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شفـاء القلب يف معرفة الرب سبحانه وتعاىل
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حتقيق ودراسة

Shifāa Al-Qalb fee Ma'rifat Ar-Rabb
Subhaanahu wa Ta'aala
By: Sheikh Yahya bin Abi Al-Khayr Al-'Omrāni
)Al-Yamāni (d. 585 AH
A study and investigation
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شفـاء القلب يف معرفة الرب سبحانه وتعاىل للعمراين ،د .يوسف بن حممد احملمادي

املستخلص

احلمددد ه والصددالو والسددالم علدده رس دولل وعلدده لددل و د بل
والتابعني .وبعد ..
فهذا حتقيق لكتاب شفاء القلب يف معرفة الرب للشيخ حيىي
بن سامل العمراين املتوىف سنة(585هد) ،وقد ألفل يف اجلواب عله
مستفهم أثريت عنده بعض التساؤالت عن هللا تعاىل من حيث
معرفتل وإثبات ربوبيتل ،وقد ضمنل الكالم عن منزلة معرفة هللا
وكيفية حصوهلا ،واستطرد يف ذكر بعض املسائل املتعلقة ابإلميان
بوجود هللا وربوبيتل وأمسائل و فاتل ،وقضائل وقدره ،وإثبات النبوات
عن طريق املعجزات ،وكان موافقاً ملنهج أهل السنة واجلماعة ،إال
يف بعض املسائل اليت حصل منل فيها موافقة ملذهب متقدمي
األشاعرو؛ كانت لظروف وأسباب سأذكرها يف املقدمة ،وانقش
العمراين يف كتابل هذا بعض الطوائف املخالفة يف طريقة معرفة هللا،
ويف املسائل اليت تطرق هلا مناقشة موجزو ،ومن بني هذه الطوائف:
الفالسفة ،والباطنية ،واملعتزلة القدرية ،واألشعرية.
فهذا الكتاب يعد من الكتب اهلامة؛ لتناولل مسائل يف أ ول
االعتقاد ،والرد عله بعض الفرق ،حرص فيل مؤلفل د رمحل هللا د
االعتماد عله األدلة من القر ن والسنة .أسأل هللا أن ينفع بل.
و له هللا عله نبينا حممد وعله لل و بل وسلّم.
الكلمات املفتاحية :حتقيق د شفاء د القلب د املعرفة د
العمراين.
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Abstract
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon
his Messenger and his family and followers.
This is an investigation of the book titled: “Shifāh
Al-Qalb fee Ma'rifat Ar-Rabb Subhaanahu wa Ta'aala]The
Cure of The Heart Through the Knowlegde About Allaah the Most High-[ written by Sheikh Yahya bin Abi AlKhayr Al-'Omrāni Al-Yamāni (d. 585 AH), He wrote the
book as a reply to a questioner who raised some questions
in his presence about Allaah in respect to the knowledge
about Him and the proof His Lordship (Rubūbiyyah), and
also included in the book a discussion about the
importance of knowing Allaah and how it could be
achieved, and he went extensive in discussing some issues
related to the faith in the existence of Allaah, His
Lordship, His names and attributes, and His inevitable
fate and destiny. He also discussed the proof of
prophethood through miracles. And he was in agreement
with the path of Ahlus Sunnah wal Jamaa'a in general,
except for some of the issues in which he discussed
according to the ideology of the earlier Ashʿarites and this
was due to certain circumstances and reason which shall
be mentioned in the introduction. Al-'Omrāni discussed in
his book, some of the dissenting sects in the way to
knowing Allah, and in the matters that he raised with brief
discussion, and among these sects are: The Philosophers,
The Bātiniyya (Mysticism), The Qadariyyah Muʿtazilites,
and The Ashʿarites.
This book is an important book; because it covers
several issues related to the Islamic creed, and the
refuation of some sects. The author - may Allah bless his
soul – made sure he relied on evidence from the Quran
and Sunnah. I pray to Allah to make it beneficial.
May Allah bless our Prophet Muhammad, his family
and companions.
Key Words:
Investigation – cure – heart – knowledge - Al'Omrāni.
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مقدمة
احلمد ه رب العاملني ،والصالو والسالم عله رسولل وعله لل
و بل ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
وبعد ،فإن هللا تعاىل بعث الرسل عليهم الصالو والسالم وأنزل
الكتب للناس من أجل أن يعرفوه فيعبدوه ،وال يشركوا بل شيئًا ،وقد
كان لسلفنا الصاحل من الص ابة والتابعني واتبعيهم إبحسان عناية يف
حتقيق هذه الرسالة يف البشرية ،فكانت هلم جهود ابللسان والسنان يف
سبيل حفظ العقيدو اإلسالمية ،فصنفوا يف ذلك املصنفات ،وكتبوا
الرسائل ،وأجابوا عله كل سائل ،ليقرروا احلق املبني ،ويدفعو الشبل
عن قلوب املرتددين ،وقد كان للشيخ حيىي بن أيب اخلري العمراين عالمة
اليمن يف القرن السادس ،حظ ونصيب ،فكتب يف تقرير عقيدو أهل
السنة وإبطال العقائد الفاسدو ،ومن بني مصنفاتل كتاب" :شفاء
القلب يف معرفة الرب" وقد يسر هللا يل احلصول عله نسخة خطية
هلذا الكتاب من أرض اليمن من املكتبة اخلا ة ملدير املساجد
واألوقاف بصنعاء الشيخ مشرف بن عبدالكرمي احملرايب ،وابلب ث
والسؤال تبني أهنا النسخة الوحيدو.
ورغبت يف اإلسهام إبخراجل بعد دراستل وحتقيقل؛ ألمهيتل وخدم ًة
يف إخراج تراث علماء سلف األمة ،وخبا ة وأننا يف زمن كثر فيل
املشككون يف مسائل الغيب ،ويف مقدمتها ثبوت التوحيد واإلميان ابه.
وقد قدمت بني يدي الكتاب برتمجة موجزو للمؤلف ،وبتعر ٍ
يف
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خمتص ٍر للكتاب ،واملنهج الذي سأسلكل يف حتقيقل بعون هللا.
أسأل هللا أن جيعلل خالصاً لوجهل الكرمي وأن ينفع بل املسلمني
و له هللا وسلّم عله نبينا حممد وعله لل و بل وسلّم.،،،
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املبحث األول :تر مجة موجزة لصاحب الكتاب الشيخ حييى بن أبي
اخلري العمراني "رمحه اهلل"
أوالً :امسه:
هو حيىي بن أيب اخلري سامل بن أسعد بن عبدهللا بن حممد بن
موسه بن عمران العِمراين اليماين نسبة إىل ِعمران بن ربيعة بن
عبس(.)1
اثنيًا :مولده ونشأته :
ُولد العمراين يف قرية من قرى اليمن يطلق عليها َس ْري( ،)2سنة
تسع ومثانني وأربعمائة من اهلجرو ( 489هد ) ،عاش حياتل يف اليمن
ومل خيرج منها ّإال إىل مكة واملدينة حاجاً وزائراً.
اثلثًا :شيوخه:
تفقل العمراين عله عدد من علماء اليمن منهم:
( )1انظددر :طبقددات فقهدداء ال دديمن ص  ،174وطبقددات الفقهدداء الشددافعيني الب ددن
كثددري ( ،)654/2وهتددذيب االمسدداء واللغددات للنددووي ( .)868/1السددلويف يف
طبقات العلماء وامللويف (.)294/1
( )2سري  :بلدو تقع شرقي اجلَنَد ،وهدو اليدوم مدن مركدز إداري مدن مديريدة السدياين
وأعمددال إب ،يف اجلنددوب منهددا ،كانددت مددوطن بنددو عم دران إىل القددرن السددابع
اهلجددري .انظددر :معجددم البلدددان لل مددوي( ،)296/3معجددم البلدددان والقبائددل
اليمنية(.)835/1
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1د اإلمام أبو الفتوح بن عثمان بن أسعد العمراين(.)1
2د الشيخ موسه بن علي الصعيب(.)2
3د اإلمام زيد بن عبدهللا بن جعفر اليفاعي(.)3
4د الفقيل عبدهللا بن أمحد بن حممد اهلمداين(. )4
5د الشيخ زيد بن احلسن بن حممد الفايشي(.)5
6د الشيخ عمر بن إمساعيل بن علقمة اجلماعي(.)6

( )1خدال حيددىي العمدراين ،و ّأول مددن اشددتهر مدن بددق عمدران ابلفقدل .انظددر :طبقددات
فقهاء اليمن (174د ،)175وطبقات الشافعية الكربى (.)336/7
ودرس ،دا ،وتدويف د رمحدل
( )2مدن تالميدذ الفقيدل مقبدل بدن زهدري ،وسدكن ذا احلفدر ّ
هللا تعدداىل د سددنة 450ه د  .انظددر :طبقددات فقهدداء الدديمن  ،155السددلويف يف
طبقات العلماء وامللويف (.)284/1
( )3م د ددن فقه د دداء الس د ددلف ،د دداحب مدرس د ددة متمي د ددزو ،ك د ددان يُد دددرس فيه د ددا فن د ددون
العلم،رحل إىل مكة خشية فتنة الصلي ي الباطق ،تويف ابلديمن سدنة514هدد.
انظ د د ددر  :طبق د د ددات فقه د د دداء ال د د دديمن ص ،119وطبق د د ددات الش د د ددافعية الك د د ددربى
للسبكي(.)86/7
( )4سكن اجلند وتدويف سدنة (518هدد) قدرأ علده ابدن عبدويدل (اإلرشداد) يف أ دول
الفقل وامله ّذب .طبقات فقهاء اليمن ص.254
( )5م د ددن فقه د دداء الش د ددافعية املنتم د ددني مل د ددذهب الس د ددلف الص د دداحل ،م د ددن مص د ددنّفاتلً
«التهددذيب» يف الفقددل الشددافعي ،تددويف سددنة 528هد د  .انظددر :طبقددات فقهدداء
اليمن ص ،155والسلويف يف طبقات العلماء وامللويف (.)285/1
( )6كان فقيها ،تويف سنة 551ه.د انظر  :طبقدات فقهداء الديمن ( 163د،)164
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 7د احلافظ علي بن أيب بكر العرشاين اهلمداين(. )1

ابعا :تالميذه:
رً
قصده عدد كبري من طالب العلم الذين تتلمذوا عليل ،وأخذو
منل العلم من أشهرهم:
1د عمرو بن عبدهللا بن سليمان بن السري(.)2
2د حممد بن موسه بن احلسني بن أسعد العمراين(.)3
3د الفقيل حممد بن مفلح احلضرمي(.)4
4د أبو احلسن علي بن عبدهللا بن عيسه اهلرمي(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والسلويف يف طبقات العلماء وامللويف (.)290/1
( )1ك ددان حمد ددد ًً ،حافظً ددا ،درس عليد ددل خلد ددق كث ددري يف اجلنَد ددد وع دددن ،لد ددل كتد دداب
«الد د د د د ددزالزل واألش د د د د د درا » ،تد د د د د ددويف سد د د د د ددنة 557ه .انظد د د د د ددر :مد د د د د ددر و اجلند د د د د ددان
(313/3د.)314
( )2هره ،كان فقيهاً زاهداً ورعاً ،من رمية املنداخي ،وتدويف ةكدة سدنة 555هدد .انظدر:
طبقات فقهاء اليمن ص ،196والسلويف يف طبقات العلماء وامللويف (.)342/1
( )3ابددن عمددل ،ك دان حافظ داً اددوداً ،مجددع بددني الفقددل والزهددد والعبددادو ،كددان مفتي داً
ومدرس داً يف حيدداو العم دراين ،تددويف ةصددنعة سددري سددنة 568ه دد .انظددر :طبقددات
فقهاء اليمن ص ،185والسلويف يف طبقات العلماء وامللويف (.)336/1
فقيها ،من أ اب العمدراين وتالميدذه ،وهدو الدذي طلدب مندل أن يكتدب لدل
( )4كان ً
مشكل امله ّذب ،انظر :طبقات فقهاء اليمن ص ،196والسلويف (.)342/1
( )5مددن فقهدداء زبيددد ،كددان عاملداً يف علددوم كثددريو ،أخددذ عددن حيددىي العمدراين املهددذب
والبيددان واالنتصددار ،وأرسددلل ملنددا رو جعفددر بددن عبدالسددالم املعتددزيل ،تددويف سددنة
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 5د الطاهر عثمان بن أسعد العمراين(.)1
6د ابنل أبو الطيب طاهر بن حيىي(.)2
7د الفقيل أمحد بن حممد بن عبدهللا البُدَريّْهي السكسكي(.)3
 8د الفقيل مسعود بن علي العنسي(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

570هد .انظر :طبقات فقهاء الديمن ص ،244والسدلويف يف طبقدات العلمداء
وامللويف (.)345/1
( )1ددهره وخددال ابنددل الطدداهر عثمددان بددن أسددعد بددن عبدددهللا بددن حممددد بددن موسدده
عابدا ،تويف ةصنعة سري= سدنة 577ه .انظدر :طبقدات
فقيها ً
العمراين ،كان ً
فقهاء اليمن ص  ،189والسلويف يف طبقات العلماء وامللويف (.)338/1
( )2درس عله والده ومجدع بدني علدم القدراءات واحلدديث والفقدل ،وهداجر إىل مكدة
بسددبب فتنددة ابددن مهدددي ،خددالف والددده يف املعتقددد وتب د مددذهب األشدداعرو؛
لذلك قاطعل والده إىل أن أعلن توبتل ورجوعدل إىل مدذهب أهدل السدنة ،لكندل
عاد إليهدا بعدد وفداو والدده ،مدن مصدنفاتل مقا دد اللمدع ،وكسدر قنداو القدريدة،
تويف سنة 587هد انظر  :طبقات فقهاء اليمن ص  187د ،189والسدلويف يف
طبقات العلماء وامللويف (.)337/1
( )3أحددد كبددار أ د اب العم دراين والسددائرين علدده منهجددل ،سددكن إب ،وأفضددت
درس د يح مسددلم يف اجلَنَددد،
إليددل الرةسددة فيهددا ،كددان عامل داًً ،
فقيهددا ،زاهد ًدداّ ،
تويف سنة 604هد .انظر  :طبقات فقهاء اليمن ص.190
( )4كان شديد الغريو عله مذهب أهل السنة ،تويف سنة 604هد انظر  :طبقات
فقهاء اليمن ص .216
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خامسا :مصنّفاته (:)1
ً
خلّف اإلمام العمراين من بعده عدو مصن ّفات يف األ ول
والفروع منها:
(. )2
 -1رسالة يف معتقد أهل احلديث .
()3
 -2االنتصار يف الرد عله املعتزلة القدرية األشرار .
 -3شفاء القلب يف معرفة الرب – وهو الكتاب احملقق يف هذا
الب ث وسيأيت التعريف بل.
 -4كتاب خمتصر يف مسألة الكالم.رد فيل عله األشاعرو واملعتزلة.
 -5اختصار إحياء علوم الدين(.)4
 -6الزوائد عله امله ّذب.
( )1انظدر :طبقدات فقهدداء الديمن ص  ،181-177وكشدف الظنددون (،)173/1
وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة (.)328/1
( )2مددن أول مصددنفات العمدراين يف العقيدددو ،أشددار إليهددا يف االنتصددار ،وأشداد ،ددا
اإلمام ابن القيّم يف اجتماع اجليوش اإلسالمية ص.87
( )3ألّفددل يف الددرد علدده القاضددي جعفددر الزيدددي املعتددزيل .وهددو مددن أشددهر كتبددل يف
االعتقدداد ،مطبددوع نكثددر مددن طبعددة منهددا طبعددة دار أض دواء السددلف بت قيددق
الدكتورسددعود بددن عبدددالعزيز اخللددف ،يف رسددالة ماجسددتري ،ابجلامعددة اإلسددالمية
ابملدينة املنورو.
( )4انظدر :طبقددات فقهداء الدديمن البدن مسددرو ص .181وهدو اآلن ال يدزال خمطوطداً
ةكتبة خدا حبش يف بتنل ابهلند ،رقم احلفظ ( ،)841/13حسب تقرير مركز
امللك فيصل ابلرةض.
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 -7البيان يف مذهب اإلمام الشافعي(.)1

سادساً :وفاته:
كانت وفاتل د رمحل هللا د بقرية ذي السفال مبطوانً ،قبيل طلوع
الفجر من ليلة األحد شهرربيع اآلخر سنة (558هد) ،ولل من العمر
تسع وستون سنة(.)3
()2

سابعا :عقيدته:
ً
عاش الشيخ حيىي العمراين متمسكاً بعقيدو السلف الصاحل أهل
السنة واجلماعة ،هذا ما يصرح بل ويطلق أنل عله عقيدو أهل احلديث،
وقد بذل جهده يف سبيل تقرير احلق ودفع الشبهات ،ومل ينتسب ألي
طائفة من الطوائف الكالمية بل كان شديد الت ذير منها؛ وموافقتل
ملتقدمي األشاعرو مل تكن عن قصد منل ،وكانت ألسباب و روف منها:

( )1يُعد كتاب البيان من أشهر كتبل يف الفقدل ،ومدن الكتدب املعتمددو يف املدذهب
وسجل يف رسائل
الشافعي ،مطبوع يف  13الد بت قيق قاسم حممد النّوريّ ،
علمية جبامعيت أم القرى ،وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،واجلامعدة
اإلسالمية.
( )2ذي السفال :بلدو من أعمال حمافظة إب فيما بينها وبني حمافظدة تعدز ،كثدريو
املزارع .انظر  :معجم البلدان والقبائل اليمنية (.)794/1
( )3انظر :السلويف يف طبقات العلماء وامللويف (.)300/1
- 371 -

شفـاء القلب يف معرفة الرب سبحانه وتعاىل للعمراين ،د .يوسف بن حممد احملمادي

 -1أنل مل يطلع عله أقوال السلف يف دقيق املسائل ،لبعده عن
البالد اليت ينتشر فيها العلم والعلماء واملكتبات كالشام ومصر
والعراق.
 -2تصديل ملناقشة املخالفني الذين هروا يف زمانل ابليمن ،كاملعتزلة.
 -3حسن نل نيب حامد الغزايل حيث قرأ وخلص كتاب إحياء
علوم الدين ،وهذا يظهر من خالل أخذه للعديد من األحاديث
عنل .نسأل هللا أن يتقبل منا ومنل وأن يغفر لنا زالتنا.
اثمنًا :ثناء العلماء عليه :
من أكثر ما أكسب العمراين شهرًو كتابل البيان يف الفقل
الشافعي وكتاب االنتصار يف الرد عله القدرية املعتزلة األشرار ،فمن
أقوال العلماء فيل:
قول احلافظ ابن كثري عنل« :كان إماماً ابرعاً كتابل يدل عله
فضائلل اجلمة وفوائده املهمة وعلومل الغزيرو وفنونل الكبريو» (.)1
وقول ابن مسرو اجلعدي عنل« :الذي انتشر عنل الفقل يف البلدان،
وجاوز علمل الب ر مع السودان ،وسارت بتصانيفل الركبان يف اليمن
والشام ،وهو الفقيل اإلمام مجال اإلسالم مشس الشريعة»(.)2
( )1طبقات الفقهاء الشافعيني (.)654/2
( )2طبقات فقهاء اليمن ص .174
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وقول ابن قاضي شهبة ننل« :كان شيخ الشافعية يف بالد اليمن
وكان إماماً زاهداً ورعاً عاملاً خرياً مشهور االسم بعيد الصيت عارفا
ابلفقل وأ ولل والكالم والن و ،من أعرف أهل األرض بتصانيف
الشيخ أيب إس اق الشريازي يف الفقل واأل ول واخلالف حيفظ املهذب
بسبع من
عن هر قلب وكان ورده يف كل ليلة
أكثر من مئة ركعة ُ
القر ن الكرمي رحل إليل الطلبة من البلدان»(.)1
ومما نُظم يف مدحيل:
ق د د د د ددد سادند د د د ددا ابلعل د د د د د ِم ابألركد د د د ددان
دخ م د د د د ددن بن د د د د ددي ِعمد د د د د دران
ه شي د د د د د ي
دب وبدي د د د د د د د د د ِ
بف دوائ د د د د د د د د ٍدد وغدرائ د د د د د د د د ٍ
دان
حي د ددىي لق د ددد أحي د ددا الش د دريعة ه د ددادةً
()2
م د د د د د ددن أول يف عمد د د د د د دران أو ًين
درو اليدم د ددن ال د ددذي م ددا مدثدلد د ددل
ه د ددو ّ
وأشاد بل اإلمام ابن القيم يف نونيتل بقولل:
أعد د ددق أاب اخلد د ددري الرضد د ددا العم د د دراين
وانظد ددر إىل مد ددا قال د ددل علد ددم اهل د دددي
()3
يب د د دددي مكانت د د ددل م د د ددن اإلمي د د ددان
وكتابد د د د ددل يف الفقد د د د ددل وهد د د د ددو بياند د د د ددل

( )1طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (327/1د.)328
( )2الطبقات الكربى للسبكي(.)338 /7
( )3الكافيدة الشدافية ( 405/2د )406البيتدني رقدم ( 1459د .)1460وسدياقهما
يف إثبات العلو والفوقية.
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املبحث الثاني :تعريف موجز بكتاب (شفاء القلب يف معرفة الرب)
أوالً :عنوان الكتاب
مساه املؤلف د رمحل هللا د ،ذا االسم( :شفاء القلب يف معرفة
الرب) ،وقد أثبتل يف أولل ،وكذلك ُكتب بنفس االسم عله غالف
املخطو .
اثنيًا :نسبة الكتاب إىل مؤلفه:
من خالل االطالع عله النسخة اخلطية أتكد ثبوهتا ملصنفها،
ومما يؤكد ذلك ما يلي:
أوالً :التصريح ابمسل يف أولل.
اثنيًا :أسلوب الشيخ العمراين وطريقتل اهرو فيل.
اثلثاً :اإلحاالت اليت يذكرها العمراين لكتابل االنتصار يف أكثر من
موضع.
رابعاً :نقلل للعديد من األحاديث الواردو يف إحياء علوم الدين
للغزايل ،وللعمراين اختصار هلذا الكتاب (خمطو يف مكتبة بتنة
خبدا خبش ابهلند).
خامساً :أشار إليل األكوع يف كتابل مصادر العلم يف اليمن وذكر أن
لل( :رسالة يف املعتقد عله مذهب أهل احلديث ،يف مكتبة
خا ة للشيخ مشرف بن عبدالكرمي بصنعاء).
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اثلثًا :سبب أتليف الكتاب وموضوعه:
(ردا عله
ألف الشيخ العمراين كتابل شفاء القلب يف معرفة الربً :
سؤال رجل أ ابتل احلريو والشك بسبب اجتماعل مع رجل أًر عنده
بعض التساؤالت عن هللا تعاىل منها :هل يعرف إىل من يصلي؟) ،فجاء
الرد ،ذا الكتاب الذي مجع فيل بني العرض والرد نسلوب علمي ر ني،
ضمنل العديد من املسائل ،ومجع فيل بني األدلة النقلية والعقلية ،كي يكون
اجلواب وافيًا ،وللعليل شافيًا ،يف إزالة الشك والريب عن كل السائلني،
ومن أبرز املسائل اليت ضمنها الكتاب املسائل التالية:
 -1منزلة معرفة هللا تعاىل.
 -2مناقشة القائلني أن معرفة هللا حتصل ابلعقل ولو مل يبعث هللا الرسل.
 -3اثبات بعض فات الربوبية كاخللق والتدبري.
 -4مناقشة الفالسفة القائلني نن املعرفة ال حتصل إال ملن أحكمها بستة
أبواب وهي :الظهور والكمون واملداخلة واجملاورو واجلوهر والعرض.
 -5مناقشة القائلني نن املعرفة ال تدريف إال من طريق اإلمام املعصوم.
 -6إثبات بعض فات هللا تعاىل ابألدلة.
 -7مسألة االسم واملسمه.
 -8اإلميان ابلقضاء والقدر ،وبعض املسائل املتعلقة بل مثل( :مسألة
أفعال العباد ،واهلداية) .
 -9إثبات النبوو والرسالة.
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ابعا :مكانة الكتاب:
رً
أتيت مكانة كتاب شفاء القلب يف معرفة الرب من خالل ما يلي:
أوالً :مكانة املصنف رمحل هللا تعاىل وخصو ًا لدى أتباع املذهب
الشافعي.
اثنيًا :أمهية املوضوعات اليت احتواها الكتاب.
اثلثًا :روعة املصنّف رمحل هللا يف أسلوبل يف عرض املسائل ،واستعمالل
لألدلة النقلية والعقلية يف العرض والرد.
ابعا :اإلجياز الذي سلكل املصنف مع الو ول للمراد.
رً
خامسا :مناقشتل لبعض الطوائف (كاملعتزلة والباطنية) وكانتا
ً
موجودتني يف اليمن وقل من يناقشهما يف زمانل.
خامسا :املآخذ على الكتاب( :)1وهي من جانبني:
ً
األول :اجلانب احلديثي :ايراده لعدد من األحاديث الضعيفة ،مثل
األحاديث اليت أوردها يف املعرفة والعقل يف بداية الكتاب.
الثاين :جانب العقيدو :فيالحظ عدم موافقتل ألهل السنة يف بعض
املسائل ،وميلل إىل مذهب متقدمي األشعرية وفيما يلي أبرز املسائل:
 -1اسددتعمال لفددظ القدددمي يف و ددف هللا تعدداىل حيددث ق دال( :والقدددمي
ال جيوز عليل شيء من هذه التغيدريات والتنقديالت) ينظدر ص5 :
( )1سيأيت مزيد توضيح وبيان هلذه املسائل يف موضعها من الكتاب.
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وهو من استعماالت املتكلمني ،وعند أهدل السدنة واجلماعدة جيدوز
من ابب اإلخبار عن هللا تعاىل.
 -2استعمالل لعبدارات املتكلمدني يف و دف هللا نندل( :ال جيدوز أن يكدون
عرض ددا) وهددذه األلف داظ ال تطلددق عل دده هللا ال
جددوهراً وال جسد ًدما وال ً
إثباات لكوهنا مل ترد ال يف كتاب وال سنة فرتكها أوىل.
نفيًا وال ً
 -3اس ددتداللل ب دددليل التم ددانع عل دده توحي ددد الربوبي ددة بطريق ددة متق دددمي
األش دداعرو ،بينم ددا أه ددل الس ددنة يس ددتدلون ب ددل عل دده إثب ددات توحي ددد
األلوهية املستلزم لتوحيد الربوبية.
 -4أثبت ه تعاىل يف هذا الكتاب بعض الصدفات ه تعداىل ابألدلدة،
وممددا يشددكل عليددل إيدراد السددبع الصددفات الدديت تثبتهددا األشددعرية ،ممددا
جيعل القارئ لل يضن أنل موافق هلم ،وهو كما سدبق متدأثر ،دم يف
بعض املسائل ،من غري قصد منل .بينما جندده حد ّذر مدنهم و ّدرح
ةخ ددالفتهم ،ويثب ددت بقي ددة الص ددفات يف ه ددذا الكت دداب كاالس ددتواء
والنزول واليد وغريها.
 -5قولددل نن االسددم علد يدم للمسددمه و ددفة لددل ،والددذي عليددل السددلف
نن ال يقال االسم عني املسمه كما ال يقال االسدم غدري املسدمه
بل يقال :االسم للمسمه كما دلت عليل األدلة.
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املبحث الثالث :وصف النسخة اخلطية ومنهج التحقيق
أوالً :وصف النسخ اخلطية
املخطو يقع يف ستة عشر ورقة يف كل ورقة وجهني ةجموع
إثنني وثالثني ف ة ،من احلجم الصغري ،ويف كل ف ة إحدى
جدا
سطرا ،كتبت خبط واضح مقروء غالبًا ،بتعليقات يسريو ً
وعشرون ً
أبياات عزاها للزخمشري ،وختمل
يف موضعني فقط ،وخط عله الغالف ً
بفائدو حول تسمية املسيح الدجال ،ومل يصرح الكاتب ابمسل .وهي
النسخة اخلطية الوحيدو ،وقد يسر هللا يل احلصول علىها.
والنسخة ملك الشيخ مشرف بن عبدالكرمي احملرايب ،مدير
املساجد واألوقاف بصنعاء ،أشار إليها حممد بن إمساعيل األكوع يف
كتابل مصادر العلم ابليمن فذكر أن للعمراين( :رسالة يف املعتقد عله
مذهب أهل احلديث ،يف مكتبة خا ة ملشرف بن عبدالكرمي بصنعاء)
وقد تكرم بتزويدي بنسخة منها ،فجزاه هللا خرياً.
اثنيًا :منهج التحقيق:
 -1إثبات النص كما هو يف النسخة اخلطية.
 -2عزو اآلةت القر نية بعد ذكر اآلية مباشرو.
 -3عزو األحاديث النبوية ونقل أقوال أهل احلديث يف احلكم عليها.
 -4الكلمات الغامضة (املستغلقة) وهي قليلة بذلت جهدي يف
الو ول لقول املصنف.
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عرفت ابلطوائف والفرق الواردو يف الكتاب.
ّ -5
 -6التعليق واإليضاح عند بعض املسائل حبسب احلاجة.
 -7املقدمة وفيها ترمجة موجزو ابملصنف ،والتعريف ابلكتاب،
ومنهج الت قيق.
 -8اخلامتة والفهارس.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
وبل ثقيت وهو حسيب ونعم الوكيل
احلمد ه الذي نور قلوب املوحدين وختم عله قلوب اجلاحدين
و له هللا عله حممد خامت النبيني وعله أهل بيتل وأ ابل أمجعني.
قال اإلمام الفقيل الفاضل السيد الكامل( )1حيىي بن أيب اخلري
العمراين د رمحة هللا عليل د :
علي بكتاب حتقيق الكالم ةعرفة
سألق بعض األ اب واقرتح ّ
الرب سب انل وتعاىل ،وما يتعلق ،ا و دق الرسل عليهم السالم،
وذكر أن السبب الداعي إىل ذلك هو اجتماعل مع رجل فسألل هل
يعرف من يصلي لل ،فأجابل عن سؤالل واحتج عله ة مقالل ،فأورد
تيااب ،وحكه معرفة الرب
السائل عن جوابل جو ًااب أعقب قلبل ش ًكا وار ً
ُ
سب انل وتعاىل يف الصغر عن تلقني اآلابء [أو] عن املؤدب ،فسأل
إزالة ريبل وشفا قلبل ،فرأيت إجابتل إىل ما طلب ،ومساعدتل إىل ما
أمرا واجبًا ،واعتمدت فيما ذكرت من الكالم عله
أحب ً
فرضا ً
الزما و ً
ما يُعرف من األفهام ملن نظر فيل من اخلاص والعام ،وق ّدمت الكالم يف
( )1الو دف ابلكمددال للشدديخ العمدراين ال ينبغددي ،ويعتدرب مددن الغلددو واإلطدراء الغددري
مرغددوب فيددل ،الددذي يسددتعملل أرابب الطددرق الصددوفية ،وإن كددان ال يقصددد بددل
الكم ال اإلهلي وإمنا يقصد بل الكمال النسيب ،وأن الشيخ بلغ منزلدة عاليدة يف
العلم ،وحىت الكمال البشري ال يقطع فيل؛ ألن فيل غل ًدوا وتزكيدة .ومل يتبدني يل
من هو الكاتب .وهللا تعاىل أعلم.
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معرفة الرب د سب انل وتعاىل د عله الكالم يف إبطال ما أورده السائل؛
ألن معرفةَ الرب سب انل وتعاىل رأس العلم وأجل املعارف()1؛ وهلذا
()2
،
ُروي عن النيب أنل قال(( :املعرفة ه رأس العلم))
وروي أن رجالً
ُ
قال :ة رسول هللا :علمق من غرايب العلم فقال(( :هل عرفت هللا
سب انل وتعاىل ،قال :نعم ،قال :فما نعت يف حقل ،قال :ما شاء هللا
تعاىل ،فقال :فهل عرفت املوت؟ قال :نعم .قال :فما نعت يف
ِ
فأحكم ما هنالك مث
حقل ،قال :ما شاء هللا تعاىل ،فقال :اذهب
( )1املعرفة :إدرايف الشيء عله ما هو عليل ،وهو من العلدم فمدن عدرف شديئاً فقدد
علم بل ،سواء عن يقني أو اعتقداد راجدح فدال يقتصدر لفدظ العلدم علده الداللدة
عله "اليقني" بل يشملل ويشدمل مطلدق املعرفدة فمدن ارتفدع جهلدل بشديء فقدد
وف .وأطلددق
علدم بدل ،تَد ُق ُ
داان َوَم ْع ِرفَدةًَ .وَهد َذا أ َْم يدر َم ْع ُدر ي
دولَ :ع َدر َ
ف فُ َدال ين فُد َدال ًان ِع ْرفَ ً
لفظ "املعرفة" عله العلم يف القر ن ،فو ف القر ن أهل الكتاب نهنم يعرفون
احلددق الددذي أُنْددزل علدده نبينددا حممددد  -عليددل الصددالو والسددالم  -كمددا يعرفددون
ِ
ِ
داب يدَ ْع ِرفُونَدلُ َك َمدا يدَ ْع ِرفُدو َن أَبْدنَداءَ ُه ْم
ين تَدْيدنَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
أبناءهم ،قال تعاىل{ :الذ َ
س د ددورو األنع د ددام :ي د ددة  .164انظ د ددر :ج د ددامع البي د ددان للط د ددربي (،)294 /11
والتعريفد د د د د د ددات ص ،221املصد د د د د د ددباح املند د د د د د ددري يف غريد د د د د د ددب الشد د د د د د ددرح الكبد د د د د د ددري
( ،)509 /1مقاييس اللغة (. )281 /4
( )2مل أقددف علي ددل  ،ددذا اللف ددظ .والش دديخ العم دراين – رمح ددل هللا  ،-ي ددورد أحادي ددث
موضددوعة ال أ ددل هلددا وأخددرى ضددعيفة جد ًددا ،مسددتدالً ،ددا مسددألة مهمددة وهددي
معرفددة هللا تعدداىل ،الدديت تكددون ابلكتدداب والسددنة النبويددة الص د ي ة الثابتددة عددن
رسول هللا له هللا عليل وسلّم.
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تعال ،فتعلّم من غرائب العلم))( ،)1وروي أن النيب قال لرجل من
أ ابل يقال لل حارثة(( :كيف أ ب ت ة حارثة؟ قال :أ ب ت
مؤمناً ح ًقا ،فقال :إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إميانك ،قال:
استوى عندي من الدنيا حجرها وذهبها وكأين بعرش ريب ابرز وأهل
اجلنة يتنعمون فيها ،وأهل النار يتضرعون فيها ،فقال :عرفت فالزم
عرفت فالزم))(.)2
( )1ض ددعيف :رواه اب ددن الس ددق وأب ددو نع دديم واب ددن عب دددالرب م ددن ح ددديث عب دددهللا ب ددن
املسور ،وحكم عليل ننل ضعيف ج ًددا .انظدر :ختدريج أحاديدث اإلحيداء املغدق
عن محل األسفار ص .78
يالحدظ أن مجيدع األحاديدث الدديت نقلهدا العمدراين هنددا يف العقدل ال يصدح منهددا
شيء ،وتدور بني الضعف والوضع ،كما ّبني ذلك مجع من األئمة واحملققني.
قددال أبددو حددامت :لسددت أحفددظ عددن الندديب  يف العقددل شدديء ألن أابن بددن أيب
عيدداش وسددلمة بْددن وردان وعمددري بددن عمدران وعلددي ابددن زيددد واحلسددن بْددن دينددار
وعباد بن كثري ومسريو بن عبد ربل وداود ابن احملرب ومنصور بن فر وذويهدم
ليسوا ممن أحتج نخبارهم فأخرج َما عندهم من األحاديث يف العقدل .روضدة
العقددالء ونزهددة الفضددالء ص  .16وقددال ابددن القدديّم ( :أحاديددث العقددل كلهددا
كذب) انظر :املنار املنيف يف الص يح والضعيف ص .67-66
( )2موضد د ددوع :م د د ددروي مد د ددن ع د د دددو طد د ددرق مرس د د ددلة ،أورده ابد د ددن حج د د ددر يف اإل د د ددابة
( ،)597/1ونقدل قددول البيهقددي :هددذا منكددر وقددد خدبط فيددل يوسددف بددن عطيددة
الصفار وهو ضعيف جداً .ونقلل ابن اهليثمدي يف امدع الزوائدد ( )57/1وقدال:
وفيل ابن هليعة ومن حيتاج إىل الكشف عنل  .والعقيلي يف الضعفاء (.)291/2
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فصلٌ

قال هللا تعاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﭼ

[اإلسراء ]15:فمعرفة هللا عز وجل ال جتب عله اخللق إال بعد بعث
الرسل البتل .وقالت املعتزلة والقدرية( :)1جتب عليهم معرفتل إذ خلق
فيهم العقل وإن مل يبعث إليهم رسوالً وهذا قول الربامهة( ،)2حيث ابطلوا
الوسايط وهم الرسل ،وقالوا يف العقل ما يغق عن الرسل .دليلنا عليهم
اآلية املقد ُم ذكرها ،وقولل تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ُ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ[النساء ،]165 :ومل يقل بعد العقل؛ إذا ثبت هذا

فإن هللا تعاىل مل يكلّف معرفتل إال ذوي العقول فال تُدريف معرفتل و دق
رسلل إال ابلعقل .والعقل :نور وبصريو يف القلب يُفصل بل بني حقائق

( )1عطددف املعتزلددة علدده القدريددة (مددن ابب الو ددف) ،املعتزلددة :هددم أتبدداع وا ددل ابددن
عطاء ،مسو معتزلدة العتدزال وا دل ابدن عطداء الدس احلسدن البصدري ،وحكمدل يف
داىل مل خيلددق أَعمددال الْعب دداد،
الفاسددق أنددل يف منزلددة بددني املن دزلتنيَ ،وزَع ُم دوا أَن هللا تَد َعد َ
ويعطلون الصفات عن هللا .الفرق بني الفرق (ص  )95امللل والن ل (.)29/1
( )2الربمهية :دةنة وثنية وضدعية ،يعتنقهدا معظدم أهدل اهلندد ،هلدا اموعدة مدن العقائدد
والعادات والتقاليد اليت تشكلت عرب مسريو طويلة من القرن اخلامس عشر قبدل
املدديالد إىل وقتنددا احلاضددر ،والربامهددة هددم أعلدده الطبقددات يف اهلندوسددية ،يقولددون
بثالثة أقدانيم ه تعاىل(برامهدا ،ومشدنو ،وسديفا) ،ويعتقددون ثهلدة كثدريو ،وإبنكدار
النب دوات والبع ددث والنش ددور .انظ ددر :أدةن اهلن ددد الك ددربى ص ،52تلب دديس إبل دديس
البن اجلوزي ص ،64-60امللل والن ل للشهرستاين (.)219 - 218 /1
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املعلومات ،وهو ةنزلة النور يف البصر الذي جعلل يف حدقة العني يُفصل
بل بني املشاهدات .قال هللا تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭼ [ق ،]37:أي عقل يف قلب ،وقال :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭼ[الرعد ،]19:وقال تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ

[العنكبوت ،]43:فكل مؤمن عاقل وليس كل عاقل مؤمناً ،والعقل
النافع :هو ما دل عله معرفة هللا تعاىل و دق رسلل ودعا إىل طاعة
هللا تعاىل ملا روى[عن] النيب أنل قال(( :العاقل من آمن ابهلل
()1
عما
وص ّدق رسلَه وعمل بطاعته)) فالعقالء ال يستغنون بعقوهلم ّ
جاءت بل الرسل عن هللا د سب انل وتعاىل د فالرسل ال يزرعون املعرفة يف
قلوب العارفني وإمنا ينبّهون اخللق عله الدالئل اليت تدهلم عله معرفة

هللا تعاىل وهتديهم إىل طريقل قال هللا تعاىل لنبيّل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ...ﭼ اآلية [الشورى،]53-52 :

واهلدى هاهنا هو البيان قال هللا تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭼ [البقرو ،]2-1 :أي بيان وال ينتفع يف ذلك إال من جعل
هللا يف قلبل التوفيق والتأييد وقد خص هللا تعاىل بذلك من شاء من
( )1موضددوع :قددال احلددافظ بددن حجددر يف املطالددب العاليددة (( :)719 /13سددنده
ضد ددعيف جد د ًددا) ،وانظد ددر :املغد ددق عد ددن محد ددل= األسد ددفار (ص ،)102والزوائد ددد
للهيثمي ( /815 /2ح.)845
- 387 -

شفـاء القلب يف معرفة الرب سبحانه وتعاىل للعمراين ،د .يوسف بن حممد احملمادي
عباده قال هللا تعاىل لنبيّل  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ  ..ﭼاآلية [القصص .]56:أي ال توفق وال تؤيد من
أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء ،أي يوفق ويؤيد وينور قلب من
يشاء من عباده ،قال هللا تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﭼ

[النور ،]35:وقال تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ

[ ل عمران ،]74-73:والعارفون ابه األنبياء ومن دوهنم يتفاوتون يف
درجات املعرفة عله قدر عقوهلم اليت فاضل هللا بينهم ،ا واألنبياء

أعرف الناس ابه تعاىل وهم متفاضلون بذلك قال هللا تعاىل :ﭽ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ [اإلسراء ،]55:وأراد ابملعرفة( ،)1وقال
علما))( ،)2وأمره هللا
النيب (( :ال بورك يل يف يوم ال أزداد فيه ً
دص بفضدائل.
( )1كدالم املفسدرين يف هدذا يددل علده :أن كدل واحدد مدن النبيدني ُخ ّ
فضل هللا بعض النبيني عله بعض؛ فاختذ إبراهيم خليالً ،وكلّم
قال قتادو :نعم ّ
ْليمددا ،وجعددل عيس ده كلمتددل وروحددل ،و تدده سددليمان مل ًكددا ال ينبغددي
موسدده تك ً
دورا ،وغفدر حملمدد مدا تقددم مدن ذنبدل ومدا أتخدر.
ألحد من بعدده ،و تده داود زب ً
انظر :تفسري الطربي ( ،)470 /17وتفسري البغوي (.)100 /5
( )2ض ددعيف :أخرج ددل الس دديوطي يف اجل ددامع الص ددغري ص ،342وعن ددد الط درباين يف
األوسط بن وه ( ،)367 /6وابن عبد الرب يف جامع بيان العلدم (،)259/1
وابددن اجلددوزي يف املوضددوعات ( ،)223 /1وأبددو نعدديم يف حليددة األوليدداء (/8
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تعاىل أن يسألل ذلك فقال :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ[طل ]114:أي
ابه تعاىل ،وسئل النيب(( :هل كان عيسى  ميشي على املاء،
فقال :نعم ولو ازداد يقينًا ملشى على اهلواء))( ،)1وأشار بذلك إىل
نفسل ألنل مشه عله اهلواء ليلة أسري بل( ،)2واإلميان يزيد ابلطاعة
وينقص ابملعصية ،وأقل ر ٍ
تبة أن ال خيالطل( )3الشك ابه تعاىل( ،)4وعله
قدر عقل العبد ومعرفتل يكون عملل ابلطاعة ملا ُروي عن النيب  أنل
قال(( :لكل شيء دعامة ودعامة املؤمن عقله فبقدر عقله تكون

عبادته أما مسعتم قول الفجار :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،) 188ويف إسناده احلكم بن عبد هللا ،قال عنل أبو حامت يف اجلرح والتعديل
( :)121 /3ذاهب ،مرتويف احلديث ،ال يكتب.
( )1ضددعيف :أورده البيهقددي يف الزهددد (ص )357والغ دزايل يف اإلحيدداء (،)57/4
قال العراقي :هذا حيث منكر .املغق عن محل األسفار (ص.)1439 :
( )2مل يثبت عن أحد من السلف القول نن النيب  مشه عله اهلواء.
( )3يف املخطو (خيالطها).
( )4أقل رتب اإلميان هي مرتية أ ل اإلميدان ومدا ميده (اإلميدان اجملمدل) أو (مطلدق
اإلميدان) وهددذه املرتبددة غددري قابلددة للنقصددان ،ألهنددا أ ددل الدددين وحددد اإلسددالم،
ويقابله ددا الكفد ددر ،ويت قد ددق ه ددذا الند ددوع ابلتصد ددديق واالنقي دداد اجملمد ددل وحتقيد ددق
التوحي ددد ه تع دداىل ،ولع ددل ه ددذا ال ددذي عن دداه املص ددنف رمح ددل هللا تع دداىل .انظ ددر:
تعظد د دديم ق د د دددر الص د د ددالو للم د د ددروزي ( ،)763 /2امد د ددوع فت د د دداوى اب د د ددن تيمي د د ددة
(.)271/7
- 389 -

شفـاء القلب يف معرفة الرب سبحانه وتعاىل للعمراين ،د .يوسف بن حممد احملمادي

ﯴ ﯵ ﭼ [امللك ،)1())]10:وروي أنل قيل للنيب(( :من أعلم
الناس فقال :العاقل قالوا :فمن أعبد الناس قال :العاقل ،قالوا فمن
أفضل الناس :قال :العاقل ،فقالوا أليس العاقل من متت مروءته
وظهرت فصاحته وعظمت منزلته وجادت كفه ،فقال :ﭽﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭼ[الزخرف ،]35:إن العاقل هو املتقي وإن كان يف الدنيا
()2
قوما أثنو عله رجل عند النيب وابلغوا،
أن
وروي
،
خسيساً دنيًا))
ً
فقال (( :كيف عقله؟ فقالوا ايرسول هللا خنربك عن اجتهاده
وأصناف اخلري ،وتسألنا عن عقله فقال عليه السالم :إن األمحق
يصيب جبهله أعظم من فجور الفاجر وإمنا يُرفع العباد غ ًدا يف
الدرجات الزلفى على قدر عقوهلم))(.)3
( )1ضعيف :أخرجل ابن حجر العسدقالين يف املطالدب العاليدة (،)2777/105/12
والبو ددريي يف احتافددة اخلددريو املهددرو ( ،)5238/24/6وقددال العراقددي يف املغددق عددن
احلَدا ِرث ،وقتقددمت اإلشدارو
محل األسفار (ص :)99 :أخرجدل ابْدن الْ ُمجدرب َوعندلُ ْ
إىل تضعيف ما ورد عن ابن اجملرب يف العقل من أحاديث.
خرجددل احلددافظ العراقددي يف املغددق عددن محددل األسددفار (ص،)102 :
( )2ضددعيفّ :
وانظ د ددر :املطالد د ددب العاليد د ددة البد د ددن حج د ددر ( ،)90 /12وتنزيد د ددل الش د د دريعة مد د ددن
األحاديث الضعيفة (.)218/1
( )3ضددعيف :خرجددل العراقددي يف املغددق عددن محددل األسددفار (ص )99وقددال أخرجددل
ضددعِيف  ،وقددال احلددافظ ابددن حجددر عددن
َد ُاود بددن احملددرب ِيف كتدداب الْعقددل َوُهد َدو َ
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فص ٌل
ومن ّدق النيب يف زمانل بسماعل لقولل يف أول ما مسعل فهو
أفضل ممن تُ ّكرر عليل بسماع قولل ومل يصدقل إال بعد زمان( ،)1ومن أته
ابلشهادتني( )2و من بقلبل ابه ورسولل وإن مل ينظر يف املعجزو كان كامل
اإلميان( )3إذا عمل ةا أُمر بل من الطاعة وانتهه عما ُهني عنل()4؛ ألن
النيب كان يقبل اإلسالم من أجالف العرب وال يسأهلم هل علموا
دقل ابلنظر يف معجزتل ،بل ُروي أن رجالً أته النيب  واست لفل أن
هللا أرسلل وأمره ابلصالو والزكاو والصيام واحلج ف لف لل النيب عله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحاديث د د ددل كله د د ددا موض د د ددوعة كش د د ددف اخلف د د دداء ( ،)409 /2املطال د د ددب العالي د د ددة
(.)117/12
( )1ليس عله اطالقل ،فعمر بن اخلطاب بن اخلطاب د رضي هللا عنل د أفضل من
كثري من الص ابة الذين منوا قبلل.
( )2وهددذا مددذهب أهددل السددنة أن أول واجددب علدده املكلددف قددول (ال إلددل إال هللا)
فإذا كان يقوهلا وهو مل يبلغ فال يلزم بنطقها بعد البلوغ.
( )3املعج دزات إح دددى ال دددالئل عل دده دددق األنبي دداء .انظ ددر :األ ددفهانية لش دديخ
اإلسالم ابن تيمية ( .)137/1والذي يظهر أنل يقصد بكمال اإلميان اإلميا ُن
الواجد ددب ،كمد ددا تق د دددم .ويف اثباتد ددل حلصد ددول اإلمي د ددان ،د ددذا رد علد دده مت د ددأخري
األشاعرو الذين يقولون ال حيصل اإلميان إال ابلنظر أو القصد إىل النظر.
( )4وهذا موافدق لقدول أهدل السدنة أن اإلميدان قدول وعملدل ،خبدالف قدول األشداعرو
أن اإلميان هو التصديق فقط.
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ذلك فص ّدق( )1ميينل وأسلم وقبل منل النيب اإلسالم ومل يقبل منل إال
احلق )2(،وروي أن رجالً أته النيب جبارية سوداء أعجمية يريد اعتاقها
عن الكفارو فقال هلا النيب :أين هللا فأشارت أنل يف السماء فقال هلا
من أان :فأشارت إليل أنل رسول هللا ،فقال رسول هللا(( :اعتقها
فإهنا مؤمنة))( ،)3ومل يسأهلا هل عرفت ذلك ابلدليل والنظر إىل املعجزو
أم ال ،وكذلك من تفضل هللا عليل وشرح دره ةعرفة هللا تعاىل و ّدق
رسول هللا من غري معرفة حجة وال برهان بل ابلتلقني من أبويل لل
الشهادتني يف غره فاعتقد ذلك مث بلغ وهو مصمم عله هذه العقيدو
وعمل ابلطاعة وانتهه عن احملرمات فهو مؤمن كامل اإلميان ،قال هللا
تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ [الطور ،]21:أي :ما نقصناهم،

وقال تعاىل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭼ [اجملادلة ،]22:وقال تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﭼ [احلجرات ]7:واألوىل لل أن يشتغل بعد الصلوات بتالوو
القر ن وتعلّم تفسريه ،وقراءو احلديث وتعلّم معانيل؛ فإن عقيدتل تزداد

( )1يف املخطو فصدقل.
( )2يش ددري إىل احل ددديث املخ ددرج يف البخ دداري ،كت دداب الزك دداو ،ابب وج ددوب الزك دداو
(ص ،108ح.)1397
( )3أخرجل مسلم كتاب الصالو ،ابب حترمي الكالم يف الصالو (ص،761ح.)1199
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ورسوخا حىت تكون كاجلبل الذي ال تضر بل الرةح العا فة،
تصميما
ً
ً
وينبغي لل أن حيرس مسعل عن اجلدل وعن مساع كالم أهل الزيغ؛ فإن
اجلدل ومساع كالم أهل الزيغ يزلزل عقيدتل ويورثل الوسوسة ،وعقيدو
املتكلم كاحلبل املعلق بني السماء واألرض تلعب بل الريح هكذا وهكذا،
فإن ّفرغ مسعل لشيء من كالم املتكلمني وأورثل الوسوسة دفع ذلك عن
بياان وشفاءً وليس بعد
نفسل ابألدلة الواض ة يف القر ن فقد مساه هللا ً
بيان هللا بيان وال بعد كالمل شفاء وقد وردت األخبار واآلًر يف النهي
عن اجلدل وهذا موضع اختصار.
فص ٌل
للعامل :وهو السماء واألرض وما فيهن
وعله املكلّف أن يعتقد أن َ
()1
ومدبرا دبّرهم وهو غري العا َمل يُق ّدم ما تقدم منل ويؤخر ما
خال ًقا خلقهم ً
أتخر منل ،ومن اعتقد أن هذه األجسام املصورو تركبت ألنفسها من غري
وموجدا أوجدها جرى يف عدم العقل والبصريو ارى من
خالق خلقها
ً
ِ
دارا
ينظر إىل تراب بني يديل وقال انتظره حىت ّ
يصري نفسل طينًا مث لبنًا مث ً
مبنية من غري انع نعل .وكذلك من وقف عله شاطي الب ر ينتظر
خروج خشب من األرض مث تصري سفينة جتري إليل من اجلانب اآلخر
من غري انع وال الج( )2فيها ،ال يُعد عاقالً .
( )1يف املخطو زةدو لفظ(غري).
( )2الصالج :من االعوجاج  ،والصوجلان :العود املعوج .انظر :لسان العرب (.)310/2
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قال هللا تعاىل :ﭽ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﭼ [الذارةت،]21:
ومن نظر إىل نفسل وكونل من ٍ
ماء مهني ،وينقل ذلك املاء من حالة إىل
حلما
حالة إىل أن تصري النطفة علقة مث مضغة مث ً
عظاما مث كسا العظام ً
مث جيري فيل عروق ،ويف العروق دم مث يكسا بشرو جيمع ذلك كلل ،مث
يشق لل هيئة السمع والبصر والشم والذوق وينفخ فيل الروح ،مث يُغذا
بعد ذلك يف بطن أمل وهو موضع ضيّق ويو ل إىل كل عرق وعضو
ِ
سوة إما
من الغذا ما يقوم بل من غري زةدو وال نقصان ،مث خيرجل خل ًقا ً
ذكراً أو أنثه ،مث يُغ ِّذيل وينقلل من حالة إىل حالة ويرّكب فيل احلواس
والعقل املميز بني املعقوالت وإذا عدم شيئًا من أعضائل أو حواسل مل
يقدر هو بنفسل وال ألف أُسطي( )1إببدال ذلك ،علم أن لل خال ًقا
مالك لل،
خلقل ودبره هذا التدبري العجيب ،ويعلم أن خالقل غريه وأنل ي
وكذلك إذا نظر إىل ما حيدث يف نفسل من العزمية اليت يصمم عليها ،مث
حيدث عليها ما ينقضها ويفسخها ويقع لل أن الصواب الذي رء ه من
مدبرا هو غريه وقد قيل لبعضهم مب عرفت هللا
إمضائها خطئًا علم أن لل
ً
عز وجل قال(( :بنقض العزائم))(.)2
ط :اجلائرون ،و الساطن  :اخلبيث ،األسطوان  :الرجل الطويل
السطُ ُ
( )1أسطيُّ :
الرجلني والظهر .ومن معانيها السدطو :ندوع مدن الطدب أن يددخل الرجدل يدده
يف الددرحم فيسددتخرج الولددد ،إذا مل توجددد امدرأو تقددوم بددذلك ،وهددو األقددرب هنددا؛
لتناسبل مع السياق .انظر :لسان العرب (.) 314/7
( )2ورد يف هن ددج البالغ ددة (عرف ددت هللا س ددب انل بفس ددخ الع د دزائم  ،وح ددل العق ددود ،
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قال هللا تعاىل :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﭼ [البقرو ،]26:فمن نظر إىل البعوضة و غر جسمها وتركيب
أعضائها واإلهلام املركب فيها حىت إهنا لتقصد عند جوعها إىل جلد ابن
دم ومتتص منل الدم وكيف علمت أن ال ّدم حتت األدمي ،فإهنا ابملص يف
األدمي ُخترج منل الدم من حتت البشرو ،وأنل حيصل يف جوفها ويقع بل
شبعها من اجلوع ،وكيف اإلهلام الذي ُركب فيها حىت علمت أن بوقوع
اليد عليها يكون فيل تلفها؛ فلذلك تراها هترب من يد املومي إليها
ويعلم النا ر بذلك أهنا تعجز عن تدبري نفسها هذا التدبري العجيب
مدبرا وخال ًقا خلقها وركب فيها اإلهلام العجيب.
ف ينئذ تعلم أن هلا ً
وقد استدل ابراهيم  عله حدوث الكواكب والقمر والشمس
حالة إىل ٍ
نفوهلا وتنقلها .من ٍ
حالة وقولل يف واحد منها ﭽﭴ ﭵﭶ ﭼ
[األنعام ،]78 :أي هذا ريب عله زعمكم فنبههم عله أن ما يتغري
()1
حال إىل ٍ
ويتنقل( ،)1من ٍ
حمدث والقدمي
حال ليس ةعبود بل هو َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونق ددض اهلم ددم  .ش ددرح هن ددج البالغ ددة ( .)84 /19قي ددل ألعد درايب( :مب عرف ددت
ربددك؟) قددال :بددنقض العدزائم ،و ددرف اهلمددم) وعلددق عليددل الشدديخ الغنيمددان يف
شرح كتاب التوحيد د ألن اإلنسان يعزم عله الشيء مث يف حلظة يبدو لل غدري
ذلك ،فمن أين جاءه هذا؟ فاألمور كلها بيد هللا جل وعال يصرفها.
( )1هذا القول موافق لقول نفاو الصفات الفعلية من األشاعرو ،واملصنف الينفدي
الص ددفات الفعلي ددة ،كم ددا أن التغ ددري والتنق ددل م ددن األلف دداظ اجململ ددة ،والثاب ددت أن
اب دراهيم عليددل السددالم مل ينفددي الربوبيددة ،ومل يددرد أن هددذا الكوكددب هددو اخل دالق،
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ال جيوز عليل شيء من هذه التغيريات والتنقيالت مث تربأ من إشراكهم
بعبادهتم الكواكب والشمس والقمر ،وقال :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ...ﭼ اآلية
[األنعام.]79-78:
فصلٌ
وقد خالََفنا يف مداريف العلم واملعرفة ابه قوم ،فمنهم من قال :ال
يُدريف املعرفة ابه إال من أحكم املعرفة بستة أبواب من الفلسفة( )2وهي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه القصة جرت إلثبات انفراد هللا تعاىل ابأللوهيدة ،وقاهلدا يف مقدام املندا رو
لقومدل مبينًدا فسداد معتقددهم ،وقومدل كدانوا مقدرين ابه اخلدالق ،وإشدراكهم كددان
يف عبادتددل وهددو حمددل الن دزاع بيددنهم ،ومل يكددن لدددى اب دراهيم شددك أو تددردد وإمنددا
اسددتعمل هددذا األسددلوب إلقامددة احلجددة علده قومددل .ينظددر :درء التعددارض البددن
تيميد ددة ( ،)317-315/1شد ددرح حد ددديث الند ددزول ص ،163-160الفصد ددل
البن حزم ( ،)18-17/4روح املعاين= لأللوسي (.)197 /4
( )1لدديس م ددن أمسدداء هللا و ددفاتل القدددمي ،وي دددل عليددل امس ددل األول ال دوارد يف قول ددل
تعدداىل :ﭽﯴ ﯵ ﯶﭼ واسددتعمال لفددظ القدددمي جدداء مددن قبدل املتكلمددني،
وجي ددوز م ددن ابب اإلخب ددار ع ددن هللا تع دداىل؛ لكون ددل أوس ددع مم ددا ي دددخل يف ابب
األمسدداء والصددفات .انظددر :شددرح العقيدددو الط اويددة ( ،)77/1بدددائع الفوائددد
الب ددن الق دديم ( ،)284/1وأ د ددول ال دددين للبغد دددادي ص  ،55املل ددل والن د ددل
للشهرستاين (.)71/1
( )2هذه األبواب اليت سيذكرها العمراين هندا مدن اسدتعماالت ا الفالسدفة ومدن وافقهدم
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()1

الظهور

()2

والكمون

()3

واملداخلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()4

واجملاورو

()5

واجلوهر

والعرض(،)6

مددن املتكلمددني .انظددر :االنتصددار ( ،)122/1أ ددول الدددين للبغدددادي ص -55
 ،60امللل والن ل للشهرستاين ( ،)71/1أبكار األفكار (.)135/3
( )1الظه ددور لغ ددة :ةع د د ب ددروز الش دديء وخروج ددل م ددن حي ددز االس ددتتار .وه ددو ض ددد
الكمون .انظر :العني للفراهيدي (.)64/4
( )2الكمون :فة ما هو كامن ،و هو مرادف للبطون ،وهو استتار الشي ء عن
احلددس كالزبددد يف اللددظ قبددل هددوره .انظددر :مفدداتيح العلددوم ص  ،84واملعجددم
الفلسفي كمال ليبا ص.816
مجيع ددا يف مك ددان واح ددد.
( )3املداخل ددة تع ددق  :أن اجلس ددمني يت ددداخالن فيك ددوانن ً
ِ
الفصل (.)183/5
( )4اجملدداورو واالجتمدداع مددن ددفات األجسددام ،تعددق :أن كددل جسددم يف حيددز غددري
حيز اآلخر .انظر :متهيد األوائل (ص ،)112و ِ
الفصل (.)183/5
( )5اجل ددوهر :عن ددد املتكلم ددني :ج ددزء غ ددري قاب ددل لالنقس ددام ترتك ددب من ددل األجس ددام،
ويصددفونل ننددل :القددائم بذاتددل .انظددر :مقدداالت اإلسددالميني لألشددعري (،)8/2
ومعيار العلم للغزايل ص.235
( )6العددرض :هددو مددا يقددوم بغددريه كدداللون احملتدداج يف وجددوده إىل جسددم حيلددل ويقددوم بددل.
انظ ددر :التعريف ددات ص  .148وق ددول املص ددنف هن ددا " وال جي ددوز أن يك ددون ج ددوهراً
وال جسد ًدما  -اخل" مددن طريقددة املتكلمددني يف النفددي املفصددل ابأللفدداظ اجململددة غددري
الشددرعية ،فلددم أتت ال يف كتدداب وال سددنة وليسددت مددن اسددتعماالت السددلف ،بددل
هددي خبددالف طريقددة القددر ن الكددرمي الددذي جدداء ابلنفددي اجملمددل .وهددي مددن األلفدداظ
اجململددة ،الدديت حتتدداج إىل استفصددال عددن مدراد قائلهددا فددإن كددان ح ًقددا قبددل واسددتبدلت
ابللف ددظ الش ددرعي وإن ك ددان ابط دالً ردت ومل تقب ددل .انظ ددر :ام ددوع الفت دداوى لش دديخ
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وأنكر قوم النظر وقالوا :ال َمدريف للعلم ومعرفة هللا تعاىل إال اإلمام
املعصوم وهؤالء قوم يقال هلم التعليمية( ،)1وكال املذهبني ال ختفه عله
من لل أدىن مسكة عقل يعلم خطأمها ،أما األولون :فإهنم دعوا إىل أمر مل
يشهد هلم عله تل كتاب وال سنة وال عقل يح  ،وأما اآلخرون

فالدليل عله بطالن قوهلم من الكتاب قولل تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ

ﯣﭼ [احلشر ،]2:وقولل تعاىل :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [األنعام ،]99:وقولل تعاىل :ﭽﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ..ﭼ اآلية
[الغاشية ،]18-17:وغري ذلك من اآلةت اليت أمر هللا تعاىل ابلنظر
واالعتبار فيها ،ومل أيمر ابلرجوع إىل اإلمام املعصوم .ومن طريق العقل أن
يقال هلم :إذا نفيتم النظر وأبطلتموه أعلمتم ة قولكم بضرورو أم بنظر
أم بنقل ،فإن ادعوا ة ذلك ابلضرورو ابن بطالن قوهلم؛ ألن الضرورو
ما ال خيتلف فيل العقالء ولكان خلصمهم أن يدعي أنل يعلم بطالن قوهلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسالم ( ،)313 ،304/17والصواعق املرسلة (.)929،944/3
( ) 1التعليمية :من ألقاب الباطنية اإلمساعيلية فيعرب عدن أ دل مدن أ دول الباطنيدة
واملراد مندل –كمدا ذكدر الغدزايل -إبطدال الدرأي وإغدالق ابب االجتهداد والدتعلم
من اإلمام املعصوملقبوا َ،ا ِألَن مبدأ مذاهبهم ابطال الدرأْي= َوإِبْطَدال تصدرف
ِ
صدوم واندل َال مددريف للعلدوم اال
الْ ُع ُقول ودعوو ْ
اخللق اىل التد ْعليم من االمام الْ َم ْع ُ
التد ْعلِ دديم ،انظ ددر :فض ددائح الباطني ددة (ص ،)17تلب دديس إبل دديس(ص ،)95املل ددل
والن ل الشهرستاين (.)56 /1
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ابلضرورو ،وإن قالوا :علمناه ابلنظر قلنا :قد علمتم أن النظر ابطل
فكيف اغ لكم بطالن النظر ابلنظر؟ وإن قالوا :علمنا ة قولنا
ابلنقل قيل هلم :بينوا املنقول عن ذلك فإن ادعوا نقلل عن النيب قلنا
هلم :هل نُقل عنل ذلك نقل التواتر أواآلحاد ،وال سبيل هلم إال بيان ذلك
من طريق التواتر ،وإن ادعوا اآلحاد قيل هلم :فإنكم ال تقولون بنقل
اآلحاد وهم ال ي ّدعون ذلك ،وإن قالوا :علمنا ة ذلك ابلنقل عن
املعصوم ،قلنا هلم :مب عرفتم عصمتل ،ونسوق عليهم مثل هذا وال سبيل
هلم إىل إثبات عصمتل ابلضرورو؛ ألن الضرورو ما يشرتيف فيل العقالء ،وال
ابلنظر ألهنم يبطلون النظر ،وال ابلنقل عن النيب ،وإن قالوا :قال لنا إنل
معصوم ،قيل هلم :ق ِّدروا أنكم أدركتم النيب ،وإنل ادعه أنل نيب ورسول
من هللا تعاىل هل يُقبل قولل ةجرد الدعوى؟ ،وال بد أن يقول الدليل
عله أنل نيب أن معجزيت هذا القر ن وهو كذا وكذا ،كما قال الرسول:
((أان رسول هللا إليكم ومعجزيت هذا القرآن وهو كالم ريب))( ،)1وال
بد من النظر يف معجزتل فليت شعري ماذا يعق اإلمام املعصوم ملن من
ابه ابلتلقني من أبويل و مم عله هذه العقيدو ،أيذكر لل الدليل وهو
( )1مل أقف عليل ،ذا اللفظ .والشق األول من احليث وهو قولل (( :أان رسول
هللا إلدديكم)) ،جددزء مددن حددديث موضددوع أخرجددل ابددن اجلددوزي يف املوضددوعات
( ،)371/1ويف د يح ابددن حبددان ضددمن قصددة جدديش اإلسددكندرية بقيددادو
عم ددرو ب ددن الع دداص بس ددند حس ددن ،وحس ددنل األرن ددؤو يف خترجي ددل لص د يح اب ددن
حبان (/522/14ح.)6564
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من العجم واألكراد الذين لو قُطّع الواحد منهم إرًاب إرًاب أن يفهم شيئًا من
األدلة مل ميكن ذلك منل ،وقد كان النيب يقبل اإلسالم منهم من غري
أن يسأهلم ة معرفة املعجزو ،أم ليت شعري ماذا يقول املعصوم ملن
وقع يف قلبل شك يف املعرفة إما لوسوسة ألقاها الشيطان يف قلبل أو مساع
كالم من أهل الزيغ فأراد إزالة ذلك عن قلبل أيقول قلدين فإين معصوم
فإنل يقول لل :لو أدركت النيب املؤيد ابملعجزات مل يزل الشك عن قليب
لقولل قلدين ،فكيف يزول بقول من ال معجزو لل ،فيقدر ،ذا أنل البد أن
يقال :أنظر يف األدلة وهي كذا وكذا ،وأيديف عله تها أنك إذا
نظرت و لت إىل املطلوب وهو زوال الشك وتعلم ة قولل ،كما أن
من قال لرجل أين الطريق إىل اجلامع فقال لل :هذا الشارع ،فإن قال :ما
الدليل عله ة هذا ،قيل لل :اسلك فإن بلغت إىل اجلامع علمت إن
دالليت لك ي ة وإذا ثبت هذا فال فرق بني أن يكونل املعلم لألدلة
معصوما ،أو فاس ًقا فإنل يصح كما أن معلّم احلساب يف اهلندسة
ً
معصوما أو فاس ًقا.
واألشكال ال فرق بني أن يكون
ً
()1

فص ٌل
ومدبرا هو غريه ،فال بد أن يكون
انعا
إذا ثبت أن للعامل ً
ً
( )1يف هددذا الفصددل يثبددت املصددنف وجددود هللا تعدداىل ،وقددد وافددق -رمحددل هللا تعدداىل
وغفر لل -طريقة املتكلمدني وخبا دة األشدعرية مدنهم .انظدر :التمهيدد للبداقالين
(ص ،)43-38والتبصري يف الدين لألسفراييق (ص.)154-153
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موجودا ال ابتداء لل وال انتهاء ،والدليل عليل أن وجود الصنع العجيب
ً
ال يتأته من معدوم ،كما لو ترى ذلك يف الشاهد ،والدليل عله أنل ال
ابتداء لوجوده وال غاية لوجوده ألن و فل ابالبتدء أو ابالنتهاء يؤدي
ٍ
موجد لل
إىل و فل ابلعدم يف حال من األحوال ،ويقتضي وجود
عدم ،وقد قلنا أنل م ِ
وم ِ
وجد جلميع العامل ،وما فيل وإذا ثبت أنل ُموجد،
ُ
ُ
()1
عرضا ،والدليل عله ذلك
جسما وال ً
وال جيوز أن يكون جوهراً وال ً
العرض وهو احلركة والسكون وما كان
من طريق العقل أن اجلوهر َحيُلل َ
( )1اجلسددم قيددل هددو :جددوهر قابددل لألبعدداد الثالثددة ،وقيددل هددو :املركددب املؤلددف مددن
اجلوهر ،وقيل غري ذلك .انظر :التعريفات ص  ،76بغية املراتد ص.412
وقول املصنف هنا " وال جيوز أن يكدون جدوهراً وال جس ًدما  -اخل" مدن طريقدة
املتكلمددني يف النفددي املفص ددل ابأللفدداظ اجململددة غ ددري الشددرعية ،فل ددم أتت ال يف
كتدداب وال سددنة وليسددت مددن اسددتعماالت السددلف ،بددل هددي خبددالف طريقددة
القر ن الكرمي الذي جاء ابلنفي اجململ .وهي من األلفاظ اجململدة ،الديت حتتداج
إىل استفصال عن مراد قائلها فإن كدان ح ًقدا قبدل واسدتبدلت ابللفدظ الشدرعي
وإن ك د ددان ابطد د دالً ردت ومل تقب د ددل .انظ د ددر :ام د ددوع الفت د دداوى لش د دديخ اإلس د ددالم
( ،)313 ،304/17والصواعق املرسلة (.)929،944/3
( )1التعليمي ددة :م ددن ألق دداب الباطني ددة اإلمساعيلي ددة ،ويع ددرب ع ددن أ ددل م ددن أ د دوهلم،
يريدددون بددل إبطددال ال درأي وإغددالق ابب االجتهدداد والددتعلم مددن اإلمددام املعصددوم
وأندل ال مددريف للعلدوم إال مدن هدذا الطريدق .انظدر :فضدائح الباطنيدة (ص،)17
تلبيس إبليس(ص ،)95امللل والن ل الشهرستاين (.)56 /1
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هذا شأنل( )1فليس ٍ
إبلل؛ وهلذا استدل إبراهيم عله أن الكواكب
والقمر والشمس ليست ٍ
إبلل ملا وجدها منتقلة ومتغريو( ،)2والدليل عله
ّ
أنل ليس جبسم أن اجلسم ما يركب من جوهرين أو جواهر ،وقد ثبت
أن اجلوهر ليس ٍ
إبلل .والدليل عله أنل ليس بعرض هو أن العرض ما ال
احملدث
احملدث ،و َ
يقوم بنفسل وإمنا يقوم جبوهر أو جسم فهذا فات َ
يقتضي وجود ُحم ِد ٍ
ث لل ،والدليل عله ذلك كلل من الكتاب قولل

تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ [الشورى ،)3(]11 :وهذه األشياء هلا

أمثال وقد مسه هللا نفسل شيئًا بقولل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ

تشبيها لل ألن الشيء يف اللغة
[األنعام ]19 :وقولل :شيئًا ال يقتضي ً
موجودا.
هو املوجود واملوجود هو الشيء وقد قلنا إنل ال بد أن يكون
ً
وروي أن اليهود قالوا للنيب(( :هل ربنا من ذهب أو فضة أو

( )1يف املخطو  :شبل.
( )2االس د ددتدالل بقص د ددة ابد د دراهيم علي د ددل الس د ددالم يس د ددتعملها املتكلم د ددون يف تصد د د يح
اسددتدالهلم بدددليل األع دراض وحدددوث األجسددام ،وهددو مددا سددلكل العم دراين هنددا،
وهددذا غددري مسدلّم هلددم ،لكددون ابدراهيم عليددل السددالم كددان يف مقددام املنددا رو والتنددزل
مع قومل إلبطال عبدادهتم للكواكدب مدن دون هللا ،وإقامدة احلجدة علديهم .انظدر:
درء تعد د ددارض العقد د ددل= ( ،)316 -313/1بغيد د ددة امل د د دراتد (ص.)360-359
واأل ول اليت ب عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات (429/2د.)452
( )3استدل ،ا علماء السلف عله نفي املشا،ة ه عز وجدل خبلقدل يف شديء مدن
فاتل .انظر :تفسري الطربي ( ،)470/16وتفسري ابن كثري (.)427/3
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ر اص أو حناس أو ما هو فأنزل هللا عله نبيل  جو ًااب لسؤاهلم:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ...ﭼ إىل خر السورو الصمد))(.)1
()2

فص ٌل
إذا ثبت أن انع العامل غريه ،وأنل موجود فال بد أن يكون
احدا ال شريك لل وال ضد لل يف اخللق والتدبري ،والدليل عله ذلك
و ً
من الكتاب قولل تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

( )1سددبب نددزول السددورو أن املشددركني سددألوا رسددول هللا  عددن نسددب رب العددز،
وقيل أهندا نزلدت مدن أجدل مسدألة اليهدود .انظدر :تفسدري الطدربي ( 687 /24د
 ،)688ورواي د ددة أهن د ددا م د ددن أج د ددل مس د ددألة اليه د ددود نقله د ددا البيهق د ددي يف األمس د دداء
والصفات ( ، )39 /2وحسنها احلافظ بن حجر يف الفتح (. )356 /13
( )2يف هذا الفصل يثبت العمراين توحيد الربوبية مسدتدالً بددليل التمدانع ،وهدذا الددليل
وإن كددان د ي ا يف نفسددل إال أن عليددل مأخددذين :األول  :أنددل اسددتدل بددل علدده
توحيددد الربوبيددة ،وجعلدوا اآليددة حددول توحيددد الربوبيددة ،مددع أن اآليددة فيهددا لفددظ (إلددل)
ولدديس فيهددا ذكددر اخلددال وال الصددانع .واملأخددذ الثدداين :أنددل ابسددتدالهلم يددرد بددل علدده
طائف ددة ال وج ددود هل ددا ،فل ددم يق ددل أح ددد أن للك ددون خ ددالقني متك ددافئني يف الص ددفات
واألفعال .واستعمالل لفظ (الصانع) مدن عدادو األشداعرو ،وأمدا أهدل السدنة فيعدربون
بلف د ددظ (اخل د ددالق) .انظ د ددر :اللم د ددع لألش د ددعري ص ،8منه د دداج الس د ددنة الب د ددن تيمي د ددة
(333/3د ،)335شرح العقيدو الط اوية البن أيب العز (.)41-40/1
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ﭰ ﭼ [املؤمنون ،]91:وقولل تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯦ  ..ﭼ اآلية [األنبياء ،]22:ف قق املوجودون وجل التغالب
والتمانع يف اآلية األوىل ،وقال لو كان إهلني مل خيل إما أن يكوان مريدين
أو غري مريدين ،أو أحدمها مريد واآلخر غري مريد ،فإن كاان غري مريدين
مل يصح تدبريمها و نعهما ألن الصنع العجيب ال يتأته يف الشاهد ممن
حمكما عله ،يئة خمصو ة فثبت أن
ال إرادو لل ،وقد وجدان ًنعا ً
يدا واآلخر غري مريد ثبت
الصانع لل مري يد ملا نع وإن كان أحدمها مر ً
أن الذي ال إرادو لل ليس إبلل ،وإن كاان أهلني مريدين مل خيل إما أن تتم
إرادهتما أو ال تتم أو تتم إرادو أحدمها دون اآلخر ،فإن مل تتم إرادهتما
ثبت عجزمها والعاجز ال جيوز أن يكون إهلًا ،وإن متت إرادهتما مل خيل
إما يتفقا يف اإلرادو أو خيتلفان ،فإن اتفقت إرادهتما قيل :فهل يقدر
أحدمها أن خيالف اآلخر أو ال يقدر ،فإن مل يقدر ثبت أنل عاجز
والعاجز ليس إبلل ،وإن متت إرادهتما قيل :فهل يستطيع أحدمها أن
خيالف اآلخر أو ال يقدر فإن مل يقدر ثبت أنل عاجز والعاجز ليس
إبلل ،وإن متت إرادهتما واختلفا يف اإلرادو فأراد أحدمها إجياد شيء
وأراد اآلخر عدمل ،أو أراد اآلخر كون اجلسم حيًا وأراد اآلخر كونل
موجودا
ميتًا أدى ذلك إىل اجتماع الشيء وضده( ،)1وهو كون الشيء
ً
( )1قولل( :اجتماع الشيء وضده) األوىل أن يقال :اجتمداع الشديء ونقيضدل ألن
النقيضددني ال جيتمعددان وال يرتفعددان مثددل املددوت واحليدداو ،والضدددان ال جيتمعددان
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ومعدوما يف حالة واحدو أو كونل حيًّا وميتًا يف حالة واحدو وهذا
ً
مست يل وجوده فثبت أن انع العامل واحد يتم إرادتل وأنل ال ضد لل
وال ند لل؛ وهلذا نزه نفسل عن أن يكون لل مغالب يعلوا عليل ،فقال:

ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [املؤمنون]91:؛ ألهنم و فوه ننل ًين
اثنني وًلث ثالثة وكذلك الكالم يف مع اآلية األخرى وهو قولل

تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ [األنبياء ]22 :ومع
ذلك :لو كاان اثنني لوقع اخلالف والتضاد بينهما ،كما ترى ذلك يف
الشهاد يف ملويف األرض فيؤدي ذلك إىل فساد العامل ،وهذا حجتنا
عله القدرية إن هللا يُتم إرادتل فيما أراد من العامل ولو مل يُتم إرادتل ألدى
إىل و فل ابلعجز فيخرج عن كونل إهلًا.
فص ٌل
وعله املكلف أن يعتقد أن خالق العامل هو هللا د سب انل وتعاىل د
()1
حي
أنل
عله
الدليل
و
،
حي عامل قادر مريد مسيع عليم بصري متكلم
ي
ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يرتفعان مثل املسلم والنصراين .انظر التعريفات (ص.)137
( )1يظهدر أتثددر املصدنف ةدذهب األشداعرو يف ابب الصدفات يف اثبدات الصددفات
السددبع ،مددع اختالفددل معهددم يف طريقددة اثباهتددا فإثبدداهتم هلددا بطريقددة عقليددة ،بينمددا
جنده هنا يثبتها ابلدليل النقلي والعقلي ،ويثبت غريها من الصفات كاالستواء
والن ددزول والي ددد ،و ددرح يف غ ددري موضد ددع ةخالفت ددل لألش دداعرو واتباع ددل لطريقد ددة
السلف .انظر :االنتصار (136،169 ،125/1د.)626،471/2( )170
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قولل تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ [البقرو ]254:ومن
العقل :أان لو مل نصفل ننل حي اقتضه و فل بضده وهو امليت ويتعاىل
هللا عن ذلك وألنل قد ثبت أنل انع العامل والصنع ال يتأته يف الشاهد

من املوات .والدليل عله أنل عاملي قولل تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ

ﯼﯽﭼ [األنعام ،]73:وقولل تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿﭼ [األنعام ،]59:ومن طريق العقل أان لو مل نصفل ننل عامل
القتضه و فل بضده وهو اجلاهل ويتعاىل هللا عن ذلك ألنل من فات
النقص؛ وألنل قد ثبت أنل انع للعامل ووجدان العامل عله فة حمكمة يف
الصنع؛ والعقل احملكم ال يتأته يف الشاهد إال ممن لل علم ةا يفعلل.

والدليل عله أنل مريد قولل تعاىل :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

[البقرو ،]253:وقولل تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﭼ [الن ل ،]40:ومن العقل :أان قد بينا أنل انع للعامل
ووجدان العامل عله هيئة خمصو ة جيوز وقوعها عله ضدها أدل عله أنل
أراد وقوعها عله ما هي عليل .والدليل عله أنل مسيع بصري قولل تعاىل:
ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ[الشورى ،]11:ومن العقل أان لو مل نصفل
ننل مسيع بصري القتضه و فل بضد ذلك وهو العمه والصمم ،وهذا
احملدث ويتعاىل هللا عن ذلك .والدليل عله أنل متكلّم قولل
من فات َ

تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [النساء ،]164:وقولل تعاىل:
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ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [التوبة ،]6:ومن العقل أان لو مل نصفل ننل
متكلّم اقتضه و فل بضده وهو اخلرس وهذا من فات النقص يف
متكلما لبطلت الرسالة منل؛ ألنل ال يتأته
احملدثني؛ وألنل لو مل يكن
َ
ً
ِ
رسل ومساع الرسول لكالم املرسل ،إذا ثبت ما
اإلرسال إال ابلكالم من املُ َ
ذكرانه من أن هللا تعاىل مو وف ،ذه الصفات فإن و فل ،ذا يقتضي
هذه الصفات وأن لل حياو وعلماً وقدرو وإرادو ومسعاً وبصراً وكالماً،
ووافقنا املعتزلة والقدرية عله أنل مو وف بل ،ذه الصفات كلها إال
الكالم فإهنم قالوا :أنل غري متكلم إال أهنم قالوا :ال حياو وال علم وال
إرادو وال قدرو وال مسع وال بصر(.)1
والدليل عله ة قولنا :أن حقيقة املو وف من لل الصفة اليت
تو ّف ،ا ،وال جيوز و ف مو وف بصفة ليست لل ،كما ال جيوز
وجود فة املو وف [وال يو ف ،ا والدليل]( )2من الكتاب قولل
تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗﮘ ﭼ [النساء ،]166:وقولل :ﭽ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ[البقرو ]254:وقولل تعاىل :ﭽ ﰅ ﰆ

( )1املعتزلددة تثبددت األمسدداء إمجدداالً وتنفددي الصددفات ،فجددردوا األمسدداء مددن الصددفات
وقددالوا :ننددل عددامل بددال علددم قددادر بددال قدددرو ،وهلددم شددبهات يف هددذا منهددا :شددبهة
الرتكيددب واألع دراض ،وأن إثبددات الصددفات يسددلتزم منددل تعدددد القدددماء .انظددر:
املني ددة واألم ددل يف ش ددرح كت دداب املل ددل والن ددل الب ددن املرتض دده ،ش ددرح األ ددول
اخلمسة ص ،105النبوات لشيخ االسالم ابن تيمية ص.45
( )2ما بني خا رتني بياض يف املخطو ولعل املراد ما أثبتل.
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علما وأثبت
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﭼ[فاطر ]11:وأثبت لنفسل ً
لنفسل قدرو لقولل تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
احدا(.)1
ﮠﮡ ﭼ [فصلت ،]15:والقوو والقدرو مع و ً

والدليل عله أنل متكلم قولل تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭼ[النساء ]164:فأخرب أنل كلّم موسه وأكده ابملصدر ليدل
عله أنل كلّمل حقيقة وكالم هللا حقيقة هو هذه السور واآلةت احملفوظ يف
الصدور املكتوب يف املصاحف املسموع ابألمساع وليس ةخلوق ،والدليل
عليل قولل تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ

كون األشياء بكن ،فلو كانت خملوقة القتضه أنل
[الن ل ،]40:فأخرب أنل ّ

( )1القدوو :دفة يددتمكن الفاعدل ،دا مددن الفعدل بددون ضددعف ،والددليل علده قولددل
تعد د د دداىل :ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱽ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ [الد د د د د د د د د د د د د د ددروم،]54:
ﱾ
ﱹﱻﱼ
ﱺ
ﱶﱷﱸ
وليست القوو هي القدرو ،لقولدل تعداىل :ﱡﭐﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ
ﳙ ﳛﳜ ﳝﳞ ﳟﳠﳡﳢ
ﳒﳓﳔﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳚ

ﳥﳧﳨﳩﳪﱠ[ ،ف د د د د دداطر ،]44:فالق د د د د دددرو يقابله د د د د ددا
ﳦ
ﳣﳤ
العجددز ،والقددوو يقابلهددا الضددعف ،والفددرق بينهم دا :أن القدددرو يو ددف ،ددا ذو
الشعور ،والقوو يو دف ،دا ذو الشدعور وغدريهً .نيداً :أن القدوو= أخدص فكدل
قددوي مددن ذي الشددعور قددادر ،وتقددول :احلديددد قددوي ،وال تقددول :قددادر .شددرح
العقيدو الواسطية للشيخ حممد بن عثيمني (.)204 /1
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كوهنا بكن غريها فيؤدي ذلك إىل ما ال يتناهه وجوده ،ويدل عله ما
ّ
قلناه قولل :ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [التوبة ،]6:والذي يتأته من املشركني
مساعل الذي أمر هللا نبيل أن جيري من استجار من املشركني إىل أن
يسمع كالم هللا هو هذه السور واآلةت وقد ذكرت يف االنتصار من
األدلة عله هذا ما يضيق عن ذكرها هذا املختصر(.)1
فصلٌ

قال هللا تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ[طل ]5:ﭽ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ[امللك ،]16:والعرش يف السماء،
وأهل احلديث والسنة يصفون هللا تعاىل ننل استوى عله العرش من غري
()2
وري عن أم سلمل زوج النيب
مباشرو وال مماسة ؛ لآلية املق ّدم ذكرها ُ

 أهنا ُسئلت عن تفسري قولل تعاىل :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ،
فقالت(( :الكيف غري معقول واالستواء غري اهول واإلقرار بل إميان
واجل ود لل كفر والسؤال عنل بدعة))( ،)3وقد ُروي هذا عن النيب،
( )1انظر :االنتصار (.)541-539/2( ،) 99/1
( )2املماس ددة م ددن املس ددائل اخلالفي ددة ب ددني مثب ددت وانيف ومتوق ددف ف ددال يثب ددت وال ينف ددي،
واألوىل اإلعدراض عددن القددول ننددل جددل وعددال ممدداس للعددرش أو غددري ممدداس لددل؛ ألهنددا
من األلفاظ اجململة اليت مل يرد نفيها وال إثباهتا يف نصوص الكتداب والسدنة .انظدر:
درء تعارض العقل والنقل ( ،)289-288/6العرش للذهيب (.)265/1
( )3ه ددذه الرواي ددة ع ددن أم س ددلمة أخرجه ددا الاللك ددائي يف ش ددرح الس ددنة (،)440/3
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وروي أن النيب قال لألمة السوداء األعجمية(( :أين هللا)) ،فأشارت
أنل يف السماء فقال (( :اعتقها فإهنا مؤمنة))( ،)1وكل ما ثبت يف

القر ن والسنة من فات هللا تعاىل كقولل تعاىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛ ﭼ [القصص ،]88:وقولل تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱﭼ

[املائدو]64:وقولل تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤﯥﭼ [ص ،]75:وقولل

تعاىل :ﭽﯰ ﯱ ﯲﭼ [الزمر ،]67:وقولل تعاىل:

ﭽﯳ ﯴ ﯵﭼ [ ل عمرن ،]28:عله املكلّف أن يص ّدق
بذلك ويؤمن بل وال يكيّفل وال يتأولل كما يسميل شيئًا وال يكيّفل.
فص ٌل
وروي عن ابن عباس أنل قال(( :اإلميان ابلقدر نظام التوحيد)) ،
ومعناه :أن من مل يؤمن ابلقدر مل يصح توحيده ،فعله املكلّف أن يعتقد
أن هللا سب انل خالق أفعال العباد اليت يفعلوهنا يف الطاعة واملعصية وال
()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأشار إليها احلافظ بن حجر يف الفتح( ،)406/13بسند جيد ،ومروي عن
مالدك وربيعددة ،عندد الاللكددائي أيضدا يف شددرح السدنة ()441/3؛ وأبددو عثمددان
الصابوين يف عقيدو السلف برقم ()23؛ والذهيب يف العرش ( ،)189/1وابن
قدامة يف إثبات فة العلو رقم ( ،)82والسيوطي يف اإلتقان (.)13 /3
( )1تقدم خترجيل.
( )2أخرجل الاللكائي يف شرح اعتقاد أهل السنة ( )623/3بن وه ،والسنة لعبد
هللا (.)422/2
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يقال :أهنم خلقوا أفعاهلم كما يقول القدرية ،وال أهنم ُاربون عليها كما
ِ ()1
جربو  ،والدليل عله ما قلناه قولل تعاىل :ﭽﯬ ﯭ ﯮ
تقول املُ ّ
ﯯ ﯰ ﭼ [الفرقان ،]2:وقولل تعاىل :ﭽﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ
[القمر ،]49:وأعمال العباد أشياء بدليل قولل تعاىل :ﭽﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﭼ[الكهف ،]71:ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ[الكهف ، ]74:وقولل
تعاىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ[مرمي ،]89:وثواب هللا تعاىل عله أفعال
العباد الطاعة وعقابل هلم أفعال املعصية إمنا هو عله وجود كسبهم فيها،
وهو وقوعها مع كوهنم خمتارين لوقوعها قال هللا تعاىل :ﭽﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﭼ [التوبة ،]82:وأفعال العباد تضاف إىل هللا خل ًقا وإىل العباد
كسبًا( ،)2قال هللا تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ ﭼ [فاطر ،]3:وقد هدى
( )1اجلربية :هم الذين يسدندون فعدل العبدد إىل هللا ويقولدون :إن العبدد ابدور علده
فعلل وهم نفان:
اجلربيدة اخلالصددة :وهددي الدديت ال تثبددت للعبددد فعددال وال قدددرو علدده الفعددل أ ددال.
كجهم بن فوان وأ ابل.
واجلربيددة املتوسددطة :وهددم الددذين يثبتددون للعبددد قدددرو ولكنهددا غددري مددؤثرو وتنسددب
الفع ددل إلي ددل عل دده جه ددة الكس ددب واملباش ددرو كاألش ددعرية .انظ ددر :املل ددل والن ددل
( ،)86/1اعتقادات فرق املسلمني واملشركني (ص  ،)68اموعة فتاوى ابن
تيمية (.)37 /13 ،118 /8
( )2الكس ددب  :ه ددو الفع ددل ال ددذي يع ددود عل دده فاعل ددل من ددل نف ددغ أو ض ددرر ،كم ددا ق ددال
تعدداىل  :هلددا مددا كسددبت وعليهددا مددا اكتسددبت ،والددذي عليددل أهددل السددنة أن للعبددد
كسددبًا ألفعالددل يتعلددق بددل التكليددف مددن غددري أن يكددون موجد ًددا وخال ًقددا هلددا ،وقددد
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قوما
قوما إىل الطاعة ووفقهم هلا وهو متفضل عليهم بذلك وحرم ً
هللا ً
خرين فلم يهدهم وهو غري امل هلم ألن الظلم :ااوزو احلد وليس فوق هللا
()1
تعاىل من حيد لل احلدود  ،قال هللا تعاىل :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﭼ [فاطر ،]8:وقال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭼ [الزمر ،]22:وقال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭼ [األنعام ،]125:وقال :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ  ...ﭼ اآلية [احلجرات ،]7:وقال يف ية أخرى:
ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [التوبة ،]77:فأخرب أنل خالف بينهم وقال
تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خالفهم األشاعرو فيل فقالوا :الكسب أن يكدون فعدل العبدد بقددرو حمدثدة مقارندة
لل غري مؤثرو .وذلك أهنم يرون أن حصول فعل العبد متعلدق بقددرتني؛ قددرو هللا
وهي متعلقة ن ل الفعل ،وقدرو العبد وهي متعلقة بكونل طاعة ومعصدية وهدي
الكسب وعليها يرتتب الثواب والعقاب .انظر :مقاالت اإلسالميني ص،218
موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من األشاعرو (.)1342/3
( )1الظلددم :هددو وضددع الشدديء يف غددري موضددعل ،وأمددا ادداوزو احلددد فهددو تعريددف :للغلددو
العد ْد َوان :نن
والعدددوان ،وبينهمددا ارتبددا قددال ابددن رجددب( :وقددد يدَُفددرق بددني الظُّلددم و ُ
الظُّلددم مددا كددان بغددري حد ٍّدق ابلكلِّيددة ،كأخددذ مددال بغددري اسددت قاق لشدديء منددل ،وقتددل
الع ْد َوان :فهو اداوزو احلددود وتعد ِّديها فيمدا أ دلل مبداح..
نفس ال ُّ
حيل قتلها ،وأما ُ
وهو جتاوز مدا جيدوز أخدذه) شدرح حدديث لبيدك ص ،103وانظدر :تفسدري الطدربي
( ،)447 /10( )69/2لسان العرب (.)130/15( )371/12
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ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ  ..ﭼ اآلية [املائدو ،]41:وأمر هللا
تعاىل إبليس ابلسجود آلدم ومل يُرد منل السجود ،ولو أراده منل لوقع
منل( ،)1وأمر هللا إبراهيم بذبح ولده ومل يرده منل ولو أراده منل لوقع ،وأراد
هداية من من بل ومل يرد هداية من كفر بل ،وعند القدرية أن هللا تعاىل
ال أيمر إال ةا يريد وقوعل وأن هللا أراد من مجيع العباد الطاعة وأراد ابليس
منهم املعصية والكفر ،والدليل عله قولنا قولل تعاىل :ﭽﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭼ [السجدو ]13:دل عله أنل مل ِ
يؤت كل نفس هداها،
وقولل تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ
[يونس ،]99:وقال تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﭼ [البقرو ،]253:وقال النيب(( :لو أراد هللا تعاىل أن ال يعصى
ملا خلق ابليس))( ،)2وأمجع املسلمون (من أهل السنة)عله القول نن ماء
شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن .وعند القدرية أن ما شاء هللا مل يكن وما
( )1األوىل أن يقدال( :مل يدرده كدوانً وأراده شدرعاً  ،(...وذلدك أن اإلرادو إراداتن:
كونية قدريدة ،وشدرعية دينيدة .والفدرق بدني اإلرادتدني أن اإلرادو الكونيدة يددخل
حتتها ما حيبل هللا وما ال حيبل ،وهي مرادفة للمشيئة ،وأما الشرعية فال يريد هللا
درعأ إال مددا حيب دل ويرضدداه .انظددر :العقيدددو الواسددطية بشددرح الشدديخ حممددد بددن
شد ً
ابراهيم ص .49واملصدر نفسل بتعليق ابن مانع ص.22
( )2أخرج ددل الاللك ددائي( ،)619/4والبيهق ددي يف القض دداء والق دددر ص(،)184،320
وبن وه عند ابن اجلوزي يف املوضوعات ضمن قصة وقال" :هذا حدديث موضدوع
بال شك واملتهم بدل حيدىي بدن أيب زكدرة قدال حيدىي بدن معدني :هدو دجدال هدذه األمدة
قال ابن عدي :كان يضع احلديث ويسرق" .املوضوعات (.)247/1
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شاء ابليس كان؛ هلذا قال النيب(( : القدرية جموس هذه األمة ،فإن
مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم هم شيعة الدجال ،قيل
ةرسول هللا فمن القدرية قال :الذين يقولون اخلري من هللا والشر من
ابليس ومن أنفسهم أال وإن اخلري والشر من هللا تعاىل فمن قال غري
هذا فعليه لعنة هللا))( ،)1ويف هذا من األدلة ما يضيق عنل هذا املختصر،
وقد استوفيت ذلك يف االنتصار.

( )1أخرج د د ددل أب د د ددو داود يف كت د د دداب الس د د ددنة ( ،)347 /1واآلج د د ددري يف الش د د د دريعة
( ،)806/2واب ددن بط ددة يف اإلابن ددة ( ،)98/4واحل ددديث ض ددعفل البو ددريي يف
احتاف املهرو (.)180/1
- 414 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

فص ٌل
إرسال الرسل نمر جائز من هللا سب انل وتعاىل وليس بواجب
عليل ،ولو مل يرسل هللا تعاىل إىل العباد رسالً مل يظلمهم؛ ألن الظلم ااوزو
احلد وليس فوق هللا من حيد لل احلدود ويرسم عليل الرسوم( ،)1وقد تفضل

ومن عليهم إبرسال الرسل إليهم ،قال هللا تعاىل :ﭽ
هللا تعاىل عله العباد ّ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ

ﯰ ...ﭼ اآلية [ ل عمران ]164 :وقد أيد هللا الرسل ابملعجزات
اخلارقة للعادو اليت أ هرها عله أيديهم وجعلها كالشاهد هلم عله
( )1فيما ذكره العمراين هنا مأخدذان ،األول :يف قولدل (وإرسدال الرسدل نمدر جدائز
عليددل سددب انل وتعدداىل ولدديس بواجددب عليددل) وإن كانددت العبددارو د ي ة يف
مدلوهلا إال أن األوىل عدم استعماهلا فال يقال :جيوز عله هللا أو ال جيوز عليل
أتداب معل جل وعال ،وال يقال كذلك ليس بواجب عليدل كدذا ،أو جيدب عليدل
ً
شيء .وهللا تعاىل قد أوجب عله نفسل هللا سب انل وتعاىل تفضالً منل ورمحة
فقد أوجب عله نفسل يف كتابل أموراً يفعلها وأمدوراً ال يفعلهدا ،فأوجدب علده
نفسل بعث الرسل ،ونزه نفسل أن يرتيف العباد من غري رسول.
املأخذ الثاين :تعريفل للظلم هنا هو عله منهج األشاعرو؛ ألندل لدو كدان الظلدم
ال يكون إال يف حق من لل فوق حيد لل احلدود لكان الظلم مست يل يف حق
هللا تع دداىل .وأه ددل الس ددنة يقول ددون الظل ددم ممك ددن م ددن هللا تع دداىل لكن ددل ال يفعل ددل
لكمددال عدلددل ،ويعرفددون الظلددم بغددري هددذا ،وقددد سددبق ذكددره .انظددر :ص،39
واالنتصار بت قيق د .سعود اخللف (.)456/2
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دقهم فإذا نظر املكلّف بعقلل املركب فيل ةعجزو النيب  اخلارقة للعادو
وميز بينهما وبني خمرقة الس رو واملشعوذين علم دق النيب  ةا
ادعاه من الرسالة.
ومعجزات األنبياء لوات هللا عليهم خمتلفة عله ما أراد هللا د
سب انل وتعاىل د كما جعل شرائعهم خمتلفة ،وقد جعل لكل نيب معجزو
من جنس ما كان عليل أهل زمانل ،فبعث هللا موسه زمان الس رو
العاملني بضروب الس ر وجعل معجزتل اليد البيضاء اليت عجزوا عن
اإلتيان ةثلها ،والعصا اليت التقمت حياهتم وعصيّهم اليت حيرفون فيها
عله الناس أهنا حيّات؛ وهلذا ملا ر ها موسه خاف منهم أن يقهروه

بس رهم وغلب عليل طبع البشر ،فقال هللا تعاىل :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ [طل ،]69-68:فألقه
موسه عصاه فالتقمت حياهتم وعصيهم ،فلما رأى الس رو ذلك وأن

سجدا و ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
هذا ليس من جنس س رهم فخروا ً

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ [األعراف ،]122-121:فتوعدهم فرعون

بتقطيع أيديهم وأرجلهم فد :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [طل،]72:
مث بعث هللا تعاىل عيسه عليل السالم بعد الفرتو يف زمان األطباء العاملني
بدقيق نعة الطب وجعل معجزتل من جنس ما هم عليل ،وهو إبراء
األكمل واألبرص ،فلما علموا أنل ليس من جنس طبهم علموا أنل من هللا
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تعاىل فص ّدقوه ،مث بعث هللا حممد بعد الفرتو يف زمان العرب الفص اء
البلغاء العاملني ننواع الفصاحة من النظم والنثر والسجع واخلطب
والرسائل وجعل معجزتل من حنو ما يتعاطونل وهو القر ن اخلارج عن حد
نظمهم الذي يعرفونل عن كالم البشر ٍ
ةعان تصح وال تفسد وقال(( :أان
رسول هللا إليكم ،وهذا شاهد يل على صدق نبويت ورساليت))(،)1

فكذبوه وقالوا :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [املدثر ،]25:و ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭼ [املدثر ، ]24:فأمره هللا تعاىل أن يت داهم وقال :ﭽ ﭕ ﭖ
ﭗ

ﭘ ﭙﭼ [هود ،]13:وقال :ﭽﯪ ﯫ ﭼ

[البقرو ،))]23:وأقل سورو ثالث ةت وقرعهم بذلك مدو حياتل فيهم
ٍ
بشيء
وهو نيف وعشرين سنة ،فما قدروا وال قدر أحد منهم أن أييت
من ذلك مع حر هم عله تكذيبل وتنفري الناس عنل ونفيل ،فلو قدروا
عله ذلك لكان أيسر من بذل مهجهم وأمواهلم لقتالل ومن تعاطه
معارضتل بشيء من ذلك جاء بشيء ّد منل من حيب نصرتل ،كما
ُروي أن بعضهم عارض سورو زلزلت ((إذا زلزلت القصعة زلزاهلا ،وأشد
الفصاح أحواهلا ،فألقم اجلوعان فإن اللقم أوحاهلا))( .)2وكذلك من
عارض سورو الفيل فقال(( :الفيل وما أدرايف ما الفيل لل ذنب وبيل

( )1مطلع احلديث ورد ضمن حديث يرويل عمرو بن العاص د رضدي هللا عندل د يف
يح ابن حبان ( )522 /14وحسنل األلباين.
( )2مل أجد من قالل ،وال إىل من ينسب.
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وشعر طويل وإن هذا من كالم ربنا لقليل))( )1فبان ملن كان يعاند
النيب أن هذا ليس نظم القر ن ،وروي :أن وفد اليمامة ملا قدموا عله
علي من كالم احبكم
أاب بكر بعد مقتل مسيلمة قال هلم :اعرضوا ّ
الذي يقولل فاستعفوه فأاب أن يعفيهم فقالوا :كان من كالمل(( :ةضفدع
نقي كم تنقني ال الشراب متغريين وال املاء تكدرين فقال أبو بكر :ويلكم
إن هذا مل خيرج من ب ٍر وال ٍإل فأين ذهب بكم))( ،)2واإلل :هو هللا تعاىل
فعجزهم عن اإلتيان بسورو من مثلل دليل عله دق النيب ،وقولل:
ّ
ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [البقرو ]23:دليل عله أن هذا ليس من
تلقاء نفسل إذ لو كان منل مل أيمن أن يكون يف العرب من فيل من
شاهدا عليل ابلكذب
الفصاحة والبالغة فيمكن منل أن أييت ةثلل ويكون ً

مث أخرب ثية أخرى فقال :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ...اآليةﭼ [اإلسراء ،]88:فأخرب أهنم لو
اجتمعوا إنسهم وجنهم ليتظاهروا عله أن أيتوا ةثلل ما أتوا ةثلل ،وال
يقطع ،ذا إال من كان يعلم ما كان وما يكون وهو انع العامل ،ومثل

( )1املنه دداج يف ش ددعب اإلمي ددان لل ليم ددي ( ،)265/1منه دداج الس ددنة الب ددن تيمي ددة
(.)321/8
( )2فضد د ددائل القد د ددر ن للمسد د ددتغفري ابب :مد د ددا روي يف قد د ددر ن مسد د دديلمة الكد د ددذاب
(.)284/1
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هذا ما أمر هللا تعاىل نبيل أن يدعوا اليهود

إىل املباهلة فقال :ﭽﯩ

ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ[ ل عمران ،]61:فامتنعت
اليهود خشية أن تل قهم البهلة وهي اللعنة ،فلو كان ذلك من تلقاء
نفسل مل أيمن أن جييبونل إىل ذلك؛ فيكون فيل تكذيب قولل ،ومثل هذا

ما أمر هللا تعاىل نبيل أن يقول لليهود :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭼ[البقرو ]94:مث أخربه عنهم فقال :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨﭩﭼ [البقرو ،]95:ولو كان ذلك من تلقاء نفسل مل أيمن أن
أبدا ،وهذا
يتمنّوا املوت فيكون فيل تكذيب قولل ،وملدا قطع أهنم ال يتمنوه ً
ال يكون إال ممن يعلم الغيب وهو انع العامل ،ويف القر ن من اإلعجاز
عما يكتب أهل الكتاب من قصة البقرو واملن والسلوى،
إخبار النيبّ 
وأخبار يوسف وإخوتل ،وأ اب الكهف ونزول املائدو عله
عيسه ،وسائر ما قص هللا تعاىل من أخبار األنبياء واألمم مما مل ينكره
أهل كتاب وأخرب هللا تعاىل عنل بقولل :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [العنكبوت،]48:
ولو عرفوا ذلك وعرفوا االستل و بتل أهل الكتاب سارعوا إىل تكذيبل

( )1علق الناسدخ يف احلاشدية بقولدل :فيدل نظدر فدإن الدذي دعداهم النديب للمباهلدة
هم نصارى جنران[ .وهو الصواب].
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ولقالوا قد كنت كاتباً وقارًًئ للكتب.
ويف القر ن وجوه كثريو من اإلعجاز يضيق هذا املختصر عن
ذكرها ،وإن أثبت أنل معجز بوجل من وجوه اإلعجاز است ال أن يظهر
كاذاب؛ ألن ذلك يؤدي إىل
املعجزو عله من ادعاء أنل رسولل مع كونل ً
املتخرقني ابلس ر والشعوذو من ادعاء
قلب األدلة؛ وهلذا منع هللا
ّ
الرسالة منل ،ولو ادعوا ذلك ألبطل هللا تعاىل خمََرقتهم حىت تشبل املعجزو
متلوا يف مجيع
ابلشعوذو ،وملا كان القر ن أكرب معجزات نبينا وكان ً
األعصار بعد النيب ال يقدر أحد عله أن أييت ةثلل وال ةثل سورو
معجزا فيهم وكانت نبوتل متأبدو إىل يوم القيامة؛ لبقاء
من مثلل كان ً
معجزتل خبالف معجزات سائراألنبياء ،فإمنا شاهدها من كان يف زمانل
مث نُقلت إىل من بعدهم ،فإذا بطل النقل فيها اندرست معجزاهتم فبُعث
إليهم بعد ذلك نبينا ةعجزو شاهدها أهل زمانل ،وقد أخربان هللا تعاىل
ةعجزات األنبياء يف القر ن الذي ثبت أنل من كالم هللا تعاىل فلزمنا
التصديق ةعجزاهتم واإلميان بنبوهتم لوات هللا عليهم أمجعني ،ولنبينا
حممد معجزات غري القر ن من جنس معجزات األنبياء قبلل ورةا كان
أبلغ من معجزاهتم؛ وذلك أن هللا سب انل أخرب أن موسه ضرب بعصاه
احلجر فانبجست منل اثنتا عشرو عينا ،ونبينا حممد كان يف سف ٍر
فعدم أ ابل املاء فوضع يده يف القدح فنبع املاء من بني أ ابعل
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فأخذ منل مجيع أ ابل ما يكفيهم لشر،م وطهورهم( ،)1هذا أبلغ من
خروج املاء من احلجر ،وأبطل موسه س ر الس رو ابلعصا اليت
تلقفت حباهلم وعصيّهم ،ونبينا أبطل فصاحة أهل زمانل ةا جاء من
كالم ربل وقال(( :هذا كالم ريب))( ،)2وبقيت معجزتل إىل يوم القيامة
وهذا ال يوجد يف العصا ،وكان ملوسه النور بيده ويف وجهل من حني
كلمل هللا تعاىل ورءا النور ،ومن نظر إىل وجهل ذهب بصره وكان ميشي
وعليل بُرقع ،وكان نور نبينا حممد بقلبل وكان نوره يغلب نور الشمس
والقمر؛ وهلذا كان يرى من خلفل كما يرى من قدامل( ،)3وموسه
( )1احلددديث مددروي بددرواةت متعددددو بن ددوه يف البخدداري ،كتدداب املناقددب  ،ابب
عالمات النبوو يف اإلسالم (1312/3ح .)3386
( )2مروي عن عكرمة بن أيب جهل أنل كدان أيخدذ املصد ف ويضدعل علده وجهدل
ويقول :هذا كالم ريب ،ويف بعض الروةت( :كالم ريب كالم ريب) ،وورد عن
أيب بكددر وعددن أمسدداء بنددت أيب بكددر د رضددي هللا عنهمددا د أهنمددا كدداان يقوالنددل.
انظد د ددر :مع د د دداين األخبد د ددار للك د د ددالابذي ص  ،173واملسد د ددتدريف لل د د دداكم (/3
 ،)243وخلددق أفعددال العبدداد للبخدداري ( .)52 /2واملددروي عددن الندديب  أنددل
يشا قد منعوين أن أبلدغ كدالم ريب)) كمدا يف الرتمدذي ()34/5
قال(( :فإن قر ً
وحسنل ،وأىب داود ( ،)376 /4وغريمها.
( )3يشري إىل ما ورد يف حديث أنس د رضي هللا عندل د أن النديب  قدال« :أقيمدوا
ددفوفكم ف ددإين أراك ددم م ددن وراء ه ددري» أخرج ددل البخ دداري كت دداب «اجلماع ددة
واإلمام د ددة» ابب «ال د دزاق الس د دداق ابلس د دداق واملنك د ددب ابملنك د ددب » 254/1ح
( ،)692ومس د ددلم كت د دداب« الص د ددالو » ابب « تس د ددوية الص د ددفوف وإقامته د ددا»
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كلّمل ربل مرتني ،ونبينا حممد (( :رأى ربه مرتني مرً بعي ي قلبه
ومرً بعي ي رأسه))(.)1
قال هللا تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ

[النجم ،)2( ]13:والرؤية أبلغ يف اإلكرام من الكالم ،وإحيا هللا تعاىل
ملوسه القتيل حني ضرب قربه بعضو من أعضاء البقرو حىت كلمل من
قتلل ،وقد أنطق هللا عز وجل لنبينا الذراع املسمومة حني قالت ال
أتكلق فإين مسمومة( ،)3وكلّمل الذئب( ،)1وكلمتل الناقة اليت جاءت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(/ 324/1ح.)434
( )1يشدري إىل احلدديث الدذي رواه الطدرباين عدن ابدن عبداس د رضدي هللا عنهمدا د أندل
كددان يقددول « :إن حممدددا  رأى ربددل مدرتني  :مددرو ببصددره ومددرو بف دؤاده » يف
الكبري( /90/12ح ،)12564قدال اهليثمدي « :رجالدل رجدال الصد يح خدال
مجهدور بدن منصددور الكدويف ،ومجهددور بدن منصددور ذكدره ابددن حبدان يف الثقددات»
امددع الزوائددد ( ،) 250/1وفيددل االددد ابددن سددعيد قددال ابددن حجددر يف تقريددب
التهذيب (ص )920ليس ابلقوي ،وقد تغري يف خر عمره.
( )2حاشدية علدده املخطددو يظهددر أهنددا ليسددت للعمدراين بددل مددن تعليقددات اخلطددا
قال فيها( :قولل تعاىل  :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ هذا إخبار عن رؤية النيب
ليلددة املعدراج ربددل قددال ابددن عبدداس( :رأى حممددد ربددل بفدؤاده ومل يددره بعينددل ويكددون
ذلك أن هللا جعل بصره يف فؤاده أو خلق لفؤاده بصر حىت رأى ربل رؤية غري
كاذبل كما يرى ابلعني ومذهب مجاعة املفسرين أنل رءاه بعينل وهو قول أنس
وعكرمة واحلسن وكان حيلف ابه .املخطو ص . 26
( )3يش د ددري إىل احل د ددديث املخ د ددرج عن د ددد مس د ددلم كت د دداب«الس د ددالم» ،ابب «الس د ددم»
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تشكو أهلها( ،)2وسب ت احلصا بكفل( ،)3وهذا أبلغ من إحياء امليت
الذي كان حيًا انط ًقا ،وهذا أيضاً أبلغ من كالم النملة لسليمان،
وفلق الب ر ملوسه حىت ار كل فرق كالطود العظيم حني دعا،
ونبينا اجنابت لل الس ابة حول املدينة حىت ارت كاإلكليل وذلك
أن أعرابيًا دخل املسجد والنيب خيطب فقال :ة رسول هللا هلك
الكراع والنبت فادع هللا أن يسقينا :فرفع النيب يده ودعا فأرسلت
السماء غزالتها وأمطرت إىل اجلمعة الثانية وأته ذلك األعرايب أو غريه
إىل النيب وهو خيطب عله املنرب فقال(( :ة رسول هللا :هتدمت
البيوت واحتبس عنّا الركبان فادع هللا أن حيبس عنا املطر فتبسم النيب
ورفع يديل ودعا فقال(( :اللهم َح َوالينا وال علينا ،اللهم على الضراب
ومنابت الشجر وبطون األودية)) ،واجنابت الس ابة حول املدينة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(/1721/4ح .)2190
( )1ال دوارد يف كتددب السددنن شددهادو الددذئب بنبوتددل  يف قصددة الراعددي الددذي عدددا
عله غنمل الذئب .أخرجها البخاري يف ي ل (/174/4ح.)3471
( )2قصد ددة شد ددكوى اجلمد ددل رواهد ددا اإلمد ددام أمحد ددد مسد ددند (/368 /2ح ،)1754
و ح إسنادها شعيب األرنؤو .
( )3الطرباين يف األوسط املعجم األوسدط ( ،)1244/59 /2والبيهقدي يف السدنن
الصغرى ،واخلالل يف السنة ( ،)288 /1وضعف احلدافظ ابدن حجدر رواةت
تسبيح احلصه .فتح الباري (.)592 /6
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كأهنا أكليل))(.)1
كان عيسه حيىي املوته ويربئ األكمل واألبرص ،وقد حن
اجلذع لنبينا ،وكلمل الذراع املشوي وانشق القمر للنيب ،ومشه يف
اهلواء( ،)2وقد مشه أ اب النيب عله املاء وهم رّكاب عله رواحلهم
حني هابوا الفرس وقطعوا القنطرو وذلك معجزو لل( ،)3ولل من املعجزات
مما نقل ابألخبار الص ي ة ةا يبلغ ةجموعل كنقل التواتر ،وإذا ثبت
انعا مو وفًا بصفات الكمال وعرف ذلك
دقل وثبت أن للعامل ً
ابلعقل( ،)4وجب قبول قولل فيما أخرب بل عن هللا تعاىل.
وقد أخرب هللا تعاىل يف كتابل عن القيامة والبعث من القبور ونبل
( )1أخرجل البيهقي يف السدنن الكدربى ابب اإلستسدقاء بغدري دالو ،ويدوم اجلمعدة
( ،)493/3واحلديث مروي عند البخاري كتاب بدء الوحي ابب الدعاء إذا
كثر املطر حوالينا ،وال علينا (/30/2ح.)1020
( )2يشري إىل حادثة اإلسراء واملعراج ،كما ّرح بذلك يف االنتصدار ( .)769 /3والنديب
له هللا عليل وسلم مل ميش عله اهلواء وإمنا كان راكباً عله الرباق ليلة اإلسراء.
( )3يشري إىل ما جاء عن سعد بدن أيب وقداص يف معركدة القادسدية هدو ومدن معدل،
وكدذلك العدالء بدن احلضددرمي حدني بعدث إىل الب درين ،قدال أبدو هريرو:فمشددينا
عله املاء ،فوهللا فما ابتلدت قددم وال خدف بعدري وال حدافر دابدة ،وكدان اجلديش
أربعددة الف .انظددر :كرامددات األوليدداء لاللكددائي مددن شددرح أ ددول اعتقدداد أهددل
السنة واجلماعة لاللكائي (.)162 /9
( )4وكذلك ابلنقل.
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عله االستدالل عليها ابخللق األول وهو قولل :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ إىل قولل :ﭽﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ..ﭼاآلية [يس ،]80- 77:فجعل النشأو
األوىل اليت أقروا ،ا أ الً ورد إليها النشأو األخرى اليت أنكروها ،واحتج
حرها ويبسها من الشجر األخضر مع نداوتل ورطوبتل
إب هار النار عله ّ
عله جواب حدوث احلياو يف األجسام البالية ،وقال تعاىل يف اآلية
األخرى :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ

[الروم ،]27:وغري ذلك من اآلي وأخرب عن اجلنة والنعيم فيها ،وعن
النار والعذاب فيها ،واحلساب ،والصرا  ،وامليزان ،وأخرب النيب عن
عذاب القرب ،وعن رؤية املؤمنني لر،م يف اجلنة ،وعن شفاعة النيب
وشفاعة األنبياء والعلماء ،وعن احلوض ،وعن خالفة الص ابة رضي
هللا عنهم بعده وكل ذلك جيب التصديق بل وهو فرع التصديق بنبوتل
وإمنا نبهت املسرتشد عله ذلك؛ لتأخذ ذلك بتقليد النيب وال تلتفت
إىل خالف أهل الزيغ واألهواء فيها.
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فصلٌ
ذكر املسرتشد أنل سألل هذا السائل هل تعرف من تصلي لل فقال:

نعم ه ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ..ﭼ اآلية [احلشر،]23 :
فقال السائل :هذه معرفة أمسا ال معرفة مسمه وهو سب انل يقول:

ﭽﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ [ ل عمران ]28:مث قال :قال بعض األئمة:
احلمد ه الذي من تومهل شبهل فأبطل ،واحلده الذي من أومهل غمل فعطل،
أين معرفتك من هاتني .قال املسرتشد :فبقيت مت ًريا ال أدري ما أقول
واجلواب :أن هذا سؤال متعنت والظاهر ممن يصلي أنل مسلم يعرف من
يصلي لل وإمنا أراد إ هار مذهبل املستور ،وجواب من أجابل يح ألنل
أجابل نمساء هللا احلس اليت ال يسمه وال يدعه إال ،ا ،فإن أراد السائل
السؤال عن املاهية( )1والكيفية( )2واحلسية( ،)3فليس لل جواب إال ما أجابل
( )1املاهيددة :مقولددة يف ج دواب "مددا هددو" وتطلددق غالبًددا علدده األمددر املتعقددل ،وهددو
حقيقة الشي ء ما بل الشي ء هو هدو .انظدر :التعريفدات ص ،195الكليدات
للكفومه  ،1197واملعجم الفلسفه ص.422
( )2الكيفيددة :اسددم ملددا جيدداب بددل عددن السدؤال بكيددف ،و معناهددا ددفة الشددي ء ،و
د ددورتل ،و حالد ددل .و هد ددي احد دددى مقد ددوالت أرسد ددطو  .انظد ددر :الكليد ددات ص
1197املعجم الفلسفه ص.821
( )3احلسي هو املنسوب اىل احلس ،فهو عند املتكلمني ما يدريف ابحلس الظاهر،
و عند ددد احلكمد دداء مد ددا يد دددريف ابحلد ددس الظد دداهر أو البد دداطن ،و احلسد ددي يسد د ّدمه
حمسوسا ،و يقابل احلسي العقلي املعجم الفلسفه (ص.)32 :
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املسؤل ،وهذا كجواب موسه عليل السالم لفرعون ملا قال موسه أان رسول
رب العاملني قال :وما رب العاملني إىل وما هو رب العاملني وما كيفيتل(،)1

فقال لل موسه :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

[الشعراء ،]24:وهذا جواب منل ابألمساء والصفات ال ابملاهية والكيفية
ومنكرا عليل أي
واحلسية ،فقال فرعون ملن حولل :أال تستمعون ّ
معجبًا هلمً ،
إذ سألتل عن املاهية واحلسية والكيفية فأجابق :ابألمساء والصفات فزاد
موسه يف البيان عن هللا تعاىل فقال :وﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ

[الشعراء ]26:أنل ال يُعرف إال ،ذه األمساء فزاد فرعون يف اإلنكار
والتعجب فقال :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ [الشعراء]27:
وذلك ملا مل جييبل عن احلسية واملاهية فزاد موسه عن البيان يف هللا تعاىل و
ﭽﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ[الشعراء ،]28:أي ال
أيضا كن و ما
شبيل لل وال سبيل إىل العلم بل إال نمسائل و فاتل وهذا ً
قدمت ذكره ،وسأل اليهود عن هللا أهو من ذهب أو فضة أو من ر اص
فأنزل هللا تعاىل :ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔﭼ إىل خر سورو اإلخالص( ،)2وأما
قول السائل هذه معرفة أمساء ال معرفة مسمه فاجلواب :أن هذا ينيبء عن

( )1مل يثبت أن فرعون سأل عن املاهية والكيفية .انظر :تفسري ابن كثري (.)138/6
( )2القول الثاين يف سدبب ندزول سدورو الصدمد أن املشدركني قدالوا للنديب :انسدب
لنددا ربددك؛ فددأنزل هللا عليددل هددذه السددورو.انظر :تفسددري الطددربي (،)688 /24
تفسري ابن كثري (.)518 /8
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السائل نحد مذهبني إما معتزيل يقول نن هللا إلل واحد وأمساءه غريه وهي
علم للمسمه
خملوقة ،وهي مسألة خالف فعند أهل احلديث أن االسم ي
و فة للمسمه ،وعند األشعرية أن االسم هو املسمه وعند املعتزلة أن
االسم غري املسمه( ،)1وإما أن يكون هذا السائل فلسفيًا يقول إبهلني
قدميني السابق والتايل ،فالسابق أحدث العامل بواسطة التايل ويقول :السابق
ال يو ف بوجود وال عدم ويقول :ال هو مذكور وال غري مذكور وال اهول
وال معلوم ويقولون :هو شيء ال شيء وهذا الكالم سهل عله قائلل
اإلبطال(.)2
وال خيفه عله من لل أدىن عقل فساد هذا والدليل عله بطالن قول
( )1هددذه املسددالة مسددألة االسددم واملسددمه مددن املسددائل الدديت حصددل حوهلددا اخلددالف
بدني أهددل السددنةواملتكلمني مدن املعتزلددة واألشددعرية فاملعتزلدة بندداءً علدده قدوهلم نن
ددفات هللا خملوقددة ،وأمسدداء هللا غددري هللا ومددا كددان غددريه فهددو خملددوق ،قددالوا نن
االسم غري املسمه .وأما األشاعرو :فقالوا نن االسم هو املسمه.
والقددول الص دواب يف املسددألة الددذي عليددل أهددل السددنة واجلماعددة :نن ال يقددال
االس ددم ع ددني املس ددمه كم ددا ال يق ددال االس ددم غ ددري املس ددمه ب ددل يق ددال :االس ددم
للمسمه لقولل تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ  ( ،وكما يف احلديث
( إن ه تسعة وتسدعني امسًدا) ،وقدد وافدق الشديخ العمدراين فيهدا مدا ذهدب أهدل
السنة واجلماعة .انظر :مقاالت اإلسالميني ص ،586املقصد األس للغزايل
ص ،24قاعدددو يف االسددم واملسددمه لشدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة ضددمن امددوع
الفتاوى ( ،)207/6شفاء العليل البن القيم(.)277/2
( )2يف املخطو  :إلبطال.
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من قال االسم غري املسمه قول هللا تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭼ [األعراف ،]180:وقولل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ[لقمان ،]25:ويف هذا من األدلة ما يطول ذكرها
إشفاء
ولكق أبني فساد قول هذا القائل من مع كالمل الذي أورد ليكون ً

قلت قال هللا تعاىل :ﭽﯳ ﯴ
لكل من مسعل وذلك أن يقال للَ :

ﯵﯶ ﭼ[ ل عمرانَ ]30،28:م ِن القائل هكذا االسم أواملسمه فإن قال
املسمه قيل لل :ال حجة لك ألن االسم عنديف هو قول بق دم وهو خملوق
عنديف والقول ال يكون لل قول ،وكذلك من احمل ّذر لنا نفسل هو االسم أم
املسمه فإن قال هو االسم قيل لل :فاالسم ال حي ّذر نفسل ،فإن قال القائل
واحملذر لنا نفسل هو املسمه وهو هللا تعاىل قلنا لل فال مع إلنكاريف عله
من أجابك ننل يصلي ه الذي ال إلل إال هو إىل خر كالمل فإن تعلق هذا
السائل من اآلية بقولل نفسل تعلقنا منها بقولل :ﭽﯳ ﯴﭼ [ ل
عمران ]28:وقلنا :ال قول إن النفس غري هللا بل هي فة ذاتية ه تعاىل ال
تكيف()1؛ وهلذا قال :نفسل فال يرجع الضمري املتصل إىل غريه تعاىل هللا
أيضا هلذا السائل قلت :قال هللا تعاىل
كبري ويقال ً
عما يقول الظاملون ّ
علوا ً
هذا قولل حقيقة أم ااز ،فإن قال :هو قولل حقيقة رجع إىل قول أهل احلق
وبطل قولل إن القر ن خملوق وأجبناه ةا مضه ،وإن قال :بل هو ااز وليس

( )1والص يح أن نفسل تعاىل هي ذاتل ،وليست فة .كما حققل شيخ اإلسالم
ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية ( ،)33 /8واموع الفتاوى (.)444/20
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ه قول حقيقة ،قيل لل كيف تضيف قول غريه إليل وتزعم أنل حجة لك؟ وال
الزم لكل قدري أو قائل
يلزمنا اجلواب عن قول غري هللا تعاىل ،وهذا االلتزام ي
خبلق القر ن إذا احتج ثية من القر ن ألنل يقول قال هللا تعاىل ،وأما حكاية
هذا السائل لقول بعض األئمة :احلمد ه الذي من تومهل شبهل فأبطل،
عمل فعطل ،وقولل ملن سألل إن العبارو الص ي ة
واحلمد ه الذي من أومهل ّ
عن هذا الت ميد أن يقال :احلمد ه الذي من تومهل ،أين معرفتكم من
هاتني؟.
تسم يع يف الكالم وإرعاد وإبراق ممن سألل
اجلواب :أن هذا ّ
وتوهيم عليل إن فيل حجة عله من مسه معبوده أنل قد أبطل أو عطل،
وهذه طريقتهم وسريهتم يف إيراد الكالم اجململ الذي ال مع حتتل،
ويقولون :حتتل مع ابطن ال يعلمل إال الراسخون يف العلم( ،)1فمن مل
يعن ةعرفة األ ول وجهل أمرهم يبقه مت ًريا ،وتدعوه نفسل إىل
االطالع عله هذا املع الباطن ،فإذا سأهلم اطالعل عليل قالوا لل :سر
الدين ال يُفضه إال إىل من أعطه العهد ،وقد أمر هللا سب انل أن ال
يفضه السرت إال ابلعهد ،وأخذوا يف تدرجيل نشياء يطول شرحها والذي
سهل علي بطالن قول من قال إمامل قال :احلمد ه الذي من تومهل
شبهل فأبطل ،أن الضمري املذكور ،وقولل :يومهل وشبهل يرجع إىل االسم
املتقدم ،وهو احملمود فدل عله أن احملمود هو :املوهم واملشبل لل متصل
( )1يشري هنا إىل قول الباطنية القائلني ابملع الباطن الذي ال يعلمل أي انسان.
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عله أن العبارو الص ي ة عن هذا الت ميد أن يقال :احلمد ه الذي
شبيها أبطل ،وال يقال :ما بطل.
من تومهل أن لل ً
وأما حكاية الت ميد الثاين ،فإنل حتميد ال يعقل معناه ،وال يشبل
الت ميد املذكور يف القر ن ،وال املذكور عن اخلطباء والبلغاء املتداولة
خطبهم عله منابر بالد اإلسالم ،وإمنا وضع ليوهم عله من يريد
استتباعل أن بينهما فرقًا ،وأن املعرفة املأخوذو من هذا غري املعرفة
املأخوذو من هذا ،وأن اإلبطال غري التعطيل ،وهذا كلل ال يعرتيل إال من
ال عقل لل وال بصر ،وكيف يكون هذا واملعرفة فة للعارف ال تتغري
ابختالف فات املعروف ،فنعوذ ابه من عمه القلب واخلتم عليل،
وحسيب هللا وتوكلت عليل.
مت الكتاب بعون امللك الوهاب ،واحلمد ه رب العاملني ،و له
هللا عله سيدان حممد و لل و بل وسلّم تسليماً.
مت الكتاب املباريف يوم الربوع ألربع ليال مضت من شهر ذي
احلجة احلرام الواقع يف سنة  513من هجرو رسول هللا.
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املصادر واملراجع
ابددن أيب احلديددد ،عبددد احلميددد بددن هبددة هللا" ،شددرح هنددج البالغددة" ،ت:
حممددد أبددو الفضددل ابدراهيم( ،دار احيدداء الكتددب العربيددة عيسدده البددايب
احلليب).
اب ددن اجل ددوزي" ،تلب دديس إبل دديس" (،دار الفك ددر للطباع ددة والنش ددر ،ب ددريوت
1421-1هد).
ابددن اجلددوزي ،عبددد الددرمحن بددن علددي "،املوضددوعات " ،ت :عبددد الددرمحن
حممد عثمان1386- 1 ( ،هد).
اب ددن الق دديم اجلوزي ددة ،حمم ددد ب ددن أيب بك ددر أي ددوب" ،الص دواعق املرس ددلة عل دده
اجلهميددة واملعطلددة" ،حتقيددق  :د .علددي بددن حممددد الدددخيل هللا( ،دار
العا مة  -الرةض1418- 3 ،هد)
ابددن القيم"،الكافي ددة الشددافية يف االنتص ددار للفرقددة الناجي ددة" ،حتقيددق حمم ددد
العريفددي و خددرون ،إشدراف بكددر أبددو زيددد ( ،دار عددامل الفوائددد  ،مكددة
املكرمة 1428 - 1 ،هد ).
اب ددن تيمي ددة" ،العقي دددو الواس ددطية" ،بتعليق ددات الش دديخ اب ددن م ددانع( ،مكتب ددة
املعارف ،الرةض).
ابددن تيميددة" ،املدراتد يف الددرد علدده املتفلسددفة والقرامطددة والباطنيددة" (ت :د.
موسد د د دده سد د د ددليمان الد د د دددويش ،مكتبد د د ددة العلد د د ددوم واحلكد د د ددم - 1 -
1408هد).
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ابن تيمية" ،امدوع الفتداوى ،مجدع وحتقيدق حممدد بدن قاسدم( ،طبعدة امدع
امللك فهد لطباعة املص ف الشريف 1416-هد ) .
ابددن تيميددة" ،منهدداج السددنة النبويددة يف نقددض كددالم الشدديعة القدريددة" ،ت :
حمم ددد رش دداد س ددامل( ،جامع ددة اإلم ددام حمم ددد ب ددن س ددعود اإلس ددالمية،
 1406-1هد).
ابدن تيميدة ،أمحدد بدن عبدد احللديم "شدرح حدديث الندزول" ( ،دار الثقاقدة د
الرةض د 1381 3هد ).
ابدن حجددر ،أمحدد بددن علدي "فددتح البداري شددرح د يح البخدداري" ،رقمددل:
حممد فؤاد عبد الباقي ،وأشدرف عليدل :حمدب الددين اخلطيدب ،تعليدق
 :عب د د ددد العزي د د ددز ب د د ددن عب د د ددد هللا ب د د ددن ابز (دار املعرف د د ددة – ب د د ددريوت-
1379هد).
ابن حزم ،علي بن أمحد " ،الفصل يف امللل واألهواء والن دل"  ،حتقيدق
د .حممدد ابدراهيم نصدر ،د .عبددالرمحن عمدريو( ،دار اجليدل د بدريوت د
1416- 2هد) .
اب ددن حنب ددل ،عب ددد هللا ب ددن أمح ددد  " ،الس ددنة"  ،حتقي ددق  :د .حمم ددد س ددعيد
الق طاين( ،دار ابن القيم ،الدمام1406- 1 ،هد).
ابددن رجددب "،شددرح حددديث لبيددك اللهددم لبيددك" ،عبددد الددرمحن بددن أمحددد ،
ت  :د .ولي ددد عب ددد ال ددرمحن حمم ددد ل ف ددرةن( ،دار ع ددامل الفوائ ددد -
مكة املكرمة1417-1 ،هد).
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اب ددن عب ددد ال ددرب  ،يوس ددف ب ددن عب ددد هللا " ،ج ددامع بي ددان العل ددم وفض ددلل"،
حتقي ددق :أيب األش ددبال ال ددزهريي( ،دار اب ددن اجل ددوزي ،اململك ددة العربي ددة
السعودية 1414، 1 ،هد).
ابددن قاضددي شددهبة ،أيب بكددر بددن أمحددد بددن حممددد " ،طبقددات الشددافعية" ،
علددق عليددل د.عبدددالعليم خددان( ،دار عددامل الكتددب  ،بددريوت -1 ،
1407هد ).
ابددن قدديم اجلوزيددة" ،بدددائع الفوائددد" (ت:علددي بددن حممددد العمدران ،دار عددامل
الفوائد د مكة د 1425 1هد).
ابددن قدديم اجلوزيددة ،حممددد بددن أيب بكددر " ،شددفاء العليددل يف مسددائل القضدداء
والقدددر واحلكمددة والتعليددل"  ،حتقيددق مصددطفه أب ددو النصددر الش ددليب،
(مكتبة السوادي  ،جدو  ،األوىل1412هد) .
ابددن كثددري " ،تفسددري القددر ن العظدديم"( ،ت :سددامي بددن حممددد سددالمة ،دار
طيبة -السعودية)
ابددن كثددري" ،طبقددات الفقهدداء الشددافعيني" حتقيددق د .أمحددد عمددر هاشددم َو
د .حممد زينهم( ،مكتبة الثقافة الدينية ،مصر 1413-هد) .
ابددن كثددري ،إمساعيددل بددن عمددر " ،البدايددة والنهايدة" (ت :علددي شددريي ،دار
إحياء الرتاث العريب1408-1 -هد).
ابن منظور " ،لسان العرب" ( ،دار ادر بريوت 1414- 3هد ) .
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أب ددو ح ددامت ،عب ددد ال ددرمحن ب ددن حمم ددد " ،اجل ددرح والتع ددديل" ،ال ددس دائ ددرو
املع د ددارف العثماني د ددة  -حبي د دددر ابد ال د دددكن – اهلن د ددد( ،دار إحي د دداء
الرتاث العريب  ،بريوت 1271، 1 ،هد).
أبد ددو نعد دديم ،أمحد ددد بد ددن عبد ددد هللا " ،حليد ددة األوليد دداء وطبقد ددات األ د ددفياء"
(دارالسعادو ،مصر1394 ،هد).
ي ،حمم ددد ب ددن احلس ددني " ،الش دريعة" ، ،ت :ال دددكتور عب ددد هللا ب ددن
اآلج د ِّدر ُّ
ُ
عمر الدميجي( ،دار الوطن -،الرةض –  1420- 2هد).
األك ددوع ،إمساعي ددل ب ددن عل ددي " ،هج ددر العل ددم ومعاقل ددل يف ال دديمن"( ،دار
الفكر املعا ر  ،لبنان 1416 -1 ،هد) .
األلوسي ،روح املعاين يف تفسري القر ن العظديم والسدبع املثداين ،حممدود بدن
عب ددد هللا  ،ت  :عل ددي عب ددد الب دداري عطي ددة ،دار الكت ددب العلمي ددة –
بريوت 1415- 1 ،هد).
اآلم دددي ،عل ددي ب ددن حمم ددد " ،أبك ددار األفك ددار يف أ ددول ال دددين" ( ،ت:
أ.د .أمحدد حممدد املهددي ،دار الكتددب والوًئدق القوميدة – القدداهرو-
 ،1424 2هد).
البخاري ،حممد بدن أيب إسد اق " ،حبدر الفوائدد املشدهور ةعداين األخبدار"
(حتقيددق :حممددد حسددن -أمحددد فريددد ،دار الكتددب العلميددة-بددريوت-
1420- 1هد).
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البخدداري ،حممددد بددن إمساعيددل" ،خلددق أفعددال العبدداد والددرد علدده اجلهميددة
وأ د اب التعطيددل" (حتقيددق :فهددد بددن سددليمان الفهيددد ،دار أطلددس
اخلضراء2005 ،1 ،م).
البُس دديت " ،اإلحس ددان يف تقري ددب د د يح اب ددن حب ددان"  ،ترتي ددب :األم ددري
ع د ددالء ال د دددين عل د ددي ب د ددن بلب د ددان ،ت :ش د ددعيب األرن د ددؤو  ،مؤسس د ددة
الرسالة ،بريوت 1408( 1 ،هد).
البُسيت ،حممد بن حبان " ،روضة العقدالء" ،ت :حممدد حمدي الددين عبدد
احلميد (دار الكتب العلمية – بريوت).
البغدادي " ،أ ول الدين " (طبعة مدرسدة اإلهليدات بددار الفندون الرتكية د
استانبول1346- 1 -هد).
البغ دددادي ،عب ددد الق دداهر ب ددن ط دداهر" ،الف ددرق ب ددني الف ددرق" (دار اآلف دداق
اجلديدو – بريوت1977- 2 ،م).
البغددوي ،احلسددني بددن مسددعود " ،معددامل التنزيددل يف تفسددري القددر ن" ،ت :
حمم ددد عب ددد هللا النم ددر  -عثم ددان مجع ددة ض ددمريية  -س ددليمان مس ددلم
احلرش( ،دار طيبة 1417 - ،هد).
البو ددريي ،أمح ددد ب ددن أيب بك ددر " ،إحت دداف اخل ددريو امله ددرو بزوائ ددد املس ددانيد
العشددرو" (تقدددمي :د .أمحددد معبددد عبددد الكددرمي ،دار الددوطن للنشددر،
الرةض  1420، 1هد).
البيهق ددي " ،الزه ددد الكب ددري" ت :ع ددامر أمح ددد حي دددر( ،مؤسس ددة الكت ددب
الثقافية – بريوت 1996- 3م).
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البيهقددي" ،القضدداء والقدددر" ،ت :حممددد بددن عبددد هللا ل عددامر( ،مكتبددة
العبيكان  -السعودية 1421- 1هد).
البيهقددي ،أمحددد بددن احلسددني  " ،األمسدداء والصددفات" ( ،ت :عبددد هللا بددن
حممددد احلاشدددي قدددم لددل :الشدديخ مقبددل بددن هددادي ال دوادعي ،مكتبددة
السوادي ،جدو 1413 - 1 ،هد).
اجلرج دداين " ،التعريف ددات"( ،ض ددبطل و د د ل مجاع ددة م ددن العلم دداء ،دار
الكتب العلمية ،بريوت1403- 1 -هد).
اجلرجدداين ،احلسددني بددن احلسددن " ،املنهدداج يف شددعب اإلميددان" ،ت:حلمددي
حممد فودو( ،دار الفكر 1399 -1 ،هد)
اجلعدي ،لعمر بن علي بن مسدرو " ،طبقدات فقهداء الديمن" ،ت  :فدؤاد
سيد( ،دار القلم  ،بريوت ،بدون) .
اجلَنَ دددي ،حممد ددد بد ددن يوسد ددف" ،الس ددلويف يف طبقد ددات العلمد دداء وامللد ددويف"،
حتقيددق حممددد بددن علددي األكددوع( ،مكتبددة اإلرشدداد  ،ددنعاء  ،األوىل
1414هد) .ح دداجي خليف ددة ،مص ددطفه ب ددن عب دددهللا " ،كش ددف الظن ددون ع ددن أس ددامي
الكتب والفنون"( ،دار إحياء الرتاث العريب  ،لبنان  ،بدون) .
احل دداكم ،حمم ددد ب ددن عب ددد هللا " ،املس ددتدريف عل دده الص د د ي ني" ،حتقي ددق:
مصددطفه عبددد القددادر عطددا( ،دار الكتددب العلميددة ،بددريوت- 1 ،
1411هد).
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احلمد ددوي ،ةقد ددوت بد ددن عبد دددهللا" ،معجد ددم البلد دددان" ( ،دار الفكد ددر ،دار
ادر ،بريوت  .بدون).
اخلالل ،أمحد بن حممدد" ،السدنة" ،حتقيدق :د .عطيدة الزهدراين( ،دار الرايدة
– الرةض1410-1 ،هد) .
الددذهيب ،حممددد بددن أمحددد " ،العددرش"  ،ت  :حممددد بددن خليفددة التميمددي،
(عمددادو الب ددث العلمددي ابجلامعددة اإلسددالمية ،املدينددة املنددورو-2 ،
1424هد).
الرازي ،حممد بن عمر " ،اعتقادات فدرق املسدلمني واملشدركني" ت :علدي
سامي النشار( ،دار الكتب العلمية – بريوت).
الس دديوطي ،عب ددد ال ددرمحن ب ددن أيب بك ددر " ،ال دددر املنث ددور"( ،دار الفك ددر –
بريوت).
شليب ،أمحد  " ،أدةن اهلندد الكدربى" ( مكتبدة النهضدهة املصدرية د مصدر د
11د 2000م).
الشهرسد د ددتاين ،حممد د ددد بد د ددن عب د د ددد الكد د ددرمي " ،املل د د ددل والن د د ددل" ،مؤسس د د ددة
احلليب.منش ددورات حممددد علددي بيض ددون (دار الكت ددب العلميددة ب ددريوت
1418 -2هد).
ددويف ،عبدددالقادر عطددا" ،األ ددول الدديت ب د عليهددا املبتدعددة مددذهبهم يف
الصفات"( ،أضواء السلف1426 -2 ،هد).
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الطدرباين ،سددليمان بددن أمحددد" ،املعجددم األوسددط"  ،ت :طددارق بددن عددوض
هللا بددن حمم ددد ،عبددد احملس ددن بددن إب دراهيم احلس دديق( ،دار احل ددرمني –
القاهرو).
الطددربي ،حممددد بددن جريددر " ،جددامع البيددان يف أتويددل القددر ن" (ت :أمحددد
حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،السعودية 1420- 1هد).
الطيالسددي ،سددليمان بددن داود " ،املسددند"  ،ت :حممددد بددن عبددد احملسددن
الرتكي( ،دار هجر للطباعة والنشر – القاهرو  1419- 1هد).
العثيم ددني ،حمم ددد ب ددن دداحل " ،ش ددرح العقي دددو الواس ددطية ،خ ددرج أحاديث ددل
واعت د بددل :سددعد بددن ف دواز الصددميل( ،دار ابددن اجلددوزي ،السددعودية،
 1421 -6هد).
العراق د ددي ،عب د ددد ال د ددرحيم ب د ددن احلس د ددني " ،املغ د ددق ع د ددن مح د ددل األس د ددفار يف
األسددفار" ،يف خت دريج م ددا يف اإلحيدداء مددن األخب ددار (مطب ددوع  ،ددامش
إحياء علوم الدين)( ،دار ابن حزم ،بريوت 1426 -1 ،هد).
العسددقالين " ،اإل ددابة يف متييددز الص د ابة" ( ت :علددي حممددد البجدداوي،
دار اجليل – بريوت1412-1 -هد).
العس ددقالين ،أمح ددد ب ددن عل ددي " ،املطال ددب العالي ددة بزوائ ددد املس ددانيد الثماني ددة"،
أمحددد بددن علددي بددن حجددر  ،حقددق يف ( )17رسددالة علميددة ،تنسدديق :د.
سعد بن ان ر الشثري ،دار العا مة-السعودية1419-1 -هد).
العقيلي ،جعفر بن حممد " ،الضدعفاء الكبدري" ،ت :د.عبدد املعطده أمدني
قلعجي( ،دار الكتب العلمية بريوت 1418- 2 ،هد).
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العُ ْكد د د َدربي  ،عبد د ددد هللا عبيد د ددد هللا" ،اإلابند د ددة الكد د ددربى" ت :رضد د ددا معطد د ددي
واموعة( ،دار الراية للنشر والتوزيع ،الرةض)
العم دراين ،حي ددىي ب ددن أيب اخل ددري " ،االنتصددار يف ال ددرد عل دده القدري ددة املعتزل ددة
األشد درار" (حتقي ددق د .س ددعود اخلل ددف ،دار أض د دواء الس ددلف ،املدين ددة
املنورو1433- 1 .هد).
الغد دزايل " ،فض ددائح الباطني ددة" ،ت :عب ددد ال ددرمحن ب دددوي( ،مؤسس ددة دار
الكتب الثقافية – الكويت).
الغزايل ،حممد بن حممد " ،إحياء علوم الدين" (دار املعرفة – بريوت).
الكفد ددوي ،أيد ددوب بد ددن موسد دده " ،الكليد ددات" ،حتقيد ددق :عد دددانن درويد ددش،
(مؤسسة الرسالة ،بريوت 1419 -هد ).
املروزي ،حممدد بدن نصدر " ،تعظديم قددر الصدالو" (ت  :د .عبدد الدرمحن عبدد
اجلبار الفريوائي ،مكتبة الدار  -املدينة املنورو1406- 1 ،هد).
املسددتغفري ،جعفددر بددن حممددد " ،فضددائل القددر ن" ،ت  :أمحددد بددن فددارس
السلوم( ،دار ابن حزم 2008-1 ،م).
املق ف د ددي ،إبد د دراهيم أمح د ددد " ،معج د ددم البل د دددان والقبائ د ددل اليمني د ددة  ، ،دار
الكلمة  ،نعاء (1422هد).
اهليثمددي ،علددي بددن أيب بكددر" ،امددع الزوائددد ومنبددع الفوائددد" ،ت :حسددام
الدين القدسي( ،مكتبة القدسي ،القاهرو  1414-هد).
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