنية« زاد يف )١(

 . ِاجعهعىل أن الشارح مال إىل هذا التأويل يف آخر كالمه, فر
الطبقات «و)  ب(, واملثبت من »َّواستقر عليه«):  ز(من نسخ الرشح ويف )  ج(و)  ف(و)  ص( يف )٢(

, »الوصية«ّونسخة املتن املكية ونسخة املتن األزهرية والطبعة اهلندية لرشح مال حسني عىل »  السنية
رشح العقيدة « يف العالمة الشيخ عبد الغني امليداين رمحه اهللا تعاىل»  الوصية«وكذا نقلها عن 

ُ, ويرجح ما أثبتنا قوله٧٤ص»  الطحاوية ِّ , عىل أن تقدير »...ًولو كان حمتاجا إىل اجللوس والقرار«:  ُ
َّمن غري أن تكون له حاجة, ومن غري أن يكون استقـر عليه«):  ز(ما يف نسخ الرشح املذكورة و َ ٌ َ «

َليناسب ما بعده ُِ . 
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َسو اهللا حادث, فلو متكن بعد خلق املكان لتغيـر عام كان عليه, ولـحدث فيه  ٌَ َ َّ ََ َّْ َ ِ َ َّ
ٌمماسة, والتغيـر وقبول احلوادث من أمارات الـحدث, وهو عىل القديم حمال َُ َ ُُّ َّ)١( ,

?«: لهوإىل هذا أشار بقو ِفقبل خلق العرش أين كان اهللاُ ِ ْ ََ«)٢( . 
ٌوذهبت املشبهة واملجسمة والكراميـة إىل أنه تعاىل متمكن عىل العرش,  َّ ِِّّ ُ ُ َُّ ِّ

ٌ, وبأنه موجود قائم ]٥:  طه[﴾ z      y  }  |﴿:  ُّواحتجوا بقوله تعاىل ٌ
َبنفسه, والعالـم موجود قائم بنفسه, ولن يعقل القائامن بأنفسهام  ََ ُ ٌٌ من غري أن يكون ُ

 . ٍأحدمها يف جهة من صاحبه

                                                           

ٌ هذا الكالم أصل من أصول االع)١( ُما ثبت قدمه استحال عدمه«تقاد عند أهل السنة, وذلك ألن ُ َُ ََ َ ِ َ «
ٌواحلدوث يستلزم العدم السابق والالحق يف الذات أو يف الصفات, وهو حمال عىل اهللا تعاىل َ َ َ َُ َ ُ . 

ُّ طرح هذا السؤال مهم لفهم مسألة التنزيه, ألنه ينقل اإلنسان من حالة التخيل التي تؤدي إىل )٢( َُ ُُ ٌّ
ّتجسيم إىل حالة التعقل التي تؤدي إىل التنزيه, فيتحصل له بإدراك هذه املسألة أن كل ما سو اهللا ال ُ َّ ّ

ُحادث, وهذا يستلزم أن اهللا كان ومل يكن معه يشء من هذا العامل, كام يف قوله   يف احلديث الذي ^ٌ
َ, فإذا أدرك هذه »كان اهللا ومل يكن يشء غريه«):  ٣١٩٢(أخرجه البخاري  َالقضيـة وأدرك أن اإلله َ َ َ َّ

ُّال يتغيـر ـ ألن التغري من صفات احلوادث, وبه استدل سيدنا إبراهيم عليه السالم عىل أن الكوكب  َّ
ِوالقمر والشمس ليست آهلة ـ, فوجب يف العقل أن يبقى اإلله عىل ما هو عليه قبل خلق العامل,  َ َ َ

ُّفيسهل عىل املعتـقد بذلك أن يدرك تنز َ ِ ُ ُِ ِ َ ُ َهه سبحانه عن كل ما حدث بعد خلق العامل كاملكان ُ
َوالزمان واحلد واجلهة وغريها, فإذا أردت أن تسـلك طريق التنزيه فام عليك إال أن تتعقـل هذه  ّ ّ

ُّالقضيـة, وإياك والتخيـل فإنه أصل التجسيم ََّ . 
ِوإذا مل ترد هذا التفصيل فقل َّلقهام مل يتغيـر عليه يشء, ألنه َّكان اهللاُ وال مكان وال جهة, ولـام خ:  ُ

ِسبحانه ال يكتسب صفاته من خلقه, كام قال اإلمام الطحاوي رمحه اهللا تعاىل يف  ِ َِ ُ : املشهورة»  عقيدته«ََ
ًما زال بصفاته قديام قبل خلقه, مل يزدد بكوهنم ـ أي بوجودهم وحدوثهم ـ شيئا مل يكن قبلهم من « ِ ْ َ َ ً

 . واهللا اهلادي. »صفاته
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ً, وما يكون كذلك ال يصلح دليال عىل )١(أن اآلية من الـمتشاهبات:  واجلواب ُ ُ
                                                           

ُالم الشارح رمحه اهللا يشري إىل الطريقة يف التعامل مع النصوص الـمتشاهبة, ويمكن أن يزداد األمر  ك)١( ُ ُُ ُِ
ًتفصيال ووضوحا بأمور ً : 

ِ أن النصوص الـمتشاهبة ال تصلح أن تـتخذ أصوال ثم يبنى عليها ما يعارض حمكامت األدلة :األول ُ ُ ًُ َُ َ َّ ُ َ ُ
ِّ جيوز أن يتشبث بظواهرها من غري ردها إىل األصول الثابتة النقلية وقواطع األدلة العقلية, فال َّ َُ َ َ

َالنصوص الـمحكمة(بالقواطع العقلية والنقلية  ُ .( 
ُ أن النصوص الـمتشاهبة جيب أن تفهم عىل أساس التنزيه, ألن التنزيه مفهوم كيل يدخل يف :الثاين ٌّ ٌ ُ

ًفهم كل نص من النصوص الرشعية, وليس مفهوما جزئي ٍّ ُا يتم إدخاله يف بعض النصوص دون ِّ ُّ ً
ِّبعض, بل هو جزء من ماهية النص الذي ال يصح فهم النص بدونه ُّ ِّ َُّ ٌ 

ُ أن التنزيه مقدم عىل اإلثبات, ألنه األصل, والناظر يف النصوص الرشعية جيد هذا الكالم :الثالث َُّ ٌ ُُ
َحانه النفي َّ﴾, فقدم اهللاُ سبW  V  U  TS  R  Q﴿:  ًواضحا, كام يف قوله تعاىل

َّالذي يراد به التنزيه عىل اإلثبات, وكذلك كلمة التوحيد املرشفة  ُ ُ َقدم فيها النفي »  ال إله إال اهللا«ُ َّ
َّالذي يراد به التنزيه عىل اإلثبات, خالفا لـام يفعله بعضهم من تقديم اإلثبات عىل التنزيه مدعني  ُ َُ ِ ً ُ

َّفهم السلف, وليتهم أثبتوا ونزهوا كام اد َّ َّعوا, بل أثبتوا وغالوا يف اإلثبات وتركوا التنزيه بحجة أنه َ َ
 . باب إىل التعطيل, فوقعوا يف التجسيم

ً التفويض والتأويل طريقان من طرق التنزيه, وليسا أصال من أصول االعتقاد, بل األصل :الرابع ُ ُ
ٌّكام ذكرنا هو التنزيه, فالتنزيه سابق عليهام, ألنه مفهوم كيل قطعي ٌٌّ ُ, والتأويل والتفويض طريقان ٌ ُ

ًلالجتهاد يف فهم النص, ودع عنك ما يشاغب به بعضهم من خطر التأويل, فضال عمن يذكر  ُ ِّ
ُالـمؤولة واملعطلة واملالحدة يف سياق واحد, فإنه هتويل ال قيمة له, ألن التنزيه يف حقيقته هو نفي  ٌُ ِّ

ُ فإذا فهم النص عىل هذا األساس يكون املراد من النقص عن اهللا, وهو املرحلة األوىل يف فهم النص, ُّ َ ِ ُ
ّالنص معنى كامليا حتام, ثم يأيت يف املرحلة الثانية االجتهاد يف حتديد هذا املعنى الكاميل املراد, فمن مل  ًُ ّ ًِّ ً

ِّيعينه وأحال علمه إىل اهللا فهو املفوض, ومن اجتهد يف حتديد املعنى الكاميل املراد فهو املؤو ِّ ِّ ُّ ل, ومن َ
ِّهنا مل يكن يف اخلطأ يف التأويل خطر, ألنه اجتهاد يف إطار الكامل, فلو أخطأ يف نسبة أي معنى كاميل  ٌ ٌ
َّإىل اهللا ال يرض, ألن الكامالت مجيعها جيوز نسبتها إىل اهللا, ولكن عىل املجتهد أن يتحر األصوب  ُ ُّ

ًطيء فينسب النقص إىل اهللا مدعيا اإلثبات ُأما من خي.  واألقرب, ويف اجلملة هو مأجور عىل اجتهاده َّ ُ ُ
ًفإنه عىل خطر عظيم, ألنه يكون بذلك قد نقض أصال من أصول االعتقاد وهو التنزيه َ . 

ُوإذا تقرر عندك هذا علمت أن من يعرتض عىل التأويل أو التفويض, إنام يعرتض يف واقع األمر  َ ََّ
 . َّفتدبر. عىل التنزيه
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ِّأمر قطعي, والدالئل العقلية ختالفه, عىل أن مذهب السلف ـ الذين كانوا متجشمني  ُ ٍُّ ُِ َّ ُ ٍ
ِبخرط القتاد وعرق القربة ِ ِْ َ ِْ َ ِ يف أمر الدين ـ يف الـمتشاهبات ُّ يف إظهار ما هو احلق)١(َ ِّ

ِالتصديق وتفويض تأويلها إىل اهللا تعاىل, وما ذلك إال لتعذر إدراكها, وأما عىل  ّ ُ ُ
ِمذهب اخللف فإنه ال تكون ثبتا أيضا, ألن اآلية مـحتملة, فإن االستواء  َ ُ ً جاء بمعنى ً

ول ِ, واالستيالء كق]١٤:  القصص[  ﴾D  C  B  A﴿:  التامم, كام قال تعاىل
 : الشاعر

ِمــن غيـــر ســيف ودم مهــراق َ ُ َْ َ ْ ٍْ ٍَ ِِ)٢( ِقـــد اســـتو بـــرش عـــىل العـــراق ِ ٌِ ْ ِ َ َ ْ َ 

                                                           

قال حـمزة غفر اهللا ).  ب(و)  ص(و)  س(, واملثبت من »ِّمتجشمني بخيط العباد«:  ىلإ)  ج(َّ حترف يف )١(
, كام سلفت )ج(ًأذكـر هنا من باب نسـبـة الفضـل إىل أهلـه أننا وقفنـا أوال عىل النسخة :  له

ّاإلشارة إىل ذلك يف املقدمة, وتأخر حصولنا عىل النسخ األخر حوايل سبعة أشهر, ويف تلك الفرتة 
ُ, ومل أهتد إىل تصويبه, فكتبت إىل فضيلة العالمة )ج(ُت عىل هذا التحريف الواقع يف نسخة وقف ِ

َّاملحقق املحدث الشيخ حممد عوامة حفظه اهللا تعاىل, فأجابني يف رسالته املؤرخة بـ  َّ ِّ ِّ١٠/٦/١٤٢٦ :
ٌويبدو يل ـ واهللا أعلم ـ أنه حمرف عن  َمتجشمني خرط القتاد«َّ َ َ َه اهللا الثناء عىل السلف , يريد رمح»ِّ

ّالصالح ريض اهللا عنهم يف شدة متسكهم بالنصوص والوقوف عندها, والتزام احلق الذي تدل عليه  ِّ ُّ
من أمثال العرب يف «):  ٩٩٠  (٥٩٥ص»  ثامر القلوب«قال الثعالبي يف .  ُنصوص الكتاب والسنة
ُاألمر دونه مانع, قوهلم َمن دون ذلك خرط القتاد, ألن شوك:  ٌ َ ُ ُ القتاد مانع من خرط ورقه, وشوك َ ِ َِ َ ٌ

َّالقتاد مرضوب به املثل يف اخلشونة والشدة ِّ ُ وإن »  خرط القتاد«ًانتهى كالمه جزاه اهللا عنا خريا, و.  »ٌ
ُكان تركيبا مشهورا فيام ذكر الثعالبي, فاستعامله يف مثل سياق كالم الشارح هنا غريب يصعب  ُ ٌ ً ً

 . يه بإفادة الشيخ حفظه اهللاَّتقديره, فكان ال بد من التنو
ِعرق القربة«وأما  َ َّجشمت إليك عرق القربة, وجتشمت لك عرقها, بمعنى الشدة والتعب :  فيقال»  َ ِّ ََّ ََ ََ َُ ُِ ِ َ

 ). عرق(» لسان العرب«. ّوالتكلف يف اليشء
 البن منظور غري منسوب, ونسبه»  لسان العرب«للجوهري و»  الصحاح«من »  سوا« البيت يف مادة )٢(

ُالعالمة السيـد مرتىض الزبيدي رمحه اهللا يف  ِّ ُوغريه لألخطل, ونسبه ابن فورك يف» تاج العروس«ُ ُ=  
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, ومع االحتامل ال ]٤٤:  هود[﴾ È  Ç  Æ﴿:  ِواالستقرار كقوله تعاىل
ًيكون حجة, ألن تأويل كل جمتهد لكونه ثابتا بالرأي ال يكون حجة عىل غريه, عىل  ً ًَّ ُ َّ ٍُ ِّ َ

ُألنه تعاىل متدح به, واالستواء للمدح فيام بينهم يفهم منه َأن الرتجيح لالستيالء  َ َّ
 . )١(ُاالستيالء, وختصيصه باعتبار أعظم املخلوقات

                                                           

للحطيئة, وبرش املذكور فيه هو برش بن مروان بن احلكم األموي, وهذا »  جمرد مقاالت األشعري« =
ُيرجح أن البيت لألخطل ألنه أموي, بخالف احلطيئة فقد أدرك اجلاهلية واإل ِّ  . سالمُ

ِوقد أنكر بعضهم االستدالل يف العقائد بقول شاعر نرصاين, ومل يدر املسكني أن االستدالل به عىل  َ ُ
معنى كلمة يف اللغة ال عىل عقيدة, وغفل أو تغافل عن استدالله هو وغريه بكالم عبدة األوثان من 

 : ًويف الباب غريه أيضا, قال الشاعر. أهل اجلاهلية يف اللغة
َىل ما ملـكوه قد استوَوأضـحى ع ُ ُ َّ َ 

 

ــاح حــريمهـم ــوما أب ــا غــزا ق َإذا م َ َ ً َ 
 

 من ١٢١ من طبعة الكوثري, وص١٨ص»  دفع شبه التشبيه«َّوبه استدل به اإلمام ابن اجلوزي يف 
 : طبعة السقاف, وقال آخر

ِجعلـنـاهـم مـرعى لنـسـر وطـائـر ٍ ْ ً َ َُ ِ َ ُ َ َ 
 

ُفلـمــا عـلونا واسـتـوينـا عليـهـم ََّ َ َ َ 
 

 . ٣٥ص» املسايرة«ُوبه استدل اإلمام ابن اهلامم يف 
ٌ من يقول بأن املراد باالستواء االستيالء يقول بأنه استيالء جمرد عن معنى املغالبة, كام يف قوله تعاىل)١( ََّ ٌ ُ :

﴿Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë    Ê ﴾]ُوامللك هللا يف ذلك اليوم وقبله, فال يرد عليه أنه كان , ]١٦:  غافر َِ
ٍغري مستول السيف «َّوقد قرر شيخ اإلسالم تقي الدين السبكي رمحه اهللا تعاىل يف .   ثم استوىلَ

َّ أن املراد االستيالء بحق وكامل, وهو املعرب عنه باستواء كامل امللك, ثم قال٩٩−٩٨ص»  الصقيل ُ َ :
َوالـمقدم عىل هذا التأويل مل يرتكب حمذورا وال وصف اهللاَ تعاىل بام ال جيوز عليه َ َ ً ُ ُِ . 

َّواعلم أن هذا التأويل ليس قول املعتزلة وحدهم كام يشـيعه بعضهم, فقد جوزه  ُ َّجوزوه :  نقول(َ
: ٣»  التأويالت«املاتريدي يف )  »استو«ًجتويزا وإن اختار بعضهم غريه من املعاين التي حيتملها لفظ 

ُ, وأقره ابن أيب رشيف يف ٣٤ص»  املسايرة«, وابن اهلامم يف ٢٨٥ نقله اإلمام أبو املعني و.  »رشحها«َّ
   =ّإن أصحابنا أولوا هذا:  عن املاتريدية فقال١٨٤: ١ »تبرصة األدلة« يف ٥٠٨النسفي املتوىف سنة 
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ٍالقائامن بالذات يكون كل واحد منهام بجهة من صاحبه ال حمالة:  وقوهلم ّ .
ٌمطلقا أم برشط تناهيهام? األول ممنوع, والثاين مسلم, لكن التناهي عىل ا:  قلنا ُّ ٌ لباري ً
 . ٌحمال

ُّنقر بأن اهللاَ «:  وكالم اإلمام رمحه اهللا يشري إىل مذهب السلف, فإنه قال ِ ُ
َّاستو عىل العرش من غري أن يكون له حاجة واستقر عليه ٌ َ ِ ِ َّمن غري أن استقر :  أي»  ِ

ِعليه, فإنه أقر بالـمحتمل َ ُ َ وصدقه واعتقد حقيـته فيام هو عند اهللا تعاىل, )١(َّ َ ََّّ َ َِّ َوأنكر َ
َالـمحتمل الـمخالف لدليل العقل ِ ُ َ َُ َ, ونفى يف ضمن ذلك االحتياج عن الباري )٢(َ

ُتعاىل, ألن االحتياج يستلزم االستكامل, وهو عىل اهللا حمال َ . 

                                                           

ُ, وابن قطلوبغا يف ٣٨ص»  االقتصاد يف االعتقاد«واختاره الغزايل يف .  َّالتأويل ومل خيتص به املعتزلة =
 . , وغريهم٣: ٥» تفسريه« , وأبو السعود يف٣٤ص» املسايرة«عىل » حاشيته«

ًوقريب منه جدا قول اإلمام حممد بن جرير الطربي  : ١٩٢:  ١»  تفسريه«رمحه اهللا تعاىل يف )  ٣١٠ت(ٌ
َّعال علو ملك وسلطان, ال علو انتقال وزوال« َُّ È  Ç  Æ  ﴿:   وهو وإن قاله يف تفسري قوله تعاىل»ٍُ

É ﴾]٢٩: البقرة[فقد أحال عليه يف تفسري قوله , :﴿ _b a ` ﴾]فتأمل]٥٤: األعراف ,َّ . 
ٍ يعني الدليل النقيل الذي حيتمل معان منها ما جيوز يف حق اهللا ومنها ما ال جيوز)١( ّ . 
ٌ أي أنكر املعنى الذي هو حمتمل يف اللفظ من جهة اللغة, لكنه مـخالف لدليل العقل, وهذا هو )٢( ِ ُ ٌَ ُ

ٍراد من اللفظ املتشابه الذي حيتمل عدة معان, مع عدم تعيني املعنى امل:  ِّمذهب املفوضة من السلف َّ
, وليس بتفويض املعنىَّوهو املسمى .  اجلزم بنفي إرادة معناه الظاهر الذي ال جيوز عىل اهللا سبحانه

َّوكون التفويض يف املعنى رصيح يف كالمهم ملن تأمله .  مذهبهم إثبات احلقيقة وتفويض الكيفية ٌ ُ
 . ١٠٥: ٨» السري«الذهبي, وانظر إن شئت ٌ, بل رصيح يف كالم بإنصاف

فأنت تر أن السلف واخللف متفقون عىل تنزيه اهللا عن املعنى الظاهر الذي ال يليق به سبحانه, 
َّفالواجب التنزيه, ثم املكلف باخليار إن شاء فوض تعيني املعنى الكاميل املراد إىل اهللا سبحانه, وإن  ّ

َحتمل يليق به سبحانهُشاء محل اللفظ عىل معنى كاميل مـ َ . 
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 ]القرآن كالم اهللا غري خملوق[
ُنقر بأن القرآن كالم اهللا غري خملوق ووحيه وتنزيله, ال هو :  )١(والرابع(:  قال ُ ُ ُُّ َ

ٌ غريه, بل هو صفته عىل التحقيق, مكتوب يف املصاحف, مقروء باأللسـنة, وال ٌ ُ ُ
ٌحمفوظ يف الصـدور, غري حـال فيها, واحلرب والكاغـد والكتـابـة كلهـا خملوقة ألهنا  ُّ ُ َ ُ ِ ّ ُ ٌ
ِأفعال العباد, وكالم اهللا سبحانه وتعاىل غري خملوق, ألن الكتابة واحلروف والكلامت  َ َ َّ ُ ُ ُ

ٌداللة القرآن حلاجة العباد إليها, وكالم اهللا تعاىل قائم بذاته, ومعناه مفهوم ِواآليات  ٌ ُ ُ
ٌهبذه األشياء, فمن قال بأن كالم اهللا تعاىل خملوق فهو كافر  باهللا العظيم, واهللا تعاىل )٢(ٌَ

ٍمعبود ال يزال عام كان, وكالمه مقروء ومكتوب وحمفوظ من غري مزايلة عنه ٌ ٌ ٌٌ ُ َّ( . 
َاع األنبياء صلوات اهللا تعاىل عليهم وسالمه وتوافقهم تواتـر عىل إمج:  أقول َُ ُ ُ ُ

ٍأن اهللا تعاىل متكلم بكالم أزيل واحد, وثبوت نبوتـهم غري متوقف عىل كالمه تعاىل,  ِ ٍِّ ُ َّ ُ ُ ُ ٍّ ٌٍ ِّ
ُألن األنبياء عليهم السالم إذا ادعوا النبوة وأظهروا املعجزة عىل وفق دعواهم يعلم  َ ُ َّ ُ َِّ َ َ َ

ُدقهم من غري أن يتوقف صدقهم عىل كالمه تعاىل, فيجب اإلقرار بكالمه تعاىلِص ُ َّ ُِ َ . 
ّواتفق املسلمون عىل إطالق لفظ املتكلم عىل اهللا, واختلفوا يف معناه, فعندنا  َ
ِكالمه تعاىل صفة قائمة بذاته غري خملوقة ليست من جنس احلروف واألصوات,  ٍ ُ ٌ ٌ ُ

ٍغري متجز مناف للسكوت وال ٍّ ٌـخرس مكتوب يف املصاحف مقروء باأللسن حمفوظ ُ ٌ ٌَ َ
َّيف الصدور غري حال فيها ال هو وال غريه كسائر صفاته املقدسة عن شائبة احلدوث  ُ ُّ

                                                           

قبل كل فقرة يف نسخ الرشح, ومل ترد »  فصل«َّ من هذه الفقرة حتى الفقرة الثانية عرشة تكررت كلمة )١(
 . يف نسخ املتن

أما من قال .  ًبعد إقراره بأن كالمه تعاىل قائم بذاته, ألنه يصري قائال بقيام احلوادث بذات اهللا:   أي)٢(
 .  قيامه بذاته ـ كاملعتزلة ـ فال يكفربحدوث كالمه تعاىل ونفى
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ٌواحللول والتغيـر, وهو به آمر ناه مـخرب وليس ببدع حيث املرجع واحد, وهو  ُ ُُّ ٍ ٌ ُ ٌِ ٍ ِ
َاإلخبار, إذ األمر عبارة عن تعريف أنه لو فعل َ َ ٌ ُ َّه استحق املدح ولو تركه استحق ُ ََّ َ َ َ

ِالذم, والنهي بالعكس, وقد جاز يف الشاهد كمن اصطلح مع غلامنه أنه إذا قال ُ َّ :
ً, كان أمرا بالصوم لبرش بالنهار, وأمرا بالفطر يف الليـل, ونـهيا عن »زيد« ً ًِ ِ ٍ

ًالـخروج, وإخبـارا بدخول األمري البلـد, واسـتخبارا من مبارك عن ًَ  أوالده, ثم ِ
ً, فهم منه هذه األشياء كلها, فكان أمرا وهنيا وخربا واستخبارا بال »زيد«:  قال ً ً ً َُ ُ ََ ّ ِ

 . ٍاستحالة, فكذا يف الغائب
ُواحلبـر والكاغد َ ُ ْ ُ والعبارات خملوقة ألهنا أفعال العباد, وسيأيت كونـها )١(ِ ٌ ُ

َخملوقة هللا تعاىل, وسميت العبارات كالم اهللا تعاىل ِّ ُُ  ألهنا داللة عىل كالم اهللا حلاجة ً
ُالعباد إليها, فإن معناه إنام يفهم هبا, فإن عبـر عنه بالعربية فهو قرآن ألنه علمه  ََ َ َُّ ِّ َ ُ

َبالغلبة َّ, وإن عرب عنه بالعربية فهو توراة, وإن عرب عنه بالسوريـة)٢(َ َُّّ َ ِّ َ ُِّ  فهو إنجيل, )٣(ُِ
ُواختالف العبارات ال يستلزم اختال ِ ٍف الكالم, كام أن اهللاَ يسمى بعبارات خمتلفة ُ ٍ َّ ُ َ

ٌمع أن ذاته واحدة َ . 
ِكالم اهللا تعاىل خملوق غري قائم بذاته, وقبل خلقه ما كان: وقالت املعتزلة َ َ ٍ ُ ٌ ً متكلام, ُ ِّ

ًوإنام صار متكلام بإحداث احلروف يف اللوح املحفوظ لقوله تعاىل ِّ  :﴿  uv   w
x﴾  ]والـجعل]٣:  الزخرف ,ُ ْ ٌ والتخليق واحد, وألن الكالم يف َ الشاهد من جنس ُ

ُاحلروف واألصوات, ففي الغائب كذلك, ويستحيل قيام الصوت واحلرف   . بالقديمُ
                                                           

ُالكاغد) ١(  . هو القرطاس, واملراد هنا األوراق والصحف: َ
ِّألن القرآن علم عىل كالم اهللا إن عبـر عنه بالعربية:  أي)٢( ُ ٌَ  . واهللا أعلم. َ
 . بالرسيانية:  أي)٣(
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ُأن اآلية حممولة عىل العبارات الـمحدثة, وال ننازعهم يف ذلك, :  واجلواب ُ َ ُ ٌ
ُويؤيد هذا قوله  ِّ ُالقرآن كالم اهللا غري خملوق«:  ^ُ ُ الكالم يف الشاهد «:  مُ, وقوهل)١(»ُ

ٌممنوع, بل الكالم يف الشاهد هو املعنى القائم »  من جنس احلروف واألصوات
 : بالذات, بدليل قول األخطل

ًجعل اللسان عىل الفؤاد دليال ِ َِ ُ ُ َ ِّ َ ُ 
 

َإن الكـالم لفـي الفؤاد وإنمـا ََّ ِ َِ ُ ََّ َ 
 

َوكذا أخبـر اهللاُ عن اليهود بقوله َ  :﴿t  s  r  q  p  o  n  m ﴾
ٍلوال يعذبنا اهللا بام نقول لـمحمد يف خبثنا :  يقولون يف قلوهبم:  , أي]٨:  جادلةامل[ َّ ُ ُِّ

َيل معك كالم أريد أن أخربك به:  ُويقول الرجل لغريه.  إياه ٌِ ُ ِّوألن التعري عن .  )٢(ُُ َّ
                                                           

 من حديث أيب ١٤٩ص»  فنون األفنان يف عيون علوم القرآن« موضوع, أخرجه ابن اجلوزي يف )١(
ُكالم اهللا غري خملوق«:   عن القرآن, فقال^ُسألت رسول اهللا :  الدرداء ريض اهللا عنه قال ويف .  »ُ

َّإسناده عبد امللك بن عبد ربه اخلواص, قال الذهبي يف ترمجته من  َ منكر «:  »ميزان االعتدال«ِّ
 . , وهو هذا»ٌاحلديث, وله عن الوليد بن مسلم خرب موضوع

أنت تر أن االستدالل عىل ثبوت الكالم النفيس يف الشاهد ـ أي يف املخلوق ـ ومثله جيوز االحتجاج فيه  و)٢(
ًببيت شعر مهام كان قائله, عىل أن املصنف استدل بالقرآن أيضا كام تر, ويضاف إليهام قول عمر ريض اهللا 

ُفزورت يف نفيس مقالة«:  عنه يوم السقيفة , وابن جرير الطربي ٢٢٧:  ٤»  لسريةا«أخرجه ابن هشام يف »  َّ
 .  بإسناد صحيح عنه٤٩١: ١» الفصل للوصل املدرج يف املتن«, واخلطيب يف ٢٣٥: ٢» التاريخ«يف 

ومن هذا تعلم بطالن ما يذيعه بعضهم من أن األشاعرة واملاتريدية بنوا مذهبهم يف إثبات الكالم 
 !النفيس عىل بيت لشاعر نرصاين

ِّأنه ليس بحرف وال صوت وال متجزئ :  األول:  هللا بالنفيس جاء العتبارينواعلم أن وصف كالم ا
ُوال متبعض, فكام أنك جتد يف نفسك كالما هذه صفته, فكذلك كالم اهللا سبحانه, وال يراد هبذا  ًِّ

 . تشبيه كالمه سبحانه بكالمنا النفيس
 جواز قيام الصفات بالذات, فالنفيس أنه قائم بذات اهللا, وفيه رد عىل املعتزلة القائلني بعدم:  والثاين

 ... هنا بمعنى الذايت, أي هو قائم بذات اهللا كالعلم والقدرة واإلرادة
 . ُيف إثبات الكالم النفيس, فليـراجع» اإلنصاف«َّوقد توسع اإلمام الباقالين يف 
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َّالكالم لو ثبت يف األزل ثم اتصف به لتغيـر به عام كان عليه, وهو من أمارات  َ َّ ََ َّ
 . احلدث

ُوقالت احلنابلة والكرامية َّ ِكالم اهللا تعاىل ليس غري الـحروف املؤلفة :  َّ ِّ َ ُ
ّواألصوات املقطعة وأنه حال يف املصاحف واأللسنة, ومع ذلك هي قديمة, ألن  ِ َِّ

ٌكالم اهللا مسموع, لقوله تعاىل َ  :﴿Á  À    ¿  ¾  ½ ﴾]وقد دل ]٦:  التوبة ,َّ
َالدليل عىل أن كالمه قديم, فوجب أن  ٌُ َ ٌتكون احلروف املسموعة قديمة, وهو باطل, ُ ً ُ ُ
ٌ, وكل مسبوق حادث, واآلية حممولة عىل )١(ًألهنا تتواىل ويقع بعضها مسبوقا ببعض ُ ٌ ّ

َّالعبارات الـمحدثة كام تقدم َ ُ . 
ٍأخرب اهللاُ عن أمور ماضية كقوله تعاىل:  فإن قيل ٍ َ َ  :﴿r  q    p﴾  ]١:  نوح[ ,

ِ إذا سبق الـمخبـر عنه عىل الـخبـر, وإال ُّ, وهو إنام يصح﴾z  y﴿:  وقال تعاىل َ ََ ُ َ
ًيلزم الكذب, وإن سبق يكون األزيل مسبوقا بغريه, وهو حمال ُّ ُُ ََ . 

ٌأن إخبار اهللا تعاىل ال يتعلق بزمان, ألنه أزيل, واملخبـر عنه متعلق :  واجلواب ُِّ ُّ ٌّ ََ ٍ
ّبزمان, والتغري عىل الـمخبـر عنه ال عىل اإلخبار األزيل ُ ُِّ َ ً, كام أن اهللا تعاىل كان عاملا يف ُ

ُاألزل بأنه سيخلق العالـم, ثم لـام خلقه فيام يزال كان عاملا به بأنه قد خلقه, والتغري  ُّ َّ ََ ً َ َ ََ ُ
 . ِعىل املعلوم ال عىل العلم عندنا, وال عىل الذات عندهم

                                                           

َمن زعم أن :  ـ»  الشامل«ـ ونقله عنه إمام احلرمني يف »  النقض الكبري« قال اإلمام الباقالين يف )١(
َ, ال أول له, فقد خرج »الباء«الواقعة بعد »  السني«بعد »  امليم«, و»الباء«بعد )  بسم اهللا(من »  ِّالسني« َّ

َعن العقول, وجحد الرضورة, وأنكر البدهية, فإن اعرتف بوقوع يشء بعد يشء فقد اعرتف  ََ ََ َ َ ََّ َ َ ُ
َبأوليته, فإذا ادعى أنه ال أول له فقد س َ َّ َّ ِّ َقطت حماجته, وتعني حلوقه بالسفسطة, وكيف يرجى أن َّ ُ َ ََّ ْ َ َ ََ َّ ُ َُّ َ َ َُ ُ

ِّيرشد بالدليل من يتواقح يف جحد الرضوري ْ َ ُ َ ََّ َ َّ َ  . اهـ. ُ
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ِكالمه غري مسموع الستحالة سامع:  ِّثم عند الشيخ أيب منصور املاتريدي ٍ ُ  ما ُ
ًليس بصوت, إذ السامع يف الشاهد يتعلق بالصوت ويدور معه وجودا وعدما,  ً ُ ِ ٍَّ ُُ َّ

ّ أن موسى عليه السالم سمع صوتا يدل عىل كالم اهللا )١(»التأويالت«وذكر يف  ً َ
ِتعاىل, وخص بكونه كليم اهللا ألنه سمع من غري واسطة الكتاب والـملك, ال أنه  ِ َِ َ َِ ِ َ َّ ُ

 . ت واحلرفليس فيه واسطة الصو
ٍوعند الشيخ أيب احلسن األشعري كالمه مسموع لـمـا أن كل موجود كام  ِّ َ ٌُ

َجيوز أن ير جيوز أن يسمع ُ ُصوت :  وعند ابن فورك عند قراءة القارئ شيئان.  ُ
 . ُالقارئ وكالم اهللا تعاىل

يف املصاحف واأللسن :   أي)ّغري حال فيها(:  وقول اإلمام رمحه اهللا تعاىل
َواحلبـر والكاغ(والصدور,  ُ ُد والكتابة خملوقـِ َ فمن ( إشارة إىل نفي مذهب احلنابلة, )ٌةـُ

ٌقال بأن كالم اهللاِ تعاىل خملوق فهو كافر َ َّ باهللا (:  ِّإشارة إىل رد مذهب املعتزلة, وقوله)  َ
ٌ متعلق بـ )العظيم ً, ويمكن أن يكون قسام)كافر(ِّ َ َ ُ . 

ِ أبا حنيفة يف خلق القرآن ستة أشهر ُناظرت:  قال أبو يوسف رمحه اهللا تعاىل َ
ِفاتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر َ َّ ُ  . واهللا أعلم بالصواب. )٢(َّ

                                                           

 . , ط مؤسسة الرسالة٥٢٨: ١» تأويالت أهل السنة« انظر )١(
ًسنة «:  ال إنه قال بإسناده إىل أيب يوسف, فذكره إ٢٥١ص»  األسامء والصفات« أخرجه البيهقي يف )٢(

 . رواة هذا كلهم ثقات: , وقال البيهقي»َستة أشهر«بدل » َجرداء
, ونقله عنه العالمة الكوثري يف تعليقه »رشح املقاصد«قال اإلمام سعد الدين التفتازاين رمحه اهللا يف 

ُانتظم من املقدمات القطعية واملشهورة قياسان, ينتج أحدمها:  »األسامء والصفات«عىل  ُ َ قدم كالم ُِ َ ِ
َواآلخر حدوثه, اهللا تعاىل, وهو أنه من صفات اهللا وهي قديمة,    =وهو أنه من األصوات وهي حادثة,ُ
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 ]^أفضل األمة بعد النبي [
ٍنقر بأن أفضل هذه األمة بعد نبينا حممد :  واخلامس(:  قال ِّ َّ َُّ ٍ أبو بكر ^َّ

ٌّالصديق, ثم عمر, ثم عثامن, ثم عيل ُ ُ ُ ِّ :  رضوان اهللا عليهم أجـمعني, لقولـه تعاىلِّ
﴿  §  ¦*  ª  ©  *¯  ®  ¬     ﴾]وكل من ]١٢−١٠:  الواقعة ,َ ّ

ٍّكان أسبـق فهو أفضل, وحيبهم كل مؤمن تقي, ويبغضهم كل منافق شقي ُ ٍٍّ ُّ ّ ُُ ُ َِ ٍ ُّ ََ .( 
ة واجلامعة عىل أن أفضـل هذه األمـة بعد النبي :  أقول ِّأمجع أهل السنـَّ َّ َُّ ُ َ  أبو ^َ

َّبكر ريض اهللا تعاىل عنه, وأكثر املعتزلة ومجيع الروافض يزعمون أن أفضل األمة  َُ ُ
ٍعيل كرم اهللا وجهه, واإلمامية يزعمون أن من سو عيل وابنَيه وفاطمة ونفر يسيـر  ٍ َ ُِ ٍّ ٌَّ ََّّ

 . ^ُّمن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي 
ُ ال نعدل بأيب ^ِّ زمن النبي كنَّا يف:  لنا أن ابن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام قال ِ َ

ِّبكر أحدا ثم عمر ثم عثامن, ثم نرتك أصحاب النبي  َ ً ُ ال نفاضل بينهم^ٍ ِ أورده .  ُ
 . )١(»الصحيح«البخاري يف 

                                                           

ِّفاضطر القوم إىل نفي أحد القياسني ومنع بعض املقدمات رضورة امتناع حقيـَّة النقيضني, فمنعت  = ِ
َاملعتزلة كونه من صفات اهللا تعاىل, والكراميـة كون كل  ُ َّ ُصفة قديمة, واألشاعرة كونه من جنس َّ ً

َّاألصوات واحلروف, واحلشوية كون املنتطم من احلروف حادثا, وال عربة بكالم الكراميـة  َّ ً َ ُ
ٌواحلشوية, فبقي النزاع بيننا وبني املعتزلة, وهو يف التحقيق عائد إىل إثبات كالم النفس ونفيه, وأن 

ٌّ هو كالم حيس أو ال? فال نزاع لنا يف حدوث الكالم القرآن هو أو هذا املؤلف من احلروف الذي ِّ
ِّاحليس, وال هلم يف قدم النفيس لو ثبت, وعىل البحث واملناظرة يف ثبوت الكالم النفيس وكونه هو  ِ َ ِ
َالقرآن ينبغي أن حيمل ما نقل من مناظرة أيب حنيفة وأيب يوسف ستة أشهر, ثم استقر رأهيام أن من  ُ َّ َ َ ِ ُ

 . رآن كافرقال بخلق الق
 ). ٤٦٢٨(و) ٤٦٢٧(ً, وأخرجه أيضا أبو داود )٣٦٩٧(و) ٣٦٥٥( برقم )١(
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ٍادعي يل أبا بكر «:  ^قال رسول اهللا :  وعن عائشة ريض اهللا تعاىل عنها قالت ِ ْ
َوأخاك حتى أكتب كتابا, فإين أخاف أن يتمنَّ َ ََّ َُ ً ٌى متمن ويقول قائلِ َ ٍّ َ أنا, ويأبى اهللاُ :  َُ

ٍواملؤمنون إال أبا بكر َ«)١( . 
ُّأي الناس أحب إليك? :  ^ُقلت للنبي :  وعن عمرو بن العاص أنه قال ُِّ

ِّمن الرجال? قال: ُقلت. »عائشة « : قال َ  . )٢(»عمر«: َثم من? قال: ُقلت. »أبوها « : ِ
َإن جئت ومل أجدك:  ٌوقالت امرأة ْ ِ َ ـ كأهنا تريد املوت ـ? قالُ ِإن مل جتديني «:  ُ َ

ٍفأتـي أبا بكر ِ ْ  . ِّواألحاديث يف الصحاح. )٣(»َ
ِأبو بكر سيدنا وأحبنا إىل رسول اهللا : وقال عمر ُّ ُِّ ٍ^)٤( . 

ِأنت صاحبي يف الغار وصاحبي عىل «:   أليب بكر^وقال رسول اهللا  َ
ِالـحوض َ«)٥( . 

                                                           

» اريـح البخـصحي«وه يف ـا, وهو بنحـمن حديث عائشة ريض اهللا عنه)  ٢٣٨٧(م ـه مسلـ أخرج)١(
ْأنا أوىل: ويقول قائل«: , وعند مسلم)٥٦٦٦( َ« . 

من )  ٣٨٨٦(و)  ٣٨٨٥(لرتمذي , وا)٢٣٨٤(, ومسلم )٤٣٥٨(و)  ٣٦٦٢( أخرجه البخاري )٢(
 . حديث عمرو بن العاص

من )  ٣٦٧٦(, والرتمذي)٢٣٨٦(, ومسلم )٧٣٦١(و)  ٧٢٢٠(و)  ٣٦٥٩( أخرجه البخاري )٣(
 . حديث جبري بن مطعم ريض اهللا عنه

ُّأبو بكر سيـدنا وخرينا وأحبنا إىل «:  بإسناد حسن عن عائشة, عنه, بلفظ)  ٣٦٥٦( أخرجه الرتمذي )٤( ُِّ ُ
 . »^هللا رسول ا

أبو بكر «:  كان عمر ريض اهللا عنه يقول:  عن جابر بن عبد اهللا قال)  ٣٧٥٤(وأخرج البخاري 
َسـيـدنا, وأعتـق سيـدنا َ ُِّ َِّ« . 

املعجم «وأخرجه الطرباين يف .  من حديث عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنه)  ٣٦٧٠( أخرجه الرتمذي )٥(
» فتح الباري«وأخرجه الطربي ـ كام يف .   عنهاممن حديث ابن عباس ريض اهللا)  ١٢١٢٧(»  الكبري

 . وأسانيدها ضعيفة. ّ ـ من حديث عيل كرم اهللا وجهه٣١٨: ٨للحافظ ابن حجر 
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ٍال ينبغي لقوم فيهم «: وقال َ ُأبو بكر أن يؤمهم غيـرهِ َُ ََّ ُ ٍ«)١( . 
َّأنا أول من تنْشق عنه األرض, ثم أبو بكر, ثم عمر«: وقال َّ َُ ُّ َ َ ُ َّ«)٢( . 

ِوما فضلكم أبو بكر بكثرة الصيام «:  ٍ بمحرض من الصحابة^وقال  ِّ ِ ٍ َ َ َ
ِوالصالة, ولكن فضلكم بيشء وقـر يف قلبه ِ َ ِّ َُ ْ ٍَّ َ َ«)٣( . 

ًأبرش يا أبا بكر, فإن اهللاَ يتجىل للنَّاس عامة ولك «:  الَّولـمـا خرج من الغار ق ََّّ ِ َّ َ ََ ٍ ْ ِ َ
ًخاصة َّ«)٤( . 

َواألحاديث الصحيحة الواردة يف فضائل أيب بكر كثرية, وال خيفى أن من  َّ ُ ٌُ ُ
ًأوتـي طبعا سليام وعقال مستقيام ال حاجة له إىل ذلك, فإن تواتر كونه صديقا يكفي  َ ًِّ ُِ ِ ِ َِ ًَ ًً ُ

ِفضليـته ريض اهللا تعاىل عنهمؤونة أ َّ . 
                                                           

 . من حديث عائشة ريض اهللا عنها, وإسناده ضعيف) ٣٦٧٣( أخرجه الرتمذي )١(
بعاصم بن عمر بن َّمن حديث عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام, وضعفه )  ٣٦٩٢( أخرجه الرتمذي )٢(

 . حفص العمري
من »  نوادر األصول«أخرجه الرتمذي احلكيم يف :  ١٠٠:  ١»  اإلحياء« قال احلافظ العراقي يف ختريج )٣(

هو عند :  ٢٤٨:  ٢»  كشف اخلفاء«وقال العجلوين يف .  ًقول بكر بن عبد اهللا املزين, ومل أجده مرفوعا
 . ًمنيع عن أيب بكر, كالمها مرفوعااحلكيم الرتمذي وأيب يعىل عن عائشة, وأمحد بن 

ِّونسبه ابن القيم يف  َّ إىل أيب بكر بن عيـاش املقرئ من كالمه يف أيب بكر ١١٥ص»  املنار املنيف«ُ
 . الصديق ريض هللا عنه

َوقـر«: وقوله ِّ َوقر«: , وجيوز ضبطه بالبناء للفاعل)ف(و) ص(ُكذا ضبطت يف » ُ َ َ« . 
 من حديث ١٩:  ١٢»  تاريخ بغداد«, واخلطيب يف ١٨٥٨:  ٥»  لكاملا« باطل, أخرجه ابن عدي يف )٤(

َجابر, وحكام عليه بالبطالن, واهتام به عيل بن عبدة الـمكـتب أحد رواته َ َ َِ ْ َُ َّ ثم ذكر اخلطيب أن أبا .  َّ
ًحامد أمحد بن عيل بن حسنويه املقرئ رسقه من عيل بن عبدة فركب له إسنادا ورواه, قال َّ ِّ َ ومل يكن :  َ

 . قةبث
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ُلو كان بعدي نبي لكان عمر «:  ^ُثم بعده عمر ريض اهللا تعاىل عنه, فإنه قال  ٌَّ َ
َّبن اخلطابا ُ«)١( . 

َّأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنَّة من األولني «:  وقال عليه السالم َ ِِّ ِ ِ ِ ُ ُ ٍ
ِواآلخرين إال النَّبييـن والـمرسلني َ ُ ِّ ِ«)٢( . 

ِما من نبي إال وله وزيران من أهل السامء ووزيران من «:   عليه السالموقال ِ ِِ ِِ َّ ٍِّ
ِأهل األرض, فأما وزيراي من أهل السامء فجربئيل وميكائيل, وأما وزيراي من  َِّ َّ َُّ ُ ِ ِ ِِ

ُأهل األرض فأبو بكر وعمر ٍ ِ ِ«)٣( . 
ُّإنـي ألنظـر إىل شياطني اإلنس والـجن قد فروا «: وقال ُِّ ِ ِ ِ ُ  . )٤(»ِمن عمرِّ

ُإين لواقف يف قوم فدعوا:  وعن ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام َ ٍ ٌ ِ  اهللاَ لعمر, )٥(َ
َوقد وضع عىل رسيره ِ, إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه عىل منكبي يقول)٦(ُِ َِ َ َ ٌ :

, إن كنت ألرجو أن يـجعلك اهللاُ مع صاحبيك, ألين كثريا ما كنت  ُيرحـمك اهللاُ ًُ َ َ َِ َ ُ
ُأسمع ُكنت وأبو بكر وعمر, وفعلت وأبو بكر وعمر, :   يقول^َ رسول اهللا َ ُُ ُ

                                                           

 . َّوحسنه من حديث عقبة بن عامر ريض اهللا عنه) ٣٦٨٦( أخرجه الرتمذي )١(
وأخرجه .  من حديث عيل ريض اهللا عنه)  ٩٥(, وابن ماجه )٣٦٦٦(و)  ٣٦٦٥( أخرجه الرتمذي )٢(

من حديث أيب )  ١٠٠(وأخرجه ابن ماجه .  من حديث أنس ريض اهللا عنه)  ٣٦٦٤(الرتمذي 
 . يث صحيح بمجموع طرقهواحلد. جحيفة ريض اهللا عنه

 . وإسناده ضعيف. من حديث أيب سعيد الـخدري) ٣٦٨٠( الرتمذي  أخرجه)٣(
 . من حديث عائشة ريض اهللا عنها) ٣٦٩١( الرتمذي  أخرجه)٤(
 . , واملثبت من مصدر التخريج»يف يوم قد غفر« : َّ حترف يف األصول اخلطية إىل)٥(
 . واملثبت من مصدر التخريج, »رهعىل األرض رسي«: يف األصول اخلطية )٦(
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ُوانطلقت وأبو بكر وعمر, ودخلت وأبو بكر وعمر, وخرجت وأبو بكر وعمر,  ُ ُُ ُ ُ
َفالتـفت فإذا عيل بن أيب طالب كرم اهللاُ وجهه َُّ ُّ ُّ َ َ)١( . 

خالف ثم بعده عثامن ريض اهللا تعاىل عنه, هو الظاهر من مذهب أصحابنا, ب
ًما روي عن أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل أنه كان يفضل عليا عىل عثامن ريض اهللا تعاىل  َّ ُُ ِّ

 . )٢(عنهام
ُأال أستحيـي من رجل تستحي منه املالئكة«:  وجه الظاهر قوله عليه السالم َ َ ٍَ ِ ْ «

ِحني سألته عائشة ريض اهللا تعاىل عنها عن تسوية ثيابه وجلوسه بدخول عثامن  ِِ ُ ُ ْ َ
 . )٣(يض اهللا تعاىل عنه, ومل يفعل ذلك بدخول أيب بكر وعمر ريض اهللا تعاىل عنهامر

ُلكل نبي رفيق, ورفيقي ـ يعني يف اجلنَّة ـ عثامن«: وقوله عليه السالم ِ ٌِ ٍّ ِّ ُ«)٤( . 
ِ عن حممد بن احلنفية أنه قال)٥(ورو أبو داود َِّ ِ ٌأي الناس خري :  ُقلت أليب:  َّ ِ ُّ

َثم من? قال:  ُقلت.  أبو بكر:  قال? ^بعد رسول اهللا  َثم خشيت أن أقول.  عمر:  َّ ُ َّ :
                                                           

 . من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام) ٣٦٧٧( أخرجه البخاري )١(
 . ًعنه أيضا) ٩٨(, وابن ماجه )٢٣٨٩(, ومسلم )٣٦٨٥(وأخرج نحوه البخاري 

, ٥٤٦لإلمام حممد بن احلسن ص»  السري الكبري«, و٦٤لإلمام أيب حنيفة ص»  الفقه األكرب« انظر ٢)(
» مناقبه«, و٧٦ و٧٥للموفق املكي ص»  مناقب أيب حنيفة«, و١٦٣البن عبد الرب ص»  ءاالنتقا«و

وتفضيل عثامن عىل عيل ريض اهللا تعاىل عنهام هو ما ذكره اإلمام .  ٣٤٥ و١٥٥للكردري ص
 . , وهي عقيدة اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه»عقيدته«الطحاوي يف 

 . عنهامن حديث عائشة ريض اهللا ) ٢٤٠١(أخرجه مسلم ) ٢(
هذا حديث غريب :  من حديث طلحة بن عبيد اهللا ريض اهللا عنه, وقال)  ٣٦٩٨( أخرجه الرتمذي )٤(

 . ليس إسناده بالقوي, وهو منقطع
 . وإسناده ضعيف. من حديث أيب هريرة) ١٠٩(وأخرجه ابن ماجه 

 ). ٣٦٧١(ً, وأخرجه أيضا البخاري )٤٦٢٩( برقم )٥(
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َثم من? فيقول ِثم أنت يا أبت? فقال:  ُعثامن, فقلت:  َّ َ َ . ٌما أنا إال رجل من املسلمني:  َّ
ٍّفخشية حممد بن احلنفية عن قول عيل ِ َِّ ِ َّ َدليل عىل أنه عرف رأي أبيه أنه »  َّثم عثامن«:  ُ ٌ

َكان يفضل عثامن  ُ ِّ  . ِعىل نفسهُ
ِّوفضائله من بني الصحابة كتجهيز جيش العرسة, وإقامة النبي  ِ ُ ِ ِ َ يده مقام ^ُ َ

ِّيده يف بيعة الرضوان ِ ِّ, وتزويج النبي عليه السالم ببنتيـه رقية وأم كلثوم منه, )١(ِ َِّ َّ ِ َ ِ
ٌومجعه القرآن, مشهورة َ ِ َ . 

َثم بعده عيل كرم اهللا وجهه, لقوله  َّ ُّال يـحب«:  ^ٌّ َك إال مؤمن, وال يبغضك ُِ َُ ِ ُِ ٌ ُ
ٌّإال منافق شقي ٌُ ِ«)٢( . 

ٍإن عليـا منِّي وأنا منه, وهو ويل كل مؤمن«: وقوله عليه السالم ِّ ُّ ً ََّّ«)٣( . 
ِأنت أخي يف الدنيا واآلخرة«: وقوله عليه السالم َِ ُّ َ«)٤( . 

                                                           

ًجيـش العسـرة فأخرجه البخاري تعليقا ُزه ريض اهللا عنه ـ أما جتهي)١( ُ ) ٣٦٩٩(, والرتمذي )٢٧٧٨(َ
الرمحن من حديث عبد )  ٣٧٠٠(وأخرجه الرتمذي .   من حديثه٢٣٦−٢٣٣:  ٦, والنسائي )٣٧٠٧(و
 . من حديث عبد الرمحن ابن سمرة) ٣٧٠١(بن خباب, وا

٤٠٦٦(و)  ٣٦٩٨(بخاري  يده الرشيفة مقام يده يوم بيعة الرضوان فأخرجه ال^وأما إقامة النبي 
 . من حديث عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام) ٣٧٠٦(, والرتمذي )

 . ريض اهللا عنهمن حديثه هو ) ١١٤(, وابن ماجه )٣٧٣٦(, والرتمذي )٧٨( أخرجه مسلم )٢(
 . بإسناد حسن من حديث عمران بن حصني) ٣٧١٢( أخرجه الرتمذي )٣(

أن :  من حديث الرباء ريض اهللا عنه)  ٣٧١٦(ذي , والرتم)٤٢٥١(و)  ٢٧٠٠(وأخرج البخاري 
 . »أنت مني وأنا منك«:  قال لعيل^النبي 

 . من حديث من حديث ابن عمر, وإسناده ضعيف) ٣٧٢٠( أخرجه الرتمذي )٤(
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ٌّوكان عند النبي عليه السالم طيـر مشوي, فقال ِ َ ٌ َّاللهم ائ«:  َِّ ِّـتني بأحب ُ َ ِ
َخلـقـك إليك يأكل معي هذا الطيـر َّ ُ ُْ َ َ ِ َ, فجاء عيل ريض اهللا عنه فأكل معـه»َ َ ٌّ)١( . 

ُّألعطـيـن هذه الراية غدا رجال يفتح عىل يديه يـحب «:   يوم خيرب^وقال  ُ ُ َّ َِ َِ ً ً َ َّ ُ
ُاهللاَ ورسوله, ويـحبه اهللاُ ورسوله َُّ ً, ثم أعطى الراية عليا ريض اهللا »ُِ  . )٢(تعاىل عنهََّ

ِوقد استدل اإلمام عىل أفضليتهم بقوله تعاىل َّ ُ َّ  :﴿  §  ¦* ©  
ª ﴾]وال شك أن من كان أسبق كان أفضل]١١−١٠: الواقعة ,َ َ َ َ َ ََّ َّ . 

ٍّوحيبهم كل مؤمن تقي(:  وقوله ٍ ّ ِّمن أحبهم فبحبي «:  ^ إشارة إىل قوله )ُّ ُ َّ َِ َ
َأحبهم, ومن أبغضهم فببغيض أبغضهم ََ ْ َُ َّ َِ ِّ, وال شك أنه ال يـحبهم بحبه عليه )٣(»َ ُ ُّ ُِ َّ

ٌّالسالم إال مؤمن تقي, وال يبغضهم إال منافق شقي ٌٌّ ِ ُِ ُ ٌ . 
ٌال يفضل أحد بعد الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعني إال بالعلم :  ثم قيل َّ ُ

ِفضل أوالدهم عىل ترتيب فضل آبائهم, إال أوالد فاطمة ريض اهللا:  وقيل.  والتقو ْ َْ َِ ُ 
ِتعاىل عنها فإهنم يفضلون عىل أوالدهم لقرهبم من رسول اهللا  ُ َّ ُ, وألهنم العرتة ^ُ ِ

ًالطاهرة والذرية الطيبة الذين أذهب اهللاُ عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ُ ُ َُّ ِّ َِّّ َ ْ َ ِّ ََّ ُ . 
ِوإنام تصد اإلمام لبيان أفضليتهم, ومل يذكر ترتيب خالفتهم, ألن ثبوت  ِ َِ َّ ُ ِّ

ُّ لواحد منهم مستلزم لتعينه لإلمامة, ألن إمامة املفضول مع وجود َّاألفضلية ٌ ُِ ٍ
 . الفاضل ال جيوز عندهم

                                                           
من حديث أنس بن مالك ريض اهللا )  ٨٣٤١(»  الكرب«, والنسائي يف )٣٧٢١( أخرج الرتمذي )١(

 . وإسناده ضعيف. عنه
من حديث سهل )  ٢٤٠٦(, ومسلم )٤٢١٠(و)  ٣٧٠١(و)  ٣٠٠٩(و)  ٢٩٤٢(ه البخاري  أخرج)٢(

 . بن سعد ريض اهللا عنهاما
 . من حديث عبد اهللا بن مغفل, وإسناده ضعيف) ٣٨٦٢( أخرجه الرتمذي )٣(
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 ]خلق أفعال العباد[
َّنقر بأن العبد مع أعامله وإقراره ومعرفته خملوق, فلـمـا كان :  السادس(:  قال ٌُّ ِ ِِ َ

ًالفاعل خملوقا فأفعاله أوىل أن تكون خملوقة ُ ًُ( . 
ٌأفعال العباد ومجيع احليوانات خملوقة هللا تعاىل, ال :  سنةُقال أهل ال:  أقول ِ ِ ُ

ُخالق هلا غريه, وهو مذهب الصحابة والتابعني رضوان اهللا عليهم أمجعني ُ ُ َ ِ . 
َهم موجدون ألفعاهلم االختيارية, وكانوا ال يتجارسون عىل :  وقالت املعتزلة ََ ِ َّ ِ

َّتسمية العبد خالقا إىل أن نشأ الـجبائي, فر ُ ً ِ َّأ أن ال فرق بني اإلجياد واخللق, فسمى ِ َ ْ
ِالعباد خالقني ألفعاهلم, ومل يبال بخرق اإلمجاع ْ َ ِ ُ َِ ِ ِ . 

ُّوقال اجلربية ورئيسهم جهم بن صفوان الرتمذي, وهو مذهب أيب احلسن  َُّ ُ
ّال فعل للعبد أصال وال اختيار وال قدرة هلم عىل أفعاهلم, وهي كلها :  )١(ِّاألشعري ََ ُ َ ً ِ
ُارية كحركات الـمرتعش وحركات العروق النابضة, وإضافتها إىل اخللق اضطر َِ ُ ٌ َّ

ِجماز, وهي عىل حسب ما يضاف إىل حمله ال إىل حمصله, فعندهم ِّ ُِّ ُ ٌجاء زيد وذهب :  ٌ
ُطال الغالم وابيض الشعر:  ٌعمرو, كقولك َّومبنى املذهبني ـ أي اجلربية والقدرية ـ .  َُّ َّ

َأصل هلام, وهو أن دخول ً مقدور واحد حتت قدرة قادرين حمال اعتبارا بالـشاهد ٌ ٌُ َ ِ ٍ ٍ
                                                           

 نسبة اجلرب إىل مذهب األشعري ليس بصحيح, بل مذهب األشعري إثبات اختيار العبد ووقوع )١(
ُوجيب أن يعلم أن العبد له :  »اإلنصاف« عند اختيار العبد له, قال الباقالين يف الفعل بخلق اهللا

ٌكسب وليس جمبورا بل مكتسب ألفعاله من طاعة ومعصية وإطالقات بعض األشاعرة .  اهـ.  ًٌ
ُما يوهم اجلرب, يفهم يف ضوء قوهلم إن إمكان االختيار ينايف اجلرب َ ُ ُومذهب املاتريدية يف هذا .  ُِ

ُأوضح من مذهب األشاعرة, وبعض األشاعرة كإمام احلرمني عىل قول املاتريديةالباب  واهللا .  ُ
 . تعاىل أعلم
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َالذي هو دليل الغائب, وهذا ألن ما كان مقدورا للقادر ال بد وأن حيصل عندما  ُ َّ ً
ْيدعوه الداعي إىل فعله, وأن ال حيصل عندما يرصفه الصارف عن فعله, فلو فرضنا  َ َ ُِ ِِ ُِ ِ ِ َ َُ

َمقدورا واحدا بني قادرين, وحصل  ِ ً ِالداعي إىل الفعل يف حق أحدمها, وحصل ً ِِّ ِ
َالصارف عن الفعل يف حق اآلخر, لزم أن يوجد ذلك الفعل وأن ال يوجد, وهذا  ََ َُ َِ َِ ِ ِّ ُِ

ٌحمال, فالقول بوجود مقدور حتت قدرة قادرين حمال ُ ٌَ ِ ٍ . 
ُوإذا عرف هذا فاجلربية قالوا َّ َ ِ َّال قدرة للعبد عىل االخرتاع لـمـا تبني,:  ُ َ ِ  فكان َ

ًاهللاُ مـختـرعها رضورة ََ ِ ِقدرة العبد عىل األفعال ثابتة رضورة األمر :  وقالت املعتزلة.  ُ َ ٌُ
ِوغريمها, واألمر للعاجز  ]٤٣:  البقرة[﴾ n    m  l  k﴿:  هبا بقوله ِ ٌ حمال, ُ

ًفانتفت قدرة الباري عنها رضورة ُ ََ . 
َّثم احتج كل واحد من الفريقني عىل ما ادعاه باملعقول و ٍَّ املنقول, وأجاب ّ

َّعام ادعاه اآلخر, فقال األولون ِلو كان الفعل باختيار العبد وقدرته, :  األول:  َُّ ِِ ُ
ٍفإذا اختار العبد وأراد ما يناقض مراد اهللا تعاىل, بأن أراد العبد تسكني جسم  َ ُُ َُ َ ُْ ِ

َأراد اهللاُ حتريكه, فإما أن يقع مرادمها, فيلزم مجع النَّقيضني, أو مل ي ُ ُ َ ٍقع مراد واحد ََ ُ
ُمنهام فيلزم رفع النقيضني, أو يقع مراد أحدمها دون اآلخر, فيلزم الرتجيح بال  ُ ُ ُُ ُِ َ
َّمرجح, ألن قدرته تعاىل وإن كانت أعم من قدرة العبد لكنهام بالنسبة إىل هذا  َ ِّ
ُاملقدور متساويتان يف االستقالل بالتأثري يف ذلك املقدور الواحد, واليشء 

َة حقيقية ال يقبل التفاوت, فإن القدرتني بالنسبة إىل اقتضاء وجود ُالواحد وحد ًَ ُ َُّ ً
ٍهذا املقدور عىل السوية, إنام التفاوت يف أمور خارجة عن هذا املعنى, وإذا كان  ٍ ُ َّ َّ

 . َكذلك امتنع الرتجيح
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ُ, وأفعال العباد ]١٦:  الرعد[﴾ y  x  w  v﴿:  وأما الثاين فنحو قوله تعاىل
ُيشء, فيكون ا َهللاُ خالقها, وقوله تعاىلٌ , ]٩٦:  الصافات[﴾ ¥  ¦  §  ¨﴿:  ِ
, ]٣٩:  األنعام[﴾ m  l  k  j  i  h  g    f  e  d﴿:  وقوله تعاىل

 . وأمثال ذلك كثرية
ُوأجابت املعتزلة عن املعقول بأن عند اجتامع القدرتني يقع مراد اهللا تعاىل  َ ِ َّ ُ

َدون مراد العبد, وال نسلم أن القدرتني متساويتان يف ا ُُ الستقالل بالتأثري يف ذلك ِّ
ٍاملقدور, بل مها متفاوتتان يف القوة والضعف, ولذلك يقدر قادر عىل حركة مسافة  ِ ٌِ ُ َّ
ًيف مدة ال يقدر قادر آخر عليها يف تلك املدة, ولو كانت القدر متساوية لكانت  ُُ ُ ٌ َُ ٍَّ

ًاملقدورات متساوية, وليس كذلك ُ . 
ّ أضافت األفعال إىل العباد وعلقتها وعن املنقول باملعارضة باآليات التي

µ    ﴿, ]٧٩:  البقرة[﴾ Z  Y  X  W  ]﴿:  ِبمشيئتهم, كقوله تعاىل
, ]١١:  , الرعد٥٣:  األنفال[﴾ N  M    L  K﴿, ]١١٦:  األنعام[﴾ ¶  ¸  ¹

﴿x  w  v  u  t ﴾]٣٠: املائدة[﴾ ²    ³  ´﴿, ]٨٣ و١٨: يوسف[ ,
﴿h  g  f  e    d  ﴾]٢١:  الطور[ ,﴿l  k    j  i  h  g ﴾]الكهف :
٢٩[ ,﴿q  p  o ﴾]٤٠:  فصلت[ ,﴿q  p  o ﴾]١٢:  عبس[ ,﴿ Ò  Ñ  Ð  Ï

 Õ Ô  Ó﴾ ]٣٧: املدثر[ . 
َّواسـتدلوا عىل مدعاهم باملعقـول قالوا ُ ُلو مل يكن العبد خمتارا لقبح تكليفه, :  ّ َ ًَ ُ ُ

ٌألنه حينئذ تكون أفعاله جارية جمر أفعال اجلمـادات, والالزم باطل باتفاق  ًُ
 . ليس بقبيحَالعقالء عىل أن التكليف 
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ك اإللزام لوجهني ُوأجابت اجلربية بأن ما ذكرتم مشرتَ َ ُ ّ ُ َّ : 
ك وعند :األول ِ أن الفعل املأمور به عند استواء داعي الفعل وداعي الرتَّ ِ ِْ َِ َ

ًمرجوحيـته ممتنع, وعند رجحان الداعي واجب, فيكون الفعل إما ممتنعا وإما  ُ ٌ ٌ َِّ
َواجبا, فال يكون مقدور العبد, فيق ُبح التكليف بهً ُ . 

َ أن الفعل املأمور به إن علم اهللاُ وقوعه وجب وقوعه, وإن علم عدم :والثاين َ َُ َ ََ ِ َ ِ
ُوقوعه امتنع وقوعه, فال يكون مقدورا للعبد, فيقبح التكليف به ُ ُ ًَ ُ ُ ِ . 

ُوأصحابنا أهل السنة رمحهم اهللا لـمـا وجدوا تفرقة بديـهيـة بيـن ما نزاوله ـ  ُُ ً ًَّ َُّ
ُّنبارشه ـ من األفعال االختيارية, وبني ما نحسه من اجلامدات من احلركات :  أي ِ ُِ َُّ ُ

ًالصادرة بدون شعور واختيار, فإهنم علموا بالبدهية التي يصري دافعها مكابرا أن  ِ ُ ُ ِ ُ ٍ ٍ
ًلالختيار مدخال يف األول دون الثاين ْ َ . 

ٍومنعهم الدليل الدال عىل أن اهللا تعاىل خالق كل يشء ِّ َّ َُ ِ, عن إضافة الفعل ُ ِ
ِاألفعال واقعة بقدرة اهللا وكسب :  ًإىل اختيار العبد مطلقا مجعوا بني أمرين وقالوا ْ َ ِ ٌ

ِالعبد عىل معنى أن اهللا تعاىل أجر عادته بأن العبد إذا صمم العزم عىل فعل  ِ َ َ َّْ َ َ َ َ
ِالطاعة خيلق اهللاُ تعاىل فعل الطاعة فيه, وإذا عزم عىل فعل املعصي ِ َِ َ َة خيلق فعل ُُ ُِ ُ

ًاملعصية فيه, وعىل هذا يكون العبد كاملوجد لفعله, وإن مل يكن موجدا حقيقة,  ً ِ ِِ ِ ِ ُ
ُوهذا القدر كاف يف األمر والنهي, وإذا عرف استحالة قدرة االخرتاع للعبد  َ ِ ُِ ٍ ُ
َوثبوت الفعل والقدرة له ثبت جواز دخول مقدور واحد حتت قدرة قادرين ِ ِ ٍ ِ ٍِ ِ ُ َ ُِ :

ُقدرة االكتساب, وإنام املستحيل دخوله :   قدرة االخرتاع, واألخر:إحدامها ُ
ْحتت قدرتني كل واحدة منهام قدرة االخرتاع أو قدرة االكتساب, واألوىل أن  َ ّ َ
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ُيسلك يف هذا املقام طريقة السلف رمحهم اهللا تعاىل, وترتك املناظرة فيه, ويفوض  َّ ُ ُُ َُ ُ َ َ
 . )١(ُعلمه إىل اهللا تعاىل

َّ يشري إىل أن اإليامن خملوق, وقد تقدم )مع أعامله وإقراره ومعرفته(:  وقوله ٌ
 . )٢(فيام مىض

ًفأفعاله أوىل أن تكون خملوقة(:  وقوله َ َ ُْ َ ألن فيه إظهار كامل القدرة بكونه )َ
ُقادرا عىل أفعال الغري, وبه متتاز القدرة القديمة عن القدرة احلديثة, واملشيئة الشاملة  ُ ُ ًُ

ٌّوبه يظهر أنه مترصف يف مقدور عباده مستبد بتحصيل مراده. القارصةعن املشيئة  ِ ُ ٌُ ِّ . 

 ]الرزق[
ُنقر بأن اهللاَ تعاىل خلق اخللق ومل يكن هلم طاقة, ألهنم ضعفاء :  والسابع(:  قال ٌ َ َ َّ ُّ

ُعاجزون, واهللاُ خالقهم ورازقهم, لقوله تعاىل ُِ ِ ِ  :﴿ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
ُ, والكسب ح]٤٠:  الروم[  ﴾½  ¾  ¿ ْ ِالل, وجـمع املال من احلالل َ ُ َ ٌ

ٌحالل, وجـمع املال من احلرام حرام ِ ُ ٍوالناس عىل ثالثة أصناف.  ٌ ُاملؤمن الـمخلص :  ُ ُِ ُِ
ِيف إيامنه, والكافر اجلاحد يف كفره, والـمنافق الـمداهن يف نفاقه ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُُ ِ ُ َواهللاُ تعاىل فرض .  ُ

َعىل الـمؤمن العمل, وعىل الكافر اإليامن, ِ َ ِ ِ َ وعىل الـمنافق اإلخالص, لقوله تعاىلُ ِ ُ :

                                                           

أن اهللا سبحانه وتعاىل خالق كل :  األول:   والواجب عىل املكلف يف مسألة الكسب أن يعتقد أمرين)١(
ِأن العبد ليس مـجبـرا عىل فع:  والثاين.  ِيشء, لـام ذكر املؤلف من األدلة ً َ له املخلوق هللا, وما بني ُ

ّهذين األصلني هو ما يسمى بمسألة الكسب, وحتريرها بالتفصيل الذي يذكره الـمتكلمون ليس  ُ َّ ُ
ًواجبا عينيا ً . 

 . ٧١ انظر ص)٢(
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﴿D  C  B  A ﴾]وأهيا الكافرون )١(أهيا املؤمنون أطيعوا:  , يعني]١:  النساء ,
ِآمنوا, وأهيا املنافقون أخلصوا ِ( . 

َّاخللق واإلجياد بمعنى واحد, واخللق بمعنى املخلوق كالرضب بمعنى :  أقول ُ ٍُ ً ُ
 . املرضوب

َصانع العامل أوجد املخلوقا َ َت كلها وهم ضعفاء ال قدرة هلم عىل تدبري ُ ّ ِ
ُأحواهلم عاجزون عام يتم به قوام بدنـهم, وإليه اإلشارة بقوله تعاىل َِ َ ُ ُّ َّ  :﴿ i  h

l  k    j ﴾ َفرزقهم وقواهم وجعل هلم السمع واألبصار واألفئدة كام أشار َ ََّ ََّ
¶  ¸    º  ¹ ﴿:  , وقال]٥٤:  الروم[﴾  r  q  p  o  n  m﴿:  إليه بقوله

 . ]٤٠: الروم[﴾ ¾ ¿« ¼ ½ 
ِوالرزق عندنا عبارة عن الغذاء, كام جاء يف قوله تعاىل ُ ِّ  :﴿ F  E  D  C  B

J  I  H    G ﴾]ِحالال كان ذلك أو حراما, وكل يستويف يف مدة حياته ما   ]٦:  هود ِ ّ ً ً
َقدر له, قال عليه السالم ِّ َّإن روح القدس نفث يف روعي أن نفسا لن تـموت حت«:  ُ َ َ َ َُ ُ ُ ًُ ْ َّ َ َ ُ َّْ ى َِ

ِتستـكمل رزقها, أال فاتقوا اهللاَ وأجـملوا يف الطـلب َ ُ ََّ َِ ِْ َّ َ َْ ِ ْ ُ, فعىل هذا ال يمكن أن )٢(»ْ ُ
َيأكل أحد رزق غريه أي غذاءه, وال أن يأكل غريه رزقه َُ َ ََ ٌ . 

                                                           

 . »بالعمل الصالح«: بعد هذا» الطبقات السنية« زاد يف )١(
, )١٠٣٧٦(»  شعب اإليامن«البيهقي يف , و)٤٩٤(»  الزهد«َّ, وهناد يف ٢٢٧:  ١٣ابن أيب شيبة أخرجه   )٢(

من حديث عبد اهللا )  ٤١١٢(»  رشح السنة«, والبغوي يف )١١٥١(»  مسند الشهاب«والقضاعي يف 
َوإسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عبد اهللا, وقد أسقط يف بعض .  بن مسعود ريض اهللا عنها ِ

 . الروايات
     =  . , لكن إسناده ضعيف من وجه آخر متصل٥: ٢» املستدرك«وأخرجه احلاكم يف 
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ِة أنه عبارة عن الـملك, وقد جاء به قوله تعاىلـوعند املعتزل ْ ُ ٌ  :﴿ S  R

T ﴾]َام رزقا, ألنه غري ملك, ويأكل غريه رزقه أي , فال يكون احلر]٣:  البقرة ًُ ُ ٍ ُ
ِملكه, وهو يأكل رزق غريه َ ُ َ ُ . 

َوالشيخ أبو احلسن الرستغفني ْ َ ْ َ وأبو إسحاق اإلسفرايني ما حققا اخلالف )١(ُّ َّ
ٌّاخلالف لفظي, وهو الصواب: يف هذه املسألة, وقاال ُ . 

َولعل هذا الفصل إىل هاهنا إشارة إىل ما ذكرنا من ِّ بحث الرزق, وإال فقد َّ
ٌعلم من الفصل املتقدم أن العبد مع أعامله ومعرفته خملوق َ ِّ َ ِ ُ)٢( . 

                                                           

 من حديث أيب ٢٧:  ١٠»  احللية«, وأبو نعيم يف )٧٦٩٤(»  املعجم الكبري«وأخرجه الطرباين يف  =
 . أمامة ريض اهللا عنه, وإسناده ضعيف

من حديث )  ١١٨٥(»  الشعب«, ومن طريقه البيهقي يف ٢٣٣:  ١»  مسنده«وأخرجه الشافعي يف 
 .  حسنوإسناده. ًاملطلب بن حنطب مرسال

 .  من حديث حذيفة بن اليامن, ويف إسناده ضعف٣١٥: ٧وأخرجه البزار 
, وصححه )٢١٤٤(ُّوله دون النفث يف الروع شاهد من حديث جابر ريض اهللا عنه عند ابن ماجه 

 . فاحلديث بطرقه وشاهده صحيح, واهللا أعلم). ٣٢٣٩(ابن حبان 
َّالنـفس, أما الروع: ُّوالروع ـ بضم الراء ـ ْ َ ـ بضم الراء ـ فهو اخلوف والفـزعَّ َ . 

َ هو أبو احلسن عيل بن سعيد الرستغفني, من كبار أصحاب اإلمام املاتريدي, ومن كبار مشايخ )١( ْ َ ْ ُّ
انظر ترمجته يف .  يف أنواع العلوم»  الزوائد والفوائد«و كتاب »  إرشاد املهتدي«سمرقند, له كتاب 

» الفوائد البهية«, و١١٨البن قطلوبغا ص»  ج الرتاجمتا«, و٥٧٠:  ٢للقريش »  اجلواهر املضية«
 . ٦٥للكنوي ص

َورستغفن إحد قر سمرقند, والضبط الذي تراه هو ضبط ياقوت احلموي يف  ْ َ ْ , »معجم البلدان«ُ
 . , بينام ضبطها عبد القادر القريش بضم التاء)ص(وكذا جاءت مضبوطة يف 

َدسة, وأعاده يف هذه الفقرة, وزاد ذكر الرزق مع اخللق فيها,  يعني أنه ذكر خلق العباد يف الفقرة السا)٢( ِ
 . ًفلعله قصد الرزق هنا, وذكر اخللق معه تتميام للفكرة
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ُوالـمؤمن الـمخلص( ُِ ُِ ُّالـمصدق الـمقر عن صميم قلبه :   أي)ُ ُ ُِ ُ ُوالكافر (ِّ
ُّالـمرص :   أي)ُاجلاحد ِ ُوالـمنافق(ُ ُالـمداهن  ُ َّالذي أقر بلسانه ومل يؤمن بقلبه :   أي)ُ
َوداهن َّ مع املؤمنني يف نفاقه, ولـم يشد يف إظهار الكفر والعناد كالكفارَ ِ ِ . 

َواهللاُ تعاىل فرض عىل املؤمن العمل(:  قوله ِ ِ ٍيشري إىل أن التكرار ليس بواجب )  َ
َكام هو مذهبه أن األمر املطلق ال يقتيض التكرار ََ َ ً وهذا أيضا )َوعىل الكافر اإليامن(  )١(ُ

ُعىل مذهبه حيث ال يك ًون الكافر مـخاطبا بالعبادات قبل اإليامن ِ َ ُُ ِوعىل الـمنافق (ُ ُ
ً ألنه هو املنتفي عنه, وأما األحكام فقد كانت جارية عليهم بواسطة)َاإلخالص  .  اإلقرارُ

: النساء[﴾ D  C  B  A﴿:  َّواستدل عىل هذه األمور الثالثة بقوله تعاىل
ٍ, وجعل التقو عبارة عام ينبغي لكل واحد ]١ ِّ  . َّمنهم كام فرسه يف املتنَّ

ٌهذا مـخالف ملذهبه ألن استعامل التقو يف هذه املعاين إما أن :  فإن قيل ِ ُ
ُيكون بطريق احلقيقة أو ال, فإن كان يلزم عموم الـمشتـرك, وإن مل يكن يلزم اجلمع  ُ َ ُ ُ َُ

 . بني احلقيقة واملجاز
 الفواحش,  اجتنابٌبأن هذا عمل بعموم املجاز, ألن التقو عبارة عن:  أجيب

ًوال شك أن كل واحد من هذه املعاين اجتناب عن الفاحشة, فال يكون خمالفا ٌ ٍ َّ َّ . 
 ]االستطاعة مع الفعل[

ِنقر بأن االستطاعة مع الفعل, ال قبل الفعل وال بعد الفعل, :  والثامن(:  قال ِ ِِ َِ َ َ ُّ
ًألنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مستغنيا عن اهللا تعاىل ُ ُ َ ِ ِ ُ وقت احلاجة, وهذا خالف َ َِ

                                                           

لعالء الدين » كشف األستار عن أصول البزدوي«, و٢٠:  ١»  أصول الرسخيس« انظر هذه املسألة يف )١(
 .  وما بعدها٢٨١: ١البخاري 
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ِّحكم النص, لقوله تعاىل ُِ  :﴿Æ  Å  Ä  Ã ﴾]ولو كان بعد ]٣٨:  حممد ,َ
ٌالفعل لكان من املحال, ألنه حصول ِ ٍ بال استطاعة وال طاقة)١(ِ ٍ( . 

ُاالستطاعة والقدرة والقوة والطاقة:  أقول ُُ ٌ مرتادفة إذا أضيفت إىل العباد, )٢(َُّ ِ ُ
َّوهي نوع حدة ترتت َّ ِ ِب عىل إرادة الفعل إرادة جازمة, مؤثرة يف وجود الفعل, وهي ُ ًِ ًِّ ً ِ ُ

ٌعندنا مقارنة للفعل, ألهنا لو مل تقارن فإما أن تقدمت أو تأخرت, والثاين باطل  َّ َّ َُّ ِ ٌ
ٍباإلمجاع; ألنه يلزم منه حصول الفعل بال استطاعة وطاقة, وهو حمال ٍ وكذا لو .  ُ

َعل ألهنا عرض, وهو ال يبقى زمانني, وإذا مل َّتقدمت الستحالة وجودها عند الف ٌ ََ ِ
ٌتبق القدرة إىل زمان الفعل يلزم وقوعه بال قدرة, وهو حمال, كاألخذ بال يد, ولكان  ٍ ُِ ُ ِ َ ْ َ
ُمستغنيا عن اهللا وقت احلاجة, وهو خالف النص, ألن مقتضاه االفتقار إىل اهللا تعاىل  ِّ ُ َ ً

 . ]٣٨: حممد[﴾ Æ Å Ä Ã﴿: لقوله تعاىل
َّالت املعتزلة ومجهور الكراميـةوق َّ ُ ًهي سابقة عىل الفعل, إذ لو مل تكن سابقة :  ُ ٌِ ِ ِ

َعىل الفعل ومل تكن موجودة حال عدم الفعل لكان األمر بالفعل وال استطاعة ِ ِِ ُِ ِ َ  له )٣(ً
§  ¨  ©  ª» ﴿:  ٌو حمال لقوله تعاىلـز, وهـَف العاجـِر تكليـَوقت األم

 . ]٢٨٦: البقرة[ ﴾¬
ُ يراد باالستطاعة سالمة األسباب واآلالت, وهي املعنية بقوله تعاىلقد:  قلنا َُّ ُ ُ :

ُ, إذ املراد هبا الزاد والراحلة ال حقيقة قدرة ]٩٧:  آل عمران[﴾ ¢  £  ¤  ¥﴿ ُ ُ ُ
                                                           

 . , واملثبت من سائر النسخ»... الفعلُألنه يلزم حصول« ): ز(يف ) ١(
ُوكذلك الوسع: وحدها) ب( زاد يف )٢( ُْ . 
, وهو الصواب, فإنه )ب(و) ف(, واملثبت من »...بالفعل واالستطاعة«: إىل) ج(و)  ص(َّ حترفت يف )٣(

ٌيريد أن األمر بالفعل حال عدم االستطاعة وقت األمر تكليف للعاجز َ َ ِ ِ َ . 
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ِالفعل, والتكليف يعتمد ذلك, إذ العادة جرت بأن املكلف لو قصد حتصيل الفعل  ِِ َِ ََّ ُ َُ ُْ َ َ
ِحلصلت له القدرة احلقيقية, وإنام ال حتصل الشتغاله عند سالمة األسباب واآلالت  ُ َّ ُ

ُبضد املأمور به مضيعا للقدرة احلقيقيـة, والـمضيع للقدرة غري معذور, فأما عند  ُ ِّ َّ ُِّ ًُ ِّ
ِعدم سالمة األسباب واآلالت فلم يكلف الفعل, إذ ال حتصل القدرة عند قصده  ْ َُ ُ ّ

ِمبارشة الفعل, فكان ممنوع القدرة ِ َِ ِ َ َ ً أصال, فكان معذورا, وإذا كان التكليف معتمدا ُ ًُ ً
ًعىل سالمة األسباب, وبكون األسباب ساملة مل يلزم تكليف العاجز ُِ . 

 وجوب اعتقاد مرشوعية[
 ]املسح عىل الـخفني والقرص واإلفطار يف السفر

ًنقر بأن املسح عىل اخلفني واجب للمقيم يوما وليلة, و:  والتاسع(:  قال ً ُ ٌُّ َِ َّ ُ ِ للمسافر ُ
ُثالثة أيام ولياليها, ألن احلديث ورد هكذا, فمن أنكره خيشى عليه الكفر, َُ ٍ ٌ ألنه قريب َ

ِّمن اخلرب املتواتر, والقرص واإلفطار يف السفر رخصة بنص الكتاب, لقوله تعاىل ٌ َُ َّ ُِ َ ُ ْ ُ :
﴿Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï ﴾]اإلفطار , ويف]١٠١:  النساء 

 . ) ]١٨٤: البقرة[﴾ h    g    f  e    po  n  m    l  k  j    i  ﴿: قوله تعاىل
ًالـمسح عىل الـخفني مقدار ثالث أصابـع واجب للمقيم يوما وليلة, :  أقول ً ٌَّ َ ُِ ِ ُ

ٌوللمسافر ثالثة أيام ولياليها, لـام رو عيل ومجاعة من الصحابة ريض اهللا تعاىل ٌَّ َ ِ  عنهم ٍ
ًيمسح الـمقيم يوما وليلة, و«:  ِّعن النبي أنه قال ً ُ ُ َُ َّالـمسافر ثالثة أيام ولياليهنَ ٍ َ ُ«)١( ,

                                                           

: من حديث عيل كرم اهللا وجهه, قال)  ٥٥٢(, وابن ماجه ٨٤:  ١, والنسائي )٢٧٦(أخرجه مسلم )  ١(
 . , فذكره... ثالثة أيام^جعل رسول اهللا 

 . من حديث خزيمة بن ثابت) ٩٥(, والرتمذي )١٥٧(وأخرجه كذلك أبو داود 
 . ^ً من حديث خزيمة ريض اهللا عنه مرفوعا من قوله ٢١٤: ٥وأخرجه أمحد 
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َّ صىل ^أنه :  ُواألثر اشتهر عنه عليه السالم, منه قول املغرية, وحديث سلامن
ِيوم الفتح خـمس صلوات بوضوء واحد ومسح عىل خفيه ٍ ٍَّ َُ َ ٍَ ِ وقالت عائشة .  )١(َ

ُما زال رسول اهللا «:  ريض اهللا تعاىل عنها َ يمسح عىل الـخفني بعد^َ َّ ُ ُ ِ نزول ََ
 . )٢(»ِاملائدة

ٍ ثبوت املسح بآثار مشهورة قريبة من التواتر, وعن )٣(»املبسوط«وذكر يف  ٍ ٍ َ
ًأدركت سبعني نفرا من أصحاب رسول اهللا :  ِّاحلسن البرصي رمحه اهللا َ ّ كلهم ^ُ
َّيرون املسح عىل الـخفني َُ َ ََ)٤( . 

َتى جاء يف اآلثار مثل ُما قلت باملسح عليهام ح:  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل
ًحتى رأيت شعاعا كشعاع الشمس:  وعنه.  ِضوء النهار وقال أبو يوسف رمحه اهللا .  ُ

ِجيوز نسخ الكتاب بخبـر املسح لشهرته:  تعاىل ُ ِ ِ َ َ َمن أنكر :  ُّوقال الكرخي رمحه اهللا.  ُ
                                                           

, )١٧٢(, وأبو داود )٢٧٧(أخرجه مسلم ث سلامن ريض اهللا عنه هبذا اللفظ, لكن  مل نجده من حدي)١(
  .من حديث بريدة ريض اهللا عنه) ٦١(والرتمذي 

وإسناده .  ّ يمسح عىل اخلفني واخلامر^رأيت رسول اهللا :  عن سلامن قال)  ٥٦٣(وأخرج ابن ماجه 
 . ضعيف

 . ف, وإسناده ضعي)٧٤٦( قول عائشة أخرجه الدارقطني )٢(
 والنسائي ,)٩٤(و)  ٩٣(, والرتمذي )١٥٤(, وأبو داود )٢٧٢(, ومسلم )٣٧٨٧(وأخرج البخاري 

َّأنه بال ثم توضأ ومسح عىل خفيه, ثم قام :  عن جرير بن عبد اهللا البجيل)  ٥٤٣(, وابن ماجه ٨١:  ١ ُ َ َّ
َفصىل, فسئل, فقال ِ َّرأيت النبي :  ُ َصنع مثل هذا  ^ُ ِ ُن أصحاب عبد اهللا بن كا:  قال إبراهيم النخعي.  َ

ُمسعود يعجبهم هذا احلديث, ألن إسالم جرير كان بعد نزول سورة املائدة ُِ . 
 . ٩٩−٩٧: ١لإلمام الرسخيس رمحه اهللا تعاىل » املبسوط«انظر  )٣(
, ١٣٧:  ١١»  التمهيد«ُ البن املنذر, وذكره ابن عبد الرب يف ١٤٣:  ١»  فتح القدير«ُ نسبه ابن الـهامم يف )٤(

 .  دون إسناد٢٨٨: ١» االستذكار «ويف
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ِّاملسح عليهام نخشى عليه الكفر, ألن اآلثار جاءت يف حيز التواتر ََ َ  وذكر يف.  )١(ُ
ٌ أن عىل قياس قول أيب يوسف رمحه اهللا منكره كافر, ألن حديث املسح )٢(»املجتبى« َ ُِ َّ

ٌبمنزلة املتواتر عنده, ومنكر املتواتر كافر ُ ِ . 
ٌومن الدليل عىل أن منكـر املسح ضال مـبتدع ما رو أبو حنيفة رمحه :  قيل ِ ُِ َّ

َاهللا تعاىل عن قتادة أنه لـام قدم الكوفة اجتمع  ََ َأنت من الذين اختذوا :  به, فقال قتادةَِّ ِ
ًدينَهم شيعا َ ُّأنا أفضل الشيخني, وأحب :  فقال أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل.  ِ ُ ِّ َالـختنَني, ُ َ

َّوأر الـمسح عىل الـخفني ُ َ َأصبت فالزم, ثالث: فقال له قتادة. َ  . )٣(َّ مراتَ
هو قول أيب بكر بن ُال جيوز املسح عليهام, و:  َّوقالت اخلوارج واإلماميـة

َ, وخالف أباه يف ذلك)٤(داود َ . 
                                                           

ُّ ذكر قول أيب حنيفة ـ باللفظ األول ـ وقول أيب يوسف وقول الكرخي اإلمام الرسخيس يف )١( ُ ِّ َ َ : ١»  املبسوط«َ
َ, وابن نـجيم يف ٩٨ ُ, وابن الـهامم يف ١٧٣:  ١»  البحر الرائق«ُُ وذكر الكاساين يف .  ١٤٣:  ١»  فتح القدير«ُ

 عن عبد اهللا بن ١٥٥ص»  املناقب« قول أيب حنيفة فقط, وذكره الكردري يف ٧:  ١»  بدائع الصنائع«
 .  من طريق أيب مطيع, عن أيب حنيفة١٦٥ص» االنتقاء«ورواه ابن عبد الرب يف . املبارك عن أيب حنيفة

 ٦٥٨ لعله يريد كتاب العالمة الفقيه األصويل أيب الرجاء خمتار بن حممود الزاهدي املتوىف سنة )٢(
كشف «, وصاحب ٢١٣ص»  الفوائد البهية«, وقد ذكره العالمة اللكنوي يف »املجتبى«مى املس

املجتبى رشح «ثم ذكر اللكنوي أنه طالع من كتبه .  »املجتبى يف األصول« باسم ١٥٩٢:  ٢»  الظنون
َّ, فليحرر١٩٣: ٧» األعالم«َّيف الفقه, وكذا سامه الزركيل يف » القدوري ُ . 

َأن تفضل :   أن أبا حنيفة قال يف رشائط السنة واجلامعة٧:  ١»  بدائع الصنائع« ذكر الكاساين يف )٣( ِّ َ ُ
َالشيخني, وتـحب الـختنني, وأن تر الـمسح عىل الـخفني, وأن ال تـحرم نبيذ التمر, يعني  ََّ ِّ ُ َ ُُ ََ ََّ

, ١١٧:  ٥»  البدائع«ً, والكاساين أيضا يف ٣٢٨:  ٣»  حتفة الفقهاء«وذكر نحوه السمرقندي يف .  َّاملثلث
 . ١٤٩ص» مناقب أيب حنيفة«, والكردري يف ١٧٣: ١» البحر الرائق«ُوابن نجيم يف 

ً هو أبو بكر حممد بن داود بن عيل بن خلف األصبهاين املعروف بالظاهري, كان فقيها أديبا شاعرا )٤( ً ً
  =ق, وله يف الفقهوشعر رائغريبة ونادرة وهو جمموع أدب أتى فيه بكل » الزهرة«ًظريفا, له كتاب سامه 
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َّوعامة الكتب أنه »  اهلداية«, وقد ذكر يف »واجب«:  ما وجه قوله:  فإن قيل
ُجائز, حتى اختلفوا يف األفضليـة, فمنهم من ذهب إىل أن املسح أفضل, وذهب  َ ََّ

ٍعامتهم إىل أن الغسل أفضل, ومن الصحابة من أنكره كابن عباس  َ َُّ َ وعائشة وأيب ُ
ُواهللا ما مسح رسول اهللا «:  هريرة, حتى قال ابن عباس ريض اهللا عنهام ِ بعد نزول ^َ َ

ْألن تقطع قدماي أحب إيل من أن «:  وقالت عائشة ريض اهللا تعاىل عنها.  )١(»ِاملائدة َ َ ِْ َّ ُّ َ ََ ُ َ َ
َّأمسح عىل الـخفني ُ َ َ«)٢( . 

                                                           

 ٤٢, وعمره ٢٩٧, تويف سنة »االنتصار«و»  اإلعذار«و»  اإلنذار«و»  الوصول إىل معرفة األصول« =
 . ٢٦١−٢٥٩: ٤» وفيات األعيان«انظر ترمجته يف . سنة, وأبوه داود الظاهري معروف

َّخفنيُسبق الكتاب الـ:   من طريق عكرمة, عن ابن عباس, قال١٨٠:  ١أخرج ابن أيب شيبة )  ١( وأخرج .  ُ
ُما أبايل مسحت عىل الـخفني أو مسحت عىل ظهر بختي هذا: ًأيضا من طريق سعيد بن جبري, عنه, قال ُ َُّ ُ . 
َّإن عكرمة :  قلت لعطاء:   من طريقني عن فطر قال٢٧٣:  ١ًوأخرج ابن أيب شيبة أيضا والبيهقي 

َّسبق الكتاب املسح عىل الـخفني:  قال ابن عباس:  يقول ُ َ َكذب عكرمة, أنا رأيت ابن :   عطاءفقال.  ُ ُ ُ
 . ُعباس يمسح عليهام

َ من طريق عبد الرزاق, عن ابن جريج, أخربين خصيف, أن مقسم موىل ٢٧٣:  ١وأخرج البيهقي  ِ
َعبد اهللا بن احلارث أخربه, أن ابن عباس أخربه, قال ُكنت أنا عند عمر حني سأله سعد وابن عمر :  َّ ٌ ُ

َّعن املسح عىل الـخفني, ف َ مسح عىل ^َّقد علمنا أن رسول اهللا :  فقلت لسعد:  قال.  قىض لسعدُ
َّخفيه, ولكن أقبل املائدة أم بعدها? ال يـخربك أحد أن رسول اهللا  َ ٌَّ َُ ِ ُ َْ َ مسح بعد املائدة^ُ فسكت .  َ

 . وهذه الرواية أقرب الروايات إىل لفظ املصنف. عمر
 من طريقني عن ٢٧٣:  ١ًترصا, والبيهقي خم١٨٠:  ١, وابن أيب شيبة )٧٦٨(وأخرج عبد الرزاق 

ُلو قلتم هبذا يف السفر البعيد والربد :  ابن طاوس, عن أبيه, عن ابن عباس أنه قال يف خرب سعد
ُفهذا جتويز منه للمسح يف السفر البعيد والربد الشديد بعد أن كان ينكره عىل :  قال البيهقي!  الشديد ِ ُ ٌ

ثم أخرج من طريق شعبة, عن قتادة, .  ًمقيم واملسافر مجيعااإلطالق, وقد روي عنه أنه أفتى به لل
َّسألت ابن عباس عن املسح عىل الـخفني, فقال:  سمعت موسى بن سلمة قال ُ َ للمسافر ثالثة أيام :  ُ
 . وهذا إسناد صحيح. ّولياهلن, وللمقيم يوم وليلة

: مد, عن عائشة قالت بإسناد صحيح عن القاسم بن حم١٧٩:  ١»  مصنفه«أخرج ابن أيب شيبة يف )  ١(
ِألن أحزمها بالسكاكني أحب إيل من أن أمسح عليهام َّ َُّّ َّ .     =     
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ِبأن املراد واجب اعتقاد جوازه, بدليل:  أجيب ُ ٌ َ املقام, فإن أصول الكالم ال َ
ُيبحث فيه عن الفروع باجلواز وعدمه, وإنام يبحث فيه عن االعتقادات, وما روي  َُ ُ َ ُِ َ َ

ِمن إنكار الصحابة فقد صح رجوعهم إىل قول عامة الصحابة َّ ُ َّ . 
ٌوالقرص واإلفطار يف السفر رخصة(:  وكذلك قوله َُ َّ ُِ َ َّ املراد به اعتقاد حقـيـة )ُ ُِّ

.  الودودًديل والتأخري يف أحكام الرشع باعتبار مصالح العباد فضال من اهللا الرحيمالتب
ُوأما بيان أنه رخصة إسقاط أو رخصة ترفيه, واألخذ بالعزيمة أوىل أو بالرخصة,  ُ ُ ٍُ ٍ

ُفموضعه علم آخر, وله جمال أوسع من جمالنا هذا, وقد ذكرناه يف  ٌُ  . )١(»رشح املنار«ٌ
َإذا سافرتم فال إثم :  , أي]١٠١:  النساء[﴾ Ð  ÏÒ  Ñ    ﴿:  قوله تعاىل ُ

ِعليكم يف قرص الصالة ْ َ . 
                                                           

َألن أحز أواخر :   بإسناد صحيح عن عروة بن الزبري, عن عائشة قالت١٨٠:  ١ًوأخرج أيضا  = ِ َّ
َّأصابعي بالسكني أحب إيل من أن أمسح عليهام ُِّّ . 

َورو الدارقطني من حديث عائشة إثبات :  ١٥٨:  ١»  بريالتلخيص احل«قال احلافظ ابن حجر يف 
ُاملسح عىل الـخفني, ويؤيد ذلك حديث رشيح بن هانئ يف سؤاله إياها عن ذلك, فقالت له َِّّ سل :  ُ

َال علم يل بذلك: ويف رواية أهنا قالت. َابن أيب طالب ِ . 
ًرواية الدارقطني تقدمت قريبا, وإسنادها ضعيف:  قلنا ّا السائل عىل عيل فهو يف أما إحالته.  َّ

َ, فلعلها كانت تنكر املسح, فروجعت بفعل النبي )٢٧٦(»  صحيح مسلم« ِ ُ ِ ُ فأحالت بعد ذلك ,
ِمن يسأهلا عىل عيل لعلمه بذلك دوهنا ِ ّ  . واهللا أعلم. َ
ُما أبايل عىل ظهر خفي مسحت أو عىل :   عنه قال١٨٠:  ١أما أبو هريرة فقد أخرج ابن أيب شيبة  َّ َّ َُ ِ ظهر ُ

ُال يصح حديث أيب :   ـ١٥٨:  ١»  التلخيص الـحبري«وإسناده قوي, وقال اإلمام أمحد ـ كام يف .  محار ُّ
 !هريرة يف إنكار املسح, وهو باطل

, رمحه اهللا, وهو متن ٧١٠لإلمام أيب الربكات عبد اهللا بن أمحد النسفي املتوىف سنة»  منار األنوار  «)١(
, وهلم به اعتناء خاص, فتناولوه بالرشح والتحشية واالختصار معتمد يف أصول الفقه عند احلنفية

 . »كشف الظنون«وانظر يف ذلك . والنظم والتدريس
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ُدلت اآلية عىل جواز القرص يف السفر مطلقا حتى أخذ بعمومها نفاة :  فإن قيل ً َ ُِ ّ
ّالقياس ومل يقدروه بمدة, وهو مذهب داود الظاهري َُّ َّ, وأنتم قيدتم النص بال )١(ِّ َُّ ُ

 . دليل
َّرضب ليس بمراد باإلمجاع, فقدرناه بثالثة أيام بقوله َأن مطلق ال:  فاجلواب ٍ ِ ْ َّ

ُيمسح الـمقيم«:  ^ ُ َُ احلديث ورد يف املسح فأنتم :  ُ احلديث, ال يقال)٢(».  .  .  َ
َّأبطلتم النص بالقياس وذلك ال جيوز, ألنا نقول احلديث ورد لبيان مدة السفر, :  ُ

 . وال تفاوت بينهام يف ذلك
ٌ اآلية, دليل عىل جواز ]١٨٤:  البقرة[  ﴾g  f  eh    ﴿:  وقوله تعاىل
 . اإلفطار يف السفر

 ]القلم حق[
ُنقر بأن اهللا تعاىل أمر القلم بأن يكتب, فقال القلم:  والعارش(:  قال َ َ َُّ ُ َ ُماذا أكتب : َ ُ

ٌاكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة, لقوله تعاىل: فقال اهللا تعاىل! ّيا رب? ْ ُ :﴿ P O
  S R  Q* X W V U ﴾ ]٥٣−٥٢: القمر[( . 

َأول ما خلق اهللاُ :  روي عن ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام أنه قال:  أقول ُ َّ
ُتبارك وتعاىل اللوح املحفوظ, حفظه بام كتب فيه ممـا كان وممـا يكون, وال يعلم ما  َ َ َ ََّ َّ َ َِ

ُفيه إال اهللاُ تعاىل, وهو من درة بيضاء, قوائمه ياقوتتان محراوان, وهو يف ُ َ ٍ عظم ال ٍَّ َ ِ
                                                           

ُ, وقد ذكر أن أقل ما يطلق عليه اسم السفر هو مسافة ميل, وامليل ١٩:  ٥البن حزم »  املحىل« انظر )١(
 . ألفا ذراع

 . ً سلف خترجيه قريبا)٢(
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ُيوصف, وخلق اهللاُ سبحانه وتعاىل قلام من جوهر, طوله مخس مئة عام, مشقوق  َُ ُ َ َ ُُ ٍَ َ ً ُ
ِالسن, ينبع النّور منه كام ينبع من أقالم أهل الدنيا املداد, قال أبو احلسن ُّ ُ ُ َ ُ ُ َ ُِّ َثم نودي :  ِّ ِ ُ

ِبالقلم أن اكتب, فاضطرب من هول النِّداء, حتى صار له ترجي َ َ َ َ ُ ِ ِع يف التسبيحِ ِ كصوت ٌ
ُالرعد القاصف, ثم جر يف اللوح بام أجراه اهللاُ تعاىل فيام هو كائن وما يكون إىل  ٌ ِ ِِ َّ

َيوم القيامة, فامتأل اللوح وجف القلم, وسعد من سعد, وشقي من شقي َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ َ ُ)١( . 
  S  R    Q  P  O* W  V  U    ﴿:  َّولعل هذا معنى قوله تعاىل

X ﴾  ]أخبـر اهللاُ تعاىل أن مجيع ما فعله األمم كان مكتوبا ]٥٣−٥٢:  القمر ,ً َ َ ََ
مكتوب عليهم يف اللوح :  أي﴾ S  R    Q  P  O﴿:  عليهم, قال مقاتل

ٌ مكتوب عىل فاعليه ﴾  X  ﴿ من اخللق واألعامل ﴾ W  V  U﴿املحفوظ 
 . قبل أن يفعلوه
 ]عذاب القرب واجلنة والنار وامليزان وقراءة الكتب حق[

ٍنقر بأن عذاب القرب كائن ال حمالة, وسؤال منكر ونكري :  ي عرشواحلاد:  (قال َ ٍَ ُ َُّ ٌ َِ
ٌّحق لورود األحاديث, واجلنـة والنار حق, ومها خملوقتان ألهلهمـا, لقوله تعاىل يف ٌَّ َ ِّ حق َّ

 ﴾ Ì  Ë﴿:  ِّ ويف حق الكفرة]١٣٣:  آل عمران[  ﴾L  K﴿:  املؤمنني
ٌّ للثواب والعقاب, وامليزان حق لقوله تعاىل, خلقهام اهللاُ]١٣١:  , آل عمران٢٤:  البقرة[ َ :

                                                           

» املستدرك«, واحلاكم يف )١٠٦٠٥(»  الكبري«, والطرباين يف ١٥٣:  ٢٧»  فسريالت«أخرجه الطربي يف )  ١(
 من طريق سعيد بن جبري, عن ابن عباس من ٣٢٥:  ١»  احللية«, وأبو نعيم يف ٥٦٥ و ٥١٦:  ٢

 . والظاهر ـ واهللا أعلم ـ أنه من روايته عن أهل الكتاب. قوله
 بإسناد ضعيف عن ٣٠٥:  ٤»  احللية«م يف , وأبو نعي)١٢٥١١(»  الكبري«وأخرج نحوه الطرباين يف 

 . ًابن عباس مرفوعا
 . َّمل نتبينه, وليس يف مصادر التخريج» قال أبو احلسن«: وقوله هنا



  أكمل الدين البابريت 

 

١٢١

﴿[  Z  ^  ]  \ ﴾]وقراءة الكتب حق]٤٧:  األنبياء ,ٌّ ِ ُ ُ :  لقوله تعاىل)١(َ
 . )]١٤: اإلرساء[﴾ { ~   �  ¡ ¢ £ ¤ ﴿

َاألصل يف هذا كله أن كل ما ورد به السمع وأمكن يف ذاته جيب :  أقول َُ َّ َّ ِّ ُ
َّتصديقه, وال شك يف إمكان هذه األش ُياء, وتواترت الدالئل السمعيـة, فيجب ُ َُّ ُ َ َ َ

ُالتصديق بعذاب القرب للكفار, ولبعض العصاة من املؤمنني, بإعادة احلياة يف اجلسد  َّ ُ
: عىل البدن, وقيل:  ُالعذاب عىل الروح, وقيل:  َّوإن توقفنا يف إعادة الروح, ثم قيل

 . َّعليهام فال نشتغل بكيفيته
﴾ ±  ²  ³﴿:   يف قوم نوح عليه السالمواألصل يف ذلك قوله تعاىل

َ, والفاء للتعقيب بال تراخ, ولن يكون ذلك إال يف الدنيا, ألن إغراقهم ]٢٥:  نوح[ ٍ
ِّكان فيها, فكذلك إدخال النار, وقال تعاىل يف حق آل فرعون ُ  :﴿ o  n

r  q  p ﴾يف الدنيا :  أي﴿ z  y  x  w  v  u  t

v  u  t  s ﴿:  ً, وقال تعاىل حكاية عن الكفار]٤٦:  غافر[﴾ }
w ﴾]وذلك دليل عىل أن يف القرب حياة وموتا آخر, وقوله ]١١:  غافر ,َ ً ً ٌ^ :

ِاستنْزهوا من البول, فإن عامة عذاب القبـر منه« ِِ َ ََّّ ِ َ ُ, وما روي أنه قال يف سعد بن )٢(»َ
                                                           

 . , وهو ثابت يف سائر النسخ»الطبقات السنية«من » حق«:  سقط قوله)١(
يف, وقال وإسناده ضع.  من حديث أنس ريض اهللا عنه)  ٤٥٩(»  سننه« أخرجه الدارقطني يف )٢(

 . املحفوظ مرسل: الدارقطني
, )١١١٢٠(»  املعجم الكبري«, والطرباين يف )٥١٩٤(»  رشح مشكل اآلثار«وأخرجه الطحاوي يف 

 . ًوإسناده ضعيف أيضا. من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام) ٤٦٦(» سننه«والدارقطني يف 
أكثر «:  ًريرة مرفوعامن حديث أيب ه)  ٣٤٨(, وابن ماجه ٣٨٩ و٣٨٨ و٣٢٦:  ٢وأخرج أمحد 

 . وإسناده صحيح. »عذاب القرب من البول



 رشح وصية أيب حنيفة

 

١٢٢ 

ُلقد ضغطته األرض ضغطة اختلف لـها ضلوعه«:  معاذ ُ َ ُ َُ ََ َ ًْ َْ , وما روي أنه عليه )١(»َُ
ً خرج بعدما غربت الشمس, فسمع صوتا فقالالسالم َ ُ َ ُإن اليهود تعذب يف «:  َِ َ ََّ َُّ
ِقبورها ُ  . ُ, والروايات املأثورة فيه أكثر من أن حتىص)٢(»ُ

ُواحتج املخالف ـ أي ِ ُالـمنكر لعذاب القرب ـ بقوله تعاىل يف صفة أهل اجلنة:  َّ ُِ :
ّن ُّ, فإنه يدل عىل أ]٥٦:  الدخان[﴾ ¢  £  ¤  ¥      ¦  §  ¨﴿

َأهل اجلنة ال يذوقون إال املوتة األوىل ُ, فلو كان يف القرب حياة أخر وموت آخر )٣(َ ٌ ٌ
ُلذاقوا مرتني, فيكون منافيا لـام دلت عليه اآلية برصحيها, وقوله ًَّ َ ُ َِّ َ  :﴿ ^  ]  \

a  `  _ ﴾]ُيدل عىل أنه ال يمكن إسامع من يف القبور, فلو كان املدفون  ]٢٢: فاطر َ ُ ُ ُِ ّ
ًحيا ألمكن إسامعه, فيكون منافيا لآليةيف القرب  ًُ ُ َ َُّ َ . 

ُوأجيب عن األوىل بأن معناه أن نعيم اجلنَّة ال ينقطع باملوت كام انقطع نعيم  ََ ُ ََ ِ ُ
َوعن الثانية أن عدم إسامع من يف القبور ال يستلزم عدم إدراك املدفون. الدنيا ُ َ َِ ِ . 

                                                           
إثبات «, والبيهقي يف )٥٣٤٦(, والطرباين ٣٧٧ و٣٦٠:  ٣مل نقف عليه هبذا اللفظ, وأخرج أمحد   )١(

لقد تضايق عىل هذا العبد «:  ًمن حديث جابر ريض اهللا عنه مرفوعا بلفظ)  ١١٣(»  عذاب القرب
َالصالح قربه حتى فرجه ا َّ ُ َّهللاُ عز وجل عنهَ  . وإسناده حسن. »َّ

, وابن )٢٧٥(و)  ٢٧٤(و)  ٢٧٣(»  رشح مشكل اآلثار«, والطحاوي يف ٩٨ و٥٥:  ٦وأخرج أمحد 
ٌللقبـر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا «  :  ًمن حـديـث عائشـة ريض اهللا عنها مرفوعـا)  ٣١١٢(حبان  ٌ

ُسعد بن معاذ  . وإسناده صحيح. »ُ
: ًمن حديث ابن عمر ريض اهللا عنه مرفوعا)  ٢٧٦(, والطحاوي ١٠١−١٠٠:  ٤وأخرج النسائي 

َّهذا الذي حترك له العرش, وفتحت له أبواب السامء, وشهده سبعون ألفا من املالئكة, لقد ضم « َّ َُّ ً َُ ِ َ ُ َ ِ ُ َ
ِّضمة ثم فـرج عنه َُّ  .وإسناده صحيح. »ً

 حديث أيب أيوب األنصاري  من١٠٢:  ٤, والنسائي )٢٨٦٩(, ومسلم )١٣٧٥( أخرجه البخاري )٢(
 . ريض اهللا عنه

ِّوصحح )  ص(ومن حاشية )  ب(, وأثبتناه من )ف(و)  ج(إىل هنا سقط من »  فإنه يدل«:   من قوله)٣( ُ
 . عليه هناك
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ُوأما سؤال منكر ونكري فقد أنكرته اجلهمية َّ ُ ْ َ َ وبعض املعتزلة, ألن سؤال من ال ُ َ ُ
ٌحياة له حمال ِممكن بإعادة الروح يف اجلسد:  قلنا.  َ ُّ ِ ٍ, أو بخلق احلياة فيه بال روح, )١(ٌ ِ ْ َ

ُبحيث يعقل السؤال ويقدر عىل اجلواب, قال  ِ َِ ََ ِإذا قرب امليت أتاه ملكان «:  ^ُ َ َ َُ ِّ ِ ُ
ُأسودان أزرقان يقال ألحدمها ِ َاملنكر, ولآلخر:  ِ ُما كنت تقول يف :  كري, فيقوالنـالنَّ:  ُ َ

, وأشهد أن حممدا :  هذا الرجل? فيقول ًعبد اهللا ورسوله, أشهد أن ال إله إال اهللاُ َّ ُ ُ َُ ُ
َقد كنَّا نعلم أنك تقول هذا, ثم يفسح له يف قبـره سبعون :  ُرسول اهللا, فيقوالن َِ ُ َُ َّ ُُ ُ

ُذراعا يف سبعني, ثم ينور له فيه, ثم يق َّ َُّ ُ َّ ْنم, فيقول:  ال لهً ُأرجع إىل أهيل فأخربهم, :  َ ِ ُ ُ ِ
ِنم كنومة العروس الذي ال يوقظه إال أحب أهله, حتى يبعثه اهللاُ من :  فيقوالن َِ َُ َ ُّ ُ ََّ َِ ْ

ًمضجعه ذلك, وإن كان منافقا قال ِ ُِ َسمعت الناس يقولون فقلت مثلهم, ال أدري, :  ََ ِ ُ َُ
َّقد كنَّا نعلم أنك تقول ذلك,:  فيقوالن ُ ُالتـئمي عليه, فتلتئم عليه, :  ُ فيقال لألرضُ ِ ِ َ

ِفتختلف أضالعه, فال يزال فيها معذبا حتى يبعثه اهللاُ من موضعه ذلك ِِ َ َُ ً ََّ َ َّ ُ ُ ُ«)٢( .
 . واألحاديث الواردة فيه كثرية

ُواجلنة والنار ( ٌ اللتان مها دار الثواب والعقاب خملوقتان اآلن, وذهب عباد )ُ َّ ِ ُ
َو هاشم وعبد اجلبار إىل أهنمـا غري خملوقتني اآلن, فزعم وأب)٣(َّالصيمري َ ُُ َّ عباد أنه )٤(َّ

                                                           

َّ من غري معلوميـة كيفيـة اإلعادة)١(  ). ج(اهـ من حاشية النسخة . َّ
 . ة ريض اهللا عنهمن حديث أيب هرير) ١٠٧١( أخرجه هبذا اللفظ الرتمذي )٢(

 ٩٧  :٤, والنسائي )٤٧٥١(, وأبو داود )٢٨٧٠(, ومسلم )١٣٧٤(و)  ١٣٣٨(وأخرج نحوه البخاري 
 . من حديث أنس ريض اهللا عنه) ٢٠٥١(و) ٢٠٥٠(

َّ هو عباد بن سليامن ـ أو سلامن ـ الصيمري املعتزيل, من كبار املعتزلة, وإليه تنسب العبـادية منهم)٣( ُّ َّ ََّ َُ .
رقم الرتمجة (البن حجر »  لسان امليزان«, و٥٥١:  ١٠للذهبي »  سري أعالم النبالء«رمجته يف انظر ت
 ).  ـ طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهللا٤٠٧٦

 ). ف(إىل هنا سقط من » الصيمري«:  من قوله)٤(
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١٢٤ 

َيستحيل ذلك يف العقل قبل حلول املكلفني, وخالفه أبو هاشم, وزعم أن خلقهام  َّْ َّ َ َُ ِ
ًاآلن غري ممتنع عقال, وإنام هو ممتنع سمعا ْ َ ٌ ً ٍ ُ . 

ًاستدل عباد بأن اجلنَّة لو كانت خملوقة اآلن ل َ َّ َّ َكان عرضها عرض الساموات ّ ُ
َواألرض, والالزم باطل, فامللزوم مثله, أما املالزمة فلقوله تعاىل ُ ٌِ ُ ُ  :﴿  H  G

J  I  ﴾]وأما بطالن الالزم فألنه إنام كان عرضها ]١٣٣:  آل عمران ,ُ ُ
عرض الساموات واألرض إذا وقعت يف أحياز الساموات واألرض, إذ لو وقعت يف 

ُ أحيازمها مل يكن عرضها عرضهام, ووقوعهام يف مجيع غري أحيازمها أو يف بعض َ ُ
ِأحيازمها إنام يمكن بعد فناء الساموات واألرض الستحالة تداخل األجسام, وهو  ُ ِ َ ُ ُِ ِ

 . ٌحمال
ِمثـل عرض السمـاوات واألرض, لقوله تعاىل:  َأن املراد:  والـجواب َ ُ ِ :

﴿l        k    j ﴾]وألنه يمتنع أن يكون عرض]٢١:  حلديد ,ُ َ ِهام عني عرض ُ َ
ِاجلنة, وحينئذ جيوز أن يكون فوق السامء السابعة فضاء يكون عرضه مثل عرض  َ ُ ٌ َ

ُالساموات واألرض واجلنة فيه, يؤيده ما روي أنه عليه السالم قال ِّ ُّالدرجة السفىل «: ُ َُ َ َّ
ِمن اجلنَّة فوق السامء السابعة ِِ َ«)١( . 

                                                           

وابن مسعود  عن ابن عباس ٤٥ص»  التخويف من النار«ً مل نجده مرفوعا, وذكر احلافظ ابن رجب يف )١(
ًوعبد اهللا بن سالم وقتادة وجماهد موقوفا عليهم َ » الـمستدرك«وانظر .  إن اجلنة يف السامء السابعة:  َ

 ). ٣٦٦(للبيهقي » شعب اإليامن«, و١٠٣: ٧أليب نعيم » حلية األولياء«, و٦١٢: ٤للحاكم 
ًومما يذكر هنا أن ابن حزم يقول إن اجلنة يف السامء السادسة متسكا بق ُّ  *d  c  b  ﴿:  وله تعاىلُ

h  g  f ﴾]فيض القدير«قاله املناوي يف .  , وسدرة املنتهى يف السامء السادسة]١٥−١٤:  النجم «
٣٦٢: ٣ . 
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١٢٥

َت اجلنَّة خملوقة اآلن لـمـا كانت لو كان:  وقال أبو هاشم والقايض عبد اجلبار َ ً ُ
َدائمة, والالزم باطل, أما املالزمة فلقوله تعاىل ٌ ُ ً  :﴿jihgf﴾  ]القصص :

ُ, فإنه يدل عىل أن ما سو اهللاِ ينعدم, واجلنة مما سواه تعاىل فتنعدم, فال تكون ]٨٨ ُِ ُِ َّ ّ
 . ًدائمة

ُمأكول :  أي  ]٣٥:  الرعد[﴾ N  M﴿:  وأما بطالن الالزم فلقوله تعاىل
ِاجلنَّة دائم, وإذا كان مأكول اجلنَّة دائام يكون وجود اجلنَّة دائام, إذ دوام مأكول اجلنة  ُ ًٌ ًُ ُ ُ ِ

ٍبدون دوام اجلنَّة غيـر معقول ُ ِ . 
ًواجلواب أوال بمنع املالزمة بأنا ال نسلم لزوم عدم دوامها من كوهنا خملوقة  ِ ِ ِ ِ َ ُ َِّ ُ َ ِ ً

َّيدل عىل أن ما   ]٨٨:  القصص  [﴾g    fjih﴿:  قوله تعاىل«:  قوهلام.  اآلن ّ
ُسو اهللا تعاىل ينعدم َال نسلم أن قوله:  قلنا.  »ِ َِّّ ُ ُ  :﴿jihgf﴾   ّيدل عىل

ٌأن ما سو اهللا تعاىل ينعدم, فإن معناه أن كل يشء مما سو اهللا تعاىل معدوم يف ذاته  ٍُ ّ ُ َّ َّ َِّ َ
ِوبالنَّظر إىل ذاته من حيث هو ِ ِ, مع قطع النَّظر ع)١(َ َ ّن موجده, ألن كل ما سواه َِ ِ ُ

َممكن, واملمكن بالنظر إىل ذاته ال يستحق الوجود, فال يكون بالنَّظر إىل ذاته  ُ ٌُّ
ِموجودا, وليس معناه أن ما سواه تعاىل يطرأ عليه العدم, فال يلزم من كون اجلنَّة  ِ ُ َُ َ َ ََ ُ ً

ُخملوقة اآلن طريان َ العدم عليها, ولئن سلم أن معناه أن ك)٢(ً ٍل يشء مما سو اهللا ُِّ ّ
ٌتعاىل يطرأ عليه العدم, فهو خمصوص بقوله تعاىل َ َُ َ ُ  :﴿N  M ﴾]٣٥:  الرعد[ ,

 َّفإنه يدل عىل أن اجلنة دائمة لـمـا سبق, وحينئذ يكون معناه أن كل يشء مما سو ٍ ّ َّّ ٌ ََ ِ
                                                           

 . , ومها بمعنى)ب(و) ف(و) ص(, واملثبت من »من حيث هو ممكن«): ج( يف )١(
ّالطرء والطروء باهل:  »طرأ« الذي رأيناه يف معاجم اللغة من مصادر الفعل )٢( ّمز, والطرو بال مهزّْ ّ .

 . واملراد حدوث العدم ووقوعه عليها
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١٢٦ 

ًاهللا تعاىل غري اجلنَّة يطرأ عليه العدم, وإنام خصص جـمعا بني الدليلني َ ِّ َ َُ ُ َ ُ , ومتى كان َ
ِخمصوصا ال يلزم من كون اجلنة خملوقة اآلن طريان العدم عليها َ َ ً ًِ ِ ُ . 

ِوثانيا بمنع بطالن التايل بأنا ال نسلم داللة قوله َ ًُ َّ ُ ِ  :﴿N  M ﴾]٣٥:  الرعد[ 
ُعىل دوام اجلنَّة, ألنه مرتوك الظاهر, ألن املراد باألكل املأكول, ويمتنع دوام  ُ َُ ِ ُ ُ

ًكول ال حمالة يفنى باألكل, فال يمكن أن يكون دائام, بل معناه أنه املأكول, ألن املأ ُ ُِ َ
َكلام فنـي يشء من املأكول باألكل حدث عقيبه مثله, وذلك ال ينايف عدم اجلنَّة طرفة  َ ََ ٌ ََ ََ َُ َ َُ ِّ ِ ِِ

 . َعني
: آل عمران[﴾ L K J I H G﴿:  ولنا قوله تعاىل

: , وقوله تعاىل]٢١:  احلديد[﴾ q  p  o    n  m﴿:  , وقوله تعاىل]١٣٣
﴿Ì  Ë  Ê    É  È ﴾]ًوما مل يكن خملوقا مل يكن معدا   ]١٣١:  آل عمران ًَّ َ ُ

ِحقيقة, ألن أهل اللغة اتفقوا عىل أن إعداد اليشء ينبـئ عن وجوده وثبوته والفراغ  ِ ِ ُ ِ ُ َِ َّ َ ً
 . منه

ُجـاز أن يـراد به الـمبالغة:  فإن قيل َ ُ ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó﴿:  , كـقوله تعاىل)١(َ
 . , وغري ذلك]٩٩: الكهف[﴾ ] \ [﴿, ]٣٠: الزمر[

ّبأن األصل يف الكالم احلقيقة, وال مصري إىل املجاز إال عند التعـذر, :  أجيب َُ َ
A ﴿:  , وقوله تعاىل]٣٥:  البقرة[﴾ §  ¨  ©  ª﴿:  وليس فليس, وقوله

D  C  B ﴾]وقوله تعاىل]٣٨:  البقرة ,  :﴿  ̀   _    ~  }*  d  c  b  * 
h  g  f ﴾]ِأعددت لعبادي«:   السالم, وقوله عليه]١٥−١٣:  النجم ُ ْ ِ الصالـحني َ ِ

                                                           

 ). ب(اهـ من حاشية النسخة . ُجاز أن يراد باإلعداد املبالغة:  أي)١(
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١٢٧

ٍما ال عني رأت, وال أذن سمعت, وال خطر عىل قلب برش َ ٌ ََ ِ َ َ ٌ َُ َ : , وقوله عليه السالم)١(»ُ
َّرأيت عمرو بن عامر الـخزاعي يف النَّار« ََ ُ ٍ َ  . , وأمثاله كثرية)٢(»ُ

ّوامليزان حق( ُ للكفار واملسلمني, وهو عبارة عام يعرف به مق)ُ َ ُادير األعامل, َُّ
ًويوزن أعامهلم خريا كان أو رشا ً َُّ َ ِ ُويتوقف يف كيفيته, واألصل فيه قوله تعاىل.  ُ ُ ِ َّ ُُ َّ :

﴿^  ]  \  [  Z ﴾]وقوله]٤٧:  األنبياء ,  :﴿h ﴾ُوزن :  أي
 ﴾q po n m l kji *u ts﴿األعامل 

  d  c  b    a* h  g  f  ﴿:  اآلية, وقوله تعاىل  ]٩−٨:  األعراف[
  i* n m l k *q p ﴾ ]٩−٦: القارعة[ . 

ُسئل رسول اهللا  :  عن وزن األعامل وهي أعراض, فقال عليه السالم^ُ
َتوزن صحائف األعامل والكرام الكاتبون يكتبون األعامل يف صحائف هي « َُ ُ ُ َ ُ

َّإن اهللاَ تعاىل يستخلص رجال من أمتي «  :  وعن النبي عليه السالم قال.  )٣(»أجسام ِ ً ُ َِ َ َّ
َعىل رؤوس اخلالئق يوم ُ القيامة, فينرش عليه تسعة وتسعني سجال, كل سجل مثل ِ ّ ِّ ِ ِ ِ ِِ ِ ً ُ ُ َ
ِّمد البرص, ثم يقول له ِأتنكر من هذا شيئا? أظلمك كتبتي احلافظون? فيقول:  َ ِ َِ َ َُ َ َ َُ َ ال يا :  ً

ٌألك عذر :  ّرب, فيقول ُ َ ُأو حسنة, فيبهت الرجل, ويقول[َ ُ َ ْ ُ بىل, :  ّال يا رب, فيقول:  ]  ٌ
ٌا حسنة, وإنه ال ظلم عليك اليوم, فتخرج بطاقة فيهاَّإن لك عندن ُ ًِ ُ َ َ َُ َأشهد أن ال إله :  َ ُ

                                                           

, وابن )٣١٩٧(, والرتمذي )٢٨٢٤(, ومسلم )٤٧٨٠(و)  ٤٧٧٩(و)  ٣٢٤٤( أخرجه البخاري )١(
 . من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه) ٤٣٢٨(ماجه 

 . من حديث أيب هريرة) ٢٨٥٦(, ومسلم )٤٦٢٣(و) ٣٥٢١(البخاري  أخرجه )٢(
 ٥٣٩:  ١٣»  فتح الباري«احلافظ ابن حجر يف »  توزن صحائف األعامل«:   مل نقف عليه, وذكر قوله)٣(

 . ًنقال عن القرطبي من قول ابن عمر
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١٢٨ 

, وأن حممدا رسول اهللا, فيقول ُإال اهللاُ ً َاحرض وزنك, فيقول:  ََّّ َ َ ْْ ُما هذه البطاقة مع :  ُ ِ
َّهذه السجالت? ِ ُإنك ال تظلم, قال:  فيقول!  ِّ َ ُ ُفتوضع السجالت يف كفة والبطاقة:  َّ َّ َِّ ٍ ِ ِّ ُ َ  يف ُ

ُكفة, فطاشـت السـجالت وثقلت البطـاقة, قال ُ َ َّ َِّ ِ ٍَ ِ ِّ ٌفال يـثقل مع اسم اهللاِ يشء : َ ِ ُ ُ َ«)١( . 
ًخيلق اهللاُ بقدر احلسنات أجساما نورانيـة, وبقدر السيئات أجساما :  وقيل ً ًِ َِّ ُ ُ

ُظلامنية, فتوزن تلك األجسام ُ ًَ ُ َّ . 
ِهذا واحلق ما قدمنا من التوقف يف الك ُّ َّ َّيفية, ألن الدالئل لـمـا دلت عىل ُّ ََّ َّ

َثبوت امليزان نعتقد حقـيـته وال نشتغل بكيفيته, ونـكل علم ذلك إىل اهللا تعاىل,  ِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ َُّ َّ ِّ
ٍواهللاُ تعاىل قادر عىل أن يعرف عباده مقادير أعامهلم بأي طريق شاء ِّ َ ُِ َِ ٌَ ِ . 

ٌلـم مجع املوازين وهو واحد? : فإن قيـل َ َ َ ِ 
ٍبأن املوازين مجع موزون, كمناشري مجع منشور, وهو العمل الذي له :  بأجي ِ َ ٍ َ َ

ًوزن وخطر عند اهللا, أو مجع ميزان, وذكره بلفظ اجلمع استعظاما له ٌِ ٍ ٌ . 
ٌّوقراءة الكتب يوم القيامة حق( ِ َ ِ y  x    w  v  u  ﴿:   قال اهللا تعاىل)ُ

  {  z*~  }   ﴾]ويعطي كتاب املؤمن ب]١٤−١٣:  اإلرساء ,ِ ِ َ َيمينه, وكتاب ُ ِ
ِالكافر بشامله أو من وراء ظهره, قال اهللا تعاىل ِِ ِ  :﴿k    j  i  h   n  m  l

p  o ﴾¹﴿:  إىل قوله  ¸    ¶  µ  ´  ³    ²  ±  °  ¯ ﴾]١٦:  احلاقة−
إىل ﴾    z*  c  b    a  *f  e  }  |  {    ~  _  ﴿:  , وقوله تعاىل]٢٥
 . ما يرجع: أي ]١٤−١٠: االنشقاق[﴾ r q p o n﴿: قوله

                                                           

 . صحيحوإسناده . من حديث عبد اهللا بن عمرو) ٤٣٠٠(, وابن ماجه )٢٦٣٩( أخرجه الرتمذي )١(
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َوهي كتب كتبها الـح َ َّفظـة أيام حياهتم يف الدنيا, قال اهللا تعاىلٌ ُ َ َ  :﴿ p o  n
y x w   v ut s r  q ﴾]٨٠: الزخرف[ . 

 البعث والرؤية والشفاعة حق[
 وتفضيل عائشة ريض اهللا عنها وبراءهتا عام قيل فيها

 ]وخلود أهل اجلنة وأهل النار فيهام
ُنقر بأن اهللاَ تعاىل يـحيي هذه:  والثاين عرش(:  قال ِ النفوس بعد املوت, َُّّ َ َُّ ُويبعثهم ُ َ َ

ِيف يوم كان مقداره خـمسني ألف سنة للجزاء والثواب وأداء احلقوق, لقوله تعاىل ِ ِ ِِ ً َ َ ُ ٍ :
﴿Z    Y  X  W  V  U ﴾]ٍولقاء اهللا تعاىل ألهل اجلنة حق بال كيفية .  ]٧:  احلج َِّ ٌّ َّ ِ ُ

ٍوال تشبيه وال جهة ٍَ ٍوشفاعة نبينا حممد .  ِ َّ ِّ ِل من هو من لك)١(ّ حق^ُ َ ِ أهل اجلنة, )٢(ّ َّ ِ
َوإن كان صاحب الكبرية َ ُوعائشة بعد خدجية الكرب ريض اهللا تعاىل عنهام أفضل .  ْ َ َُ

َنساء العالـمني, وأم املؤمنني, ومطهرة عن الزنا بريئة عمـا قالت الروافض, فمن  َّ ُُّ ٌ ٌ َّ ِ َِ
ُشهد عليها بالزنا فهو ولد الزنا َّوأهل اجلنة يف اجلن.  َ َِّ ِة خالدون, وأهل النار يف النار ُ َِّ َّ ُ َ ِ

ِّخالدون, لقوله تعاىل يف حق املؤمنني َ  :﴿  ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~ ﴾
ّ, ويف حق الكفار]٨٢: البقرة[ ِّ :﴿^ ] \ [Z Y X﴾ ]٣٩: البقرة[(  . 

ِّاختلف الناس يف املعاد, فأطبـق الـملـيون عىل املعاد البدين, بعد :  أقول َ َ ُّ َ ُِ ِ ِِّ َ َ
َّإن اهللاَ تعاىل :  َمعنى املعاد, فمن ذهب إىل إمكان إعادة املعدوم قالِاختالفهم يف 

ُيعدم الـمكلفني ثم يعيدهم ُ َُّ ُ َُ َّ َّإن اهللاَ تعاىل :  َومن ذهب إىل امتناع إعادة املعدوم قال.  ِ
ُيفرق أجزاء أبداهنم األصلية, ثم يؤلف بينها وخيلق فيها احلياة ُ ِّ ُ َّ ُِ َ ُِّ . 

                                                           

 ). ز(و) ج(, وأثبتناها من »الطبقات السنية«وال يف ) ب(و) ف(و) ص(مل ترد يف » حق« لفظة )١(
ٌلكل من هو مؤمن من« ): ز(يف  )٢( َ...« . 
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ٍالسالم الذين سبقوا عىل نبينا حممد عليه السالم فالظاهر وأما األنبياء عليهم  َّ ِّ
َمن كالم أمـمهم أن موسى عليه السالم مل يذكر املعاد البدين, وال أنزل عليه يف  ِ ُ َُّ َ َّ ِ َ
ِالتوراة, لكن جاء ذلك يف كتب األنبياء عليهم السالم الذين جاءوا بعده كحزقيل 

َّوشعـيبا عليهام السالم, ولذلك أقر   . اليهود بهً
ُوأما يف اإلنجيل فقد ذكر أن األخيار يصريون كاملالئكة, وتكون هلم احلياة  ُ َُ َ ِ

ُّاألبدية والسعادة العظيمة, واألظهر أن املذكور فيه املعاد الروحاين ُ َُّ ُ . 
ُّوأما القرآن الكريم فقد جاء فيه املعاد الروحاين واجلسامين, أما الروحاين  ُّ ُّ ُ

: , وقوله تعاىل]١٧:  السجدة[﴾ px  w  v  u  t  s  r  q  ﴿:  فقوله تعاىل
﴿E  D  C  B﴾  ]وأما اجلسامين فقد جاء يف القرآن العظيم ]٢٦:  يونس ,ُّ

َّأكثر من أن حيىص, وأكثره مما ال يقبل التأويل, كقوله تعاىل ُ َُ  :﴿ n  m  l  k
  o*{  z  y  x  wv  u  t  s  r  q     ﴾]وقوله ]٧٩−٧٨: يس ,
A ﴿:  , وقوله تعاىل]٥١:  يس[﴾ ±  µ  ´  ³  ²  ¶  ¸﴿:  تعاىل

E  D  C  B ﴾]وقوله تعاىل]٢١:  فصـلت ,  :﴿ ¬  «  ª  ©  ¨  §
Y X W V U  ﴿: َّ, وما استدل به يف املتن من قوله تعاىل]٩:  العاديات[﴾ ®

Z ﴾]إىل غري ذلك مما ال يـحىص]٧: احلج َ ُ َّ . 
ُوإذا عرف هذا فنقول َ ِ َأمجع املسلمون عىل أن اهللا تعاىل يـحيي األبدان بعد:  ُ َ ُ َ 

ًموهتا وتفرقها ألنه ممكن عقال, والصادق أخرب به فيكون حقا َّ َُ َ ًُّ ٌ ِ ِ . 
ُأما إمكانه فألنه إنام يثبت بالنظر إىل القابل والفاعل أما بالنظر إىل القابل :  ُ

ِفألن أجزاء امليت قابلة للجمع واحلياة, وإال ـ أي ٌ ًإن مل تكن قابلة للجمع واحلياة ـ :  َ
ِمل تتصف باجلمع واحل ٌياة أوال, وهو باطلَّ ً . 
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ٍوأما بالنظر إىل الفاعل, فألن اهللا تعاىل عامل بأعيان أجزاء كل شخص عىل  ِّ ٌ
ِالتفصيل, أصلية كانت أو فضليـة, لكونه عاملا بجميع اجلزئيات, وقادرا عىل مجع  ً ً ً ًَّ َّ َّ

ّاألجزاء األصليـة لكل واحد وإجياد احلياة فيها لشمول قدرته كل املمكنات, ِ ِ ٍ  وإذا َّ
ًكان كذلك وجب أن يكون إحياء األبدان ممكنا ُ َ . 

ُوأما إخبار الصادق به فألنه ثبت بالتواتر أن النبي عليه السالم كان يثبت  ِ ُ َّ
ُاملعاد اجلسامين, وقد تيل عليك اآلن بعض ما جاء يف الكالم العزيز َ َِّ ُ َ . 

ِّد اجلسامين, ألنه ذكر ّكالم اإلمام رمحه اهللا يف املتن ال يدل عىل املعا:  فإن قيل
ُأن اهللاَ تعاىل يـحيي هذه النفوس بعد املوت, وهو ال يفيد إعادة البدن َُ َ ُ . 

ُبأن املراد منه البدن بدليل الدليل, وهو قوله تعاىل:  أجيب َ  :﴿ W  V  U
Z    Y  X  ﴾]َإذ ال خفاء أن ما يف القبور هو البدن, ويمكن أن يكون   ]٧:  احلج ُ َُّ ُ َ

َّفظة نفيا لقول من ينفي املعاد الروحاين واجلسامين, فقالُاختياره هذه الل َّ َ َ ِ ً هذه «:  َ
ِإشارة إىل حرش األرواح, وأشار بالدليل إىل حرش األجساد» النفوس َ . 

ٍومن الناس من أنكر احلرش اجلسامين, واستدل بوجوه َّ َ َ َّ َ َ َ : 
ُأنه لو ثبت املعاد اجلسامين, فإما أن يكون وصول الثواب:  األول ُّ  والعقاب يف ُ

ُ, والثاين هو التناسخ, واألول يوجب انخراق األفالك, )١(األفالك أو يف العنارص ُِ ُ ُ ُ
َّويلزم أيضا حصول اجلنَّة فوق األفالك, ألن وصول الثواب إىل املكلف يف اجلنة,  َ ِ ً
ًواجلنة يف السامء عىل تقدير ثبوهتا, فيلزم عدم كرية األفالك, وأيضا يلزم دوام  َُّ ُ

ُاق مع دوام احلياة, وهو ممتنع, وأيضا يلزم تولد البدن من غري التوالد, وهو االخرت َّ ََ ً
                                                           

 ). ب(اهـ من حاشية النسخة . ُ العنرص أصل كل يشء, ويراد به احلرارة والرطوبة واليبوسة والربودة)١(
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َممتنع, وأيضا يلزم أن تكون القوة اجلسامنية غري متناهية التحريك, ألن وصول ِ َ ُ ًَّ َّ  الثواب ٌُ
ُدائام ووصول العقاب بالنسبة إىل البعض دائام يوجب التحريكات غري املتناهية ُِ ً ًَ)١( . 

َّيب عن هذه الوجوه بأهنا استبعادات, وال امتناع يف يشء مما ذكروا, ُوأج ٍ َ ٌَ
ًوأيضا األفالك حادثة لـام ذكر أن ما سو اهللا حادث, فيكون عدمها جائزا, وحينئذ  ٌ ُ ٌ ًُ َ َِ ِ
َجاز انخراقها أيضا, وحصول اجلنة يف األفالك جائز, وكريتها ممنوعة, ولئن سلم  ُِّ ٌ ً ُُ َّ ُ ٌ

ٍ احلياة مع دوام االخرتاق ممكن, ألن اهللا تعاىل قادر عىل كل مقدور, فال تنايف, ودوام ِّ ٌ ٌ
ّوالتولد ممكن كام يف حق آدم ٌ ُ ُ, والقوة اجلسامنية قد ال تتناهى انفعاالهتا)٢(ّ ُ َّ  وكذا )٣(َُّ

ٍفعلها بواسطة, فكانت الرضورة قاضية بثبوت املعاد اجلسامين من دين حممد  ٍ َِّ ِّ ً ُ ُ^ . 
 ]الرؤية حق[

ِولقاء اهللا تعاىل ألهل اجلنة حق:  (ولهق َّ ِ ُ يعني أن اهللاَ تعاىل يصح أن ير يف )ُ ُّ
ُاآلخرة, بمعنى أنه ينكشف ِ ً لعباده املؤمنني يف اآلخرة انكشاف البدر املرئي خالفا )٤(َ ِّ ِ َ

 . للمعتزلة
ٍبال كيفية وال تشبيه وال جهة(:  قوله ٍ ٍ ِّ يعني من غري ارتسام صورة املرئي يف)َّ ِ ِ ِ 

ِالعني أو اتصال شعاع خارج من العني إىل املرئي وحصول مواجهة, خالفا للمشبهة  ٍِّ َ ًَ ِّ ٍ ٍ ُ ِ ِّ
                                                           

 . يف اللغة» غري«, وهو خطأ, فال جيوز تعريف » املتناهيةالغري«:  يف األصول اخلطية)١(
 . »خلق آدم«: وحدها) ف( يف )٢(
ِ بمعنى أن اهللا يمدها بالقو كام أمدها يف الدنيا, وإنام انقطع قواها يف الدنيا لقطع إمداد اهللا عنها, )٣( َ ِ َّ ُّ ُ

ُوأما يف اآلخرة ال يقطع عنها اإلمداد  ). ب(اهـ من حاشية النسخة . َُ
َأن اهللا يكشف احلجاب عن املؤمنني :  صوابه:  فقال»  ينكشف«عىل قوله )  ب( علق هنا يف حاشية )٤( ِ ُِ

ٌفريونه كام يرون القمر, ألن التغري واقع باملخلوق ال عىل اهللا  . اهـ. ُّ
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َوالكرامية, فإهنم جوزوا الرؤية العتقادهم كونه تعاىل يف اجلهة واملكان, تعاىل اهللاُ  ِ َِ َّ َّ َّ
ًعن ذلك علوا كبريا ً َّ ُ ُواعتامدنا يف ذلك عىل األدلة السمعية, ونشتغل با.  ُ ِ ملعقول يف َّ

ِدفع شبههم َ ُ ِ . 
ّأما األول ـ وهو صحة الرؤية ـ فيدل عليه وجوه ُ َّ : 

ِأن موسى صلوات اهللا تعاىل عليه وسالمه سأل الرؤية, فلو استحالت :  األول ُ ُ
ًالرؤية لكان سؤال موسى جهال وعبثا َ ًُ ُ . 

ُأن اهللا تعاىل علـق الرؤية باستقرار اجلبل, واستقرار اجلبل:  الثاين ِ َ َ  من حيث ّ
ٌهو ممكن, فكذا املعلق باستقرار اجلبل أيضا ممكن, فالرؤية ممكنة ُ ًٌ ٌَّ . 

ُ, وجه ]٢٣−٢٢:  القيامة[﴾     K    J  I*O  N      M    ﴿:  قوله تعاىل:  الثالث
َاالحتجاج أن النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية, أو عن تقليب الـحدقة نحو  ََ َ

ًاملرئي طلبا للرؤية, واألول هو املطلو َب, والثاين تعذر محله عىل ظاهره, فيحمل عىل ِّ َُ ُ ُ َّ
َّالرؤية التي هي كاملسبب للنظر باملعنى الثاين, وإطالق السبب وإرادة املسبب من  َُّ ِ

 . أحسن وجوه املجاز
, وجه ]١٥:  املطففني[﴾ y  x  w  v  u    t﴿:  قوله تعاىل:  الرابع

َاالحتجاج أنه تعاىل أخبـر عن الكفار عىل سبيل الوعيد ِّ أهنم عن رهبم يومئذ َ
ِّملحجوبون, وذلك يدل عىل أن املؤمنني يومئذ غري حمجوبني عن رهبم, وإال مل يكن  ُ ٍ َّ ُّ
ٌلإلخبار عن الكفار عىل سبيل الوعيد أهنم عن رهبم يومئذ ملحجوبون فائدة, وإذا مل  ِّ ِ

َيكن املؤمنون يومئذ عن رهبم حمجوبني فريونه َ َ ِّ ٍ . 
َّسؤاالت وأجوبة تطلب يف املطوالتّويف هذه الوجوه كلها  ُ َ ُ ٌ ٌ . 
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ِّوأما الثاين ـ وهو أنه ير بال تشبيه وال ارتسام صورة املرئي يف العني أو  ِ ٍِ ُ
ٌاتصال الشعاع إىل املرئي أو حصول املواجهة ـ فلـمـا عرف أن اهللا تعاىل منَزه عن  َ ََّ ُُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ُّ

ِاجلهة مقدس عن املكان متعال عن املواجهة ٍ ُ ٌ َّ . 
ُواحتجت املعتزلة بوجوه ِ َّ : 

ْ, فإنه يقتيض أن ال ]١٠٣:  األنعام[﴾ W    V  U﴿:  ُمنها قوله تعاىل َّ
َتدركه األبصار يف يشء من األوقات, ألن قولنا ٍ ُ َ ُتدركه األبصار«:  ُ َ, يناقض قولنا»ُ ُ ِ ُ :

ُال تدركه األبصار« ُ ِ ِ, بدليل استعامل كل من القولني يف تكذيب اآلخر, وص»ُ ِ ِ ِ َ ُدق ّ ْ
ِأحد النقيضني يستلزم كذب اآلخر, وصدق قوله تعاىل ُِ ْ ِ ِ َِ ُ َ  :﴿W    V  U ﴾

ِيوجب كذب قولنا َِ ُ َُ ُتدركه األبصار«:  ِ ُ ِ ِ, وكذبه يستلزم كذب قولنا»ُ َ ٌيدركه برص «:  ُُ ُ ِ ُ
 . َ, إذ ال قائل بالفرق»ٌواحد أو برصان
َوأجيب ُبأن اإلدراك هو اإلحاطة, وهي رؤية اليشء من مجيع :  ُ ُ ِجوانبه, ألن َ ِ

ُأصله من اللحوق, واإلحاطة إنام تتحقق يف املرئي الذي يكون له جوانب, فمعنى  ِّ ُ َّ ُ َ
ُنفي الرؤية عىل سبيل اإلحاطة, وال يلزم من نفي الرؤية عىل سبيل اإلحاطة :  اآلية ُ

ًنفي الرؤية, فإن نفي الرؤية عىل سبيل اإلحاطة أخص من نفي الرؤية مطلقا, وال  ُّّ َ ُ
ِّمن نفي األخص نفي األعميلزم  ُ ِّ)١( . 

ٌال تدركه مجيع األبصار, وذلك ألن األبصار مجع معرف :  ًوأيضا معنى اآلية َّ ُ ٌَ ُ ُِ ُِ ُ
ِبالالم مفيد للعموم, فال يناقض إدراك بعض األبصار َ ُ ِ ُ ٌ)٢( . 

                                                           

 النسخ ُّ, وهو أتم ما يف)ب( وقع يف هذا اجلواب اختالف بني النسخ ال يؤثر عىل املعنى, واملثبت من )١(
 . وأجوده

َّ فتكون اآلية من باب سلب العموم ال عموم السلب)٢( َِ . 



  أكمل الدين البابريت 

 

١٣٥

, وجه ]١٤٣:  األعراف[﴾ ®  ¯﴿:  ومنها قوله تعاىل ملوسى عليه السالم
, ]١٥:  الفتح[﴾ Ë  Ê  É﴿:  ِلتأبيد النفي بدليل قوله»  لن«االسـتدالل أن كلمة 

ِّفنفي الرؤية عىل سبيل التأبيد يف حق موسى عليه السالم يستلزم نفيها يف حق غريه,  َِّ ُ ُِ ِ
ِإذ ال قائل بالفرق َ . 
ُبأنا ال نسلم أن كلمة :  وأجيب ّ ُ لتأبيد النفي, بل لتأكيد النفي, بدليل »  لن«َّ

َ, فإنه قيد بقوله]٩٥:  البقرة[﴾ X  W  V  U  T  S﴿:  قوله تعاىل َّ :
﴿Uعىل أن نفي )١(َ﴾, ومع هذا مل يستلزم تأبيد النفي, ألهنم يتمنَّون يف اآلخرة ,َ

ِالرؤية عىل التأبيد ال يقتيض نفي صحة الرؤية َّ َ . 
ٌومنها أن اإلبصار يف الشاهد جتب له رشوط ثامنية ٌ ِّسالمة احلواس ألن عند :  َ ُ

ُ وكون اليشء جائز الرؤية, واملقابلة املخصوصة بني الرائي عدمها ال جتب الرؤية, َُ َ َ ِ
ِواملرئي كاجلسم املحاذي للرائي, وكون املرئي يف حكم الـمقابل كاألعراض  ُ ِّ ُِّ ُ
ِالقائمة باجلسم الـمقابل فإهنا يف حكم حماهلا املقابلة, وعدم القرب الـمفرط وبعده,  ُ ِ ُ ُ ُِ ُ ِ ِِّ

َة اللطافة, وأن ال يكون يف غاية الصغر, وأن ال يكون ُّوأن ال يكون املرئي يف غاي ِّ
ٌبينهام حجاب ِألنا نعلم بالرضورة أننا ال نبرص اليشء عند عدم أحد هذه الرشوط, .  ِ ِ َِ َُ ُ َّ

َونبرصه إذا حصل هذه الرشوط, وإن مل جتب الرؤية إذا حصل هذه الرشوط جاز أن  ُ ِ ُ
ٌيكون بحرضتنا جبال وأشخاص ال نراها ٌ ِ . 

ِاملقابلة, وما يف حكمها, وعدم غاية القرب :  رشوط الستة األخرية ـ أيوال ُ ُ َ
ُوالبعد, وعدم غاية اللطافة, وعدم غاية الصغر, وعدم احلجاب ـ ال يمكن اعتبارها  ُ ِّ َُ ِ

                                                           

ال تفيد تأبيد النفي, وهو وقوع الغاية بعدها كام يف »  لن«ًدليال آخر عىل أن )  ب( أفاد عىل حاشية )١(
 . ]٩١: طه[ ﴾u t s r q p o n m﴿: قوله تعاىل
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ٍيف رؤية اهللا تعاىل, ألن هذه الستة إنام تعتـبـر فيام شأنه أن يكون يف جهة وحيز, واهللاُ  ِّ ٍَ ُ َ ُُ
ِّه عن اجلهة واحليزَّتعاىل منز ٌ . 

ٌسالمة احلاسة وجواز الرؤية, وسالمة احلاسة حاصلة اآلن,:  بقي رشطان َّ  فلو َّ
ُصح رؤيته وجب أن نراه تعاىل حلصول الرشطني, والالزم باطل فامللزوم مثله ٌُ ُ َ َُّ . 

َبأن الغائب عن احلس ـ وهو اهللا تعاىل وتقدس ـ ليس كالشاهد, :  واجلواب ِّ ََّ ِ
ُيته تتوقف عىل رشط مل حيصل اآلن, وهو ما خيلقه اهللاُ يف األبصار ما تقوّفلعل رؤ ٍّ ُ  به َ

ِعىل رؤيته, أو بأنه مل تكن الرؤية واجبة احلصول عند حتقق هذه الرشائط, فإن الرؤية  ُّ َ ُ
ِبخلق اهللا تعاىل, والرشوط الثامنية معدات, وال جتب الرؤية عند وجود معداهتا َّ َُّ ِ َ . 

 ]الشفاعة حق[
ٍوشفاعة نبينا حممد عليه السالم(:  قوله َّ ِّ ٍ شفاعة نبينا حممد عليه السالم )إلخ...  ُ َّ ِّ

َّألهل الكبائر قبل التوبة حق, ألنه تعاىل أمر النبي باالستغفار لذنوب املؤمنني َ ٌّ :  بقولهَ
﴿å  ä        ã  â  ﴾]وصاحب الكبرية مؤمن )١(]١٩:  حممد ,ٌ ُ

                                                           

والتوفيق بينه وبني ثبوت ﴾ `  a﴿  :هنا فائدة لطيفة يف معنى قوله)  ب( عىل حاشية )١(
 : ِ, ورأينا أنه ال بأس بذكرها هنا, وهي^العصمة له 

ُّقيل إنه خطاب له واملراد أمته, وحيتمل أن يكون أمر بذلك عىل سبيل التعبد املحض, وهو العبادة « ُ ٌَ َِّ ُ ُ
َبمقتىض األمر مع ترك النظر عن البحث يف احلقيقة واحلكمة, ولعل حكمتها لتك ِ ِ ًون زيادة له يف رفع َّ

ٍالدرجات وتذكريا لنعمة العصمة بطلب دوامها وإشارة إىل أهنا حمض فضل بال وجوب وال  ُ ً ِ ِ ً
ٌاستحقاق, ونكتة إضافة الذنب إليه تقرير النعمة عليه بأن هذا الذنب الذي عصم منه هو ذنب له  ََ ُِ ُ َّ ُِّ

َّة, ويف العصمة من ذلك من الـمنة بحسب اإلمكان العقيل والقبول البرشي بقطع النظر عن النبو ِ
ًاهـ ملخصا من . عليه ما ال خيفى َّ»الصغر للسنويس رمحه اهللا» رشح صغر« .  =     
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ُلـام سبق, فيستغفر له امت َِ َِ َ ِثاال ألمره تعاىل وصيانة لعصمته َ ِ ً ِ ِ عن خمالفة أمره, وإذا ^ً
َاستغفر النبي عليه السالم لصاحب الكبرية قبل توبته, يقبل اهللاُ شفاعته عليه السالم  ُ ََ ِ ِ ُّ َ

: الضحى[﴾ w      v  u  t﴿:  ًحتصيال ملرضاته عليه السالم لقوله تعاىل
  l  k    j  i  h    g*q        p    o  n   r  ﴿:  , ولقوله تعاىل]٥
*  |      {    z    y  x      w  v  u  t   ﴾]وصاحب ]٨٧−٨٥:  مريم ,ُ

ًالكبرية اختذ عند الرحـمن عهدا فيكون داخال حتت هذه اآلية, وقوله تعاىل ً َّ َّ ِ  :﴿ i
m  l  k  j ﴾]وصاحب الكبرية مرتىض بحسب إيامنه ]٢٨:  األنبياء ,ِ ً

ُوطاعته, واالستثناء من النفي إثبات, فوجب ثبوت الشفاعة له, وق ٌَ ُ : وله ِ
َّشفاعتي ألهل الكبائر من أمتي« ُ ِ ِ ِّ وهو حديث مشهور دال عىل أن شفاعة النبي )١(»ِ ٌَ َّ ٌّ

 . ٌثابتة ألهل الكبائر, سواء كان قبل التوبة أو بعدها
ُّوذهبت املعتزلة إىل أن شفاعة النبي ال أثر هلا يف إسقاط العذاب, واحتجوا َ ِّ َ َّ  :  بآياتُ

َّ, دلت ]١٢٣ و٤٨: البقرة[﴾   Ä  Ã  ÂÉ  È  Ç    Æ  Å  ﴿: ُمنها قوله تعاىل
ِاآلية عىل أنه ال جتزي نفس عن نفس شيئا عىل سبيل العموم, فإن النكرة يف سياق النفي  َ ً ٍُ ٌ

ُتعم, وتأثري شفاعة النبي عليه السالم مناف ملقتىض اآلية, فال يثبت التأثري ٍ ُ ِّ ُُّ . 
                                                           

ٌحدث الشيخ عبد اهللا بن الصديق الغامري رمحه اهللا كالم مفيدملوللعالمة ا:  قلنا = ِّ ٌِّ ُ H  G ﴿:   حول قوله تعاىلِّ
O  N  M  L  K  J  I نذكر ملخصه هنا للفائدة, فقل من ١٧٩−١٧٦ ص»خواطر دينية«﴾ ذكره يف َ َّ َ َّ

سرت بني العبد وبني وقوع :  َّيتنبه إىل مثله يف مثل موضعه, وهو أن الغفران معناه السرت, والسرت نوعان
 األول, الذنب, وهو موافق ملعنى العصمة, وسرت بني العايص وبني العقاب عىل ذنبه, واملراد يف اآلية

َلـيظهر اهللاُ عصمتك للناس: العصمة ألن املقام مقام امتنان, فيكون معنى اآليةَّوعرب باملغفرة عن  َ َ َِ ِِ ُ . 
 . وإسناده صحيح. من حديث أنس ريض اهللا عنه) ٢٤٣٥(, والرتمذي )٤٧٣٩( أبو داود  أخرجه)١(

 . من حديث جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام) ٢٤٣٦(وأخرجه الرتمذي 
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ى , نف]١٨:  غافر[﴾ Z  ]  \  [  ^  _    `﴿:  ُومنها قوله تعاىل
ِاهللاُ سـبحانه وتعاىل الشـفيع للظاملني عىل سبيل العموم, والعصاة ظالـمون, فال  ُ ُ َ

ًيكون هلم شفيع أصال ٌ . 
: البقرة[﴾ m    l  k  j  i  h  g    f  e  d  c  b﴿:  ُومنها قوله تعاىل

ُ, دلت اآلية عىل سبيل الظهور عىل نفي الشفاعة عىل اإلطالق, فيلزم نفي ]٢٥٤ ُ ِ ُ َّ
ِّشفاعة النبي علي ُه السالم يف حق العصاةِ ِّ . 

ّوأجيب عن الكل بأهنا غري عامة يف األعيان واألزمان, فال تتناول حمل  ٍِّ َّ ُ َ ُ
ِّالنِّزاع, ولئن سلم أهنا عامة يف األعيان واألزمان, حتى تكون متناولة لـمحل  ِِّ ً ٌ َّ َ ُ

ِّالنِّزاع, فمخصوصة بام ذكرنا من اآليات الدالة عىل ثبوت الشفاعة يف حق َّ ُ العصاة, ٌ
ًفتأول اآليات بتخصيصها بالكفار مجعا بني األدلة ُ ُ َّ ُ . 

 ]َّتفضيل عائشة وبراءهتا عمـا قيل فيها[
َّواعلم أنا نعتقد أن  ُ َعائشة ريض اهللا تعاىل عنها وعن أبيها بعد خدجية(َّ ََ الكرب 

ِريض اهللا تعاىل عنها أفضل نساء العالـمني َِ َّ, وأم املؤمنني, ومطهر)١(َ ًة عن الزنا بريئة َّ ً
                                                           

أفضل نساء العاملني السيدة فاطمة عليها السالم, وهو :  وقال آخرون.  م وهو قول بعض أهل العل)١(
: , قلنا١٦١ص»  أصول الدين«األشبه بمذهب األشعري كام قال األستاذ عبد القاهر التميمي يف 

 . وهو األرجح من حيث األدلة
ُوتوقف بعضهم يف الرتجيح بني فاطمة وعائشة, واختاره العالمة عيل القاري يف  » ء األمايلرشح بد«ّ

وهو املذهب األسلم كام قاله ابن مجاعة, وإليه مال القايض أبو جعفر االستـروشني :   فقال٢٦ص
َأما ترضني أن «:  من احلنفية وبعض الشافعية لتعارض األدلة يف ذلك, لقوله عليه السالم لفاطمة َ َ َ

َّتكوين سيدة نساء أهل اجلنة أو نساء هذه األمة َّ ِ ِ َ ِّفضل عائشة عىل النساء «:  لسالم, ولقوله عليه ا»ِّ َ ُ
ِكفضل الثريد عىل سائر الطعام ِ ّ ) ٢٤٥٠(, ومسلم )٣٤١١(و)  ٣٦٢٤(البخاري [روامها الشيخان »  ِ

     =         ]. عىل الرتتيب) ٢٤٣١(و
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ُعام قالت الروافض ِ ُ خذلـهم اهللاُ تعاىل )َّ ُ ِّفمن شهد عليها بالزنا فهو ولد الزنا(َ ُ ِّ َ ِ َ  بل )َ
َهو كافر, ألنه ينكر اآليات الدالة عىل براءة ساحتها ريض اهللا تعاىل عنها, ومن أنكر  َ ُ ٌِ ِ ِ َِ َّ ُ

 . ًآية من القرآن فقد كفر
 ]فيهامخلود أهل اجلنة وأهل النار [

َوأهل اجلنة يف اجلنة خالدون(: قوله ِ َِّ َّ ِ إشارة إىل أن العفو عن الكفر ال )إلخ. . . ُ َ
ُجيوز عقال عندنا خالفا لألشعري, وختليد املؤمنني يف النار وختليد الكافرين يف اجلنَّة  ُ ِّ ً ً

ُعنده جيوز عقال أيضا, إال أن السمع ورد بخالفه, له أنه ترصف يف م ْ ٌَّ ُّ ِ ِ َ َ ً ً ِلكه, فال يكون ُ ِ
ِظلام, إذ الظلم ترصف يف ملك الغري ُ ٌُ ُّ ً َوعندنا ال جيوز; ألن الـحكمة تقتيض التفرقة .  ُ َ َِ َّ ِ

َبني الـمحسن والـميسء, وهلذا استبعد اهللاُ تعاىل التسوية بينهام بقوله َ ِ َّ َ ِ ُ ُِ ِ  :﴿ U  T
`  _  ^    ]  \  [  Z  Y    X  W  V ﴾]٢٨:  ص[ ,

﴿ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

À¿  ¾Ã  Â    Á   ﴾]٢١:  اجلاثية[﴿ ,  À  ¿  ¾* Ä  Ã  Â  
Å ﴾]وتـخليد الـمؤمن يف النَّار, وتـخليد الكافر يف الـجنَّة ]٣٦−٣٥:  القلم ,ِ ُِ ُُ

ُظلم, ألنه وضع اليشء يف غري موضعه, واإلساءة يف حق الـمحسن, واإلكرام يف  ُ َ ٌِ ِِّ ُ ِ ِ ُ َْ ُ
ِحق الـميسء وضع اليشء يف غري موضعه َ ُُ ِ ً, تعاىل عن ذلك علوا ً, فكان ظلام)١(ِّ َّ

 . ًكبريا
                                                           

ِّويف املسألة تفصيل ليس هذا حمله, وعىل كل حال فال جيب عىل املكلف بعد االعرتاف بفضل :  قلنا =
 وبناته واعتقاد رفعة منزلتهن أن يعتقد تفضيل واحدة بعينها, فاملسألة خالفية, وال ^بي أزواج الن

 . يرتتب عليها أثر
 ). ج(إىل هنا سقط من » واإلساءة«:  من قوله)١(
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ِوالترصف يف ملكه إنام جيوز إذا كان عىل وجه الـحكمة, وأما عىل خالف  ِ ِ َِ ُ ُ ُ ُّ
َالـحكمة يكون سفها, فثبت أن أهل اجلنَّة يف اجلنَّة خالدون, وأهل النَّار يف النَّار  ََ ً ََ َ َ ِ

¤ ~  �  ¡¢  £  ﴿:  ِّخالدون, كام قال اهللا تعاىل يف حق أهل اجلنة
﴾ Z Y X] \ [ ^﴿: ِّ, ويف حق أهل النار]٨٢:  البقرة[﴾ ¥

 . ]٣٩: البقرة[
ُّذكر الشيخ أبو منصور املاتريدي رمحه اهللا يف  ٍ ِ يف الفرق بني الكفر )١(»التوحيد«ُ

ِوما دونه من الذنوب يف جواز العفو عام دون الكفر وامتناعه فيه ِ َ َّْ ِ َ ٌأن الكفر مذهب :  ِ َ َّ
ُيعتقد, واملذاهب ُُ ُ تعتقد لألبد, فعىل ذلك عقوبتهََ ُ ُوسائر الكبائر ال تفعل لألبد, بل.  ُ َ ُ ُ)٢( 

ُيف أوقات غلبة الشهوات, فعىل ذلك عقوبتها ِ ِ ٌوألن الكفر قبيح لعينه ال حيتمل .  ِ َ
َاإلطالق ورفع احلرمة عنه, فعىل ذلك عقوبته ال حتتمل االرتفاع والعفو عنه يف  َ َُ ُ ْ ََ

ِاحلكمة, وسائر املآثم  َجيوز رفع احلرمة عنها يف العقل, فكذا عقوبته, وألن العفو عن ِ ُُ ُ
ًيف غري موضع العفو, ألنه ينكر الـمنعم وير ذلك حقا, وال كذلك ]  ٌعفو[الكافر  َّ َ ُ ُِ ِ ُ

ُسائر املآثم فصاحبها يعرف الـمنعم والعفو, فيجوز العفو عنه يف َ ُُ َ ُ ُِ ُ  .  احلكمةِ
ًاملباركة, جعله اهللا نافعا »  الوصية«هذه وهذا آخر ما أردنا إيراده يف رشح 

َّلطالبيه, وشافعا ملؤلفه وناظريه, واحلمد هللا وحده, وصىل اهللا عىل حممد وآله ً)٣( . 
                                                           

  منه, وما سرتاه بني حارصتني مستدرك منه٣٦٢ انظر ص)١(
 ). ب(و) ف(ت من , واملثب»ال تفعل إال بدليل يف«: إىل) ج(و) ص(َّ حترف يف )٢(
 وكان االنتهاء ـ بعون اهللا تعاىل وتوفيقه وفضله وكرمه ـ من خدمة هذا الرشح املفيد وختريج أحاديثه )٣(

والتعليق عليه عىل حسب الطاقة بعد غروب يوم األحد احلادي عرش من شهر شعبان من شهور 
َسبحانه أن يتقبله منـا ويغفر  من هجرة سيد األنام, عليه الصالة والسالم, سائلني اهللا ١٤٢٦سنة  ِ َ ََّّ َ

ِّلنا وملؤلفه وللمستفيدين منه بجاه سيدنا حممد سيد األولني واآلخرين َِّّ ُ  . واحلمد هللا رب العاملني. ِّ
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ة واجلمـاعة عىل اثنَتي  َاعلموا يا أصحايب وإخواين أن مذهب أهل السنـَّ ِ ِ ُّ ِ َ َّ
َعرشة خصلة, فمن كان يس َْ ًَ َ َتقيم عىل هذه اخلصال ال يكون مبتـدعا, وال صاحب َ ِ ِ ًِ َُ َُ ُِ

ٍهو, فعليكم هبذه اخلصال حتى تكونوا يف شفاعة سيـدنا حممـد عليه الصالة  ِ َِّ ِّ ًِ
 . والسالم

ُاإليامن إقرار باللسان وتصديق بالـجنان, واإلقرار وحده ال يكون :  األوىل َُ ُ ٌَ ٌ
َإيامنا, ألنه لو كان إيمـانا لكان ً َ املنافقون كلهم مؤمنني, وكذلك املعرفة وحدها ال ً ُ َِ ُ ّ

ِتكون إيمـانا, ألهنا لو كانت إيمـانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنيـن, قال اهللاُ  ُ ّ ُِ َ ً ً ُ
َّ﴾ ﴿واهللاُ يشهد إن q  p      o  n  m﴿:  ِّتعـاىل يف حق املنافقني ُ َ َْ
َالـمنَافقني لكاذبون﴾  ُ ِ ِ َِ َ َ ِيف حق أهل الكتاب وقال تعاىل ]١:  املنافقون[ُ ِّ  :﴿ B  A

G F  E D C ﴾]١٤٦: البقرة[ . 
ِواإليامن ال يزيد وال ينقص; ألنه ال يتصور نقصانه إال بزيادة الكفر, وال  ُ ِ ُ ُ ُُ َّ ُ ُ ُ ُ
ٍتتصور زيادته إال بنُقصان الكفر, وكيف جيوز أن يكون الشخص الواحد يف حالة  ُ ُ ُُ ََّ ُ ِ ُ ِ ُ

ًواحدة مؤمنا وكافرا? ً ٍ! 
ُوالـمؤمن ِ ّ مؤمن حقـا, والكافر كافر حقـا, وليس يف اإليامن شك, كام أنه ُ ِ َ ًٌ َّ ً ٌَّ ُ ُِ ِ ليس ِ

ّيف الكفر شك, لقوله تعاىل ِ ُ  :﴿s  r  q  p ﴾]و﴿]٤:  األنفال , y  x
{  z ﴾]والعاصون من أمة مـحمد ]١٥١:  النساء ,ٍ َِّ ُ ّ كلهم مؤمنون وليسوا ^َّ
 . بكافرين
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ُوالعمل غيـر اإليمـان, واإليمـان ِ ُ َُ ِ غري العمل, بدليل أن كثريا من األوقات َ ً َّ ِ ِ ُ
ُيرتـفع العمل عن الـمؤمن, وال يـجوز أن يقال ُ َُ ِ ِ ُِ ُ َارتفع عنه اإليمـان, فإن احلائض :  َ ِ َّ ُ ََ َ

ُرفع اهللاُ سبحانه وتعاىل عنها الصالة, وال يـجوز أن يقال َّ َُ َ ُ َرفع عنها اإليمـان :  ََ ََ
ِوأمرها بتـرك اإليمـان, وقد ِ ْ َ ُ قال لـها الشارعََ َّ ُدعي الصوم ثم اقضيـه, وال يـجوز :  َ ِ ِِ َّ َ َّ َ

ُدعي اإليمـان ثم اقضيه, ويـجوز أن يقال:  ُأن يقال َُ ِ ِِ َّ ُليس عىل الفقيـر الزكاة, وال :  َ َّ
ُيـجوز أن يقال  . ُليس عىل الفقيـر اإليمـان: ُ

َوتقدير اخليـر والرش كله من اهللاِ تعاىل; ألنه لو زعم  ُِّ ِّ ِأحد أن تقدير اخليـر ِ َ َّ ٌ
ُوالرش من غيـره لصار كافرا باهللا تعاىل وبطل توحيده َ َ ًَ َ ِ ِ ِّ َّ . 

ٌنقر بأن األعمـال ثالثة:  والثاين ََّ ُّ ِ ِفريضة وفضيلة ومعصية, فالفريضة بأمر اهللا :  ُ ُ ٌ ٌ ٌ
ِومشيئته وحمبـته ورضاه وقضائه وقدره وختليقه وحكمه وعلمه وتوفيـقه وك ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َِّ َِ ِتابـته َ

 . يف اللوح املحفوظ
ِوالفضيلة ليست بأمر اهللا تعاىل, ولكن بمشيئـتـه وحمبـته ورضاه وقضائه  ِ ِِ َّ ِ ُ

ِوقدره وحكمه وعلمه وتوفيـقه وختليـقه وكتابته يف اللوح املحفوظ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َ َ . 
ِواملعصية ليست بأمر اهللا, ولكن بمشيئته ال بمحبـته, وبقضائه ال برضاه,  ِ َِّ ْ ِ ْ َ ُ

ِقديره ال بتوفيـقه, وبخذالنه وعلمه وكتابته يف اللوح املحفوظوبت ِ ِ ِ ِ ِ ِ . 
ٌنقر بأن اهللاَ تعاىل عىل العرش استو, من غيـر أن تكون له حاجة :  والثالث َ َِّ َ ُِ ْ َُّ ِ

ًواستقرار عليه, وهو حافظ العرش وغري العرش من غري احتياج, فلو كان حمتاجا  ُُ ِ ِِ َ ِ ٌ
ِلـمـا قـدر عىل إجياد َ ََ َ ً العالـم وتدبيـره كاملخلوقني, ولو كان حمتاجا إىل اجللوس َ ِ ِ َ

? تعاىل اهللاُ عن ذلك علوا كبريا ًوالقرار فقبل خلق العرش أين كان اهللاُ ً ََّ ِ ِ ْ ََ . 
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ُنقر بأن القرآن كالم اهللا غيـر خملوق ووحيه وتنزيله, ال هو وال :  والرابع ُ ُ ُ َُّ َّ
ُغيـره, بل هو صفته عىل التحقيق, مكت ٌوب يف املصاحف, مقروء باأللسـنة, حمفوظ ُ ٌ ٌ

ٌيف الصـدور, غيـر حـال فيها, واحلبـر والكاغـد والكتـابـة كلهـا خملوقة ألهنا  ُّ ِّ ُِ َ ُ ُ ُّ
َأفعال العباد, وكالم اهللا سبحانه وتعاىل غيـر خملوق, ألن الكتابة واحلروف  َ َّ ُ ُ ُ

ِوالكلامت واآليات داللة القرآن حلاجة العباد إ ِ ِ ِ ٌليها, وكالم اهللا تعاىل قائم بذاته, ُِ ُ
ٌومعناه مفهوم هبذه األشياء, فمن قال بأن كالم اهللا تعاىل خملوق فهو كافر باهللا  َ َ ٌٌ َّ
ٌالعظيم, واهللاُ تعاىل معبود ال يزال عمـا كان, وكالمه مقروء ومكتوب وحمفوظ من  ٌ ٌٌ ُ َّ

 . ٍغري مزايلة عنه
َّنقر بأن أفضل هذه األم:  واخلامس َُّ ٍة بعد نبينا حممـد َّ َِّ ِّ ُأبو بكر الصديق, :  ^َ ِّ ِّ ٍ

ٌّثم عمر, ثم عثمـان, ثم عيل رضوان اهللا عليهم أجـمعني, لقولـه تعاىل ُ ُ  :﴿ ¦
  §*  ª  ©  *¯  ®  ¬     ﴾]وكل من كان أسبـق ]١٢  −١٠:  الواقعة ,َ َ َ ّ

ٍّفهو أفضل, وحيبهم كل مؤمن تقي, ويبغضهم كل منافق شقي ٍٍّ ّ ّ ُُ ُ َِ ُ ٍُّ . 
َّنقر بأن العبد مع أعمـاله وإقراره ومعرفته خملوق, فلـمـا كان :  سالساد ٌُّ َِّ ِِ َ

ًالفاعل خملوقا فأفعاله أوىل أن تكون خملوقة ًُ ُ . 
ُنقر بأن اهللاَ تعاىل خلق اخللق ومل يكن هلم طاقة, ألهنم ضعفاء :  والسابع ٌُّ ََّ َ

ُعاجزون, واهللاُ خالقهم ورازقهم, لقوله تعاىل ُِ ِ ِ  :﴿º  ¹    ¸  ¶ ¼  »  
ِ, والكسب حالل, وجـمع املال من احلالل]٤٠: الروم[﴾ ½  ¾  ¿ ُ َ ٌُ ْ ٌ حالل, َ

ٌوجـمع املال من احلرام حرام ِ ٍوالناس عىل ثالثة أصناف.  ُ ُاملؤمن الـمخلص يف :  ُ ُِ ُ ِ
ِإيمـانه, والكافر اجلاحد يف كفره, والـمنافق الـمداهن يف نفاقه ِ ِ ِ ُِ ِ ُ ُ ُُ ِ ُ َواهللاُ تعاىل فرض .  ُ
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َؤمن العمل, وعىل الكافر اإليامن, وعىل الـمنافق اإلخالص, لقوله تعاىلُعىل الـم ِ ُ َ ِ َ ِ ِ :
﴿D  C  B  A ﴾]ُّأيـها املؤمنون أطيعوا, وأيـها الكافرون :  , يعني]١:  النساء ُّ

ِآمنوا, وأيـها املنافقون أخلصوا ُّ ِ . 
َنقر بأن االستطاعة مع الفعل, ال قبل الفعل وال بعد ا:  والثامن ِ ِِ َِ َ َّ ِلفعل, ألنه لو ُّ ِ

ِكان قبل الفعل لكان العبد مستغنيا عن اهللا تعاىل وقت احلاجة, وهذا خالف حكم  ُ َُ ِ َِ ً ُ ُ ِ َ
ِ, ولو كان بعد الفعل ]٣٨:  حممد[﴾ Æ  Å  Ä  Ã﴿:  ِّالنص, لقوله تعاىل ِ َ

ٍلكان من الـمحال; ألنه حصول بال استطاعة وال طاقة ٍ ٌ ِ ُ . 
َنقر بأن الـمسح عىل الـ:  والتاسع َّ ًخفني واجب للـمقيم يوما وليلة,ُّ ً َُّ ٌ ِ  وللمسافر ُ

ُثالثة أيام ولياليها, ألن احلديث ورد هكذا, فمن أنكره يـخشى عليه الكفـر, ألنه  َُ َ َّ ٍَ
ُقريب من اخلبـر الـمتواتر ِّوالقصـر واإلفطار يف السـفر رخصـة بنـص الكتاب, .  ٌ ٌْ َ َُ َّ ُ ُِ

, ]١٠١:  النساء[﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï﴿:  لقوله تعاىل
﴾ o  n  m    l  k  j    i  h    g      f  e﴿:  ويف اإلفطار قوله تعاىل

 . ]١٨٤: البقرة[
ُنقر بأن اهللاَ تعاىل أمر القلم بأن يـكتب, فقال القلم:  والعارش َ َ َُّ َُ َ َ ُماذا أكتب يا :  َّ ُ

ِاكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة, لقوله تعاىل:  فقال اهللاُ تعاىل!  ّرب? ِ ٌ ْ ُ  :﴿ P  O
R  Q S *X W V U ﴾]٥٣−٥٢: القمر[ . 

ّنقر بأن عذاب القبـر كائن ال حمالة, وسؤال منكر ونكيـر حق :  واحلادي عرش ٍ ٍ َِ ُ َُّ ٌ َ
ة والنار حق, ومها خملوقتان ألهلهمـا, لقوله تعاىل يف حق  ِّلورود األحاديث, واجلنـَّ ّ َ َ

﴾ Ö  Õ﴿:  ِّ, ويف حق الكفرة]١٣٣:  آل عمران[﴾ L  K﴿:  املؤمنني
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ّ, خلقهام اهللاُ للثواب والعقاب, وامليزان حق لقوله ]١٣١:  , آل عمران٢٤:  ةالبقر[ َ
ّ, وقراءة الكتب حق لقوله ]٤٧:  األنبياء[﴾ Z  ]      \  [      ^﴿:  تعاىل ِ ُ َُ
 . ]١٤: اإلرساء[﴾ { ~ � ¡ ¢ £ ¤﴿: تعاىل

فوس بعد املوت, ويبع:  والثاين عرش َنقر بأن اهللاَ تعاىل يـحيي هذه النـُّ َ َ ُِ َ ُ َّ ُـثهم يف ُّ
ِيوم كان مقداره خـمسني ألف سنة للجزاء والثواب وأداء احلقوق, لقوله تعاىل ِ ِِ ً َ َ ُ ِ ٍ :

﴿Z  Y X W V U ﴾]٧: احلج[ . 
ة حق بال كيفيـة وال تشبيـه وال جهة ٍولقاء اهللا تعاىل ألهل اجلنـَّ ٍ ٍ َِ َِّ ّ ِ ُ . 

ٍوشفاعة نبيـنا حممـد  َّ ِّ ِ حق لكل من هو من أهل اجلنَّة^ُ ِِ َ ّ َ, وإن كان صاحب ّ َ ْ
 . الكبرية

ِوعائشة بعد خديـجة الكرب ريض اهللا تعاىل عنهمـا أفضل نساء العالـمني,  َ ُِ َ َُ
ِّوأم املؤمنني, ومطهرة عن الزنا بريئة عمـا قالت الروافض, فمن شهد عليها بالزنا  ُ َِّ ٌَ َّ ٌُّ َّ

ِّفهو ولد الزنا ُ َ َ . 
ة خالدون, وأه ة يف اجلنـَّ َوأهل اجلنـَّ ِ ِ َل النَّار يف النَّار خالدون, لقوله تعاىل يف ُ ِ ِ ُ

ِّويف حق , ]٨٢:  البقرة[﴾ ~  �  ¡¢  £  ¤  ¥﴿:  ِّحق املؤمنني
 . ]٣٩: البقرة[﴾ Z Y X] \ [ ^﴿: ّالكفار

*          *          * 
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 مصادر ومراجع التحقيق

 . قية حسني, مرصفو. ـ اإلبانة عن أصول الديانة لألشعري, حتقيق د ١
 . ِّـ أبجد العلوم لصديق حسن خان القنوجي, حتقيق عبد اجلبار زكار, بريوت ٢
 . عاصم القريويت. ـ االتباع البن أيب العز, حتقيق د ٣
 . ـ إحتاف السادة املتقني ملحمد مرتىض الزبيدي, مصورة بريوت عن املرصية ٤
 . قضاة, عامنرشف ال. ـ إثبات عذاب القرب للبيهقي, حتقيق د ٥
 . ـ إحياء علوم الدين للغزايل, مصورة بريوت عن املرصية ٦
 . ١٤٠٥ـ اإلرشاد إلمام احلرمني اجلويني, مؤسسة الكتب الثقافية, مرص,  ٧
 . حممود القيسية وحسان عبد املنان, دار النداء, ديب. ـ االستذكار البن عبد الرب, حتقيق د ٨
 . قيق الكوثري, مرصـ األسامء والصفات للبيهقي, حت ٩

 . ـ أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة, للدكتور حممد اخلميس, دار الصميعي, الرياض١٠
 . ـ أصول الدين لعبد البقاهر البغدادي, دار الفكر, بريوت١١
 . ـ أصول الرسخيس, حتقيق أبو الوفا األفغاين, بريوت١٢
 . ـ األعالم للزركيل, الطبعة الرابعة, بريوت١٣
 . ١٤٠٣ االقتصاد يف االعتقاد للغزايل, دار الكتب العلمية, بريوت, ـ١٤
 . ١٤١١ـ اإلكامل البن ماكوال, دار الكتب العلمية, بريوت, ١٥
 . ـ اإلمام األعظم أبو حنيفة املتكلم, عناية اهللا إبالغ١٦
 . ١٣٨٧ـ إنباء الغمر يف أبناء العمر, البن حجر, اهلند, ١٧
األئمة الثالثة الفقهاء البن عبد الرب, حتقيق الكوثري, مصورة بريوت ـ االنتقاء يف فضائل ١٨

 . عن املرصية
 . ـ األنساب للسمعاين, حتقيق املعلمي اليامين, بريوت١٩
 . ـ اإلنصاف فيام جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به للباقالين, حتقيق الكوثري, مرص٢٠
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 . ر املعرفة, بريوتـ البحر الرائق رشح كنز الدقائق البن نجيم, دا٢١
 . ١٤٠٢ـ بدائع الزهور يف وقائع الدهور, البن إياس, حتقيق حممد مصطفى, مرص, ٢٢
 . ١٤٠٢ـ بدائع لصنائع للكاساين, دار الكتاب العريب, بريوت, ٢٣
 . ـ البداية والنهاية البن كثري, مكتبة املعارف, بريوت٢٤
 . ١٣٩٩براهيم, دار الفكر, ـ بغية الوعاة للسيوطي, حتقيق حممد أبو الفضل إ٢٥
 . ـ تاج الرتاجم البن قطلوبغا, مرص٢٦
 . ـ تاج العروس رشح القاموس, ملحمد مرتىض الزبيدي٢٧
 . ١٤٠٧ـ تاريخ األمم وامللوك للطربي, دار الكتب العلمية, بريوت, ٢٨
 . إحسان حقي, بريوت. ـ تاريخ الدولة العلية العثامنية ملحمد فريد بك, حتقيق د٣٠
 . ـ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي, مصورة بريوت عن املرصية٣١
 . ـ تأنيب اخلطيب عىل ما ساقه يف ترمجة أيب حنيفة من األكاذيب للكوثري, بريوت٣٢
 . ١٤٢٥ـ تأويالت أهل السنة للامتريدي, حتقيق فاطمة اخليمي, مؤسسة الرسالة, ٣٣
 . ـ تبرصة األدلة أليب ملعني النسفي٣٤
 . ١٤٠٥فقهاء للسمرقندي, دار الكتب العلمية, بريوت, ـ حتفة ال٣٥
 . ـ حتفة املريد رشح جوهرة التوحيد للباجوري, مرص٣٦
 . ١٣٩٩ـ التخويف من النار البن رجب احلنبيل, دار البيان, دمشق, ٣٧
 . ـ تذكرة احلفاظ للذهبي, مصورة بريوت عن املرصية٣٨
 .  دار إحياء الرتاث العريب, بريوت,)إرشاد العقل السليم(ـ تفسري أيب السعود ٣٩
 . ١٤٠٥, دار الفكر, بريوت, )جامع البيان(ـ تفسري الطربي ٤١
 . ـ تقريب التهذيب البن حجر العسقالين, حتقيق حممد عوامة, دار الرشيد٤١
 . ـ التلخيص احلبري البن حجر, حتقيق عبد اهللا اليامين, مصورة بريوت٤٢
 . غربـ التمهيد البن عبد الرب, امل٤٣
 . بشار عواد, مؤسسة الرسالة. ـ هتذيب الكامل يف أسامء الرجال للمزي, حتقيق د٤٤
 . فتح اهللا خليف, دار اجلامعات املرصية, اإلسكندرية. ـ التوحيد للامتريدي, حتقيق د٤٥
 . ـ جامع الرتمذي, العزو لرتقيم أمحد شاكر٤٦
 .  الرسالةالقريش, حتقيق عبد الفتاح احللو, مؤسسةحلنفية لعبد القادر اـ اجلواهر املضية يف طبقات ٤٧
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 . ـ حاشية ابن قطلوبغا عىل املسامرة, مطبوع بذيل املسايرة اآليت٤٨
 . ١٤٠٥ـ احللية أليب نعيم الصفهاين, دار الكتاب العريب, بريوت, ٤٩
 . ـ خواطر دينية لعبد اهللا الغامري, مكتبة القاهرة, مرص٥٠
 . ١٤١٣سري باملأثور للسيوطي, دار الفكر, بريوت, ـ الدر املنثور يف التف٥١
 . ـ الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة, البن حجر, بريوت٥٢
 . ـدفع شبه التشبيه بـأكف التنزيه البن اجلوزي, حتقيق الكوثري, مرص٥٣
 . ـ دفع شبه التشبيه بـأكف التنزيه البن اجلوزي, حتقيق حسن السقاف, عامن٥٤
 . ١٤٠٩أهل الثغر لألشعري, حتقيق عبد اهللا اجلنيدي, مكتبة العلوم واحلكم, ـ رسالة ٥٥
 . ـ الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل للكنوي, حتقيق عبد الفتاح أبو غدة, بريوت٥٦
 . ـ روضة الطالبني للنووي, املكتب اإلسالمي, بريوت٥٧
 . الثقافية, بريوتـ الزهد الكبري للبيهقي, حتقيق عامر حيدر, مؤسسة الكتب ٥٨
 . ـ الزهد لعبد اهللا بن املبارك, حتقيق حبيب الرمحن األعظمي, بريوت٥٩
 . ـ الزهد هلناد بن الرسي, حتقيق الفريوائي, دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي, الكويت٦٠
 . ١٤٠٦ـ السنة لعبد اهللا بن أمحد, حتقيق القحطاين, الدمام, ٦١
 . ١٤١٠ة الزهراين, دار الراية, الرياض, عطي. ـ السنة للخالل, حتقيق د٦٢
 . ـ سنن ابن ماجه, العزو لرتقيم حممد فؤاد عبد الباقي٦٣
 . ـ سنن أيب داود, العزو لرتقيم حممد حميي الدين عبد احلميد٦٤
 . ـ سنن الدارقطني, حتقيق شعيب األرنؤوط ومجاعة, مؤسسة الرسالة٦٥
 . ـ السنن الكرب للبيهقي, مصورة بريوت٦٦
 . ـ السنن الكرب للنسائي, حتقيق حسن شلبي, مؤسسة الرسالة٦٧
 . , عناية عبد الفتاح أبو غدة, بريوت)املجتبى(ـ سنن النسائي ٦٨
 . ـ سري أعالم النبالء للذهبي, حتقيق شعيب األرنؤوط ومجاعة, مؤسسة الرسالة٦٩
 . ـ السري الكبري ملحمد بن احلسن٧٠
 . بد الرؤوف سعد, مرصـ سرية ابن هشام, حتقيق طه ع٧١
 . ـ السيف الصقيل يف الرد عىل ابن زفيل للسبكي, تكملة الكوثري, مرص٧٢
 . ـ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العامد احلنبيل٧٣
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 . حممد مصطفى صوفيه, ليبيا. ـ رشح التلخيص ألكمل الدين البابريت, حتقيق د٧٤
 . , املكتب اإلسالمي, بريوتـ رشح السنة للبغوي, حتقيق شعيب األرنؤوط٧٥
 . ـ رشح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاين, مع حاشية اخليايل, البايب احللبي, مرص٧٦
 . مطيع حلافظ ورياض املالح, دمشق: ـ رشح العقيدة الطحاوية لعبد الغني امليداين, ت٧٧
 . ـ رشح بدء األمايل لعيل القاري, مصورة عن الطبعة الرتكية٧٨
 .  رشح مشكل اآلثار للطحاوي, حتقيق شعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالةـ٧٩
 . ١٤١٠ـ شعب اإليامن للبيهقي, حتقيق حممد السعيد بسيوين زغلول, بريوت, ٨٠
 . ـ الصحاح للجوهري, حتقيق أمحد عبد الغفور عطار٨١
 . ـ صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان, حتقيق شعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالة٨٢
 . ـ صحيح البخاري, العزو لرتقيم حممد فؤاد عبد الباقي٨٣
 . ـ صحيح مسلم, العزو لرتقيم حممد فؤاد عبد الباقي٨٤
 . ـ الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي, مصورة بريوت٨٥
 . ١٤٢٥َّـ طبقات احلنفية البن احلنائي, حتقيق سفيان عايش وفراس مشعل, عمـان, ٨٦
 . ية يف تراجم احلنفية لتقي الدين التميمي, حتقيق عبد الفتاح احللوـ الطبقات السن٨٧
 . ـ طبقات الشافعية الكرب للسبكي, حتقيق احللو والطناحي, بريوت٨٨
 . ـ العامل واملتعلم أليب حنيفة, ضمن جمموع بتحقيق الكوثري, مرص٨٩
 . لكويتصالح الدين املنجد, ا. ـ العرب يف أخبار من غرب للذهبي, حتقيق د٩٠
 . ـ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار لعبد الرمحن بن حسن اجلربيت, دار اجليل٩١
 . ـ العواصم من القواصم أليب بكر بن العريب املعافري, الطبعة الكاملة٩٢
 . ـ فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين, السلفية٩٣
 . صورة بريوت عن املرصيةـ فتح القدير, البن اهلامم السيوايس, م٩٤
 . ـ الفرق بني الفرق لعبد القاهر البغدادي, حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد, مرص٩٥
 . ١٤١٨ـ الفصل للوصل املدرج يف املتن للخطيب, حتقيق الزهراين, الرياض, ٩٦
 . ـ الفقه األبسط أليب حنيفة, ضمن جمموع بتحقيق الكوثري, مرص٩٧
 . يب حنيفة, ضمن جمموع بتحقيق الكوثري, مرصـ الفقه األكرب أل٩٨
 . ـ الفوائد البهية يف طبقات حلنفية للكنوي, مصورة بريوت٩٩
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 . ـ فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي, مصورة بريوت عن املرصية١٠٠
 . ـ كشف األرسار عن أصول البزدوي, حتقيق حممد املعتصم باهللا البغدادي, بريوت١٠١
 . فاء ومزيل اإللباس للعجلوين, حتقيق القالش, مؤسسة الرسالةـ كشف اخل١٠٢
 . ـ كشف السرت عن فرضية الوتر لعبد الغني النابليس, حتقيق الكوثري, مرص١٠٣
 . ـ كشف الظنون يف أسامي الكتب والفنون حلاجي خليفة, بريوت١٠٤
 . ـ الكليات أليب البقاء الكفوي١٠٥
 . ي, دار صادر, بريوتـ لسان العرب البن منظور املرص١٠٦
 . ـ لسان امليزان البن حجر العسقالين, حتقيق عبد الفتاح أبو غدة, بريوت١٠٧
 . ـ املبسوط للرسخيس, مصورة بريوت١٠٨
ـ جمرد مقاالت أيب احلسن األشعري أليب بكر ابن فورك, حتقيق دانيال جيامريه, دار املرشق, ١٠٩

 . بريوت
 . د شاكر, مصورة بريوتـ املحىل البن حزم, حتقيق أمح١١٠
 . ـ املسامرة برشح املسايرة البن أيب رشيف, حتقيق حميي الدين عبد احلميد, مرص١١١
ـ املسايرة يف العقائد املنجية يف اآلخرة البن اهلامم, مع رشحها املسامرة, حتقيق حممد حميي ١١٢

 . الدين عبد احلميد, مرص
 . ـ املستدرك للحاكم, مصورة بريوت١١٣
 . ١٤١٥ مسند أيب حنيفة أليب نعيم األصفهاين, حتقيق نظر الفاريايب, الرياض, ـ١١٤
 . ـ مسند أمحد بن حنبل, مصورة بريوت عن املرصية١١٥
 . ١٤٠٩حمفوظ الرمحن زين اهللا, مكتبة العلوم واحلكم, . ـ مسند البزار, حتقيق د١١٦
 . ـ مسند الشافعي, دار الكتب العلمية, بريوت١١٧
 . الشهاب للقضاعي, حتقيق محدي السلفي, مؤسسة الرسالة, بريوتـ مسند ١١٨
 . ـ مصنف ابن أيب شيبة, الطبعة اهلندية١١٩
 . ـ مصنف عبد الرزاق, حتقيق حبيب الرمحن األعظمي, املكتب اإلسالمي, بريوت١٢٠
 . ـ معجم البلدان لياقوت احلموي, دار صادر, بريوت١٢١
 . يق محدي السلفيـ املعجم الكبري للطرباين, حتق١٢٢
 . ـ معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة, بريوت١٢٣
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 . ـ مقاالت اإلسالميني لألشعري, حتقيق عبد العزيز الوكيل, دار الفكر, بريوت١٢٤
 . ـ املنار املنيف يف الصحيح والضعيف البن القيم, حتقيق عبد الفتاح أبو غدة١٢٥
 . لكردري, دار الكتاب العريب, بريوتـ مناقب اإلمام أيب حنيفة ل١٢٦
 . ـ مناقب اإلمام أيب حنيفة للموفق الكي, دار الكتاب العريب, بريوت١٢٧
 . ١٣٥٨ـ املنتظم البن اجلوزي, دار صادر, ١٢٨
 . ـ منهاج السنة النبوية البن تيمية, حتقيق حممد رشاد سامل١٢٩
 . بجاوي, بريوتـ ميزان االعتدال يف نقد الرجال للذهبي, حتقيق ال١٣٠
 . ـ النجوم الزاهرة يف أخبار مرص والقاهرة, البن تغري بردي األتابكي, مرص١٣١
 . ـ الوصية أليب حنيفة, ضمن جمموع بتحقيق الكوثري, مرص١٣٢
 . ١٣٩٨ـ وفيات األعيان البن خلكان, حتقيق إحسان عباس, دار صادر, ١٣٣

*          *          * 
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 ١٢٩............................................................................البعث واملعاد

 ١٣٢...................................................................................الرؤية
 ١٣٦.................................................................................الشفاعة

 ١٣٨......................................................تفضيل عائشة وبراءهتا عام قيل فيها
 ١٣٩.........................................................خلود أهل اجلنة وأهل النار فيهام

 ١٤٧................................................................مصادر ومراجع التحقيق
 ١٥٣......................................................................فهرس املوضوعات
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