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وبالشكر تزید النعم، قال سمى هللا نفسه الشكور والشاكر، فهو شكوٌر وشاكر یحب الشاكرین، 
ن ذلك أحمد هللا جل وعال انطالقًا م ،]٧[ سورة إبراهیم:  ﴾`������b�a�`�b�a�`�b�a�`�b�a﴿هللا تعالى: 

على ما مّن به علّى من إتمام هذا البحث، وأشكر له فضله وٕانعامه، فله الحمد أوًال وآخرًا، وأبرأ من 
  الحول والقوة إال به.

 _ حفظه هللا _ خالد حسین حمدانكما أتوجه بالشكر والتقدیر ألستاذي الموقر الدكتور/ 
رة، واستقباله لي دوما لى الختام، مع إتحافي بتوجیهاته النیِّ الذي أشرف على هذه الرسالة من البدء إ

بصدٍر رحب ووجٍه طلق، سعیًا في تسدید قوسي وتقویم ساعدي، جزاه هللا عني خیر الجزاء، وأجزل 
  اده الصالحین العالمین العاملین.له األجر والمثوبة والعطاء، وجعله من عب

  
  ، وعضوّي لجنة المناقشة:كما أتقدم بجزیل الشكر ألستاذّي الجلیلین

  _ حفظه هللا _       فضیلة الدكتور/ عماد الدین الشنطي
  _ حفظه هللا_                فضیلة الدكتور/ سالم سالمة

لقبولهما مناقشة هذا البحث، ولما بذاله من جهد ووقت في قراءة هذا البحث، وأسأله سبحانه أن 
  ینفعني بإرشاداتهما في إثراء هذا البحث.

  
كما أتقدم بفائق الشكر واالمتنان لكلیة أصول الدین في الجامعة اإلسالمیة ممثلًة بأساتذتها الكرام، 

  الذین حببوا إلینا العلم الشرعي، وزودونا بالكثیر منه، فأسأل هللا لهم التوفیق والسداد.
  هذا البحث. كما أرسل أغلى برقیات الشكر والثناء لكل اإلخوة الّذین وقفوا بجانبي في كتابة

  كما أشكر أهل بیتي لما بذلوه من صبٍر وجهٍد في إخراج هذه الرسالة.
  وأخیرًا أشكر كّل من قّدم لي نصیحًة، أو عونًا وجزاهم هللا خیر الجزاء.
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 أعمالنا، إّن الحمد P نحمده، ونستعینه، ونستغفره، ونعوذ باP من شرور أنفسنا، ومن سیئات      
  من یهده هللا فال مضل له، ومن یضلل فال هادي له.

  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شریك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿����_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T﴾  :آل عمران]١٠٢.[  
﴿�����W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�̂]�\�[�Z�Y�X�̂]�\�[�Z�Y�X�̂]�\�[�Z�Y�X�̂]�\�[�Z�Y�X﴾  :النساء]١.[  
﴿uuuu wvwvwvwv xxxx yyyy zzzz {{{{ |||| ~}~}~}~} ���� ¡¡¡¡ ¢¢¢¢ ££££ ¤¤¤¤ ¥¥¥¥ ¦¦¦¦ §§§§ 
¨̈̈̈ ©©©© ªªªª «««« ¬¬¬¬ ®®®®﴾  :٧١، ٧٠[األحزاب.[  

، وشر األمور محدثاتها، وكل �أما بعد: فإّن أحسن الحدیث كالم هللا، وخیر الهدى هدى محمد 
  .)١(محدثة بدعة، وكّل بدعة ضاللة

  

ف وبعد: فإّن علم التوحید من أشرف العلوم وأفضلها، وأعالها مكانًة؛ إذ شرف العلم بشر 
المعلوم، وال أشرف من توحید هللا تعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته، وٕادراك حقوقه سبحانه وتعالى 

  على عباده، وااللتزام بذلك علمًا وعمًال، فبهذا تنال النجاة والفالح والسعادة في الدنیا واآلخرة.
والمذاهب ولما كان من فضل هللا على أن جعلني أحد طالب الدراسات العلیا بقسم العقیدة 

المعاصرة لمرحلة الماجستیر، اخترت الكتابة في موضوع " منهج اإلمام المبارك بن محمد بن 
                                                           

یعلمها أصحابه، وكان یستفتح بها خطبه، وقد أخرج حدیثها ابن  �) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول هللا ١(
 –تحقیق: محمد ناصر الدین األلباني  -ابي عبدهللا محمد بن یزید القزویني –ماجه في سننه = سنن ابن ماجه 

، ١٨٩٢النكاح، باب خطبة النجاح، حدیث رقم ، كتاب ١ط–مكتبة المعارف، الریاض  -اعتنى به: مشهور سلمان
تحقیق: العالمة  -أبو داود سلیمان بن األشعث السجستاني -)، وأبو داوود في سننه = سنن ابي داوود٣٢٩(ص: 

، كتاب النكاح، باب في ١ط –مكتبة المعارف، الریاض -اعتنى به: مشهور سلمان –محمد ناصر الدین األلباني
محمد بن عیسى بن سورة بن  -)، والترمذي في سننه= سنن الترمذي٣٢١، (ص: ٢١١٨خطبة النكاح، حدیث رقم 

، ١ط –مكتبة المعارف، الریاض - اعتنى به: مشهور سلمان –تحقیق: محمد ناصر الدین األلباني -موسى الترمذي
لنسائي )، والنسائي في سننه= سنن ا٢٣٩، (ص: ١١٠٥كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، حدیث رقم 

 - اعتنى به: مشهور سلمان –تحقیق: محمد ناصر الدین األلباني  -أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي -
، (ص: ٣٢٧٧، كتاب النكاح، باب ما یستحب من الكالم عند النكاح، حدیث رقم ١ط - مكتبة المعارف، الریاض

أبو عبد هللا أحمد بن محمد  - ده= مسند أحمد)، وصححه األلباني في المواضع السابقة، واإلمام أحمد في مسن٥٠٧
/ ٦( -م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، ١ط -مؤسسة الرسالة -عادل مرشد، وآخرون - تحقیق: شعیب األرنؤوط  -بن حنبل

٢٦٢.(  
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األثیر في العقیدة"، بعد استخارة هللا تعالى، واستشارة مشایخي الفضالء الذین أشاروا علّى بتسجیله 
  والكتابة فیه.

  

  أسباب اختیار الموضوع: •
  لكتابة فیه، ما یلي:ومما دفعني الختیار هذا الموضوع وا

أهمیة دراسة األعالم المشهورین وبیان آرائهم االعتقادیة، وعظم الفائدة المرجوة من ذلك،   - ١
لمختلفة، ألن البحث في آراء العلماء یفید الباحث من جهة قراءة الكتب الكثیرة في الفنون ا

ین من حیث أغلب مسائل العقیدة من جهة أخرى، ویفید الباحثویفید الباحث في دراسة 
 جمع آراء هؤالء األعالم االعتقادیة المتناثرة في كتبهم وتمحیصها من جهة أخرى.

  

  وقد اخترت دراسة آراء اإلمام أبو السعادات ابن األثیر االعتقادیة ألسباب:  - ٢
  مكانته العلمیة فهو من العلماء البارزین، الذي القت كتبه إقباًال شدیدًا. أوًال:
یر من أشهر علماء هذه األمة الذین خدموا السنة النبویة وشرحوا من خاللها كون ابن األث ثانًیا:

  األحادیث المتعلقة بالعقیدة.
دراسة المنهج العقدي البن األثیر ییسر االستفادة من كتبه بدون توجس مما خالف  إن ثالثًا:

ة، غیر عقیدة السلف في بعض المسائل عن اجتهاد منه وحسن نی رحمه هللا فیه ابن األثیر
  قاصٍد تقریر الباطل.

  

أن هذا الموضوع رغم أهمیته لم تكتب فیه رسالٌة علمیٌة حسب علمي، وقد كتب عن ابن   - ٣
رسائل علمیة عدیدة في مجاالٍت أخرى من لغٍة، وحدیٍث، وال شك أن  رحمه هللا األثیر

 الجانب العقدي أولى وأهم.
  
  الدراسات السابقة : •

آراء الشیخ ابن األثیر االعتقادیة على وجه  - علمي  حسب -لم یتناول أحٌد بالبحث 
  التفصیل، وكل من كتب عنه إنما كتب رسائل تبین منهجه في الحدیث أو اللغة.

  
  خطة البحث: •

  اقتضت طبیعة البحث تقسیمه إلى مقدمة، وفصل تمهیدي، وثالثة فصول، وخاتمة:
سات السابقة، وخطة البحث، ومنهج المقدمة: وتشتمل على: أهمیة الموضوع وسبب اختیاره، والدرا

  البحث.
  في ترجمة ابن األثیر، وبیان منهجه في تقریر مسائل العقیدة: الفصل التمهیدي
  وفیه أربعة مباحث:

 المبحث األّول: عصر المؤلف، وفیه ثالثة مطالب: 



ه  

  المطلب األّول: الحالة السیاسّیة. 
  المطلب الثّاني: الحالة االجتماعیة.

  ث: الحالة العلمّیة والّدینّیة.المطلب الثّال
  

  المبحث الثّاني: حیاة المؤلف الّشخصّیة، وفیه ثالثة مطالب: 
  المطلب األّول: اسمه وكنیته ولقبه ونسبه .

  المطلب الثّاني: مولده و نشأته.
  المطلب الثّالث: مرضه ووفاته .

  
  المبحث الثّالث: حیاة المؤلف العلمّیة، وفیه ثالثة مطالب: 

  األّول: شیوخه وتالمیذه. المطلب
  المطلب الثّاني: آثاره العلمّیة. 

  المطلب الثّالث: أقوال العلماء فیه.
  

  المبحث الرّابع: منهج ابن األثیر في تقریر مسائل العقیدة.
  

  :وفیه خمسة مباحث ،منهج ابن األثیر في توحید هللا تعالى: الفصل األّول
  یف التوحید، وفیه مطلبان:المبحث األّول: منهج ابن األثیر في تعر 

  المطلب األّول: تعریف التوحید لغًة واصطالحًا. 
  المطلب الثّاني: أنواع التوحید.

  
  المبحث الثّاني: منهج ابن األثیر في توحید الربوبیة ، وفیه مطلبان:

  المطلب األّول: تعریف توحید الربوبیة.
  المطلب الثّاني: االستدالل على توحید الربوبیة.

  
  حث الثّالث: منهج ابن األثیر في توحید األسماء والصفات، وفیه مطلبان:المب

  ابن األثیر في أسماء هللا تعالى، وفیه مسألتان: المطلب األّول: منهج
  المسألة األولى: بیان المراد بإحصاء أسماء هللا تعالى الوارد في الحدیث.

       .معاني بعض أسماء هللا ابن األثیر المسألة الثّانیة: شرح
  مسائل:  ةالمطلب الثّاني: منهج ابن األثیر في صفات هللا تعالى، وفیه ثالث

  المسألة األولى: قول ابن األثیر بأّن نصوص الصفات من المجاز.
  المسألة الثّانیة: ترجیح ابن األثیر التأویل للصفات.

  المسألة الثّالثة: نماذج لبیان موقف ابن األثیر من الصفات.



و  

  فات الّذاتیة.أوًال: الصّ 
  ثانیًا: الّصفات الفعلّیة.

  
  المبحث الرابع: منهج ابن األثیر في توحید األلوهیة، وفیه مطلبان:

  المطلب األّول: في شرح كلمة الّتوحید " ال إله إّال هللا " .
  المطلب الثّاني: العبادة وذكر نماذج على أنواعها:

  الدعاء. -١
  الخوف. -٢
  

  وفیه المطالب اآلتیة :، األثیر في نواقض التوحید المبحث الخامس: منهج ابن
  المطلب األّول: النفاق وأقسامه.
  المطلب الثّاني: الكفر وأنواعه.

  المطلب الثّالث: الحلف بغیر هللا.
  المطلب الّرابع: التسویة في لفظ المشیئة.
  المطلب الخامس: نسبة المطر إلى النوء.

  المطلب الّسادس: سب الدهر.
  ابع : الطیرة.المطلب السّ 

  المطلب الثّامن: التنجیم.
  المطلب التّاسع: الكهانة والعرافة.

  المطلب العاشر: السحر.
  المطلب الحادي عشر: الرقى.
  المطلب الثّاني عشر: التمائم.

  
  وفیه أربعة مباحث:، منهج ابن األثیر في باقي أركان اإلیمان: الفصل الثّاني

  ي مباحث اإلیمان، وفیه ثالثة مطالب:المبحث األّول: منهج ابن األثیر ف
  المطلب األّول: تعریف اإلیمان لغًة واصطالحًا:

  المطلب الثّاني: الفرق بین اإلسالم واإلیمان.
  المطلب الثّالث: حكم مرتكب الكبیرة.

  

  وفیه أربعة مطالب:، المبحث الثّاني: منهج ابن األثیر في اإلیمان بالرسل
  والّرسول، والفرق بینهما. المطلب األّول: تعریف الّنبي

  المطلب الثّاني: المفاضلة بین األنبیاء.
  المطلب الثّالث: منهج ابن األثیر في نبوة من اختلف في نبوته.



ز  

  .�المطلب الّرابع: اإلیمان بنبّوة نبینا محمد 
  

  وفیه ثالثة مطالب:، المبحث الثّالث: منهج ابن األثیر في اإلیمان بالیوم اآلخر
  ل : أشراط الساعة.المطلب األوّ 

  المطلب الثّاني: عذاب القبر وفتنته.
  المطلب الثّالث: قیام الساعة.

  
  وفیه أربعة مطالب:، المبحث الّرابع: منهج ابن األثیر في اإلیمان بالقضاء والقدر

  المطلب األّول: تعریف القضاء والقدر، والفرق بینهما. 
  وما یتضمنه. المطلب الثّاني: معنى اإلیمان بالقضاء والقدر

  المطلب الثّالث: أفعال العباد.
  المطلب الّرابع: االحتجاج بالقدر على المعاصي.

  
  منهج ابن األثیر في الكالم على البدع والفرق المبتدعة: الفصل الثّالث

  وفیه أربعة مباحث:
  لمبحث األّول: تعریف البدعة لغًة واصطالحًا.ا

  المبحث الثّاني: أقسام البدعة. 
  الثّالث: الصالة خلف المبتدع.المبحث 

  المبحث الّرابع: الكالم على بعض الفرق المبتدعة.
  

  :س توضیحیٍة، وهيوأخیًرا فقد ذیلت البحث بفهار 
  : فهرس المصادر والمراجع.أوالً 
  : فهرس الموضوعات.ثانًیا

  
  منهج البحث: •
  فیما یلي: سلكت في كتابة البحث المنهج االستقرائي التحلیلي، ویمكن تلخیص معالمه 
  فیما یتعلق بجمع المادة العلمیة: أوًال:

ومؤلفاته المطبوعة والمخطوطة، وقرأتها قراءة فاحصة  رحمه هللا حصرت كتب ابن األثیر -١
  واستخرجت المسائل العقدیة منها.

رتبت تلك المسائل على أبواب العقیدة ومباحثها، وفق ما رسمه السلف في كتبهم  -٢
  ومؤلفاتهم. 

 یتعلق بعرض المسائل ودراستها: فیما ثانیًا:



ح  

ما عدا مبحث األسماء والصفات ذكرت  - ذكرت أوًال رأي ابن األثیر في المسألة موجزاً  -١
، ثم أوردت كالمه بتمامه أو مع التصرف فیه بما ال یخل بمقصوده، وٕان -كالمه مباشرةً 

ن كالمه كان قد تكلم في المسألة في أكثر من موضع، قارنت بین تلك المواضع فإن كا
فیها متفقًا ذكرت أجمعها وأحلت في الحاشیة على الباقي، وٕان كان مختلفًا أو فیه زیادًة أو 

  نقصان ذكرته كّله وحاولت التوفیق بینه.
بعد إیراد كالم ابن األثیر، ذكرت عقبه موافقته لمنهج السلف أو مخالفته لهم، وسقت األدلة  -٢

لى مخالفته، وشفعت ذلك بكالم السلف وسردت ما الشرعیة لتأیید ما ذهب إلیه، أو الدالة ع
  وقفت علیه من أقوالهم أو أكتفیت ببعضها.

في دراسة المسائل لم أعرض الختالف الطوائف وأقوال الفرق في المسألة المقصودة  -٣
بالبحث، إال إذا تعرض لذلك ابن األثیر في كالمه علیها، أو كانت طبیعة المسألة تقتضي 

 ذلك.
 تعلق بكتابة البحث وتوثیقه:فیما ی ثالثًا:
عزوت اآلیات إلى سورها، وذكرت رقم اآلیة فیها، وجعلت ذلك في متن البحث، خشیة  -١

 اإلطالة بذكرها في الحاشیة.
خّرجت األحادیث التي ذكرتها في البحث، فإن كانت في الصحیحین أو في أحدهما،  -٢

ّرجه من المصادر اكتفیت بهما عما سواهما، وٕان كان الحدیث خارج الصحیحین فأخ
، مع ذكر عنوان الكتاب والباب - إن وجد  - الحدیثیة المعتمدة، ثم ذكرت حكم األئمة علیه

ورقم الحدیث والجزء والصفحة في الكتب الستة فقط، واكتفیت برقم الجزء والصفحة فیما 
  عداها.

 خ وفاته.ترجمت لألعالم غیر الصحابة، وذكرت اسم المترجم له وشیئًا من مؤلفاته، وتاری  -٣
 عّرفت بالملل والنحل الواردة في البحث. -٤
فأنقله بالواسطة مع ذكري المصدر  –إال عند تعذر ذلك  –عزوت كّل نٍص إلى مصدره  -٥

 والمرجع.
 ذكرت بیانات المصادر والمراجع في أول ذكٍر لها في الحاشیة. -٦

.له فضله وٕانعامهذا البحث، وأشكر هذا وأحمد هللا جل وعال على ما مّن به علّى من إتمام ه



 ١

                    
  
  
  

 ديـل التمهیـالفص                  
     

  في ترجمة ابن األثیر، وبیان منهجه في تقریر مسائل العقیدة.  
  
  وفیه أربعة مباحث: 

  المبحث األول: عصر المؤلف.
  المبحث الثاني: حیاة المؤلف الشخصیة.

    ث: حیاة المؤلف العلمیة.المبحث الثال
  المبحث الرابع: منهج ابن األثیر في تقریر مسائل العقیدة.

  
  
  
  



 ٢

  .عصر المؤلف: المبحث األول
  المطلب األول: الحالة السیاسیة.

  یر رحمه هللا في بدایة النصف الثاني من القرن السادس الهجري، وكان عصره عاش ابن األث     
هذا وسطًا في قوة الدولة اإلسالمیة، وبین سقوطها على أیدي التتار في منتصف القرن السابع 
الهجري، وكانت حیاته في هذه الفترة بدایة السقوط للدولة العباسیة في العراق، فقد دّب الهوان 

تسیطر على البلدان العربیة، وبدأت قوتهم تزداد، وبدؤا ) ١(فوفها، وبدأت السالجقةوالضعف في ص
ویحكمها أتابكٌة  )٢(بتقسیم الدولة اإلسالمیة بینهم إلى مقاطعات أطلق علیها مسّمى "األتابكّیات"

  .)٣(أقویاء
بین، وفي النصف الثاني من القرن السادس الهجري بلغ الجهاد ذروته خاصًة ضد الصلی     

فوقف لهم بالمرصاد أمراء آل زنكي الذین تنافسوا في قتالهم ومحاربتهم والتصّدي لهم، وكان الفضل 
في بدء هذه الحرب وٕاطالق عنانها لألمیر عماد الدین زنكي بن أق سبحانه وتعالى بعد هللا 

ت المقدس بفتح بی )٥(، حتى كان النصر بعد ذلك على ید الّسلطان صالح الدین األّیوبي)٤(سنقر
  .)٦(هـ ٥٨٣سنة 

                                                           

) ینحدر السالجقة من قبیلة " قنن " التركمانیة، وتمثل مع ثالث وعشرین قبیلة أخرى مجموعة القبائل التركمانیة ١(
بالغز "، واستوطنوا منطقة ما وراء النهر والتي تسمى الیوم " تركستان " ثم اندفعت من تلك البالد وأخذت المعروفة " 

في التوسع في المشرق حتى كونوا دولة مترامیة األطراف، وكانوا على صلٍة قویٍة بخلفاء الدولة العباسیة، ودخلوا 
جقة وبروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني ه فحلوا محل البویهّیین. انظر: دولة السال٤٤٧بغداد سنة 

)، ٢١ - ١٩(ص:  - م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١ط - ، القاهرةسسة اقرأمؤ  -علي محمد الّصّالبي - والغزو الصلیبي
 ).١٩(ص:  - م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ٣ط -دار النفائس، بیروت -طقوش محمد  - لسالجقة في بالد الشاموتاریخ ا

ّیة ویعبر عن صاحبها بأتابك العساكر، قال السلطان عماد الدین في تاریخه: " وأصله ) یقول القلقشندي:" األتابك٢(
أطابك ومعناه الولید األمیر، ... وقیل أطابك معناه أمیر أب، والمراد أبو األمراء، وهو أكبر األمراء المقّدمین بعد 

حّل وعلّو المقام ". صبح األعشى في النائب الكافل، ولیس له وظیفة ترجع إلى حكم وأمر ونهي، وغایته رفعة الم
 ).١٨/  ٤(-دار الكتب العلمیة، بیروت -أحمد بن علي الفزاري القلقشندي - صناعة اإلنشاء

دار صادر،  -إحسان عباس تحقیق: -أحمد بن محمد خّلكان -مان) انظر: وفّیات األعیان وأنباء أبناء الز ٣(
 ).٦٦/ ٥( - ١٩٩٤، ١ط  -بیروت

جاوز الستین. قتل في ربیع قد زنكي بن اق سنقر، شدید البأس، قتله بعض غلمانه وهو نائم، و  ) هو: عماد الدین٤(
تحقیق: محمد السعید بن  -محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - العبر في خبر من غبره. انظر: ٥٤١اآلخر سنة 

 ).٢/٤٥٩(- بیروت –دار الكتب العلمیة  - بسیوني زغلول
أیوب، حارب الصلیبیین، وأخرجهم من بیت المقدس، كان ردءا لإلسالم  بنفر، یوسف ) هو: صالح الدین أبو المظ٥(

تحقیق:  -الذهبي نبن عثما محمد بن أحمد -سیر أعالم النبالء هـ. انظر:٥٨٩سنة  –رحمه هللا  –وحرزا له، توفي
)، ٢١/٢٧٨(- م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ٣ط -مؤسسة الرسالة -مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرنؤوط

  ).٧/١٣٩ووفیات األعیان (
دار الكتاب العربي،  - تحقیق: عمر تدمري -علي بن محمد، عز الدین ابن األثیر -الكامل في التاریخ) انظر: ٦(

  ).٣٧ - ١٠/٢٠) (١٣/ ٩( -م١٩٩٧هـ، ١٤١٧ -١ط -بیروت



 ٣

ومن جملة البالد التي حكمها آل زنكي مدینة الموصل، والتي كان آل ابن األثیر من المقّربین 
منهم، المخصوصین بالمناصب العالیة عندهم، فكان ممن حكمها من آل زنكي قطب الدین 

بن  )٣(سیف الدین غازي، ثم بعد وفاة قطب الدین مودود تولى ابنه )٢(بن عماد الدین زنكي )١(مودود
مسعود بن مودود، ولكن كانت  )٥(، ثّم تولى بعده أخوه عز الدین)٤(قطب الدین مودود الحكم بعده
   والیته كسابقتها ضعیفة وممزقة.

ولّما علم صالح الدین رحمه هللا بضعف الحكم في الموصل سار إلیها وحاصرها، وحصل 
حصارها بعد ذلك حتى ال یرهق جیشه فیما ال طائل بینه وبین عز الدین قتال، ولكنه تراجع عن 

  .)٦(ه٥٨١تحته، فترك الموصل وعاد إلى بالد الشام وكان ذلك في عام 
وكان ابن األثیر رحمه هللا في هذه الفترة قد تولى دیوان رسائل عز الدین مسعود وكان یكتب 

أرسالن شاه، وظّل  )٨(الدین، ثم خلفه ولده نور )٧(هـ ٥٨٩له إلى أن توّفي عز الدین مسعود سنة 
  أتابكة الموصل في صراٍع مع آل زنكي، وأشرف األتابكة على الفناء من كثرة االقتتال والحروب، 

ونجد ابن األثیر قد عاصر كّل هذه األحداث وتأثر بها، وشارك ابن األثیر نور الدین 
ر واحد دولته حقیقة بحیث ، وصا)٩(أرسالن شاه في حروبه، وتوّفرت له حرمته لدیه، وكتب له مّدة

إن السلطان كان یقصد منزله في مهام نفسه، ألنه أقعد في آخر زمانه، وطلب منه أرسالن أن 
یتولى الوزارة فأعرض عنها لما فیها من مسؤولیة جسیمة، رغم إلحاحه علیه غیر مرة وهو یستعفیه 

                                                           

أخیه سیف الدین غازي ) هو: قطب الدین مودود بن عماد الدین زنكي بن آق سنقر، تولى الخالفة بعد موت ١(
وهي سنة وفاته، وكان حسن السیرة، عادًال في حكمه، وكان محسنا إلى رعیته،  ٥٦٥ه –ه ٥٤٤األكبر من سنة 

  ).١/١٦١)، والعبر (٥/٣٠٣كثیر اإلنعام علیهم، وعاش تقریبا أربعین عاما. انظر: وفیات األعیان (
دار  -تحقیق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي -عمر بن كثیرأبو الفداء إسماعیل بن  -البدایة والنهایة) انظر: ٢(

  ). ٣٥٣/ ١٦( -م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ١ط - هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن
) هو: سیف الدین غازي بن قطب الدین مودود بن عماد الدین زنكي بن آق سنقر، وكان مرضه السل، وطال ٣(

مة، مدور اللحیة، ومات عن ثالثین سنة، وكان عفیفا في نفسه، مهیبا به، وكان شابا حسنا ملیح الشكل تام القا
  ).٤/ ٤)، ووفیات األعیان ( ٥/١٠٨ه. انظر: الكامل (٥٧٦وقورا، ال یلتفت إذا ركب وٕاذا جلس، مات سنة 

  ).٤٤٣/ ١٦) انظر: البدایة والنهایة (٤(
وكان، ابن آق سنقر، من خیار الملوك، ) هو: عز الدین مسعود بن قطب الدین مودود بن عماد الدین زنكي ٥(

رحمه هللا، خیر الطبع، كثیر الخیر واإلحسان، وكان حلیمًا، قلیل المعاقبة، كثیر الحیاء، مات رحمه هللا سنة 
  ).٥٤٤/ ١٦)، والبدایة والنهایة (٥/٢٠٣)، ووفیات األعیان (٥/٢١٣ه. انظر الكامل (٥٨٩

  ).١٦/٥٦٩) انظر: البدایة والنهایة (٦(
  ).١٢٢، ١٠/١٢١)، والكامل (٤/١٤٢) انظر: وفیات األعیان (٧(
) هو: نور الدین أرسالن شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن آق سنقر، الملك العادل مرض في آخر حیاته ٨(

)، ووفیات األعیان ٥/٢٨٢ه. انظر: الكامل (٦٠٧وطال مرضه، وكان شهما شجاعا، ذا سیاسة للرعیة، توفي في 
)١/١٩٣ .(  
  ).١٤٢/ ٤) انظر: وفیات األعیان (٩(



 ٤

فجاءه وهو على هذه الحال، حتى غضب منه وأمر بالتوكیل به، فجعل ابن األثیر یبكي فبلغه ذلك 
فتعجب من حاله، فأخبره ابن األثیر أنه رجٌل كبیٌر وقد خدم العلم عمره، واشتهر ذلك عنه، وأعلمه 
أنه مهما اجتهد في إقامة العدل بغایة جهده ما قدر أن یؤدي حقه، ولو ظلم فالح في ضیعٍة من 

الئمة علي، والملك ال یستقیم إال أقصى أعمال السلطان لنسب ظلمه إلّي، ورجعت أنت وغیرك بال
  )١(بالّتسّمح في العسف وأخذ هذا الخلق بالشدة، وأنه ال یقدر على ذلك فأعفاه.

فكان رحمه هللا قلیل المالزمة للرؤساء واألمراء منقطعًا للعلم وطالبه، وكانت هذه الفترة أغنى مراحل 
  حیاته وأخصبها، وما زال كذلك حتى توّفي رحمه هللا.

  
  لب الثّاني: الحالة االجتماعیةالمط

بالرغم من الضعف في عصر ابن األثیر من الّناحیة السیاسّیة، إال أنه من الناحیة 
االجتماعیة كان قویًا، مزدهرًا، فنمت الموصل في عصر األتابكة نموًا كبیرًا، وشمل النمو جمیع 

یة والعمرانیة واالجتماعیة، فأصبحت الموصل عامرًة بالسكان، رائجًة في مناحي الحیاة الصح
  .)٢(التجارة، قصدها الناس من كل مكان

  

  .المطلب الثّالث: الحالة العلمیة و الدینیة
الت، مما ساعد كثیرًا على ثراء یعتبر القرن السادس الهجري قرنًا زاخرًا بالعلماء في كل المجا

هذا القرن علمیًا، لیتمّخض عنه إبداٌع علميٌّ تجّلى في تآلیفهم القّیمة التي ال تزال إلى الیوم منهًال 
  كریمًا لطالب العلم، ونبعًا فّیاضًا للمشتغلین في العلوم الشرعیة.

 فكان من العلماء من اشتهر بالقراءات وعلوم القرآن ومنهم:
  .)٣(بو محمد القاسم بن فیره بن أبي القاسم الشهیر بالشاطبياإلمام أ

          
  ومن العلماء من اشتهر بالحدیث ومنهم: 

  .)١(أبو الحسن رزین بن معاویة المالكي

                                                           

 -تحقیق: إحسان عباس - یاقوت بن عبد هللا الحموي -معجم األدباء = إرشاد األریب إلى معرفة األدیب) انظر: ١(
  ).٢٢٦٩/ ٥( -م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١ط -دار الغرب اإلسالمي، بیروت -عباس

 - رسالة دكتوراة في جامعة دمشق -در الدینأمیمة رشید ب- ب النهایة) انظر: ابن األثیر المحدث ومنهجه في كتا٢(
- األثیر)، الدراسات اللغویة عند أبي السعادات بن ١٢-٨(ص: - ١٩٩٣ -كلیة اآلداب، قسم اللغة العربیة -دمشق
 -ه١٤٠٩- كلیة اآلداب، قسم النحو -رسالة ماجستیر في جامعة محمد بن سعود -بن محمد الحسینسعود 
  ). ١٠(ص:

المقرئ الفقیه الضریر العابد الشهیر بالشاطبي، صاحب "حرز األماني سم بن فیّره بن مد القا) هو: اإلمام أبو مح٣(
  ). ٤/٧١ه. انظر: وفیات األعیان (٥٩٠ووجه التهاني" وهي منظومة معتمدة في القراءات، توفي سنة 



 ٥

  .)٢(والحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر
  . )٣(وأبو الطاهر أحمد بن محمد الّسلفي

  .)٤(وأبو موسى المدیني محمد بن أبي بكر
  .)٥(وأبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن األشبیلي المعروف بابن الخراط

  .)٦(وأبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمذاني
  .)٨(والحافظ عبد الغني المقدسي، )٧(وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي الشهیر بابن الجوزي 

  ومن العلماء من اشتهر بالفقه ومنهم: 

  .)١(ود بن أحمد الكاساني الحنفيأبو بكر بن مسع

                                                                                                                                                                          

الموطأ والكتب  ) هو: اإلمام أبو الحسن رزین بن معاویة المالكي األندلسي، أّلف" تجرید الصحاح في الجمع بین١(
رّتب موضوعات أحادیثه ترتیبًا هجائیًا فالخمسة"، وهو الكتاب الذي اشتغل به العالمة ابن األثیر في "جامع األصول" 

  ).٤/١٤١)، ووفیات األعیان (٢٠٦-٢٠/٢٠٤ه. انظر:سیر أعالم النبالء (٥٣٥وشرح غریبه، توفي سنة 
القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا بن عساكر، صاحب ) هو: الحافظ الكبیر محدث الشام في وقته أبو ٢(

ه. انظر: سیر أعالم النبالء ٥٧١التصانیف البدیعة والتوالیف الرائعة منها: تاریخ ابن عساكر، توفي رحمه هللا سنة 
)٥٧١- ٢٠/٥٥٤.(  
افظ الكبیر أبو ) السلفي: بكسر السین وفتح الالم وهي نسبة إلى جده أحمد الذي كان لقبه " سلفة "، وهو: الح٣(

 ٥٧٦الطاهر أحمد بن محمد الّسلفي، صاحب التوالیف الرائعة والتصانیف النافعة، والمتوفى في اإلسكندریة سنة 
تحقیق: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني  -ه. انظر: األنساب_ عبد الكریم بن محمد بن منصور السمعاني

)، وسیر أعالم النبالء ٧/١٧١( - م١٩٦٢ -هـ١٣٨٢، ١ط - آبادمجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر  -وغیره
)٣٩- ٢١/٥.(  
) هو: حافظ المشرق أبو موسى المدیني محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد األصبهاني، الحافظ الكبیر، الثقة، ٤(

  ).١٥٤-٢١/١٥٢ه. انظر: سیر أعالم النبالء (٥٨١شیخ المحدثین، توفي رحمه هللا سنة 
 فقیه الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن األشبیلي المعروف بابن الخراط، كان فقیهاً ) هو: اإلمام ال٥(

حافظًا عالمًا بالحدیث وعلله عارفًا بالرجال موصوفًا بالخیر والصالح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنیا، 
إبراهیم بن علي بن محمد،  - علماء المذهب الدیباج المذهب في معرفة أعیانه. انظر: ٥٨١توفي رحمه هللا سنة 

  ).٥٩/ ٢( - بیروت - دار الكتب العلمیة -ابن فرحون
) هو: الحافظ الناقد أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمذاني، إمام حجة ناقد اشتهر بالحدیث ٦(

  ).١٧٠-٢١/١٦٧ه. انظر: سیر أعالم النبالء (٥٨٤خاصة بالنسب، توفي رحمه هللا سنة 
) هو: الحافظ المفّسر العالمة النحریر أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي الشهیر بابن الجوزي القرشي ٧(

التیمي البكري الحنبلي، صاحب التصانیف البدیعة وحصل له من الخطوة في الوعظ ما لم یحصل ألحد قط، توفي 
  ). ٣٨٠-٢١/٣٦٥. انظر: سیر أعالم النبالء (٥٩٧رحمه هللا سنة 

) هو: الحافظ عبد الغني المقدسي، صاحب الكتاب النفیس المبارك " الكمال في أسماء الرجال، والذي هّذبه ٨(
/ ٢١ه. انظر: سیر أعالم النبالء (٦٠٠المزي وسماه "تهذیب الكمال في أسماء الرجال، توفي رحمه هللا سنة 

٤٤٤.(  
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   .)٢(وٕاسماعیل بن مّكي القرشي المالكي
  .)٣(ومحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بالحفید

  .)٤(ومحمد بن علي الرحبّي الّروحاني الشافعي
  .)٥(وأبو القاسم إسماعیل بن محمد التیمي األصبهاني

  من اشتهر به من العلماء:وكان هذا القرن قمة النضوج في أصول الفقه، وكان م
  .)٧(وفخر الّدین محمد بن عمر الرازي، )٦(علّي بن أبي علّي اآلمدي

  ومن العلماء من اشتهر بالنحو وكان منهم:
  .)١(وأبو محمد القاسم بن علّي الحریري، )٨(وأبو البقاء عبد هللا بن الحسین العكبري

                                                                                                                                                                          

حمد الكاساني الحنفي، مصنف الكتاب الرائع " بدائع الصنائع ) هو: العالمة عالء الدین أبو بكر بن مسعود بن أ١(
  ).٢١/١٢٢ه. انظر: سیر أعالم النبالء (٥٨٧" وهو من أعالم المذهب الحنفي، توفي رحمه هللا سنة 

) هو: اإلمام إسماعیل بن مّكّي القرشي المالكي الزهري العوفي اإلسكندري، وهو من فقهاء المالكیة، توفي رحمه ٢(
  ).٢١/١٢٢ه. انظر: سیر أعالم النبالء (٥٨١نة هللا س

) هو: العالمة الجلیل محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بالحفید، مؤلف الكتاب الجلیل " بدایة المجتهد ٣(
ونهایة المقتصد " والذي قیل عنه: وله من المصنفات: كتاب بدایة المجتهد ونهایة المقتصد في الفقه، عّلل فیها 

تاریخ اإلسالم ووفیات ه. انظر: ٥٩٥ال نعلم في فنه أنفع منه، وال أحسن مساقًا، توفي رحمه هللا سنة ووّجه، و 
 - تحقیق عمر عبد السالم التدمري - شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي - المشاهیر واألعالم

  ).٤٢/١٩٦( - م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ٢ط -دار الكتاب العربي، بیروت
الفقیه محمد بن علي الرحبّي الّروحاني، صاحب المنظومة الرائقة في الفرائض المسماة ب" الرحبیة " وهو ) هو: ٤(

تاج الدین عبد الوهاب بن تقي  - طبقات الشافعیة الكبرىه. انظر: ٥٧٧من فقهاء الشافعیة، توفي رحمه هللا سنة 
 - هجر للطباعة والنشر والتوزیع -حمد الحلوتحقیق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح م - الدین السبكي

  ).٦/١٥٦( - هـ١٤١٣، ٢ط
) هو: اإلمام أبو القاسم إسماعیل بن محمد التیمي األصبهاني، وكان من أعالم أهل السنة الراسخین في العقیدة ٥(

یر أعالم ه. انظر: س٥٣٥السلفیة الّذابین عنها صاحب كتاب " الحّجة في بیان المحّجة"، توفي رحمه هللا سنة 
  ).٨٥ -٢٠/٨٠النبالء (

) هو: العالمة علّي بن أبي علّي اآلمدي، له مصنفات كثیرة، من أشهرها مصنف في أصول الفقه سماه " ٦(
  ).٣٦٦-٢٢/٣٦٤ه. انظر: سیر أعالم النبالء (٦٣١اإلحكام في أصول األحكام "، توفي رحمه هللا سنة 

رازي، صاحب " المحصول " في أصول الفقه، وهو القائل: " لقد ) هو: العّالمة فخر الّدین محمد بن عمر ال٧(
تأملت الطرق الكالمیة، والمناهج الفلسفیة، فما رأیتها تشفي علیال، وال تروي غلیال، ورأیت أقرب الطرق طریقة 

 ه. انظر: سیر أعالم النبالء٦٠٦القرآن، ... ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي "، توفي رحمه هللا سنة 
  ).٨١/ ٨)، وطبقات الشافعیة الكبرى (٥٠١/ ٢١(
) هو: اإلمام العّالمة النحوّي البارع محّب الدین أبو البقاء عبد هللا بن الحسین العكبري الضریر، كان من ٨(

  ).٩٣- ٢٢/٩١ه. انظر: سیر أعالم النبالء (٦١٦مشاهیر النحاة في ذاك العصر، توفي سنة 
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فّنًا إال وله فیه إماٌم مشهور، ولهم  وهكذا توافرت جمیع الفنون في هذا العصر، وقّلما تجد
مصنفات ال یزال ینهل منها إلى اآلن، هذا األمر جعل اإلمام ابن األثیر رحمه هللا یفتح عینیه على 
نتاٍج علميٍّ كبیر، وعلماء أفذاذ، فكان عامًال مؤّثرًا، وسببًا قویًا أّثر في شخصیته العلمیة التي 

  اسخٍة في العلم، وفهٍم كبیر للشریعة وعلومها.ظهرت في مؤلفاته لتدّل على قدٍم ر 

                                                                                                                                                                          

مد القاسم بن علّي الحریرّي، كان غایة في الذكاء والفصاحة نظم منظومته الشهیرة ) هو: العّالمة النحوي أبو مح١(
)، ٥/٢٢٠٢ه. انظر: معجم األدباء (٥١٦في النحو والمسّماة ب: " ملحة اإلعراب " وشرحها، توفي رحمه هللا سنة 

  ).٤٦٥- ١٩/٤٦٠وسیر أعالم النبالء (



 ٨

  .حیاة المؤلف الشخصیة: المبحث الثاني
  المطلب األول: اسمه وكنیته ولقبه ونسبه.

لكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزرّي ثم هو المبارك بن أبي ا
  .)١(الموصلي الشافعّي ، یكّنى أبا السعادات، ویلقب بمجد الدین ویعرف بابن األثیر

  

  .المطلب الثاني: مولده ونشأته
أن والدته كانت في أحد الربیعین سنة تكاد تجمع المصادر التي ترجمت البن األثیر على 

  .)٢(ه في جزیرة ابن عمر ٥٤٤
وینتسب ابن األثیر إلى أسرٍة عربیٍة شیبانیٍة عریقة النسب، طیبة األصل، فوالده هو أثیر 

، وكان من وجهاء الموصل حیث كان ثریًا وله )٣(الدین أبو الكرم محمد من أهل جزیرة ابن عمر
بساتین بالجزیرة وبالعقیمة مقابل الجزیرة، قال عز الدین ابن األثیر: "  تجارٌة رائجة، كما كانت له

حدثني والدي، رحمه هللا، قال: كنت أتولى جزیرة ابن عمر لقطب الدین، كما علمتم، فلّما كان قبل 
موته بیسیر أتانا كتاب من الدیوان بالموصل یأمرون بمساحة جمیع بساتین العقیمة، وهذه العقیمة 

  .)٤(تحاذي الجزیرة بینهما دجلة، ولها بساتین كثیرة ...، قال: وكان لي فیها ملٌك كثیر "هي قریة 
وقد احتّل مكانًة مرموقًة في الدولة عند آل زنكي أتابكة الموصل، فعهد إلیه قطب الدین 

ب إلى مودود بوالیة الجزیرة وتولى خراجها، ثم زاده تقریبًا فواله الخزانة العامة، وانتقل بهذا المنص
                                                           

)، والبدایة ١٤٣- ٤/١٤١)، ووفیات األعیان (٤٩١-٢١/٤٨٨) انظر مصادر ترجمته في: سیر أعالم النبالء (١(
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري  -وشذرات الذهب في أخبار من ذهب)، ١٠-١٧/٨والنهایة (

، ١ط - بیروت -دار ابن كثیر، دمشق -خرج أحادیثه: عبد القادر األرنؤوط -تحقیق: محمود األرنؤوط - الحنبلي
جالل الدین  -بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة)، و ١٠/٢٧٥)، والكامل (٤٥ - ٧/٤٣( -  م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦

)، وطبقات ٢٧٥، ٢/٢٧٤( -لبنان / صیدا - المكتبة العصریة  -تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم -السیوطي
 -بد هللا الظاهريیوسف بن تغري بردي بن ع -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)، و ٣٦٧، ٨/٣٦٦الشافعیة (

  ).١٩٩-٦/١٩٨( - دار الكتب، مصر - وزارة الثقافة واإلرشاد القومي
)، وابن عمر: هي بلدة فوق الموصل بینهما ثالثة أیام، قال یاقوت في معجم ٢٧٥/ ١٠) انظر: الكامل (٢(

الدین یاقوت  شهاب - معجم البلدانالبلدان: " وأحسب أن أول من عمرها الحسن بن عمر بن الخطاب التغلبي ". 
)، وممن ذكرها ابن بطوطة فقال: " ونزلنا ١٣٨/ ٢( -م١٩٩٥، ٢ط - دار صادر، بیروت - بن عبد هللا الحموي

جزیرة ابن عمر وهي مدینة كبیرة حسنة محیط بها الوادي ولذلك سمیت جزیرة وأكثرها خراب ولها سوق حسنة 
رة أیضًا وأهلها فضالء لهم محبة في الغرباء ویوم ومسجد عتیق مبني بالحجارة محكم العمل وسورها مبني بالحجا

نزلنا بها رأینا جبل الجودي المذكور في كتاب هللا عز وجل الذي استوت علیه سفینة نوح علیه السالم وهو جبل 
محمد بن عبد هللا بن  -رحلة ابن بطوطة = تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفارعال مستطیل ". 

  ).٨٤/  ٢(هـ١٤١٧أكادیمیة المملكة المغربیة، الرباط  -طةمحمد ابن بطو 
  ).٢٢٦٨/ ٥) انظر: معجم األدباء (٣(
  ).٣٥٤/ ٩) الكامل (٤(



 ٩

ه، وظّل یعمل في خدمة األتابكة إلى أن استعفي وتولى بعده ابنه ٥٦٥الموصل مع أسرته سنة
  .)١(مجد الدین خدمة عز الدین مسعود

ومن خالل النظر إلى ترجمة والد ابن األثیر، لم یجد الباحث له كثیر اهتمام بالعلم وال 
 نعمًة عظیمًة تمثلت في إنجاب عدٍد من التصنیف فیه، إال أنه بصالحه وطیب معاملته قد وهبه هللا

األوالد، هّیأ لهم سبل العلم، فنبغ من بینهم ثالثة أغنوا المكتبة اإلسالمیة والعربیة بمصنفاتهم، ال 
  یزال یسري لهم بین الناس ذكٌر جلیل فیما قدموه وكتبوه.

وقد اختار  وهو موضوع هذا البحث ، األبناء هو مجد الدین ابن األثیر وكان أكبر هؤالء
  الحدیث والفقه واللغة والتفسیر.

، )٢(ه ) والمتوفى بالموصل٦٣٠- ه٥٥٥(  والثاني عز الدین أبو الحسن علي بن األثیر
  وقد اختار علم التاریخ فتفوق فیه واجاد، وكان كتابه الكامل في التاریخ فریًدا في بابه.

ه ) والمتوفى في ٦٣٧ - ه٥٥٨(  والثالث ضیاء الدین أبو الفتح نصر هللا بن األثیر
، وقد آثر البالغة وصناعة اإلنشاء فأبدع في تألیف كتابه الّرائع" المثل السائر في أدب )٣(بغداد

الكاتب والشاعر " والذي وصفه بعض العلماء أّنه جمع فأوعى، ولم یترك شیئًا یتعلق بفّن الكتابة 
  .)٤(إال ذكره

، وشب وترعرع في كنف أسرته التي عاشت في نشأ مجد الدین أبو السعادات في هذه الجزیرة
  بحبوحة، وتهّیأ له من أسباب الثروة والجاه ما تطمح إلیه األنفس.
، وفي الموصل أخذت )٥(ه ٥٦٥ولما استوى یافعًا انتقل إلى الموصل مع عائلته سنة 

ع شخصیته تنضج، وبدأ ینهل المعرفة من شیوخها، ویتشرب العلم من موارده، فظهر فضله، وذا 
  صیته، وعرف بعلمه وورعه وتدینه وحسن سیرته، وأقبل علیه الناس للقراءة واالنتفاع.

وقد استطاعت شخصیة ابن األثیر العلمیة أن تجذب إلیه أنظار الحكام واألمراء الذین رغبوا 
في اإلفادة من علمه، فنزل منزلًة رفیعًة عند أمراء الموصل خاصة بفضل ما أوتي من علٍم 

ا اشتهر به من صالٍح وأمانٍة، األمر الذي جعل رجال السلطة یقربونه، وأسبغوا علیه ومعرفة، وم
  .)٦(المناصب الرفیعة، ومع ذلك كان منقطعًا إلى العلم قلیل المالزمة لألمراء والحكام

یقول أخوه عز الدین المؤرخ: " تولى أخي أبو السعادات الخزانة لسیف الدین الغازي بن        
نكي، ثم واله دیوان الجزیرة وأعمالها، ثم عاد إلى الموصل، فناب في الدیوان عن الوزیر مودود بن ز 

                                                           

  ).٤٨٩/ ٢١)، وسیر أعالم النبالء (٣٥٤/ ٩) انظر: الكامل (١(
  )٣٤٨/ ٣) انظر: وفیات األعیان (٢(
  ).٢٣/٧٢) انظر: سیر أعالم النبالء (٣(
  ).٤٨٩/ ٢١( ابقالمصدر الس) انظر: ٤(
  ).٤٩٠، ٤٨٩/ ٢١)، وسیر أعالم النبالء (١٤١/ ٤) انظر: وفیات األعیان (٥(
  ).٦/١٩٨)، والنجوم الزاهرة (٩/ ١٧) انظر: البدایة والنهایة (٦(



 ١٠

، ثم اتصل بمجاهد )١(جالل الدین أبي الحسن علي بن جمال الدین محمد بن منصور األصبهاني
فنال عنده درجة رفیعة، فلما قبض مجاهد الدین اتصل بخدمة أتابك عز الدین  )٢(الدین قایماز

ه، فاتصل بخدمة ولده نور ٥٨٩ن مودود صاحب الموصل، إلى أن توفي عز الدین سنة مسعود ب
الدین أرسالن شاه، وصار واحد دولته حقیقًة بحیث إن السلطان كان یقصد منزله في مهام نفسه 

  .)٣(ألنه أقعد في آخر زمانه فكانت الحركة تصعب علیه فكان یجیئه بنفسه "
حبًا عظیمًا، فأعطاها نفسه رغبًة في تحصیله واالستكثار  أحب ابن األثیر العلوم الشرعیة

منه، فعزف عن مغریات الدنیا، وزهد في الحكم والمناصب، وانقطع للدرس والتحصیل، وتفرغ للعلم 
  والفتوى، وانتفع بعلمه الناس.

وتحّدث ابن األثیر عن طلبه العلم منذ صغره فقال: " ما زلت منذ ریعان الشباب وحداثة 
مشغوفًا بطلب العلم ومجالسة أهله، والتشبه بهم حسب اإلمكان، وذلك من فضل هللا علّي السّن 

ولطفه بي أن حّببه إلّي، فبذلت الوسع في تحصیل ما وّفقت له من أنواعه، صارت فّي قوة االطالع 
أن في إكمال الطلب وابتغاء األرب؛ إلى  -وهللا الموفق - على خفایاه وٕادراك خبایاه ولم آل جهًدا

تشّبثت من كلٍّ بطرف تشّبهت فیه بأضرابي، وال أقول تمیزت به على أترابي، فلله الحمد على ما 
  .)٤(أنعم به من فضله، وأجزل به من طوله... "

  

  :المطلب الثالث: مرضه ووفاته
  أوًال: مرضه:

ا، مقبًال على العلم، راغبًا في المعرفة، عاش ابن األثیر حیاته الكریمة عازفًا عن الدنی
فأبطل یدیه  )٥(واالستكثار من الخیر، حتى ابتاله هللا جل وعال بمرٍض شدید یقال له " الّنقرس"

ورجلیه، وعجز عن الكتابة، وأقام بداره، حتى أصبح یحمل على محّفة، ولكنه تقبله بقلوب الرجال 
رحمه هللا لالنقطاع إلى التألیف، والفراغ إلى الدرس  المؤمنة والنفوس المطمئنة، واغتنمها فرصةً 

  والتصنیف.

                                                           

هو: أبو الحسن علي بن جمال الدین محمد بن منصور الملقب جالل الدین، من األدباء الفضالء البلغاء ) ١(
ان رسائل أجاد فیه، وجمعه مجد الدین أبو السعادات وسماه كتاب " الجواهري والآللي من اإلمالء الكرماء، له دیو 

  ).٥/١٦٤ه. انظر: وفیات االعیان (٥٧٤المولوي الوزیري الجاللي "، توفي سنة 
خیر هو: مجاهد الدین أبو منصور قایماز بن عبد هللا الزیني، حسن السیرة وعدل في الرعیة، وكان كثیر ال) ٢(

  ).٥/١٣٧)، والكامل (٤/٨٤ه. انظر: وفیات االعیان (٥٩٥والصالح، توفي سنة 
  ).١٧/٧٢) نقله عنه یاقوت الحموي في معجم األدباء (٣(
مكتبة  -تحقیق: عبد القادر األرنؤوط وبشیر عیون -مجد الدین ابن األثیر - جامع األصول في أحادیث الرسول) ٤(

  ).١٢/ ١( - ١ط -ار البیانمكتبة د - مطبعة المالح - مكتبة الحلواني
 - لسان العرب)، والّنقرس: داٌء معروٌف یأخذ في الّرجل والمفاصل. انظر: ٤٣/٢٢٦) انظر: تاریخ اإلسالم (٥(

  ).٦/٢٤٠( -هـ١٤١٤ -٣ط -بیروت -دار صادر - محمد بن مكرم ابن منظور



 ١١

قال أخوه عز الدین أبو الحسن: " أنه لما أقعد جاءهم رجل مغربي، والتزم أنه یداویه ویبرئه 
مما هو فیه، وأنه ال یأخذ أجرًا إال بعد برئه، فملنا إلى قوله، وأخذ في معالجته بدهن صنعه، 

نت رجاله وصار یتمكن من مدهما، وأشرف على كمال البرء، فقال لي: فظهرت ثمرة صنعته وال
أعط هذا المغربي شیئا یرضیه واصرفه، فقلت له: لماذا وقد ظهر نجح معاناته، فقال: األمر كما 
تقول، ولكني في راحة مما كنت فیه من صحبة هؤالء القوم، وااللتزام بأخطارهم، وقد سكنت روحي 

وقد كنت باألمس وأنا معافى أذل نفسي بالسعي إلیهم، وها أنا الیوم قاعد في إلى االنقطاع والدعة، 
منزلي، فإذا طرأت لهم أموٌر ضروریٌة جاءوني بأنفسهم ألخذ رأیي، وبین هذا وذاك كثیر، ولم یكن 
سبب هذا إال هذا المرض، فما أرى زواله وال معالجته، ولم یبق من العمر إال القلیل، فدعني أعیش 

حّرًا سلیمًا من الذّل، وقد أخذت منه بأوفر حظ، قال عز الدین: فقبلت قوله وصرفت الرجل باقیه 
  .)١(بإحسان "

وهكذا ظّل ابن األثیر بقیة عمره مالزمًا بیته، صابرًا محتسبًا على ما أصابه، یرحل إلیه 
یرنو إلى  طالب العلم، ویغشى مجلسه األكابر، ویضرب إلیه الراغب في العلم أكباد اإلبل، كلٌ 

  االقتباس من علمه، واالنتهال من فهمه.
وكان رحمه هللا قد أنشأ رباطًا بقریة من قرى الموصل تسمى " قصر حرب " ووقف أمالكه 

  .)٢(علیه وعلى داره التي یسكنها بالموصل
  

  ثانیًا: وفاته:
بن ه، كان ا٦٠٦ثم في یوم لم ولن ینساه التاریخ في یوم الخمیس مستهل ذي الحجة سنة 

، ففاضت الروح إلى بارئها، وسكن القلم الذي كان یملي، وانقطع �األثیر على موعٍد مع ربه 
المجلس الذي كان یقصده طالب العلم، وكانت وفاته ثلمًة ال تندمل في حیاة الناس، رحمه هللا 

  رحمة واسعة، وجمعنا وٕایاه مع النبیین.
وسّن خیر هذه األمة بعد نبیها  �حمد وقد عاش ثالثًا وستین سنة، سّن نبینا  المصطفى م

  .)٣(�بذلك، وهما أبو بكر وعمر  �بشهادة النبي 
  
  

                                                           

  ).١٤٣- ٤/١٤٢) نقله عنه ابن خلكان في وفیات األعیان (١(
  ).٤/١٤١عیان () انظر: وفیات األ٢(
)، قال القفطي: " ذكر لي أخوه أبو الحسن عليٌّ أنه رآه بعد موته أن نجاسة قد ٤٣/٢٢٧) انظر: تاریخ اإلسالم (٣(

آذته، قال: فاستقصیت وبحثت عن صحة الرؤیا، فوجدت أحد األهالي قد أطلق غنًما له فوق سطح الّصّفة التي هو 
إنباه الرواة على ها فوق ذلك الموضع، فأزلته ونظفته مما حصل فیه ". فیها مدفون، وقد كثر ما یخرج من أجواف

  ).٣/٢٥٩( -ه١٤٢٤، ١ط -المكتبة العنصریة، بیروت -علي بن یوسف القفطي -أنباه النحاة
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  .حیاة المؤلف العلمیة: المبحث الثالث
  :لمطلب األول: شیوخه وتالمیذها

ان عصر ابن األثیر رحمه هللا حافًال بالعلم والعلماء، فأخذ عن شیوٍخ أجالٍء فضالٍء في ك
  جمیع الفنون والعلوم، من علوم العربیة والقرآن والحدیث والفقه.

  فكان من شیوخه الذین أخذ عنهم العلم: •
  . )١(واألدبالمبارك بن علي بن الدهان البغدادي النحوي، أخذ عنه النحو  . أبو محمد سعید بن١
  .)٢(. عبد هللا بن أحمد بن محمد أبو الفضل الطوسي خطیب الموصل، سمع منه الحدیث٢
  )٣(. عبد الوهاب بن سكینة الصدفي الشافعي، سمع منه بعض كتب السنن٣
  .)٤(قرأ علیه صحیح مسلم عبد الوهاب بن هبة هللا البغدادي الطحان، .٤
  .)٥(دي الحنبلي الحراني، أخذ عنه الحدیث. أبو الفرج عبد الوهاب بن سعد البغدا٥
  .)٦(. أبو جعفر المبارك بن المبارك الحداد المقرئ٦
  . )٧(. أبو الحرم مكى بن ریان النحوي الضریر، حیث أخذ عنه النحو وقرأ علیه كتاب الموطأ٧
  .)٨(، تتلمذ على یدیه في النحویحیى بن سعدون القرطبي النحوي اللغوي المقرئ. ٨
  .)٩(قرأ علیه بعض كتب السنن لقاسم یعیش بن صدقة الفراتي،أبو ا. ٩

                                                           

) هو: أبو محمد سعید بن المبارك بن علي بن الدهان البغدادي النحوي، المعروف بابن الدهان، صاحب الغّرة ١(
)، وٕانباه الرواة ٤/١٤١ه. انظر: وفیات األعیان (٥٦٩ع، وزهر الریاض، توفي رحمه هللا سنة في شرح الّلم

)٢/٤٧.(  
) هو: الشیخ اإلمام المحدث ابو الفضل عبد هللا بن أحمد بن محمد الطوسي ثم البغدادي ثم الموصلي الشافعي، ٢(

  ).٣/٢٥٨)، وٕانباه الرواة (٨٧/ ٢١النبالء ( سیر أعالم ه. انظر:٥٧٨كان له مكانة كبیرة بین العلماء، توفي سنة 
) هو: اإلمام المحدث أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن عبید هللا بن سكینة، البغدادي، الصوفي، الشافعي، ٣(

  ).٢١/٤٨٩ه. انظر: سیر أعالم النبالء ( ٦٠٧قصده كثیرون لیأخذوا عنه العلم، توفي رحمه هللا سنة 
ه. ٥٨٨بد الوهاب بن هبة هللا الطحان، كان فقیرا متعففا قانعا، مان رحمه هللا سنة ) هو: اإلمام العالمة ع٤(

  ).٢١/٢٢٧)، وسیر أعالم النبالء (١/١٩٩انظر: جامع األصول (
) هو: الشیخ الجلیل أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد بن كلیب الحراني، حدث عنه الكثیر، وكان ٥(

  ).٣/٢٢٧)، ووفیات األعیان (٢١/٢٥٩انظر: سیر أعالم النبالء ( ه.٥٩٦تاجرا، توفي سنة 
) هو: أبو جعفر المبارك بن المبارك بن أحمد، اإلمام المقرئ، إمام جامع واسط، تفرد بإجازات كثیرة، وكان جید ٦(

  ).٢١/٣٢٧ه. سیر أعالم النبالء (٥٩٦القراءة حسن الصوت، توفي رحمه هللا سنة 
مة إمام العربیة أبو الحرم مكي بن ریان بن شبة بن صالح الماكسیني، كان ذا تقوى وصالح، ) هو: اإلمام العال٧(

  ).١/٢٠٠ه. انظر: جامع األصول (٦٠٣وصالح، توفي سنة 
) هو: اإلمام أبو بكر یحیى بن سعدون بن تمام القرطبي، شیخ الموصل، كان ثقة متقنا في العربیة، توفي سنة ٨(

  ).٦/١٧١)، ووفیات األعیان (٢١/٤٨٩)(٢٠/٥٤٧(ه. انظر: سیر أعالم النبالء ٥٦٧
الضریر، كان إمام  –نسبة إلى نهر الفرات  –) هو: اإلمام أبو القاسم یعیش بن صدقة شیخ الشافعیة الفراتي ٩(

  ).٢١/٣٠٠)، وسیر أعالم النبالء (١/٢٠٤( -ه. انظر: جامع األصول٥٩٣صالحا، مات رحمه هللا سنة 
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  تالمیذه: •
تفرغ ابن األثیر في آخر حیاته للتعلیم والتألیف، ولیس من الغریب بذلك أن یكثر تالمیذه، 

أكباد اإلبل لالستفادة من علمه، لكن الغریب أن مصادر ترجمته لم تذكر إال عددًا وأن یضربوا 
  ن ممن ذكر في ترجمته:تالمیذه وكاقلیًال من 

  .)١(ولده -١
  .)٢(وكیل بیت المال في دمشق إسماعیل بن حامد الشهیر ب الشهاب القوصي، -٢
  .)٣(تاج الدین عبد المحسن بن محمد بن الحامض شیخ الباجربقي -٣
  .)٤(علي بن أحمد بن عبد الواحد الشهیر بفخر الدین بن البخاري -٤
  الرواة .صاحب إنباه  )٥(أبو الحسن علي بن یوسف القفطي -٥
  .)٦(الشهاب الطوسي أبو الفتح محمد بن محمود بن محمد -٦
  

  :المطلب الثاني: آثاره العلمیة
 

ظهر نبوغ العالمة ابن األثیر منذ صغره، فكان شغوفًا به منكبًا علیه ناهًال منه، حتى تكونت 
في الحدیث والفقه والتفسیر واللغة، وتلقى العلماء  عنده حصیلة علمیة جعلته یطرق فنونًا كثیرةً 

  مؤلفاته بالقبول، وهذه قائمة بمؤلفاته القیمة مرتبًة على النحو التالي:
  

  أوال: مؤلفاته المطبوعة:
  

 .)٧(البدیع في النحو .١

                                                           

)، ٢١/٤٩٠لى یدیه، وروایته عنه الذهبي، والسبكي، انظر: سیر أعالم النبالء () وقد أشار الى تلمذته ع١(
) ، قال الباحث: لم أجد غیر هذین المصدرین قد ذكرا أن ولده من تالمذته، وانه ٨/٣٦٦وطبقات الشافعیة الكبرى (

  ممن روى عنه.
ه. انظر: سیر أعالم ٦٥٣سنة  ) هو: اإلمام الفقیه المحدث شهاب الدین اسماعیل بن حامد القوصي، توفي٢(

  ).٢١/٤٨٩)(٢٣/٢٨٨النبالء (
  ).٢١/٤٩٠انظر: سیر أعالم النبالء ( )٣(
) هو: اإلمام العالمة الزاهد أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المشهور بابن البخاري، ٤(

  ).١٧/٦٤١نهایة ()، والبدایة وال٢١/٤٩٠ه. انظر: سیر أعالم النبالء (٦٩٠توفي سنة 
) هو: اإلمام القاضي علي بن یوسف بن ابراهیم بن عبد الواحد ابو الحسن القفطي، عظیم القدر، إذا تكلم بفن ٥(

  ).٢/٢١٢)، وبغیة الوعاة (٧/٤٠٨ه. انظر: شذرات الذهب (٦٤٦أجاده، توفي سنة 
ه. انظر: ٥٩٦الدین، توفي سنة  ) هو: اإلمام شیخ الشافعیة أبو الفتح محمد بن محمود بن محمد بن شهاب٦(

  ).٦/٥٣٤)، وشذرات الذهب (٢١/٤٩٠سیر اعالم النبالء (
)، وذكره ابن خلكان في وفیات ٢/٢٧٤)، والسیوطي في بغیة الوعاة (٢٢٧٠/ ٥) ذكره یاقوت في معجم األدباء (٧(

ح الفصول البن ) باسم " البدیع في شر ٦/١٩٨)، وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة (٤/١٤١وفیات األعیان (



 ١٤

 .)١(�جامع األصول في أحادیث الرسول  .٢
 

 .)٢(الشافي في شرح مسند الشافعي .٣
 .)٣(المختار في مناقب األخیار .٤
 .)٤(المرّصع في اآلباء واألمهات واألبناء والبنات واألذواء والذوات .٥
 .)٥(منال الطالب في شرح طوال الغرائب .٦

                                                                                                                                                                          

فوجدته بدیًعا  - أي أخوه عز الدین المؤرخ  -الدهان ". قال یاقوت: " نحو األربعین كراسة، وقال: وقفني علیه
  ).٢٢٧٠/ ٥كاسمه، سلك فیه مسلكا غریبًا، وبّوبه تبویبًا عجیبًا ". معجم األدباء (

أحمد علي الدین، ونشر ضمن مطبوعات جامعة  وقد طبع متأخرًا باسم : " البدیع في علم العربیة " بتحقیق ودراسة:
  ه.     ١٤٢٠مكة المكّرمة، عام  –أم القرى: معهد البحوث العلمیة، مركز إحیاء التراث اإلسالمي 

) ذكره یاقوت وقال: " جمع فیه بین البخاري ومسلم والموطأ وسنن أبي داود وسنن النسائي والترمذي، عمله على ١(
األحادیث ومعانیها وأحكامها ووصف رجالها ونبه على جمیع ما یحتاج إلیه منها، ثم حروف المعجم، وشرح غریب 

  ).١٧/٧٦قال: أقطع أنه لم یصنف مثله قط وال یصنف ". معجم األدباء (
م في اثني عشر جزًءا بعنایة الشیخین عبد المجید  ١٩٤٩ -ه ١٣٦٨قال الّطناحي: " وقد طبع في القاهرة سنة 

تحقیق: طاهر  -مجد الدین ابن األثیر -. مقدمة تحقیقه لكتاب النهایة في غریب الحدیث واألثرسلیم وحامد الفقي "
 ).١/١٦( م ١٩٧٩- هـ١٣٩٩ - المكتبة العلمیة، بیروت - أحمد الزاوى، ومحمود محمد الطناحي

لمالح م، وصدر عن مكتبة الحلواني ومطبعة ا١٩٦٩وطبع أیًضا بتحقیق عبد القادر األرنؤوط رحمه هللا سنة 
  ومكتبة دار البیان في بیروت.

  ).١٧/٧٦) قال عنه یاقوت: " أبدع في تصنیفه ". معجم األدباء (٢(
حدیث في أربع مجلدات، ونسخة أخرى في مجلد ٣٠٦وقال الطناحي : " ومنه نسخة بدار الكتب المصریة برقم 

بتحقیق أحمد سلیمان ویاسر إبراهیم )،وطبع أخیًرا ١/١٧ب ". مقدمة تحقیقه لكتاب النهایة (٢٢١١٨٤واحد برقم 
 م.           ٢٠٠٥ -ه١٤٢٦وصدر عن مكتبة الرشد في الریاض في خمسة مجلدات، سنة 

  ).١٧/٧٧( -) ذكره یاقوت وقال: " في أربعة مجلدات ". معجم األدباء٣(
 ١٥١٦إستانبول برقم كما یوجد النصف الثاني منه بمكتبة فیض هللا ب ١٠٩٠قال الطناحي: " منه نسخة بلیدن برقم 

  ).١/١٧وهو مصور بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربیة ". مقدمة تحقیقه لكتاب النهایة (
قال الباحث: لم أجد أحد ممن حقق كتب ابن األثیر، أو حتى كتب دراسات وأبحاث عن ابن األثیر حتى هذا 

Pالحمد قد وجدته مطبوعا وهو في مكتبة الجامعة  التاریخ قد ذكر هذا الكتاب من ضمن الكتب المطبوعة، ولكني و
اإلسالمیة بغزة، في ستة مجلدات ، بتحقیق مأمون الصاغرجي، وعدنان عبد ربه، ومحمد أدیب الجادر، بمركز زاید 

  ه.    ١٤٢٤ -م٢٠٠٣للتراث والتاریخ، سنة 
بقات الشافعیة الكبرى )، والسبكي في ط١٧/٧٦) ذكره یاقوت الحموي وقال: " مجلد ". معجم األدباء (٤(
  )، وقال: " وقفت علیه ولخصت منه الكنى في كراسة ".٢/٢٧٤)، والسیوطي في بغیة الوعاة (٨/٣٦٧(

صفحة من القطع الصغیر ".  ٢٦٧بعنایة سیبولد األلماني في  ١٨٩٦قال الطناحي: " وقد طبع في ( ویمار ) سنة 
 ).١/١٨مقدمة تحقیق كتاب النهایة (

  ).٨/٣٦٧لسبكي باسم " شرح غریب الطوال ". انظر: طبقات الشافعیة () أشار إلیه ا٥(



 ١٥

 .)١(النهایة في غریب الحدیث واألثر .٧
  ثانًیا: مؤلفاته المخطوطة والمفقودة:

 .)٢(االنصاف في الجمع بین الكشف والكشاف .١
 .)٣(الباهر في الفروق في النحو .٢
 .)٤(ابن الدهان، وهو في الناحيتهذیب فصول  .٣
 .)٥(دیوان رسائل .٤
 .)٦(رسائل في الحساب .٥
  
 

                                                                                                                                                                          

وقد نشر بتحقیق الدكتور محمود الطناحي، مكتبة دار المأمون للتراث، في مجلدین، ولم أجد منهما إال المجلد 
 األول.

)، والسبكي ٢١/٤٨٩)، والذهبي في السیر (٤/١٤١) ذكره ابن خلكان وقال: " في خمس مجلدات ". وفیات األعیان (١(
  ).٨/٣٦٦في طبقات الشافعیة (

 وقد طبع كتاب النهایة طبعات كثیرة منها:
ورقة. انظر:  ١٩٩ه، طبع حجر وهي غیر مضبوطة وتقع في مجلد واحد كبیر الحجم في ١٢٦٩طبعة بطهران عام  -

  ).١/١٨مقدمة الطناحي للنهایة (
ة، وتقع في أربعة أجزاء، قال الطناحي: " وقد ذكر في ه، وهي غیر مضبوط١٣١٨وطبعة بالمطبعة الخیریة سنة  -

الصفحة األولى من الجزء األول أن بهامشها كتابین، أحدهما (مفردات الراغب األصفهاني) في غریب القرآن، وثانیهما 
ى (تصحیفات المحدثین) في غریب الحدیث للحافظ أبي أحمد الحسن بن عبد هللا العسكري، ولكن لم یطبع بالهامش سو 

  ).١/١٨مفردات الراغب ". مقدمة تحقیق النهایة (
 ٥ه بتحقیق الطاهر الزاوي ومحمود الطناحي في ١٣٨٣- م١٩٦٣وطبعة بمطبعة عیسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة  -

  لبنان.  - مجلدات، وصورته دار إحیاء التراث العربي ببیروت
ه بتحقیق مركز (ن) لخدمات النشر، وباشراف ١٤٢٧وطبعة بمطبعة دار ابن الجوزي في مجلد واحد كبیر سنة  -

         الشیخ علي بن حسن الحلبي. وهي الطبعة التي اعتمدها الباحث.
ه، ٤٢٧) وهو عبارة عن جمع بین كتاب " الكشف والبیان في تفسیر القرآن " ألبي إسحاق الثعلبي النیسابوري ت ٢(

. معجم األدباء ه، قال یاقوت: " أربع مجلدات "٥٣٨زمخشري ت وكتاب " الكشاف عن حقائق التأویل " ألبي القاسم ال
مصطفى  -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ووصفه صاحب كشف الظنون بقوله: " تفسیر كبیر". )١٧/٧٦(

  ).١/١٨٢( -م١٩٤١ -بغداد - مكتبة المثنى - بن عبد هللا المشهور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة
)، وحاجي خلیفة في ٢/٢٧٤)، والسیوطي في بغیة الوعاة (١٧/٧٦حموي في معجم األدباء () ذكره یاقوت ال٣(

  ).١/٢١٩كشف الظنون (
)، وحاجي خلیفة في كشف ٢/٢٧٤)، والسیوطي في بغیة الوعاة (١٧/٧٦) ذكره یاقوت الحموي في معجم األدباء (٤(

  ).٢/١٢٦٥الظنون (
)، وابن تغري بردي ١٧/٧٦)، ویاقوت الحموي في معجم األدباء (٤/١٤١( - ) ذكره ابن خلكان في وفیات األعیان٥(

  ).٦/١٩٨في النجوم الزاهرة (
  ).١٧/٧٦) ذكره یاقوت الحموي في معجم األدباء (٦(



 ١٦

 .)١(الفروق واألبنیة في النحو .٦
 .)٢(كتاب في صنعة الكتابة .٧
  .)٣(المصطفى والمختار في األدعیة واألذكار .٨

  
  :المطلب الثالث: أقوال العلماء فیه

  على ابن األثیر ثناًء طیبًا، واعترفوا له باإلمامة والفضل. لقد أثنى العلماء
یضرب به المثل، ذا دین متین، ولزوم طریق  ابن األثیر: " وكان كاتبًا◌ً  قال عز الدین

مستقیم، رحمه هللا ورضي عنه، فلقد كان من محاسن الزمان، ولعل من یقف على ما ذكرته یتهمني 
  .)٤(لم أّني مقصر"في قولي، ومن عرفه من أهل عصرنا یع

وقال ابن خلكان: " كان فقیهًا محّدثًا أدیًبا نحوّیًا، عالمًا بصنعة الحساب واإلنشاء، ورعًا 
  .)٥(عاقًال مهیبًا ذا برٍّ وٕاحسان "

وقال یاقوت الحموي: " كان عالمًا فاضًال، وسیدًا كامًال، قد جمع بین علم العربیة والقرآن، 
  .)٦(ه وصحته وسقمه والفقه وكان شافعیًا "والنحو واللغة والحدیث وشیوخ

  .)٧(وقال الذهبي: " القاضي الرئیس العالمة البارع األوحد البلیغ "
  )٨(وقال السیوطي: " من مشاهیر العلماء، وأكابر النبالء، وأوحد الفضالء "        

ة تشّف وكان ابن األثیر من المقلین جًدا في قول الشعر، ولم یوجد له إال مقطوعات شعری
  عن حّسٍ أدبيٍّ مرهف.

یقول یاقوت الحموي: " حدثني عز الدین أبو الحسن قال:حدثني أخي أبو السعادات رحمه 
هللا قال: كنت أشتغل بعلم األدب على الشیخ أبي محمد سعید بن المبارك بن الدهان النحوي 

ك، قال: فبینا أنا ذات لیلة البغدادي بالموصل، وكان كثیرًا ما یأمرني بقول الشعر وأنا أمتنع من ذل
  نائم رأیت الشیخ في النوم وهو یأمرني بقول الشعر، فقلت له: ضع لي مثاًال أعمل علیه فقال:

  جب الفال مدمنًا إن فاتك الّظفر
 

  وخّد خّد الّثرى واللیل معتكر 
 

                                                           

)، وذكره السیوطي في ١٧/٧٦)، ویاقوت الحموي في معجم األدباء (٨/٣٦٧) ذكره السبكي في طبقات الشافعیة (١(
  الباهر في الفروق " فلعلهما كتاب واحد.  ) باسم"٢/٢٧٤بغیة الوعاة (

) بقوله " بأنه كتاب لطیف "، وذكره ابن تغري بردي في النجوم ٤/١٤١) وصفه ابن خلكان في وفیات األعیان (٢(
  ).٦/١٩٨الزاهرة (

بقات )، والسبكي في ط٦/١٩٨)، وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة (٤/١٤١) ذكره ابن خلكان في وفیات األعیان (٣(
  ).٩٨/٣٦٧الشافعیة (

  ).١٠/٢٧٥) الكامل (٤(
  ) فهذا النقل لم یوجد في المطبوع من وفیات األعیان.٥/٢٢) ذكره ابن العماد في شذرات الذهب (٥(
  ).١٧/٧١) معجم األدباء (٦(
  ).٢١/٤٨٨) سیر أعالم النبالء (٧(
  ).٢/٢٧٤) بغیة الوعاة (٨(



 ١٧

  فقلت أنا:
  فالعّز في صهوات الخیل مركبه

 
  والمجد ینتجه اإلسراء والّسهر 

  .)١(أحسنت، هكذا فقل، فاستیقظت فأتممت علیها نحو العشرین بیتًا " فقال لي: 

                                                           

  ).١٧/٧٣) معجم األدباء (١(



 ١٨

  .منهج ابن األثیر في تقریر مسائل العقیدة: المبحث الرابع
ضایاها تحت یمكن إدراج منهج ابن األثیر رحمه هللا في تقریر مسائل العقیدة ومعالجته لق

 الفقرات التالیة:
استدالله بالنص في غالب ما یقرره، فإن أكثر كالمه رحمه هللا إنما ورد في أثناء شرحه لآلیات  - ١

ولألحادیث النبویة التي رواها أئمة الحدیث في كتبهم، وهذا أظهر من  -وٕان كانت قلیلة –القرآنیة 
 هذه الرسالة على هذا النحو. أن یحتاج إلى أمثلة، ولعل غالب ما سیورده الباحث في

  

استدالله رحمه هللا بخبر اآلحاد في العقیدة، ففي مقدمة كتابه جامع األصول قسم األخبار إلى  - ٢
متواتر وآحاد، وأفاد رحمه هللا أن المتواتر یفید العلم، وأنه ال خالف في ذلك، وذكر كالمًا كثیرًا 

  یتعلق به.
فقال: " هي ما ال ینتهي إلى حد خبر التواتر المفید للعلم، ثم جاء إلى أخبار اآلحاد فعرفها      

فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثًال، فهو خبر واحد، ... وخبر الواحد ال یفید العلم، ولكنا 
فضًال عن وقوعه سمعًا، ولیس متعبدون به، ... وقد أنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقًال، 

قل یدل على وجوب العمل بخبر الواحد، ولیس بشيء، فإن الصحیح وذهب قوم إلى أن الع، بشيء
من المذهب والذي ذهب إلیه الجماهیر من سلف األئمة من الصحابة والتابعین والفقهاء والمتكلمین: 
أنه ال یستحیل التعبد بخبر الواحد عقًال. وال یجب التعبد به عقًال، وأن التعبد واقع سمعًا، بدلیل 

رسله  �شتى ال تنحصر، وٕانفاذ رسول هللا بر الواحد، وعملهم به في وقائع قبول الصحابة لخ
وقضاته وأمراءه وسعاته إلى األطراف، وهم آحاد، وبإجماع األمة على أن العامي مأموٌر بإتباع 
المفتي وتصدیقه، مع أنه ربما یخبر عن ظنه، فالذي یخبر عن السماع الذي ال شك فیه أولى 

 .)١(بالتصدیق "
االحتجاج بخبر الواحد وهل یفید العلم أو الظن حصل فیه خالٌف كبیٌر بین أهل العلم، وما      

  ذكره ابن األثیر رحمه هللا هو رأٌي لبعض أهل العلم.
قالوا: أحادیث الصحیحین التي لیست   - أي المحققین  –رحمه هللا: " فإنهم  )٢(قال النووي     

واآلحاد انما تفید الظن على ما تقرر وال فرق بین البخاري ومسلم  بمتواترة انما تفید الظن فإنها آحاد
وغیرهما في ذلك، وتلقى األمة بالقبول انما أفادنا وجوب العمل بما فیهما وهذا متفق علیه، فاّن 
أخبار اآلحاد التي في غیرهما یجب العمل بها إذا صحت أسانیدها وال تفید إال الظن فكذا 

لصحیحان وغیرهما من الكتب في كون ما فیهما صحیحا ال یحتاج إلى الصحیحان وٕانما یفترق ا

                                                           

  ).١٢٦ - ١٢٤/ ١صول () جامع األ١(
) هو: مفتي األمة، شیخ اإلسالم، یحیى بن شرف بن مري بن حسن بن حسین، محیي الدین، أبو زكریا، ٢(

الحافظ، الفقیه، الشافعي، له مصنفات عدیدة وكثیر، بارك هللا فیها، منها: شرح صحیح مسلم، وریاض الصالحین، 
  ).٢٤٦/ ٥٠(انظر: تاریخ اإلسالم  ه.٦٧٦توفي رحمه هللا سنة 



 ١٩

النظر فیه بل یجب العمل به مطلقًا وما كان في غیرهم ال یعمل به حتى ینظر وتوجد فیه شروط 
  . )١(الصحیح"

وقد استدل ابن األثیر رحمه هللا بالسنة النبویة على كثیٍر من المسائل العقدیة، ولم یجد الباحث      
  ریق له بین المتواتر منها واآلحاد من حیث حجیتها في المسائل العقدیة.تف
  
كان من منهجه رحمه هللا أحیانًا االستدالل باإلجماع على بعض المسائل العقدیة وهي  - ٣

 . )٢(محدودة
  

اعتماده رحمه هللا على اللغة العربیة في الشرح والبیان والتقریر، فالمتتبع لمصنفاته وشروحاته  - ٤
ه القدرة اللغویة والبالغیة التي یتمتع بها، وهو ما یظهر في أسلوبه، وفي طریقة تقریره یتبین ل
  .التي سیتناولها الباحث للمسائل

  

غلب مسائل أ وٕان كان یوافق المسلك السلفي في تأثره بمنهج المتكلمین في بعض تقریراته، فإّنه  - ٥
هم ومذهبهم، ومن ذلك سلوكه التأویل العقیدة وقضایاها، لكنه رحمه هللا یخرج أحیانًا عن طریقت

 .)٣(وٕاعماله المجاز في بعض النصوص من القرآن والسنة
وغیرها لتأویل بعض  )٤(وكذلك استخدامه لبعض المصطلحات كلفظ الجسم والعرض والجوهر     

  النصوص، فإّن المتكلمین یستعملونها لنفي الصفات عن رب العالمین، وتأویل النصوص.
الجوانب البارزة والمعالم الظاهرة في منهج ابن األثیر رحمه هللا، والتي سوف تتضح  فهذه أهم     

 أكثر عند عرضه على مسائل االعتقاد المفصلة، والذي یعتبر الجانب التطبیقي لهذه الجوانب.

                                                           

دار إحیاء التراث  - أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي -) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج١(
ید العلم لقرینة، یقول شیخ اإلسالم ف، مع التنبیه أن خبر الواحد قد ی)٢٠/ ١( - هـ ١٣٩٢، ٢ط -العربي، بیروت

تحقیق: عبد  - بو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانيتقي الدین أ -ابن تیمیة رحمه هللا في مجموع الفتاوى
 - م ١٩٩٥ - هـ١٤١٦ -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة -الرحمن بن محمد بن قاسم

حد ): " الصحیح أن خبر الواحد قد یفید العلم إذا احتفت به قرائن تفید العلم". ولالستزادة انظر: خبر الوا٤٠/ ١٨(
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة،  -أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقیطي -وحجیته

 ).١٨٣ - ١١٧(ص:  - م ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢، ١ط -المملكة العربیة السعودیة
 .)١٦٤: ص(، و)١٣٢:ص() انظر: ٢(
  ).٦٩)، (ص: ٦٣: ص() انظر: ٣(
  ).٧٠: ص() انظر: ٤(
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  الفصل األول                   

  

   تعالىفي توحید هللا منهج ابن األثیر       
  

  :وفیه خمسة مباحث
  في تعریف التوحید ابن األثیر المبحث األول: منهج

  في توحید الربوبیة  ابن األثیر هجالمبحث الثّاني: من
  في توحید األسماء والصفات ابن األثیر المبحث الثالث: منهج
  في توحید األلوهیة ابن األثیر المبحث الرابع: منهج

  في نواقض التوحید ثیرابن األ  المبحث الخامس: منهج
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  .في توحید هللا تعالى ابن األثیر منهج: الفصل األّول
والجن، وبعث الرسل،  إّن توحید هللا تعالى هو أصل أصول الدین، ومن أجله خلق هللا اإلنس     

، فعملوا على تحقیق التوحید في حیاتهم، وجعله واقعًا، فأقاموا ذلك وقد أدرك السلف، وأنزل الكتب
  الدروس، وألفوا الكتب، وعقدوا الخطب، وكذلك فعل من أتى بعدهم من العلماء إلى یومنا هذا.

ولقد كان البن األثیر رحمه هللا نصیٌب في هذا الباب، حیث تناول في أثناء شرحه لآلیات 
حید هللا تعالى، وبین رأیه فیها، وبیان ذلك في في المباحث اآلتیة، مع واألحادیث مسائل تتعلق بتو 

  بیان مدى موافقة ما ذكره لمنهج السلف وعدمه، وهللا الهادي إلى سواء السبیل.
  

  .منهج ابن األثیر في تعریف التوحید: المبحث األول
هم في تعریف التوحید على الرغم ما للتوحید من أهمیة إال أّنه حصل خالٌف بین أهل السنة وغیر 

في المطالب سیكون وبیانه، وأقسامه، وقد تطرق ابن األثیر رحمه هللا لبعض هذه المسائل، وبیانها 
  التالیة:

  المطلب األول: تعریف التوحید لغًة واصطالحًا:
 اْلِوْترَ  ُیِحبُّ  ِوْترٌ  اVََّ  ِإنَّ " نده فقال في شرح حدیث بین ابن األثیر رحمه هللا معنى التوحید ع

: " الوتر: الفرد، وتكسر واوه وتفتح، فاP واحد في ذاته، ال یقبل االنقسام والتجزئة، واحٌد )١(" َأْوِتُرواف
  .)٢(في صفاته، فال شبیه له وال مثل، واحٌد في أفعاله، فال شریك له وال معین"

وقیل:  ...ذي لم یزل وحده، ولم یكن معه آخرسم هللا الواحد: " هو الفرد الوقال في تعریف ا
  .)٣(الواحد: هو الذي ال یتجزأ، وال یثنى، وال یقبل االنقسام، وال نظیر له وال مثل "

  فالتوحید عند ابن األثیر رحمه هللا:
  ، ال شریك له.ي أفعالهواحٌد ف، ال شبیه له، واحٌد في صفاته، ال قسیم له، أن هللا واحٌد في ذاته

  ، ولبیان ذلك یقال: )٤(التوحید بیانیوافق المتكلمین في  قریروهو رحمه هللا في هذا الت
                                                           

)، وأبو ٢٠٨، (ص: ١١٦٩ماجه في سننه كتاب الصالة، باب ما جاء في الوتر، حدیث رقم  ) أخرجه ابن١(
)، والترمذي في سننه كتاب ٢٢٠، (ص:١٤١٦داوود في سننه كتاب الصالة، باب استحباب الوتر، حدیث رقم 

قیام اللیل )، والنسائي في سننه كتاب ١٢١، (ص:٤٥٣الوتر، باب ما جاء في أن الوتر لیس بحتٍم، حدیث رقم 
)، وصححه األلباني في المواضع السابقة في ٢٧٥، (ص:١٦٧٥وتطوع النهار، باب األمر بالوتر، حدیث رقم 

  تحقیقه لها.
أشرف  - مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن األثیر - ) النهایة في غریب الحدیث واألثر٢(

  ).٩٥٧(ص:  -ه١٤٢٧، ٤ط - دار ابن الجوزي -علیه: علي بن حسن الحلبي
  ).٩٦٢) المصدر السابق (ص: ٣(
یقول عبد الغني الغنیمي: " والوحدانیة صفة سلبیة تقال على ثالثة أنواع: األول: الوحدة في الذات...، والثاني: ) ٤(

 -دانيعبد الغني الغنیمي المی –شرح العقیدة الطحاویةالوحدة في الصفات ...، والثالث: الوحدة في األفعال ...". 
، ٢ط - دار الفكر المعاصر، بیروت، دار الفكر، دمشق - تحقیق: محمد مطیع الحافظ، محمد ریاض المالح
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   التوحید لغًة:
، وعلیه فالتوحید )٢(: " الواو، والحاء، والدال: أصل واحد یدل على االنفراد ")١(قال ابن فارس

  بمعنى اإلفراد.
د أي منفرد، فاP تعالى واحد، أي منفرد عن األنداد وتقول العرب: واحد وأحد ووحد ووحی

  .)٣(واألشكال في جمیع األحوال
  التوحید اصطالحًا:

رحمه هللا بقوله: " إفراد هللا سبحانه بما یختص به من ) ٤(عرفه الشیخ محمد بن صالح العثیمین .١
  .)٥(الربوبیة واأللوهیة واألسماء والصفات "

                                                                                                                                                                          

انظر: االعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب ، و )٤٧(ص:  -م٢٠٠٠ - ه١٤٢١
دار اآلفاق الجدیدة  -كاتبتحقیق: أحمد عصام ال - أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیهقي - الحدیث

دار  - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - )، االقتصاد في االعتقاد٥٩(ص:  -هـ ١٤٠١، ١ط -، بیروت
 - )، اإلنصاف فیما یجب اعتقاده وال یجوز جهله٤٧(ص:  - م  ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤، ١ط -الكتب العلمیة، بیروت

 -٢٠٠٩، ٢ط -دار الكتب العلمیة، بیروت -محمد زاهد الكوثريتحقیق:  -للقاضي أبي بكر بن الطیب الباقالني
عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف بن محمد الجویني،  -)، لمع األدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة٩٩(ص: 

، موقف )٩٨(ص:  –م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ٢ط - عالم الكتب، لبنان - تحقیق:  فوقیة حسین محمود -أبو المعالي
 -هـ  ١٤١٥، ١ط -مكتبة الرشد، الریاض -عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود -میة من األشاعرةابن تی
  ).٣/٩٤٦( - م  ١٩٩٥

) هو: أحمد بن فارس بن زكرّیا القزوینّي، الّلغوّي، المحّدث، أبو الحسین، صاحب كتاب المجمل، وكتاب مقاییس ١(
، كان رأسًا في األدب، ومذهبه في الّنحو على طریقة اللغة، وهو كتاب جلیل لم یصنف مثله وغیرهما كثیر

الكوفّیین، مات بالّرّي في صفٍر سنة خمٍس وتسعین وثالث مائٍة، وقیل توفي سنة تسعین وثالثمائٍة. انظر: معجم 
 ).١٥/٥٠٩)، البدایة والنهایة (١٧/١٠٣)، سیر أعالم النبالء (١/٤١٠األدباء (

تحقیق: عبد السالم محمد  - ارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسینأحمد بن ف -معجم مقاییس اللغة) ٢(
 ).٩٠/ ٦( –م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ - دار الفكر -هارون

إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي  - الحجة في بیان المحجة وشرح عقیدة أهل السنةانظر:  )٣(
، ٢ط -دار الرایة، الریاض - بیع بن هادي المدخليتحقیق: محمد بن ر  -الطلیحي التیمي األصبهاني، أبو القاسم

 ).١/٣٣٢م (١٩٩٩ -هـ ١٤١٩
، ءً ه، رزق ذكا١٣٤٧ى مدن القصیم عام ) هو: محمد بن صالح بن محمد بن عثیمین، ولد في عنیزة، احد٤(

نفاته وهمة عالیة، تتلمذ على الشیخ: عبد الرحمن السعدي، كان له نشاط كبیر في الدعوة على مستوى العالم، مص
ه بعد صراع مع المرض. انظر: ترجمة ١٤٢١كثیرة منها: الشرح الممتع على زاد المستقنع، توفي رحمه هللا سنة 

راجعه  -محمد بن صالح العثیمین –شرح العقیدة الوسیطیة محمد تامر له في تحقیقه لشرح الشیخ للواسطیة = 
 ).٧ص: رة  (مكتبة اإلیمان ، المنصو  –وخرج أحادیثه : محمد محمد تامر 

جمع وترتیب فهد بن ناصر بن إبراهیم  -محمد بن صالح بن محمد العثیمین - مجموع فتاوى ورسائل العثیمین )٥(
 ).١/ ٩( - هـ  ١٤١٣ -دار الثریا -دار الوطن  - السلیمان
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حید یطلق شرعا على تفرد هللا تعالى بالربوبیة واإللهیة، وكمال وجاء في مذكرة التوحید: " التو  .٢
  .)١(األسماء والصفات"

] ١٣٣ - رحمه هللا إلى معنى التوحید في تفسیر قول هللا (إلهًا واحدًا) [البقرة )٢(الطبري وأشار .٣
  .)٣(" بقوله: " أي نخلص له العبادة، ونوحد له الربوبیة، فال نشرك به شیئًا، وال نتخذ دونه رباً 

التوحید، هو ما یدور علیه تعریف المتكلمین، ومما  قریرره ابن األثیر رحمه هللا في تفما ذك     
 انتقده أهل السنة في هذا التعریف أمور:

قولهم: إن هللا واحد في ذاته ال قسیم له: كالم مجمل، فإن قصدوا به أن هللا تعالى أحد فرد  -١
أن یتفرق أو یتجزأ أو یكون قد ركب من أجزاء فهذا حق، لكن إن  صمد لم یلد ولم یولد، وأنه یمتنع

قصدوا به نفي علوه ومباینته لخلقه، ونفي صفة الوجه والیدین و... وأنه ال یشار إلیه وال ینزل كما 
 .)٤(یشاء فهذا باطل

لنفسه من أما قولهم: أنه واحد في صفاته ال شبیه له وال مثل: فإن قصدوا به إثبات ما أثبته هللا  -٢
الصفات بدون تشبیه أو تمثیل بخلقه فهذا حق، وهذا هو منهج السلف، لكن الحقیقة أن عامة 

، مع العلم أن أهل الكالم )٥(المتكلمین جعلوا نفي الصفات أو بعضها داخل في مسمى التشبیه
جب مضطربون في هذا، ألن كل طائفة تجعل ما تنفیه من األسماء أو الصفات من التشبیه الذي ی

  .)٦(تنزیه هللا عنه
وهذه المعاني الباطلة التي انتقدها أهل السنة على المتكلمین والتي ضمنوها في تعریفاتهم للتوحید، 

وسیأتي بیان أقواله في ذلك والرد  –هي التي أقر بها ابن األثیر رحمه هللا في األسماء والصفات 
  .- علیها 

  

                                                           

العربیة  وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة -عبد الرزاق عفیفي -التوحید ) مذكرة١(
 ).٣ (ص: - هـ ١٤٢٠، ١ط - السعودیة

) هو: اإلمام، العلم، محمد بن جریر أبو جعفٍر الّطبرّي، من أهل طبرستان، ولد سنة أربٍع وعشرین ومائتین، ٢(
وطلب العلم بعد األربعین ومائتین وأكثر الّترحال، ولقي نبالء الّرجال، وكان من أفراد الّدهر علمًا، وذكاًء، وكثرة 

ه ٣١٠یف ومنها: جامع البیان في تاویل اي القران وكتاب في التاریخ، وكتاب تهذیب االثار، توّفي سنة تصان
 ).١٤/٨٤٦)، والبدایة والنهایة (١٤/٢٦٧رحمه هللا. انظر سیر أعالم النبالء (

لدكتور عبد تحقیق:  ا -محمد بن جریر أبو جعفر الطبري -تفسیر الطبري = جامع البیان عن تأویل آي القرآن) ٣(
 - م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢، ١ط -دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن -هللا بن عبد المحسن التركي

)٣/٩٨.( 
تقي الدین أبو العباس  - انظر: التدمریة = تحقیق اإلثبات لألسماء والصفات وحقیقة الجمع بین القدر والشرع) ٤(

 -مكتبة العبیكان، الریاض - تحقیق: د. محمد بن عودة السعوي-أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم ابن تیمیة
 ).٤٥٠، ٤٤٩/ ١٧)، مجموع الفتاوى (١٨٥، ١٨٤(ص:  –م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، ٦ط
 ).١٠٠ - ٩٩/ ٣انظر: مجموع الفتاوى () ٥(
 ).١٨٣، ١٨٢انظر: التدمریة (ص:) ٦(
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  المطلب الثاني: أنواع التوحید:
في التوحید، وما یتضمنه  - ومنها التعریفات السابقة  –المتتبع لتعریفات ابن األثیر رحمه هللا 

التوحید من أقسام وأنواع، یجد أنه قد سار على نهج المتكلمین في بیان التوحید وأنواعه، أو على 
  كما هو الحال عند أهل السنة.األقل یقال أنه لم یكن واضحا في بیان هذه األنواع 

  
ومن أمثلة تفسیر ابن األثیر لمعنى كلمة ال إله إال هللا وأنها ال تدل على توحید األلوهیة، ما 
ذكره عند حدیثه عن سورة اإلخالص وأنها تعدل ثلث القرآن، فذكر أن القرآن ال یتجاوز ثالثة 

عرفة أسمائه وصفاته، أو معرفة أفعاله، وأن أقسام، وهي: اإلرشاد إلى معرفة ذات هللا وتقدیسه، أو م
سورة اإلخالص اشتملت على النوع األول وهو معرفة ذات هللا وتقدیسه، وأن منتهى التقدیس أن 

  یكون واحدا في ثالثة أمور:
  ال یكون حاصال منه من هو من نوعه وشبهه، ودل علیه قوله: " لم یلد".  - 
  دل علیه قوله: " ولم یولد".ال یكون هو حاصال ممن هو نظیره وشبهه، و  - 
 ال یكون في درجته من هم مثله، ودل علیه قوله: " ولم یكن له كفوا أحد". - 

 .)١(وأنه یجمع ذلك كله قوله: " قل هو هللا أحد"، وجملته: تفصیل قولك: ال إله إال هللا
  

اء والصفات، إن تقسیم التوحید إلى ثالثة أقسام: توحید الربوبیة وتوحید األلوهیة وتوحید األسم
أو إلى قسمین: توحید معرفة وٕاثبات وهو توحید الربوبیة وتوحید األسماء والصفات، وتوحید إرادة 

، وٕان �وطلب وهو توحید األلوهیة، هي عقیدة المسلمین قاطبة، المؤمنین بكتاب ربهم وسنة نبیهم 
 أقوالهم في مصنفاتهم.هذا التقسیم یبدو جلیا وواضحا لمن استقرأ كالم السلف في كتبهم، وطالع 

  
  ومن أقوال العلماء في بیان وذكر ذلك القسیم:

في متن الطحاویة فقال: " نقول في توحید هللا معتقدین بتوفیق هللا: ) ٢(ما ذكره اإلمام الطحاوي
  .)٣(…"إن هللا واحد ال شریك له، وال شيء مثله، وال شيء یعجزه، وال إله غیره 

  ید یتضمن ثالثة أنواع:یقول شارح الطحاویة: " التوح
  الكالم في الصفات. أحدها:

  توحید الربوبیة، وبیان أن هللا وحده خالق كل شيء. والثاني:

                                                           

  ).١٢٦، ١٢٥) انظر: النهایة (ص:١(
أحمد بن محّمد بن سالمة بن سلمة بن عبد الملك  و جعفرالمصرّیة وفقیهها، أبهو: العّالمة، محّدث الّدیار ) ٢(

األزدّي، المصرّي، الّطحاوّي، كان شافعیًا ثم انتقل إلى الذهب الحنفي لقصٍة حصلت مع خاله، ولد في سنة تسٍع 
القرآن)، مات سنة إحدى  وثالثین ومائتین، وهو ابن أخت المزنّي، له تصانیف كثیرة منها: (معاني اآلثار) و(أحكام

  ).١٥/٧١)، والبدایة والنهایة (١٥/٢٧وعشرین وثالث مائة.انظر سیر أعالم النبالء (
شرح وتعلیق:  -أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك المعروف بالطحاوي -) متن العقیدة الطحاویة٣(

 ). ٣١(ص:  -ه ١٤١٤، ٢ط -المكتب اإلسالمي، بیروت -محمد ناصر الدین األلباني



 ٢٥

  . )١(توحید االلهیة، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن یعبد وحده ال شریك له " والثالث:
أن ذكر أّن كّل طائفة  بعد )٢(وفي بیان داللة القرآن على أنواع التوحید یقول العّالمة ابن القیم

تسمي باطلهم توحیدًا: " وأّما التوحید الذي دعت إلیه رسل هللا ونزلت به كتبه، فوراء ذلك كله، وهو 
  نوعان: توحید في المعرفة واإلثبات وتوحید في المطلب والقصد.

 ته على عرشهواامئه وصفاته وأفعاله وعلّوه فوق سهو حقیقة ذات الرب تعالى وأسما فاألول:
  كما في أول سورة الحدید وسورة طه وآخر سورة الحشر، وأول سورة تنزیل السجدة ...

�Z]�\�[��Z]�\�[��Z]�\�[��Z]�\�[�����﴿، وقوله: ﴾�����C�B�A�C�B�A�C�B�A�C�B�A﴿مثل ما تضمنته سورة  النوع الثاني:

b�a� �̀_�^b�a� �̀_�^b�a� �̀_�^b�a� اآلیة، ... فإّن القرآن إّما خبر عن هللا وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو  ﴾^�_̀�
بادته وحده ال شریك له، وخلع كّل ما یعبد من دونه، فهو التوحید العلمي الخبري، وٕاّما دعوة إلى ع

  .)٣(التوحید اإلرادي الطلبي
   ومما یؤخذ على تعریفات أهل الكالم، وتعریفات ابن األثیر السابقة:      

إهمالهم في هذا التقسیم لذكر توحید األلوهیة والدعوة إلى إخالص الدین P وٕافراده وحده بجمیع  
الذي هو زبدة دعوة الرسل وروحها، والذي هو معنى ال إله إال هللا فهذا النوع من أنواع العبادة، 

  .)٤(التوحید ال ذكر له عندهم البتة
رحمه هللا بعد أن بین خطأ المتكلمین في تعریف  )٥(ولهذا یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة

ان جمیعه حقا: فإن التوحید: " ما یسمونه توحیدًا: فیه ما هو حق، وفیه ما هو باطل، ولو ك

                                                           

تحقیق: جماعة من  -محمد بن عالء الدین علّي بن محمد ابن أبي العز الحنفي -) شرح العقیدة الطحاویة١(
 ).٧٨م (ص٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ١ط - دار السالم للطباعة والنشر - العلماء، تخریج: ناصر الدین األلباني

بد هللا، الشهیر بابن قیم الجوزیة، تتلمذ لشیخ اإلسالم ) هو: محمد بن أبي بكر بن أیوب الّزرعي الدمشقّي، أبو ع٢(
ابن تیمیة، وهو اّلذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وله تصانیف كثیرة منها: (إعالم 

خیر الدین بن محمود  - )، األعالم٨/٢٨٧ه. انظر شذرات الذهب (٧٥١الموقعین) و( شفاء العلیل)، توفي سنة 
 ).٦/٥٦م ( ٢٠٠٢أیار / مایو  - ١٥ط - دار العلم للمالیین - لي بن محمد الزرك

 - محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ابن قیم الجوزیة - نعبد وٕایاك نستعین) مدارج السالكین بین منازل إیاك ٣(
 ).٣/٤١٧م (١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦، ٣ط -دار الكتاب العربي، بیروت -تحقیق: محمد البغدادي

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد  -الجهمیة في تأسیس بدعهم الكالمیةانظر: بیان تلبیس ) ٤(
 - تحقیق: مجموعة من المحققین -السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي

 ).١٣٨/ ٣( - هـ ١،١٤٢٦ط -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف
العّالمة الفقیه الحافظ القدوة، شیخ اإلسالم تقّي الّدین أبو العّباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد  اإلمام) هو: ٥(

بحّران الّسالم بن عبد اّ} بن أبي القاسم، ابن تیمّیة الحّرانّي ثّم الّدمشقّي، كان مولده یوم االثنین عاشر ربیٍع األّول 
ه وأجاده، له مصنفات أكثر من أن تحصر، توفي رحمه هللا في لیلة ، لم یبق فن إال جمعسنة إحدى وسّتین وسّتمائة

االثنین العشرین من ذي القعدة سنة ثماٍن وعشرین وسبعمائٍة في سجن القلعة في دمشق. انظر البدایة والنهایة 
  ).٨٤/ ٤)، والعبر (١٨/٢٩٦(



 ٢٦

المشركین إذا أقروا بذلك كله لم یخرجوا من الشرك الذي وصفهم هللا به في القرآن، وقاتلهم علیه 
 . )١(؛ بل البد أن یعترفوا أنه ال إله إال هللا "�الرسول 

                                                           

  ).١٠١/ ٣) مجموع الفتاوى (١(



 ٢٧

 .منهج ابن األثیر في توحید الربوبیة: المبحث الثاني
سبق بیانها، وهو أحد قسمي توحید المعرفة توحید الربوبیة هو أحد أنواع التوحید التي 

  واإلثبات المسمى بالتوحید العلمي الخبري، أو االعتقادي القولي.
وهذا النوع من التوحید قائٌم على إفراد هللا تعالى بالخلق والملك، وأنه سبحانه خالق كل شيء، 

، )١(یه بما شاء سبحانهوأنه تعالى المالك للكون أجمع ال شریك له فیه، وأنه المدبر والمتصرف ف
  وقد تطرق ابن األثیر لبعض مسائل هذا النوع، وهو ما سیوضحه الباحث في المطالب التالیة.

  

  المطلب األول: تعریف توحید الربوبیة:
یة، فذكر كالما هنا تطرق اإلمام بن األثیر رحمه هللا في ثنایا كتبه للحدیث عن توحید الربوب

وذكر كالما هناك، وللوقوف على تمام رأیه في توحید الربوبیة، كان البد من جمع كالمه إلى 
  بعضه، وترتیبه على النحو التالي:

  

 أوًال: معنى الرب لغًة:
اْألََمُة  َتِلدَ  وَأنْ : " �اللغة فقال في شرح قول النبي  يبن األثیر رحمه هللا معنى الرب فبین ا 

: " الّرّب یطلق في الّلغة على المالك، والّسّید، والمدّبر، والمرّبي، والقّیم، والمنعم )٢(" َربََّتَها َها أوربّ 
")٣(.  

،            )٤(وقال في موضع آخر: " الرب: السید، والمالك، والصاحب، والمدبر، والمربي، والمولى "    
  .)٥(صاحب، والمدبر، والخالق وغیر ذلك "وقال في موضع آخر: "الرب: المالك، والسید، وال

هذه بعض المعاني الّلغویة التي أشار إلیها بن األثیر، والتي قد جاءت متوافقة مع ما یذكره 
  . )٦(غیره من أهل اللغة

  
  
  

                                                           

دار ابن الجوزي، المملكة  -محمد بن صالح بن محمد العثیمین -على كتاب التوحید ) انظر: القول المفید١(
  )١٣، ١٢/ ١(هـ ١٤٢٤، محرم ٢ط - العربیة السعودیة

المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل، عن  ) جزء من حدیث أخرجه مسلم في صحیحه=٢(
 - ه١٤٢٤، ١دار الفكر، بیروت ط -ارتحقیق: صدقي العط –لإلمام مسلم بن الحجاج النیسابوري  �رسول هللا 

  ). ٣١،(ص: ١، كتاب اإلیمان، باب بیان اإلیمان واإلسالم واإلحسان، حدیث رقمم٢٠٠٣
  ).٣٣٨) النهایة (ص: ٣(
  ).١/٢١٢جامع األصول () ٤(
تحقیق:  أحمد بن  -البن األثیر ابي السعادات المبارك بن محمد الجزري - الشافي في شرح مسند الشافعي) ٥(

  ).١/٥٣٢م  (٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١ط - مكتبة الرشد، الریاض - مان، أبي تمیم یاسر بن ابراهیمسلی
  ).٢/٣٨١انظر: مقاییس اللغة البن فارس () ٦(



 ٢٨

  ثانیًا: معنى توحید الربوبیة اصطالحًا " شرعًا ":
معنى فقال في شرح قول النبي أشار أبن األثیر رحمه هللا إلى ما یتضمنه توحید الربوبیة من 

، )٢(: " یرید بقوله: السید هللا: أن حقیقة السؤدد P، وأن الخلق كلهم عبید له ")١(" السید هللا: " �
  .)٣(وقال في موضع آخر في شرح هذه الكلمة: " أي هو الذي تحق له السیادة "

قال: " كره أن یجعل مالكه ربًا له  )٤(" يبِّ ده رَ سیِّ وك لِ ملُ ل المَ قُ  یَ َال ولذلك لما شرح حدیث " 
  .)٥(لمشاركة هللا تعالى في الربوبیة "

وكذلك عند بیانه لمعنى كلمة االبتداع قال: " االبتداع: إذا كان من هللا وحده فهو إخراج الشيء من 
  .)٦(العدم إلى الوجود، وهو تكوین األشیاء بعد أن لم تكن، ولیس ذلك إال إلى هللا تعالى "

مه هللا أن حقیقة الربوبیة مختصة P تعالى دون سواه، وهذا هو معنى " توحید فبین رح
  الربوبیة " في الشرع، فإن معناه: إفراد هللا تعالى بالربوبیة على ما تقتضیه من المعاني الكثیرة.

فاP سبحانه وتعالى هو الرب وحده ال شریك له، وهو السید الذي ال شبه له، وال مثل في 
  .)٧(ه، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ علیهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق واألمرمثل سؤدد

  

  :المطلب الثاني: االستدالل على توحید الربوبیة
ه، أشار ابن األثیر رحمه هللا إلى بعض األدلة التي یستدل بها على توحید هللا في ربوبیت

وعند تتبع هذه األدلة التي ذكرها اإلمام ابن األثیر رحمه هللا أو التي أشار إلیها في معرفة هللا 
  ا هي: دلیل الفطرة، ودلیل السمع.واإلقرار بربوبیته، نجد أنه قد ذكر اثنین منه

  وبیان ذلك كالتالي:
  الدلیل األول: دلیل الفطرة:

فة هللا فطریة، وأن الفطرة دلیل على وجود هللا تعالى یقرر اإلمام ابن األثیر رحمه هللا أن معر 
وربوبیته، وكالمه في ذلك یتناول معنى الفطرة، وداللتها على توحید الربوبیة، وأخیرًا ربطها بالمیثاق 

  الذي أخذه هللا جل وعال على بني آدم في عالم الذر، وبیان ذلك كالتالي:
                                                           

، وقال شعیب األرنؤوط: إسناده ٢٦/٢٣٤، ١٦٣٠٧) جزء من حدیث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، حدیث رقم ١(
، ٤٨٠٦ كتاب االدب، باب في كراهیة التمادح، حدیث رقم صحیح على شرط مسلم، وأبو داوود في سننه،

  ، وصححه األلباني فیه.٧٢٢ص
  ). ١١/٥٠جامع األصول () ٢(
  ). ٤٥١النهایة (ص: ) ٣(
: ِلَعْبِدهِ  َأَحُدُكمْ  َیُقلْ  َال ) بلفظ: " ٤٥٣/ ١٥لم یجده الباحث بهذا اللفظ، وروى اإلمام أحمد في مسنده نحوه () ٤(

. وقال األرنؤوط: " إسناده صحیح على " َسیِِّدي: ِلَیُقلْ  َوَلِكنْ  َربِّي،: ِلَسیِِّدهِ  اْلَعْبدُ  َیُقلِ  َوَال  َفَتاَي،: ِلَیُقلْ  َوَلِكنْ  َعْبِدي،
  شرط الشیخین ".

  ). ٣٣٨(ص:  لنهایةا) ٥(
  ).٢٨٠/ ١جامع األصول () ٦(
  ).١٤٢/ ١انظر: تفسیر الطبري () ٧(



 ٢٩

  أوًال: معنى الفطرة لغًة:
، وقال في )١(رحمه هللا معنى الفطرة في اللغة فقال: " الفطرة: الخلقة "بین ابن األثیر  

: " الفطر: االبتداء واالختراع، والفطرة ، وقال في كتابه النهایة)٢(موضع آخر: " ابتداء الخلقة "
  .)٣("الحالة منه، كالجلسة والّركبة 

  .)٤(اللغةهذا هو معنى الفطرة في اللغة، وهو موافق لما یذكره غیره من أهل 
  

  : )٥(ثانیًا: معنى الفطرة " اصطالحاً 
تكلم ابن األثیر عن معنى الفطرة اصطالحًا، وذلك عند شرحه لألحادیث التي فیها كلمة 

 الفطرة، وهي كالتالي:
: " الفطرة: الخلقة، وأراد )٦(" اْلِفْطَرةِ  َعَلى ُیوَلدُ  َمْوُلودٍ  ُكلُّ " قال عند شرحه حدیث  الحدیث االول:

  .)٧(مّلة اإلسالم" به:
وقال في موضع آخر: " ومعنى هذا الحدیث: أن المولود یولد على نوع من الجبلة، وهي  

فطرة هللا تعالى، وكونه متهیئًا لقبول الحقیقة طبعًا وطوعًا، ولو خّلته شیاطین اإلنس والجن وما 
 . )٨(یختار، لم یختر إال إیاها "

، وذلك أن السلف الذین فسروا الفطرة لكالم السلفما ذكره ابن األثیر رحمه هللا موافق 
باإلسالم، لم یقصدوا أن الولد یولد عالمًا بأحكام الدین من التوحید وغیره، وٕانما قصدوا أن الفطرة 
تستلزم معرفة هللا تعالى وتوحیده، یقول ابن القیم: " ومما ینبغي أن یعلم أنه إذا قیل: ولد على 

و على هذه الملة، أو خلق حنیفًا، فلیس المراد به أنه حین خرج من بطن الفطرة، أو على اإلسالم، أ
                                                           

  ).٢٧٠/ ١جامع األصول () ١(
 ).٢٥٣/ ٤المصدر السابق () ٢(
 ).٧١٠النهایة (ص: ) ٣(
المكتبة  - تحقیق:  یوسف الشیخ محمد -أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر الرازي - انظر: مختار الصحاح) ٤(

 ). ٥٦/ ٥)، لسان العرب (٢٤١(ص:  -م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ٥ط - الدار النموذجیة، صیدا -العصریة
لماء للفطرة وما هو الراجح منها، أو ما یصح في معناها، وما ال یصح، واألدلة ) لمعرفة المعاني التي ذكرها الع٥(

في مسائل القضاء  واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة، والمسائل المتعلقة بذلك وبالتفصیل. انظر: شفاء العلیل
 - معرفة، لبناندار ال - محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة -والقدر والحكمة والتعلیل

 ) وما بعدها. ٧٧٥/ ٢(م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨
 - وسننه وأیامه  �الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا ) أخرجه البخاري في صحیحه = ٦(

قام على نشره: علي بن حسن بن علي بن علي بن الحمید  -الحافظ محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي
، ١٣٨٥المشركین، حدیث رقم، كتاب الجنائز، باب ما قیل في أوالد الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة –الحلبي األثري

)٣٨٤/ ١( . 
 ). ٥٢٣/ ٨) جامع األصول (٧(
 ). ٢٧٠/ ١) المصدر السابق (٨(



 ٣٠

��º�¹«�¼�½����﴿أمه یعلم هذا الدین ویریده، فإن هللا یقول:  �̧¶�µ½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ﴾ 
) ولكن فطرته موجبة مقتضیة لدین اإلسالم لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم ٧٨النحل: (

ت الفطرة ومقتضیاتها تحصل شیئا بعد شيء، اإلقرار بخالقه ومحبته وٕاخالص الدین له، وموجبا
 . )١(بحسب كمال الفطرة، إذا سلمت من المعارض "

وقال ابن األثیر في موضع آخر في شرح معنى الفطرة في هذا الحدیث: " المعنى أّنه یولد 
رقها على نوٍع من الجبّلة والّطبع المتهّیئ لقبول الّدین، فلو ترك علیها الستمّر على لزومها ولم یفا

إلى غیرها، وٕاّنما یعدل عنه من یعدل آلفٍة من آفات البشر والتّقلید، ... وقیل: معناه كّل مولوٍد یولد 
على معرفة اّ} واإلقرار به، فال تجد أحًدا إّال وهو یقّر بأّن له صانعا، وٕان سّماه بغیر اسمه، أو 

  .)٢"( عبد معه غیره
  

 َخْمٌر، اْآلَخرِ  َوِفي َلَبٌن، َأَحِدِهَما ِفي ِبِإَناَءْینِ  أُِتیتُ وَ . ..قال عند شرحه حدیث "  الحدیث الثاني:
: )٣(".. اْلِفْطَرةَ  َأَصْبتَ  َأوْ  - اْلِفْطَرةَ  ُهِدیتَ : َفَقالَ  َفَشِرْبُتُه، اللََّبَن، َفَأَخْذتُ  ِشْئَت، أَیَُّهَما ُخذْ : ِلي َفِقیلَ 

  .)٤(: " الفطرة: اإلسالم ")٣("..
 

اِربِ  َوَقصُّ  اَألْظَفاِر، َوَتْقِلیمُ  الَعاَنِة، َحْلقُ : الِفْطَرةِ  ِمنَ حدیث " ند شرحه قال ع الحدیث الثالث:  الشَّ
، وقال في موضع آخر: " أي من الّسّنة، یعني سنن )٦(الفطرة: ها هنا اإلسالم، وقیل السنة ": " )٥("

تفسیرها  یقارب بالسنةللفطرة ، وتفسیره )٧(سنن األنبیاء علیهم الّسالم اّلتي أمرنا أن نقتدي بهم "
باإلسالم، الن المقصود أن هذه الخصال المذكورة في الحدیث من سنن األنبیاء، وسنن األنبیاء هي 

  اإلسالم.
  

  الفطرة على توحید الربوبیة:معنى ثالثًا: داللة 
تضمن ما ذكره ابن األثیر في معنى الفطرة بیان أن معرفة هللا تعالى واإلقرار بربوبیته مركوزة 

ي الفطرة البشریة، وأن اإلنسان یولد مفطورًا على توحید هللا تعالى، واالعتراف بأنه الخالق المدبر ف

                                                           

  ). ٧٨٩/ ٢) شفاء العلیل (١(
  ). ٧١٠) النهایة (ص: ٢(
 ﴾j�i�h�g�f�e�d�c ﴿اء، باب قول هللا ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب أحادیث األنبی٣(

  ).٤٧١/ ٢، (٣٤٣٧]، حدیث رقم١٦[مریم:
  ). ٣٨/ ٤) جامع األصول (٤(
  ). ١٣٥/ ٤، (٥٨٨٩) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب اللباس، باب قص الشارب، حدیث رقم٥(
  ).٧٦٤/ ٤) جامع األصول (٦(
  ).٧١٠) النهایة (ص: ٧(



 ٣١

المتصرف في هذا الكون، ومعنى ذلك أن معرفة هللا تعالى فطریة، وأن الفطرة دلیل على وجود هللا 
  تعالى، وعلى ربوبیته لخلقه أجمعین.

 ي دل علیه الكتاب والسنة:وهذا الذي ذكره ابن األثیر هو الصواب الذ
£�¤�¥�£�¤�¥�£�¤�¥�£�¤�¥�����﴿أما الدلیل من السنة فقد تقدم بعضه، وأما من الكتاب فمنه قوله تعالى: 

ª�©� �̈§�¦ª�©� �̈§�¦ª�©� �̈§�¦ª�©� ]، قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة: " وهذا استفهام إنكار ١٠[إبراهیم:  ﴾¦�§̈�
ن أنه لیس بمعنى النفي واإلنكار على من لم یقر بهذا النفي، والمعنى: ما في هللا شك، وأنتم تعلمو 

في هللا شك، ولكن تجحدون انتفاء الشك جحودًا تستحقون أن ینكر علیكم هذا الجحد. فدل ذلك 
على أنه لیس في هللا شك عند الخلق المخاطبین، وهذا یبین أنهم مفطورون على اإلقرار، وٕاال 

  .)١( فاألمر النظري مسلتزم للشك قبل العلم، ال سیما إذا كانت طرقه خفیًة طویلة ..."
  

  رابعًا: ربط الفطرة بالمیثاق الذي أخذه هللا على عباده في عالم الذر:
أشار ابن األثیر رحمه هللا إلى ارتباط الفطرة بهذا المیثاق الذي أخذه هللا على عباده 

 َح،َأْصبَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى اVَِّ  َرُسولُ  َكانَ : " في عالم الذّر، وذلك عند شرحه حدیث
ْسَالِم، ِفْطَرةِ  َعَلى َأْصَبْحَنا: «َقالَ  فقال: " الفطرة: ابتداء الخلقة، وهي إشارة إلى  )٢(..." اإلِْ

�����f�e﴿كلمة التوحید حین أخذ هللا العهد بها على ذریة آدم، فقال:  d�c�bf�e� d�c�bf�e� d�c�bf�e� d�c�b﴾ 
  .)٣( ]"١٧٢[األعراف: 

  
وبین المیثاق الذي أخذه هللا تعالى  هناك ارتباط وثیق بین المعرفة الفطریة التي سبق ذكرها،      

�����W�V�W�V�W�V�W�V﴿على بني آدم وهم في عالم الذر، وهذا ما یذكره لنا القرآن الكریم حیث یقول هللا تعالى: 
�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X

                                                           

 - ي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم ابن تیمیة الحراني تق - العقل والنقل ) درء تعارض١(
، ٢ط - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، المملكة العربیة السعودیة -تحقیق:  الدكتور محمد رشاد سالم

  ).٤٤١/ ٨( –م  ١٩٩١ -هـ  ١٤١١
أبو بكر بن أبي شیبة، عبد هللا بن  -دیث واآلثارالمصنف في األحا) أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه = الكتاب ٢(

)، وأحمد ٣٢٤/ ٥( -هـ ١٤٠٩، ١ط - مكتبة الرشد ، الریاض -تحقیق: كمال یوسف الحوت -محمد بن إبراهیم 
 -الدارمي)، وقال األرنؤوط: إسناده صحیح على شرط الشیخین، والدارمي في مسنده = مسند ٧٧/ ٢٤في مسنده، (

دار المغني  -تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني -ن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي أبو محمد عبد هللا ب
)، وصححه األلباني في ٣٧٨/ ٢(م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤١٢، ١ط -للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة

لدین، بن الحاج أبو عبد الرحمن محمد ناصر ا -سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدهاالصحیحة = 
 ). ١٢٣٠/ ٦( - ١ط - مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض -نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني

 ). ٢٥٣/ ٤) جامع األصول (٣(



 ٣٢

s�r�q�p�os�r�q�p�os�r�q�p�os�r�q�p�o� � �� � �� � �� � � �c�b�a� �̀ _�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�c�b�a� �̀ _�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�c�b�a� �̀ _�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�c�b�a� �̀ _�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t
dddd�������� j�i�h�g�f�ej�i�h�g�f�ej�i�h�g�f�ej�i�h�g�f�e﴾   :١٧٤ - ١٧٢[األعراف.[  

رحمه هللا في تفسیر هذه اآلیة: " یخبر تعالى أّنه استخرج ذّرّیة بني آدم من  )١(ال ابن كثیرق
أصالبهم، شاهدین على أنفسهم أّن اّ} رّبهم وملیكهم، وأّنه ال إله إّال هو، كما أّنه تعالى فطرهم 

  .)٢(على ذلك وجبلهم علیه "
أخذه هللا تعالى على بني آدم قبل أن وبالذي أشار إلیه ابن األثیر یعلم أن هناك میثاق 

یخرجوا إلى الدنیا، وأنهم أقروا له بالربوبیة في عالم الذر عن معرفة منهم به، ثم أخرجهم هللا من 
  .)٣(أصالب آبائهم مخلوقین مطبوعین على تلك المعرفة وذلك اإلقرار

الذي أخذه هللا تعالى  وبهذا یظهر ارتباط المعرفة الفطریة التي یولد علیها اإلنسان بالمیثاق
  على عباده في عالم الّذّر.

  
  الدلیل الثاني: دلیل السمع:

قد سبق بیان ما قرره اإلمام ابن األثیر رحمه هللا من فطریة معرفة هللا تعالى، وأن الفطرة 
دلیل على توحید الربوبیة، ولكن لما كانت فطرة اإلنسان قد تنحرف بسبب البیئة التي یعیش أو ینشأ 

ا، جاءت األدلة السمعیة من الكتاب والسنة تقرر هذا التوحید وتبینه، وتذكر اإلنسان بما استقر فیه
  في فطرته من معرفة هللا تعالى وتوحیده.

" إّن اVّ : �وقد أشار اإلمام ابن األثیر رحمه هللا إلى هذا إذ قال في شرح قول النبي 
: " یرید أّن اّ} یخلق الّصناعة وصانعها، كقوله تعالى )٤(عة "نْ ّل صَ كُ  عُ نَ صْ یَ وِ  مِ زْ خَ الْ  عَ انِ صَ  عُ نَ صْ یً 

  .)٥("واّ} خلقكم وما تعملون " "

                                                           

) هو الحافظ الكبیر عماد الّدین إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن زرع البصروّي ثم الدمشقي ١(
نة سبعمائة، وقدم دمشق وله سبع سنین، وصاهر المّزي، وصحب ابن تیمّیة، كان كثیر الفقیه الشافعي، ولد س

االستحضار، قلیل النسیان، جید الفهم، من مصنفاته: البدایة والنهایة، وتفسیر القرآن العظیم، توفي رحمه هللا 
 ).٣٢٠)، واألعالم (ص: ٣٩٧/ ٨ه. انظر: شذرات الذهب (٧٧٤

تحقیق:   -أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي -تفسیر ابن كثیر ) تفسیر القرآن العظیم=٢(
  )٥٠٠/ ٣م( ١٩٩٩ - هـ ٢،١٤٢٠ط -دار طیبة للنشر والتوزیع -سامي بن محمد سالمة

أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر  -) انظر: التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید٣(
وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة  -حقیق:  مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبیر البكريت -القرطبي

 ).٩٠/ ١٨( - هـ  ١٣٨٧ -المغرب –
تحقیق: د. عبد  -محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري - ) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد٤(

 ). ١٨١/ ٤)، وصححه األلباني في الصحیحة (٤٦الریاض (ص: دار المعارف السعودیة، - الرحمن عمیرة
، وقال ابن ابن األثیر في بیان معنى الخزم في نفس الموضع: " الخزم بالتحریك: شجر )٢٦٣) النهایة (ص: ٥(

 یتخذ من لحائه الحبال".



 ٣٣

إثبات الخلق P تعالى وحده، فاP سبحانه  انتضمنیا ابن األثیر مذكره والحدیث اللذان اآلیةف
  هو الخالق وحده وال خالق غیره.

ن األثیر على هذا التوحید، هو شرحه لبعض وكذلك من األدلة السمعیة التي استدل بها اب
  ، والتي منها:األسماء التي تتعلق بتوحید الربوبیة

: هو اّلذي أوجد األشیاء جمیعها بعد أن لم تكن الخالقاسم هللا الخالق: یقول ابن األثیر: "  -١
، فهو باعتبار تقدیر ما منه وجودها، وباعتبار اإلیجاد على وفق )١(موجودة، وأصل الخلق التّقدیر

  .)٢(التّقدیر خالٌق "
" فقال: " البدیع: المبدع، وهو الخالق المخترع ال عن  البدیعوبهذا المعنى تقریبًا فسر اسم هللا " 

ء واخترعها فقال: " هو اّلذي أنشأ األشیا المبدئ، وبنحو ذلك أیضًا فسر اسم هللا )٣(مثال سابق "
  .)٤(ابتداًء من غیر سابق مثاٍل"

  

: هو الذي خلق الخلق ال عن مثال، إال أن لهذه البارئاسم هللا البارئ: یقول ابن األثیر: "  -٢
اللفظة من االختصاص بالحیوان ما لیس لها بغیره من المخلوقات، وقلما تستعمل في غیر الحیوان، 

 .)٥(ألرض "فیقال: برأ هللا النسمة، وخلق السموات وا
 
: هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة، ومعنى " المصّوراسم هللا المصور: قال ابن األثیر:  -٣

، وقال في موضع أخر: " المصّور: هو اّلذي صّور جمیع )٦(التصویر: التخطیط والتشكیل "
ى اختالفها الموجودات ورّتبها، فأعطى كّل شيٍء منها صورة خاّصًة، وهیئًة منفردًة یتمّیز بها عل

 .)٧(وكثرتها "
  

" وكذلك من أدلة توحید الربوبیة التي ذكرها ابن األثیر حدیث ابن عباس رضي هللا عنهما 
َالةِ  ِإَلى َقامَ  ِإَذا َیُقولُ  َكانَ ، ����أّن رسول هللا   ُنورُ  ْنتَ أَ  اْلَحْمدُ  َلكَ  اللُهمَّ : «اللَّْیلِ  َجْوفِ  ِمنْ  الصَّ

َماَواتِ  َماَواتِ  َقیَّامُ  َأْنتَ  اْلَحْمُد، َوَلكَ  َواْألَْرِض، السَّ َماَواتِ  َربُّ  َأْنتَ  اْلَحْمُد، َوَلكَ  َواْألَْرِض، السَّ  السَّ
، َوَمنْ  َواْألَْرضِ   َوالنَّارُ  َحقٌّ، َواْلَجنَّةُ  َحقٌّ، َوِلَقاُؤكَ  اْلَحقُّ، َوَقْوُلكَ  اْلَحقُّ، َوَوْعُدكَ  اْلَحقُّ، َأْنتَ  ِفیِهنَّ

                                                           

  ). ٢١٣/ ٢) انظر: مقاییس اللغة البن فارس (١(
  ). ٢٨١) النهایة (ص: ٢(
  ). ٤/١٧٢( ) جامع األصول٣(
  ).١٨٠/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٦٥) النهایة (ص: ٤(
  ). ٤/١٧٧) جامع األصول (٥(
  ).٤/١٧٧) المصدر السابق (٦(
  ). ٥٢٩) النهایة (ص: ٧(



 ٣٤

 َخاَصْمُت، َوِبكَ  أََنْبُت، َوإَِلْیكَ  َتَوكَّْلُت، َوَعَلْیكَ  آَمْنُت، َوِبكَ  َأْسَلْمُت، َلكَ  اللُهمَّ  َحقٌّ، اَعةُ َوالسَّ  َحقٌّ،
ْرُت، َقدَّْمتُ  َما ِلي َفاْغِفرْ  َحاَكْمُت، َوإَِلْیكَ    .)١(" َأْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  ِإَلِهي َأْنتَ  َوَأْعَلْنُت، َوَأْسَرْرتُ  َوَأخَّ
: وهي من )٣("قّیوم وفي أخرى " )٢("قّیمقال ابن األثیر في شرح هذا الحدیث: " وفي روایٍة "       

أبنیة المبالغة، وهي من صفات اّ} تعالى، ومعناها: القائم بأمور الخلق، ومدّبر العالم في جمیع 
ائم بنفسه مطلقًا ال بغیره، وهو ، ثم قال: " والقّیوم: من أسماء اّ} تعالى المعدودة، وهو الق)٤(أحواله "

  . )٥(وهو مع ذلك یقوم به كّل موجوٍد، حّتى ال یتصّور وجود شيٍء وال دوام وجوده إّال به "
وعند شرحه السم هللا الحق الوارد في الحدیث السابق قال: " هو الموجود حقیقة المتحّقق 

  .)٦(وجوده وٕالهّیته "
  

ى بالحقیقة إذ وجوده لنفسه لم یسبقه عدٌم وال یلحقه : " وهذا الوصف ّ} تعال)٧(یقول القرطبي
عدٌم، وما عداه مّما یقال علیه هذا االسم مسبوٌق بعدٍم، ویجوز علیه لحاق العدم، ووجوده من 

  .)٨(موجده ال من نفسه "
توحید الربوبیة من القرآن والحدیث مما تعرض له وأشار إلیه اإلمام ابن  )٩(فهذه بعض أدلة

  هللا.األثیر رحمه 

                                                           

  ).٣٥٤، (ص: ١٦٩٢) أخرجه مسلٌم في صحیحه، كتاب الصالة، باب الدعاء في صالة اللیل، حدیث رقم١(
  ).٤/٢٤١، (٦٣١٧تاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه باللیل، حدیث رقم) أخرجها البخاري في صحیحه، ك٢(
)، وقال المحقق حسین سلیم أسد: إسناده صحیح. واإلمام البخاري في ٢/٩٣٢) أخرجها اإلمام الدارمي في مسنده (٣(

  ).١١٩خلق أفعال العباد (ص: 
  ). ٧٨٢) النهایة (ص: ٤(
  ).٧٨٢(ص:  مصدر السابق) ال٥(
  ). ٢٢٠السابق (ص: ) المصدر٦(
) هو اإلمام أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي القرطبي صاحب كتاب "التذكرة ٧(

"التذكرة بأمور اآلخرة"، والجامع ألحكام القرآن، وكان إماما علما، من الغّواصین على معاني الحدیث، حسن 
  ).٥/٣٢٢)، واألعالم (٥٨٤/ ٧هب (ه. انظر: شذرات الذ٦٧١التصنیف، جید النقل. توفي 

 - أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدین القرطبي -ألحكام القرآن = تفسیر القرطبي) الجامع ٨(
  ).٨/٣٣٦( - م  ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤، ٢ط - دار الكتب المصریة، القاهرة -تحقیق:  أحمد البردوني وٕابراهیم أطفیش

تاب والسنة كثیرٌة جدًا، وقد بین القرآن وكذلك السنة هذا النوع أشد بیان، فال تكاد ) أدلة توحید الربوبیة من الك٩(
سورة من سور القرآن تخلو عن ذكر هذا النوع من توحید الربوبیة، أو اإلشارة إلیه، فهو كاألساس بالنسبة ألنواع 

تحقاق هللا تعالى للعبادة وحده دون التوحید األخرى، وما ورد في السمع من أدلة توحید الربوبیة إنما هو لبیان اس
سواه، فتقریر توحید الربوبیة، وأنه ال خالق إال هللا، یستلزم أال یعبد اإلنسان إال هللا، الن الخالق المدبر المالك، هو 
الجدیر وحده بالعبادة، وهو المستحق وحده للحمد، والشكر، والذكر، والدعاء، والرجاء، وغیر ذلك من أنواع العبادة، 
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) وما ٧٩)، وشرح العقیدة الطحاویة (ص: ٦٢-١/٦٠]. انظر: تفسیر القرآن العظیم (٢٣ - ٢١﴾ [البقرة: ²
) وما ٨والنشر اإلسالمیة (ص: دار التوزیع  -بعدها، واإلیمان (أركانه، حقیقته، نواقضه) للدكتور محمد نعیم یاسین

  بعدها.



 ٣٦

  .في توحید األسماء والصفاتابن األثیر  منهج: المبحث الثالث
توحید األسماء والصفات هو أحد أنواع التوحید الثالثة، وأحد قسمي توحید المعرفة واإلثبات، 

  أو التوحید العلمي الخبري.
ثبات االسماء الحسنى والصفات العلى P رب العالمین، وتفرده بها ومدار هذا التوحید على إ

عنها، وتنزیهه سبحانه عن  )٥(والتشبیه )٤(والتمثیل )٣(والتعطیل )٢(، ونفي التحریف)١(من غیر تكییف
  .)٦(سبحانه عن كل نقص وعن كل عیب

عاني ومعلوٌم أن اإلمام ابن األثیر رحمه هللا من العلماء الذین اشتهروا في بیان غریب وم
، وتعرض في أثناء ذلك إلى شرح وبیان األحادیث التي تتضمن أسماء هللا �أحادیث النبي 

وصفاته، وكان له رأي في مباحث األسماء والصفات، ولما كان كالمه في ذلك مفرقًا في جمیع 
مصنفاته اقتضى بیان منهجه في هذا الباب تّتبع ما ذكره عن كل مسألة فیه وضم بعضه إلى 

ى أن تكون المسائل المتعلقة باألسماء في مطلب، والمسائل المتعلقة بالصفات في بعض، عل
لك، وأسأل مطلب آخر، مع بیان ما وافق فیه السلف أو ما خالفهم فیه إن كانت المسألة تحتمل ذ

  هللا التوفیق والسداد.
  

  
  

                                                           

  ) التكییف: هو حكایة كیفیة الصفة وأنها على هیئة كذا وكذا، أو السؤال عنها بكیف.١(
  ) التحریف لغة: التغییر، مأخوذ من قولهم: حرفت الشئ عن وجهه حرفا إذا أملته وغیرته.٢(

  ) مادة ( ح ر ف).٤٣/ ٩انظر: لسان العرب (
ص لفظا أو معنى، فالتحریف اللفظي مثل: نصب لفظ الجاللة في قوله تعالى:" وكلم هللا اصطالحا: تغییر الن

موسى تكلیما" لیكون التكلیم من موسى، والتحریف المعنوي مثل: تحریف معنى الیدین المضافتین إلى هللا بالنعمة أو 
  القدرة وغیر ذلك.

 ) مادة ( ع ط ل)٤٥٤/ ١١انظر: لسان العرب ( ) التعطیل لغة: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ.٣(
  واصطالحا: إنكار ما یجب P تعالى من األسماء والصفات، أو إنكار بعضه.

  ) التمثیل: هو إثبات مثیل للشئ.٤(
  ) التشبیه: هو إثبات مشابه للشئ.٥(

والتمثیل یقتضي المماثلة  والفرق بین التشبیه والتمثیل أن التشبیه یقتضي المشابهة والمساواة في أكثر الصفات،
خلیل  - والمساواة من كل وجه، وقد یطلق أحدهما على اآلخر. انظر: هذه التعریفات من شرح العقیدة الواسطیة

 - الخبر –دار الهجرة للنشر والتوزیع  - ضبط نصه وخّرج أحادیثه: علوي بن عبد القادر السقاف -حسن هّراس
محمد بن صالح بن محمد  -ریة بتلخیص الحمویة للعثیمین)، وفتح رب الب٦٩ - ٦٦(ص:  -هـ ١٤١٥، ٣ط

فالح بن مهدي بن  - )، التحفة المهدیة شرح العقیدة التدمریة١٩، ١٨دار الوطن للنشر، الریاض (ص:  -العثیمین
  ).٢٦/ ١( -هـ١٤١٣، ٣ط - مطابع الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة - سعد بن مبارك آل مهدي، الدوسري

 ).٤٩، ٤٨/ ١ارج السالكین () انظر: مد٦(



 ٣٧

  المطلب األول: منهج ابن األثیر في أسماء هللا تعالى:
عرض ابن األثیر رحمه هللا لبعض المسائل المتعلقة بأسماء هللا تعالى، كما أنه شرح بعضها 

  وبین رأیه فیها، وبیان ذلك كله في المسائل التالیة:
  

  :المسألة األولى: بیان المراد بإحصاء أسماء هللا تعالى الوارد في الحدیث
ذكر ابن األثیر رحمه هللا عند حدیثه عن اسم هللا األعظم وأسمائه الحسنى حدیث أبا هریرة 

 لَ خَ ا دَ هَ ظَ فِ حَ  نْ ًا، مَ مَ اسْ )٢(ینَ عِ سْ تِ وَ  " إّن d تسعةً : �والذي فیه، قال رسول هللا  )١(رضي هللا عنه
، تم تكلم عن معنى اإلحصاء في )٤(ا "اهَ صَ حْ أَ  نْ " مَ . وفي روایة: )٣("رَ تْ وِ الْ  بُّ حِ ٌر یُ تْ وِ  هللاُ ّنة، وَ جَ الْ 

هذا الحدیث وذكر األقوال في ذلك دون أن یرجح، أو دون أن ینتقد، بل في كتابه جامع األصول 
وقیل: ... قال: " اإلحصاء: العدد والحفظ، والمراد: من حفظها على قلبه، ثم قال: وقیل: ...، 

، وفي كتابه النهایة في غریب الحدیث واألثر قال: " من أحصاها: أي من )٥(فذكر أقواًال أخرى "
" ففي الموضعین لم )٦(أحصاها علمًا بها وٕایماًنا، ثم قال: وقیل: ...، وقیل: ... وذكر أقواًال أخرى

  . یكن رأیه واحدًا في بیان المراد، حتى یجزم أنه هو رأیه الذي یتبناه
  

وأما بقیة اآلراء التي ذكرها ابن األثیر عند شرحه للحدیث فعند ضمها إلى بعضها من 
  :)٧(المواضع المختلفة تكون كالتالي

                                                           

 .١٧٣/ ٤) انظر: جامع األصول ١(
) استدل بعض العلماء بهذا الحدیث على أن أسماء هللا تعالى محصورة في هذا العدد، وخالفهم في ذلك كثیر، ٢(

ل:" اّتفق بل إن اإلمام النووي رحمه هللا نقل اتفاق العلماء على أن أسماء هللا تعالى لیست محصورة في هذا العدد فقا
العلماء على أّن هذا الحدیث لیس فیه حصٌر ألسمائه سبحانه وتعالى فلیس معناه أّنه لیس له أسماٌء غیر هذه 
الّتسعة والّتسعین وٕاّنما مقصود الحدیث أّن هذه الّتسعة والّتسعین من أحصاها دخل الجّنة فالمراد اإلخبار عن دخول 

اء ولهذا جاء في الحدیث اآلخر أسألك بكلٍّ اسٍم سّمیت به نفسك الجّنة بإحصائها ال اإلخبار بحصر األسم
). والذي قاله اإلمام النووي هو الذي رجحه كثیر ١٧/٥أواستأثرت به في علم الغیب عندك". شرح صحیح مسلم (

 ).١/١٢٢)، ومجموع فتاوى العثیمین (٦/٣٧٤من العلماء انظر: مجموع الفتاوى البن تیمیة (
ي صحیحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب في أسماء هللا تعالى وفضل من ) أخرجه مسلم ف٣(

  ).١٣١٨، (ص: ٦٧٠٤أحصاها، حدیث رقم
، ٤/٥٣٧، ٧٣٩٢) أخرجها البخاري في صحیحه كتاب التوحید، باب إن P مائة اسم إال واحدًا، حدیث رقم ٤(

تغفار، باب في أسماء هللا تعالى وفضل من أحصاها، حدیث ومسلٌم في صحیحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالس
  ).١٣١٩، (ص: ٦٧٠٥رقم
  ).١٧٥/ ٤) جامع األصول (٥(
  ).٢١٣) النهایة (ص: ٦(
  ) .٢١٣)، والنهایة (ص: ٤/١٧٦) انظر: جامع األصول (٧(



 ٣٨

لم یعّدها  �، ألّن الّنبّي �قیل: المراد: من استخرجها من كتاب اّ} تعالى وأحادیث رسوله _ ١
  وتكّلموا فیها. )٢(" )١(إال في " كتاب الترمذي لهم، ولهذا لم ترد مسرودة معدودة من هذه الكتب الستة

                                                           

العلم،  ) هو محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي نسبة إلى ترمذ، الضریر، الحافظ،١(
اإلمام، البارع، من مصنفاته: الجامع والمشهور بسنن الترمذي، وكتاب (العلل)، والشمائل، وغیر ذلك كثیر، قیل: 

ه رحمه هللا. انظر: سیر أعالم ٢٧٩ولد أعمى، والصحیح أنه أضر في كبره، بعد رحلته وكتابته العلم، توفي 
  ).٤/٢٧٨)، ووفیات االعیان (٢٧٠/ ١٣النبالء (

، (ص: ٣٥٠٧خرجها الترمذي في سننه كتاب أبواب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبیح بالید، حدیث رقم) أ٢(
)، من طریق الولید بن مسلم أخبرنا شعیب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن أبي األعرج عن أبي هریرة، قال: ٧٩٦

 ال الَِّذي اVَُّ  ُهوَ  الَجنََّة، َدَخلَ  َأْحَصاَها َمنْ  َواِحَدٍة، َغْیرَ  ِمَئةً  اْسًما، َوِتْسِعینَ  ِتْسَعةً  َتَعاَلى Vَِِّ  ِإنَّ  : "�قال رسول اّ} 
الُم، اْلُقدُّوُس، اْلَمِلُك، الرَِّحیُم، الرَّْحَمُن، ُهوَ  ِإال ِإَلهَ   اْلَخاِلُق، اْلُمَتَكبُِّر، اْلَجبَّاُر، اْلَعِزیُز، اْلُمَهْیِمُن، اْلُمْؤِمُن، السَّ
ُر، ِرُئ،اْلَبا زَّاُق، اْلَوهَّاُب، اْلَقهَّاُر، اْلَغفَّاُر، اْلُمَصوِّ ، الرَّاِفُع، اْلَخاِفُض، اْلَباِسُط، اْلَقاِبُض، اْلَعِلیُم، اْلَفتَّاُح، الرَّ  اْلُمِعزُّ

ِمیُع، اْلُمِذلُّ، ُكوُر، اْلَغُفوُر، ِظیُم،اْلعَ  اْلَحِلیُم، اْلَخِبیُر، اللَِّطیُف، اْلَعْدُل، اْلَحَكُم، اْلَبِصیُر، السَّ ، الشَّ  اْلَكِبیُر، اْلَعِليُّ
ِهیُد، اْلَباِعُث، اْلَمِجیُد، اْلَوُدوُد، اْلَحِكیُم، اْلَواِسُع، اْلُمِجیُب، الرَِّقیُب، اْلَكِریُم، اْلَجِلیُل، اْلَحِسیُب، اْلُمِقیُت، اْلَحِفیُظ،  الشَّ
، اْلَوِكیُل، اْلَحقُّ، ، اْلَمِتیُن، اْلَقِويُّ ، اْلُمِمیُت، اْلُمْحِیي، اْلُمِعیُد، اْلُمْبِدُئ، اْلُمْحِصي، اْلَحِمیُد، اْلَوِليُّ  اْلَقیُّوُم، اْلَحيُّ
َمُد، اْلَواِحُد، اْلَماِجُد، اْلَواِجُد، ُم، اْلُمْقَتِدُر، اْلَقاِدُر، الصَّ ُر، اْلُمَقدِّ ُل، اْلُمَؤخِّ  ْلَواِلي،ا اْلَباِطُن، الظَّاِهُر، اآلِخُر، اَألوَّ

، اْلُمَتَعاِلي، ، اْلُمْنَتِقُم، التَّوَّاُب، اْلَبرُّ ، اْلَجاِمُع، اْلُمْقِسُط، َواِإلْكَراِم، اْلَجاللِ  ُذو اْلُمْلِك، َماِلكُ  الرَُّءوُف، اْلَعُفوُّ  اْلَغِنيُّ
، اْلَماِنُع، اْلُمْغِني، ارُّ ُبورُ  الرَِّشیُد، اْلَواِرُث، اِقي،اْلبَ  اْلَبِدیُع، اْلَهاِدي، النُّوُر، النَّاِفُع، الضَّ " ، وقال األلباني في  .الصَّ

المصدر نفسه:" ضعیف بسرد االسماء" ، وقد ورد أیضا تفصیل التسعة والتسعین اسما المذكورة في الحدیث من 
  طریقین أخریین:

)، من ٦٣٦، (ص: ٣٨٦١االولى: أخرجها ابن ماجه في سننه، كتاب الدعاء، باب أسماء هللا عز وجل، حدیث رقم
طریق عبد الملك بن محمد الصنعاني ثنا زهیر بن محمج التمیمي ثنا موسى بن عقبة حدثني عبد الرحمن األعرج 
عن أبي هریرة به مع اختالف في سرد األسماء ونقص وتقدیم وتأخیر. وقد ضعف األلباني رحمه هللا هذه الطریق 

  في المصدر نفسه.     
) من طریق خالد بن مخلد القطواني ثنا عبد العزیز بن حصین بن ١/٦٣في المستدرك ( الثانیة: أخرجها الحاكم

به.قال الحاكم:  �الترجمان ثنا أیوب السختیاني وهشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن أبي هریرة عن النبي 
  عبد العزیز بن الحصین بن الترجمان ثقة وٕان لم یخرجاه.

وقد تكلم على حدیث سرد األسماء أیضًا شیخ اإلسالم ابن تیمیة فقال في مجموع  فتعقبه الذهبي بقوله: بل ضعفوه.
هو حدیث الّترمذّي روى  -أي أسماء هللا الحسنى  –)، فقال: " فالحدیث اّلذي فیه ذكر ذلك ٣٧٩/ ٦الفتاوى (

ج عن أبي هریرة األسماء الحسنى في " جامعه " من حدیث الولید بن مسلٍم عن شعیٍب عن أبي الّزناد عن األعر 
ورواها ابن ماجه في سننه من طریق مخلد بن زیاٍد القطواني؛ عن هشام بن حّساٍن عن محّمد بن سیرین عن أبي 

وٕاّنما كلٌّ منهما من كالم  �هریرة. وقد اّتفق أهل المعرفة بالحدیث على أّن هاتین الّروایتین لیستا من كالم الّنبّي 
  ض شیوخه الّشامّیین كما جاء مفّسًرا في بعض طرق حدیثه ".اهـ.بعض الّسلف فالولید ذكرها عن بع

  فخالصة كالم العلماء أن تفصیل األسماء زیادة مدرجة في الحدیث وال یصح رفعها. 



 ٣٩

من أخطر بباله عند ذكرها معناها، وتفّكر في مدلولها معّظمًا لمسّماها، ومقّدسًا وقیل: المراد:  _٢
 لذات هللا تعالى، معتبرًا بمعانیها، ومتدّبرًا راغبًا فیها وراهبا.ً 

أّنه سمیٌع بصیٌر فیكّف لسانه وسمعه عّما وقیل: أراد من أطاق العمل بمقتضاها، مثل من یعلم  _٣
 ال یجوز له، وكذلك باقي األسماء.

 ثم قال وبالجملة ففي كّل اسٍم یجریه على لسانه یخطر بباله الوصف الّداّل علیه. 
هذا ما ذكره اإلمام ابن األثیر من األقوال في بیان المراد بإحصاء أسماء هللا تعالى كما ورد في 

متقاربة، ویمكن رد بعضها إلى بعض، وهي تتضمن المفهوم األكمل لإلحصاء، الحدیث، وأغلبها 
  وأن للعبد من الثواب قدر ما بلغ منها في اإلحصاء مع إخالص النیة P تعالى.

رحمه )١(فسره به اإلمام البخاري نى الراجح لإلحصاء هو الحفظ، كماوكل ذلك ال یمنع أن یكون المع
  .)٢(هللا
  

  :شرح ابن األثیر بعض أسماء هللا تعالى المسألة الثانیة:
تعرض اإلمام ابن األثیر رحمه هللا في كتبه لشرح جملة كبیرة من أسماء هللا الحسنى التي 
ورد ذكرها في األحادیث، وكان شرحه یتسم باالختصار وعدم اإلطالة، فقد یذكر االسم وال یبین له 

 معنًى واحدًا، وهو إما یكون موافقًا ألهل السنة في شرحها وٕاما یكون مخالفًا، وسوف یتم التعلیق إال
فقط على ما خالف فیه أهل السنة أو ما علیه مالحظات، وقد بلغ عدد هذه األسماء التي شرحها 

  أكثر من تسعین اسمًا، وبیان ذلك فیما یلي:
  األحد والواحد:_ ٢، ١

ي تعریف اسم هللا االحد: " هو الفرد اّلذي لم یزل وحده ولم یكن معه قال ابن األثیر ف
 . )٣(آخر"

وأما عن تعریف اسم هللا الواحد فقد ذكر فیه أكثر من تعریف فقال: " الواحد هو الفرد اّلذي 
 لم یزل وحده؛ ولم یكن معه آخر... ثم قال: " وقیل: الواحد: هو اّلذي ال یتجّزأ، وال یثّنى، وال یقبل

  . )٤(االنقسام، وال نظیر له وال مثل "
  .)٥(وقال: " وقیل: هو منقطع القرین والشریك "

                                                           

) هو: أبو عبد هللا البخاري محمد بن إسماعیل بن إبراهیم ابن المغیرة بن بردزبه، أمیر المؤمنین في الحدیث، ١(
كتاب هللا، وصاحب التاریخ الكبیر، وغیره كثیر، نشأ یتیما، وولد كفیفا، ورد هللا علیه صاحب أصح كتاب بعد 

ه، بعد محنة تعرض لها من أقرانه. انظر: سیر ٢٥٦بصره، طاف البلدان، وسبقته شهرته، توفي رحمه هللا سنة 
  )٣٩١/ ١٢أعالم النبالء (

  ).٤/٥٣٧، (٦٤١٠اسم إال واحدًا، حدیث رقم  ) انظر: صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب إن P مائة٢(
  ).٢٨) النهایة (ص: ٣(
  .)٩٦٢(ص:  مصدر السابق) ال٤(
  ).١٨٠/ ٤) جامع االصول (٥(



 ٤٠

وفي بیان الفرق بین اسم هللا االحد واسم هللا الواحد قال ابن األثیر: " والفرق بینه وبین 
الواحد، أن (أحدًا) بني لنفي ما یذكر معه من العدد، فهو یقع على المذكر والمؤنث، یقال: ما 

اءني أحد، أي: ذكر وال أنثى، وأما (الواحد) فإنه وضع لمفتتح العدد، تقول: جاءني واحد من ج
الناس، وال تقول فیه: جاءني أحد من الناس، والواحد: بني على انقطاع النظیر والمثل، واألحد: 

  . )١(بني على االنفراد والوحدة عن األصحاب، فالواحد منفرد بالذات، واألحد منفرد بالمعنى "
  اآلخر والمؤخر: _ ٤، ٣

قال ابن األثیر: " في أسماء اّ} تعالى اآلخر والمؤخر: هو الباقي بعد فناء خلقه كّله ناطقه 
 .)٢(وصامته، والمؤّخر: هو اّلذي یؤّخر األشیاء فیضعها في مواضعها، وهو ضد المقّدم "

من استحق التقدیم قّدمه، وقال في موضع آخر: " المؤخر: الذي یؤخر األشیاء إلى أماكنها، ف
  .)٣(ومن استحق التأخیر أخره "

 المبدئ: - ٥
قال ابن األثیر: " في أسماء اّ} تعالى المبدئ: هو اّلذي أنشأ األشیاء واخترعها ابتداًء من 

 .)٤(غیر سابق مثاٍل "
لیس فإن اسم المبدئ  )٥(كما سبق بناًء على تضعیف العلماء لروایة اإلمام الترمذي رحمه هللا

لیس من أسماء هللا تعالى ألنه لم یرد به كتاب وال سنة صحیحة وأسماء هللا تعالى توقیفیة إنما تثبت 
  بالوحي من القرآن والسنة الصحیحة.

�©��ª»�����﴿:أما قوله تعالى �̈§�¦�¥�¤�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�«�ª�©� �d�d�d�d﴿]"، وقوله تعالى: ١١[الروم: ﴾¤�¥�¦�§̈�

k�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�e﴾  :؟، فهذه أفعال هللا جل وعال، ولو أراد١٩[العنكبوت[ 
اإلنسان أن یتتبع أفعال هللا جل وعال التي وردت ثم یشتق منها أسماء لجمع من ذلك عددًا كبیرًا، 
قال في إیثار الحق: " ... وأما المشتقات من األفعال الربانیة الحمیدة فال تحصى، وقد جمع 

  .)٦(بعضهم منها ألف اسم "
  ان:فلذلك یشترط في إثبات األسماء P تعالى وتسمیته بها شرط

  ورود النص من القرآن والسنة الصحیحة بذلك االسم. ول:األ 
صحة إطالق هذا االسم على هللا تعالى فال یشتق له من أفعاله أسماء، قال ابن  الثاني:

القیم: " ... أطلق اّ} على نفسه أفعاًال لم یتسّم منها بأسماء الفاعل، كأراد، وشاء، وأحدث، ولم 
لمحدث، كما لم یسّم نفسه بالّصانع والفاعل والمتقن وغیر ذلك من األسماء یسّم بالمرید والّشائي وا

                                                           

  ).١٨٠/ ٤جامع األصول () ١(
  ).٢٨) النهایة (ص: ٢(
  )١٨١/ ٤) جامع األصول (٣(
  ).٤/١٨٠)، وانظر: جامع األصول (٦٥) النهایة (ص: ٤(
  ).٣٧نظر: (ص: ) ا٥(
محمد بن إبراهیم بن علي بن  - إیثار الحق على الخلق في رد الخالفات إلى المذهب الحق من أصول التوحید) ٦(

  ).١٦٣(ص:  -م١٩٨٧، ٢ط -دار الكتب العلمیة ، بیروت - المرتضى، أبو عبد هللا، عز الدین الیمني



 ٤١

من اشتّق  - أقبح خطٍأ  - اّلتي أطلق على نفسه، فباب األفعال أوسع من باب األسماء، وقد أخطأ 
له من كّل فعٍل اسًما، وبلغ بأسمائه زیادًة على األلف، فسّماه الماكر، والمخادع، والفاتن، والكائد 

  .)١(ذلك "ونحو 
 البدیع: - ٦

قال ابن األثیر: " في أسماء اّ} تعالى البدیع: هو الخالق المخترع ال عن مثال سابٍق، فعیل 
 .)٢(بمعنى مفعل "

  البارئ:- ٧
قال ابن األثیر: " في أسماء اّ} تعالى البارئ: هو اّلذي خلق الخلق ال عن مثاٍل، ولهذه 

لیس لها بغیره من المخلوقات، وقّلما تستعمل في غیر  الّلفظة من االختصاص بخلق الحیوان ما
 .)٣(الحیوان، فیقال برأ هللا النسمة، وخلق السموات واألرض "

  البّر: - ٨
قال ابن األثیر: " في أسماء اّ} تعالى " البّر" هو العطوف على عباده ببّره ولطفه، والبّر 

 .)٤(لبّر دون الباّر"والباّر  بمعًنى، وٕاّنما جاء في أسماء اّ} تعالى ا
  الباسط والقابض: _١٠، ٩

قال ابن األثیر: " في أسماء اّ} تعالى " الباسط" هو اّلذي یبسط الّرزق لعباده ویوّسعه علیهم 
 .)٥(بجوده ورحمته، ویبسط األرواح في األجساد عند الحیاة "

و اّلذي یمسك الّرزق وقال في تعریف اسم هللا القابض: " في أسماء اّ} تعالى " القابض" ه
  .)٦(وغیره من األشیاء عن العباد بلطفه وحكمته، ویقبض األرواح عند الممات "

  البصیر:  -١١
" البصیر" هو اّلذي یشاهد األشیاء كّلها ظاهرها وخافیها قال ابن األثیر:"في أسماء اّ} تعالى

 .)٧(كمال نعوت المبصرات "بغیر جارحٍة، والبصر في حّقه عبارٌة عن الّصفة اّلتي ینكشف بها 
من كالم ابن األثیر في تعریفه السم هللا البصیر هو نفیه لصفة العین P تبارك  )٨(الذي یظهر

  وتعالى، وتأویلها وأنها لیست على الحقیقة، وتأویله هذا باطل من عدة أوجه:

                                                           

  ).٣٨٣/ ٣) مدارج السالكین (١(
  ).٤/١٨١)، وانظر جامع األصول (٦٧) النهایة (ص: ٢(
  ).٤/١٧٨)، وانظر جامع األصول (٦٩) النهایة (ص: ٣(
  ).٤/١٨٢)، وانظر جامع األصول (٧٢) النهایة (ص: ٤(
  ).٤/١٧٨)، وانظر جامع األصول (٧٧) النهایة (ص: ٥(
  ).٤/١٧٨)، وانظر جامع األصول (٧٢٨) النهایة (ص: ٦(
  ).٧٩) النهایة (ص: ٧(
ر هللا له على نفي هذه الصفة، وأنها تطلق على هللا من قبیل المجاز؛ ) في مواضع أخرى نص ابن األثیر غف٨(

فعند بیانه لمعنى أن قلب المؤمن بین أصبعین من أصابع الرحمن قال: "األصابع: جمع أصبع، وهي الجارحة. 



 ٤٢

  .�لنبي أن صفة العین P صفة ذاتیة ثابتة بالكتاب والسنة الصحیحة من كالم ا األول:
]، وقوله ٣٧[هود:  ﴾ØØØØ ÙÙÙÙ ÚÚÚÚ ÛÛÛÛ﴿أما من الكتاب: فمنه قوله تعالى:  
�y�x�w�v�u�y�x�w�v�u�y�x�w�v�u�y�x�w�v�u﴿]، وكذلك قوله تعالى: ٤٨[الطور:  ﴾����Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÕ�Ô�Ó�Ò�ÑÕ�Ô�Ó�Ò�ÑÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ﴿تعالى: 

zzzz������������a� �̀_�~�}�|�{a� �̀_�~�}�|�{a� �̀_�~�}�|�{a�   ].١٤، ١٣[القمر:  ﴾}�|�{�~�_̀�
  

 ىَیْخفَ  الَ  اVََّ  ِإنَّ " عندما ذكر عنده الدجال فقال:  �أما من السنة: فمنه حدیث رسول هللا 
الَ  الَمِسیحَ  َوإِنَّ  - َعْیِنهِ  ِإَلى ِبَیِدهِ  َوَأَشارَ  -  ِبَأْعَورَ  َلْیَس  اVََّ  ِإنَّ  َعَلْیُكْم،  الُیْمَنى، الَعْینِ  َأْعَورُ  الدَّجَّ

  .  )١(" َطاِفَیةٌ  ِعَنَبةٌ  َعْیَنهُ  َكَأنَّ 
علماء أهل  فظواهر هذه النصوص یثبت P تعالى صفة العین، ویمنع تأویلها، ومن أقوال

  السنة في ذلك:
قال ابن جریر الطبري رحمه هللا في تفسیر قوله تعالى ( تجري بأعیننا): " أي: بعین _ ١

  .)٢(هللا ووحیه كما یأمرك "
رحمه هللا بعد ذكره لبعض النصوص السابقة: " فواجٌب على كّل  )٣(وقال ابن خزیمة_ ٢

بارئ لنفسه، من العین، وغیر مؤمٍن من مؤمٍن أن یثبت لخالقه وبارئه ما ثّبت الخالق ال
اّلذي جعله اّ}  �ینفي عن اّ} تبارك وتعالى ما قد ثّبته اّ} في محكم تنزیله، ببیان الّنبّي 

]، ٤٤[النحل:  ﴾�Z�Y�X�W�V�U]�\�Z�Y�X�W�V�U\�[�Z�Y�X�W�V�U\�[�Z�Y�X�W�V�U]�\����﴿مبّیًنا عنه، عّز وجّل، في قوله: 
التّنزیل، اّلذي هو مسطوٌر بین أّن ّ} عینین، فكان بیانه موافًقا لبیان محكم  �فبّین الّنبّي 

  .)٤(الّدّفتین، مقروٌء في المحاریب والكتاتیب "
وقال الشیخ العثیمین: " مذهب أهل السنة والجماعة: أن P عینین اثنتین، ینظر بهما _ ٣ 

  .)٥(حقیقة على الوجه الالئق به، وهما من الصفات الذاتیة الثابتة بالكتاب والسنة "
                                                                                                                                                                          

وذلك من صفات األجسام، تعالى هللا عز وجل عن ذلك وتقدس. وٕاطالقها علیه مجاز كإطالق الید، والیمین، 
  ).٥٠٧والعین، والسمع". النهایة (ص: 

) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب التوحید، باب قول هللا ولتصنع على عیني، وقوله جل ذكره تجري باعیننا، ١(
  ).٤/٥٤٠، (٧٤٠٤حدیث رقم

  ).٣٠٨/ ١٥) تفسیر الطبري (٢(
قیه، إمام األئمة، أبو بكر ) هو: محمد بن إسحاق بن خزیمة بن صالح بن بكر السلمي الحافظ، الحجة، الف٣(

السلمي النیسابوري، الشافعي، عني في حداثته بالحدیث والفقه، حتى صار یضرب به المثل في سعة العلم واإلتقان، 
من مصنفاته: كتاب التوحید وٕاثبات صفات الرب عز وجل، وصحیح ابن خزیمة، وغیرهما كثیر، توفي رحمه هللا 

 ). ٣٦٥/ ١٤ء (ه. انظر: سیر أعالم النبال٣١١سنة 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح  -) كتاب التوحید وٕاثبات صفات الرب عز وجل٤(

/ ١( -م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٥ط -مكتبة الرشد، الریاض -تحقیق: عبد العزیز بن إبراهیم الشهوان - النیسابوري
٩٧( 

 ).٧١) تلخیص الحمویة (ص: ٥(



 ٤٣

الواردة عن سلف األمة وأئمتها تبین اتفاقهم على إثبات صفة العین P جل  فهذه النصوص وغیرها
  . �وعال كما وردت في كتاب هللا وسنة نبیه 

دلیل قاطع على إثبات العینین " إن هللا لیس بأعور" أن قوله علیه الصالة والسالم:  الثاني:
" إّن اVّ : �" ففي تأویل رسول اّ} رحمه هللا:  )١(P تبارك وتعالى، یقول في ذلك اإلمام الدارمي

، ویزید ذلك وضوحًا إشارته علیه الصالة )٢(بیاٌن أّنه بصیٌر ذو عینین خالف األعور" لیس بأعور"
والسالم إلى عینه لتحقیق الوصف، یعني أن P عینین كاملتین سالمتین من كل عیب بخالف 

زم ثبوت كمال ضدها وهو وجود العینین P تبارك الدجال الفاقد ألحد عینیه، فلما نفیت هذه الصفة ل
  .)٣(وتعالى
  تنبیه هام: •

  جاءت صفة العین في القرآن الكریم مضافة إلى هللا سبحانه وتعالى بصیغتین:
�����﴿ صیغة اإلفراد، مضافة إلى ضمیر المفرد مثل قوله تعالى: -١ �̂]�\� �̂]�\� �̂]�\�  طه:�[﴾ \�[̂�

٣٩[  
، ]١٤القمر: [ ﴾}�|}�|}�|}�|����﴿تعالى: صیغة الجمع، مضافة إلى ضمیر الجمع مثل قوله -٢
  . ]٣٧هود: [ ﴾����Ú�Ù�ØÚ�Ù�ØÚ�Ù�ØÚ�Ù�Ø﴿وقوله : 

فقوله تعالي:(على عیني)، ال یدل على عین واحدة، وقوله: (بأعیننا)، ال یدل على أعین 
كثیرة، بل كل موضع یفسر بحسبه، وذلك أن لفظ العین إذا أضیف إلى اسم جمع ظاهر، أو 

�����﴿لى: مضمر فاألحسن جمعه مشاكلة للفظ، كما قال تعا �̀_� �̂]�\�[� �̀_� �̂]�\�[� �̀_� �̂]�\�[� �̀_�   .]٦١األنبیاء : [ ﴾]�\�[̂�
قال ابن القیم رحمه هللا: " فذكر العین المفردة مضافة إلى الضمیر المفرد، واألعین  

مجموعة مضافة إلى ضمیر الجمع، وذكر العین مفردة ال یدل على أنها عین واحدة لیس إال، كما 
ه على عیني، وال یرید به أن له عینا یقول القائل: أفعل هذا على عیني، وأجیئك على عیني، وأحمل

واحدة، فلو فهم أحد هذا من ظاهر كالم المخلوق لعد أخرق، وأما إذا أضیفت العین إلى اسم الجمع 

                                                           

الرحمن بن الفضل ابن بهرام بن عبد هللا، الحافظ، اإلمام، أحد األعالم، أبو محمد  ) هو: عبد هللا بن عبد١(
التمیمي، ثم الدارمي، السمرقندي، سلفي العقیدة، له كتاب هام ومفید في الرد على بشر المریسي في األسماء 

یوم عرفة، یوم الجمعة، ه، یوم الترویة بعد العصر، ودفن ٢٥٥والصفات، وله كتاب السنن، أو المسند، توفي سنة 
  ).٣/٢٤٥)، وشذرات الذهب (٢٢٤/ ١٢وهو ابن خمس وسبعین سنة. انظر: سیر أعالم النبالء (

) نقض اإلمام أبي سعید عثمان بن سعید على المریسي الجهمي العنید فیما افترى على هللا عز وجل من ٢(
مكتبة الرشد  - قیق:  رشید بن حسن األلمعيتح - أبو سعید عثمان بن سعید بن خالد بن سعید الدارمي -التوحید

 ).٣٢٧/ ١( -م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ١ط -للنشر والتوزیع
    - مكتبة الدار، المدینة المنورة - عبد هللا بن محمد الغنیمان - ) انظر: شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري٣(
 ).٢٨٥/ ١( - هـ ١٤٠٥، ١ط



 ٤٤

����﴿، وقوله: ١٤القمر:  ﴾}�|}�|}�|}�|����﴿ ظاهرا، أو مضمرا  فاألحسن جمعها مشاكلة للفظ كقوله:
Ú�Ù�ØÚ�Ù�ØÚ�Ù�ØÚ�Ù�Ø﴾  :١(" ٣٧هود(.  

  الباطن والظاهر: _١٢،١٣
بن األثیر: " في أسماء اّ} تعالى " الباطن " هو المحتجب عن أبصار الخالئق قال ا      

وأوهامهم فال یدركه بصٌر وال یحیط به وهٌم، وقیل هو العالم بما بطن، یقال: بطنت األمر إذا 
  .)٢(عرفت باطنه "

شيٍء وعال " هو اّلذي ظهر فوق كّل " الّظاهر في أسماء ا}ّ  ":وقال في تعریف اسم هللا الظاهر
  .)٣(علیه، وقیل: هو اّلذي عرف بطرق االستدالل العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه "

  الباعث: -١٤
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الباعث " هو اّلذي یبعث الخلق، أي       

  .)٤(یحییهم بعد الموت یوم القیامة "
، والذي )٥(من أسماء هللا ألنه لم یرد في الكتاب وال في السنة الصحیحة سالباعث لیالصحیح أن 

]، ٧[الحج:  ﴾����Z�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�U﴿ورد في القرآن إنما ورد بصیغة الفعل مثل قوله تعالى: 
]، واألفعال ال یشتق منها ٦[المجادلة:  ﴾¿�����Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿Å�Ä�Ã�Â�Á�À﴿وكذلك قوله تعالى: 

  .)٦(دئأسماء كما سبق تقریر ذلك عند ذكر اسم المب
  الباقي: -١٥

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الباقي " هو اّلذي ال ینتهي تقدیر وجوده       
  .)٧(في االستقبال إلى آخٍر ینتهي إلیه، ویعّبر عنه بأّنه أبدّي الوجود "

، والذي ورد في )٨(ةالباقي لیس اسما من أسماء هللا ألنه لم یرد في الكتاب وال في السنة الصحیح
]، ٢٧[الرحمن:  ﴾����y�x�w�v�u�ty�x�w�v�u�ty�x�w�v�u�ty�x�w�v�u�t﴿القرآن إنما ورد بصیغة الفعل مثل قوله تعالى: 

  .)٩(واألفعال ال یشتق منها أسماء كما سبق
  

                                                           

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم  -عطلة) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمیة والم١(
 ).١/٢٥٥( -هـ١٤٠٨، ١ط -دار العاصمة، الریاض -تحقیق:  علي بن محمد الدخیل هللا -الجوزیة

  ).٤/١٨١، وانظر: جامع األصول (٨١٩) النهایة (ص: ٢(
  ).٤/١٨١)، وانظر: جامع األصول (٥٨٣(ص:  ) النهایة٣(
  ).٤/١٧٩)، وانظر: جامع األصول (٨٢) النهایة (ص: ٤(
  ).٣٧ورد اسم الباعث في حدیث الترمذي في تعداد أسماء هللا، وقد سبق بیان ضعفه. انظر: (ص: ) ٥(
  ).٣٩انظر: (ص:  )٦(
  ).  ٨٦) النهایة (ص: ٧(
  ).٣٧ورد اسم الباقي في حدیث الترمذي في تعداد أسماء هللا، وقد سبق بیان ضعفه. انظر: (ص: ) ٨(
  ).٣٩انظر: (ص:  )٩(



 ٤٥

  الجامع: -١٦
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الجامع " هو اّلذي یجمع الخالئق لیوم       

  .)١(لمؤّلف بین المتماثالت، والمتباینات، والمتضاّدات في الوجود "الحساب، وقیل: هو ا
  الجبار: -١٧

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى "الجّبار " ومعناه اّلذي یقهر العباد على ما       
ّعاٌل من أراد من أمر ونهي، یقال: جبر الخلق وأجبرهم، وأجبر أكثر، وقیل هو العالي فوق خلقه، وف

  .)٢(أبنیة المبالغة "
  ذو الجالل واإلكرام: -١٨

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " ذو الجالل واإلكرام " الجالل: العظمه ...       
ومن أسماء اّ} تعالى "الجلیل " وهو الموصوف بنعوت الجالل، والحاوي جمیعها هو الجلیل 

  . )٣(كمال الّصفات "الٌمطلق، وهو راجع إلى 
  الحسیب: -١٩

قال ابن األثیر رحمه هللا:" في أسماء اّ} تعالى "الحسیب "  هو الكافي، فعیل بمعنى مفعل،       
  .)٤(من أحسبني الشىء: إذا كفاني"

  الحق: -٢٠
وجوده  قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى "الحّق " هو الموجود حقیقة المتحّقق      

  .)٥(وٕالهّیته، والحّق: ضّد الباطل"
  الحكم والحكیم:  _٢١،٢٢

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الحكم والحكیم " هما بمعنى الحاكم، وهو       
  .)٦(القاضي "

  .)٧(وفي موضع آخر قال: " " الحكم ": الحاكم وحقیقته: الذي سّلم له الحكم ورد إلیه "
ل في تعریف اسم هللا الحكیم: " والحكیم فعیٌل بمعنى فاعٍل، أو هو اّلذي یحكم األشیاء ویتقنها، وقا

فهو فعیٌل بمعنى مفعٍل، وقیل: الحكیم: ذو الحكمة، والحكمة عبارٌة عن معرفة أفضل األشیاء 
  .)٨(بأفضل العلوم، ویقال لمن یحسن دقائق الّصناعات ویتقنها: حكیم "

                                                           

  ).٤/١٨٢)، وانظر: جامع االصول (١٦٤) النهایة (ص: ١(
  ).٤/١٧٧)، وانظر: جامع االصول (١٣٦) النهایة (ص: ٢(
): " وقوله (تبارك اسم رّبك) یقول تعالى ذكره: تبارك ٨٦/ ٢٣)، قال ابن جریر في تفسیره (١٦١) النهایة (ص: ٣(

  ي العظمة، (واإلكرام) یعني: ومن له اإلكرام من جمیع خلقه".تبارك ذكر ربك یا محمد، (ذي الجالل) : یعني ذ
  ).٤/١٨٠). وانظر: جامع األصول (٢٠٦) النهایة (ص: ٤(
  ).٤/١٧٩). وانظر: جامع األصول (٢٢٠) النهایة (ص:٥(
  ). ٢٢٢) النهایة (ص: ٦(
  ).٤/١٧٨) جامع األصول (٧(
  ). ٢٢٣) النهایة (ص: ٨(



 ٤٦

  الحلیم: -٢٣
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الحلیم " هو اّلذي ال یستخّفه شيء من       

  .)١(عصیان العباد وال یستفّزه الغضب علیهم، ولكّنه جعل لكّل شيٍء مقداًرا فهو منتٍه إلیه "
الحلیم،  وعند بیانه لمعنى اسم الصبور قال: " فمعنى الصبور في صفة هللا تعالى قریب من معنى

إال أن الفرق بین األمرین أنهم ال یأمنون العقوبة في صفة الصبور، كما یأمنون منها في صفة 
  .)٢(الحلیم "

 الحمید: -٢٤
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الحمید " أي المحمود على كل حال، فعیل       

  . )٣(بمعنى مفعول "
  .)٤(مید: المحمود الذي استحق الحمد بفعله، وهو فعیل بمعنى مفعول "وقال في موضع آخر: " الح

")٤(.  
  الحّنان: -٢٥

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الحّنان " هو بتشدید الّنون: الّرحیم بعباده،       
  .)٥(فّعال، من الّرحمة للمبالغة "

  .)٦(د في الكتاب وال في السنة الصحیحةالحنان لیس من أسماء هللا ألنه لم یر الصحیح أن 

                                                           

  ). ٢٢٩(ص:  نهایة) ال١(
  )، وسیأتي الحدیث عن اسم الصبور وما علیه من مالحظات.١٨٣/ ٤مع األصول () جا٢(
  ).٢٣١) النهایة (ص: ٣(
  ).١٨٠/ ٤جامع األصول ( )٤(
  ).٢٣٨) النهایة (ص: ٥(
) حصل خالف بین العلماء في صحة هذا االسم الوارد في بعض األحادیث، والذي علیه أكثر المحققین من العلماء ٦(

  لفظة، وهذه األحادیث هي:هو تضعیف هذه ال
في الحلقة، ورجٌل قائٌم یصّلي. فلّما ركع وسجد  �حدیث أنٍس بن مالك رضي هللا عنه قال: " كنت جالًسا مع رسول هللا 

جلس وتشّهد، ثّم دعا، فقال: اللهّم إّني أسألك بأّن لك الحمد ال إله إّال أنت، الحّنان، بدیع الّسماوات واألرض..." أخرجه 
)، ولفظة الحنان قد ذكرت في بعض النسخ كما أشار إلى ذلك محقق المسند، وقد حكم ٦١/ ٢٠أحمد في مسنده ( اإلمام

أبو عبد  - الشیخ األلباني رحمه هللا علیها بالشذوذ. انظر: سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمة
  ).٧/١٢١١( -م١٩٩٢- هـ  ١٤١٢، ١ط - یاض دار المعارف، الر  -األلباني الدینالرحمن محمد ناصر 

قال:" إّن عبًدا في جهّنم لینادي ألف سنٍة: یا حّنان، یا مّنان، قال: " فیقول هللا لجبریل: اذهب  �عن أنس، عن الّنبّي و 
)، وغیرهما، وقال ٢/٧٤٩)، وابن خزیمة في التوحید (٩٩/ ٢١فأتني بعبدي هذا..." أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (

 ).٣/٤٠٤لباني في الضعیفة:" ضعیف جدًا" (األ
 طرق االحادیث في تفصیل االسماء تسعین اسما وقد مر معنا أنورد ذكره في بعض طرق حدیث تفصیل التسعة والو 

محمد بن  -. ولمزید بیان انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحید األسماء والصفات)٣٧: ص(ضعیفة. انظر: 
)، والنهج األسمى في شرح أسماء هللا ٢٢٤(ص:  -م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ١ط - السلف، الریاض أضواء - خلیفة التمیمي



 ٤٧

  الخبیر: -٢٦
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الخبیر " هو العالم بما كان وبما یكون،       

  .)١(خبرت األمر أخبره إذا عرفته على حقیقته "
  الخافض والرافع: _٢٧،٢٨

 تعالى " الخافض " هو اّلذي یخفض الجّبارین قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء ا}ّ       
والفراعنة: أي یضعهم ویهینهم، ویخفض كّل شيٍء یرید خفضه، والخفض ضّد الّرفع، ومنه الحدیث 

  .)٣(القسط: العدل ینزله إلى األرض مّرة ویرفعه أخرى " )٢(" إّن اVّ یخفض القسط ویرفعه "
 تعالى " الّرافع " هو اّلذي یرفع المؤمنین باإلسعاد، وقال في شرح اسم الرافع: " في أسماء ا}ّ 

  .)٤(وأولیاءه بالّتقریب، وهو ضّد الخفض "
وقال في موضع آخر: " " الرافع ": هو الذي یرفع أولیاءه ویعزهم، فهو الجامع بین اإلعزاز 

  .)٥(واإلذالل "
، والذي قد )٦(في السنة الصحیحةالخافض والرافع لیسا من أسماء هللا ألنهما لم یردا في القرآن وال 

ورد إنما ورد بصیغة الفعل كما في الحدیث الذي ذكره ابن األثیر وكما في غیره، واألفعال ال یشتق 
  . )٧(كما سبق منها أسماء

  الخالق: -٢٩
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الخالق " وهو اّلذي أوجد األشیاء جمیعها       

أن لم تكن موجودة، وأصل الخلق التّقدیر، فهو باعتبار تقدیر ما منه وجودها، وباعتبار اإلیجاد  بعد
  .)٨(على وفق التّقدیر خالٌق "

  الّدیان:  -٣٠
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الّدّیان " قیل هو القّهار، وقیل هو الحاكم       

دان الناس: أي قهرهم على الطاعة، یقال دنتهم فدانوا: أي قهرتهم والقاضي، وهو فّعاٌل، من 
  .)١(فأطاعوا "

                                                                                                                                                                          

) وقد رجح مؤلفه أن الحنان من أسماء هللا ١/٦٤( - مكتبة اإلمام الذهبي، الكویت -محمد الحمود النجدي - الحسنى
 وصحح الحدیث األول هناك.

 ).٤/١٧٨)، وانظر جامع األصول (٢٥٢) النهایة (ص: ١(
أخرجه مسلم في صحیحه كتاب اإلیمان، باٌب في قوله علیه الّسالم: إّن هللا ال ینام، وفي قوله: حجابه الّنور لو ) ٢(

 ).  ١٠٩، (ص: ٣٣٤كشفه ألحرق سبحات وجهه ما انتهى إلیه بصره من خلقه، حدیث رقم
  ).٤/١٧٨)، وانظر جامع األصول (٢٧٤) النهایة (ص: ٣(
  ).٣٦٧) النهایة (ص: ٤(
  ).٤/١٧٨امع األصول () ج٥(
  ).٣٧ورد اسم الخافض والرافع في حدیث الترمذي في تعداد أسماء هللا، وقد سبق بیان ضعفه. انظر: (ص: ) ٦(
  ).٣٩انظر: (ص:  )٧(
  ).٢٨١) النهایة (ص: ٨(



 ٤٨

  

  ذو المعارج: -٣١
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " ذو المعارج " المعارج: المصاعد والّدرج،       

العالیة، والعروج:  واحدها: معرج، یرید معارج المالئكة إلى الّسماء، وقیل المعارج: الفواضل
" ذا المعارج ": المعارج: المراقي والدرج، وقال في موضع آخر: ، )٢(الّصعود، عرج یعرج عروجًا "

] والمراد به: مصاعد ٣[المعارج: ﴾°�±��³�²°�±��³�²°�±��³�²°�±������³�²﴿، قال هللا: تعالىوهذا اللفظ من صفات هللا 
  .)٣(السماء ومراقیها، أي: هو صاحبها "

  

  الّرؤوف: -٣٢
األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الّرءوف " هو الرحیم بعباده العطوف  قال ابن      

علیهم بألطافه، والّرأفة أرّق من الّرحمة، وال تكاد تقع في الكراهة، والّرحمة قد تقع في الكراهة 
  .)٤(للمصلحة، وقد رأفت به أرأف، ورؤفت أرؤف فأنا رءوٌف "

  الّرحمن والرحیم: _٣٣،٣٣
" وهما اسمان مشتّقان من الّرحمة، "الّرحمن الّرحیم هللا: " في أسماء ا}ّ  قال ابن األثیر رحمه      

مثل ندمان وندیم، وهما من أبنیة المبالغة، ورحمان أبلغ من رحیٍم، والّرحمن خاصٌّ ّ} ال یسّمى به 
  .)٥(وال یقال رحمٌن "غیره، وال یوصف، والّرحیم یوصف به غیر اّ} تعالى، فیقال: رجٌل رحیٍم، 

  الرزاق: -٣٥
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الّرّزاق " وهو اّلذي خلق األرزاق وأعطى       

الخالئق أرزاقها وأوصلها إلیهم، وفّعال من أبنیة المبالغة، واألرزاق نوعان: ظاهرٌة لألبدان 
  .)٦(رف والعلوم "كاألقوات، وباطنة للقلوب والّنفوس كالمعا

  الرشید: -٣٦
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الّرشید " هو اّلذي أرشد الخلق إلى       

مصالحهم: أي هداهم ودّلهم علیها، فعیل بمعنى مفعل، وقیل هو اّلذي تنساق تدبیراته إلى غایاتها 
  .)٧(سّدد "على سنن الّسداد، من غیر إشارة مشیر وال تسدید م

  .)١(الرشید لیس من أسماء هللا ألنه لم یرد في الكتاب وال في السنة الصحیحةالصحیح أن  
                                                                                                                                                                          

  ).٣١٩) المصدر السابق (ص: ١(
  ).٦٠٢(ص:  نهایةل) ا٢(
  ).٣/٤٣٠)، وانظر: الشافي (٩٢/ ٣جامع األصول () ٣(
 ).١٨٢/ ٤)، وانظر جامع األصول (٣٣٧النهایة (ص: ) ٤(
مجد الدین  ابي السعادات المبارك بن  -)، وانظر: منال الطالب في شرح طوال الغرائب٣٥٢النهایة (ص: ) ٥(

  ).٤٥(ص: -دار المأمون للتراث، دمشق - تحقیق:  محمود محمد الطناحي - محمد ابن األثیر
  ).٣٥٦(ص:  نهایةال) ٦(
  ).١٨٣/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٣٥٩هایة (ص: الن) ٧(



 ٤٩

  

  الرقیب: -٣٧
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الّرقیب " وهو الحافظ اّلذي ال یغیب عنه       

  .)٢(شيٌء، فعیٌل بمعنى فاعٍل "
  

  السالم: -٣٨
ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الّسالم " قیل معناه سالمته مّما یلحق قال       

  .)٣(الخلق من العیب والفناء "
وقال في موضع آخر: " " السالم ": ذو السالم، أي: الذي سلم من كل عیب وبرئ من كل آفة 

")٤(.  
  السمیع: -٣٩

ّ} تعالى " الّسمیع " وهو اّلذي ال یعزب عن إدراكه قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء ا      
  .)٥(مسموٌع وٕاّن خفي فهو یسمع بغیر جارحٍة، وفعیل من أبنیة المبالغة "

  ما ذكره ابن األثیر رحمه هللا علیه مالحظات:
  اسم هللا السمیع، وصفة السمع ثابتة P جل وعال بالكتاب والسنة. أوًال:

�����µ﴿ جل وعال: قول هللا - ١أما من الكتاب:  �́³�²�±�°� �̄®µ� �́³�²�±�°� �̄®µ� �́³�²�±�°� �̄®µ� �́³�²�±�°�   ].٤٦[طه:  ﴾®̄�
 ].١١[الشورى:  ﴾����W�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�Q﴿وقول هللا: _ ٢
�����Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A﴿وقول هللا جل وعال: _ ٣

�S�R�S�R�S�R�S�R﴾� :١[المجادلة.[ 
 َأَتى َهلْ : َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى ِللنَِّبيِّ  َقاَلتْ  َأنََّهاوأما من السنة: حدیث عائشة رضي هللا عنها " 

 ِمْنُهمْ  َلِقیتُ  َما َأَشدَّ  َوَكانَ  َلِقیُت، َما َقْوِمكِ  ِمنْ  َلِقیتُ  َلَقدْ : " َقالَ  ُأُحٍد، َیْومِ  ِمنْ  َأَشدَّ  َكانَ  َیْومٌ  َعَلْیكَ 
 َأَرْدُت، َما ِإَلى ُیِجْبِني َفَلمْ  ُكَالٍل، َعْبدِ  ْبنِ  َیاِلیلَ  َعْبدِ  اْبنِ  َعَلى َنْفِسي َعَرْضتُ  ِإذْ  الَعَقَبِة، َیْومَ 

 ِبَسَحاَبةٍ  َأَنا َفِإَذا رَْأِسي، َفَرَفْعتُ  الثََّعاِلبِ  ِبَقْرنِ  َوَأَنا ِإالَّ  َأْسَتِفقْ  َفَلمْ  َوْجِهي، َعَلى َمْهُمومٌ  َوَأَنا َفاْنَطَلْقتُ 

                                                                                                                                                                          

األحادیث التي ورد فیها تفصیل أسماء هللا، وقد سبق الحكم  يمن أسماء هللا ه من العلماء غایة من یعتبره) ١(
  ).٣٧انظر: (ص:  علیها بالضعف كلها.

  ).١٧٩/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٣٦٩النهایة (ص: ) ٢(
  ). ٤٤١النهایة (ص: ) ٣(
  ).١٧٦/ ٤جامع األصول () ٤(
  ).٤٤٥النهایة (ص: ) ٥(



 ٥٠

 َردُّوا َوَما َلَك، َقْوِمكَ  َقْولَ  َسِمعَ  َقدْ  اVََّ  ِإنَّ  :َفَقالَ  َفَناَداِني ِجْبِریُل، ِفیَها َفِإَذا َفَنَظْرتُ  َأَظلَّْتِني، َقدْ 
 ، وغیر ذلك من األحادیث كثیر.  )١("...  ِفیِهْم، ِشْئتَ  ِبَما ِلتَْأُمَرهُ  الِجَبالِ  َمَلكَ  ِإَلْیكَ  َبَعثَ  َوَقدْ  َعَلْیَك،

 :تانعلیه مؤاخذهو یسمع بغیر جارحة قول ابن األثیر رحمه هللا في هذا التعریف: ف ا:ثانیً 
ابن األثیر رحمه هللا أراد بنفي الجارحة في السمع نفي األذن، التي هي اآللة التي  )٢(األولى: كأن

، والصواب ما یقوله أهل السنة وهو أنه یجب الوقوف في أسماء هللا وصفاته ونبها المخلوق یسمع
ه، فال نسمي، أو نصف على ما جاءت به نصوص القرآن والسنة ال نزید على ذلك وال ننقص من

  .�هللا بما لم یسم، أو یصف به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله 
فلو قال شخص: P سمع بال  وذلك ألنه ال طریق إلى معرفة أسماء هللا وصفاته إال من خاللهما،

ص وقال آخر: P سمع بأذنین، لحكمنا بخطأ االثنین؛ ألنه لم یأت ذكر األذنین في النصو ، أذنین
ال نفیًا وال إثباتًا، والحق هو أن P سمع یلیق بجالله كما جاءت بذلك النصوص، وقد نهى هللا أن 

������Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É﴿نتكلم بغیر علم، فقال تعالى:  È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É� È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É� È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É� È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á
ÑÑÑÑ﴾  :٣( ]٣٦[اإلسراء(.  

ي مثل هذه االلفاظ الثانیة: أن لفظ الجارحة من األلفاظ التي لم یرد بها القرآن وال السنة، والصواب ف
هو التوقف، یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة: " فإذا قلنا: ید وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي 
صفات أثبتها هللا لنفسه، ولسنا نقول: إن معنى الید القوة أو النعمة، وال معنى السمع والبصر العلم، 

ر التي هي جوارح وأدوات للفعل، وال نقول: إنها جوارح، وال نشبهها باألیدي واألسماع واألبصا
ونقول إنما وجب إثبات الصفات ألن التوقف ورد بها، ووجب نفي التشبیه عنه ألن هللا لیس كمثله 

  .)٤(شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحادیث الصفات "
  .)٥(قد سبق ذكره والحدیث عنه السید: -٤٠
  الشكور: -٤١

أسماء اّ} تعالى " الّشكور " هو اّلذي یزكو عنده القلیل من  قال ابن األثیر رحمه هللا: " في      
  .)١(أعمال العباد فیضاعف لهم الجزاء، فشكره لعباده مغفرته لهم، والّشكور من أبنیة المبالغة "

                                                           

أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمین والمالئكة في السماء آمین، فوافقت ) ١(
  ).٤٠٠/ ٢( ،٣٢٣١احداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، حدیث رقم 

لى نفي هذه الصفة، وأنها تطلق على هللا من قبیل المجاز؛ ) في مواضع أخرى نص ابن األثیر غفر هللا له ع٢(
فعند بیانه لمعنى أن قلب المؤمن بین أصبعین من أصابع الرحمن قال: "األصابع: جمع أصبع، وهي الجارحة. 
وذلك من صفات األجسام، تعالى هللا عز وجل عن ذلك وتقدس. وٕاطالقها علیه مجاز كإطالق الید، والیمین، 

  ).٥٠٧سمع". النهایة (ص: والعین، وال
  ).٣٢) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحید األسماء والصفات (ص: ٣(
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم  -) الفتوى الحمویة الكبرى٤(

دار الصمیعي،  -د بن عبد المحسن التویجريتحقیق:  د. حم -بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي
  )، وقد نسب هذا الكالم لإلمام الخطابي رحمه هللا.٣٦٥، ٣٦٤(ص:  -م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، ٢ط - الریاض

  ).٢٨انظر: (ص:  )٥(



 ٥١

وقال في موضع آخر: " الشكور: الذي یجازي عباده ویثیبهم على أفعالهم الصالحة، فشكر هللا 
  .)٢(لهم وقبوله لعبادتهم "لعباده إنما هو مغفرته 

  

  الشهید: -٤٢
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الّشهید " هو اّلذي ال یغیب عنه شيٌء،       

والّشاهد: الحاضر وفعیٌل من أبنیة المبالغة في فاعل، فإذا اعتبر العلم مطلًقا فهو العلیم، وٕاذا 
بیر، وٕاذا أضیف إلى األمور الظاهرة فهو الّشهید، وقد یعتبر مع أضیف إلى األمور الباطنة فهو الخ

  .)٣(هذا أن یشهد على الخلق یوم القیامة بما علم "
  الصبور: -٤٣

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الّصبور " هو اّلذي ال یعاجل العصاة       
ٌب من معنى الحلیم، والفرق بینهما أّن المذنب ال یأمن باالنتقام، وهو من أبنیة المبالغة، ومعناه قری

  .)٤(العقوبة في صفة الّصبور كما یأمنها في صفة الحلیم "
  .)٥(في الكتاب وال في السنة الصحیحةالصبور لیس من أسماء هللا ألنه لم یرد  الصحیح أن

P إلى حدیث رسول هللا هو صفة الصبر، واستندوا بذلك  سبحانه وتعالى والذي أثبته أهل السنة� 
، )٦(والذي قال فیه:" ما أحد أصبر على أذى سمعه من هللا، یدعون له الولد، ثم یعافیهم ویرزقهم "

قال ابن القیم رحمه هللا: " أما الصبر فقد أطلقه علیه أعرف الخلق به وأعظمهم تنزیها له بصیغة 
  .)٧(المبالغة "

صح أنه صفة P ال یشترط أن یصح اسمًا P، فاP وباب الصفات أوسع من باب األسماء فكل ما 
تعالى من صفاته الثابتة: النزول، واإلتیان، والمجيء، وال یسمى بها فال یقال النازل والجائي 

  .)٨(واآلتي
  الّصمد: -٤٤

                                                                                                                                                                          

  ).٤٨٨) النهایة (ص: ١(
  ).١٧٨/ ٤جامع األصول ( )٢(
  ).١٧٩/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٤٩٧النهایة (ص:  )٣(
  ).٤/١٨٣)، وانظر: جامع األصول (٥٠٦(ص:  النهایة )٤(
  ).٣٧(ص:  . انظر:األحادیث التي فیها تفصیل األسماء، وقد سبق بیان ضعفها :من أثبته دلیل )٥(
أخرجه البخاري في صحیحه كتاب التوحید، باب قول هللا تعالى: {إن هللا هو الرزاق ذو القوة المتین} [الذاریات:  )٦(

  ).٥٣٢/ ٤، (٧٣٧٨]، حدیث رقم٥٨
دار ابن  - محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة - ) عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین٧(

  ).٢٧٥(ص:  -م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، ٣ط -كثیر، دمشق، بیروت،مكتبة دار التراث، المدینة المنورة
خرج أحادیثه وعلق علیه:  - العثیمین محمد بن صالح -) انظر: القواعد المثلى في صفات هللا وأسمائه الحسنى٨(

محمد  - )، ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء هللا الحسنى٢١(ص:  -مكتبة اإلیمان، المنصورة -محمد بیومي
 ). ٣٤(ص:  - م١٩٩٩هـ/١٤١٩، ١ط -أضواء السلف، الریاض - بن خلیفة بن علي التمیمي



 ٥٢

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الّصمد " هو السّید اّلذي انتهى إلیه       
ودد، وقیل هو الدائم الباقي، وقیل هو اّلذي ال جوف له، وقیل اّلذي یصمد في الحوائج إلیه: أي السّ 

  .)١(یقصد "
  

  الّضار والنافع: _٤٥،٤٦
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الّضاّر " هو اّلذي یضّر من یشاء من       

  .)٢(ّرها ونفعها وضّرها "خلقه، حیث هو خالق األشیاء كّلها خیرها وش
وقال في تعریف اسم هللا النافع: " في أسماء اّ} تعالى " الّنافع " هو اّلذي یوّصل الّنفع إلى من 

  . )٣(یشاء من خلقه حیث هو خالق الّنفع والّضر، والخیر والّشر "
وال في السنة ألنهما لم یردا في القرآن  نافع لیسا من أسماء هللا الحسنىالضار والالصحیح أن 

  .)٤(الصحیحة
] وغیره، ١١[الفتح:  ﴾�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o}�|�{�~�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o}�|�{�~�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o}�|�{�~�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o}�|�{�~����﴿وأما قوله تعالى: 

فهذا لیس فیه تسمیة هللا بالّضار أو النافع، وٕانما هو من باب اإلخبار، وباب اإلخبار أوسع من 
  .)٥(باب األسماء، بل هو أوسع األبواب 

  

  العدل: -٤٧
حمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " العدل " هو اّلذي ال یمیل به الهوى فیجور قال ابن األثیر ر       

في الحكم، وهو في األصل مصدٌر سّمي به فوضع موضع العادل، وهو أبلغ منه ألّنه جعل 
  .)٦(المسّمى نفسه عدًال "

في حدیث سرد  ة، وٕانما وردحالعدل لیس من أسماء هللا، ألنه لم یرد في القرآن وال في السنة الصحی
  .)٧(األسماء وقد سبق بیان ضعفه، وهللا أعلم

  

  العزیز:  -٤٨

                                                           

 .)١٨١/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٥٢٦) النهایة (ص: ١(
 ).٥٤٢(ص:  نهایة) ال٢(
 ).٩٣٣(ص:  المصدر السابق )٣(
 ).٣٧ورد هذان االسمان في حدیث تفصیل أسماء هللا، وقد سبق بیان ضعفه من كل طرقه. انظر: (ص: ) ٤(
 ).٣٤) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء هللا الحسنى (ص: ٥(
  ).١٧٨/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٥٩٦) النهایة (ص: ٦(
  ).٣٧انظر: (ص: ) ٧(



 ٥٣

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " العزیز " هو الغالب القوّي اّلذي ال یغلب،       
بالفتح إذا  والعّزة في األصل: القّوة والّشّدة والغلبة، تقول: عّز یعّز بالكسر إذا صار عزیزًا، وعّز یعزّ 

  .)١(اشتّد "
  .)٢(وقال في موضع آخر: " العزیز: الغالب القاهر، والعزة: الغلبة "

  

  العفو: -٥٠
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " العفّو " هو فعول، من العفو وهو الّتجاوز       

نیة المبالغة، یقال: عفا یعفو عن الّذنب وترك العقاب علیه، وأصله المحو والّطمس، وهو من أب
  .)٣(عفوًا، فهو عاٍف وعفّو "

  العلیم: -٥١
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " العلیم " هو العالم المحیط علمه بجمیع       

  .)٤(األشیاء ظاهرها وباطنها، دقیقها وجلیلها، على أتّم اإلمكان، وفعیل من أبنیة المبالغة "
  

  العلي والمتعالي: _٥٢،٥٣
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " العلّي والمتعال " فالعلّي: اّلذي لیس فوقه       

  شيٌء في المرتبة والحكم، فعیل بمعنى فاعل، من عال یعلو.
فاعٌل والمتعالي: اّلذي جّل عن إفك المفترین وعال شأنه، وقیل: جّل عن كّل وصٍف وثناء، وهو مت

  .)٥(من العلّو، وقد یكون بمعنى العالي "
وقال في موضع آخر: " المتعالي: هو المتنزه عن صفات المخلوقین، تعالى أن یوصف بها عز 

  .  )٦(وجل "
الذي یظهر من كالم ابن األثیر رحمه هللا في تعریفه السم هللا العلي والمتعالي أنهما ال یدالن على 

في معاني اسم هللا العلي، وألنه في اسم هللا المتعالي قال: وقد یكون بمعنى علو هللا، ألنه لم یذكره 
  العالي، مع أن اسم هللا العلي والمتعالي من أقوى األسماء داللًة على علو هللا.

رحمه هللا بعد أن نقل كالًما في اسم هللا العلي واألعلى والمتعالي والعالي: " وتفسیر  )١(قال األزهري
P یقرب بعضها من بعض، فالعلّي الشریف فعیل من عال یعلو، وهو بمعنى  وتفسیر هذه الّصفات

                                                           

  ).٦١٢) النهایة (ص: ١(
  )١٧٦/ ٤جامع األصول () ٢(
  ).١٨٢/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٦٢٧النهایة (ص: ) ٣(
  ).١٨٢/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٦٣٨النهایة (ص: ) ٤(
  ). ٦٣٩النهایة (ص: ) ٥(
  ).٤/١٨١جامع األصول (  )٦(



 ٥٤

العالي، وهو اّلذي لیس فوقه شيء، ویقال: هو اّلذي عال الخلق فقهرهم بقدرته، وأّما المتعالي فهو 
اّلذي جّل عن إفك المفترین، وتنّزه عن وساوس المتحّیرین، وقد یكون المتعالي بمعنى العالي، 

  .)٢(هللا اّلذي هو أعلى من كل عاٍل " واألعلى هو
فبین رحمه هللا أن داللة اسم هللا العلي والمتعالي قویة وأكیدة وواضحة في إثبات علو هللا على كل 

  مخلوقاته، وأنه لیس فوقه شيء، مع داللتها على معاني أخرى مثل القهر والغلبة.
یاًء كان أو واًوا أو ألًفا، أصٌل واحٌد یدّل على وقال ابن فارس أیضًا: " العین والّالم والحرف المعتّل 

  .)٣(الّسمّو واالرتفاع، ال یشّذ عنه شيٌء "
  :)٤(والعلو یطلق على معاني ثالثة •

  علو الذات._ 
 علو القهر والغلبة والسلطان._ 
 علو القدر والمنزلة والشرف._ 

هذه المعاني وهما آخر  لكن ابن األثیر رحمه هللا قد دل كالمه السابق على معنیین من     
معنیین، فقوله: " فالعلي الذي لیس فوقه شيء في المرتبة "، فالمراد به علو المنزلة والشرف وهو 
المعنى الثاني، وأما المعنى الثالث فأشار إلیه بقوله : " لیس فوقه شيء في المرتبة والحكم "، فإن 

  علو الحكم هو علو القهر والسلطان.
هللا العلي والمتعالي یدل على المعاني الثالثة بدون أدنى ریب، وخاصًة أولها والحق أن اسم      

وهو ما علیه السلف ومن بعدهم من أئمة أهل السنة، وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة تواترا 
لفظیا، ومعنویا على إثبات العلو P تبارك وتعالى، حتى ذكر بعض أهل العلم أن أدلة ذلك تزید 

  .)٥(لعلى ألف دلی
ومن خالل كالم ابن األثیر السابق في اسم هللا العلي والمتعالي ال یحكم حكمًا نهائیًا أنه ینفي      

علو هللا، ألنه لم یصرح بذلك في كالمه السابق، وألنه أیضًا قال في اسم هللا الظاهر: " هو اّلذي 
تبه یتبین رأیه النهائي، الذي ظهر فوق كّل شيٍء وعال علیه "، لكن عند جمع كالمه من بین ثنایا ك

                                                                                                                                                                          

مد بن األزهر بن طلحة األزهري، الهروي اللغوي الشافعي، كان جامعا هو العالمة أبو منصور محمد بن أح) ١(
لشتات اللغة مطلعا على أسرارها ودقائقها، واألزهري: بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح الهاء، هذه النسبة إلى جده 

ءات)، توفي أزهر المذكور، من مصنفاته: كتاب (تهذیب اللغة) المشور، و(تفسیر ألفاظ المزني) ، و(علل القرا
  ).١٦/٣١٥)، وسیر أعالم النبالء (٣٣٥/ ٤ه. انظر: وفیات األعیان (٣٧٠رحمه هللا سنة 

دار إحیاء  -تحقیق: محمد عوض مرعب - محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور -) تهذیب اللغة٢(
 ).١١٨/ ٣( - م٢٠٠١، ١ط - التراث العربي، بیروت

 ).١١٢/ ٤) مقاییس اللغة (٣(
)، تیسیر ٥٥/ ١)، ومدارج السالكین (١٣٢٤/ ٤)، الصواعق المرسلة (١٥٥/ ٢٠انظر: تفسیر الطبري () ٤(

تحقیق:  عبد الرحمن بن معال  - عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي -الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان
 ).٩٤٦، ٧٣٣(ص -م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠، ١ط - مؤسسة الرسالة - اللویحق

  ).١٢٧٩/ ٤)، الصواعق المرسلة (١٢١/ ٥مجموع الفتاوى ( انظر:) ٥(



 ٥٥

، أّنه كان إذا قام إلى �صرح به في هذه المسألة حیث یقول عند شرحه لحدیث رسول هللا 
ْهتُ " الّصالة، قال:  َماَواتِ  َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّ ] ٥٣٥:ص[ ِمنَ  َأَنا َوَما َحِنیًفا، َواْألَْرَض  السَّ

 ُأِمْرتُ  َوِبَذِلكَ  َلُه، َشِریكَ  َال  اْلَعاَلِمیَن، َربِّ  Vَِِّ  َوَمَماِتي َوَمْحَیاَي، ُسِكي،َونُ  َصَالِتي، ِإنَّ  اْلُمْشِرِكیَن،
 َواْعَتَرْفتُ  َنْفِسي، َظَلْمتُ  َعْبُدَك، َوَأَنا َربِّي، َأْنتَ  َأْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  اْلَمِلكُ  َأْنتَ  اللُهمَّ  اْلُمْسِلِمیَن، ِمنَ  َوَأَنا

 َیْهِدي َال  اْألَْخَالقِ  ِألَْحَسنِ  َواْهِدِني َأْنَت، ِإالَّ  الذُُّنوبَ  َیْغِفرُ  َال  ِإنَّهُ  َجِمیًعا، ُذُنوِبي ِلي اْغِفرْ فَ  ِبَذْنِبي،
 ُكلُّهُ  َخْیرُ َوالْ  َوَسْعَدْیكَ  َلبَّْیكَ  َأْنَت، ِإالَّ  َسیَِّئَها َعنِّي َیْصِرفُ  َال  َسیَِّئَها َعنِّي َواْصِرفْ  َأْنَت، ِإالَّ  ِألَْحَسِنَها

رُّ  َیَدْیَك، ِفي : " تعالیت: )١(" ِإَلْیكَ  َوَأُتوبُ  َأْسَتْغِفُركَ  َوَتَعاَلْیَت، َتَباَرْكتَ  َوإَِلْیَك، ِبكَ  َأَنا ِإَلْیَك، َلْیَس  َوالشَّ
، فصرح هنا بنفى صفة العلو عن هللا )٢(تفاعلت من العلو والمراد به علو القدرة ال علو المكان "

  علو القدرة فخالف أهل السنة فیما ذهبوا إلیه من إثبات صفة العلو P جل وعال كما سبق. وفسرها ب
  الغّفار والغفور: _٥٤،٥٥

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الغّفار والغفور " وهما من أبنیة المبالغة،       
خطایاهم وذنوبهم، وأصل الغفر: الّتغطیة،  ومعناهما الّساتر لذنوب عباده وعیوبهم، المتجاوز عن

  .)٣(یقال: غفر اّ} لك غفرًا وغفرانًا ومغفرة، والمغفرة: إلباس اّ} تعالى العفو للمذنبین"
  الغني والمغني: _٥٦،٥٧

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الغنّي " هو اّلذي ال یحتاج إلى أحد في       
أحٍد یحتاج إلیه، وهذا هو الغنّي المطلق، وال یشارك هللا تعالى فیه غیره، ومن أسمائه "  شيٍء، وكلّ 

  .)٤(المغني " وهو اّلذي یغني من یشاء من عباده "
  

  الفتاح:  -٥٨
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الفتّاح " هو اّلذي یفتح أبواب الّرزق       

، وقیل: معناه الحاكم بینهم، یقال: فتح الحاكم بین الخصمین إذا فصل بینهما، والّرحمة لعباده
  .)٥(والفاتح: الحاكم، والفتّاح: من أبنیة المبالغة "

  القادر والمقتدر والقدیر: _٦١,٦٠,٥٩
م قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " القادر، والمقتدر، والقدیر "  فالقادر: اس      

  .)٦(فاعٍل، من قدر یقدر، والقدیر: فعیل منه، وهو للمبالغة، والمقتدر: مفتعل، من اقتدر، وهو أبلغ "
")٦(.  

                                                           

أخرجه مسلم في صحیحه كتاب صالة المسافرین وقصرها، باب الدعاء في صالة اللیل وقیامه، حدیث ) ١(
  ).٣٥٥، (ص: ١٦٩٦رقم
  ).٥٣٦/ ١الشافي () ٢(
  ).١٧٧/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٦٧٤النهایة (ص: ) ٣(
  ).٦٨١النهایة (ص: ) ٤(
  ).١٧٧/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٦٨٩النهایة (ص: ) ٥(
  ).٧٣٥النهایة (ص: ) ٦(



 ٥٦

  القاهر:  -٦٢
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء هللا تعالى " القاهر " هو الغالب جمیع الخالئق، یقال:       

  . )١(قهره یقهره قهرا فهو قاهر، وقهار للمبالغة "
  القدوس: -٦٣

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " القّدوس " هو الّطاهر المنّزه عن العیوب،       
  وفّعول:

  .)٢(" منه إّال قّدوس، وسّبوح من أبنیة المبالغة، وقد تفتح القاف، ولیس بالكثیر، ولم یجيء
  

  القیوم: -٦٤
من أسماء اّ} تعالى المعدودة، وهو القائم بنفسه مطلقًا ال  قال ابن األثیر رحمه هللا: " القّیوم:      

  .)٣(بغیره، وهو مع ذلك یقوم به كّل موجوٍد، حّتى ال یتصّور وجود شيٍء وال دوام وجوده إّال به "
  القوي: -٦٥

  .)٤(قال ابن األثیر رحمه هللا: " " القوي ": القادر، وقیل: التام القدرة والقوة، الذي ال یعجزه شيء "
  الكبیر والمتكبر: ٦٧-٦٦

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " المتكّبر والكبیر " أي العظیم ذو الكبریاء،       
وقیل: المتعالي عن صفات الخلق، وقیل: المتكّبر على عتاة خلقه، والتّاء فیه للتّفّرد والّتخّصص ال 

لعظمة والملك، وقیل: هي عبارة عن كمال الّذات وكمال الوجود، تاء الّتعاطي والّتكّلف، والكبریاء: ا
وال یوصف بها إّال اّ} تعالى... وهما من الكبر، بالكسر وهو العظمة، ویقال: كبر بالّضّم یكبر: 

  .)٥(أي عظم، فهو كبیر "
  الكریم:  -٦٨

لجواد المعطى اّلذي ال ینفذ قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الكریم " هو ا      
  .)٦(عطاؤه، وهو الكریم المطلق، والكریم الجامع ألنواع الخیر والّشرف والفضائل "

  اللطیف: -٦٩
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الّلطیف " هو اّلذي اجتمع له الّرفق في       

قّدرها له من خلقه، یقال: لطف به وله، بالفتح، الفعل، والعلم بدقائق المصالح وٕایصالها إلى من 
  .)٧(یلطف لطفا، إذا رفق به، فأّما لطف بالّضّم یلطف، فمعناه صغر ودّق "

                                                           

  ).٧٨٠المصدر السابق (ص: ) ١(
  ).١٧٦/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٧٣٦النهایة (ص: ) ٢(
  ).١٧٦/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٧٨٢النهایة (ص: ) ٣(
  ).١٨٠/ ٤جامع األصول () ٤(
  ).١٧٧/ ٤جامع األصول ( ، وانظر:)٧٨٨النهایة (ص: ) ٥(
  ).٧٩٨النهایة (ص: ) ٦(
  ).٨٣٥) المصدر السابق (ص: ٧(



 ٥٧

وقال في موضع آخر:" " اللطیف ": الذي یوصل إلیك أربك في رفق، وقیل: هو الذي لطف عن 
  .)١(أن یدرك بالكیفیة "

  الماجد والمجید: ٧١-٧٠
ثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " المجید، والماجد " المجد في كالم العرب: قال ابن األ      

الّشرف الواسع، ورجٌل ماجد: مفضال كثیر الخیر شریٌف، والمجید: فعیل منه للمبالغة، وقیل: هو 
ه الكریم الفعال، وقیل: إذا قارن شرف الّذات حسن الفعال سّمي مجدًا، وفعیٌل أبلغ من فاعل، فكأنّ 

  . )٢(یجمع معنى الجلیل والوّهاب والكریم "
�����X�W�V�U�X�W�V�U�X�W�V�U�X�W�V�U﴿أما تسمیة هللا باسم المجید فهو حق وصواب ألن هللا قال في كتابه:       

�̂]�\�[�Z�Y�̂]�\�[�Z�Y�̂]�\�[�Z�Y�̂]�\�[�Z�Y﴾  :هود]وقال: ٧٣ ،[﴿����¢�¡���~¢�¡���~¢�¡���~¢�¡���~� � �� � �� � �� � ، ١٤[البروج:  ﴾£�¤�¥�¦£�¤�¥�¦£�¤�¥�¦£�¤�¥�¦�
  ]، فسمى هللا نفسه في هاتین اآلیتین بالمجید.١٥

لماجد فهو غیر صحیح، النه لم یرد في القرآن وال في السنة الصحیحة، وما وأما تسمیة هللا با     
ن وقد سبق بیان ورد به من نصوص إنما ورد في حدیث تفصیل أسماء هللا التسعة والتسعی

  .)٣(ضعفه
 مْ ُكلُّكُ  ِعَباِدي َیاالى، یقول: عَ تَ ك وَ ارَ بَ " إّن اVّ تَ : �وكذلك ورد في حدیث قدسي، یقول النبي       

 ِبُقْدَرِتي َفاْسَتْغَفَرِني اْلَمْغِفَرةِ  َعَلى َأْقِدرُ  َأنِّي َعِلمَ  َوَمنْ  َلُكْم، َأْغِفرْ  َفاْسَتْغِفُروِني َعاَفْیُت، َمنْ  ِإالَّ  ُمْذِنبٌ 
 َأْغَنْیُت، َمنْ  ِإالَّ  َفِقیرٌ  ُكمْ َوُكلُّ  َأْهِدُكْم، َفاْسَتْهُدوِني َهَدْیُت، َمنْ  ِإالَّ  َضالٌّ  َوُكلُُّكمْ  أَُباِلي، َوَال  َلُه، َغَفْرتُ 

َلُكمْ  َأنَّ  َوَلوْ . ُأْغِنُكمْ  َفاْسأَُلوِني  َأْشَقى َعَلى اْجَتَمُعوا َوَیاِبَسُكْم، َوَرْطَبُكمْ  َوَمیَِّتُكْم، َوَحیَُّكمْ  َوآِخَرُكْم، َأوَّ
 ِمنْ  َعْبدٍ  َقْلبِ  َأْتَقى َعَلى اْجَتَمُعوا َلوْ وَ  َبُعوَضٍة، َجَناحَ  ُمْلِكي ِفي َنَقَص  َما ِعَباِدي، ُقُلوبِ  ِمنْ  َقْلبٍ 

َلُكمْ  َأنَّ  َوَلوْ  َبُعوَضٍة، َجَناحَ  ُمْلِكي ِفي زَادَ  َما ِعَباِدي،  َوَیاِبَسُكْم، َوَرْطَبُكمْ  َوَمیَِّتُكْم، َوَحیَُّكمْ  َوآِخَرُكْم، َأوَّ
 َنَقَصِني، َما َسَأَل، َما ِمْنُهمْ  َساِئلٍ  ُكلَّ  َفَأْعَطْیتُ  ُأْمِنیَُّتُه، َبَلَغتْ  َما ِمْنُهمْ  َساِئلٍ  ُكلُّ  َفَسأََلِني اْجَتَمُعوا،

 َذِلكَ  ُمْلِكي، ِمنْ  َیْنُقُص  َال  َكَذِلكَ  اْنَتَزَعَها، ُثمَّ  ِإْبَرةً  ِفیهِ  َفَغَمَس  اْلَبْحرِ  ِبَشَفةِ  َمرَّ  َأَحَدُكمْ  َأنَّ  َلوْ  َكَما
. " َفَیُكونُ  ُكْن،: َلهُ  َأُقولُ  َفِإنََّما َشْیًئا َأَرْدتُ  ِإَذا َكَالٌم، َوَعَذاِبي َكَالٌم، ِئيَعَطا َصَمٌد، َماِجدٌ  َجَوادٌ  ِبَأنِّي

  . فعلى ذلك اسم الماجد لیس من أسماء هللا.)٤(وهو ضعیٌف أیضاً 
  المانع: -٧٢

                                                           

  )١٧٨/ ٤جامع األصول () ١(
  ).١٧٩/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٨٥٧النهایة (ص: ) ٢(
  ).٣٧انظر: (ص: ) ٣(
حدیث  )، وابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة،٢٩٥/ ٣٥أخرجه اإلمام أحمد في مسنده () ٤(

، باب منه، �)، والترمذي في سننه، كتاب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول هللا ٧٠٥، (ص: ٤٢٥٧رقم
) :" ضعیف، أخرجه ١١/٦٢٩)، وقال األلباني رحمه هللا في السلسلة الضعیفة (٥٦٢، (ص: ٢٤٩٥حدیث رقم

هللا تعالى: یا عبادي! إني حرمت أحمد ... وأصله في "صحیح مسلم" من طریق أخرى عن أبي ذر بلفظ:" قال 
الظلم على نفسي ... " الحدیث بطوله، ولیس فیه مما في حدیث الترجمة إال االستغفار". فالحدیث ضعیف بهذا 

  السیاق.



 ٥٨

ل طاعته، قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " المانع " هو اّلذي یمنع عن أه      
  .)١(ویحوطهم وینصرهم، وقیل: یمنع من یرید من خلقه ما یرید، ویعطیه ما یرید "
  .)٢(اسم المانع لیس من أسماء هللا ألنه لم یرد في القرآن وال في السنة الصحیحة

  المحصي: -٧٣
يٍء قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " المحصي " هو اّلذي أحصى كّل ش      

  .)٣(بعلمه وأحاط به، فال یفوته دقیق منها وال جلیل، واإلحصاء: العّد والحفظ "
  .)٤(الراجح أن المحصي لیس من أسماء هللا ألنه لم یرد في القرآن وال في السنة الصحیحة     
[الجن:  ﴾��é�è�ç�æé�è�ç�æé�è�ç�æé�è�ç�æ ﴿والذي قد جاء في القرآن إنما ورد بصیغة الفعل مثل قوله تعالى:      
  .)٥(وأفعال هللا ال یشتق منها أسماء كما تقرر ذلك مسبقاً ]، ٢٨
  المجیب: -٧٤

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " المجیب " وهو اّلذي یقابل الّدعاء والسؤال      
  .)٦(بالقبول والعطاء، وهو اسم فاعٍل من أجاب یجیب "

  المعز والمذل: _٧٥،٧٦
حمه هللا: " من أسماء اّ} تعالى " المعّز " وهو اّلذي یهب العّز لمن یشاء من قال ابن األثیر ر      

  .)٧(عباده "
وقال في اسم المذل: " في أسماء هللا تعالى " المذل " هو الذي یلحق الذل بمن یشاء من      

  .)٨(عباده، وینفي عنه أنواع العز جمیعها "
، والذي )١(هما لم یردا في القرآن وال في السنة الصحیحةالمعز والمذل لیسا من أسماء هللا، ألن     

�i�h�g�f�e�d�c﴿ جاء ذكره في القرآن هو صیغة الفعل من هذین االسمین، قال تعالى:

k�j﴾�  :٢(كما سبق ]، واألفعال ال یشتق منها أسماء٢٦[آل عمران( .  
                                                           

  ).١٨٢/ ٤)، وانظر: جامع االصول (٨٨٤) النهایة (ص: ١(
من العلماء الذین أثبتوا و ، )٣٧(ص:  ه) ورد تسمیة هللا بالمانع في حدیث تفصیل أسماء هللا وقد سبق بیان ضعف٢(

هذا االسم P یقرنوه باسم المعطي، والذي قام علیه الدلیل أن المعطي من أسماء هللا، كما في حدیث معاویة بن أبي 
یِن، ِفي ُیَفقِّْههُ  َخْیًرا ِبهِ  ا}َُّ  ُیِردِ  َمنْ : " �سفیان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا   ُیْعِطي، َوا}َُّ  َقاِسمٌ  َأَنا َوإِنََّما الدِّ

". أخرجه البخاري في صحیحه،  ا}َِّ  َأْمرُ  َیْأِتيَ  َحتَّى َخاَلَفُهْم، َمنْ  َیُضرُُّهمْ  الَ  ا}َِّ، َأْمرِ  َعَلى َقاِئَمةً  اُألمَّةُ  َهِذهِ  َتَزالَ  َوَلنْ 
)، ٣٦٣/ ٢، (٣١١٦رقم ]، حدیث٤١[األنفال:  ﴾�J�I�H�G ﴿كتاب فرض الخمس، باب قول هللا تعالى: 

  فیسمى هللا بالمعطي وال یسمى بالمانع، ولم یرد في كالم ابن األثیر تسمیة هللا بالمعطي.  
  ).١٨٠/ ٤)، وانظر: جامع االصول (٢١٣) النهایة ؛(ص: ٣(
  ).٣٧انظر: (ص:  ) ورد تسمیة هللا بالمحصي في حدیث سرد أسماء هللا وقد سبق بیان ضعفه.٤(
  ).٣٩انظر: (ص:  )٥(
  ).١٧٩/ ٤)، وانظر: جامع االصول (١٧١) النهایة (ص: ٦(
  ).٦١٢) النهایة (ص: ٧(
  ).٣٢٩) المصدر السابق (ص: ٨(



 ٥٩

  المصور: -٧٧
ى " المصور " وهو الذي صور جمیع قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء هللا تعال      

الموجودات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة، وهیئة منفردة یتمیز بها على اختالفها 
  .)٣(وكثرتها "

وقال في موضع آخر: " المصّور: هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة، ومعنى التصویر:      
  .)٤(التخطیط والتشكیل "

  المتین: -٧٨
ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء هللا تعالى " المتین " هو القوي الشدید، الذي ال یلحقه قال       

في أفعاله مشقة، وال كلفة وال تعب، والمتانة: الشدة والقوة، فهو من حیث إنه بالغ القدرة تامها قوي، 
  .)٥(ومن حیث إنه شدید القوة متین "

  المعید: -٧٩
: " في أسماء هللا تعالى " المعید " هو الذي یعید الخلق بعد الحیاة قال ابن األثیر رحمه هللا      

  .)٦(إلى الممات في الدنیا، وبعد الممات إلى الحیاة یوم القیامة "
  المقسط: -٨٠

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء هللا تعالى " المقسط " هو العادل. یقال: أقسط یقسط       
  .)٧(فهو مقسط، إذا عدل "

  .)٨(، ألنه لم یرد في القرآن وال في السنة النبویة الصحیحةالمقسط لیس من أسماء هللا الصحیح أن
  المقیت: -٨١

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء هللا تعالى " المقیت " هو الحفیظ.، وقیل: المقتدر،       
  .  )٩(وقیل: الذي یعطي أقوات الخالئق "

  المنان: -٨٢
ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء هللا تعالى " المنان " هو المنعم المعطي، من المن: قال      

  .)١٠(العطاء، ال من المنة "

                                                                                                                                                                          

  ).٣٧انظر: (ص:  في حدیث سرد أسماء هللا وقد سبق بیان ضعفه. معز والمذل) ورد تسمیة هللا بال١(
  ).٣٩انظر: (ص:  )٢(
  ).٥٢٩(ص:  نهایة) ال٣(
  ).١٧٧ /٤) جامع األصول (٤(
  ) .١٨٠/ ٤)، وانظر: جامع االصول (٨٥٥) النهایة (ص: ٥(
  ).١٨١/ ٤)، وانظر: جامع االصول (٦٤٨) النهایة (ص: ٦(
  ).١٨٢/ ٤)، وانظر: جامع االصول (٧٥١) النهایة (ص: ٧(
  ).٣٧ورد تسمیة هللا بالمقسط في حدیث سرد أسماء هللا، وقد سبق بیان ضعفه. انظر: (ص: ) ٨(
  ) .١٧٨/ ٤)، وانظر: جامع االصول (٧٧٦ة (ص: ) النهای٩(
  ) .١٧١/ ٤)، وانظر: جامع االصول (٨٨٤) النهایة (ص: ١٠(



 ٦٠

  المنتقم: -٨٣
: " في أسماء هللا تعالى " المنتقم " هو المبالغ في العقوبة لمن یشاء، مفتعل، قال ابن األثیر      

  .)١(خط "من نقم ینقم: إذا بلغت به الكراهیة حد الس
المنتقم لیس من أسماء هللا الحسنى، ألنه لم یرد في الكتاب وال في السنة  الصحیح أن     

 .)٢(الصحیحة
قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة: " واسم " المنتقم " لیس من أسماء هللا الحسنى الثابتة عن النبي      

��:صلى هللا علیه و سلم وٕانما جاء في القرآن مقیدًا كقوله تعالى �﴿��X�W�V�U﴾� :وقوله 
﴿��ko�n�m�l﴾ والحدیث الذي في عدد األسماء الحسنى الذي یذكر فیه " المنتقم " فذكر .

في سیاقه " البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ": لیس هو عند أهل المعرفة بالحدیث من كالم النبي 
  . )٣(صلى هللا علیه و سلم "

  المهیمن: -٨٤
رحمه هللا: " في أسماء هللا تعالى " المهیمن " هو الرقیب، وقیل: الشاهد،  قال ابن األثیر      

وقیل: المؤتمن، وقیل: القائم بأمور الخلق، وقیل: أصله: مؤیمن، فأبدلت الهاء من الهمزة، وهو 
  .)٤(مفیعل من األمانة "

  النور: -٨٥
هو الذي یبصر بنوره ذو العمایة،  قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء هللا تعالى " النور "      

ویرشد بهداه ذو الغوایة، وقیل: هو الظاهر الذي به كل ظهور، فالظاهر في نفسه المظهر لغیره 
یسمى نورا، ... وقال بعض أهل العلم: النور جسم وعرض، والباري جل وعز لیس بجسم وال 

  .)٥(عرض "
لم یكن دقیًقا وواضحا في بیان معنى اسم هللا  الكالم الذي ذكره ابن األثیر باإلضافة إلى أنه     

النور، فإنه كذلك ینفي صفة النور عن هللا سبحانه وتعالى، وهذا الذي ذهب إلیه مخالف لصریح 
 .)٦(نصوص القرآن الكریم، والسنة النبویة الصحیحة، وكالم علماء أهل السنة والجماعة

�~���¡�¢�£����﴿ :قال هللا تعالى      }�|�{�z� y£�¢�¡���~� }�|�{�z� y£�¢�¡���~� }�|�{�z� y£�¢�¡���~� }�|�{�z� y﴾ ٣٥نور: [ال،[ 
  ].٦٩[الزمر:  ﴾�Z�Y]�\��Z�Y�\�[�Z�Y�\�[�Z�Y]�\�����﴿وقال تعالى: 

                                                           

  ) .١٨٢/ ٤)، وانظر: جامع االصول (٩٣٩) النهایة (ص: ١(
  ).٣٧انظر: (ص:  في حدیث سرد أسماء هللا وقد سبق بیان ضعفه. منتقمورد تسمیة هللا بال )٢(
  . )٩٦/ ٨) مجموع الفتاوى (٣(
  ). ١٧٦/ ٤)، وانظر: جامع األصول (١٠١٢) النهایة (ص: ٤(
  ). ١٨٢/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٩٤٥) النهایة (ص: ٥(
): " قد قدمنا أن ابن كالب واألشعري وغیرهما ذكرا ٣٩٥/ ٦) یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة في مجموع الفتاوى (٦(

تزلة وأنهما أثبتا أنه نور وقررا ذلك هما وأكابر أصحابهما ذكرا أن نفي كونه نورا في نفسه هو قول الجهمیة والمع
  ".�فكیف بأهل الحدیث وأئمة السنة. وأول هؤالء المؤمنین باP وبأسمائه وصفاته رسول هللا 



 ٦١

 اللَّْیلِ  ِمنَ  َقامَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َكانَ  :قال صحیح البخاري عن ابن عباسو      
دُ  َمَواتِ  َقیِّمُ  َأْنتَ  الَحْمدُ  َلكَ  اللَُّهمَّ : " َقالَ  َیَتَهجَّ ،ِفیهِ  َوَمنْ  َواَألْرضِ  السَّ َمَواِت  ُمْلكُ  َلكَ  الَحْمدُ  َوَلكَ  نَّ  السَّ

، َوَمنْ  َواَألْرضِ  َمَواتِ  ُنورُ  َأْنتَ  الَحْمدُ  َوَلكَ  ِفیِهنَّ ، َوَمنْ  َواَألْرضِ  السَّ  َمِلكُ  َأْنتَ  الَحْمدُ  َوَلكَ  ِفیِهنَّ
َمَواتِ    .)١( ..." َواَألْرضِ  السَّ

قد سّمى هللا  �كتاب هللا وسنة رسوله  لنص فيقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا: "... ا     
نور، وأخبر أیضًا أنه یحتجب بالنور؛ فهذه ثالثة  نور السماوات واألرض، وقد أخبر النص أّن هللا

وفي  رّبها وأشرقت األرض بنور وأّما الثاني؛ فهو في قولـه: أنوار في النص، وقد تقدم ذكر األول،
عن عبد هللا بن عمرو؛ قال: قال رسول هللا  )٣(في صحیحه )٢(ممسل مثل نوره، وفیما رواه  :قولـه
 النُّورِ  َذِلكَ  ِمنْ  َأَصاَبهُ  َفَمنْ  ُنورِِه، ِمنْ  َعَلْیِهمْ  َوأَْلَقى ُظْلَمٍة، ِفي َخْلَقهُ  َخَلقَ  َتَعاَلى اVََّ  ِإنَّ ": �

  .)٤(" َضلَّ  َأْخَطَأهُ  َوَمنْ  ِبِه، اْهَتَدى
األرض تشرق بنور  زیادة توضیح فقال: " وقد أخبر هللا في كتابه أنّ  وقال كالمًا آخر فیه     

أن یكون هذا النور المضاف  ! وال یجوزربها، فإذا كانت تشرق من نوره؛ كیف ال یكون هو نورًا؟
  . )٥( إلیه إضافة خلق وملك واصطفاء؛ ..."

رض" أي هادي اهل السموات وأما ما یذكر في التفاسیر من أن معنى" هللا نور السموات واال     
واألرض، أو منور السموات واألرض فإنه ال یمنع من أن یكون في نفسه نوًرا، وفي ذلك یقول شیخ 

                                                           

) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجمعة، باب التهجد باللیل وقوله عز وجل: {ومن اللیل فتهجد به نافلة ١(
  ). ٣١٢/ ١، (١١٢٠]، حدیث رقم٧٩لك} [اإلسراء: 

) هو اإلمام، الكبیر، الحافظ، المجود، الحجة، الصادق، مسلم بن الحجاج بن مسلم، أبو الحسین القشیري ٢(
النیسابوري الحافظ صاحب "الصحیح "، وهو من أصح الكتب بعد كتاب هللا، آخر تلمیذ بقي مع البخاري في المحنة 

سنة رحمه هللا رحمة واسعة. انظر: تاریخ اإلسالم  ٥٥ه، عن عمر٢٦١سنة التي تعرض لها، لم یعمر فتوفي 
 ). ٥/١٩٤)، ووفیات األعیان (٥٥٧/ ١٢)، وسیر أعالم النبالء(١٨٢/ ٢٠(
أبو  -) لم یجده الباحث في صحیح مسلم، وهو حدیث صحیح، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة= كتاب السنة٣(

 -تحقیق: محمد ناصر الدین األلباني -بن الضحاك بن مخلد الشیبانيبكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو 
)، وقال األلباني في تحقیقه: إسناده صحیح، وابن حبان ١/١٠٧( -م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠، ١ط -المكتب اإلسالمي

أبو بكر محمد بن الحسین بن عبد هللا اآلجّرّي  -)، واآلجري في الشریعة= الشریعة٤٣/ ١٤في صحیحه (
 - هـ  ١٤٢٠، ٢ط -دار الوطن، الریاض - تحقیق:  الدكتور عبد هللا بن عمر بن سلیمان الدمیجي -البغدادي
أبو عبد هللا الحاكم  - )، والحاكم في المستدرك على الصحیحین= المستدرك على الصحیحین٢/٧٥٧( -م ١٩٩٩

 ١٤١١، ١ط -ة، بیروتدار الكتب العلمی - تحقیق: : مصطفى عبد القادر عطا -محمد بن عبد هللا  النیسابوري 
 ). ٣٠٤/ ١)، والبیهقي في األسماء والصفات (١/٨٤( -م١٩٩٠ –
 ). ٣٨٧، ٣٨٦/ ٦) مجموع الفتاوى (٤(
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس  - )، وانظر: اجتماع الجیوش اإلسالمیة٣٩٢/ ٦) مجموع الفتاوى (٥(

هـ / ١٤٠٨، ١ط - مطابع الفرزدق التجاریة، الریاض - تحقیق: عواد عبد هللا المعتق - الدین ابن قیم الجوزیة
 ).١٧٧ - ٢/١٧٠)، شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري (٤٥، ٢/٤٤( -م١٩٨٨
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اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا: " هذا القول الذي قاله بعض المفسرین في قوله: {هللا نور السماوات 
ما قلناه فإنهم قالوه في تفسیر اآلیة  واألرض} أي هادي أهل السموات واألرض ال یضرنا وال یخالف

التي ذكر النور فیها مضافا؛ لم یذكروه في تفسیر نور مطلق ... ثم قول من قال من السلف: 
هادي أهل السموات واألرض ال یمنع أن یكون في نفسه نورا، فإن من عادة السلف في تفسیرهم أن 

ه؛ وال ینافي ذلك ثبوت بقیة الصفات یذكروا بعض " صفات المفسر " من األسماء أو بعض أنواع
  .)١(للمسمى "

  الوارث: -٨٦
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء هللا تعالى " الوارث " هو الذي یرث الخالئق، ویبقى       

  .)٢(بعد فنائهم "
  الواسع: -٨٧

غناه كل فقیر،  قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء هللا تعالى " الواسع " هو الذي وسع      
  .)٣(ورحمته كل شيء، یقال: وسعه الّشيء یسعه سعًة سعًة فهو واسٌع "

  الواجد: -٨٨
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء اّ} تعالى " الواجد " هو الغنّي اّلذي ال یفتقر، وقد وجد       

  .)٤(یجد جدًة: أي استغنى غنًى ال فقر بعده "
  .في القرآن وال في السنة الصحیحةاء هللا الحسنى، ألنه لم یرد الواجد لیس من أسم     
یقول العالمة ابن القیم: " فأما الواجد فلم تجئ تسمیته به إال في حدیث تعداد األسماء      

، ومعناه صحیح، فإنه ذو الوجد والغنى، فهو أولى �والصحیح: أنه لیس من كالم النبي الحسنى، 
  .)٥(ومن الموجد "بأن یسمى به من الموجود 

  

  الولي والوالي: _٩٠، ٨٩
قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء هللا تعالى " الولى " هو الناصر، وقیل: المتولي ألمور       

  العالم والخالئق القائم بها.
                                                           

محمد بن أبي بكر  - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة)، وانظر: ٣٩٠/ ٦) مجموع الفتاوى (١(
محمد بن محمد بن عبد الكریم بن رضوان البعلي شمس اختصره:  - بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة

)، ٣٦٥ص: ( -م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١ط - دار الحدیث، القاهرة - تحقیق:  سید إبراهیم -الدین، ابن الموصلي
حیث حرر المنقول عن السلف والصحیح منه والضعیف الذي ال یصح نسبته إلیهم، واجتماع الجیوش اإلسالمیة 

 ا من الفوائد ما ال یخفى على قارئه.) وما بعدها ففیه٤٩/ ٢(
  ). ١٨٢/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٩٦٧) النهایة (ص: ٢(
  ). ١٧٩/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٩٧٢) النهایة (ص: ٣(
  ). ١٨٠/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٩٦٠) النهایة (ص: ٤(
): "ووقع في أسمائه الواجد وهو ١٣٢)، وقال رحمه هللا في شفاء العلیل (ص: ٣٨٤/ ٣مدارج السالكین () ٥(

  بمعنى الغنى الذي له الوجد ".
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ومن أسمائه عز وجل " الوالي " وهو مالك األشیاء جمیعها، المتصرف فیها، وكأن الوالیة      
  .)١(التدبیر والقدرة والفعل، وما لم یجتمع ذلك فیها لم ینطلق علیه اسم الوالي "تشعر ب

�°�±������³�²﴿األسماء الثابتة P والتي جاء فیها نص، قال هللا تعالى: من  اسم هللا الوليّ  �̄®�³�²�±�°� �̄®�³�²�±�°� �̄®�³�²�±�°� �̄®
¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´﴾  :وقال تعالى: ٩[الشورى ،[﴿�����±�°� �̄®�¬�±�°� �̄®�¬�±�°� �̄®�¬�±�°� �̄®�¬

»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²»�º�¹�¸�¶�µ�   .]٢٨[الشورى:  ﴾³�²́�
  .)٢(أما اسم الوالي فإنه لم یرد في القرآن وال في السنة الصحیحة     
  الودود: -٩١

في أسماء هللا تعالى " الودود " هو فعول بمعنى مفعول، من قال ابن األثیر رحمه هللا: "       
وب الود: المحبة، یقال: وددت الرجل أوده ودا، إذا أحببته، فاP تعالى مودود: أي محبوب في قل

  .)٣(أولیائه، أو هو فعول بمعنى فاعل: أي أنه یحب عباده الصالحین، بمعنى أنه یرضى عنهم "
قول ابن األثیر رحمه هللا في معنى اسم هللا الودود أنه فعول بمعنى مفعول أي محبوب، أو أنه      

یرضى فعول بمعنى فاعل أي یحب عباده صحیح، أما قوله في معنى محبة هللا لعباده أي أنه 
  عنهم فغیر صحیح؛ بل هو قول المؤولة وسیأتي مزید بیان لذلك عند الحدیث عن صفة المحبة. 

یقول ابن جریر الطبري رحمه هللا في معنى اسم هللا الودود: " قوله: (وهو الغفور الودود) یقول      
  .)٤(تعالى ذكره: وهو ذو المغفرة لمن تاب إلیه من ذنوبه، وذو المحبة له "

  .)٥(وقال أیًضا: " ودود، یقول: ذو محبة لمن أناب وتاب إلیه، یوّده ویحّبه "     
  الوكیل: -٩٢

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء هللا تعالى " الوكیل " هو القیم الكفیل بأرزاق العباد،       
[آل  ﴾����Ø�×�Ö�Õ�ÔØ�×�Ö�Õ�ÔØ�×�Ö�Õ�ÔØ�×�Ö�Õ�Ô﴿وحقیقته أنه یستقل بأمر الموكول إلیه، ومنه قوله تعالى: 

  .)٦(] "١٧٣ان: عمر 
  الوهاب: -٩٣

قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء هللا تعالى " الوهاب " الهبة: العطیة الخالیة عن       
  .)٧(األعواض واألغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا، وهو من أبنیة المبالغة "

  الهادي: -٩٤

                                                           

  ). ١٨١، ١٨٠/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٩٨٩) النهایة (ص: ١(
   ).٣٧ورد اسم الولي في حدیث تفصیل أسماء هللا، وقد سبق بیان ضعفه، انظر: (ص: ) ٢(
  ). ١٧٩/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٩٦٤) النهایة (ص: ٣(
  ).٣٤٦/ ٢٤ر الطبري (تفسی) ٤(
  ).٤٥٦/ ١٥المصدر السابق () ٥(
  ). ١٧٩/ ٤)، وانظر: جامع األصول (٩٨٧) النهایة (ص: ٦(
  ).٩٩١) النهایة (ص: ٧(
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" الهادي " هو الذي بصر عباده وعرفهم  قال ابن األثیر رحمه هللا: " في أسماء هللا تعالى      
طریق معرفته حتى أقروا بربوبیته، وهدى كل مخلوق إلى ما ال بد له منه في بقائه ودوام وجوده 

")١(.  
  

  المطلب الثاني: منهجه في صفات هللا تعالى:
عض المسائل المتعلقة بصفات هللا تعالى، كما أنه تكلم عن عرض ابن األثیر رحمه هللا لب      

  بعض الصفات وبین ما یعتقده فیها، وبیان ذلك كله في المسائل التالیة:
  المسألة األولى: قوله بان نصوص الصفات من المجاز.

هللا له على الكثیر من الصفات اإللهیة الواردة في الكتاب والسنة  حكم اإلمام ابن األثیر غفر      
  بأنها من قبیل المجاز، التي یراد بها غیر ظاهرها، ومن األمثلة على ذلك:

 الرَّْحَمِن، ِبَحْقوِ  َفَأَخَذتْ  الرَِّحُم، َقاَمتِ  ِمْنهُ  َفَرغَ  َفَلمَّا الَخْلَق، اVَُّ  َخَلقَ قوله في شرح حدیث "      
 َوَصَلِك، َمنْ  َأِصلَ  َأنْ  َتْرَضْینَ  َأالَ : َقالَ  الَقِطیَعِة، ِمنَ  ِبكَ  الَعاِئذِ  َمَقامُ  َهَذا: َقاَلتْ  َمْه،: َلهُ  َفَقالَ 

، َیا َبَلى: َقاَلتْ  َقَطَعِك، َمنْ  َوَأْقَطعَ  : " لما جعل الرحم شجنة من الرحمن )٢("... َفَذاكِ : َقالَ  َربِّ
ه، كما یستمسك القریب بقریبه، والنسیب بنسیبه، والحقو فیه مجاز وتمثیل، استعار لها االستمساك ب

  .)٣(ومنه قولهم: عذت بحقو فالن إذا استجرت به واعتصمت "
: )٤(" اءشَ یَ  فَ یْ ه كَ بُ لِّ قَ ع هللا یُ ابِ صَ أَ  نْ مِ  ینِ عِ بُ صْ ن أُ یْ ن بَ مِ ؤْ المُ  بُ لْ قَ " یثوقال أیًضا عند شرحه حد    

ت األجسام، ... وٕاطالقها علیه مجاز كإطالق الید، والیمین، والعین، : األصابع ... من صفا)٤("
  .)٥(والسمع، وهو جار مجرى التمثیل والكنایة عن سرعة تقلب القلوب "

وعند حدیثه في كتابه النهایة عن مادة عجب، ذكر األحادیث التي فیها عجب ربك، ثم علق      
 َیْدُخُلونَ  َقْومٍ  ِمنْ  َرُبكَ  َعِجبَ فمثًال قال عند شرحه حدیث " علیها إما بتاویلها، وٕاما باعتبارها مجاًزا، 

َالِسلِ  ِفي الَجنَّةَ  : " أي عظم ذلك عنده وكبر لدیه، ... وقیل: معنى عجب ربك: أي رضي )٦(" السَّ
  .)٧(رضي وأثاب، فسماه عجبا مجازا، ولیس بعجب في الحقیقة واألول الوجه "

                                                           

  ).١٠٠٣) المصدر السابق (ص: ١(
/ ٣، (٤٨٣٠]، حدیث رقم ٢٢أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب تفسیر القرآن، باب {وتقطعوا أرحامكم} [محمد: ) ٢(

٣٩٢(.  
  ).٢٢٢النهایة (ص: ) ٣(
)، ١٣٠٧، (ص: ٦٦٤٥أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب القدر، باب تصریف هللا القلوب كیف یشاء، حدیث رقم) ٤(

  وفیه: " من أصابع الرحمن " بدل " من أصابع هللا ".
  ).٥٠٧النهایة (ص: ) ٥(
/ ٢، (٣٠١٠سل، حدیث رقمأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب األسارى في السال) ٦(

َالِسلِ  ِفي الَجنَّةَ  َیْدُخُلونَ  َقْومٍ  ِمنْ  ا}َُّ  َعِجبَ  )، بلفظ: "٣٣١   ". السَّ
  ).٥٩٤، ٥٩٣النهایة (ص: ) ٧(



 ٦٥

 الَِّذي ُسْبَحانَ  ِبِه، َوَقالَ  الِعزَّ  َتَعطَّفَ  َمن ُسْبَحانَ حدیث "  ابن األثیر وعند مادة عطف ذكر     
ثم  ،)١(" َوالنَِّعمِ  الَفْضلِ  ِذي ُسْبَحانَ  َلُه، ِإالَّ  التَّْسِبیحُ  َیْنَبِغي َال  الَِّذي ُسْبَحانَ  ِبِه، َوَتَكرَّمَ  الَمْجدَ  َلِبَس 

ى مجاز یراد به االتصاف، كأن العز شمله : " ... والتعطف في حق هللا تعالقال _ رحمه هللا _
  . )٢(شمول الرداء "

قال: " هذا من  )٣(" الكِ األمْ  كُ لِ ى مَ سمَّ تَ  رجلٌ  هللاِ  عندَ  ءِ امَ األسْ  ظُ یَ غْ أَ وعند شرحه حدیث "      
مجاز الكالم معدول عن ظاهره، فإن الغیظ صفة تغیر في المخلوق عند احتداده، یتحرك لها، وهللا 

  .)٤(ذلك الوصف " یتعالى عن
 النََّهارِ  َوِلُمِسيءِ  ِبالنََّهاِر، ِلَیُتوبَ  اللَّْیلِ  ِلُمِسيءِ  َیَدهُ  َواضعٌ  اVََّ  ِإنَّ " وكذلك عند شرحه حدیث      
ْمُس  َتْطُلعَ  َحتَّى ِباللَّْیِل، ِلَیُتوبَ    .)٦( قال: " ... وهو مجاز في البسط والید..." )٥(" َمْغِرِبَها ِمنْ  الشَّ

     
قال:  )٧(ولقد قال كلمة عامة حول نصوص الصفات، وذلك عند شرحه حدیث " وكلتا یدیه یمین "  

وكل ما جاء في القرآن والحدیث من إضافة الید واألیدي، والیمین وغیر ذلك من أسماء قال: "..
                                                           

)، وابن خزیمة في ٧٧٦، (ص: ٣٤١٩) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الدعوات، باب منه، حدیث رقم١(
ر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي أبو بك -صحیحه= صحیح ابن خزیمة

)، والطبراني في ٢/١٦٥(- بیروت –المكتب اإلسالمي  -تحقیق:  د. محمد مصطفى األعظمي - النیسابوري
 -سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني - المعجم الكبیر= المعجم الكبیر

)، والمروزي ١٠/٢٨٣( - م ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥، ١ط -دار الصمیعي، الریاض -خ حمدي السلفيتحقیق:  الشی
اختصرها: العالمة أحمد  - أبو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج المروزي -في مختصر قیام اللیل= قیام رمضان

باني في )، وضعفه األل٢٦٣(ص: -م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ١ط - حدیث أكادمي، باكستان - بن علي المقریزي
 -أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األلباني -ضعیف الجامع الصغیر وزیادته

  ).١٦٩(ص: - المكتب اإلسالمي -أشرف على طبعه: زهیر الشاویش
 ).٦٢٤) النهایة (ص: ٢(
، ٥٥٠٤ك الملوك، حدیث رقم) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب االدب، باب تحریم التسمي بملك االمالك وبمل٣(

 َال  اْألَْمَالِك، َمِلكَ  ُیَسمَّى َكانَ  َرُجلٍ  َعَلْیِه، َوأَْغَیُظهُ  َوَأْخَبثُهُ  اْلِقَیاَمِة، َیْومَ  هللاِ  َعَلى َرُجلٍ  أَْغَیظُ  )، بلفظ:"١٠٧٨(ص: 
 " . هللاُ  ِإالَّ  َمِلكَ 

 ).٦٨٦، ٦٨٥) النهایة (ص: ٤(
 - أبو عبد الرحمن عبد هللا بن المبارك بن واضح الحنظلي -الزهد والرقائق ) أخرجه ابن المبارك في الزهد=٥(

)، ١/٤٥)، وابن خزیمة في التوحید (٣٨٥(ص: -بیروت –دار الكتب العلمیة  -تحقیق: حبیب الرحمن األعظمي
، ٦٨٨٣ومسلم في صحیحه، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت الذنوب والتوبة، حدیث رقم

)، بلفظ:" إّن هللا عّز وجّل یبسط یده بالّلیل لیتوب مسيء الّنهار، ویبسط یده بالّنهار لیتوب مسيء ١٣٥٢(ص: 
 الّلیل، حّتى تطلع الّشمس من مغربها".

 ).٩٧٧) النهایة (ص: ٦(
دیث ) جزء من حدیث أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب اإلمارة، باب فضیلة اإلمام العادل، وعقوبة الجائر، ح٧(

 ). ٩٢٩، (ص: ٤٦١٥رقم



 ٦٦

  .)١(یم "الجوارح إلى هللا تعالى فإنما هو على سبیل المجاز واالستعارة، وهللا منزه عن التشبیه والتجس
  

هذه بعض األمثلة التي ذكرها ابن األثیر، والتي تبین أن ابن األثیر غفر هللا له یرى أن      
ال الحقیقة، ومعنى  )٢(صفات هللا تعالى التي وردت في الكتاب والسنة إنما هي من قبیل المجاز

  ر مراد.ذلك أن حقائق تلك الصفات منفّیة عن هللا عز وجل، وظاهرها المتبادر منها غی
في صفات  تبعهم بإحسانمن الصحابة، والتابعین ومن  وهذا مخالف لمذهب السلف الصالح     
رحمه هللا: " أهل السنة مجمعون على اإلقرار ) ٣(بن عبد البرتعالى، قال أبو عمر سبحانه و هللا 

المجاز، إال أنهم بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة واإلیمان بها وحملها على الحقیقة ال على 
كلها  )٥(والمعتزلة )٤(ال یكیفون شیئا من ذلك وال یحدون فیه صفة محصورة، وأما أهل البدع الجهمیة

فكلهم ینكرها وال یحمل شیئا منها على الحقیقة، ویزعمون أن من أقر بها مشبه  )٦(كلها والخوارج
                                                           

 ).١٤٣، ١٤٢/ ٣)، وانظر الشافي (١٠٢٧) النهایة (ص: ١(
) القائلین بالحقیقة والمجاز یعرفونه: بأن الحقیقة هي: اللفظ المستعمل فیما وضع له. و " المجاز ": هو المستعمل في ٢(

 )٩٦/ ٧غیر ما وضع له. انظر مجموع الفتاوى (
ظ، أبو عمر بن عبد البّر، یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البّر بن عاصم الّنمري ) هو العّالمة العلم الحاف٣(

القرطبي، المالكي، صاحب التصانیف الفائقة، طال عمره، وعال سنده، أّلف في "الموطأ "  كتبا مفیدة، منها كتاب 
)، وسیر أعالم النبالء ٢٦٦/ ٥سنة. انظر: شذرات الذهب ( ٩٥ه، عن عمر ٤٦٣"التمهید"، توفي رحمه هللا سنة 

 ).٧/٦٦)، ووفیات األعیان (١٨/١٥٣(
) الجهمیة: هم طائفة من اهل البدع، ینتسبون إلى الجهم بن صفوان، من بدعهم: القول بنفي االسماء والصفات عن ٤(

ال یزید وال ینقص، هللا تعالى، وأن العبد مجبور على فعله وال قدرة له وال اختیار، وأن اإلیمان إنما هو المعرفة، وأنه 
 -محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسین الملطي العسقالني -وغیرها. انظر: التنبیه والرد على أهل األهواء والبدع

)، مقاالت اإلسالمیین واختالف ٩٦(ص:  -المكتبة األزهریة للتراث، مصر - تحقیق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري
المكتبة  -تحقیق:  نعیم زرزور -اعیل بن إسحاق بن سالم بن إسماعیل األشعريأبو الحسن علي بن إسم - المصلین
عبد القاهر بن طاهر بن  -)، الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة٢١٩/ ١( - م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١ط -العصریة

أبو الفتح  - )، الملل والنحل١٩٩(ص:  -م١٩٧٧، ٢ط -دار اآلفاق الجدیدة، بیروت - محمد بن عبد هللا البغدادي
 - )، الفصل في الملل واألهواء والنحل٨٦/ ١( - مؤسسة الحلبي - محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني

 ).١٥٥/ ٤( - مكتبة الخانجي، القاهرة - أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري
سها واصل بن عطاء، وعمرو بن عبید، قدمت العقل على النقل، ) المعتزلة: هي فرقة ظهرت في القرن الثاني، رأ٥(

وجعلته حاكما علیه، أصولهم خمسة هي: التوحید، العدل، الوعد والوعید، المنزلة بین المنزلتین، األمر بالمعروف والنهي 
ل والنحل )، المل١٣٠/ ١عن المنكر، وكل أصل له معنى خاص عندهم غیر أهل السنة. انظر: مقاالت اإلسالمیین (

 - طاهر بن محمد األسفراییني، أبو المظفر - )، التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین٤٣/ ١(
)، اعتقادات فرق المسلمین ٦٣(ص:  - م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١ط -عالم الكتب، لبنان -تحقیق: كمال یوسف الحوت

 -الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الريأبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن  -والمشركین
 ). ٣٨(ص:  - دار الكتب العلمیة ، بیروت -تحقیق: علي سامي النشار

، وأمر بقتلهم، خرجوا على أمیر المؤمنین علي بن أبي �الخوارج هم طائفة من أهل البدع، حذر منهم النبي ) ٦(
، وهم فرق كثیرة یكفرون بعض، یجتمعون على: تكفیر �الذي أخبر عنه النبي طالب، فقاتلهم، وقتل كبیرهم ذا الثدیة 



 ٦٧

ما نطق به كتاب هللا وسنة وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فیها ما قال القائلون: ب
  .)١(وهم أئمة الجماعة والحمد P " �رسوله 
وقال اإلمام الهمام، صاحب العقیدة السلفیة الصافیة، من القرون المفضلة، اإلمام الدارمي      

" ونحن قد عرفنا بحمد هللا تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة  رحمه هللا:
ى الجهال، تنفون بها عن هللا حقائق الصفات بعلل المجازات، غیر أنا نقول: ال یحكم وأغلوطة عل

لألغرب من كالم العرب على األغلب، ولكن نصرف معانیها إلى األغلب حتى تأتوا ببرهان أنه 
عنى بها األغرب، وهذا هو المذهب الذي إلى العدل واإلنصاف أقرب، ال أن تعترض صفات هللا 

  .)٢(قبولة عند أهل البصر، فنصرف معانیها بعلة المجازات "المعروفة الم
هذین اإلمامین الجبلین أن حمل نصوص الصفات على المجاز ال على  كالمفیتبین من      

  الحقیقة هو طریق الجهمیة والمعتزلة ومن شاكلهم من أهل البدع.
ني على أساس باطل، وهو جعله وٕاذا نظر القارئ فیما ذكره ابن األثیر رحمه هللا، وجد أنه مب     

المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطًال ال یلیق باP، وهو التشبیه والتجسیم، فاستحال 
على ذلك حمل هذه النصوص على ظاهرها، فقالوا: النّص قد ثبت بالنقل، فال یمكن رده، وحمله 

د وردت بالحقیقة والمجاز، تتخرج على ظاهره تشبیه وتجسیم فال یجوز، وما دامت اللغة العربیة ق
هذه النصوص على المجاز تخلًصا من المحذورین: محذور رّد النص، ومحذور التشبیه 

  .)٣(والتجسیم
القول بالمجاز قول مبتدع محدث ال إن فیعلم بهذا أن الموضوع كّله باطل، قائم على باطل، ف     

وأبي  ،)٥(، وسیبویه)٤(كالخلیل بن أحمد ونفأئمة اللغة المتقدم في اللغة وال في الشرع، أصل له

                                                                                                                                                                          

علي وعثمان رضي هللا عنهم والحكمین، ومن رضي بالتحكیم، وأصحاب الجمل، تكفیر مرتكب الكبیرة، وجوب الخروج 
)، الملل ٨٤/ ١( )، مقاالت اإلسالمیین٤٧على اإلمام الجائر. انظر: التنبیه والرد على أهل األهواء والبدع (ص: 

 ).١١٤/ ١والنحل (
 ).٢٦٤/ ٣نقله عنه ابن تیمیة رحمه هللا في مجموع الفتاوى () ١(
  ).٢/٨٥٥الرد على المریسي () ٢(
  .)٣/١٤٥) انظر: الشافي (٣(
هو: الخلیل بن أحمد الفراهیدي أبو عبد الرحمن، صاحب العربیة، ومنشئ علم العروض، ومخرجه إلى الوجود، أحد ) ٤(

عالم، مات ولم یتمم كتاب العین، ولكن العلماء یغرفون من بحره، وكان الخلیل رجًال صالحًا عاقًال، حلیمًا وقورًا، ومن األ
كالمه: ال یعلم اإلنسان خطأ معلمه حتى یجالس غیره، مات: سنة بضع وستین ومائة، وقیل: بقي إلى سنة سبعین 

  ).٢٤٥/ ٢ات األعیان ()، ووفی٤٢٩/ ٧ومائة. انظر: سیر أعالم النبالء (
هو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، ثم البصري، وسیبویه لقب ومعناه رائحة التفاح، حجة العرب، أول ) ٥(

من انشأ علم النحو، وقد طلب الفقه والحدیث مدة، ثم أقبل على العربیة، فبرع وساد أهل العصر، وألف فیها كتابه الكبیر 
لنحو"، وأخذ النحو واألدب عن الخلیل بن أحمد وغیره، وقعت مناظرة بینه وبین الكسائي مات " كتاب سیبویه في ا

  ).٣٥١/ ٨)، وسیر أعالم النبالء (٢١٢٢/ ٥ه. انظر: معجم األدباء (١٨٠



 ٦٨

إلینا من كتبهم وكالمهم أدنى إشارة إلى هذا  وال یوجد فیما وصل الم یتكلموا فیه )١(عمرو بن العالء
حقیقة ومجاز، كما ال یوجد هذا التقسیم عند أئمة  االصطالح! أو حتى إلى تقسیم األلفاظ إلى

هللا أول من تكلم في علم األصول وقد وصل إلینا أهم كتبه  رحمه )٢(الفقهاء، واألصولیین، فالشافعي
في هذا العلم وهو (الرسالة) وال یوجد في كتابه هذا أدنى إشارة إلى هذا التقسیم ال من قریب وال من 

 )٥(والثوري )٤(وأبي حنیفة )٣(بعید، كما أنه لم ینقل هذا التقسیم عن أي واحد من األئمة كمالك
  )٧(م.وغیره )٦(واألوزاعي

وعلى هذا فالقول بالمجاز الذي هو قسیم الحقیقة قول محدث وقد حدث بعد القرون المفضلة،      
 وٕاذا علم أن تقسیم األلفاظ إلى حقیقة ومجاز لیس تقسیما شرعیا وال عقلیا وال لغویا یقول ابن القیم: "

                                                           

هو: أبو عمرو بن العالء بن عمار بن العریان التمیمي ثم المازني، البصري، شیخ القراءة والعربیة في البصرة، ) ١(
ختلف في اسمه على أقوال: أشهرها: زبان، وقیل: العریان، اشتهر بالفصاحة، والصدق، مدحه األصمعي والفرزدق، ا

/ ٦)، وسیر أعالم النبالء(١٣١/ ٤إنباه الرواة على أنباه النحاة (انظر: ه. ١٥٧وغیرهما كثیر، توفي رحمه هللا سنة 
٤٠٧.(  

ثمان بن شافع، أبو عبد هللا القرشي، ثم المطلبي، المكي، اتفق مولده هو: اإلمام محمد بن إدریس بن العباس بن ع) ٢(
بغزة، نشأ في مكة یتیما، أقبل على العربیة والشرع، فبرع في ذلك، ثم حبب إلیه الفقه، فساد أهل زمانه، تتلمذ على ید 

ه ٢٠٤رها كثیر، توفي سنة اإلمام مالك، وعاصر اإلمام أحمد، مصنفاته كثیرة وتأصیلیة للعلوم، ومنها الرسالة، وغی
  ).٢/٧١)، وطبقات الشافعیة الكبرى (٤/١٦٣)، ووفیات االعیان (٥/ ١٠رحمه هللا. انظر: سیر أعالم النبالء (

هو: اإلمام أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك، األصبحي، المدني إمام دار الهجرة، وأحد األئمة األعالم، أخذ ) ٣(
الزهري ونافعا مولى ابن عمر، ولد ومات في المدینة، كان صلًبا في دینه، یهابه الملوك  القراءة عرضا عن نافع، وسمع

ه. انظر: وفیات األعیان ١٧٩واألمراء، من أشهر مصنفاته: الموطأ، صنفت في مناقبه الكتب، توفي رحمه هللا سنة 
  ).٨/٤٨)، وسیر أعالم النبالء(١٣٥/ ٤(
ثابت بن زوطى بن ماه الفقیه الكوفي، كان خزازًا یبیع الخز،اختلف في رؤیته هو: اإلمام أبو حنیفة النعمان بن ) ٤(

كان عامًال زاهدًا عابدًا ورعًا تقیًا كثیر الخشوع دائم التضرع إلى هللا تعالى، وكان قوّي الحجة، من و وٕادراكه للصحابة، 
أن یجعلها ذهبا لقام بحجته! توفي رحمه  أحسن الناس منطقا، قال اإلمام مالك، یصفه: رأیت رجال لو كلمته في الساریة

  )٣٦/ ٨)، واألعالم للزركلي (٤٠٣/ ٦)، وسیر أعالم النبالء (٤٠٥/ ٥ه شهیدا.انظر: وفیات األعیان (١٥٠هللا سنة 
هو: اإلمام سفیان بن سعید بن مسروق الثوري، أبو عبد هللا، إمام الحفاظ، سید العلماء العاملین في زمانه. ولد ونشأ ) ٥(

ي الكوفة، وراوده المنصور العباسي على أن یلي الحكم، فأبى. وخرج من الكوفة فسكن مكة والمدینة. ثم طلبه ونشأ ف
ه. ١٦١المهدي، فتوارى. وانتقل إلى البصرة فمات فیها مستخفیًا، له كتاب (الجامع) في الحدیث، توفي رحمه هللا سنة 

  ).٢/٣٨٦)، وفیات األعیان (٢٣٠/ ٧انظر: سیر أعالم النبالء (
هو: اإلمام عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد شیخ اإلسالم، وعالم أهل الشام، أبو عمرو األوزاعي، كان یسكن بمحلة ) ٦(

ه، روى عنه ١٥٧بمحلة األوزاع بدمشق، وهي العقیبة الصغیرة، ثم تحول إلى بیروت مرابطا بها إلى أن مات سنة 
/ ٣)، ووفیات األعیان (١٠٧/ ٧ابة. انظر: سیر أعالم النبالء (الزهري ومالك وغیرهما كثیر، كان مولده في حیاة الصح

١٢٧.(  
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن  -انظر: اإلیمان) ٧(

، ٥ط -عمان، األردنالمكتب اإلسالمي،  - تحقیق: محمد ناصر الدین األلباني - ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي
  ).٧٤، ٧٣(ص -م١٩٩٦-هـ١٤١٦



 ٦٩

ن منشؤه من فهو اصطالح محض وهو اصطالح حدث بعد القرون الثالثة المفضلة بالنص وكا
  .)١(المعتزلة والجهمیة ومن سلك طریقهم من المتكلمین " جهة
وأما زعمهم أن حمل النصوص على معانیها الحقیقیة یستلزم التجسیم والتشبیه فإنه باطل إذ      

إنه من المعلوم لكل مسلم أن كل ما أخبر به هللا یستحیل أن یلزم علیه باطل، ... وال یخفى على 
یقول إن االستواء على العرش یلزمه مشابهة الحوادث أن إلزامه هذا اعتراض صریح أحد أن الذي 

على من أخبر باالستواء وهو هللا عز وجل، ومن ظن أن ظواهر آیات الصفات دالة على اتصافه 
تعالى بصفات تشبه صفات الخلق فهو مخطئ بل ظاهرها اتصافه بتلك الصفات المنزهة عن 

ومن أوضح األدلة على أن آیات الصفات لم یرد بها شيء من المعاني  مشابهة صفات المخلوقین،
إلى بیانه ألنه ال یؤخر البیان  �التي یحملها علیه المتأولون أنها لو كان یراد بها ذلك لبادر النبي 

  .)٢(عن وقت الحاجة إلیه كما تقرر في األصول وال سیما في العقائد
قول القائلین به: " أن كل مجاز یجوز نفیه ویكون نافیه  ومما یدل على فساد القول بالمجاز     

صادقا في نفس األمر فتقول لمن قال رأیت أسدا یرمي لیس هو بأسد وٕانما هو رجل شجاع فیلزم 
 P على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما یجوز نفیه، وبنًاء علیه یكون قول القائل: لیس

 یضحك، وال یرضى، وال یجئ، أصح من قوله: P ید، ووجه، وینزل، ید، وال وجه، وال ینزل، وال
ویضحك، ویجئ، وهذا عین المحادة P، بل هو تكذیب صریح P ولرسوله، تعالى هللا عن ذلك 

  علًوا كبیرًا.
وال شك أنه ال یجوز نفي شيء من القرآن وهذا اللزوم الیقیني الواقع بین القول بالمجاز في      

بین جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته وأنه كان ذریعة إلى نفي كثیر القرآن و 
من صفات الكمال والجالل الثابتة P في القرآن العظیم، وعن طریق القول بالمجاز توصل 
المعطلون لنفي ذلك فقالوا ال ید وال استواء وال نزول ونحو ذلك في كثیر من آیات الصفات ألن 

م ترد حقائقها بل هي عندهم مجازات فالید مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة، هذه الصفات ل
واالستواء في االستیالء، والنزول نزول أمره، ونحو ذلك فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن 

  .)٣(طریق القول بالمجاز!
یة وضعت أوال لمعان والقول بالمجاز یصح كما یقول شیخ اإلسالم: " لو علم أن األلفاظ العرب     

ثم بعد ذلك استعملت فیها فیكون لها وضع متقدم على االستعمال وهذا إنما یصح على قول من 
یجعل اللغات اصطالحیة فیدعي أن قوما من العقالء اجتمعوا واصطلحوا على أن یسموا هذا بكذا 

أن ینقل عن  أحد.. والمقصود هنا أنه ال یمكن وهذا بكذا ویجعل هذا عاما في جمیع اللغات .
                                                           

  ).٢٨٧) مختصر الصواعق المرسلة (ص: ١(
محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني  - ) انظر: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد واإلعجاز٢(

 ).٥٠(ص:  -التوزیع، جدةدار عالم الفوائد للنشر و  -تحقیق : من مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي  - الشنقیطي
)، االشاعرة في میزان اهل السنة نقد لكتاب أهل السنة األشاعرة : شهادة علماء ٧) انظر: منع جواز المجاز (ص٣(

 - هـ١٤٢٨، ١ط-المبرة الخیریة لعلوم القرآن والسنة ، الكویت -فیصل بن قزار الجاسم - علماء األمة وأدلتهم
 ).١٦٠(ص: -م٢٠٠٧
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العرب بل وال عن أمة من األمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جمیع هذه األسماء الموجودة في اللغة 
ثم استعملوها بعد الوضع وٕانما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه األلفاظ فیما عنوه بها من 

  .)١(المعاني
  

  

  المسألة الثانیة: ترجیحه التأویل للصفات:
ذكر اإلمام ابن األثیر رحمه هللا أن الصفات التي ورد النص بإثباتها P تعالى مما ال سبیل       

للعقل إلى إثباتها الواجب فیها اإلیمان بها، ثم إما التفویض، وٕاما التأویل، وقد رجح ابن األثیر 
  التأویل. 

  د من الصفات التي تكلم علیها، ومن األمثلة على ذلك: وقرر هذا في عدی     
 نَّ إِ ب، وَ یِّ  الطَّ َال إِ  هللاُ  لُ قبَ  یَ الَ ، وَ طیبٍ  بٍ سْ ن كَ مِ  مرةٍ تَ  لِ دْ عَ بِ  قَ دَّ صَ تَ  نْ " مَ قوله عند شرح حدیث      

وردت هي  : " وید الرحمن ال یجوز حملها على ظاهرها، ...، وقد)٢(ه، ..."ینِ مِ یَ ا بِ هَ لُ تقبَّ یَ  هللاَ 
وغیرها من األسماء الموضوعة بإزاء الجوارح، كالعین، والوجه، واإلصبع، والساق، وكل شيء من 
ذلك فإنما یطلق على هللا من طریق المجاز، والناس في أمثال هذه االسماء على ثالثة 

  . فذكر األقسام الثالثة، وعلق علیها، وهي كالتالي: )٣(أقسام:..."
م الذین أجروها على ظاهرها اللغوي، فجعلوا P عیًنا ووجًها ویًدا وقدما وه القسم األول:     

وساقا، وكذلك كل ما جاء في ذلك من القرآن والسنة، ثم علق علیهم بأن هؤالء هم المجسمة 
  والمشبهة.

وهم الذین أجروا هذه األسماء والصفات على ما جاءت علیه من غیر  أما القسم الثاني:     
یراد بها، وال لتأویل معناها، وأنهم مع ترك تأویلها ینفون التجسیم والتشبیه، ویقولون:  تعرض إلى ما

إن هذه األسماء هي صفات هللا منها ما یسمى یًدا، ومنها ما یسمى وجًها ونحو ذلك، ونسب هذا 
القول ألكثر أهل الحدیث وخلق كثیر من السلف، وعلق علیه بأن هذا طریق صالح حمید العاقبة، 

  أمون الغائلة، وصاحبه غیر مؤاخذ بجریمة، وال مطالب بعظیمة.م
وهم الذین أتوا هذا دار العلم من بابها، فتسنى لهم حصول الطلب، وأنهم  أما القسم الثالث:     

�©��ª»�¬����﴿هم الذین مدحهم هللا وأثنى علیهم بقوله :  �̈§�¦�¥�¤¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤¬�«�ª�©� ]، ٧[آل عمران:  ﴾¤�¥�¦�§̈�

                                                           

)، ولالطالع على المزید من بطالن تقسیم الكالم الى ٧٨-٧٦االسالم ابن تیمیة (ص:  انظر: اإلیمان لشیخ) ١(
حقیقة ومجاز، وبیان خطأ العلماء من أهل السنة ممن قال بالمجاز، والرد على شبهات القائلین بالمجاز بالتفصیل، 

  ).٨٧-٧٣(ص:  االیمانمد وغیره، انظر: كتاب وبیان المقصود بالمجاز الذي الذي ذكره اإلمام أح
، ٢٢٣١أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطیب وتربیتها، حدیث رقم ) ٢(

  ).  ٤٦٠(ص: 
  ).١٤٣، ١٤٢/ ٣الشافي ( )٣(
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ما ال یحیله العقل وال الشرع وال دل على خالفه دلیل  وطریقتهم في نصوص الصفات كانت: أنه
  ثابت، أجروها على ما دلت علیه ألنه لم یفض إلى مستحیل تنكره العقول.

  

وما لم یكن حاله كذلك، أولوه بضرب من التأویل تحتمله اللغة والشرع معا، ولم یخرجوه عن       
  مدلولها، وأنهم بذلك جمعوا بین دلیلي العقل والشرع.

الواردة في الحدیث السابق، وذكر لها أكثر  )١( - أو یمینه  - على ذلك كلمة ید ثم ضرب مثاًال      
  .  )٢(من عشرة معاني تحتملها اللغة، ثم رجح أنها بمعنى القدرة أو النعمة

السبب الذي دفعه ألن یسلك هذا المسلك في نصوص الصفات،  له ثم بین ابن األثیر غفر هللا     
ك التأویل فقال: " لما دل الدلیل القطعي على ان هللا سبحانه وتعالى ال یجوز أن یكون وهو مسل

جسًما وال جوهًرا وال عرًضا، وال یجوز أن یجري علیه أحكام األجسام والجواهر من الحلول 
، وغیر ذلك مما أوجب العقل الصحیح والدلیل الصریح نفیه عنه، وجاءت لفظة الید )٣(واالستقرار

                                                           

  ).١٥٠/ ٣ذكر في كالمه أن تأویل الید ینطبق على تأویل كلمة الیمین. انظر الشافي () ١(
  ).١٤٥- ١٤٢/ ٣فعي (انظر: الشافي شرح مسند الشا )٢(
) سبق ذكر بعض هذه األلفاظ في المباحث السابقة من هذه الرسالة، مثل: المكان، والعرض، والجوهر وغیرها، ٣(

  وسیرد في المباحث القادمة أیضا ألفاظ أخرى مثل: الحلول، واالستقرار، والحركة، والسكون وغیرها.
ذه األلفاظ المجملة المتشابهة المحدثة الكالمیة ال تقبل مطلقًا وها هنا یجمل الحدیث عن هذه األلفاظ فیقال: إن ه 

وال ترد مطلقًا قبل أن یعلم مراد قائلها، بل البد أن یستفسر قائلها عن مراده؛ فإن أراد معًنى حقًا موافقًا للكتاب 
  والسنة قبل قوله، وٕان أراد معنى باطال رد.

ي إطالق مثل هذه األلفاظ ثالثة أقوال: فطائفة تنفیها، وطائفة تثبتها، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه هللا: " للناس ف
وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف... ألن المتأخرین قد صارت هذه األلفاظ في اصطالحهم فیها إجمال وٕابهام 

نفون بها حقًا كغیرها من األلفاظ االصطالحیة، فلیس كلهم یستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كانت النفاة ی
وباطًال... وبعض المثبتین لها یدخل لها معنى باطًال مخالفًا لقول السلف... ولیس لنا أن نصف هللا تعالى بما لم 

نفیًا وٕاثباتًا وٕانما نحن متبعون ال مبتدعون، فالواجب أن ینظر في هذا  �یصف به نفسه وال وصف به رسوله 
نفیناه... وأما األلفاظ التي لم یرد  �أثبتناه، وما نفاه هللا ورسوله  �ورسوله الباب، أعني باب الصفات فما أثبته هللا 

نفیها وال إثباتها فال تطلق حتى ینظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحیحًا قبل، لكن ینبغي التعبیر عنه 
ل أن یكون الخطاب مع من بألفاظ النصوص دون األلفاظ المجملة إال عند الحاجة مع قرائن تبین المراد والحاجة مث
)، وانظر: منهاج السنة ٢١٨ال یتم المقصود معه إن لم یخاطب به ونحو ذلك". شرح العقیدة الطحاویة (ص: 

، ١ط -مؤسسة قرطبة - تحقیق : د. محمد رشاد سالم - أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس -النبویة
  ).٦٥)، والتدمریة (ص: ٣٤٩، ٣٢٢/ ٢( - هـ١٤٠٦

وقال ابن أبي العز أیضًا بعد ما أكد أن یجعل الكتاب والسنة أصًال ودلیًال: "ویجعل أقوال الناس التي توافقه أو 
 �تخالفه متشابهة مجملة، فیقال: ألصحابها هذه األلفاظ یحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما یوافق خبر رسول هللا 

مثل لفظ المركب والجسم، والحیز، والجوهر والجهة، والحیز، والعرض، ونحو قبل، وٕان أرادوا بها ما یخالفه رد، وهذا 
  )٢٠٦ذلك... وٕاذا وقع االستفسار والتفصیل تبین الحق من الباطل". شرح الطحاویة (ص: 
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ا أن نحملها على وجه یجمع فیه بین األمرین، وعلى ذلك جاء في الروایة االخرى: " كما احتجن
  . )٢(یرید بالكف: ما أراد بالید ألن الكف بعض الید. وهللا أعلم " )١(یضعها في كف الرحمن "

على هللا قال: " والید وٕاطالقها  )٣("ك دیْ یَ بِ  رُ یْ خَ " والْ : �وكذلك عند بیانه لمعنى قول النبي      
تعالى من قبیل التشبیه المحض، إذا أرید بها الجارحة ونعوذ باP من ذلك، وٕانما یراد بها القدرة 

  .)٤(واالستیالء والحكم "
في تأویله لآلیة  )٥(]، نقل كالم الزمخشري٦٤[المائدة: ﴾����Ã�Â�ÁÃ�Â�ÁÃ�Â�ÁÃ�Â�Á﴿وعند شرحه آلیة      

داه بسطان " جعل بسط الید كنایة عن الجود فقال: " قال الزمخشري: ... وفي قراءة عبد هللا " بل ی
  . )٦(وتمثیال، وال ید ثم وال بسط، تعالى هللا عن ذلك "

والذي یظهر من كالم ابن األثیر في أكثر من موضع أنه یعتبر التفویض والتأویل أصح      
هل الطرق في فهم وبیان معاني األسماء والصفات، وأنهما " أي التفویض والتأویل " منهجان أل

  السنة والجماعة في صفات هللا، مع ترجیحه للتأویل واعتباره طریق المحققین.
فإنه یقول : " وأما االستواء على العرش فالمسلمون فیه مختلفون، والذي ذهب إلیه أهل السنة      

، ثم ذكر المذهبین: وهما التفویض والتأویل، ورجح التأویل، ثم )٧( والجماعة فیه مذهبان: ... "
  عتبر اإلثبات هو طریق المجسمة والمشبهة، وسیأتي مزید بیان وتوضیح لذلك.  ا 

                                                                                                                                                                          

: ثم ذكر رحمه هللا أنه ال یوافق هؤالء على هذه التسمیات وال كرامة فإن سموا إثبات الصفات تركیبًا مثًال، فنقول لهم
العبرة للمعاني ال لأللفاظ سموه ما شئتم، وال یترتب على التسمیة بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمیة اللبن 

  ).٢٠٧خمرًا لم یحرم بهذه التسمیة. انظر: شرح الطحاویة (ص: 
ا، والمحبة، فإذن من یسمي صفات هللا تعالى من العلو والنزول واالستواء والوجه والید، والقدم، والغضب، والرض 

یقال له: سم ما شئت فال یجوز إبطال صفات هللا تعالى بالتسمیات المبتدعة واأللقاب الشنیعة من الحیز، والجهة، 
  والمكان، وحلول األعراض، والتشبیه، والتجسیم وغیرها؛ فالعبرة للمعاني ال للمباني.

، ٢٢٣١سب الطیب وتربیتها، حدیث رقم أخرجها مسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الك )١(
  ).٤٦٠(ص: 

  ).١٤٦/ ٣الشافي ( )٢(
، (ص: ٢٧٠٣جزء من حدیث أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الحج، باب التلبیة وصفتها ووقتها، حدیث رقم ) ٣(

٥٤٩.(  
  ).٤٢٨/ ٣). وقال في موضع آخر:" والید عبارة عن العطاء واإلنعام" الشافي (٥٣٥/ ١الشافي () ٤(
هو العالمة، كبیر المعتزلة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد، الزمخشري، الخوارزمي، النحوي، صنف ) ٥(

التصانیف الكثیرة: منها الكشاف في تفسیر القرآن العزیز، والفائق في تفسیر الحدیث، وأساس البالغة في اللغة، 
لذلك، وكان هذا االسم علمًا علیه، وكان داعیة إلى سافر إلى مكة، وجاور بها زمانًا، فصار یقال له " جار هللا " 

  ).١٦٨/ ٥)، وفیات األعیان (١٥١/ ٢٠االعتزال، هللا یسامحه. انظر: سیر أعالم النبالء (
  ).٧٧النهایة (ص: ) ٦(
أبو القاسم محمود  -)، وانظر كالمه في تفسیره= الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل١٥٣-١٥١/ ٢الشافي () ٧(

  ).٦٥٤/ ١( - هـ ١٤٠٧،  ٣ط -دار الكتاب العربي، بیروت -ن أحمد، الزمخشري جار هللابن عمرو ب
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واألمثلة التي تبین تبني ابن األثیر للتأویل في الصفات كثیرة جدا، وسیأتي الحدیث عنها      
  بالتفصیل في المسألة الثالثة.

ة طبیعیة لموقفه من الحكم والطریق التي اختارها ابن األثیر غفر هللا له في فهم الصفات، نتیج     
  على نصوص الصفات بكونها من باب المجاز، فالتأویل مالزم للمجاز.

فمن حكم علیها بأنها من باب المجاز، لزم أن یصرفها عن ظاهرها إلى المعنى المجازي فیها،      
  وهذا هو التأویل.

  
أن القول بأن  – فیما سبق –فعلم أن هذه األمور مرتب بعضها على بعض، وقد تبین      

نصوص الصفات من باب المجاز قول باطل، وما بني على باطل فهو باطل، فالتأویل ویلحقه 
  التفویض باطالن، وهما مخالفان لمذهب السلف في صفات هللا تعالى.

  
  :وفیما یلي مناقشة التأویل والتفویض في صفات هللا تعالى وبیان بطالنهما

  
  أوًال: التفویض:      
  .)١(مأخوذ من قولهم: فوض األمر إلیه، إذا رده وّصیره إلیه، وجعله الحاكم فیه التفویض لغًة:     
  .)٢(فالتفویض هو رد العلم بنصوص الصفات إلى هللا تعالى وأما في االصطالح:     
  : )٣(قسمانوهو      
االول: تفویض الكیفیة، وهو تفویض السلف، وهو اإلیمان بألفاظ نصوص الصفات، واعتقاد      

  ما دلت علیه من المعاني الالئقة باP تعالى، وتفویض كیفیة اتصاف هللا تعالى بهذه الصفات.
، مع الثاني: تفویض المعنى، وهو تفویض الخلف، وهو اإلیمان بألفاظ نصوص الصفات     

وهو الذي   -الجهل بما دلت علیه من معاني  –تفویض ما دلت علیه من معاني إلى هللا تعالى 
  نسبه ابن األثیر إلى السلف.كان ی

  
  والتفویض بالمعنى األخیر باطل، ونسبته إلى السلف أیضأ باطل: لوجوه كثیرة:     

                                                           

تحقیق: أحمد  -أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي -) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة١(
)، ٤/٤٦٠ة ()، مقاییس اللغ٣/١٠٩٩( -م١٩٨٧هـ ١٤٠٧، ٤ط - دار العلم للمالیین، بیروت - عبد الغفور عطار

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  -)، تاج العروس من جواهر القاموس٧٢٠)، والنهایة (ص: ٧/٢١٠لسان العرب (
  ).١٨/٤٩٦( - دار الهدایة -تحقیق: مجموعة من المحققین -الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الّزبیدي

دار ابن  - محمد بن صالح بن محمد العثیمین - ة)، تقریب التدمری٣٨، ٣٧) انظر: القواعد المثلى (ص: ٢(
 -)، مذهب أهل التفویض في نصوص الصفات٦٩(ص:  - هـ١٤١٩، ١ط - الجوزي، المملكة العربیة السعودسة

 ).١٨(ص:  -ه١٤٢٤، ٢ط - دار ابن الجوزي - أحمد بن عبد الكریم القاضي
 )، والمصادر السابقة.٥/٩) انظر: مجموع الفتاوى (٣(
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 تعالي أمرنا أن نتدبر القرآن، یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا: " من المعلوم أن هللا _١
وحضنا علي عقله وفهمه، فكیف یجوز مع ذلك أن یراد منا اإلعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ 
... فعلي قول هؤالء یكون األنبیاء والمرسلون ال یعلمون معاني ما أنزل هللا علیهم من هذه 

ما وصف هللا به نفسه في القرآن، أو  النصوص، وال المالئكة، وال السابقون األولون، وحینئذ فیكون
  .)١(كثیر مما وصف هللا به نفسه، ال یعلم األنبیاء معناه، بل یقولون كالمًا ال یعقلون معناه "

  
أن أئمة السلف قد فسروا كثیرا من آیات الصفات، ونقل تفاسیرهم لها غیر واحد، مما یدل أنهم  _٢

�����﴿عقد بابا في صحیحه باسم " باب فهموا معانیها، فاإلمام البخاري رحمه هللا  �̂]�\� �̂]�\� �̂]�\� �̂]�\

]، ثم ذكر تفاسیر السلف في استواء هللا ١٢٩[التوبة:  ﴾«�¼�½�¾«�¼�½�¾«�¼�½�¾«�¼�½�¾����﴿]، ٧[هود:  ﴾____
: )٣(: {استوى إلى السماء} " ارتفع " ، وقال مجاهد)٢(قال أبو العالیة         على العرش، فقال: " 

  .)٤({استوى}: "عال "  {على العرش} "
الطبري قال: " وأولى المعاني بقول هللا جل ثناؤه: " ثم استوى إلى السماء فسّواهن وكذلك ابن جریر  

":عال علیهن وارتفع، فدبرهّن بقدرته، وخلقهّن سبع سموات، والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من 
  . )٥(، الذي هو بمعنى العلو واالرتفاع! "﴾����É�È�Ç�ÆÉ�È�Ç�ÆÉ�È�Ç�ÆÉ�È�Ç�Æ﴿كالم العرب في تأویل قول هللا: 

السلف كانوا یمیزون بین صفة وصفة وكانوا یصرحون بأن هذه الصفة غیر تلك كذلك و  _٣
الصفة، ولیست عینها، وال یجوزون تفسیر أحداها، باألخرى، یقول اإلمام أبو حنیفة رحمه هللا: " وله 
ید ووجه ونفس كما ذكره هللا تعالى في القرآن فما ذكره هللا تعالى في القرآن من ذكر الوجه والید 

و نعمته ألن فیه إبطال الصفة وهو قول أبال كیف وال یقال إن یده قدرته  نفس فهو له صفاتوال
أهل القدر واالعتزال ولكن یده صفته بال كیف وغضبه ورضاه صفتان من صفات هللا تعالى بال 

  .)٦(كیف "
                                                           

 )٢٠٢، ٢٠١/ ١ض () درء التعار ١(
، أحد األعالم، أدرك زمان ) هو: رفیع بن مهران الریاحي البصري، المقرئ، الحافظ، المفسر، أبو العالیة الریاحي٢(

وهو شاب، وأسلم في خالفة أبي بكر الصدیق، ودخل علیه، وسمع من: عمر، وعلي، وأبي، وأبي ذر،  �النبي 
ه. ٩٠، وعدة.وحفظ القرآن، وقرأه على: أبي بن كعب، توفي سنة وابن مسعود، وعائشة، وأبي موسى، وابن عباس

  ).٢٠٧/ ٤انظر: سیر أعالم النبالء (
) هو: اإلمام مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، شیخ القراء والمفسرین، من كبار التابعین، روى عن: ابن ٣(

أنه مات بعد المائة، قال:عرضت القرآن  عباس، وعائشة، وأبو هریرة وغیرهم كثیر، اختلف في سنة وفاته ، واألغلب
/ ٤ثالث عرضات على ابن عباس، أقفه عند كل آیة، أسأله: فیم نزلت؟ وكیف كانت. انظر: سیر أعالم النبالء (

  ).٢٢٧٢/ ٥)، معجم األدباء (٤٤٩
  ).٢٧٨/ ١) انظر: درء التعارض (٤(
  .)٤٣٠/ ١تفسیر الطبري () ٥(
هـ ١٤١٩، ١ط -مكتبة الفرقان، اإلمارات العربیة - مان بن ثابت بن زوطي بن ماهأبو حنیفة النع -) الفقه األكبر٦(
  ).٢٧(ص:  -م١٩٩٩ -
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 یلزم من التفویض لوازم باطلة، منها: _٤
م وجعلهم بمنزلة األمیین الذین ال یعلمون استجهال السلف من الصحابة والتابعین وأتباعه �

 .)١(الكتاب إال أماني
 

، وذلك بأن یكون هللا قد أنزل كالما ال یفهمه �القدح في الرب سبحانه وتعالى، وفي النبي  �
لم یبلغ البالغ المبین، ولم بیین للناس ما أنزل �  لون معناه، وأن یكون النبيالناس، وال یعق

 .)٢(إلیهم
المعاد وغیرهم من المالحدة على المفوضة فیقول الواحد منهم: الحق هو ما علمته  استطالة نفاة �

معناها، برأیي أنا وعقلي، ولیس فیما ذكر في النصوص، ألن تلك النصوص مشكلة ال یعلم أحد 
ال یعلم معناه ال یجوز االستدالل به، فبذلك یبقى مذهب التفویض سادًا لباب الهدى والبیان،  اوم

 .)٣(لباب الزیغ والضاللوفاتحًا 
  :ثانیًا: التأویل     
  ماخوذ من األول، یقال: آل یؤول إذا رجع، وأّول الكالم إذا فسره. التأویل لغًة:     
  وكلمة التأویل تدور على معنیین رئیسیین:     
  .)٤(لتدبر، والبیانوالثاني: التفسیر، وا، هما: العاقبة، والمرجع، والتفسیرأحد     
فالسلف یطلقون التاویل ویریدون به أحد المعنیین السابقین، وهما:  وأما في االصطالح:      

  .)٥(العاقبة والتفسیر
یقول ابن جریر الطبري رحمه هللا: " وأما معنى " التأویل " في كالم العرب، فإنه التفسیر       

  .)٦(والمرجع والمصیر "
ح المتاخرین فقد ابتدعوا له تعریفا لم یكن معروفًا عند السلف، فقالوا: هو وأما في اصطال     

  .)٧(صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إلى االحتمال المرجوح
                                                           

 )١٩٠) انظر: الفتوى الحمویة الكبرى (ص: ١(
 )٢٠٤/ ١) انظر: درء التعارض (٢(
 ).٢٠٥ -١/٢٠٢( المصدر السابق) انظر: ٣(
)، النهایة ١٥٩، ١٥٨/ ١مقاییس اللغة ()، ١٦٢٧/ ٤)، الصحاح (٣٣٠، ٣٢٩/ ١٥) انظر: تهذیب اللغة (٤(

 )٢٥)، مختار الصحاح (ص: ٥٣(ص: 
، ١/١٤)، درء التعارض (٣٧٢ -٣٦٤/ ١٧) (٢٨٩، ١٣/٢٨٨)(٣٥٠ -٥/٣٤٧) انظر: مجموع الفتاوى (٥(

  ).١٩٠، ١/١٨٩)، وأضواء البیان (١٧٨، ١٧٧/ ١)، الصواعق المرسلة (١٥
  ) ٢٠٤/ ٦تفسیر الطبري () ٦(
 -أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري -حكام في أصول األحكامانظر: اإل) ٧(

أبو حامد محمد بن محمد  - )، المستصفى٤٢/ ١( -دار اآلفاق الجدیدة، بیروت -تحقیق: الشیخ أحمد محمد شاكر
/ ٢( - م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١ط - دار الكتب العلمیة -محمد عبد السالم عبد الشافي تحقیق: -الغزالي الطوسي

أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي  -) وما بعدها، اإلحكام في أصول األحكام٤٨
علي بن  -)، التعریفات٥٤ - ٥٢/ ٣( -بیروت، لبنان -المكتب اإلسالمي - تحقیق: عبد الرزاق عفیفي -اآلمدي
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از، فالمجاز قریب وعند تأمل تعریف المتأخرین للتأویل تظهر الصلة الوثیقة بینه وبین المج     
  رحمه هللا_:_  )١(الغزالي وفي ذلك یقول، جدا من التاویل

  .)٢(" ویشبه أن یكون كل تأویل صرفا للفظ عن الحقیقة إلى المجاز"
بمعنى: صرف اللفظ من االحتمال الراجح إلى  –والقول بالتأویل في نصوص الصفات      

  باطل؛ وبیان ذلك من أوجه كثیرة ذكرها اهل العلم، ومنها: –االحتمال المرجوح 
اخر بعد عصر السلف، فلم یكن معروفا عند أن التأویل بهذ المعنى اصطالح مت -١

  .)٣(الصحابة والتابعین بهذا االصطالح
أن المتأولین للصفات في أمر مریج، فإنهم قد عجزوا عن بیان الفرق بین ما یجوز  -٢

تأویله من الصفات وبین ما ال یجوز، بل ربما زعم أحدهم ان العقل جوز أو أوجب ما 
 .)٤(یدعي اآلخر أن العقل أحاله

التأویل بهذا المعنى المتأخر مبني على أساس فاسد، وهو ظنهم أن ظاهر نصوص  أن -٣
الصفات باطل ال یلیق باP تعالى، وهذا جنایة على النصوص حیث جعلوها دالة على 

 .)٥(معنى باطل غیر الئق باP تعالى، وال مراد له
ه، فیكون تأویلهم من أن المتأولین لیسوا جازمین بالمعنى الذي عینوه، وصرفوا اللفظ إلی -٤

�����x�w�v�u�t�s�r�q�p�x�w�v�u�t�s�r�q�p�x�w�v�u�t�s�r�q�p�x�w�v�u�t�s�r�q�p﴿القول على هللا بال علم، وهو محرم لقول هللا تعالى: 

l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b� a� �̀_�~�}�|�{�z�yl�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b� a� �̀_�~�}�|�{�z�yl�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b� a� �̀_�~�}�|�{�z�yl�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b� a� �̀_�~�}�|�{�z�y﴾ 
 .)٦( ]٣٣[األعراف: 

 أنه یلزم من التأویل محاذیر عظیمة، منها: -٥

                                                                                                                                                                          

دار الكتب العلمیة  -حه جماعة من العلماء بإشراف الناشرضبطه وصح - ي الزین الشریف الجرجانيمحمد بن عل
محمد  -)، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول٥٠(ص:  - م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ١ط -بیروت، لبنان

 - دار الكتاب العربي، دمشق  - تحقیق: الشیخ أحمد عزو عنایة - بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني
  ).٥٣)، والنهایة (ص: ٣٣، ٣٢/ ٢( -م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩، ١ط
هو اإلمام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، الغّزالي ( بفتح الغین، وتشدید الزاي)، أبو ) ١(

حامد، زین الدین، حجة اإلسالم، أعجوبة الزمان ، صاحب ذكاء مفرط، أدخله سیالن ذهنه في مضایق الكالم، 
ر في خلقه، من مصنفاته: الوسیط والبسیط والوجیز في الفقه، وٕاحیاء علوم الدین، وفي ومزال األقدام، وP س

/ ٤)، وفیات األعیان (٣٢٢/ ١٩. انظر: سیر أعالم النبالء (هـ٥٠٥، توفي رحمه هللا سنة األصول المستصفى
 ).٧٦٥/ ١٢)، وجامع األصول (٢١٧

  ).١٧٨/ ١)، وانظر: الصواعق المرسلة (١٩٦المستصفى (ص: ) ٢(
  ). ٥/٢٣٥)، درء التعارض (١٦/٤٠٨انظر: مجموع الفتاوى () ٣(
  ).٢٢٠/ ١)، الصواعق المرسلة (٢٧٢انظر: الفتوى الحمویة الكبرى (ص: ) ٤(
  ).٦٩انظر: التدمریة (ص: ) ٥(
  ).١٢/ ١) انظر: درء التعارض (٦(



 ٧٧

والسنة للناس، بل یكون الكتاب  وبیاناً  ال یكون الكتاب والسنة هدى وشفاءً أن  �
سبب لالختالف والتنازع بینهم، ویكون تركهم بال كتاب وسنة أنفع لهم من 

 .)١(وجودهما
أن یكون هللا تعالى قد كلف عباده أال یفهموا من النصوص ظواهرها وحقائقها،  �

وٕانما كلفهم أن یفهموا منها ما ال تدل علیه، ولم یجعل معها قرینة تفهم ذلك، 
 .)٢(لوبوهذا عذاب عظیم للعقول والق

ول ظواهر نصوص الصفات وزعم أن الحق في تأویله، یلزمه استجهال أأن من  �
السلف من الصحابة والتابعین، أو أنهم كتموا الحق ولم یوصلوه إلى الناس، 

 .)٣(وكال األمرین یجمعان بین الظلم والضالل
أن القائلین بالتأویل یلزمهم فتح باب التاویل في باقي النصوص، كنصوص  �

د والجنة والنار، وقبول تأویل من أولها، إذ الموجب لتأویلها وصرفها عن المعا
ظاهرها واحد، وهو الزعم بإحالة العقل لظاهرها، وحینئذ یفتح على مصراعیه لكل 

 .)٤(من شاء أن یقول في نصوص الكتاب والسنة ما شاء بحجة العقل
   

لحق الذي ال مریة فیه هو ما أجمع وبما سبق یتبین بطالن التاویل في نصوص الصفات، وٕان ا    
فیها، علیه سلف األمة وأئمتها من إجراء النصوص على ظاهرها الالئقة باP تعالى، وترك التاویل 

  وممن حكى اإلجماع على ذلك:
إسماعیل بن یحیى اإلمام و . - صاحب أبي حنیفة  – )٦)(٥( - بن الحسن الشیبانيمحمد اإلمام      

محمد بن أبي اإلمام و ، )٤(والحافظ ابن خزیمة، )٣)(٢(أبو نصر الكّالباذي واإلمام. )١)(٧(یحیى المزني

                                                           

 ).٣١٦/ ١)، الصواعق المرسلة (٢١٤/ ٥) انظر: درء التعارض (١(
 ).٣١٤/ ١)، والصواعق المرسلة (١٣١/ ٧التمهید () انظر: ٢(
 ).١٩٠)، الفتوى الحمویة الكبرى (ص: ١٦٥/ ١) انظر: الصواعق المرسلة (٣(
 وما بعدها). ٣٤٨/ ١)، الصواعق المرسلة (٢٨٥، ٢٨٢) انظر: الفتوى الحمویة الكبرى (ص: ٤(
فقیه العراق، صاحب أبي حنیفة، روى عن أبي هو العالمة محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد هللا الشیباني، ) ٥(

رحمة هللا سنة تسع وثمانین ومائة.  وروى عنه الشافعي وغیره، توفيحنیفة، واألوزاعي، ومالك بن أنس وغیرهم، 
 ).١٨٥/ ٤)، وفیات األعیان (١٣٤/ ٩انظر: سیر أعالم النبالء (

هبة هللا بن الحسن بن منصور الطبري الرازي أبو القاسم  - ) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة٦(
/ ٣( -م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٨ط -دار طیبة، السعودیة -تحقیق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي - الاللكائي

٤٨٠.( 
) هو اإلمام، العالمة، أبو إبراهیم، إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، المزني، المصري، تلمیذ الشافعي، امتألت ٧(

صره) في الفقه، بحیث یقال: كانت البكر یكون في جهازها نسخة منه، صنف كتبا كثیرة منها: الجامع البالد بـ (مخت
الكبیر، والجامع الصغیر، قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي، وكان یغسل الموتى احتسابا، وهو الذي غسل 

 ).٤٩٢/ ١٢م النبالء ()، سیر أعال١٨٠/ ١٢ه. انظر: جامع األصول (٢٦٤الشافعي، توفي: في رمضان، سنة



 ٧٨

، )١٠)(٩(وأبو نصر السجزي، )٨)(٧(الطلمنكي احمد بن محمد واإلمام أبو عمر، )٦)(٥(أبي زمنین
وشیخ ، )٦)(٥(واإلمام ابن قدامة، )٤(وابن عبد البر، )٣)(٢(وابن أبي یعلى، )١)(١١(والقاضي أبو یعلى
 ، وغیرهم.)٧(یمیةوشیخ اإلسالم ابن ت

                                                                                                                                                                          

 - إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبو إبراهیم المزني -) انظر: شرح السنة معتقد إسماعیل بن یحیى المزني١(
 ).٨٩(ص:  - م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١ط -مكتبة الغرباء األثریة، السعودیة - تحقیق: جمال عزون

خاري، الكالباذي، وكالباذ: محلة من بخارى، ) هو اإلمام، الحافظ، أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسین الب٢(
)، ٥١٤/ ٤ه. انظر: شذرات الذهب (٣٩٨صّنف رجال "صحیح البخاري "  وغیره، توفي: في جمادى اآلخرة سنة 

 ).٩٤/ ١٧سیر أعالم النبالء (
بخاري أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهیم بن یعقوب الكالباذي ال - ) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف٣(

 ).٣٥(ص:  -دار الكتب العلمیة، بیروت -الحنفي
تحقیق:  -أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن قدامة، الشهیر بابن قدامة المقدسي - ) انظر: ذم التأویل٤(

 )، ولم یجد الباحث كالمه في كتبه.١٨(ص:  -هـ١٤٠٦، ١ط -الدار السلفیة، الكویت - بدر بن عبد هللا البدر
اإلمام، القدوة، الزاهد، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عیسى، األندلسي، شیخ قرطبة، المعروف بابن أبى ) هو ٥(

زمنین، اختصر المدونة، وله منتخب األحكام مشهور، وكتاب أصول السنة، وكان من حملة الحجة، وزمنین بفتح 
 ).٣٧٩/ ٢٧)، تاریخ اإلسالم (١٨٨/ ١٧( ه. انظر: سیر أعالم النبالء٣٩٩المیم، ثم كسر النون توفي سنة 

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عیسى بن محمد المري، اإللبیري المعروف بابن أبي  -) انظر: أصول السنة٦(
 -مكتبة الغرباء األثریة، المدینة النبویة - تحقیق: عبد هللا بن محمد عبد الرحیم بن حسین البخاري - زمنین المالكي

 ).١١٠(ص:  - هـ ١٤١٥، ١ط
 - محمد بن عبد هللا المعافري، الطلمنكي، وطلمنك  اإلمام، المقرئ، المحدث، الحافظ، أبو عمر أحمد بن ) هو٧(

:مدینة استولى علیها العدو قدیما، صنف كتبا حسانا نافعة على مذاهب السنة، ظهر فیها -بفتحات ونون ساكنة 
 ).٢٥٣/ ٢٩)، تاریخ اإلسالم (٥٦٦/ ١٧أعالم النبالء ( ه. انظر: سیر٤٢٩علمه، واستبان فهمه، توفي سنة 

)، العلو للعلي الغفار في إیضاح صحیح ٥/٥١٩) نقله عنه شیخ االسالم ابن تیمیة في مجموع الفتاوى ( ٨(
تحقیق: أبو محمد أشرف  - شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي -األخبار وسقیمه

 ).٢٤٦(ص:  -م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦، ١ط -مكتبة أضواء السلف، الریاض - قصودبن عبد الم
) هو اإلمام، العالم، الحافظ، المجود، شیخ السنة، أبو نصر عبید هللا بن سعید بن حاتم بن أحمد الوائلي، ٩(

دال على البكري، السجستاني، شیخ الحرم، ومصنف (اإلبانة الكبرى) في أن القرآن غیر مخلوق، وهو مجلد كبیر، 
/ ١٧ه. انظر: سیر أعالم النبالء (٤٤٤سعة علم الرجل بفن األثر، توفي أبو نصر: بمكة، في المحرم، سنة 

 ).٩٦/ ٣٠)، تاریخ اإلسالم (٦٥٤
عبید هللا بن سعید بن حاتم  - ) انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبید في الرد على من أنكر الحرف والصوت١٠(

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، - تحقیق: محمد با كریم با عبد هللا - نصر السجزّي الوائلي البكري، أبو
 ).١٧٨(ص:  - م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣، ٢ط -المدینة المنورة

) هو اإلمام، العالمة، شیخ الحنابلة، القاضي، أبو یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن أحمد ١١(
(إبطال تأویل الصفات)، ألف كتاب أحكام القرآن، والرد على الجهمیة، البغدادي، الحنبلي، ابن الفراء، جمع كتاب 



 ٧٩

یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا رحمة واسعة، وجمعنا به في علیین مع النبیین: " وأما      
وٕان كنت لم أكتبه فیما تقدم من أجوبتي وٕانما أقوله في كثیر من  -الذي أقوله اآلن وأكتبه 

اختالف في تأویلها، وقد أن جمیع ما في القرآن من آیات الصفات فلیس عن الصحابة  - المجالس 
طالعت التفاسیر المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحدیث ووقفت من ذلك على ما شاء هللا 

عن أحد من  - إلى ساعتي هذه  - تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسیر فلم أجد 
ها المفهوم الصحابة أنه تأول شیئا من آیات الصفات أو أحادیث الصفات بخالف مقتضا

المعروف؛ بل عنهم من تقریر ذلك وتثبیته وبیان أن ذلك من صفات هللا ما یخالف كالم المتأولین 
  .)٨(ما ال یحصیه إال هللا، وكذلك فیما یذكرونه آثرین وذاكرین عنهم شیئا كثیرا "

  

  تنبیه هام:  
، ذكر مذهب عندما تكلم ابن األثیر رحمه هللا عن مذاهب الناس في نصوص الصفات     

التفویض، وذكر أنه قول أكثر أهل الحدیث وخلق كثیر من السلف، ثم قال: " حتى إن أحمد بن 
  لم یؤول من األحادیث الواردة في هذا الفن إال ثالثة أحادیث: –رحمه هللا  – )١)(٩(حنبل

                                                                                                                                                                          

ه. انظر: ٤٥٨والكالم في االستواء، والعدة في أصول الفقه وكان متعففا، كبیر القدر، ثخین الورع، توفي: سنة 
 .)٨٩/ ١٨سیر أعالم النبالء (

بن الحسین بن محمد بن خلف ابن  القاضي أبو یعلى ، محمد -) انظر: إبطال التأویالت ألخبار الصفات١(
 ).٧١(ص:  - دار إیالف الدولیة، الكویت -تحقیق: محمد بن حمد الحمود النجدي -الفراء

) هو اإلمام، الفقیه، القاضي، أبو الحسین محمد ابن القاضي الكبیر أبي یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ٢(
یه، وبرع وناظر، ودرس وصنف، وكان یبالغ في السنة، ویلهج بالصفة، بن الفراء الحنبلي، البغدادي، تفقه بعد موت أب

ه، ثم أظهر هللا عز وجل على قاتله ٥٢٦كان له بیت فیه مال فعدي علیه من اللیل، فقتل وأخذ ماله لیلة عاشوراء، سنة 
 ).٢٩٤/ ١٦)، البدایة والنهایة (٦٠١/ ١٩فقتلوه. انظر: سیر أعالم النبالء (

دار  - تحقیق : محمد بن عبد الرحمن الخمیس -أبو الحسین ابن أبي یعلى ، محمد بن محمد -قاد) انظر: االعت٣(
  ).٣١(ص:  -م٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣، ١ط - أطلس الخضراء

 ).١٤٥/ ٧) انظر: التمهید (٤(
ي، ) هو الشیخ، اإلمام، القدوة، المجتهد، موفق الدین، أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدس٥(

الجماعیلي، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، صاحب (المغني)، صنف المغني، والكافي، ومسألة العلو، واالعتقاد، 
ه. انظر: سیر أعالم ٦٢٠وذم التأویل وأشیاء، انتقل إلى رحمة هللا یوم السبت، یوم الفطر، ودفن من الغد، سنة 

 ).١٦٥/ ٢٢النبالء (
أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  - لكالم) انظر: تحریم النظر في كتب ا٦(

، ١ط -عالم الكتب، الریاض - تحقیق: عبد الرحمن بن محمد سعید دمشقیة - المقدسي، الشهیر بابن قدامة المقدسي
 ).٥٠(ص:  - م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

 ).٣٩٤/ ٦) انظر: مجموع الفتاوى (٧(
 ).٣٩٤/ ٦) المصدر السابق (٨(
 .) قال ذلك ألنه یعتبر اإلمام أحمد من المفوضة٩(



 ٨٠

  .)٢(" نِ حمَ الرَّ  عْ ابِ صَ ن أَ مِ  عینِ بُ صْ أُ  ینَ بَ  منِ ؤْ مُ الْ  بُ " قلْ :  �أحدها: قوله 
  .)٣(" نِ مَ ل الیَ بَ ن قِ مِ  نِ مَ حْ الرَّ  َس فَ نَ  جدُ ي َألَ نِّ " إِ : �والثاني: قوله 
  .)٤(" ضِ رْ ي األَ فِ  هللاِ  ینُ مِ یَ  ودُ سْ اْألَ  جرُ حَ " الْ : �والثالث: قوله 

ثم قال: وما لتخصیص هذه األحادیث بالتأویل معنى تنفرد به عن غیرها من أحادیث      
  .)٥(صالح حمید العاقبة مأمون الغائلة " الصفات، على أن هذا طریق

  

فنسب ابن األثیر رحمه هللا القول بالتاویل في بعض الصفات لإلمام أحمد، وأنه مادام أن      
اإلمام أحمد قد أول بعض الصفات فالتأویل إذا محمود، وأنه مادام أن اإلمام أحمد قد أول بعض 

  .الصفات فإنه ال یمنع التأویل في باقي الصفات
 

یتناقلها أهل التاویل جیًال عن جیل، متمسكین بها، متواصین بها،  –أو قل فریة  –وهذه شبهة      
  لیستدلوا بها على صحة مذهبهم في تأویل الصفات، وأنهم غیر مخالفین لمذهب السلف.  

  

أما النصوص  –مع ما فیها من كالم  –والعجیب منهم أنهم یعظمون مثل هذه النقول      
وایات المشهورة المنقولة عن اإلمام أحمد في إثبات الصفات، والرد على الجهمیة، فهذه ال حجة والر 

  فیها عندهم.
  

ابن اإلمام أحمد یحدث في كتابه السنة عما یعتقده والده، فإنه لما سئل عما  )١(فهذا عبد هللا     
ه هللا یصحح األحادیث التي جحدت الجهمیة من رؤیة هللا تعالى یوم القیامة قال: " رأیت أبي رحم

  .)٢(في الرؤیة ویذهب إلیها وجمعها أبي رحمه هللا في كتاب وحدثنا بها " �تروى عن النبي 
                                                                                                                                                                          

) هو اإلمام، وشیخ اإلسالم، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل، الذهلي، الشیباني، أحد األئمة األعالم، تتلمذ ١(
على الشافعي وغیره، حدث عنه مسلم، وأبو داوود وغیرهم كثیر، من أشهر مصنفاته المسند، امتحن في مسألة خلق 
القرآن وحبس وعذب ولكنه ثبت على الحق رحمه هللا، توفي ضحوة نهار الجمعة، سنة إحدى وأربعین ومائتین 

  ).٦٤/ ١)، وفیات األعیان (١٧٧/ ١١ببغداد. انظر: سیر أعالم النبالء (
 ).٦٣(ص:  ) سبق تخریجه٢(
یوب بن مطیر اللخمي الشامي، سلیمان بن أحمد بن أ -) أخرجه الطبراني في مسند الشامیین= مسند الشامین ٣(

 - هـ ١٤٠٥، ١ط - مؤسسة الرسالة، بیروت -تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي - أبو القاسم الطبراني
 ). ١٠٩٩/ ٧)، وصححه األلباني في الصحیحة (١٤٩/ ٢( -م١٩٨٤

ن عبد هللا بن عقبة أبو الولید محمد ب - ) أخرجه األزرقي في أخبار مكة = أخبار مكة وما جاء فیها من األثار٤(
)، ٣٢٥/ ١( -دار األندلس للنشر، بیروت -تحقیق: رشدي الصالح ملحس - بن األزرق المكي المعروف باألزرقي

أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن العباس المكي  - والفاكهي في أخبار مكة = أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه
)، وقال األلباني ٨٨/ ١( -هـ١٤١٤، ٢ط -دار خضر، بیروت - تحقیق: د. عبد الملك عبد هللا دهیش -الفاكهي

بإسناد ال یثبت"  �): " منكر"، وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة: "روي عن النبي ٣٩٠/ ١في السلسلة الضعیفة (
 ).٣٩٧/ ٦مجموع الفتاوى (

 ).٣/١٤٤) الشافي (٥(



 ٨١

  

  

ولما سئل عما جحدته الجهمیة من كالم رب العالمین قال: " سألت أبي رحمه هللا عن قوم،      
بلى إن ربك عز وجل تكلم  یقولون: لما كلم هللا عز وجل موسى لم یتكلم بصوت فقال أبي: "

  .)٣(بصوت هذه األحادیث نرویها كما جاءت "
، رحمه هللا قال: سألت أبا )٥(رحمه هللا: " حدثنا أبو بكر المروذي )٤(ویقول أبو بكر الخالل     

 عبد هللا عن األحادیث التي تردها الجهمیة في الصفات، والرؤیة، واإلسراء، وقصة العرش،
، وقال: " قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم األخبار كما جاءت، قال: فقلت له: فصححها أبو عبد هللا

إن رجال اعترض في بعض هذه األخبار كما جاءت فقال: یجفى، وقال: ما اعتراضه في هذا 
  .)٦(الموضع؟، یسلم األخبار كما جاءت "

: "  -اإلمام أحمد بن حنبل  القائل – )٧(وقال أبو یعلى رحمه هللا: " وقال في روایة أبي طالب     
  .)٩(،... وكلما جاء الحدیث مثل هذا قلنا به ")٨(قلب العبد بین أصبعین "

                                                                                                                                                                          

شیخ العصر أبي عبد هللا الذهلي الشیباني،  ) هو: اإلمام، الحافظ، الناقد، محدث بغداد، أبو عبد الرحمن ابن١(
المروزي، ثم البغدادي، روى عن أبیه شیئا كثیرا، من جملته المسند كله، والزهد، وكان صینا دینا صادقا، صاحب 

  ).٥١٦/ ١٣ه رحمه هللا. انظر: سیر أعالم النبالء (٢٩٤حدیث واتباع وبصر بالرجال، مات: في رجب سنة 
تحقیق: د. محمد سعید سالم  - أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیبانيأبو عبد هللا -) السنة٢(

 ).٢٢٩/ ١( -هـ١٤٠٦، ١ط -دار ابن القیم، الدمام -القحطاني
)، والكتاب فیه كثیر من النقوالت عن علماء السلف في إثباتهم للصفات ٢٨٠/ ١) السنة لعبد هللا بن أحمد (٣(

 ن األحادیث التي تحدثت عن الصفات من طریق اإلمام أحمد رحم هللا الجمیع.والرد على الجهمیة، وكثیر م
) هو: اإلمام، الحافظ، شیخ الحنابلة، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن یزید البغدادي الخالل، ألف كتاب ٤(

ى تتبع هو نصوص (السنة، وألفاظ أحمد، والدلیل على ذلك من األحادیث)، ولم یكن قبله لإلمام مذهب مستقل، حت
ه. ٣١١أحمد، ودونها، وبرهنها بعد الثالث مائة، فرحمه هللا تعالى، توفي یوم الجمعة في شهر ربیع األول سنة 

 ).٧/ ١٥)، البدایة والنهایة (٢٩٧/ ١٤انظر سیر أعالم النبالء (
نزیل بغداد، وصاحب ) هو: اإلمام، القدوة، الفقیه، المحدث، أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي، ٥(

اإلمام أحمد وأجل أصحابه، وكان إماما في السنة، شدید االتباع، له جاللة عجیبة ببغداد، توفي أبو بكر: في 
/ ١٣ه، ودفن قریبا من قبر أحمد بن حنبل رحمهما هللا. انظر: سیر أعالم النبالء (٢٧٥جمادى األولى، سنة 

 ).٢٧٥/ ٢٠)، تاریخ اإلسالم (١٧٣
دار  -تحقیق: د.عطیة الزهراني  - أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن یزید الخّالل البغدادي الحنبلي -) السنة٦(

 ).٢٤٦/ ١( -م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ١ط - الرایة، الریاض
هو: اإلمام أحمد بن حمید أبو طالب الفقیه صاحب أحمد بن حنبل، فقیر صالح، خیر، عالم، له مسائل، روى ) ٧(

  ).٣٩/ ١٨ه. انظر: تاریخ اإلسالم (٢٤٤ان، وزكریا بن یحیى، توفي سنة عنه: أبو محمد فوز 
  ).٦٣(ص:  سبق تخریجه) ٨(
  .)٤٥إبطال التأویالت (ص: ) ٩(



 ٨٢

ونقل في موضع آخر تنصیص اإلمام أحمد على منع التأویل، وعلى قبول ظاهر األحادیث      
ال بتصدیق ، وال نعلم كیف ذلك إ)٢(: یضحك هللا)١(مع نفي التشبیه، فقال: " وقال في روایة حنبل

الرسول وقال: المشبهة تقول: بصر كبصري، وید كیدي، وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شبه هللا 
  .)٣(بخلقه فقد نص أحمد على القول بظاهر األخبار من غیر تشبیه وال تأویل "

، بل فهذه اآلثار عن اإلمام أحمد وغیرها كثیر تثبت أن اإلمام أحمد رحمه هللا ال یقول بالتأویل     
  .)٤(قول الجهمیة، فهو منه برئ والحمد P - تأویل الصفات   - یعتبره 

   
أما عن كالم ابن األثیر غفر هللا له أن اإلمام أحمد قال بالتأویل في النصوص الثالثة      

في معرض حدیثه عن اإلمام  -رحمه هللا  السابقة، فإن هذه الشبهة  ممن قال بها: اإلمام الغزالي
حیث قال: " سمعت بعض أصحابه یقول: إنه حسم باب التأویل إال  –ه من التأویل أحمد ومنع

 ینَ بَ  منِ ؤْ مُ الْ  بُ قلْ " : �، وقوله )٥(" هضِ رْ ي أَ فِ  هللاِ  ینُ مِ یَ  ودُ سْ اْألَ  جرُ حَ الْ " : �لثالثة ألفاظ: قوله 
  .)٨(")٧(..."نِ مَ الیَ  َجاِنبن مِ  نِ مَ حْ الرَّ  َس فَ نَ  جدُ ي َألَ نِّ إِ " : �، وقوله )٦(" نِ حمَ الرَّ  عْ ابِ صَ ن أَ مِ  عینِ بُ صْ أُ 

  .)٨(")٧(..."نِ مَ الیَ 
وقد رد شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا عن هذه الشبهة، وبین أنه ال حجة للمعطلة فیها،      

فقال: " وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلیة: أن أحمد لم یتأول إال ثالثة أشیاء ...، 
ینقلها أحد عنه بإسناد؛ وال یعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه، فهذه الحكایة كذب على أحمد لم 

  .)٩(وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول ال یعرف ال علمه بما قال وال صدقه فیما قال "
  :والخالصة     

  أن هذا النقل وهذه النسبة إلى اإلمام أحمد غیر صحیحة. -١
مد تدل على إثباته للصفات، ومنعه من أن النقول الكثیرة والمتواترة عن اإلمام أح -٢

 التأویل.
                                                           

اإلمام، الحافظ، المحدث، حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني، أبو علي، ابن عم اإلمام  هو) ١(
ه. انظر: سیر أعالم النبالء ٢٧٣حمد، توفي في جمادى األولى، سنة أحمد، وتلمیذه، سمع المسند من اإلمام أ

  ).٣٠٧/ ٣)، شذرات الذهب (٥١/ ١٣(
أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب الكافر یقتل المسلم، ثم یسلم، فیسدد بعد ویقتل، حدیث ) ٢(

  اآلخر یدخالن الجّنة ...".)، بلفظ: " یضحك اّ} إلى رجلین یقتل أحدهما ٢/٢٨٤، (٢٨٢٦حدیث رقم 
  .)٤٥إبطال التأویالت (ص: ) ٣(
موضوع نسبة التاویل لالمام أحمد من المواضیع المهمة التي ینبغي دراستها بدقة وتحقیق الروایات فیها، النها ) ٤(

  من الشبه الكبیرة التي یستند الیها المؤولة.
  ).٧٩(ص:  سبق تخریجه) ٥(
  ).٦٣(ص:  ) سبق تخریجه٦(
 ).٧٩(ص:  سبق تخریجه) ٧(
 ).١٠٤، ١٠٣/ ١( -دار المعرفة، بیروت -أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - ) إحیاء علوم الدین٨(
 ).٣٩٨/ ٥) مجموع الفتاوى (٩(



 ٨٣

 
  المسألة الثالثة: نماذج لبیان موقفه من الصفات:

أشار اإلمام ابن األثیر رحمه هللا في مواضع عدیدة إلى ان صفات هللا تعالى نوعان: صفات       
  . )١(ذات، وصفات فعل

  

ت إلى ذاتیة وفعلیة، باعتبار تعلقها باP جل وعال تقسیم صحیح، قد دّل استقراء وتقسیم الصفا     
  . )٢(النصوص علیه، ولهذا قسم علماء أهل السنة الصفات إلى هذین النوعین

والصفات الذاتیة: هي التي لم یزل وال یزال هللا متصفا بها، فهي قائمة بذاته، الزمة لها، ال      
  ألحوال، كالعلم، والحیاة، والسمع، والبصر، والوجه، والیدین، ونحوها.تنفك عنها بحال من ا

والصفات الفعلیة: هي الصفات المتعلقة بمشیئة هللا واختیاره إن شاء فعلها، وٕان شاء لم      
  .)٣(یفعلها، كالنزول، والغضب، والفرح، والضحك، ونحوها

  ن األثیر غفر هللا له، وبیان ذلك كالتالي:وقع من اب –في كال القسمین  –والتأویل في الصفات     
  أوًال: الصفات الذاتیة:

  )٤(صفة البصر ( العین): - ١
 صفتا الحجزة والحقو: - ٢

 َمنْ  َیِصلُ  الرَّْحَمِن، ِبُحْجَزةِ  آِخَذةٌ  الرَِّحمَ  ِإنَّ " قال ابن األثیر رحمه هللا عند شرحه حدیث       
: " أي اعتصمت به والتجأت إلیه مستجیرة، ویدل علیه قوله في )٥(" َقَطَعَها َمنْ  َطعُ َوَیقْ  َوَصَلَها،
، وقیل: معناه أن اسم الرحم مشتق من اسم الرحمن، )٦(" ةِ عَ یْ طِ ن القَ مِ  كَ بِ  ذِ العائِ  قامُ ذا مَ " هَ الحدیث 

 نِ مَ حْ ن الرَّ مِ  ةٌ نَ جِ شَ  مُ حِ " الرَّ بوسطه، كما جاء في الحدیث اآلخر  الرحمن، فكأنه متعلق باالسم آخذ
 ، وأصل الحجزة: موضع شد اإلزار، ثم قیل لإلزار حجزة للمجاورة.)٧("

واحتجز الرجل باإلزار إذا شده على وسطه، فاستعاره لالعتصام وااللتجاء والتمسك بالشيء والتعلق 
  .)٨(به"

 ِبَحْقوِ  َفَأَخَذتْ  الرَِّحُم، َقاَمتِ  ِمْنهُ  َفَرغَ  َفَلمَّا الَخْلَق، اVَُّ  َخَلقَ " وقال عند شرحه حدیث       
 َمنْ  َأِصلَ  َأنْ  َتْرَضْینَ  َأالَ : َقالَ  الَقِطیَعِة، ِمنَ  ِبكَ  الَعاِئذِ  َمَقامُ  َهَذا: َقاَلتْ  َمْه،: َلهُ  َفَقالَ  الرَّْحَمِن،

                                                           

 ).٥/٣٩٣)، جامع األصول (٤٥٤، ١/٤٥٣) انظر: الشافي (١(
 ).٢١٧، ٦/٦٨) انظر: مجموع الفتاوى (٢(
  ).١٢٤/ ١)، مجموع فتاوى ورسائل العثیمین (٢١٧، ٦/٦٨() انظر: مجموع الفتاوى ٣(
 ).٤٠. انظر: (ص: عنها عند اسم هللا البصیر ) سبق الحدیث٤(
)، وصححه األرنؤوط في تحقیقه ١١٠/ ٥)، وأحمد في مسنده (٢١٨/ ٥) أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه (٥(

 للمسند في الموضع نفسه.
 ).٦٣(ص: انظر:  ) جزء من حدیث سبق تخریجه.٦(
 ).٤/١٥٥، (٥٩٨٨) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب األدب، باب من وصل وصله هللا، حدیث رقم ٧(
 ).١٨٩، ١٨٨) النهایة (ص: ٨(



 ٨٤

، َیا َبَلى: َقاَلتْ  َقَطَعِك، َمنْ  َوَأْقَطعَ  َوَصَلِك، اإلنسان،  ر منحقو: مشد اإلزا: " ال)١(" َفَذاكِ : َقالَ  َربِّ
وقد یطلق على اإلزار، ولما جعل الرحم شجنة من الرحمن استعار لها االستمساك بها واألخذ، كما 

  .)٢(یستمسك القریب من قریبه، والنسیب من نسیبه "
الحجزة والحقو صفتان ذاتیان ثابتتان P جل وعال بالسنة الصحیحة، ومنها األحادیث       

  السابقة.
والذي یظهر من ابن األثیر غفر هللا له تأویله هاتین الصفتین، وجعلهما من باب االستعارة      

  والتمثیل ال على الحقیقة بما یلیق باP جل جالله، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
قال أبو یعلى الموصلي: " اعلم أنه غیر ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، وأن الحقو      

حجزة صفة ذات، ... وذكر شیخنا أبو عبد هللا رحمه هللا في كتابه هذا الحدیث وأخذ بظاهره وهو وال
  .)٣(ظاهر كالم أحمد "

وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة في رده على الرازي عندما قال: " البد من تأویل حدیث الرحم      
ه من یقر نظیره والنزاع فیه كالنزاع وتعلقها بحقو الرحمن ": " یقال له بل هذا من األخبار التي یقر 

  .)٤(في نظیره فدعواك أنه البد فیه من التأویل بال حجة تخصه ال یصح "
الحقیقة كما یلیق بربنا تبارك وتعالى، من  ىوبهذا یتبین إثبات هاتین الصفتین P جل وعال عل     

  غیر تحریف وال تعطیل وال تمثیل.
  صفة الساق: - ٣

 ُمْؤِمنٍ  ُكلُّ  َلهُ  َفَیْسُجدُ  َساِقِه، َعنْ  َربَُّنا َیْكِشفُ " رحمه هللا عند شرحه حدیث قال ابن األثیر      
 َطَبًقا َظْهُرهُ  َفَیُعودُ  ِلَیْسُجَد، َفَیْذَهبُ  َوُسْمَعًة، ِرَیاءً  الدُّْنَیا ِفي َیْسُجدُ  َكانَ  َمنْ  ُكلُّ  َفَیْبَقى َوُمْؤِمَنٍة،

لساق في اللغة: األمر الشدید، وكشف الساق مثل في شدة األمر، : " یكشف عن ساقه: ا)٥(" َواِحًدا
وأصله في الروع، كما یقال لألقطع الشحیح: یده مغلولة، وال ید ثم وال غل، وٕانما هو مثل في 

 . )٦(البخل، وكذلك هذا: ال ساق هناك وال كشف "
بارهم صفة الساق من قول ابن األثیر السابق مخالف لما علیه أهل السنة والجماعة من اعت     

 صفات رب العالمین الذاتیة التي ثبتت في الكتاب والسنة الصحیحة.
[القلم:  ﴾������ö�õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ï��ö�õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ï��ö�õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ï��ö�õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ï﴿أما الدلیل من الكتاب: فهو قوله تعالى:      
٤٢. [  

                                                           

 ).٦٣(ص:  ) سبق تخریجه١(
 ).٤٨٨، ٤٨٧/ ٦) جامع األصول (٢(
  ).٤٢٠إبطال التأویالت (ص: ) ٣(
  ).٢٠٦/ ٦بیان تلبیس الجهمیة () ٤(
  ).٣/٤٣١، (٤٩١٩ي في صحیحه، كتاب تفسیر القرآن، باب یوم یكشف عن ساق، حدیث رقم أخرجه البخار ) ٥(
)٣/٤٣١.(  
  ).٤٥٤)، وانظر: النهایة (ص: ٤١٣/ ٢جامع األصول () ٦(



 ٨٥

 ُمْؤِمنٍ  ُكلُّ  َلهُ  َفَیْسُجدُ  َساِقِه، َعنْ  َربَُّنا َیْكِشفُ " أما الدلیل من السنة: فهو الحدیث السابق     
 َطَبًقا َظْهُرهُ  َفَیُعودُ  ِلَیْسُجَد، َفَیْذَهبُ  َوُسْمَعًة، ِرَیاءً  الدُّْنَیا ِفي َیْسُجدُ  َكانَ  َمنْ  ُكلُّ  َفَیْبَقى َوُمْؤِمَنٍة،

  ...."َواِحًدا
ولقد حصل خالف بین الصحابة في اعتبار االیة السابقة دالة على صفة الساق أم ال، فیقول      

م ابن تیمیة رحمه هللا في بیان هذا الخالف: " ... أن جمیع ما في القرآن من آیات شیخ اإلسال
الصفات فلیس عن الصحابة اختالف في تأویلها، ... وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إال في مثل 

فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة أن هللا یكشف عن  ﴾����ò�ñ�ð�ïò�ñ�ð�ïò�ñ�ð�ïò�ñ�ð�ï﴿قوله تعالى 
آلخرة وعن أبي سعید وطائفة أنهم عدوها في الصفات؛ للحدیث الذي رواه أبو سعید في الشدة في ا

  .)١(الصحیحین "
�����ñ�ð�ï�ñ�ð�ï�ñ�ð�ï�ñ�ð�ï﴿ثم قال: " وال ریب أن ظاهر القرآن ال یدل على أن هذه من الصفات فإنه قال:      

òòòò﴾ یظهر  نكرة في اإلثبات لم یضفها إلى هللا ولم یقل عن ساقه فمع عدم التعریف باإلضافة ال
أنه من الصفات إال بدلیل آخر ومثل هذا لیس بتأویل إنما التأویل صرف اآلیة عن مدلولها 

  .)٢(ومفهومها ومعناها المعروف؛ "
وبهذا یعلم أن ما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما وغیره من تفسیر اآلیة بالشدة والكرب،      

ه یثبتون صفة الساق P تعالى بالحدیث لیس من جنس تأویالت المتكلمین، ألن ابن عباس وغیر 
الصحیح الذي دل علیها، ولكنهم لم یفهموا من اآلیة داللة علیها، ففسروها بعیدة عن كونها دالة 

  على صفة من صفات هللا تعالى.
ویقول ابن القیم رحمه هللا بعد أن ذكر الخالف بین الصحابة في اآلیة: " وال یحفظ عن       

ن نزاع فیما یذكر أنه من الصفات أم ال في غیر هذا الموضع ولیس في ظاهر الصحابة والتابعی
القرآن ما یدل على أن ذلك صفة P ألنه سبحانه لم یضف الساق إلیه وٕانما ذكره مجردا عن 
اإلضافة منكرا والذین أثبتوا ذلك صفة كالیدین واإلصبع لم یأخذوا ذلك من ظاهر القرآن وٕانما أثبتوه 

فیكشف الرب عن ساقه فیخرون له سجدا "، ... قالوا وحمل اآلیة على الشدة ال  بحدیث ...."
یصح بوجه فإن لغة القوم في مثل ذلك أن یقال كشفت الشدة عن القوم ال كشف عنها كما قال هللا 

�����b�a﴿تعالى:  �̀_� �̂]�\b�a� �̀_� �̂]�\b�a� �̀_� �̂]�\b�a� �̀_� ]،...  فالعذاب والشدة هو المكشوف ال ٥٠[الزخرف ﴾\�[̂�
  .)٣(المكشوف عنه "

ما جاء عن أبي  –وهو اعتبار اآلیة دالة على صفة الساق  –یقوي الرأي الثاني ویرجحه ومما      
 َناَدى َواِحٍد، َصِعیدٍ  ِفي اْلِعَبادَ  اVَُّ  َجَمعَ  ِإَذا" یقول:  �هریرة رضي هللا عنه قال: سمعت رسول اّ} 

 َعَلى النَّاُس  َوَیْبَقى َیْعُبُدوَن، َكاُنوا ِبَما َقْومٍ  ُكلُّ  قُ َفَیْلحَ  َیْعُبُدوَن، َكاُنوا ِبَما َقْومٍ  ُكلُّ  ِلَیْلَحقْ : ُمَنادٍ 
 َهلْ : َفَیُقولُ  ِإَلَهَنا، َنْنَتِظرُ : َفَیُقوُلونَ  ُهَنا؟ َها َوَأْنُتمْ  َذَهُبوا النَّاسِ  َبالُ  َما: َفَیُقولُ  َفَیْأِتیِهمْ  َحاِلِهْم،

                                                           

  .)٣٩٤/ ٦مجموع الفتاوى () ١(
  ).٣٩٥، ٣٩٤/ ٦( المصدر السابق )٢(
  ).٢٥٣، ٢٥٢/ ١) الصواعق المرسلة (٣(



 ٨٦

 َقْولُ  َفَذِلكَ  ُسُجوًدا، َفَیَقُعونَ  َساِقهِ  َعنْ  َلُهمْ  َفَیْكِشفُ  َعَرْفَناُه، ْیَنا،ِإلَ  َتَعرَّفَ  ِإَذا: َفَیُقوُلونَ  َتْعِرُفوَنُه؟
 َِّVَتَعاَلى ا ﴿������ö�õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ï��ö�õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ï��ö�õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ï��ö�õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ï�﴾ ]َفَال  ُمَناِفقٍ  ُكلُّ  َیْبَقى] ٤٢: القلم 

  .)١(" " اْلَجنَّةِ  ِإَلى َیُقوُدُهمْ  ُثمَّ  َیْسُجَد، َأنْ  َیْسَتِطیعُ 
تفسیر نبوي فاصل في هذه المسألة، ولهذا قال اإلمام الشوكاني: " وقد أغنانا هللا  فهذا الحدیث     

كما عرفت، وذلك ال یستلزم تجسیما وال  �سبحانه في تفسیر هذه اآلیة بما صح عن رسول هللا 
  .)٢(تشبیها فلیس كمثله شيء "

:  - على معنى الشدة  بعد أن ذكر هذا الحدیث وقول من أول الساق –قال القاضي أبو یعلى      
  " قیل هذا غلط لوجوه: 

  والشدائد ال تسمى ربًا. " فیتمثل لهم الرب وقد كشف عن ساقه "أنه قال:  أحدها:
أنهم التمسوه لیتبعوه فینجوا من األهوال والشدائد التي وقع فیها من كان یعبد غیره، وٕاذا  والثاني:

  ا الشدة واألهوال.كان كذلك لم یجز أن یلتمسوه على صفة تلحقهم فیه
  .)٤(")٣(والسجود ال یكون للشدائد، وهذا جواب أبي بكر " فیخرون سجدا "أنه قال:  الثالث:
وبتمام هذه النقول واألقوال یتبین أن قول ابن األثیر رحمه هللا هو تأویل للصفة، ومخالف بذلك      

  ما ذهب إلیه أهل السنة والجماعة، وما ارتضوه وما اعتقدوه.
 

 .)٥(سبق الحدیث عنها السمع: صفة -٤
  
 صفة الصورة: - ٥

: َفَقالَ  ُصوَرةٍ  َأْحَسنِ  ِفي اللَّْیَلةَ  َوَجلَّ  َعزَّ  َربِّي َأتَاِني" قال ابن األثیر رحمه هللا في شرح حدیث     
: " َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى يُّ النَّبِ  َقالَ "  َال : ُقْلتُ : َقالَ  اْألَْعَلى؟ اْلَمَألُ  َیْخَتِصمُ  ِفیمَ  َتْدِري َهلْ  ُمَحمَّدُ  َیا

، َبْینَ  َیَدهُ  َفَوَضعَ  َماَواتِ  ِفي َما َفَعِلْمتُ  - َنْحِري: َقالَ  َأوْ  -  َثْدَیيَّ  َبْینَ  َبْرَدَها َوَجْدتُ  َحتَّى َكِتَفيَّ  السَّ
 َنَعْم،: ُقْلتُ : َقالَ  اْألَْعَلى؟ َألُ اْلمَ  َیْخَتِصمُ  ِفیمَ  َتْدِري َهلْ  ُمَحمَُّد، َیا: َقالَ  ُثمَّ  اْألَْرِض، ِفي َوَما

 َبْعدَ  اْلَمَساِجدِ  ِفي اْلُمْكثُ : َقالَ  َوالدََّرَجاُت؟ اْلَكفَّارَاتُ  َوَما: َقالَ  َوالدََّرَجاِت، اْلَكفَّارَاتِ  ِفي َیْخَتِصُمونَ 

                                                           

أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن عبد الصمد  -الدارمي) أخرجه الدارمي في مسنده= مسند ١(
 ١٤١٢، ١ط - دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة -تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني -الدارمي

أبو  - ) وقال الشیخ حسین سلیم أسد: إسناده صحیح، وابن منده في اإلیمان= اإلیمان١٨٤٨/ ٣( -م ٢٠٠٠ -هـ 
 - تحقیق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقیهي -عبد هللا محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن منده العبدي

 ).٧٩٤/ ٢( - هـ١٤٠٦، ٢ط -مؤسسة الرسالة، بیروت
دار ابن كثیر، دمشق، دار الكلم الطیب،  -محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني -) فتح القدیر٢(

 ).٣٣٢، ٣٣١/ ٥( - هـ ١٤١٤ ،١ط -بیروت
 ).٨٠انظر: (ص:  ) وهو أبو بكر الخالل سبقت ترجمته.٣(
 ).١٥٩) إبطال التأویالت (ص: ٤(
   ).٤٨انظر: (ص: ) ٥(



 ٨٧

َلَواِت،  َعاَش  َذِلكَ  َفَعلَ  َوَمنْ  اْلَمَكارِِه، ِفي ُوُضوءِ الْ  َوإِْبَالغُ  اْلَجَماَعاِت، ِإَلى اْألَْقَدامِ  َعَلى َواْلَمْشيُ  الصَّ
 َأْسأَُلكَ  ِإنِّي اللُهمَّ : َصلَّْیتَ  ِإَذا ُمَحمَّدُ  َیا َوُقلْ  ُأمُُّه، َوَلَدْتهُ  َكَیْومِ  َخِطیَئِتهِ  ِمنْ  َوَكانَ  ِبَخْیٍر، َوَماتَ  ِبَخْیٍر،

 َمْفُتوٍن، َغْیرَ  ِإَلْیكَ  َتْقِبَضِني َأنْ  ِفْتَنًة، ِبِعَباِدكَ  َأَرْدتَ  َوإَِذا یِن،اْلَمَساكِ  َوُحبَّ  اْلُمْنَكرَاِت، َوَتْركَ  اْلَخْیرَاِت،
َالِم، َوإِْفَشاءُ  الطََّعاِم، َبْذلُ : َوالدََّرَجاتُ : َقالَ  َالةُ  السَّ : " الصورة ترد في )١(..."ِنَیامٌ  َوالنَّاُس  ِباللَّْیلِ  َوالصَّ

یقال: صورة ، حقیقة الشيء وهیئته، وعلى معنى صفته كالم العرب: على ظاهرها، وعلى معنى
الفعل كذا وكذا، أي: هیئته، وصورة األمر كذا وكذا، أي: صفته، فیكون المراد بها بما جاء في 

أي: أتاني ربي وأنا في  �ویجوز أن یعود المعنى إلى النبي ، الحدیث: أنه أتاه في أحسن صفة
ا علیه إن شئت ظاهر الصورة والهیئة والحقیقة أو أحسن صورة، ویجري في معاني الصورة كله

  .)٢(الصفة، فأما إطالق ظاهر الصورة على هللا، فال، تعالى هللا عن ذلك علوا كبیرا "
من كالم ابن األثیر السابق یظهر أنه یتأول حدیث الصورة، ویمنع إطالق ظاهره على هللا،      

  .�ة الصورة تعود على النبي وأنه على معنیین: إما بمعنى الصفة، أو أن كلم
وكال التأویلین باطل، فالذي علیه أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة P رب العالمین على      

  الوجه الذي یلیق به، كما جاء في األحادیث الصحیحة الدالة على ذلك، منها:
  ِفیمَ  َتْدِري َهلْ  ُمَحمَّدُ  َیا: َفَقالَ  ُصوَرةٍ  ْحَسنِ أَ  ِفي اللَّْیَلةَ  َوَجلَّ  َعزَّ  َربِّي َأتَاِني "الحدیث السابق:  - 

  . " اْألَْعَلى؟ اْلَمَألُ  َیْخَتِصمُ 
" حدیث أبي سعید الخدري رضي هللا عنه الطویل في رؤیة المؤمنین لربهم یوم القیامة، وفیه:  - 

: َفَیُقوُلونَ  النَّاُس؟ َذَهبَ  َوَقدْ  َیْحِبُسُكمْ  َما: َلُهمْ  الُ َفُیقَ  َفاِجٍر، َأوْ  َبرٍّ  ِمنْ  اVََّ  َیْعُبدُ  َكانَ  َمنْ  َیْبَقى َحتَّى
 َیْعُبُدوَن، َكاُنوا ِبَما َقْومٍ  ُكلُّ  ِلَیْلَحقْ : ُیَناِدي ُمَناِدًیا َسِمْعَنا َوإِنَّا الَیْوَم، ِإَلْیهِ  ِمنَّا َأْحَوجُ  َوَنْحنُ  َفاَرْقَناُهْم،

لَ  ِفیَها رََأْوهُ  الَِّتي ُصوَرِتهِ  َغْیرِ  ُصوَرةٍ  ِفي الَجبَّارُ  َفَیْأِتیِهمُ  :َقالَ  َربََّنا، َنْنَتِظرُ  َوإِنََّما  َأَنا: َفَیُقولُ  َمرٍَّة، َأوَّ
: َیُقوُلونَ فَ  َتْعِرُفوَنُه؟ آَیةٌ  َوَبْیَنهُ  َبْیَنُكمْ  َهلْ : َفَیُقولُ  اَألْنِبَیاُء، ِإالَّ  ُیَكلُِّمهُ  َفالَ  َربَُّنا، َأْنتَ : َفَیُقوُلونَ  َربُُّكْم،

اُق،  َفَیْذَهبُ  َوُسْمَعًة، ِرَیاءً  Vَِِّ  َیْسُجدُ  َكانَ  َمنْ  َوَیْبَقى ُمْؤِمٍن، ُكلُّ  َلهُ  َفَیْسُجدُ  َساِقِه، َعنْ  َفَیْكِشفُ  السَّ
  .)٣(…"َواِحًدا َطَبًقا َظْهُرهُ  َفَیُعودُ  َیْسُجَد، َكْیَما

أن الّصورة لیست بأعجب من  –وهللا تعالى أعلم  –رحمه هللا: " والذي عندي  )٤(قال ابن قتیبة      
الیدین واألصابع والعین، وٕانما وقع اإللف لتلك لمجیئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه ألنها لم 

  . )١(تأت في القرآن، ونحن نؤمن بالجمیع، وال نقول في شيء منه بكیفیة وال حدٍّ "
                                                           

)، وابن خزیمة في كتاب التوحید ١٣٦٦/ ٢)، والدارمي في سننه (٤٣٧/ ٥) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (١(
 ). ٥٠٢/ ٧)، وصححه األلباني في الصحیحة (١٥٤٩/ ٣)، واآلجري في الشریعة (٥٣٣/ ٢(
 ).٥٢٩)، وانظر: النهایة (ص: ٥٤٩/ ٩) جامع األصول (٢(
) إلى رّبها ناظرٌة} ٢٢) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التوحید، باب قول هللا تعالى: {وجوٌه یومئٍذ ناضرٌة (٣(

 ).٤/٥٥١، (٧٤٣٨]، حدیث رقم ٢٣، ٢٢[القیامة: 
ة، الكبیر، أبو محمد، عبد هللا بن مسلم بن قتیبة، الدینوري. له مصنفات كثیرة منها: مشكل القرآن، ) هو العالم٤(

)، وفیات األعیان ٢٩٦/ ١٣ه رحمه هللا. انظر: سیر أعالم النبالء (٢٧٦ومشكل الحدیث، توفي في رجب سنة 
)٤٣/ ٣.( 
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تعلیق على حدیث "رأیت ربي في أحسن صورة ": " اعلم وقال أبو یعلى الفراء رحمه هللا في ال     
  .)٢(أن الكالم في هذا الخبر یتعلق به فصول: أحدها جواز إطالق الّصورة علیه "

وقال شیخ اإلسالم: " والوجه الخامس: أن األحادیث مع آیات القرآن أخبرت بأنه یأتي عباده       
و كل آٍت، وما في الدنیا واآلخرة، وأما أهل یوم القیامة على الوجه الذي وصف، وعند هؤالء ه

اإللحاد ... فقد یتأولون أیضًا هذا الحدیث ... لكونه قال: فیأتیهم هللا في صورة، لكن یقال لهم: 
كسائر ما ورد من األسماء  - یعني رحمه هللا: حدیث أبي سعید - لفظ الّصورة في الحدیث 

تقیید، وٕاذا أطلقت على هللا مختصة به؛ مثل والصفات التي قد یسمى المخلوق بها على وجه ال
  .)٣(العلیم والقدیر والرحیم والسمیع والبصـیر، ومثل خلقـه بیدیه واستوائـه على العرش ونحو ذلك "

وفي رده رحمه هللا على من قال أن الصورة بمعنى الصفة قال: " الصورة هي الصورة      
الموجودات إال له صورة في  نما من موجود مالموجودة في الخارج ولفظ ص ور یدل على ذلك و 

الخارج... فالبد لكل موجود قائم بنفسه من صورة یكون علیها ویمتنع أن یكون في الوجود قائم 
  .)٤(بنفسه لیس له صورة یقوم علیها "

، فهذا یلزم منه اإلضمار في الكالم �وأما قول ابن األثیر أن المعنى یعود إلى رسول هللا      
في الكالم عدمه، وان یحمل على ظاهره بال زیادة وال نقصان، وأیضا لذكره علیه الصالة  واألصل

  والسالم فهو أفصح العرب وأنصحهم ألمته.
وبهذا یتضح أن الّصورة صفٌة من صفات هللا عّز وجّل الذاتیة كسائر الصفات الثابتة      

  باألحادیث الصحیحة. 
  

 .)٥(سبق الحدیث عنها صفة العلو: -٦
  

 فة القدم:ص - ٧
 َیَضعَ  َحتَّى َمِزیٍد، ِمنْ  َهلْ : َتُقولُ  َجَهنَّمُ  َتزَالُ  الَ " قال ابن األثیر غفر هللا له عند شرحه حدیث       
: " المشهور في تأویله: أن المراد بالجبار هللا تعالى، ویشهد له قوله في )٦(" َقَدَمهُ  ِفیَها الجبار

                                                                                                                                                                          

 - المكتب االسالمي، مؤسسة اإلشراق -الدینوريأبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة  - ) تأویل مختلف الحدیث١(
 ).٣٢٢(ص:  -م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩، ٢ط
 ).١٢٦) إبطال التأویالت (ص: ٢(
 ).١٣١، ١٣٠/ ٧) بیان تلبیس الجهمیة (٣(
  ).٤٦٠/ ٦( المصدر السابق) ٤(
   ).٥٢انظر: (ص: ) ٥(
{سبحان ربك رب  - عزیز الحكیم} أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التوحید، باب قول هللا تعالى {وهو ال) ٦(

 ُیْلَقى َیَزالُ  الَ  بلفظ: " �) عن أنس، عن النبي ٥٣٤/ ٤، (٧٣٨٤{وP العزة ولرسوله} حدیث  -العزة عما یصفون} 
ِتكَ  َقْد، َقْد،: َتُقولُ  ثُمَّ  ،َبْعضٍ  ِإَلى َبْعُضَها َفَیْنَزِوي َقَدَمُه، الَعاَلِمینَ  َربُّ  ِفیَها َیَضعَ  َحتَّى َمِزیٍد، ِمنْ  َهلْ : َوَتُقولُ  ِفیَها  ِبِعزَّ

  ". الَجنَّةِ  َفْضلَ  َفُیْسِكَنُهمْ  َخْلًقا، َلَها ا}َُّ  ُیْنِشئَ  َحتَّى َتْفُضُل، الَجنَّةُ  َتَزالُ  َوالَ  َوَكَرِمَك،
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، والمراد بالقدم: أهل النار الذین قدمهم هللا )١(ه "مَ دَ ا قَ یهَ ة فِ عزِّ الْ  ربُّ  عَ ضَ ى یَ " حتَّ الحدیث اآلخر 
وقیل أراد بالجبار هاهنا ، تعالى لها من شرار خلقه، كما أن المؤمنین قدمه الذین قدمهم للجنة

  .   )٢(المتمرد العاتي "
قدمهم لها  وقال في موضع آخر: " وفي صفة النار: حتى یضع الجبار فیها قدمه: أي الذین     

وقیل: وضع القدم على الشيء ، نار، كما أن المسلمین قدمه للجنةمن شرار خلقه، فهم قدم هللا لل
وقیل: أراد به تسكین فورتها، كما یقال لألمر ترید إبطاله: وضعته تحت ... مثل للردع والقمع، 

  .)٣(قدمي "
هل النار الذین قدمهم هللا للنار، أو وكل هذا الذي ذكره ابن األثیر في صفة القدم أن المراد أ      

الجبار بمعنى العاتي، أو وضع القدم هو مثال للردع بأمر هللا، أو هو تسكین لها هو من باب 
التاویل والتحریف، وكان یسعه في ذلك ما وسع األئمة من قبله، فهو الداعي التباعهم واقتفاء أثرهم، 

لت؟ مع أن المتكلم بها صلوات هللا وسالمه علیه فبأي كتاب أم بأي سنة حّملت هذه الصفة ما حم
، وبمقتضى هذه �أفصح الناس نطقا وأبینهم حدیثا، ولو كانت تحتمل ما ذكره لبینه النبي 

  النصوص الصحیحة الواضحة قال السلف واعتقدوا وهو أن P قدمین حقیقیتین تلیقان به جل وعال.
موضع القدمین، والعرش ال یقدر أحد فعن ابن عباس رضي هللا عنه؛ قال: " الكرسي _ 

  .)٤(قدره "
وعن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه؛ قال: " الكرسي موضع القدمین، وله أطیٌط _ 

  .)٥(كأطیط الّرحل "
قال أبو یعلى الفراء: " اعلم أنه غیر ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، وأن المراد به قدم       

  .)٦(هو صفة P تعالى "

                                                           

، ٦٦٦١أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب اإلیمان والنذور، باب الحلف بعزة هللا وصفاته وكلماته، حدیث رقم) ١(
)٣٢٧/ ٤.(  
  ).٥٢٣/ ١٠)، وانظر: جامع األصول (١٣٦النهایة (ص: ) ٢(
  ).٧٣٦النهایة (ص: ) ٣(
)، والحاكم في ٣٠١/ ١)، وعبد هللا ابن اإلمام أحمد في السنة (٢٤٨/ ١) أخرجه ابن خزیمة في التوحید (٤(

ني في مختصر العلو= )، وصححه على شرط الشیخین، ووافقه الذهبي، وصححه األلبا٢٨٢/ ٢المستدرك (
 - شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي -مختصر العلو للعلي العظیم للذهبي

  ).١٠٢م (ص ١٩٩١-هـ٢،١٤١٢ط -المكتب اإلسالمي -تحقیق واختصار: محمد ناصر الدین األلباني
أبو  - الشیخ األصبهاني في العظمة= العظمة )، وأبو٣٠٣/ ١) أخرجه عبد هللا ابن اإلمام أحمد في السنة (٥(

تحقیق: رضاء هللا بن  - محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حیان األنصاري المعروف بأبي الشیخ األصبهاني
)، والبیهقي في األسماء والصفات ٦٢٧/ ٢( - هـ١٤٠٨، ١ط - دار العاصمة، الریاض -محمد إدریس المباركفوري

 ).١٢٤- ١٢٣سناده موقوفًا األلباني رحمه هللا في مختصر العلو (ص )، وصحح إ٢٩٧/ ٢للبیهقي (
) من نفس الكتاب لالطالع على مزید من ٢٠٢ – ١٩٦)، وانظر: (ص: ١٩٥) إبطال التأویالت (ص: ٦(

 ).٢٠٢/ ١التفصیل في الرد على تأویالت المتكلمین في هذه المسألة، وكتاب التوحید البن خزیمة (
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: " یضع قدمه " نؤمن به وال نرد على رسول هللا �وقال : " وقال في روایة حنبل: قال النبي      
حمله على ظاهره ما یحیل صفاته وال یخرجها  فقد نص على األخذ بظاهر ذلك ألنه لیس في �

  . )١(عما تستحقه "
" فإن قیل: معنى  وقد فند القاضي رحمه هللا بعض ما ذكر من تأویالت في صفة القدم فقال:      

القدم هاهنا المتقدم من المشركین یضعه في النار، ألن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم ... قیل: 
  هذا غلط لوجهین:

أن قوله: " یضع قدمه " هاء كنایة، وهاء الكنایة ترجع إلى المذكور، والمذكور في الخبر  أحدهما:
آخر " رب العزة "، فوجب أن یرجع إلیه، فأما  هللا سبحانه، وفي لفظ آخر " الجبار " وفي لفظ

  المتقدم من الكفار فلم یتقدم ذكرهم، فال یجب رجوع الهاء إلیهم.
أن هذا یسقط فائدة التخصیص بالنار، ألن المتقدم بفعل الخیر یضعه في الجنة، فلو كان  والثاني:

  .)٢(ى ظاهره لیفید فائدة "المراد بالقدم المتقدم لم یكن لتخصیصه بالنار فائدة، فوجب حمله عل
  

ل القدم بنوع من الخلق، أو الذین تقدم في علم هللا ط شیخ اإلسالم ابن تیمیة من أوَّ وقد غلّ       
 أنهم من أهل النار فقال: " وغلطهم من وجوه:

  قال: " حتى یضع "، ولم یقل: " حتى یلقى " كما قال في قوله: " ال یزال یلقى فیها ". �فإن النبي 
  ثاني: أن قوله: " قدمه " ال یفهم منه هذا، ال حقیقة وال مجاز كما تدل علیه اإلضافة.ال

الثالث: أن أولئك المؤخرین إن كانوا من أصاغر المعذبین فال وجه النزوائها واكتفائها بهم، فإن 
ذلك إنما یكون بأمر عظیم، وٕان كان من أكابر المجرمین فهم في الدرك األسفل، وفي أول 

  بین ال في أواخرهم.المعذ
الرابع: أن قوله: " فینزوي بعضها إلى بعض " دلیل على أنها تنضم على من فیها، فتضیق بهم من 

  غیر أن یلقى فیها شيء.
الخامس: أن قوله: " ال یزال یلقى فیها وتقول هل من مزید؟ حتى یضع فیها قدمه " جعل الوضع 

ا االنزواء، فیقتضي ذلك أن تكون الغایة أعظم مما الغایة التي إلیها ینتهي اإللقاء، ویكون عنده
  .)٣(قبلها "

وبهذه األحادیث، واآلثار الصحیحة، والنقوالت السلفیة نثبت P عّز وجّل صفة القدم، ونرد ما      
كما في أثر ابن عباس وأبي موسى رضي هللا  - قیل فیها من تأویالت، وأن P عّز وجّل قدمین 

  .﴾�����W�V�U�T�S�R�Q�W�V�U�T�S�R�Q�W�V�U�T�S�R�Q�W�V�U�T�S�R�Q﴿ بعظمته تلیقان به و  - عنهما 
  

                                                           

 ).١٩٦(ص: ) إبطال التأویالت ١(
  ).١٩٧(ص:  إبطال التأویالت) ٢(
محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن یعلى، أبو عبد هللا، بدر الدین  - ) مختصر الفتاوى المصریة البن تیمیة٣(

 ).٦٤٧(ص:  -م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦، ٢ط - دار ابن القیم، الدمام - تحقیق: محمد حامد الفقي - البعليّ 
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  فة الكنف:ص - ٨
رُهُ  َكَنَفهُ  َعَلْیهِ  َیَضعَ  َحتَّى الُمْؤِمنُ  َیْدُنو"  قال ابن األثیر رحمه هللا عند شرحه حدیث:         َفُیَقرِّ

 الدُّْنَیا، ِفي َسَتْرُتَها: َفَیُقولُ  َمرََّتْیِن، َأْعِرفُ  َربِّ : َیُقولُ  َأْعِرُف،: َیُقولُ  َكَذا؟ َذْنبَ  َتْعِرفُ  ِبُذُنوِبِه،
 ُرُءوسِ  َعَلى َفُیَناَدى - الُكفَّارُ  َأوِ  - اآلَخُرونَ  َوَأمَّا َحَسَناِتِه، َصِحیَفةُ  ُتْطَوى ُثمَّ  الَیْوَم، َلكَ  َوَأْغِفُرَها
: " كنفه: )١(" ]١٨: هود} [ینَ الظَّاِلمِ  َعَلى اVَِّ  َلْعَنةُ  َأالَ  َربِِّهمْ  َعَلى َكَذُبوا الَِّذینَ  َهُؤَالءِ : {اَألْشَهادِ 

كنف اإلنسان: ظله وجانبه، والمراد به: قرب هللا تعالى ودنو رحمته وفضله من العبد، وتقول: أنا 
 .)٢(في كنف فالن، أي: في ظله وجانبه "

وقال في موضع آخر: " أي یستره، وقیل: یرحمه ویلطف به، والكنف بالتحریك: الجانب      
  .)٣(یل لجعله تحت ظل رحمته یوم القیامة "والناحیة، وهذا تمث

  
  قال الباحث: الكنف صفة ثابتة P تعالى بالسنة الصحیحة ومنها الحدیث السابق.     
   )٤(والكنف لغة: الجانب، والناحیة، والستر، والظل، والحرز.     
  .)٥(" قال ابن المبارك: " كنفه: یعني ستره " قال البخاري:     
تیمیة رحمه هللا: " قال الخالل في كتاب السنة باب یضع كنفه على عبده تبارك  وقال ابن     

: " إن هللا یدني العبد یوم القیامة فیضع علیه كنفه �وتعالى، ... قلت ألبي عبد هللا ما معنى قوله 
  .)٦("، قال: هكذا یقول یدنیه ویضع كنفه علیه كما قال "

ما ذكر شیخ اإلسالم في كتابه بیان تلبیس الجهمیة: " وقال القاضي أبو یعلى رحمه هللا ك    
اإلیمان والتصدیق بها والتسلیم  - یقصد اإلمام أحمد  –فجملة هذه المسائل مذهب إمامنا فیها 

والرضا، وأن هللا یضع كنفه على عبده تقریًبا له إلى أن یضع كنفه علیه، وذلك صفة ذاته ال یدري 
  .)٧(، ..."ما التكییف فیها وال ماذا صفتها

                                                           

�Ã�Ë تفسیر القرآن، باب ﴿أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب  )١( Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä

Ï�Î�Í�Ì�﴾  :٢٩٨/ ٣، (٤٦٨٥]، حدیث رقم١٨[هود(.  
  .)٤٥٦/ ١٠جامع األصول () ٢(
  ).٨١٤) النهایة (ص: ٣(
تحقیق: مكتب تحقیق التراث  -مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى -) انظر: القاموس المحیط٤(

، ٨ط - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  - مد نعیم العرقسوسيفي مؤسسة الرسالة بإشراف: مح
  ).٨٥٠(ص:  -م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

 ).٧٨) خلق أفعال العباد (ص: ٥(
 ).١٩٣/ ٨) بیان تلبیس الجهمیة (٦(
 ).٢١٢/ ٦( المصدر السابق) ٧(
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مردود، ألن  –على معنى جانبه أو ناحیته  –فادعاء ابن األثیر التمثیل في كنف هللا تعالى      
ذلك من معنى اللفظ في اللغة، وال محذور من إثباتها P تعالى على هذا المعنى، وقد ورد عن 

  ، وهللا أعلم.)١(السلف تفسیر الكنف في حق هللا عز وجل بالناحیة، وبالستر
  
 .)٢(سبق الحدیث عنها صفة النور: -٩
 

 واألصابع، یة مثل: الذراع، والیمین، والكف،وما یتعلق بها من صفات ذاتیة أو فعل صفة الید  -١٠
 والبسط، واألخذ، والحثو.  

قال: " والید  )٣(" والخیر بیدیك ": �عند بیانه لمعنى قول النبي  قال ابن األثیر غفر هللا له      
 تعالى من قبیل التشبیه المحض، إذا أرید بها الجارحة ونعوذ باP من ذلك، وٕانما وٕاطالقها على هللا

 .)٤(یراد بها القدرة واالستیالء والحكم "
   .)٥(وقال في موضع آخر : " وید الرحمن ال یجوز حملها على ظاهرها "

ال: " قال ]، نقل كالم الزمخشري في تأویله لآلیة فق٦٤[المائدة: ﴾����Ã�Â�ÁÃ�Â�ÁÃ�Â�ÁÃ�Â�Á﴿وعند شرحه آلیة 
الزمخشري: ... وفي قراءة عبد هللا " بل یداه بسطان " جعل بسط الید كنایة عن الجود وتمثیال، وال 

  .)٦(ید ثم وال بسط، تعالى هللا عن ذلك "
: "  )٧(" ارِ الجبَّ  راعِ ذِ بِ  ذراعاً  ونَ عُ بَ رْ أَ  رِ افِ الكَ  دِ لْ جِ  افةُ ثَ كَ وقال ابن األثیر عند شرحه حدیث "       

   .)٨(به هاهنا الطویل، وقیل الملك، كما یقال بذراع الملك " أراد
اُء، َمْألَى هللاِ  َیِمینُ "  وقال ابن األثیر غفر هللا له عند شرحه حدیث  اللَّْیلَ  َشْيٌء، َیِغیُضَها َال  َسحَّ

لها : " والیمین هاهنا كنایة عن محل عطائه، ووصفها باالمتالء لكثرة منافعها، فجع)٩("َوالنََّهارَ 
  .)١٠(كالعین الثرة التي ال یغیضها االستقاء وال ینقصها االمتیاح "

                                                           

 ).٤٢٢/ ٢) انظر: شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري للغنیمان (١(
  ).٥٩ظر: (ص: ان) ٢(
  ).٧١(ص:  ) سبق تخریجه٣(
 ).٤٢٨/ ٣). وقال في موضع آخر:" والید عبارة عن العطاء واإلنعام" الشافي (٥٣٥/ ١الشافي () ٤(
  ).  ١٤٢/ ٣( المصدر السابق )٥(
  ).٧٧النهایة (ص: ) ٦(
، والبیهقي في ، وقال األرنؤوط: حدیث صحیح بطرقهبنحوه )٥٤٣/ ١٦) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (٧(

) وقال األلباني في تحقیقه: إسناده صحیح على ٢٧١/ ١) وابن أبي عاصم في السنة (١٧٦/ ٢األسماء والصفات (
  شرط الشیخین.

  ).١٣٦النهایة (ص: ) ٨(
) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التوحید، باب " وكان عرشه على الماء" " وهو رب العرش العظیم"، حدیث ٩(

  ).٥٤٤/ ٤، (٧٤١٩حدیث رقم
  ).٤١٩النهایة (ص: ) ١٠(



 ٩٣

  .)١(وقال في موضع آخر: " والیمین أیضا في حكم التأویل كحكم الید "      
وقال أیضا: " وكل ما جاء في القرآن والحدیث من إضافة الید واألیدي، والیمین وغیر ذلك       

فإنما هو على سبیل المجاز واالستعارة. وهللا منزه عن التشبیه  من أسماء الجوارح إلى هللا تعالى
  .)٢(والتجسیم "

 الرَّْحَمنِ  َكفِّ  ِفي َفَتْرُبو َتْمَرًة، َكاَنتْ  َوإِنْ  غفر هللا له عند شرحه حدیث " ...وقال ابن األثیر       
: " كف الرحمن: )٣(" َفِصیَلهُ  َأوْ  ُفُلوَُّه، َأَحُدُكمْ  يُیَربِّ  َكَما َلهُ  َوُیَربِّیَها اْلَجَبِل، ِمنَ  َأْعَظمَ  َتُكونَ  َحتَّى

كنایة عن محل قبول الصدقة، ألن من عادة الفقیر: أن یأخذ الصدقة بكفه، فكأن المتصدق قد 
وضع صدقته في محل القبول واإلثابة، وٕاال فال كف P وال جارحة، تعالى هللا عما یقول المشبهون 

  . )٤(والمجسمون علوا كبیرا "
وقال في موضع آخر: " وقد تكرر ذكر الكف والحفنة والید في الحدیث، وكلها تمثیل من غیر 

  .)٥(تشبیه "
 ُأْصُبَعْینِ  َبْینَ  َوَقْلُبهُ  ِإالَّ  آَدِميٌّ  َلْیَس  ِإنَّهُ " ... وقال ابن األثیر غفر هللا له عند شرحه حدیث        

ع الرحمن: األصابع: جمع إصبع، وهي الجارحة، وذلك من : " أصاب)٦(، ..."الرَّحمن َأَصاِبعِ  ِمنْ 
صفات األجسام، وهللا یتعالى عن ذلك، وٕاطالقها علیه على سبیل التمثیل، وهي كنایة عن إجراء 

  .)٧(القدرة والبطش، ألن البطش بالید، واألصابع أجزاؤها "
یه مجاز كإطالق وقال في موضع آخر : " األصابع ... من صفات األجسام، ... وٕاطالقها عل

  .)٨(الید، والیمین، والعین، والسمع، وهو جار مجرى التمثیل والكنایة عن سرعة تقلب القلوب "
��¡�¢�£�¤�¥���¡�¢�£�¤�¥���¡�¢�£�¤�¥���¡�¢�£�¤�¥�������������{�~�{�~�{�~�{�~�����﴿وقال ابن األثیر غفر هللا له عند بیانه لمعنى قول هللا تعالى:       

عرض ]: " ... استدل باآلیة أنه یأخذ الصدقات وهذا في م١٠٤[التوبة:  ﴾¦�§̈�¦�§̈�¦�§̈�¦�§̈�
  .)٩(التمثیل، وٕاال فال ید جارحة هناك وال أخذ "

 ُأمَِّتي ِمنْ  اْلَجنَّةَ  ُیْدِخلَ  َأنْ  َربِّي َوَعَدِنيوقال ابن األثیر غفر هللا له عند بیانه لحدیث "       
: " )١(" َربِّي َحَثَیاتِ  ِمنْ  اتٍ َحثَیَ  َوَثَالثَ  أَْلًفا سبعین أَْلفٍ  ُكلِّ  َمعَ  َعَذابٍ  َوَال  ِحَساٍب، ِبَغْیرِ  أَْلًفا َسْبِعینَ 

 .)٢(هو كنایة عن المبالغة في الكثرة، وٕاال فال كف ثم وال حثي، جل هللا عن ذلك وعز "

                                                           

  ).١٥٠/ ٣الشافي () ١(
  ).١٠٢٧النهایة (ص: ) ٢(
  )٦٩: ص(سبق تخریجه ) ٣(
  ).٨٠٨)، وانظر: النهایة (ص: ٥١٩/ ٩جامع األصول () ٤(
  ).٨٠٨النهایة (ص:) ٥(
  ).٦٣(ص: سبق تخریجه ) ٦(
  ).٣٤٢/ ٤جامع األصول () ٧(
  ).٥٠٧النهایة (ص: ) ٨(
  ).١٥٠/ ٣الشافي () ٩(



 ٩٤

سار على منهج التأویل في صفة الید  له ومن خالل الكالم السابق یتبین أن ابن األثیر غفر هللا
  وما یتعلق بها.

وغیر ذلك، وأول صفة الذراع مع صحة الحدیث واعتبر فأول صفة الید بالقدرة واالستیالء      
الذراع أنها صفة لملك من ملوك األرض، وكذلك الحال في صفة الیمین أولها أنها كنایة عن محل 
عطائه، وأول صفة الكف أنها كنایة عن محل قبول الصدقة، وأول صفة األصابع أنها كنایة عن 

وأنها كنایة عن الجود، وأول صفة األخذ وأنها  إجراء القدرة والبطش، وكذلك أول صفة البسط
  للتمثیل ال الحقیقة، وأول صفة الحثو أنها كنایة عن الكثرة.

وجمیع الصفات السابقة اعتبر اطالقها على هللا من قبیل المجاز، أو من قبیل االستعارة، أو      
  الكنایة.
لنصوص الكثیرة والمتواترة من قرآن وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت علیه ا     

ى الوجه الذي یلیق بربنا جل وسنة من اثبات هذه الصفات لرب العالمین، وحملها على ظاهرها عل
  وسوف یناقش الباحث كل صفة على حدة.، وعال

  

  : صفة الید: أوالً 
  الدلیل من الكتاب:

�����Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹﴿قوله تعالى:  -  ١ �̧¶�µ�´Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´﴾ ئدة: [الما
٦٤. [  
�����µ﴿وقوله:  -٢ �́³�²�±�°�¯µ� �́³�²�±�°�¯µ� �́³�²�±�°�¯µ�   ] .٧٥[ص: ﴾¯�³�²�±�°́�

  وهاتان اآلیتان كافیتان وصریحتان في إثبات صفة الید P رب العالمین.
  

  الدلیل من السنة:
ِلینَ  اVَُّ  َیْجَمعُ  ِبَم؟ َتْدُرونَ  َهلْ  الِقَیاَمِة، َیْومَ  الَقْومِ  َسیِّدُ  َأَنا"... حدیث الشفاعة، وفیه:  -١  اَألوَّ
ْمُس، ِمْنُهمُ  َوَتْدُنو الدَّاِعي، َوُیْسِمُعُهمُ  النَّاِظرُ  َفُیْبِصُرُهمُ  َواِحٍد، َصِعیدٍ  ِفي اآلِخِرینَ وَ   َبْعُض  َفَیُقولُ  الشَّ

 َفَیُقولُ  بُِّكْم،رَ  ِإَلى َلُكمْ  َیْشَفعُ  َمنْ  ِإَلى َتْنُظُرونَ  َأالَ  َبَلَغُكْم؟ َما ِإَلى ِفیِه، َأْنُتمْ  َما ِإَلى َتَرْونَ  َأالَ : النَّاسِ 
 ِمنْ  ِفیكَ  َوَنَفخَ  ِبَیِدِه، اVَُّ  َخَلَقكَ  الَبَشِر، َأُبو َأْنتَ  آَدمُ  َیا: َفَیُقوُلونَ  َفَیْأُتوَنهُ  آَدمُ  َأُبوُكمْ : النَّاسِ  َبْعُض 
 َوَما ِفیهِ  َنْحنُ  َما َتَرى َأالَ  َربَِّك، َلىإِ  َلَنا َتْشَفعُ  َأالَ  الَجنََّة، َوَأْسَكَنكَ  َلَك، َفَسَجُدوا الَمَالِئَكةَ  َوَأَمرَ  ُروِحِه،

                                                                                                                                                                          

) وقال األلباني في الموضع ٢٦١/ ١)، وابن أبي عاصم في السنة (٦٣٩/ ٣٦أخرجه اإلمام أحمد في مسنده () ١(
  نفسه إسناده صحیح.

  ).١٥٠/ ٣الشافي () ٢(



 ٩٥

َجَرةِ  َعنِ  َوَنَهاِني ِمْثَلُه، َبْعَدهُ  َیْغَضبُ  َوالَ  ِمْثَلُه، َقْبَلهُ  َیْغَضبْ  َلمْ  َغَضًبا َغِضبَ  َربِّي: َفَیُقولُ  َبَلَغَنا؟  الشَّ
  .)١(..." ُنوحٍ  َلىإِ  اْذَهُبوا َغْیِري، ِإَلى اْذَهُبوا َنْفِسي، َنْفِسي َفَعَصْیُتُه،

  

 ِفي َوالَخْیرُ  َوَسْعَدْیكَ  َربََّنا َلبَّْیكَ : َفَیُقوُلونَ  الَجنَِّة، َأْهلَ  َیا: الَجنَّةِ  ِألَْهلِ  َیُقولُ  اVََّ  ِإنَّ " حدیث:  -٢
 ِمنْ  َأَحًدا ُتْعطِ  َلمْ  َما َتَناَأْعَطیْ  َوَقدْ  َربِّ  َیا َنْرَضى الَ  َلَنا َوَما: َفَیُقوُلونَ  َرِضیُتْم؟ َهلْ : َفَیُقولُ  َیَدْیَك،
: َفَیُقولُ  َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلُ  َشْيءٍ  َوَأيُّ  َربِّ  َیا: َفَیُقوُلونَ  َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلَ  ُأْعِطیُكمْ  َأالَ : َفَیُقولُ  َخْلِقَك،

  .)٢("َأَبًدا َبْعَدهُ  َعَلْیُكمْ  َأْسَخطُ  َفالَ  ِرْضَواِني َعَلْیُكمْ  ُأِحلُّ 
  

اءُ  َنَفَقٌة، َیِغیُضَها الَ  َمْألَى اVَِّ  دُ یَ " حدیث:  - ٣  َأْنَفقَ  َما َأرََأْیُتمْ : َوَقالَ  َوالنََّهاَر، اللَّْیلَ  َسحَّ
َمَواتِ  َخَلقَ  ُمْنذُ   َعْرُشهُ : َوَقالَ  َیِدِه، ِفي َما َیِغْض  َلمْ  َفِإنَّهُ  َواَألْرَض،] ١٢٣:ص[ السَّ
  .)٣("َوَیْرَفعُ  َیْخِفُض  یزَاُن،المِ  اُألْخَرى َوِبَیِدهِ  الَماِء، َعَلى

  

وهذه بعض األحادیث التي تثبت صفة الید P رب العالمین، وظاهر هذه النصوص هو ما      
  فهمه السلف الصالح وقالوا به، ومن اقوال األئمة في ذلك:  

، وأن األشعري رحمه هللا : " وأجمعوا على أنه عز وجل یسمع ویرى )٤(قال اإلمام أبو الحسن      
. فهذا إجماع في إثبات هذه الصفة، )٥(له تعالى یدین مبسوطتین ... وأن یدیه تعالى غیر نعمته "

  وعدم صحة تأویلها بالنعمة.
ل الید بالنعمة، واحتج بورودها في اللغة واللسان العربي: " ولیس وقال في رده على من أوّ       

ن یقول القائل: عملت كذا بیدي، ویعني به یجوز في لسان العرب، وال في عادة أهل الخطاب، أ
النعمة، وٕاذا كان هللا عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما یجري مفهوما في كالمها، ومعقوال في 
خطابها، وكان ال یجوز في خطاب أهل اللسان أن یقول القائل: فعلت بیدي، ویعني النعمة؛ بطل 

ذلك أنه ال یجوز أن یقول القائل: لي علیه یدي، أن یكون معنى قوله تعالى: " بیدي" النعمة، و 
بمعنى لي علیه نعمتي، ... فإذا دفع اللغة لزمه أن ال یفسر القرآن من جهتها، وأن ال یثبت الید 

                                                           

�﴿) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب أحادیث األنبیاء، باب قول هللا تعالى: ١( � ��w�v�u�t�s�r�q�p

}�|�{�z�y�x﴾  :٤٢٧/ ٢، (٣٣٤٠حدیث رقم]، ١[نوح.(  
 ).٥٧٧/ ٤، (٧٥١٨) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التوحید، باب كالم الرب مع أهل الجنة، حدیث رقم٢(
]، حدیث ٧٥) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التوحید، باب قول هللا تعالى: {لما خلقت بیدّي} [ص: ٣(

 ).٥٤٣/ ٤، (٧٤١١رقم
علي بن إسماعیل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعیل األشعري، الیماني،  ) هو: العالمة، أبو الحسن٤(

ه. ٣٢٤البصري، كان معتزلیًا في بدایة حیاته ثم تركه، وقال بمذهب السلف في آخر حیاته، توفي رحمه هللا سنة 
 )٨٥/ ١٥انظر: سیر أعالم النبالء (

تحقیق: عبد هللا  -بن إسماعیل بن إسحاق األشعريأبو الحسن علي  -) رسالة إلى أهل الثغر بباب األبواب٥(
 ).١٢٧(ص:  -هـ١٤١٣ -عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة -شاكر محمد الجنیدي



 ٩٦

نعمة من قبلها؛ ألنه إن روجع في تفسیر قوله تعالى: "بیدي" نعمتي فلیس المسلمون على ما ادعى 
ي اللغة أن یقول القائل: بیدي یعني نعمتي، وٕان لجأ إلى وجه متفقین، وٕان روجع إلى اللغة فلیس ف
  .)١(ثالث سألناه عنه، ولن یجد له سبیال "

ك رحمه هللا على من أول الید بالقدرة فقال: " وقد اعتل معتل بقوله تعالى: "والسماء لورد كذ      
یدي" بقدرتي، قیل لهم: هذا بنیناها بأید" قالوا: األید القوة، فوجب أن یكون معنى قوله تعالى: "ب

  التأویل فاسد من وجوه:
أحدها: أن األید لیس جمع للید؛ ألن جمع ید أیدي، وجمع الید التي هي نعمة أیادي، وٕانما قال 
  تعالى: " لما خلقت بیدي "، فبطل بذلك أن یكون معنى قوله: " بیدي " معنى قوله: " بنیناها بأید ".

ن معنى ذلك بقدرتي، وهذا ناقض لقول مخالفنا، وكاسر لمذهبهم؛ وأیضا فلو كان أراد القوة لكا
  ألنهم ال یثبتون قدرة واحدة، فكیف یثبتون قدرتین.

على إبلیس مزیة  �وأیضا فلو كان هللا تعالى عنى بقوله: " لما خلقت بیدي " القدرة لم یكن آلدم 
  .)٢(ه دونه "علیه؛ إذ خلقه بیدی �في ذلك، وهللا تعالى أراد أن یرى فضل آدم 

نفیسا في اثبات هذه الصفة فقال: "  كالمارحمه هللا أیضا  وقال الحافظ عبد الغني المقدسي     
ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزیز، الثابتة عن رسوله المصطفى األمین: الیدان، ثم ذكر 

نكیف، وال نشبه، وال نتأول  اآلیات واألحادیث الدالة على ذلك، ثم قال: " فال نقول: ید كید، وال
الیدین على القدرتین كما یقول أهل التعطیل والتأویل، ... وال على النعمتین، فإن نعم هللا عز وجل 

  .)٣(ال تحصى "
وقال ابن تیمیة رحمه هللا: " إن P تعالى یدین مختصتین به ذاتیتین له كما یلیق بجالله؛       

  .)٤(مالئكة وٕابلیس "وأنه سبحانه خلق آدم بیده دون ال
وقال رادا على من أول آیة خلق هللا آلدم بیدیه، أو نفاها: " إذا أضاف الفعل إلى الفاعل       

وعدى الفعل إلى الید بحرف الباء كقوله: {لما خلقت بیدي} فإنه نص في أنه فعل الفعل بیدیه، ... 
ن فصیحا یقول: فعلت هذا بیدي أو أ - إن شاء هللا تعالى  -ولست تجد في كالم العرب وال العجم 

فالن فعل هذا بیدیه إال ویكون فعله بیدیه حقیقة، وال یجوز أن یكون ال ید له، أو أن یكون له ید 
  .)٥(والفعل وقع بغیرها "

                                                           

تحقیق: د. فوقیة حسین  - أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق األشعري -) اإلبانة عن أصول الدیانة١(
) وما بعدها، وقد ذكر في الكتاب نفسه وجوه كثیرة ١٢٦(ص:  - هـ١٣٩٧، ١ط - رةدار األنصار، القاه - محمود

 في رد تأویل الید بالنعمة أو القدرة.
 ) وما بعدها.١٢٩) اإلبانة عن أصول الدیانة (ص: ٢(
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعیلي الدمشقي الحنبلي،  - ) االقتصاد في االعتقاد٣(
- هـ١٤١٤، ١ط - مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة -تحقیق: أحمد بن عطیة بن علي الغامدي -و محمدأب

 ).١١٨ -  ١١٢(ص: -م١٩٩٣
 ).٣٦٣/ ٦) مجموع الفتاوى (٤(
 ).٣٦٦/ ٦( المصدر السابق) ٥(



 ٩٧

ویبین ابن القیم رحمه هللا لم یمتنع حمل الید على غیر الحقیقة فیقول: " ورد لفظ الید في       
الصحابة والتابعین في أكثر من مائة موضع ورودا متنوعا متصرفا فیه مقرونا  القرآن والسنة وكالم

  .)١(بما یدل على أنها ید حقیقة من اإلمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثیات "
وبهذا یتبین أن صفة الیدین ثابتة P جل وعال كما یلیق به، من غیر تمثیل أو تحریف أو تأویل، 

  به القرآن والسنة، وما قاله أهل السنة وأجمعوا علیه. وأن هذا ما جاء
  ا: صفة الذراع:ثانیً 

 ِمنَ  َوَمْقَعُدهُ  اْلَبْیَضاِء، ِمْثلُ  َوَفِخُذهُ  ُأُحٍد، ِمْثلُ  اْلَكاِفرِ  ِضْرُس " : �الدلیل من السنة: قال النبي       
  .)٢("اْلَجبَّارِ  ِبِذرَاعِ  ِذرَاًعا َأْرَبُعونَ  هِ ِجْلدِ  َوَكثَاَفةُ  َمكََّة، ِإَلى ُقَدْیدٍ  َبْینَ  َكَما النَّارِ 
على ثبوت الحدیث فإن أهل السنة أثبتوا هذه الصفة لرب العالمین كما یلیق بجالله وعظمته،  وبناءً 

ألن من أصول أهل السنة في باب األسماء والصفات: إثبات ما أثبته هللا لنفسه، أو أثبته له رسوله 
  ثیل، وال تحریف وال تعطیل.، من غیر تكییف وال تم�

، مما یدّل )٣(ولذلك أورد ابن أبي عاصم هذا الحدیث ضمن أبواب أحادیث الصفات في كتاب السنة
  على أنه عنده من أحادیث الصفات.

قال القاضي أبو یعلى: " اعلم أنه لیس في حمله على ظاهره ما یحیل صفاته، وال یخرجها       
ك صفة، كما أثبتنا الوجه والیدین وغیرهما من الصفات فإن قیل: نثبت ذل عما تستحقه ألنا ...

المراد بالجبار المتجبر من خلقه، ألن حمله على هللا سبحانه یوهم الجارحة والعضو في صفته 
ویوهم الطول علیه قیل: هذا غلط ...ألنه ذكر الجبار باأللف والالم واأللف والالم یدخالن للعهد أو 

له على الجنس ألنه یقتضي كل جبار ولیس هاهنا معهود من الخلق یشار للجنس، ولیس یمكن حم
  . )٤(إلیه، فلم یبق إال أن یحمل علیه سبحانه، ألنه أعرف المعارف "

فإذن األصل حمل الكالم على ظاهره، وعدم صرفه إال بدلیل ولیس هناك دلیل، بل الدلیل دل      
  ئر الصفات، ال كیف وال تأویل.على إثبات الذراع صفة P جل وعال حقیقة كسا

  

  ا: صفة الیمین:ثالثً 
  توصف ید هللا عز وجل بالیمین، وهذا ثابت بالكتاب والسنة:      

  فمن الكتاب:
¸������Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹﴿قال تعالى: 

�É�È�Ç�Æ�É�È�Ç�Æ�É�È�Ç�Æ�É�È�Ç�Æ﴾ :٦٧[الزمر.[  
  ومن السنة:

                                                           

ل الید ) فقد رد فیه على من أو ٣٩١). وانظر في الكتاب نفسه (ص ٤٠٥مختصر الصواعق المرسلة (ص: ) ١(
  بالقدرة أو النعمة من عشرین وجها.

 ).٩١(ص:  سبق تخریجه) ٢(
  ).٢٧١/ ١انظر: السنة البن أبي عاصم () ٣(
  ).٢٠٤إبطال التأویالت (ص: ) ٤(



 ٩٨

 اVََّ  َوإِنَّ  الطَّیَِّب، ِإالَّ  اVَُّ  َیْقَبلُ  َوالَ  َطیٍِّب، َكْسبٍ  نْ مِ  َتْمَرةٍ  ِبَعْدلِ  َتَصدَّقَ  َمنْ " : �قال رسول اّ}      
 ": �.وقال )١("الَجَبلِ  ِمْثلَ  َتُكونَ  َحتَّى َفُلوَُّه، َأَحُدُكمْ  ُیَربِّي َكَما ِلَصاِحِبِه، ُیَربِّیَها ُثمَّ  ِبَیِمیِنِه، َیَتَقبَُّلَها
َمَواتِ  َوَیْطِوي اَألْرَض، اVَُّ  َیْقِبُض    .)٢("اَألْرضِ  ُمُلوكُ  َأْینَ  الَمِلُك، َأَنا: َیُقولُ  ُثمَّ  ِبَیِمیِنِه، السَّ
  المثبتة لربنا جل وعال صفة الیمین، تقدست أسماؤه وصفاته. غیر ذلك من األحادیثإلى      
وبهذه النصوص الصحیحة الصریحة أثبت أهل السنة هذه الصفة كغیرها من الصفات، بال      

  لمعناها وال تشبیه، أو تمثیل لكیفیتها. تعطیل
" نحن نقول: P جل وعال یدان كما أعلمنا الخالق البارئ في یمة رحمه هللا:قال اإلمام ابن خز      

، ونقول: كلتا یدي ربنا عز وجل یمین، على ما أخبر �محكم تنزیله، وعلى لسان نبیه المصطفى 
رض جمیعا بإحدى یدیه، ویطوي السماء بیده األخرى، ، ونقول: إن هللا عز وجل یقبض األ�النبي 

  .)١(فیهما ..." )٣(وكلتا یدیه یمین، ال شمال
                                                           

  ).٦٩(ص: ) سبق تخریجه ١(
) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب مسح الغبار عن الناس في سبیل هللا، حدیث ٢(

 ).٢٨٠/ ٢، (٢٨١٢رقم
بالشمال؟ أم أن كلتا یدیه  ) اختلف أهل السنة في هذه المسألة فبما أن احدى یدیه یمین، فهل توصف األخرى٣(

 یمین؟
  وسبب االختالف في ذلك یرجع ألمرین :

)، فمن أثبتها أثبت له ١٣٧٣)(ص٢٧٨٨: اختالفهم في ثبوت لفظة الشمال التي رواها مسلم في صحیحه(األول
  شمال، وقال له یدان، كالهما یمین.ین، یمین وشمال، ومن ضعفها وقال أنها شاذة، فقد نفى عنه السبحانه ید

: هل إثبات الشمال P عز وجل یلزم منه النقص في حق هللا؟ فمن رأى أنه یلزم منه إثباتها النقص نفى عنه الثاني
  ي حق هللا .الشمال؛ وذلك ألن الشمال في العادة أضعف من الیمین، وهذا ممتنع ف

ومن رأى أنه ال یلزم من إثباتها النقص؛ ألنه سبحانه لیس كمثله شيء، فیده الشمال سبحانه وتعالى لیست كالید 
  الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن الیمین، أثبتها.

  ، ...)١٧٦)، وأبو یعلى في ابطال التأویالت (ص: ٦٩٧/ ٢وممن أثبتها: اإلمام الدارمي في رده على المریسي (
  )، ...١٣٩/ ٢)، والبیهقي في األسماء والصفات (١٥٩/ ١وممن نفاها: اإلمام ابن خزیمة في كتاب التوحید (

والراجح أنه ال تعارض بین األحادیث ، فاP سبحانه وتعالى توصف یداه بالیمین والشمال باعتبار االسم ، أما من 
  جهة المعنى ، فكالهما یمین مباركة. 

باز رحمه هللا: " والمقصود من اآلیات واألحادیث بیان أن هللا سبحانه وتعالى له یمین وشمال من  یقول الشیخ بن
جهة االسم، أما من جهة الفضل فكلتاهما یمین مباركة، لیس فیهما نقص بوجه من الوجوه، بل له سبحانه الكمال 

تباعهم بإحسان". مجموع فتاوى وأ �المطلق، في كل شيء بإجماع أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب النبي 
أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد  -عبد العزیز بن عبد هللا بن باز  - العالمة عبد العزیز بن باز رحمه هللا

  ).١٢٧/ ٢٥( -الشویعر
ویقول الشیخ ابن عثیمین رحمه هللا بعد أن ذكر الخالف في المسألة، وفي تصحیح لفظة " بشماله ": " وعلى كٍل، 

یدیه سبحانه اثنتان بال شك، وكل واحدة غیر األخرى، وٕاذا وصفنا الید األخرى بالشمال، فلیس المراد أنها أقل فإن 
  قوة من الید الیمني، بل كلتا یدیه یمین.
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وتأویل ابن األثیر غفر هللا له لصفة الیمین بأنها كنایة عن محل عطائه ال یستقیم، ألنه      
جاءت نصوص تصف الیمین بأن السموات مطویات بها، وكون المقسطین على یمین الرحمن، 

ل یصح أن یكون عن یمین محل عطائه، أو أن السموات مطویات في محل عطائه ... ، فهذا فه
  .)٢(كله باطل یرفضه العقل واللسان العربي المبین

  

  ا: صفة الكف:رابعً 
 َأَحدٌ  َتَصدَّقَ  َما ":  �النبي  قولالحدیث الصحیح ومنها وهي صفة ذاتیة ثبتت P تعالى ب      
 ِفي َفَتْرُبو َتْمَرًة، َكاَنتْ  َوإِنْ  ِبَیِمیِنهِ  الرَّْحَمنُ  َأَخَذَها ِإالَّ  الطَّیَِّب، ِإالَّ  اVَُّ  َیْقَبلُ  َوَال  ٍب،َطیِّ  ِمنْ  ِبَصَدَقةٍ 

  .)٣(" َفِصیَلهُ  َأوْ  ُفُلوَُّه، َأَحُدُكمْ  ُیَربِّي َكَما َلهُ  َوُیَربِّیَها اْلَجَبِل، ِمنَ  َأْعَظمَ  َتُكونَ  َحتَّى الرَّْحَمنِ  َكفِّ 
، أَْلفٍ  َأْرَبَعِماَئةِ  ُأمَِّتي ِمنْ  اْلَجنَّةَ  ُیْدِخلَ  َأنْ  َوَعَدِني َوَجلَّ  َعزَّ  اVََّ  نَّ إِ " : �وكذلك في قول النبي      
 َهَكَذا: َفَقالَ . اVَِّ  َرُسولَ  َیا ِزْدَنا: َفَقالَ  َیَدْیِه، َوَجَمعَ  َوَهَكَذا: َقالَ . اVَِّ  َرُسولَ  َیا ِزْدَنا: َبْكرٍ  َأُبو َفَقالَ 

 اVَُّ  ُیْدِخَلَنا َأنْ  َعَلْیكَ  َما ُعَمُر، َیا َدْعَنا: َبْكرٍ  َأُبو َفَقالَ . َبْكرٍ  َأَبا َیا َحْسُبكَ : ُعَمرُ  َفَقالَ  َیَدْیِه، َوَجَمعَ 
: � النَِّبيُّ  َفَقالَ . َفَعلَ  َواِحدٍ  ِبَكفٍّ  َجنَّةَ الْ  ُیْدِخَلَنا َأنْ  َشاءَ  ِإنْ  َتَعاَلى اVََّ  ِإنَّ : ُعَمرُ  َفَقالَ . ُكلََّنا اْلَجنَّةَ 
  .)٤(" ُعَمرُ  َصَدقَ 
  .)٥(قال ابن القیم: " فصدقه في إثبات الكف P وسعتها وعظمتها "     
وقال قوام السنة األصبهاني بعد سرده لجملة من أحادیث الصفات: " وقوله: إن أحدكم یأتي      

... وأمثال هذه األحادیث، فإذا تدبره متدبر، ولم یتعصب بان  بصدقته فیضعها في كف الرحمن "
  . )٦(له صحة ذلك وأن اإلیمان واجب، وأن البحث عن كیفیة ذلك باطل "

ثم قال بعد ذلك: " وقوله: " حتى یضع الجبار فیها قدمه "، وقوله: " حتى یضعه في كف      
یث شیئا من ذلك إال ما هو المعروف في الرحمن "، وللقدم معان، وللكف معان، ولیس یحتمل الحد

  . وهذا أمر دقیق منه رحمه هللا فقد بین أمرین:)٧(كالم العرب فهو معلوم بالحدیث مجهول الكیفیة "
أن هذه الصفات: الكف والقدم ... جاء ذكرها في األحادیث في سیاق ال یحتمل إال معنى  ول:األ 

  هر النصوص.واحدا، وهذا المعنى هو ما فهمته العرب من ظا

                                                                                                                                                                          

، فنحن نؤمن بها، وال منافاة بینها وبین قوله: " كلتا یدیه یمین " �والواجب علینا أن نقول: إن ثبتت عن رسول هللا 
  ). ١٦٥/ ١ق، وٕان لم تثبت، فلن نقول بها" مجموع فتاوى ورسائل العثیمین (كما سب

  ).١٩٣/ ١التوحید () ١(
  ) وما بعدها.٣٩١انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص: ) ٢(
  ).٦٩(ص:  سبق تخریجه )٣(
السنة  ) وصحح األرنؤوط إسناده في تحقیقه، وابن أبي عاصم في١٢١/ ٢٠أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ( )٤(
  )، وقال األلباني في الموضع نفسه:" إسناده صحیح على شرط مسلم".٢٦٢/ ١(
  ).٣٩٥مختصر الصواعق المرسلة (ص: ) ٥(
  ).٢٧٦/ ٢الحجة في بیان المحجة () ٦(
  ). ٢٧٩، ٢٧٨/ ٢( المصدر السابق) ٧(



 ١٠٠

أن هذه الصفات الكف والقدم و... مفهومة معلومة المعنى، مجهولة الكیفیة، وهذا ما یدندن  الثاني:
حوله أهل السنة كثیرا في حربهم مع أهل التاویل، وهو أنهم یعلمون معاني الصفات، ویجهلون أو 

  یفوضون الكیفیات.  
ن قبول الصدقة، هو تأویل ظاهر لصفة الكف، وقول ابن األثیر غفر هللا له أن الكف كنایة ع     

وهو نتیجة طبیعیة لكل من أول صفة الید، فعامة من أول صفة الید أول معها ما یتعلق بها من 
  البسط، والیمین، والكف، واألصابع، ... وغیرها.

  
  ا: صفة األصابع:خامسً 
ة الصحیحة، فقد أخرج البخاري األصابع من صفات هللا تعالى الذاتیة الخبریة الثابتة في السن      

 َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  ِإَلى َجاءَ  َیُهوِدی~ا َأنَّ " في صحیحه عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: 
َمَواتِ  ُیْمِسكُ  اVََّ  ِإنَّ  ُمَحمَُّد، َیا: َفَقالَ  َوَسلََّم،  َعَلى الِجَبالَ وَ  ِإْصَبٍع، َعَلى َواَألَرِضینَ  ِإْصَبٍع، َعَلى السَّ
َجرَ  ِإْصَبٍع،  َصلَّى اVَِّ  َرُسولُ  َفَضِحكَ . «الَمِلكُ  َأَنا: َیُقولُ  ُثمَّ  ِإْصَبٍع، َعَلى َوالَخَالِئقَ  ِإْصَبٍع، َعَلى َوالشَّ

]، وفي روایة: عن ٩١[األنعام:  ﴾����E�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�A﴿ ، ثّم قرأ:"َنَواِجُذهُ  َبَدتْ  َحتَّى َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ 
  .   )١(تعّجًبا وتصدیًقا له " ����" فضحك رسول اVّ اّ}: عبد 
ففي هذا الحدیث إثبات صفة األصابع P سبحانه وتعالى، وجاء ذلك أیضا في الحدیث الذي      

 ِمنْ  ِإْصَبَعْینِ  َبْینَ  ُكلََّها آَدمَ  َبِني ُقُلوبَ  نَّ إِ : " قال �أخرجه اإلمام مسلم في صحیحه، أن النبي 
، اْلُقُلوبِ  ُمَصرِّفَّ  اللَُّهمَّ : "���� اVَِّ  َرُسولُ  َقالَ  ُثمَّ ". َیَشاءُ  َكْیفَ  ُیَصرُِّفهُ ، َواِحدٍ  َكَقْلبٍ  الرَّْحَمنِ  َأَصاِبعِ 
  . )٢("َطاَعِتكَ  َعَلى ُقُلوَبَنا َصرِّفْ 
وقد أخذ أهل السنة بظاهر هذه األحادیث الصحیحة الصریحة وقالوا: إن P تعالى أصابع       

  .�یقة، نثبتها له كما أثبتها له نبیه حق
قیال له، ال  �قال ابن خزیمة رحمه هللا: " باب إثبات األصابع P عز وجل من سنة النبي      

  .)٣(حكایة عن غیره"، وذكر بأسانیده ما یثبت ذلك "
:" قلب العبد بین - أحمد  القائل اإلمام - " وقال في روایة أبي طالبوقال أبو یعلى:  

  . )٤("، وكلما جاء الحدیث مثل هذا قلنا به "ین"،"وخلق آدم بیدهأصبع
وقال اإلمام أبو الحسن األشعري رحمه هللا: " وندین هللا عز وجل بأنه یقلب القلوب بین      

أصبعین من أصابعه، وأنه سبحانه یضع السماوات على أصبع، واألرضین على أصبع، كما جاءت 
  .)٥(یر تكییف "من غ �الروایة عن رسول هللا 

                                                           

]، حدیث ٧٥} [ص: {لما خلقت بیديّ  ، كتاب التوحید، باب قول هللا تعالى:) أخرجه البخاري في صحیحه١(
  ).٥٤٢/ ٤، (٧٤١٤رقم
  ).٦٣(ص:  سبق تخریجه) ٢(
  ).١٨٧/ ١التوحید البن خزیمة () ٣(
  ).٤٥إبطال التأویالت (ص: ) ٤(
  ).٢٧، ٢٦اإلبانة عن أصول الدیانة (ص: ) ٥(



 ١٠١

وكالم السلف في ذلك كثیر، وهذا یبین فهم السلف لهذا الحدیث وحملهم له على ظاهره      
  المتبادر منه لألذهان، دون زعم المجاز فیه أو تحریف المعاني له.

ضحك تعجبا لقول  �ثم إن قول ابن مسعود رضي هللا عنه في الروایة الثانیة: " إن النبي       
یقا له، لیدل داللة واضحة على رضى النبي صلى هللا علیه عما قاله هذا الحبر، الحبر وتصد

  ورضاه كذلك عن الفهم الذي فهمه.
فإنه علیه الصالة والسالم ال یضحك من كالم باطل وكفر بواح یتفوه به یهودي یشّبه فیه       

لنزل في الحین  –ن ذلك وحاشاه علیه الصالة والسالم م –رب العالمین بمخلوقاته، ولو كان هذا 
  وحي في تخطئة الیهودي وتنزیه الباري.

عن أن یوصف الخالق البارئ  �ولهذا قال ابن خزیمة رحمه هللا: " وقد أجل هللا قدر نبیه       
بحضرته بما لیس من صفاته، فیسمعه فیضحك عنده، ویجعل بدل وجوب النكیر والغضب على 

بهذه الصفة مؤمن مصدق  �قا وتعجبا لقائله ال یصف النبي المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه، تصدی
  . )١(برسالته "

وما ذكره ابن األثیر غفر هللا له من تأویل الید بالقدرة واألصابع بأجزاء القدرة أو البطش،       
: " فیقال  - في تأویله األصابع بالقدرة  - مردود وال تقبله اللغة، قال الدارمي في الرد على المریسي 

لك أیها المعجب بجهالته: في أي لغات العرب وجدت أن أصبعیه قدرتیه؟ فأنبئنا بها، فإنا قد 
وجدناها خارجة من جمیع لغاتهم إنما هي قدرة واحدة قد كفت األشیاء كلها ومألتها واستنطقتها، 

ین قال: " بین أصبع �فكیف صارت للقلوب من بین األشیاء قدرتان؟ وكم تعدها قدرة؟ فإن النبي 
"، وفي دعواك: هي أكثر من قدرتین وثالث وأربع، وحكمت فیها للقلوب قدرتین وسائرها لما سواها، 

  .)٢(ففي دعواك هذا أقبح محال، وأبین ضالل "
، وكالم سلف األمة، وما یقتضیه لسان العرب یتبین أن P �وبهذا البیان من سنة رسول هللا      

[الشورى:  ﴾��W�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�Q﴿ له وعظمته أصابع على الحقیقة، كما یلیق بجال
١١.[  
  

  :)٣(ا: صفة البسطسادسً 
یوصف هللا عّز وجّل بالبسط، وتوصف یده بالبسط، وهي صفٌة فعلیة خبرّیٌة ثابتٌة بالكتاب       
  والسنة.

  فمن الكتاب:
  ].٢٤٥[البقرة:  ﴾����Å�Ä�Ã�Â�ÁÅ�Ä�Ã�Â�ÁÅ�Ä�Ã�Â�ÁÅ�Ä�Ã�Â�Á﴿قوله تعالى: _ ١

  ] .٦٤المائدة: [ ﴾Ã�Â�ÁÃ�Â�ÁÃ�Â�ÁÃ�Â�Á﴿وقوله: _ ٢

                                                           

  ).١٧٨/ ١التوحید البن خزیمة () ١(
  ).٣٧٠، ٣٦٩/ ١الرد على المریسي ( )٢(
  ن الصفات الفعلیة، لكن ذكرت هنا لتعلقها بصفة الید.صفة البسط وٕان كانت م )٣(



 ١٠٢

������b�a﴿قوله: و_ ٣ �̀_� �̂]�\�b�a� �̀_� �̂]�\�b�a� �̀_� �̂]�\�b�a� �̀_�   ].٣٠[اإلسراء: ����﴾\�[̂�

  ومن السنة:
َماءِ  ِفي هللاُ  َیْنِزلُ " حدیث نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنیا، وفیه:        ِلَشْطرِ  الدُّْنَیا السَّ
 َیَدْیهِ  َیْبُسطُ  ُثمَّ  َفُأْعِطَیُه، َیْسأَُلِني وْ أَ  َلُه، َفَأْسَتِجیبَ  َیْدُعوِني َمنْ : َفَیُقولُ  اْآلِخِر، اللَّْیلِ  ِلُثُلثِ  َأوْ  اللَّْیِل،
  .)١("َظُلومٍ  َوَال  َعُدوٍم، َغْیرَ  ُیْقِرُض  َمنْ : «َیُقولُ  َوَتَعاَلى، َتَباَركَ 

 َیَدهُ  طُ َوَیْبسُ  النََّهاِر، ُمِسيءُ  ِلَیُتوبَ  ِباللَّْیلِ  َیَدهُ  َیْبُسطُ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَ  ِإنَّ " : �وأیضا قول الّنبّي       
ْمُس  َتْطُلعَ  َحتَّى اللَّْیِل، ُمِسيءُ  ِلَیُتوبَ  ِبالنََّهارِ    . )٢(" َمْغِرِبَها ِمنْ  الشَّ
����﴿ببسط الیدین، فقال:  - أي هللا  –یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا: " ووصف نفسه      

�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´﴾ ووصف بعض خلقه ببسط ،
، ولیس الید كالید، وال البسط ﴾����W�V�U�T�S�R�Q�P�O�NW�V�U�T�S�R�Q�P�O�NW�V�U�T�S�R�Q�P�O�NW�V�U�T�S�R�Q�P�O�N﴿قوله:  الید، في

. ومما أثبته هللا لنفسه )٣(كالبسط، ... فال بد من إثبات ما أثبته هللا لنفسه، ونفي مماثلته لخلقه "
  هو البسط.  �وأثبته له رسوله 

صحابة والتابعین في ویقول ابن القیم رحمه هللا : " ورد لفظ الید في القرآن والسنة وكالم ال     
أكثر من مائة موضع ورودا متنوعا متصرفا فیه مقرونا بما یدل على أنها ید حقیقة من اإلمساك 

  .)٤(والطي والقبض والبسط ..."
وهذا الذي ذكره ابن القیم یرد تأویل ابن األثیر غفر هللا له للبسط بأنه كنایة عن الجود، كما      

وطتان "، فهذا ال یصح فیه المجاز، بل البد من حمل الكالم على في قوله تعالى: " بل یداه مبس
  الحقیقة.

  

  :)٥(ا: صفة األخذسابعً 
یوصف هللا عّز وجّل باألخذ، وتوصف یده باألخذ، وهي صفٌة فعلیة خبرّیٌة ثابتٌة بالكتاب       
  والسنة.

  أما من الكتاب:
�����﴿قال تعالى:  �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V﴾���� :األعراف]١٧٢. [  

  وأما من السنة: 

                                                           

، ١٦٦٠رقم أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب صالة المسافرین وقصرها، باب الترغیب في الدعاء، حدیث  )١(
  ).٣٤٨(ص: 

  ).١٣٥٢، (ص: ٦٨٨٣رقم أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب، حدیث  )٢(
  ).٣٠، ٢٩ص: التدمریة () ٣(
  ).٤٠٥مختصر الصواعق المرسلة (ص: ) ٤(
  ) صفة األخذ وٕان كانت من الصفات الفعلیة، لكن ذكرت هنا لتعلقها بصفة الید.٥(



 ١٠٣

 َوَیْقِبُض  - هللاُ  َأَنا: َفَیُقولُ  ِبَیَدْیِه، َوَأَرِضیهِ  َسَماَواِتهِ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  َیْأُخذُ " : �قال رسول هللا     
 ِإنِّي َحتَّى ِمْنُه، َشْيءٍ  َأْسَفلِ  ِمنْ  َیَتَحرَّكُ  اْلِمْنَبرِ  ِإَلى َنَظْرتُ  َحتَّى اْلَمِلكُ  َأَنا -  )١( َوَیْبُسُطَها َأَصاِبَعهُ 
  . )٢("؟���� هللاِ  ِبَرُسولِ  ُهوَ  َأَساِقطٌ : َألَُقولُ 
 َأَخَذَها ِإالَّ  الطَّیَِّب، ِإالَّ  اVَُّ  َیْقَبلُ  َوَال  َطیٍِّب، ِمنْ  ِبَصَدَقةٍ  َأَحدٌ  َتَصدَّقَ  َما" : �وقال رسول هللا      

 َلهُ  َوُیَربِّیَها اْلَجَبِل، ِمنَ  َأْعَظمَ  َتُكونَ  َحتَّى الرَّْحَمنِ  َكفِّ  ِفي ْرُبوَفتَ  َتْمَرًة، َكاَنتْ  َوإِنْ  ِبَیِمیِنهِ  الرَّْحَمنُ 
  .)٣("َفِصیَلهُ  َأوْ  ُفُلوَُّه، َأَحُدُكمْ  ُیَربِّي َكَما

فهذه النصوص صریحة في إثبات هذه الصفة الفعلیة لرب العالمین على الحقیقة، كما یلیق      
  األثیر أنها للتمثیل ال الحقیقة فغیر صحیح ومردود لغة وشرعا. بجالله وعظمته، وأما قول ابن

قال ابن فارس رحمه هللا: " أخذ: الهمزة والخاء والذال أصل واحد تتفرع منه فروع متقاربة في      
، أما أخذ: فاألصل حوز الشيء وجبیه وجمعه. تقول أخذت الشيء آخذه أخذا. قال الخلیل: ىالمعن

  .)٤(و التناول "هو خالف العطاء، وه
؛ كقوله )٥(فاألخذ إّما أن یكون خالف العطاء، وهو ما كان بالید كالعطاء، وٕاما أخذ قهر     

�������mmmm﴿تعالى:  �� �� �����nnnn� �� �� �� ������o�o�o�o� � � �� � � �� � � �� � � �q�pq�pq�pq�p﴾  :وقوله تعالى: ٢٥[ النازعات ، [﴿�����a� �̀_�~�}�a� �̀_�~�}�a� �̀_�~�}�a� �̀_�~�}

bbbb﴾  :تعالى.١٢[ هود P والمعنّي هنا المعنى األّول وكالهما صفة ،[  
قیم رحمه هللا: " ورد لفظ الید في القرآن والسنة وكالم الصحابة والتابعین في أكثر ویقول ابن ال     

من مائة موضع ورودا متنوعا متصرفا فیه مقرونا بما یدل على أنها ید حقیقة من اإلمساك والطي 
م والقبض والبسط ...، وأخذ الصدقة بیمینه یربیها لصاحبها، ... وأنه یطوي السماوات یوم القیامة ث

  .)٦(یأخذهن بیده الیمنى ثم یطوي األرض بالید األخرى "
  

  :)٧(ا: صفة الحثوثامنً 
یوصف هللا عّز وجّل بالحثو، وتوصف یده بالحثو، وهي صفٌة فعلیة خبرّیٌة ثابتٌة بالسنة       

  الصحیحة.
 ِحَسابَ  َال  أَْلًفا، َسْبِعینَ  مَِّتيأُ  ِمنْ  اْلَجنَّةَ  ُیْدِخلَ  َأنْ  ُسْبَحاَنهُ  َربِّي َوَعَدِني" : �قال الّنبّي      

  .)١("َوَجلَّ  َعزَّ  َربِّي َحَثَیاتِ  ِمنْ  َحثََیاتٍ  َوَثَالثُ  أَْلًفا، َسْبُعونَ  أَْلفٍ  ُكلِّ  َمعَ  َعَذاَب، َوَال  َعَلْیِهْم،
                                                           

." شرح النووي على مسلم �) قال النووي رحمه هللا:" قال العلماء: المراد بقوله یقبض أصابعه ویبسطها النبي ١(
)١٣٢/ ١٧( 
 ).١٣٧٣، (ص:٦٩٤٦رقم حه، كتاب صفة القیامة والجنة والنار، حدیث ) أخرجه مسلم في صحی٢(
 ).٦٩(ص:  ) سبق تخریجه٣(
 ).٦٨/ ١) مقاییس اللغة (٤(
تحقیق:  - أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى - ) انظر: المفردات في غریب القرآن٥(

 ).٦٧(ص:  -هـ ١٤١٢، ١ط - قدار القلم، الدار الشامیة، دمش -صفوان عدنان الداودي
  ).٤٠٥مختصر الصواعق المرسلة (ص: ) ٦(
  صفة الحثو وٕان كانت من الصفات الفعلیة، لكن ذكرت هنا لتعلقها بصفة الید. )٧(



 ١٠٤

وبهذا الحدیث الصحیح یعلم أن الحثو من صفات هللا تعالى الفعلیة المتعلقة بصفة الید P جل      
  وعال، وهي صفة حقیقیة تلیق به سبحانه وتعالى.

  

قال ابن القیم رحمه هللا: " ورد لفظ الید في القرآن والسنة وكالم الصحابة والتابعین في أكثر      
من مائة موضع ورودا متنوعا متصرفا فیه مقرونا بما یدل على أنها ید حقیقة من اإلمساك والطي 

  .)٢(ات "والقبض والبسط والمصافحة والحثی
  

وتأویل ابن األثیر غفر هللا له بأن الحثو كنایة عن المبالغة في الكثرة، ال یقبله سیاق الحدیث      
  وظاهره، واألصل في الكالم أن یحمل على الحقیقة ال المجاز.

  

ومما مضى من نصوص شرعیة صریحة وصحیحة، ونقول سلفیة مبنیة على هذه النصوص،      
وما یتعلق بها من صفات ذاتیة، أو فعلیة، هي صفات حقیقیة ثابتة P جل یتبین أن صفة الید 

وعال على ما یلیق بجالله وكماله، وعظیم صفاته ونعوته، مع تبرئتها وٕابعادها عن ساحة التعطیل 
  فها عن حقیقة ظاهرها ومدلولها.والتمثیل، ونبذ ما قیل فیها من تأویالت مردودة، لصر 

  

  یة:ا: الصفات الفعلثانیً  
  صفة البشبشة والفرح:_ ١

َالةِ  اْلَمَساِجدَ  ُمْسِلمٌ  َرُجلٌ  ُیوِطنُ  َال " قال ابن األثیر رحمه هللا عند شرحه حدیث       ْكِر، ِللصَّ  ِإالَّ  َوالذِّ
: " )٣(" َعَلْیِهمْ  َقِدمَ  ِإَذا ِبَغاِئِبِهمْ  اْلَغاِئبِ  َأْهلُ  َیَتَبْشَبُش  َكَما َبْیِتِه، ِمنْ  َیْخُرجُ  ِحینَ  ِبهِ  هللاُ  َتَبْشَبَش 

البش: فرح الصدیق بالصدیق، واللطف في المسألة واإلقبال علیه، وقد بششت به أبش. وهذا مثل 
 . )٤(ضربه لتلقیه إیاه ببره وتقریبه وٕاكرامه "

م هو تأویل لمعنى البشبشة، قول ابن األثیر غفر هللا له: أن البش هو مثل لتلقیه بالبر واإلكرا     
وهو بذلك یخالف ما علیه اهل السنة والجماعة، إذ أنهم أثبتوا هذه الصفة لداللة الحدیث السابق 

  علیها، وحملوها على ظاهرها، ووكلوا كیفیتها إلى الموصوف بها جل وعال.
لها: " وكذلك القول  قال القاضي أبو یعلى رحمه هللا بعد حدیثه عن صفة الفرح P تعالى، وٕاثباته   

في البشبشة، ألن معناه یقارب معنى الفرح، والعرب تقول: رأیت لفالن بشاشة، وهشاشة وفرحا، 
  . )٥(ویقولون: فالن هش بش فرح، إذا كان منطلقا، فیجوز إطالق ذلك كما جاز إطالق الفرح "

                                                                                                                                                                          

  ).٩٢(ص:  سبق تخریجه) ١(
  ). ٤٠٥مختصر الصواعق المرسلة (ص: ) ٢(
)، وابن حبان في صحیحه ٣٧٩/ ٢ه ()، وابن خزیمة في صحیح٥٢٣/ ١٥أخرجه اإلمام أحمد في مسنده () ٣(
/ ١) وقال األرنؤوط في الموضع نفسه: إسناده صحیح على شرط الشیخین، والحاكم في المستدرك (٤٨٤/ ٤(

٣٣٢.(  
  ).٧٨النهایة (ص: ) ٤(
  ).٢٤٣إبطال التأویالت (ص: ) ٥(



 ١٠٥

 َأَحِدُكمْ  ِمنْ  َأَحِدُكْم، ِبَتْوَبةِ  َرًحافَ  َأَشدُّ  Vََُّ " وقال ابن األثیر غفر هللا له عند شرحه حدیث      
: " الفرح هاهنا وفي أمثاله كنایة عن الرضى وسرعة القبول، وحسن الجزاء، )١(" َوَجَدَها ِإَذا ِبَضالَِّتِه،

  .)٢(لتعذر إطالق ظاهر الفرح على هللا تعالى "
التي ثبتت بالسنة الصحیحة،  وهذا الكالم من ابن األثیر غفر هللا له أیضا تأویل لهذه الصفة     

مخالفا بذلك اهل السنة في إثباتهم لهذه الصفة، وحملها على الحقیقة، مع تأكید أهل السنة على 
  عدم مشابهة الخالق لمخلوقاته في الصفات التي اشتركوا فیها في اللفظ.

ا عما یقول القاضي أبو یعلى: " لیس في حمله على ظاهره ما یحیل صفاته، وال یخرجه     
  .)٣(بل نثبت ذلك صفة، كما أثبتنا صفة الوجه والیدین والسمع والبصر " تستحقه، ...

وقد رد على من أول الفرح بالرضا فقال: " فإن قیل: معنى الفرح هاهنا معنى الرضا، ومن      
أي: راضون ألن من سر بالشيء فقد  ] ٣٢[ الروم:  ﴾����Ö�Õ�Ô�Ó�ÒÖ�Õ�Ô�Ó�ÒÖ�Õ�Ô�Ó�ÒÖ�Õ�Ô�Ó�Ò﴿قوله تعالى: 

فرح به بمعنى هو راض به، فیكون معناه: أن من وفقه هللا للتوبة من معاصیه، رضیه، ویقول: هو 
  فقد رضي أن یكون مثابا على الخیر مقبوال منه الطاعة.

قیل: هذا غلط ألن هذا القائل عنده أن الرضا بمعنى اإلرادة، وٕارادة هللا سبحانه ال تختص ما ذكر 
  .)٤(لیه قبل ذلك، كان هللا مریدا له "في الخبر من التوبة، ألن ضد التوبة مما كان ع

فتفسیر الفرح بالزمه وهو الرضا، وتفسیر الرضا بإرادة الثواب بدعوى ان ذلك یستحیل في حق      
هللا، ألنه من نعوت بني آدم، وفي نسبته إلى هللا تشبیه بمخلوقاته، كل ذلك في الحقیقة نفي 

أن هذه المعاني تكون فیه كما تكون في  وتعطیل لفرحه ورضاه سبحانه وتعالى، أوجبه الظن
  مخلوقاته، تعالى هللا عن ذلك وتقدس.

ثم یقال البن األثیر لماذا أولت الفرح بالرضى؟! هل أنت تثبت الرضى وال حرج عندك في      
إطالق ظاهره على هللا؟! فإن كان الجواب نعم، فبذلك قل في الفرح فهما من باب واحد، وٕان كان 

  لت الفرح به.ال فلماذا أو 
فالحق ما ذهب إلیه اهل السنة، أن التاویل للصفات باطل لیس له مسوغ من شرع صحیح، وال      

  عقل صریح.
  

  صفة الرحمة والغضب: _٣، ٢
 ِعْنَدهُ  َفُهوَ  ِكتَاِبهِ  ِفي َكَتبَ  الَخْلقَ  اVَُّ  َقَضى َلمَّا" قال ابن األثیر رحمه هللا عند شرحه حدیث       
: " رحمة هللا وغضبه صفتان راجعتان إلى إرادته للثواب )١("َغَضِبي َغَلَبتْ  َرْحَمِتي ِإنَّ  الَعْرشِ  َفْوقَ 

 .)٢(والعقاب "
                                                           

، (ص: ٢٦٧٥ث رقمأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، حدی) ١(
١٣٤٥.(  

  ).٦٩٧النهایة (ص:) ٢(
  ).٢٤٢إبطال التأویالت (ص: ) ٣(
  ).٢٤٣، ٢٤٢(ص:  المصدر السابق) ٤(



 ١٠٦

وقال في موضع آخر: " قد تكرر ذكر " الغضب " في الحدیث من هللا تعالى ومن الناس،      
  .)٣(ومعاقبته له "فأما غضب هللا فهو إنكاره على من عصاه، وسخطه علیه، وٕاعراضه عنه، 

قول ابن األثیر غفر هللا له أن رحمة هللا وغضبه هو إرادته الثواب أو العقاب أو اإلعراض،هو      
تأویل لمعنى هاتین الصفتین، اللتین ثبتتا في الكتاب والسنة، وأجمع علیهما علماء أهل السنة، 

  رة.والنصوص الواردة في إثبات صفة الرحمة والغضب ال تكاد تحصى كث
  أما من الكتاب:

[األنعام:  ﴾����M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AM�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AM�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AM�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A﴿قال تعالى: 
١٤٧.[  

  ].٩[ص:  ﴾�z}�|�{�~���¡�z}�|�{�~���¡�z}�|�{�~���¡�z}�|�{�~���¡����﴿وقال تعالى: 
�����﴿وقال تعالى:  �̀_�~�}�|�{�z�y� �̀_�~�}�|�{�z�y� �̀_�~�}�|�{�z�y� �̀_�~�}�|�{�z�y﴾ :١٥٢[األعراف.[  
  ].١٣[الممتحنة:  ﴾����r�q�p�o�n�m�l�k�jr�q�p�o�n�m�l�k�jr�q�p�o�n�m�l�k�jr�q�p�o�n�m�l�k�j﴿وقال تعالى: 

  وأما من السنة: 
 اْشتَدَّ  َرَباِعَیِتِه، ِإَلى ُیِشیرُ  ِبَنِبیِِّه، َفَعُلوا َقْومٍ  َعَلى اVَِّ  َغَضبُ  َتدَّ اشْ " : �الحدیث السابق وقول النبي 

  .)٤(" اVَِّ  َسِبیلِ  ِفي اVَِّ  َرُسولُ  َیْقُتُلهُ  َرُجلٍ  َعَلى اVَِّ  َغَضبُ 
شارح  یقول )٥(قال اإلمام الطحاوي رحمه هللا: " وهللا یغضب ویرضى ال كأحد من الورى "     

  .)٦(الطحاویة: " ومذهب السلف وسائر األئمة إثبات صفة الغضب، والرضى،..."
وقال في إیثار الحق: " وقد أجمع المسلمون على حسن اطالق الرحمة على هللا من غیر قرینة      

  .)٧(تشعر بالتأویل وال توقف على عبارة التنزیل "
تأویل الرحمة والغضب بإرادة الثواب والعقاب، غیر  وعلیه فما ذكره ابن األثیر غفر هللا له من     

  مقبول ومردود، وهو بذلك مخالف الهل السنة والجماعة.
وكذلك یلزمه في تاویل هاتین الصفتین ما فر منه، فإنه ما تأول الرحمة والغضب إال لزعمه      

خلوق فإن كان إثباتها أن ظاهرها یقتضي التمثیل، فیقال له: كذلك اإلرادة فإنها مما یتصف بها الم
  .)١(ال یقتضي التمثیل؟ فكذلك الرحمة والغضب، وٕان كان إثباتها یقتضي ذلك لزم المحظور

                                                                                                                                                                          

{وهو اّلذي یبدأ الخلق ثّم  أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاءء في قول هللا تعالى:) ١(
  ).٣٨٩/ ٢، (٣١٩٤]، حدیث رقم٢٧یعیده} [الروم: 

  ).٦٧٥لنهایة (ص: ا) ٢(
  ).٦٧٢المصدر السابق (ص: ) ٣(
، ٤٠٧٣من الجراح یوم أحد، حدیث رقم �أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المغازي، باب ما أصاب النبي ) ٤(
)٩٤/ ٣.(  
  ).٨٠متن الطحاویة (ص: ) ٥(
  ).٤٦٣شرح الطحاویة (ص: ) ٦(
  ).١٢٧(ص: إیثار الحق على الخلق  )٧(



 ١٠٧

  

  _ صفة السخریة:٤
 َوآِخرَ  ِمْنَها، ُخُروًجا النَّارِ  َأْهلِ  آِخرَ  َألَْعَلمُ  ِإنِّي" قال ابن األثیر رحمه هللا عند شرحه حدیث       

 ِإَلْیهِ  َفُیَخیَّلُ  َفَیْأِتیَها، الَجنََّة، َفاْدُخلِ  اْذَهبْ : اVَُّ  َفَیُقولُ  َكْبًوا، النَّارِ  ِمنَ  َیْخُرجُ  َرُجلٌ  ،ُدُخوًال  الَجنَّةِ  َأْهلِ 
 ِإَلْیهِ  لُ َفُیَخیَّ  َفَیْأِتیَها الَجنََّة، َفاْدُخلِ  اْذَهبْ : َفَیُقولُ  َمْألَى، َوَجْدُتَها َربِّ  َیا: َفَیُقولُ  َفَیْرِجعُ  َمْألَى، َأنََّها
 الدُّْنَیا ِمْثلَ  َلكَ  َفِإنَّ  الَجنََّة، َفاْدُخلِ  اْذَهبْ : َفَیُقولُ  َمْألَى، َوَجْدُتَها َربِّ  َیا: َفَیُقولُ  َفَیْرِجعُ  َمْألَى، َأنََّها

 - ِمنِّي َتْضَحكُ : َأوْ  - ِمنِّي َتْسَخرُ : َفَیُقولُ  -  الدُّْنَیا َأْمثَالِ  َعَشَرةِ  ِمْثلَ  َلكَ  ِإنَّ : َأوْ  -  َأْمثَاِلَها َوَعَشَرةَ 
 الَجنَّةِ  َأْهلِ  َأْدَنى َذاكَ : َیُقولُ  َوَكانَ  َنَواِجُذُه، َبَدتْ  َحتَّى َضِحكَ  ���� اVَِّ  َرُسولَ  رََأْیتُ  َفَلَقدْ "  الَمِلكُ  َوَأْنتَ 
أتضعني  : " أي أتستهزئ بي؟ وٕاطالق ظاهره على هللا ال یجوز، وٕانما هو مجاز بمعنى)٢("َمْنِزَلةً 

 .)٣(فیما ال أراه من حقي، فكأنها صورة السخریة "
ما ذكره ابن األثیر رحمه هللا من منع إطالق هذا اللفظ على هللا، واعتباره من قبیل المجاز،      

مخالف لما ذكره أهل السنة في إثباتهم لهذه الصفة على الوجه الذي یلیق برب العالمین، من غیر 
  مدین في ذلك على النصوص الصریحة والصحیحة من القرآن والسنة.تمثیل، وال تكییف، معت

  أما من القرآن:
  ].٧٩[التوبة:  ﴾����Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å﴿قال هللا تعالى: 
  وأما من السنة:

" فالحدیث السابق دلیل على ذلك، والذي فیه أن هللا یخاطب آخر أهل الجنة دخوال، فیقول له:      
 -  الدُّْنَیا َأْمثَالِ  َعَشَرةِ  ِمْثلَ  َلكَ  ِإنَّ : َأوْ  -  َأْمثَاِلَها َوَعَشَرةَ  الدُّْنَیا ِمْثلَ  َلكَ  َفِإنَّ  ،الَجنَّةَ  َفاْدُخلِ  اْذَهبْ 
  .)٤(" الَمِلكُ  َوَأْنتَ  -  ِمنِّي َتْضَحكُ : َأوْ  - ِمنِّي َتْسَخرُ : َفَیُقولُ 
یة " اّ} یستهزئ بهم" : " قال ابن جریر الطبري رحمه هللا بعد أن ذكر الخالف في تفسیر آ     

والصواب في ذلك من القول والتأویل عندنا: أن معنى االستهزاء في كالم العرب: إظهار المستهزئ 
للمستهزٕا به من القول والفعل ما یرضیه ظاهًرا، وهو بذلك من قیله وفعله به مورثه مساءة باطًنا، 

ذلك حججا عقلیة في الرد على من نفى هذه . ثم ذكر بعد )٥(وكذلك معنى الخداع والسخریة والمكر"
  الصفات.

وقال ابن تیمیة رحمه هللا: " كذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ " المكر " و " االستهزاء      
" و " السخریة " المضاف إلى هللا وزعموا أنه مسمى باسم ما یقابله على طریق المجاز ولیس كذلك 
                                                                                                                                                                          

)، وأیضا یقال له: اإلنكار من صفات المخلوق، والسخط من صفات ٢٣٥/ ١لمرسلة (انظر: الصواعق ا) ١(
المخلوق، ومع ذلك أنت ال تقول بالمساواة أو المشابهة بین الخالق والمخلوق، فكذلك قل في كل الصفات الواردة في 

  النصوص.
  ).٣٠٤/ ٤، (٦٥٧١أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، حدیث رقم) ٢(
  ).٤٢٢، ٤٢١النهایة (ص: ) ٣(
  في الصفحة الحالیة. سبق تخریجه) ٤(
  ).٣٠٣/ ١تفسیر الطبري ( )٥(



 ١٠٨

فعلت بمن ال یستحق العقوبة كانت ظلما له وأما إذا فعلت بمن فعلها بل مسمیات هذه األسماء إذا 
��º﴿بالمجني علیه عقوبة له بمثل فعله كانت عدال ... كما قال تعالى:  ¹�º� ¹�º� ¹�º� ¹

É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»��������﴾منهم� � � � ]
  .)١("��] ٧٩التوبة: 

، وال �وكما أثبتها له رسوله  فأهل السنة یثبتون صفة السخریة P عّز وجّل كما أثبتها لنفسه،     
 Pیخوضون في كیفیتها، وال یشبهونها بسخریة المخلوق؛ فا ﴿��V�U� T�S�R�Q�V�U� T�S�R�Q�V�U� T�S�R�Q�V�U� T�S�R�Q

WWWW﴾.  
  

  _ صفة السخط:٥
 َثَالثًا، َلُكمْ  َوَیسخطُ  َثَالثًا، َلُكمْ  َیْرَضى هللاَ  ِإنَّ " قال ابن األثیر رحمه هللا عند بیانه لحدیث       
: َلُكمْ  َوَیْكَرهُ  َتَفرَُّقوا، َوَال  َجِمیًعا هللاِ  ِبَحْبلِ  َتْعَتِصُموا َوَأنْ  َشْیًئا، ِبهِ  ُتْشِرُكوا َوالَ  ُبُدوُه،َتعْ  َأنْ : َلُكمْ  َفَیْرَضى

َؤاِل، َوَكْثَرةَ  َوَقاَل، ِقیلَ  : " أي یكرهه لكم ویمنعكم منه ویعاقبكم علیه، أو  )٢(" اْلَمالِ  َوإَِضاَعةِ  السُّ
 .)٣(علیه "یرجع إلى إرادة العقوبة 

ما ذكره ابن األثیر رحمه هللا من إرجاع معنى السخط لكره الشئ، أو إلرادة العقوبة علیه      
مخالف لما علیه أهل السنة والجماعة من إثباتهم لهذه الصفة لرب العالمین على الوجه الذي یلیق 

  .�به، مستدلین بذلك بآیات من القرآن، وبأحادیث من كالم المصطفى العدنان 
  أما من الكتاب:
������g�f�e�d�c�b�a﴿قال هللا تعالى:  �̀_�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�g�f�e�d�c�b�a�   ].٨٠[المائدة: �﴾_̀�

��º�¹«�¼�����﴿وقال هللا جل وعال:  �̧¶�¼�»�º�¹� �̧¶�¼�»�º�¹� �̧¶�¼�»�º�¹�   ].٢٨[محمد: �﴾¶̧�
  أما من السنة:

 َدْیكَ َوَسعْ  َربََّنا َلبَّْیكَ : َفَیُقوُلونَ  الَجنَِّة، َأْهلَ  َیا: الَجنَّةِ  ِألَْهلِ  َیُقولُ  اVََّ  ِإنَّ " : �قال الّنبّي      
 ُتْعطِ  َلمْ  َما َأْعَطْیَتَنا َوَقدْ  َربِّ  َیا َنْرَضى الَ  َلَنا َوَما: َفَیُقوُلونَ  َرِضیُتْم؟ َهلْ : َفَیُقولُ  َیَدْیَك، ِفي َوالَخْیرُ 

 َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلُ  َشْيءٍ  َوَأيُّ  َربِّ  َیا: َفَیُقوُلونَ  َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلَ  ُأْعِطیُكمْ  َأالَ : َفَیُقولُ  َخْلِقَك، ِمنْ  َأَحًدا
  .)٤("َأَبًدا َبْعَدهُ  َعَلْیُكمْ  َأْسَخطُ  َفالَ  ِرْضَواِني َعَلْیُكمْ  ُأِحلُّ : َفَیُقولُ 

                                                           

  ) .١١١/ ٧مجموع الفتاوى ( )١(
أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب األقضیة، باب النهي عن كثرة المسائل من غیر حاجة، والنهي عن منع ) ٢(

  ) .٨٦٤، (ص: ٤٣٧٣رقم زمه، أو طلب ما ال یستحقه، حدیث وهات، وهو االمتناع من أداء حق ل
  ).٤٢٢النهایة (ص: ) ٣(
  ).٥٧٧/ ٤، (٧٥١٨أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التوحید، باب كالم الرب مع أهل الجنة، حدیث رقم ) ٤(



 ١٠٩

 َأنْ : َلُكمْ  َفَیْرَضى َثَالثًا، َلُكمْ  َوَیسخطُ  َثَالثًا، َلُكمْ  َیْرَضى هللاَ  ِإنَّ " : �وكذلك قال رسول هللا      
 َوَكْثَرةَ  َوَقاَل، ِقیلَ : َلُكمْ  َوَیْكَرهُ  َتَفرَُّقوا، َوَال  َجِمیًعا هللاِ  ِبَحْبلِ  َتْعَتِصُموا َوَأنْ  َشْیًئا، ِبهِ  اُتْشِرُكو  َوالَ  َتْعُبُدوُه،
َؤاِل،   .)١(" اْلَمالِ  َوإَِضاَعةِ  السُّ

قال الشیخ عبد الغني المقدسي رحمه هللا: " ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزیز،      
: الیدان، ... وكل ما قال هللا عز وجل في كتابه، وصح �تة عن رسوله المصطفى األمین الثاب

عن رسوله بنقل العدل عن العدل مثل: المحبة، والمشیئة، ... والعجب، والبغض، والسخط، والكره، 
، وٕان نبت عنها أسماع بعض الجاهلین واستوحشت منها �والرضا، وكل ما صح عن هللا ورسوله 

  . )٢(معطلین "نفوس ال
على األصول التي طالما ذكرها أهل السنة وأكدوها، وهو إثبات  فأثبت الصفة رحمه هللا بناءً      

  الصفات التي ثبتت بالقرآن والسنة، من غیر تأویل، وال تحریف، وال تكییف.
ذا األصل وقال ابن تیمیة رحمه هللا: " والرسل صلوات هللا علیهم أجمعین إنما جاءوا بإثبات ه     

ر ویمقتها وأن أعمال العباد وهو أن هللا یحب بعض األمور المخلوقة ویرضاها ویسخط بعض األمو 
��º�¹«�¼�½�¾�����﴿تارة وتسخطه أخرى، قال تعالى:  هترضی �̧¶�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶

À�¿À�¿À�¿À�¿﴾  :٣( ] "٢٨[محمد(.  
ف فما ذكره ابن األثیر عفا هللا عنه من تأویل السخط بإرادة العقوبة، غیر مقبول، ومخال     

  لظواهر النصوص، ولألصول التي أثبتها األنبیاء، ومن بعدهم أهل السنة.
  

وكذلك یلزمه في تاویل صفة السخط من هللا نظیر ما فر منه، فإنه ما تأول السخط إال لزعمه      
أن ظاهرها یقتضي التمثیل، فیقال له: كذلك اإلرادة فإنها مما یتصف بها المخلوق فإن كان إثباتها 

  ي التمثیل؟ فكذلك السخط، وٕان كان إثباتها یقتضي ذلك لزم المحظور، وهذا مما ال یقوله.ال یقتض
  

  ب:_ صفة العجَ ٦
َالِسلِ  ِفي الَجنَّةَ  ُیساُقوَن ِإَلى َقْومٍ  ِمنْ  َرُبكَ  َعِجبَ "  :قال ابن األثیر رحمه هللا عند حدیث        السَّ

عالى أنه إنما یتعجب اآلدمي من الشيء إذا عظم : " أي عظم ذلك عنده وكبر لدیه، أعلم هللا ت)٤("
وقیل: معنى ، ن لیعلموا موقع هذه األشیاء عندهموقعه عنده وخفي علیه سببه، فأخبرهم بما یعرفو 

واألّول الوجه، ... ، جبا مجازا، ولیس بعجب في الحقیقةعجب ربك: أي رضي وأثاب، فسماه ع

                                                           

  في الصفحة الحالیة. سبق تخریجه) ١(
        ).١٢٣ - ١١٢) االقتصاد في االعتقاد (ص: ٢(
 ).٣٢٢/ ٥اج السنة النبویة () منه٣(
/ ٢، (٣٠١٠) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب األسارى في السالسل، حدیث رقم ٤(

َالِسلِ  ِفي الَجنَّةَ  َیْدُخُلونَ  َقْومٍ  ِمنْ  ا}َُّ  َعِجبَ ) بلفظ:" ٣٣١  " . السَّ



 ١١٠

علیه أسباب األشیاء. والتعجب مما خفي سببه ولم وٕاطالق التعجب على هللا مجاز، ألنه ال تخفى 
  .)١(یعلم "
] بالضم، : ١٢[الصافات:  )٢(﴾�k�j�i�k�j�i�k�j�i�k�j�i﴿وقال أیضا عند شرحه لقول هللا تعالى:      

" عجبت من ضم تاء " عجبت "  ردها إلى هللا تعالى: أي عجبت من أن ینكروا البعث ممن هذه 
یه، والتعجب من هللا: أن یجري لمعنى االستعظام، أو أفعاله وهم یسخرون بمن یصف هللا بالقدرة عل

  . )٣(على تقدیر الفرض "
ما ذكره ابن األثیر غفر هللا له من أن معنى التعجب من هللا، هو الرضى، أو اإلثابة وأنها      

تطلق على هللا من قبیل المجاز، مخالف لما ذكره أهل السنة والجماعة في إثباتهم لهذه الصفة لرب 
  لمین على الوجه الذي یلیق به من غیر تحریف وال تمثیل وال تكییف.العا

فأهل السنة والجماعة وصفوا هللا بهذه الصفة بمقتضى النصوص الصریحة والصحیحة من      
  القرآن والسنة.

  أما من الكتاب:
  ].١٢[الصافات:  ﴾�k�j�i�k�j�i�k�j�i�k�j�i﴿قال هللا جل جالله: 

�����¹﴿وقال تعالى:  �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�   ] .٥رعد: [ال ﴾®̄�
  أما من السنة:

 هللاُ  َصلَّى اVَِّ  َرُسولَ  َرُجلٌ  َأَتى: َقالَ  َعْنُه، ا}َُّ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َحِدیثُ الحدیث السابق، وكذلك      
 َفَقالَ  َشْیًئا، ِعْنَدُهنَّ  دْ َیجِ  َفَلمْ  ِنَساِئهِ  ِإَلى َفَأْرَسلَ  الَجْهُد، َأَصاَبِني اVَِّ، َرُسولَ  َیا: َفَقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ 

 ِمنَ  َرُجلٌ  َفَقامَ  »اVَُّ؟ َیْرَحُمهُ  اللَّْیَلَة، َهِذهِ  ُیَضیُِّفهُ  َرُجلٌ  َأالَ : «َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى اVَِّ  َرُسولُ 
 َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى اVَِّ  َرُسولِ  َضْیفُ : َأِتهِ ِالْمرَ  َفَقالَ  َأْهِلِه، ِإَلى َفَذَهبَ  اVَِّ، َرُسولَ  َیا َأَنا: َفَقالَ  اَألْنَصارِ 

ْبَیِة، ُقوتُ  ِإالَّ  ِعْنِدي َما َواVَِّ : َقاَلتْ  َشْیًئا، َتدَِّخِریهِ  الَ  َوَسلَّمَ  ْبَیةُ  َأرَادَ  َفِإَذا: َقالَ  الصِّ  الَعَشاءَ  الصِّ
ِمیِهْم، رَاجَ  َفَأْطِفِئي َوَتَعاَليْ  َفَنوِّ  اVَِّ  َرُسولِ  َعَلى الرَُّجلُ  َغَدا ثُمَّ  َفَفَعَلْت، اللَّْیَلَة، وَنَناُبطُ  َوَنْطِوي السِّ

 .)٤(" َوُفَالَنةَ  ُفَالنٍ  ِمنْ  - َضِحكَ  َأوْ  -  َوَجلَّ  َعزَّ  اVَُّ  َعِجبَ  َلَقدْ : «َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى

                                                           

 ). ٥٩٤) النهایة (ص: ١(
) في تفسیر هذه اآلیة هذه اآلیة:" اختلف القّراء فى قراءة ٢٣، ٢٢/ ٢١یره () قال ابن جریر رحمه هللا في تفس٢(

ذلك، فقرأه عامة قراء الكوفة: (بل عجبت ویسخرون) بضم التاء من عجبت، ... وقرأ ذلك عامة قراء المدینة 
 القرآن.والبصرة وبعض قراء الكوفة (بل عجبت) بفتح التاء بمعنى: بل عجبت أنت یا محمد ویسخرون من هذا 

  والصواب من القول في ذلك أن یقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراء األمصار، فبأیتهما قرأ القارئ فمصیب ".
  ).٤٩٠/ ٢جامع األصول ( )٣(
]، حدیث ٩﴾ [الحشر: É Ê Ë أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب تفسیر القرآن، باب قوله: ﴿ )٤(

  ).٤١٦/ ٣، (٤٨٨٩رقم 



 ١١١

 فلیس معناه من هللا كمعناه من العباد، أال رحمه هللا: " والعجب وٕان أسند إلى هللا )١(قال الفراء      
ترى أنه قال " فیسخرون منهم سخر هللا منهم " ولیس السخریة من هللا كمعناه من العباد وكذلك 

. فإثبات الصفات P ال یستلزم )٢(قوله "هللا یستهزئ بهم " لیس ذلك من هللا كمعناه من العباد "
  مشابهتها لصفات المخلوق.

ند القاضي أبو یعلى رحمه هللا كل التأویالت التي ذكرها ابن األثیر رحمه هللا وغیره، وقد ف     
: " اعلم أن - بعد أن ساق أحادیث تثبت هذه الصفة  -وردها بحجج عقلیة قویة، فقال رحمه هللا 

 الكالم في هذا الحدیث، كالكالم في الذي قبله، وأنه ال یمتنع إطالق ذلك علیه، وحمله على ظاهره
إذ لیس في ذلك ما یحیل صفاته، وال یخرجها عما تستحقه، ألنا ال نثبت عجبا هو تعظیم ألمر 
استعظمه لم یكن عالما به، ألنه مما ال یلیق بصفاته .... فإن قیل: ... یحتمل أن یكون المراد به 

قیل: الرضا له والقبول، ألن من أعجبه الشيء فقد رضیه، وال یصح أن یعجب مما یسخطه ویكرهه.
... وما ذكروه من التأویل ال یصح، ألن هللا تعالى راض بذلك قبل وجود هذه األفعال منهم، 
ومعظم لها قبل وجودها، فرضاه وتعظیمه ال یختص ما ذكر في األخبار، فلم یصح حملها علیه، 

  .)٣(ألنه حمل على ما ال یفید "
نه ما تأول العجب إال لزعمه أن وكذلك یلزمه في تاویل صفة العجب نظیر ما فر منه، فإ     

ظاهرها یقتضي التمثیل، فیقال له: كذلك الرضى فإنها مما یتصف بها المخلوق فإن كان إثباتها ال 
  یقتضي التمثیل؟ فكذلك العجب، وٕان كان إثباتها یقتضي ذلك لزم المحظور.

للتنزیه، المبرأ من  هو اإلثبات الحقیقي لهذه الصفة المصاحب -إذا –فالقول السلیم المحكم      
  التعطیل، واعتقاد أنها من صفاته الفعلیة التي تتجدد حسب مشیئته واختیاره سبحانه وتعالى.

  

  _ صفة الغیظ:٧
 كِ َال مْ اْألَ  كُ لِ ى مَ سمَّ تَ  جلٌ رَ  هللاِ  ندَ عِ  اءِ مَ سْ األَ  ظُ یَ غْ " أَ قال ابن األثیر رحمه هللا عند بیانه لحدیث       

الكالم معدول عن ظاهره، فإن الغیظ صفة تغیر في المخلوق عند احتداده، : " هذا من مجاز )٤("
یتحرك لها، وهللا یتعالى عن ذلك الوصف، وٕانما هو كنایة عن عقوبته للمتسمي بهذا االسم: أي أنه 

  .)٥(أشد أصحاب هذه األسماء عقوبة عند هللا "

                                                           

حیى بن زیاد بن عبد هللا األسدي، الفراء، أبو زكریا، صاحب التصانیفرالبدیعة، منها: معاني هو: العالمة ی )١(
  )١١٨/ ١٠ه وهو بطریقه إلى الحج. انظر: سیر أعالم النبالء (٢٠٧القران، والفصیح، توفي رحمه هللا سنة 

 ).٣٨٤/ ٢معاني القرآن للفراء ( )٢(
  ).٢٤٦،  ٢٤٥إبطال التأویالت (ص:  )٣(
أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب اآلداب، باب تحریم التسمي بملك األمالك، وبملك الملوك، حدیث رقم  )٤(

 َمِلكَ  ُیَسمَّى َكانَ  َرُجلٍ  َعَلْیِه، َوأَْغَیُظهُ  َوَأْخَبُثهُ  اْلِقَیاَمِة، َیْومَ  هللاِ  َعَلى َرُجلٍ  ْغَیظُ أَ ) بلفظ "  ١٠٧٨، (ص: ٢١٤٣
  ". هللاُ  ِإالَّ  َمِلكَ  َال  اْألَْمَالِك،

  ).٦٨٦النهایة (ص:  )٥(



 ١١٢

جاز الكالم، وأنه ال یحمل على ما ذكره ابن األثیر غفر هللا له من أن هذا الحدیث من م     
ظاهره، وأن الصفة كنایة عن العقوبة، مخالف لما ذكره أهل السنة والجماعة من اعتبار هذا الحدیث 
من أحادیث الصفات التي تمر كما جاءت، وأنه لیس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إال ویجب 

هللا وعظمته، إثباتًا بال تمثیل، وتنزیهًا  اتباع الكتاب والسنة في ذلك، وٕاثباته على وجه یلیق بجالل
  )١( بال تعطیل.

 ُیَسمَّى َكانَ  َرُجلٍ  َعَلْیِه، َوَأْغَیُظهُ  َوَأْخَبُثهُ  اْلِقَیاَمِة، َیْومَ  هللاِ  َعَلى َرُجلٍ  َأْغَیظُ " : �قال رسول هللا      
  .)٢(" هللاُ  ِإالَّ  َمِلكَ  َال  اْألَْمَالِك، َمِلكَ 

لعثیمین رحمه هللا: " وقوله: " أغیظ ": فیه إثبات الغیظ P عز وجل، فهي صفة یقول الشیخ ا     
  .)٣(تلیق باP عز وجل، كغیرها من الصفات، والظاهر أنها أشد من الغضب "

فالصواب واألصل هو حمل الكالم على الحقیقة، وما ذكره ابن األثیر من أن الغیظ هو صفة      
، فإن هذا إنما یكون في المخلوق، وصفات هللا تعالى ال تشبه تغیر في المخلوق عند احتداده

صفات خلقه، فلكل صفة غیظ تلیق به، وهذا عام في جمیع الصفات التي اتفق فیها الخالق 
  والمخلوق في االسم العام. وهللا أعلم.

  _ صفة القرب:٨
 َیْذُكُرِني، ِحینَ  َمَعهُ  َوَأَنا ِبي، ِديَعبْ  َظنِّ  ِعْندَ  َأَنا" قال ابن األثیر رحمه هللا عند شرحه حدیث      

 َوإِنْ  ِمْنُهْم، َخْیرٌ  ُهمْ  َمَإلٍ  ِفي َذَكْرُتهُ  َمَإلٍ، ِفي َذَكَرِني َوإِنْ  َنْفِسي، ِفي َذَكْرُتهُ  َنْفِسِه، ِفي َذَكَرِني ِإنْ 
 َأَتْیُتهُ  َیْمِشي َأَتاِني َوإِنْ  َباًعا، ِمْنهُ  َتَقرَّْبتُ  ِذَراًعا، ِإَليَّ  َتَقرَّبَ  َوإِنْ  ِذرَاًعا، ِإَلْیهِ  َتَقرَّْبتُ  ِشْبرًا، ِمنِّي َتَقرَّبَ 

: " المراد بقرب العبد من هللا: القرب بالذكر والعمل الصالح، ال قرب الذات والمكان،  )٤(" َهْرَوَلةً 
نعمه فإن ذلك من صفات األجسام، وهللا یتعالى عن ذلك ویتقدس، والمراد بقرب هللا من العبد: قرب 

 .)٥(وألطافه به، وبره وٕاحسانه إلیه، وفیض مواهبه علیه، وترادف مننه عنده "
 ِمنِّي َتَقرَّبَ  َوإَِذا ِذرَاًعا، ِمْنهُ  َتَقرَّْبتُ  ِشْبرًا، ِمنِّي اْلَعْبدُ  َتَقرَّبَ  ِإَذا" وقال أیضا عند شرح حدیث      
: " البوع )٦(" َهْرَوَلةً  َأَتْیُتهُ  - َباًعا َأوْ  -  ُبوًعا ِمنِّي َتَقرَّبَ  إَِذاوَ  - َباًعا َأوْ  - ُبوًعا ِمْنهُ  َتَقرَّْبتُ  ِذرَاًعا،

البوع والباع سواء، وهو قدر مد الیدین وما بینهما من البدن، وهو ها هنا مثل لقرب ألطاف هللا 
  .)٧(تعالى من العبد إذا تقرب إلیه باإلخالص والطاعة "

                                                           

تحقیق: محمد حامد  -عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي  -فتح المجید )١(
  )٤٣٠(ص:  -م١٩٥٧- هـ١٣٧٧، ٧ط - مطبعة السنة المحمدیة، القاهرة - الفقي

  ).٦٤(ص:  سبق تخریجه )٢(
  ).٢٥٤/ ٢القول المفید ( )٣(
في صحیحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب الحث على ذكر هللا تعالى، حدیث رقم  أخرجه مسلم )٤(

  ).١٣١٨، (ص: ٢٦٧٥
  ).٧٣٩) وانظر النهایة (ص: ٤٧٧/ ٤جامع األصول ( )٥(
  ، وقال األرناؤوط في تحقیقه: إسناده صحیح على شرط الشیخین.)٣٦٢/ ١٦(أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  )٦(
  ).٩٣لنهایة (ص: ا )٧(



 ١١٣

ن أن معنى قرب هللا من عباده هو قرب ألطافه ونعمه ما ذكره ابن األثیر عفا هللا عنه م     
 Pوٕاحسانه، مخالف لما ذكره أهل السنة والجماعة من حملهم هذه الصفة على الحقیقة كما یلیق با

  جل وعال، مستندین في ذلك إلى الكتاب والسنة.
  أما من الكتاب:

«�¼�½�¾�¿��É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À﴿فقد قال هللا تعالى: 
Í�Ì�Ë�ÊÍ�Ì�Ë�ÊÍ�Ì�Ë�ÊÍ�Ì�Ë�Ê﴾ ] :١٨٦البقرة.[  

  ].٦١[هود: ﴾���������Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó﴿وقال تعالى: 
  أما من السنة:

 َسَفٍر، ِفي ���� النَِّبيِّ  َمعَ  ُكنَّا: َقالَ  ُموَسى، َأِبي َحِدیثُ  حادیث السابقة دلیل، ومنها كذلكفاأل     
 َلْیَس  ِإنَُّكمْ  َأْنُفِسُكْم، َعَلى اْرَبُعوا النَّاُس  َأیَُّها:  ���� النَِّبيُّ  َفَقالَ  ِبالتَّْكِبیِر، َیْجَهُرونَ  النَّاُس  َفَجَعلَ 

 َحْولَ  َال : َأُقولُ  َوَأَنا َخْلَفُه، َوَأَنا َقالَ  »َمَعُكمْ  َوُهوَ  َقِریًبا، َسِمیًعا َتْدُعونَ  ِإنَُّكمْ  َغاِئًبا، َوَال  َأَصمَّ  َتْدُعونَ 
 َیا َبَلى،: َفُقْلتُ  اْلَجنَِّة، ُكُنوزِ  ِمنْ  َكْنزٍ  َعَلى َأُدلُّكَ  َأَال : َقْیسٍ  نَ بْ  هللاِ  َعْبدَ  َیا َفَقالَ  ِباdِ، ِإالَّ  ُقوَّةَ  َوَال 

  . )١(" ِباdِ  ِإالَّ  ُقوَّةَ  َوَال  َحْولَ  َال : ُقلْ : " َقالَ  هللاِ  َرُسولَ 
فهذه نصوص صریحة في إثبات القرب P من عباده كما یلیق به، وهو مستو على عرشه      

  بائن من خلقه.
  وقرب هللا تعالى الوارد في النصوص نوعان:     

  قربه الالزم من عباده بعلمه وقدرته وتدبیره، وهذا المعنى یقول به جمیع المسلمین. األول:
قربه بنفسه من مخلوقاته قربا الزما في وقت دون وقت؛ فهذا یثبته من یثبت قیام الصفات  الثاني:

   .)٢(اإلختیاریة به تعالى، وینفیه من عداهم
یقول ابن تیمیة رحمه هللا: " وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا یثبته من یثبت قیام       

األفعال االختیاریة بنفسه، ومجیئه یوم القیامة، ونزوله، واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة 
وأول من أنكر هذا في السلف وأئمة اإلسالم المشهورین وأهل الحدیث، والنقل عنهم بذلك متواتر، 

  .)٣(اإلسالم الجهمیة ومن وافقهم من المعتزلة "

                                                           

، (ص: ٦٧٥٦أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، حدیث رقم  )١(
١٣٢٧.(  

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم  - شرح حدیث النزول وما بعدها)، ١٣/ ٦انظر: مجموع الفتاوى ( )٢(
المكتب اإلسالمي،  -بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم

  ).١٠٤(ص:  -م١٩٧٧-هـ١٣٩٧، ٥ط -بیروت
)، مالحظة: لیس كل قرب ورد في القرآن أو السنة یفسر بالقرب الحقیقي، مثل ١٠٥شرح حدیث النزول (ص:  )٣(

]، فالراجح ٨٥واقعة: [ال ﴾�i�h�g�f﴿]، وقوله تعالى: ١٦[ق:  ﴾�O�N�M�L�K�J﴿مثل قوله تعالى: 
)، ویقول شیخ االسالم ابن تیمیة ٣٩٨/ ٧أن القرب هنا هو قرب المالئكة كما ذكر ابن كثیر رحمه هللا في تفسیره (

) :" وال یلزم من جواز القرب علیه أن یكون كل موضع ذكر فیه قربه یراد به قربه ١٤/ ٦رحمه هللا في الفتاوى (



 ١١٤

وقرب هللا جل وعال إنما ورد خاصا ال عاما، ولم یجئ القرب كما جاءت المعیة خاصة      
وعامة، فلیس في القرآن وال في السنة أن هللا قریب من كل أحد، وأنه قریب من الكافر والفاجر، 

                                   .)١(]١٨٦[البقرة: ﴾¼�½�¾�¿������À�¿�¾�½�¼�À�¿�¾�½�¼�À�¿�¾�½�¼�À««««﴿ تعالى:ا كقوله وٕانما جاء خاصً 
فمما سبق یتبین خطأ تأویل الحدیث بقرب النعم واإلحسان كما ذكر ابن األثیر رحمه هللا،      

ائن من ذلك مستو على عرشه بفالحدیث دل على قرب هللا بنفسه قربا لیس له نظیر، وهو مع 
  خلقه.

  
  _ صفة المحبة:٩

: " یحب  )٢(" وارُ تِ وْ أَ ، فَ ب الوترَ حِ یُ  رُ تْ وِ  هللاَ  نّ إِ قال ابن األثیر رحمه هللا عند شرحه حدیث "      
 . )٣(الوتر: أي یثیب علیه، ویقبله من عامله "

الى مودود، وقال في شرح اسم هللا الودود: " الودود: فعول بمعنى: مفعول من الود، فاP تع     
أي: محبوب في قلوب أولیائه، أو هو فعول بمعنى: فاعل، أي: إن هللا تعالى یود عباده الصالحین، 

  .)٤(بمعنى یرضى عنهم "
الذي ذكره ابن األثیر غفر هللا له من أن معنى المحبة هو القبول أو الرضى أو اإلثابة مخالف      

لمعنى هذه الصفة، فالسلف قالوا إن هللا یحب ویحب لما علیه السلف رضوان هللا علیهم في بیانهم 
على الحقیقة كما یلیق بربنا جل وعال، من غیر تشبیه وال تكییف، معتمدین في ذلك إلى نصوص 

  كثیرة جدا من الكتاب والسنة واإلجماع في إثبات هذه الصفة.
  أما من الكتاب:
  ].١٩٥[البقرة: ﴾�z}�|�{�~����z}�|�{�~����z}�|�{�~����z}�|�{�~�������﴿قال هللا تعالى: 

�©����﴿ جل وعال: وقال هللا �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~©� [الصف: ﴾ ~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§̈�
٤.[  

  أما من السنة:
  .)٥(فّي "خَ ، الْ يَّ نِ غَ ، الْ يَّ الّتقِ  بدَ عَ الْ  بَّ حِ یُ  هللاَ  نَّ " إِ : �قال رسول هللا      
 اVَُّ  َوُیِحبُّهُ  ُسوَلُه،َورَ  اVََّ  ُیِحبُّ  َیَدْیِه، َعَلى ُیْفَتحُ  َرُجًال  َغًدا الرَّاَیةَ  َألُْعِطَینَّ " : �وكذلك قوله      

؟، َأْینَ : َفَقالَ  َیْرُجوُه، ُكلُُّهمْ  َفَغَدْوا ُیْعَطى، َأیُُّهمْ  َلْیَلَتُهمْ  النَّاُس  َفَباتَ  َوَرُسوُلُه،  َیْشَتِكي َفِقیلَ  َعِليٌّ

                                                                                                                                                                          

جائزة وینظر في النص الوارد فإن دل على هذا حمل علیه وٕان دل على هذا حمل بنفسه بل یبقى هذا من األمور ال
  علیه". 

  ).١٢٥)، شرح حدیث النزول (ص: ٤٨١انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص:  )١(
  ).٢١(ص:  سبق تخریجه )٢(
  ).٩٥٧النهایة (ص:  )٣(
  ).٩٦٤)، وانظر: النهایة (ص: ١٧٩/ ٤جامع األصول ( )٤(
  ).١٤٥٤، (ص: ٢٩٦٥م في صحیحه، كتاب الزهد والرقائق، حدیث رقم أخرجه مسل )٥(



 ١١٥

 َیُكوُنوا َحتَّى ُأَقاِتُلُهمْ : َفَقالَ  َفَأْعَطاهُ  ،َوَجعٌ  ِبهِ  َیُكنْ  َلمْ  َكَأنْ  َفَبرَأَ  َلُه، َوَدَعا َعْیَنْیهِ  ِفي َفَبَصقَ  َعْیَنْیِه،
 َیِجبُ  ِبَما َوَأْخِبْرُهمْ  اِإلْسَالِم، ِإَلى اْدُعُهمْ  ثُمَّ  ِبَساَحِتِهْم، َتْنِزلَ  َحتَّى ِرْسِلكَ  َعَلى اْنُفذْ : َفَقالَ  ِمْثَلَنا؟

  . )١(" النََّعمِ  ُحْمرُ  َلكَ  َیُكونَ  َأنْ  ِمنْ  َلكَ  رٌ َخیْ  َرُجًال  ِبكَ  اVَُّ  َیْهِديَ  َألَنْ  َفَواVَِّ  َعَلْیِهْم،
  أما اإلجماع:

قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا: " وقد أجمع سلف األمة وأئمتها على إثبات محبة هللا       
  .)٢(تعالى لعباده المؤمنین ومحبتهم له وهذا أصل دین الخلیل إمام الحنفاء علیه السالم "

، في �شأنها شأن بقیة الصفات التي وصف هللا بها نفسه والتي وصفها به رسوله  فالمحبة     
حملها على ظاهرها كما یلیق باP. یقول شارح الطحاویة: " ومذهب السلف وسائر األئمة إثبات 
صفة الغضب، والرضى، والعداوة، والوالیة، والحب، والبغض، ونحو ذلك من الصفات، التي ورد 

سنة، ومنع التأویل الذي یصرفها عن حقائقها الالئقة باP تعالى، كما یقولون مثل ذلك بها الكتاب وال
  .)٣(في السمع والبصر والكالم وسائر الصفات "

ویلزم ابن األثیر رحمه هللا نظیر ما فر منه، فإنه ما أول صفة المحبة بالرضى والقبول إال      
ذلك الرضى والقبول مما یتصف بهما المخلوق فإن لزعمه أن ظاهرها یقتضي التمثیل، فیقال له: ك

كان إثباتهما ال یقتضي التمثیل فكذلك المحبة، وٕان كان إثباتهما یقتضي التمثیل لزم ذلك المحظور. 
  وهذا مما ال یقوله.

عقال ونقال  - فال وجه سائغ للتأویالت التي ذكرها ابن األثیر رحمه هللا فجمیع طرق األدلة      
  .)٤(تدل على إثبات محبة العبد لربه، والرب لعبده - سا واعتبارا، وذوقا ووجدا وفطرة، وقیا

  
  الملل والسآمة:_ ١١، ١٠ 

 َدَخلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ  ،َعاِئَشة َعنْ " قال ابن األثیر رحمه هللا عند شرح حدیث      
 ِبَما َعَلْیُكمْ  َمْه،: َقالَ  َصَالِتَها، ِمنْ  َتْذُكرُ  ُفَالَنُة،: َقاَلتْ  َهِذِه؟ نْ مَ : َقالَ  اْمرََأٌة، َوِعْنَدَها َعَلْیَها

ینِ  َأَحبَّ  َوَكانَ  َتَملُّوا َحتَّى اVَُّ  َیَملُّ  الَ  َفَواVَِّ  ُتِطیُقوَن، : " المراد بهذا )٥(" َصاِحُبهُ  َعَلْیهِ  َماَدامَ  ِإَلْیهِ  الدِّ
دا، مللتم أو لم تملوا، فجرى مجرى قولهم: ال أفعله حتى یشیب بهذا الحدیث، أن هللا ال یمل أب

  الغراب، ویبیض القار.

                                                           

، ٣٠٠٩أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب فضل من أسلم على یدیه رجل، حدیث رقم )١(
)٣٣٠/ ٢.(  
  ).٣٥٤/ ٢مجموع الفتاوى ( )٢(
  ).٤٦٤، ٤٦٣شرح الطحاویة (ص:  )٣(
الكتاب قد فصل ابن القیم رحمه هللا وتكلم بتوسع عن المحبة وحقیقتها  )، وفي هذا٢٠/ ٣مدارج السالكین () ٤(

  ومراتبها ومحبة هللا لعبده ومحبة العبد لربه.
، ١٢٨/ ٤، (٥٨٦١أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب اللباس، باب الجلوس على الحصیر ونحوه، حدیث رقم )٥(

١٢٩، ١٢٨.(  



 ١١٦

وقیل معناه: إن هللا ال یطرحكم حتى تتركوا العمل له، وتزهدوا في الرغبة إلیه، فسمى الفعلین      
  ملال، وكالهما لیس بملل، كعادة العرب في وضع الفعل إذا وافق معناه.

هللا ال یقطع عنكم فضله، حتى تملوا سؤاله، فسمى فعل هللا ملال، ولیس بملل،  وقیل معناه: إن     
�����b�a﴿على جهة االزدواج، كقوله تعالى:  �̀_�~b�a� �̀_�~b�a� �̀_�~b�a� ����﴿] وكقوله تعالى:  ١٩٤[ البقرة:  �﴾~�_̀�

  . )١(] وهذا شائع في العربیة، وكثیر في القرآن " ٤[ الشورى:  ﴾|�{�~��|�{�~��|�{�~��|�{�~��
: " ال یسأم: السآمة: الضجر والملل، )٢(" َتْسَأُموا َحتَّى هللاُ  َیْسَأمُ  َال " وقال في شرح حدیث      

  .)٣(" الیمل حتى تملوا "والمعنى مثله في قوله 
القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم یصفون هللا تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، وبما      

دل على أن P ملال فإن من غیر تمثیل، وال تكییف، فإذا كان هذا الحدیث ی �وصفه به رسوله 
ملل هللا لیس كمثل مللنا نحن، بل هو ملل لیس فیه شيء من النقص، أما ملل اإلنسان فإن فیه 

  أشیاء من النقص؛ ألنه یتعب نفسیا وجسمیا مما نزل بعد لعدم قوة تحمله.
الصفات،  رحمه هللا: " فان هللا ال یمل حتى تملوا: من نصوص)٤(یقول الشیخ محمد بن ابراهیم     

  .)٥(وهذا على وجه یلیق بالباري ال نقص فیه، كنصوص االستهزاء والخداع فیما یتبادر "
ولما سئل الشیخ العثیمین رحمه هللا عن هذا الحدیث " ال یمل هللا حتى تملوا " ذكر أن العلماء      

  :)٦(في بیان معنى هذا الحدیث على ثالثة أقوال
ذا دلیل على إثبات الملل P، لكن ملل هللا لیس كملل المخلوق، إذ من العلماء من قال إن ه األول:

إن ملل المخلوق نقص، ألنه یدل على سأمه وضجره من هذا الشيء، أما ملل هللا فهو كمال ولیس 
فیه نقص، ویجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها P على وجه الكمال وٕان كانت في حق المخلوق 

  لیست كماال.

                                                           

  ).٨٨٣، ٨٨٢)، والنهایة (ص: ٦/٣١٨ل () وانظر: جامع األصو ٣٠٧، ٣٠٦/ ١) جامع األصول (١(
أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب صالة المسافرین وقصرها، باب أمر من نعس في صالته، أو استعجم علیه  )٢(

  ).٣٦٠، (ص: ٧٨٥القرآن، أو الذكر بأن یرقد، أو یقعد حتى یذهب عنه ذلك، حدیث رقم 
  ).٣١٣/ ١جامع األصول ( )٣(
صولي المحدث الفقیه الشیخ محمد بن الشیخ إبراهیم بن الشیخ عبد اللطیف، مفتى ) هو: العالمة الجلیل األ٤(

الدیار السعودیة في حیاته، ولد في الریاض، وحفظ القرآن من صغره، ودرس على علماء نجد في زمانه، توفي 
 بن عبد عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبد هللا - ه. انظر: مشاهیر علماء نجد وغیرهم١٣٨٩رحمه هللا سنة 

  ).١٣٤(ص:  -م١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢، ١ط - دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر، الریاض - اللطیف
محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل  -) فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ٥(

/ ١( - هـ  ١٣٩٩، ١ط - مكرمةمطبعة الحكومة بمكة ال -تحقیق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم -آل الشیخ
٢٠٩.( 

 ).١٧٥، ١٧٤/ ١) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثیمین (٦(



 ١١٧

العلماء من قال: إن قوله: " ال یمل حتى تملوا "  یراد به بیان أنه مهما عملت من  من الثاني:
عمل فإن هللا یجازیك علیه، فاعمل ما بدا لك فإن هللا ال یمل من ثوابك حتى تمل من العمل، وعلى 

  هذا فیكون المراد بالملل الزم الملل.
صفة الملل P إطالقا ألن قول القائل:  ومن العلماء من قال: إن هذا الحدیث ال یدل على الثالث:

ال یستلزم ثبوت الملل P ال أقوم حتى تقوم ال یستلزم قیام الثاني وهذا أیضا " ال یمل حتى تملوا "  
م قال بعد ذلك: " وعلى كل حال یجب علینا أن نعتقد أن هللا تعالى منزه عن كل ، ... ثعز وجل

هذا الحدیث دلیل على الملل فالمراد به ملل لیس كملل صفة نقص من الملل وغیره، وٕاذا ثبت أن 
  .)١(المخلوق "

  
  صفة النزول:_ ١١

َماءِ  ِإَلى َلْیَلةٍ  ُكلَّ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  َربَُّنا َیْنِزلُ قال ابن األثیر رحمه هللا عند شرح حدیث "         السَّ
 َمنْ  َفُأْعِطَیُه، َیْسأَُلِني َمنْ  َلُه، َفَأْسَتِجیبَ  َیْدُعوِني َمنْ : لُ َفَیُقو اآلِخرُ  اللَّْیلِ  ُثُلثُ  َیْبَقى ِحینَ  الدُّْنَیا،

" النزول والصعود والحركة والسكون من صفات األجسام، وهللا تعالى :)٢(" َلهُ  َفَأْغِفرَ  َیْسَتْغِفُرِني
لها  یتقدس عن ذلك، والمراد به: نزول الرحمة واأللطاف اإللهیة، وقربها من العباد، وتخصیصه

بالثلث اآلخر من اللیل، ألن ذلك وقت التهجد وقیام اللیل وغفلة الناس عمن یتعرض لنفحات رحمة 
هللا تعالى، وعند ذلك تكون النیة خالصة، والرغبة إلى هللا تعالى متوفرة، فهو مظنة القبول واإلجابة 

")٣(. 
بالنزول، ألن النزول والصعود ما ذكره ابن األثیر غفر هللا له من استحالة وصف هللا تعالى      

والحركة والسكون من صفات األجسام، وبالتالي فإن معنى نزول هللا جل وعال في ثلث اللیل اآلخر 
هو نزول رحمته وألطافه، مخالف لما علیه أهل السنة والجماعة من إثباتهم هذه الصفة على 

مدین في ذلك على النصوص حقیقتها كما یلیق باP جل وعال من غیر تمثیل وال تكییف، معت
 الكثیرة والمتواترة من السنة الصحیحة الصریحة واإلجماع.

  أما من السنة:

                                                           

، مالحظة: ما یقال في صفة الملل یقال في صفة السآمة على )١٧٥/ ١( مجموع فتاوى ورسائل العثیمین )١(
  التفصیل المذكور سابقا.

]، ١٥[الفتح:  ﴾�Ç�Æ�Å�Ä�Ã﴿تعالى:  أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التوحید، باب قول ا}ّ  )٢(
في إثبات صفة النزول P جل وعال، وعدها غیر  �)، تكاثرت األحادیث عن النبي ٥٦٨/ ٤، (٧٤٩٤حدیث رقم 

)، وعبد الغني المقدسي في ١٤٣/ ٧واحد من أهل العلم من قبیل المتواتر: كالحافظ ابن عبد البر في التمهید (
)، والذهبي في العلو (ص: ٤٤٤)، وابن القیم في مختصر الصواعق (ص: ١٠٠االقتصاد في االعتقاد (ص: 

٩٩.(  
 ).٩١١)، وانظر: النهایة (ص: ١٤١، ١٤٠/ ٤جامع األصول ( )٣(



 ١١٨

َماءِ  ِإَلى َلْیَلةٍ  ُكلَّ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  َربَُّنا َیْنِزلُ " : �قال رسول اّ}   اللَّْیلِ  ُثُلثُ  َیْبَقى ِحینَ  الدُّْنَیا، السَّ
  .)١(" َلهُ  َفَأْغِفرَ  َیْسَتْغِفُرِني َمنْ  َفُأْعِطَیُه، َیْسأَُلِني َمنْ  َلُه، َفَأْسَتِجیبَ  ِنيَیْدُعو  َمنْ : َفَیُقولُ  اآلِخرُ 

  وأما اإلجماع:
فقد أجمع سلف األمة وأئمتها على إثبات صفة النزول P تعالى، ونقل إجماعهم هذا كثیر من      

ول في السنة التي أنا علیها، ورأیت العلماء، ومنهم اإلمام الشافعي رحمه هللا حیث یقول: " الق
أصحابنا علیها، أهل الحدیث الذین رأیتهم فأخذت عنهم، ... اإلقرار بشهادة أن ال إله إال هللا، وأن 
محمدا رسول هللا، وذكر شیئا ثم قال: وأن هللا على عرشه في سمائه، یقرب من خلقه كیف شاء، 

  . فهو إجماع من أهل القرون المفضلة.)٢(اء "وأن هللا تعالى ینزل إلى السماء الدنیا كیف ش
: " فهذه األحادیث قد جاءت  - بعد سیاقه ألحادیث النزول - ویقول اإلمام الدارمي رحمه هللا     

كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصدیقها واإلیمان بها أدركنا 
كرها منهم أحد وال یمتنع من روایتها، حتى ظهرت هذه أهل الفقه والبصر من مشایخنا، ال ین

برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا: كیف نزوله هذا؟ قلنا: لم  �العصابة فعارضت آثار رسول هللا 
نكلف معرفة كیفیة نزوله في دیننا، وال تعقله قلوبنا، ولیس كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعال أو 

نزل بقدرته ولطف ربوبیته كیف یشاء، فالكیف منه غیر معقول، صفة بفعالهم وصفتهم، ولكن ی
  .)٣(في نزوله واجب " �واإلیمان بقول رسول هللا 

وعلیه فإن النزول ثابت P تعالى على ما یلیق بجالله، وأما االعتراض علیه بأن إثبات صفة      
  ردود وغیر مقبول.النزول یلزم منه الصعود والحركة والسكون وهو من صفات األجسام فهو م

التوقف  - التي لم ترد في الشرع نفیا وال إثباتا - فإن من منهج أهل السنة في مثل هذه األلفاظ     
  في لفظها، واالستفصال في معناها، فإن أرید بها حقا قبلت، وٕان أرید بها باطال ردت.

... ونحو ذلك من األلفاظ  یقول العالمة ابن القیم رحمه هللا: " لفظ الحركة واالنتقال والجسم     
التي تحتها حق وباطل، فهذه ال تقبل مطلقا وال ترد مطلقا، فإن هللا سبحانه لم یثبت لنفسه هذه 
المسمیات ولم ینفها عنه، فمن أثبتها مطلقا فقد أخطأ ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ، فإن معانیها 

  .)٤(منقسمة إلى ما یمتنع إثباته P، وما یجب إثباته له "
ثم قال بعد ذلك: " وقد دل القرآن والسنة واإلجماع على أنه سبحانه یجيء یوم القیامة، وینزل      

لفصل القضاء بین عباده، ویأتي في ظلل من الغمام والمالئكة، وینزل كل لیلة إلى سماء الدنیا، 
                                                           

  في الصفحة الحالیة. سبق تخریجه )١(
حمد أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن م -أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو= إثبات صفة العلو )٢(

 -مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة - تحقیق: أحمد بن عطیة بن علي الغامدي - ، الشهیر بابن قدامة المقدسي
)، وذكره ابن القیم في اجتماع ١٦٥)، والذهبي في العلو (ص: ١٨١، ١٨٠(ص: -م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩، ١ط

  ).١٦٥/ ٢الجیوش اإلسالمیة (
تحقیق: بدر بن عبد هللا  - بن سعید بن خالد بن سعید الدارمي السجستاني أبو سعید عثمان - الرد على الجهمیة) ٣(

 ).٩٣(ص:  - م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ٢ط -دار ابن األثیر، الكویت -البدر
 ).٢٧٣، ٤٧٢مختصر الصواعق المرسلة (ص:  )٤(



 ١١٩

ه أفعال یفعلها وینزل عشیة عرفة، وینزل إلى األرض قبل یوم القیامة، وینزل إلى أهل الجنة، وهذ
بنفسه في هذه األمكنة، فال یجوز نفیها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقین، فإنها لیست 
من لوازم أفعاله المختصة به، فما كان من لوازم أفعاله لم یجز نفیه عنه، وما كان من خصائص 

لحي والمیت إال بالحركة الخلق لم یجز إثباته له، وحركة الحي من لوازم ذاته، وال فرق بین ا
والشعور فكل حي متحرك باإلرادة وله شعور، فنفي الحركة عنه كنفي الشعور، وذلك یستلزم نفي 

  .)١(الحیاة "
وأما تأویل ابن األثیر غفر هللا لنا وله النزول الوارد في الحدیث هو نزول رحمته وألطافه       

" : �ن المراد نزول الرب ال نزول غیره كقوله فباطل ألن ألفاظ أحادیث النزول كلها تدل على أ
َماءِ  ِإَلى َلْیَلةٍ  ُكلَّ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  َربَُّنا َیْنِزلُ   َمنْ : َفَیُقولُ  اآلِخرُ  اللَّْیلِ  ُثُلثُ  َیْبَقى ِحینَ  الدُّْنَیا، السَّ

  .)٢(" َلهُ  َفَأْغِفرَ  ِفُرِنيَیْسَتغْ  َمنْ  َفُأْعِطَیُه، َیْسأَُلِني َمنْ  َلُه، َفَأْسَتِجیبَ  َیْدُعوِني
بعد أن ذكر وجوها في الرد على من أول هذا  –یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا      

ي ونِ عُ دْ ي یَ ذِ ا الْ ذَ  نْ : مَ قولُ یَ ا، فَ یَ نْ الدُّ  ماءِ ى السَّ لَ إِ  نزلُ " یَ : " ... الثالث: أنه قال: -الحدیث
 رُ جْ فَ الْ  عَ لُ طْ ى یَ تَّ ه؟ حَ لَ  رَ فِ غْ أَ ي فَ رنِ فِ غْ تَ سْ ي یَ ا الذِ ن ذَ ه؟ مَ طیَ عْ أُ ي فَ نِ لُ أَ سْ ي یَ ا الذِ ذَ  نْ ؟ مَ هُ یب لَ جِ تَ سْ أَ فَ 
، ومعلوم أنه ال یجیب الدعاء ویغفر الذنوب ویعطي كل سائل سؤله إال هللا، وأمره ورحمته ال تفعل "

هللا فیستجیب له؟ من  . فلو كان النازل غیر هللا لكان الواجب أن یقول: من یدعو)٣(شیًئا من ذلك "
  یسأله فیعطیه، من یستغفره فیغفر له.

وكذلك مما یبطل تأویل الحدیث بنزول رحمته وألطافه، أن رحمته وألطافه سبحانه وتعالى      
تنزالن باللیل والنهار، وال یختص نزولهما بالثلث األخیر، وال بوقت دون وقت، بل ال ینقطعان عن 

  .)٤(ة عینالعالم السفلي والعلوي طرف
بهذا یتبین أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق في إثبات صفة النزول لرب و      

  العالمین كما صح في الخبر، نزوال یلیق بجالله وعظمته.
  

  صفة النظر:_ ١٢
 َیْنُظرُ  َوَلِكنْ  اِلُكْم،َوَأْموَ  ُصَوِرُكمْ  ِإَلى َیْنُظرُ  َال  هللاَ  ِإنَّ " قال ابن األثیر رحمه هللا عند شرح حدیث      
 .)٦(" ر هاهنا االختیار والرحمة والعطف: " معنى النظ)٥(" َوَأْعَماِلُكمْ  ُقُلوِبُكمْ  ِإَلى

                                                           

  ).٢٧٣(ص: المصدر السابق )١(
  ).١١٦(ص:  سبق تخریجه )٢(
  ).٦٧، ٦٦شرح حدیث النزول (ص:  )٣(
  .)٤٧٤)، مختصر الصواعق المرسلة (ص: ١٤٣/ ٧انظر: التمهید ( )٤(
أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحریم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه،  )٥(

  ).١٢٧٠، (ص: ٦٤٣٨رقم وعرضه، وماله، حدیث 
  ).٩٢٥النهایة (ص:  )٦(



 ١٢٠

ما ذكره اإلمام ابن األثیر غفر هللا لنا وله من أن معنى النظر هنا هو االختیار والرحمة      
بات صفة النظر حقیقة P جل وعال والعطف مخالف لما علیه مذهب أهل السنة والجماعة من إث

]، وأن هللا ینظر ١١[الشورى:  ﴾��W�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�Q﴿ كما یلیق بجالله وعظمته 
إلى من یشاء ویصرف النظر عمن یشاء، معتمدین ومستندین في ذلك إلى األدلة  )١(بعینیه

  الصریحة والصحیحة من القرآن والسنة.
  أما من الكتاب:
����Â�Á�À�¿Â�Á�À�¿Â�Á�À�¿Â�Á�À�¿�����Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã﴿قال هللا تعالى: 

Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð﴾  :٧٧[آل عمران.[  
  أما من السنة:و      

 َوالَ  الِقَیاَمِة، َیْومَ  ِإَلْیِهمْ  اVَُّ  َیْنُظرُ  الَ  َثَالَثةٌ " : �فباإلضافة إلى الحدیث السابق، فقد قال رسول اّ} 
ِبیِل، اْبنِ  ِمنَ  َفَمَنَعهُ  ِبالطَِّریِق، َماءٍ  َفْضلُ  َلهُ  َكانَ  َرُجلٌ  أَِلیٌم، َعَذابٌ  َوَلُهمْ  ُیَزكِّیِهْم،  َباَیعَ  َوَرُجلٌ  السَّ

 َبْعدَ  ِسْلَعَتهُ  َأَقامَ  َوَرُجلٌ  َسِخَط، ِمْنَها ُیْعِطهِ  َلمْ  َوإِنْ  َرِضَي، ِمْنَها َأْعَطاهُ  َفِإنْ  ِلُدْنَیا، ِإالَّ  ُیَباِیُعهُ  الَ  ِإَماًما
����﴿ثّم قرأ هذه اآلیة:  َرُجلٌ  َفَصدََّقهُ  َوَكَذا، َكَذا ِبَها َأْعَطْیتُ  َلَقدْ  َغْیُرهُ  ِإَلهَ  الَ  الَِّذي َواVَِّ : َفَقالَ  الَعْصِر،

�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿﴾ :٢( ] "٧٧[آل عمران(.  
  .)٣( " ُخَیَالءَ  َثْوَبهُ  َجرَّ  َمنْ  ِإَلى اVَُّ  َیْنُظرُ  الَ " : �وكذلك قول رسول اّ}      
شارح الطحاویة رحمه هللا: " النظر له عدة استعماالت، بحسب صالته وتعدیه بنفسه؛  یقول     

������b�a﴿فإن عدي بنفسه فمعناه: التوقف واالنتظار كقوله:  �̀_�b�a� �̀_�b�a� �̀_�b�a� ]، وٕان عدي ١٣[الحدید:  ﴾_̀�
[األعراف:  ﴾�z}�|�{�~���z}�|�{�~���z}�|�{�~���z}�|�{�~������﴿ بـ" في " فمعناه: التفكر واالعتبار، كقوله:

¨�©��ª�©�¨�¬�«�ª�©�¨�¬�«�ª�©�¨�¬�«�ª»�¬�����﴿المعاینة باألبصار، كقوله تعالى: ]، وٕان عدي بـ" إلى " فمعناه: ١٨٥

  .)٤(] "٩٩[األنعام:  ﴾®®®®
والنظر فیما سبق من أدلة متعدٍّ بـ (إلى)؛ فلذلك أهل السنة والجماعة یقولون: إّن هللا عّز وجّل       

لیس كمثله  ،متهیرى ویبصر وینظر إلى ما یشاء بعینیه سبحانه وتعالى؛ كما یلیق بجالله وعظ
  .البصیر و الّسمیعشيٌء وه

                                                           

  ).٤١انظر: (ص:   عند الحدیث عن اسم هللا البصیر.سبق الحدیث عن إثبات العینین P جل وعال )١(
/ ٢، (٢٣٥٨أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المساقاة، باب اثم من منع ابن السبیل من الماء، حدیث رقم )٢(

١٣٣.(  
  ).١١٠/ ٤، (٥٧٨٣أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب اللباس، حدیث رقم )٣(
  ).١٩٠شرح الطحاویة (ص:  )٤(



 ١٢١

رحمه هللا: " ذكر ما امتدح هللا عز وجل من الرؤیة والنظر إلى  )١(ولذلك قال اإلمام ابن منده      
خلقه ودعا عباده إلى مدحه بذلك " ثم ساق األدلة على ذلك، وقال في الباب الذي یلیه: " ذكر ما 

¿������Â�Á�À�¿�Â�Á�À�¿�Â�Á�À�¿�Â�Á�À﴿هللا عز وجل: یدل على أن هللا عز وجل یعرض عما یكره وال ینظر إلیه قال 

�Æ�Å�Ä�Ã�Æ�Å�Ä�Ã�Æ�Å�Ä�Ã�Æ�Å�Ä�Ã﴾  اآلیة السابقة من آل عمران، ثم قال بعد ذلك: " باب آخر یدل على النظر
من هللا عز وجل إلى عبده وٕاعراضه عنه، ووعیده في اإلعراض عن من سخط علیه والنظر إلى  

  . )٢(من یرضاه "، ثم ساق جملة من األدلة على هذه الصفة
ابن منده رحمه هللا في هذه األبواب الثالثة وأدلتها فیه داللة واضحة على فما ذكره اإلمام      

  إثبات النظر P جل وعال كما یلیق به، وفي ذلك السالمة للمرء في دینه وعقیدته بربه جل وعال.
  صفة الهرولة:_ ١٣

 َعْشرُ  َفَلهُ  ِباْلَحَسَنةِ  َجاءَ  َمنْ : َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  َیُقولُ  "قال ابن األثیر رحمه هللا عند شرحه حدیث      
یَِّئةِ  َجاءَ  َوَمنْ  َوَأِزیُد، َأْمثَاِلَها  ِمْنهُ  َتَقرَّْبتُ  ِشْبرًا ِمنِّي َتَقرَّبَ  َوَمنْ  َأْغِفرُ  َأوْ  ِمْثُلَها َسیَِّئةٌ  َفَجزَاُؤهُ  ِبالسَّ
 ِبُقرَابِ  َلِقَیِني َوَمنْ  َهْرَوَلًة، َأَتْیُتهُ  َیْمِشي َأتَاِني نْ َومَ  َباًعا، ِمْنهُ  َتَقرَّْبتُ  ِذرَاًعا ِمنِّي َتَقرَّبَ  َوَمنْ  ِذرَاًعا،
: " الهرولة: بین المشي والعدو، وهو كنایة )٣(" َمْغِفَرةً  ِبِمْثِلَها َلِقیُتهُ  َشْیًئا ِبي ُیْشِركُ  َال  َخِطیَئةً  اْألَْرضِ 

  .)٤(عن سرعة إجابة هللا تعالى، وقبول توبة العبد، ولطفه ورحمته "
 

القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم یصفون هللا تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، وبما      
من غیر تمثیل، وال تكییف، فإذا كان هذا الحدیث یدل على هذه الصفة فهي   �وصفه به رسوله 
  لیست كمثلنا نحن.

  

أعلم الخلق باP، وجب  فما دامت السنة قد جاءت بهذه الصفة على لسان رسول هللا الذي هو     
  .�اإلتباع لرسول هللا 

  

  ولذلك لما سئلت اللجنة الدائمة: هل P صفة الهرولة؟     

                                                           

م، الحافظ، أبو عبد هللا محّمد بن إسحاق بن محّمد بن یحیى بن مندة، العبدّي، األصبهانّي، صاحب اإلما: هو )١(
الّتصانیف، مولده: في سنة عشٍر وثالث مائٍة، أو إحدى عشرة، ومن تصانیفه: كتاب (اإلیمان) وهو من أشهرها، 

 ). ٢١/ ١٧أعالم النبالء للذهبي (ه. انظر: سیر ٣٩٥مات رحمه هللا سنة 
حققه وعلق علیه: الدكتور علي  -أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن منده العبدي -) التوحید٢(

 - هـ  ١٤٢٣، ١ط - مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، دار العلوم والحكم، سوریا - بن محمد ناصر الفقیهي
 ).٧٠ - ٣/٥٦(  -م٢٠٠٢

 والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل الذكر والدعاء، حدیث رقم أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الذكر )٣(
 ).١٣٢٢، (ص: ٦٧٢٨

  ).١٠٠٧النهایة (ص:  )٤(



 ١٢٢

نعم، صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحدیث القدسي الشریف على ما یلیق به قال  " أجابت:
 َوإَِذا َباًعا، ِمْنهُ  َتَقرَّْبتُ  ِذرَاًعا ِإَليَّ  َتَقرَّبَ  َوإَِذا ِذرَاًعا، ِإَلْیهِ  َتَقرَّْبتُ  ِشْبرًا ِإَليَّ الَعْبدُ  َتَقرَّبَ  ِإَذا" تعالى: 

  .)١(، وباP التوفیق. وصلى هللا على نبینا محمد، وآله وصحبه وسلم "" َهْرَوَلةً  َأَتْیُتهُ  ْشًیاامَ  َأتَاِني
ة ثابتة P تعالى كما ولما سئل العثیمین رحمه هللا عن صفة الهرولة؟ أجاب بقوله: " صفة الهرول

في الحدیث الصحیح ... وفیه: " وٕان أتاني یمشي أتیته هرولة "، وهذه الهرولة صفة من صفات 
أفعاله التي یجب علینا اإلیمان بها من غیر تكییف وال تمثیل؛ ألنه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم 

بغیر علم وهو حرام، وبدون  بنفسه، فوجب علینا قبولها بدون تكییف؛ ألن التكییف قول على هللا
  .)٢(" ﴾��W�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�Q﴿ تمثیل؛ ألن هللا یقول: 

  
وقال في موضع آخر: " وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحدیث القدسي "      

أتیته هرولة ": یراد به سرعة قبول هللا تعالى وٕاقباله على عبده المتقرب إلیه المتوجه بقلبه وجوارحه، 
مجازاة هللا للعامل له أكمل من عمل العام، ... وما ذهب إلیه هذا القائل له حظ من النظر، وأن 

  .)٣(لكن القول األول أظهر وأسلم وألیق بمذهب السلف "

                                                           

 -جمع وترتیب: أحمد بن عبد الرزاق الدویش -اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء -فتاوى اللجنة الدائمة )١(
)، وقع على ٦٩٣٢)، فتوى رقم (١٩٦/ ٣( - الریاض –ة للطبعاإلدارة العام - رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء

هذه الفتوى كل من الشیخ: عبد هللا بن قعود، عبد هللا بن غدیان، عبد الرزاق عفیفي، عبد العزیز بن عبد هللا بن 
  باز.

  ).١٨٢/ ١مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ( )٢(
مین:" ولقد تأملت هذه المسألة، وكلما هممت أن أقول )، وقال العثی٣٢٩/ ٣مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ( )٣(

بما ذهب إلیه بعض الناس في هذا الحدیث، وجدتني خائفا أن أقول في كالم هللا عز وجل ما ال أعلم، وأن بقائي 
على ما یدل علیه ظاهر الحدیث مع تنزیه هللا عز وجل عما ال یلیق به من مماثلة الخلق، ومع الكف عن تكییف 

/ ١سلم في عقیدتي، وأبعد لي عن التكلف وال یكلف هللا نفسا إال وسعها ". مجموع فتاوى ورسائل العثیمین (صفاته أ
١٨٨.(  



 ١٢٣

  توحید األلوهیة: في ابن األثیر المبحث الرابع: منهج
  .)١(األلوهیة مصدر أله یأله ألوهة وألوهیة     
یقول ابن فارس: " الهمزة والالم والهاء أصل واحد، وهو التعبد. فاإلله هللا تعالى، وسمي بذلك       

  .)٢(ألنه معبود. ویقال: تأله الرجل: إذا تعبد "
بجمیع أنواع العبادة وٕاخالص وهذا ما یعنیه توحید األلوهیة، فإن توحید األلوهیة هو إفراد هللا      

ادة والقصد، وتوحید ر توحید العبادة، وتوحید اإل -هذا التوحید أیضا- الدین له وحده، ویسمى 
  .)٣(الطلب
ومعنى ذلك أن یتوجه العبد بأعماله التعبدیة كلها، باطنها وظاهرها P تعالى وحده بحیث ال      

  یكون شئ منها لغیره سبحانه.
  ].٣٦[النحل:  ﴾�e�d�e�d�e�d�e�dn�m�l�k�j�i�h�g�fn�m�l�k�j�i�h�g�fn�m�l�k�j�i�h�g�fn�m�l�k�j�i�h�g�f﴿قال تعالى: 

  ].٢٥[األنبیاء:  ﴾����O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AO�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AO�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AO�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A﴿وقال تعالى: 
وهذا التوحید هو أول الدین وآخره، وباطنه وظاهره، وأول دعوة الرسل وآخرها، وهو الذي      

  .)٤(وقعت فیه الخصومة بین أنبیاء هللا تعالى وأممهم، وهو معنى قول ال إله إال هللا
  وقد أشار ابن األثیر رحمه هللا إلى هذا التوحید وهو ما سیوضح في المطالب التالیة.     

  
  المطلب األول: في شرح كلمة التوحید " ال إله إال هللا":

بالعبادة هو معنى " ال إله إال هللا "، وقد تكلم ابن تقدم أن توحید األلوهیة الذي هو افراد هللا       
  األثیر رحمه هللا بكالم مختصر عن ذلك وأحیانا یكون في كالمه إشارة إلى ذلك.

 التَّامَِّة، الدَّْعَوةِ  َهِذهِ  َربَّ  اللَُّهمَّ : النَِّداءَ  َیْسَمعُ  ِحینَ  َقالَ  َمنْ " فمثال: قال عند شرحه حدیث      
َالةِ   َلهُ  َحلَّتْ  َوَعْدَتُه، الَِّذي َمْحُموًدا َمَقاًما َواْبَعْثهُ  َوالَفِضیَلَة، الَوِسیَلةَ  ُمَحمًَّدا آتِ  الَقاِئَمةِ  َوالصَّ
: " وصفها بالتمام ألنها ذكر هللا تعالى، ویدعى بها إلى عبادته، وذلك هو )٥(" الِقَیاَمةِ  َیْومَ  َشَفاَعِتي

                                                           

  )، القاموس المحیط (ص: ٤٦٧/ ١٣)، لسان العرب (٢٢٢٤/ ٦)، الصحاح (٢٢٢/ ٦انظر: تهذیب اللغة ( )١(
١٢٤٢(.                                  

)، وقد ذكر الفیروز آبادي أن في اشتقاق لفظ اإلله ومعناه عشرین قوال. انظر: ١٢٧/ ١مقاییس اللغة ( )٢(
  ).١٢٤٢القاموس المحیط (ص: 

)، القول ١٢(ص:  تح المجید)، ف٩٣/ ٢)، اجتماع الجیوش اإلسالمیة (٤١٨/ ٣) انظر: مدارج السالكین (٣(
 ).١٤/ ١المفید (

 - زیز الحمید في شرح كتاب التوحید الذى هو حق هللا على العبید)، تیسیر الع٤١١/ ٣) انظر: مدارج السالكین (٤(
، ١ط -المكتب االسالمي، بیروت - تحقیق: زهیر الشاویش - سلیمان بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب

 .)٢٠(ص:  -م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣
 ).٤٣٢/ ١، (٦١٤) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب األذان، باب الدعاء عند األذان، حدیث رقم ٥(



 ١٢٤

. أي الدعوة إلى عبادة هللا وحده هو الذي یستحق الكمال )١(الذي یستحق صفة الكمال والتمام "
  والتمام، بال نقص وال إشراك.

 اVَِّ  َرُسولِ  َتْلِبَیةَ  َأنَّ : " َعْنُهَما اVَُّ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اVَِّ  َعْبدِ  َعنْ "  وعند شرحه دعاء التلبیة     
 الَ  َوالُمْلَك، َلكَ  َوالنِّْعَمةَ  الَحْمدَ  ِإنَّ  َلبَّْیَك، َلكَ  َشِریكَ  الَ  َلبَّْیكَ  َلبَّْیَك، اللَُّهمَّ  َلبَّْیكَ : َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى
قال: " وقوله: " الملك " بعد الحمد والنعمة، یرید تعمیم أسباب الطاعة وٕایضاح وجوه  )٢( " َلكَ  َشِریكَ 

لك، وبذلك یتمخض اإلخالص في  االنقیاد والعبادة، فإن الملك الذي هو حاوي جمیع الموجودات
العبودیة واإلجابة، ثم أتبعه بقوله: " ال شریك لك " لیزول الشبه عنه ویستقل بالملك والحمد والنعمة 

  .)٣(منفردا "
ول الحدیث أوالرغباء إلیك " أنه لما قدم في ا في تتمة شرح التلبیة: " ویرید بقوله: " وقال أیضً     

على االنقیاد والطاعة، وقرر ثبوت النعمة له، واستحقاق الحمد علیها،  ذكر التلبیة، التي هي دالة
وعمم بإثبات الملك له، قال: والطلب منك فالسؤال لك، الن من كانت هذه االشیاء له تخصصت 

  . )٤(الرغبة الیه وتحقق العمل له "
  

التي كلف الخلق بقولها، وهي  �لتوحید التي بعث بها رسول هللا اوقال: " ال اله اال هللا: كلمة      
كان مسلما له ما  �وهي العبارة الدالة على االسالم، فكل من یتلفظ بها مع االقرار برسالة النبي 

  .)٥(للمسلمین وعلیه ما علیهم "
  

وبالذي ذكره ابن األثیر رحمه هللا في اختصاص هللا بالعبادة، واإلخالص له فیها، یؤكد معنى      
ي هي إفراد هللا بالعبادة وحده ال شریك له، والبراءة من كل معبود سواه والنفي له، ال إله إال هللا، الذ

  .)٦(فمعنى ال إله إال هللا بإیجاز: ال معبود بحق إال هللا
  

                                                           

 ).١١١) النهایة (ص: ١(
  ).٤٣٣/ ١، (١٥٤٩أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الحج، باب التلبیة، حدیث رقم  )٢(
): " اإلقرار بالربوبیة یستلزم ٢٢/ ٧)، ویقول الشیخ العثیمین رحمه هللا في مجموع فتاواه (٤٢٧/ ٣الشافي ( )٣(

الخالق وهو المدبر لألمور وهو الذي بیده ملكوت كل شيء  اإلقرار باأللوهیة، ... ألنه إذا كان هللا وحده هو
  فالواجب أن تكون العبادة له وحده ال لغیره".

): " والرغباء إلیك والعمل: ... الرغبى مثل ٨٨/ ٨)، یقول النووي رحمه هللا في شرح مسلم (٤٢٨/ ٣الشافي ( )٤(
  صود بالعمل المستحق للعبادة ".سكرى ومعناه هنا الطلب والمسألة إلى من بیده الخیر وهو المق

  ).١٤٠/ ٥الشافي ( )٥(
)، ٢٠٢/ ١٣)(١٠١/ ٣مجموع الفتاوى ( )،٤٢٧/ ١٨)(٢٦١/ ١٥)(٣٢/ ١٢)(٣٨٦/ ٥انظر: تفسیر الطبري( )٦(

)، تیسیر العزیز الحمید ٩٣/ ٤)، أضواء البیان (٩٢)، شرح الطحاویة (ص: ٥٠٨/ ٨)، تفسیر ابن كثیر(٢٠٢
حافظ بن أحمد بن علي  - )، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول٣٦)، فتح المجید (ص: ٥٢(ص: 
/ ٢)،(٧٣/ ١( -م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠، ١ط - دار ابن القیم، الدمام -تحقیق: عمر بن محمود أبو عم -الحكمي

٤١٦.(  



 ١٢٥

  :المطلب الثاني: العبادة وذكر نماذج على أنواعها
یر رحمه هللا عن بعض أنواع العبادة، ووجوب صرفها P تعالى دون كل من تحدث ابن األث     

  سواه، وفیما یلي بیان آرائه في هذه المسائل.
  : معنى العبادة:أوالً 

  مصدر عبد یعبد عبادًة. :العبادة لغةً 
 ابن فارس: " العین والباء والدال أصالن صحیحان، كأنهما متضادان، واألول من ذینك قال     

  .)١(صلین یدل على لین وذل، واآلخر على شدة وغلظ "األ
والعبادة تطلق في اللغة على معان متعددة منها: الخضوع والذلة، والقوة والصالبة، والطاعة      

  .)٢(والمملوكیة، والتنسك، واألنفة، والكراهة
  وال تخرج عنهما.والمتأمل في هذه المعاني یراها ترجع إلى األصلین اللذین ذكرهما ابن فارس      

تتنوع معاني العبادة بحسب اعتبارات سیاقاتها، فالعبادة باعتبار أصلها هي  العبادة اصطالحًا:
مصدر بمعنى التعبد، وهي بهذا المعنى التذلل P والخضوع له بفعل األوامر واجتناب النواهي، مع 

  المحبة والتعظیم.
متعبد به، وهي بهذا المعنى اسم جامع لكل ما یحبه والعبادة باعتبار أفرادها هي اسم بمعنى ال     

  .)٣(هللا من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة
  . )٤(وعبارات أهل العلم في تعریف العبادة وٕان اختلفت وتعددت فهي ال تخرج عما سبق     

  ا: أنواع العبادة:ثانیً  
ي تعّبده هللا تعالى بها من األعمال تبین مما سبق أن العبادة تشمل جمیع أفعال اإلنسان الت     

  واألقوال واالعتقادات.
  فالعبادة إذا أنواع كثیرة، ومما وقفت علیه منها مما ذكره ابن األثیر ما یأتي:     

  الدعاء:_ ١
: " مخ الشيء: خالصه. )٥(" ةِ ادَ بَ عِ الْ  خُّ مُ  اءُ عَ " الدُّ قال ابن األثیر رحمه هللا عند شرح حدیث      

 ن مخها ألمرین:وٕانما كا
                                                           

  ).٢٠٥/ ٤مقاییس اللغة () ١(
  ) .٢٧٣، ٢٧٢/ ٣لسان العرب ( ) وما بعدها،٥٠٣/ ٢)، الصحاح (١٤١-١٣٦/ ٢انظر: تهذیب اللغة ( )٢(
  ).١١٣انظر: تقریب التدمریة (ص:  )٣(
 )،٤٤٨/ ٢)، منهاج السنة النبویة (١٥٣، ١٤٩/ ١٠)، مجموع الفتاوى (٣٣٣/ ٨انظر: تفسیر الطبري ( )٤(

ن تیمیة تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد اب -العبودیة
 - م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٧ط - المكتب اإلسالمي، بیروت -تحقیق: محمد زهیر الشاویش -الحراني الحنبلي الدمشقي

) فإنه هام في تفصیل العبادة وما یتعلق بها فقد بسط شیخ اإلسالم الكالم في الحدیث عنها، تفسیر ابن ٤٤(ص: 
  ).١٤د (ص: )، فتح المجی٢٩)، تیسیر العزیز الحمید (ص: ١٣٤/ ١كثیر(

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي،  -أخرجه الطبراني في المعجم األوسط= المعجم األوسط )٥(
دار  -تحقیق: طارق بن عوض هللا بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني -الشامي، أبو القاسم الطبراني



 ١٢٦

  أنه امتثال أمر هللا تعالى حیث قال: ادعوني أستجب لكم فهو محض العبادة وخالصها. أحدهما:
أنه إذا رأى نجاح األمور من هللا قطع أمله عما سواه، ودعاه لحاجته وحده. وهذا هو أصل  الثاني:
  .)١(العبادة "

  

كده العلماء في حدیثهم عن دیث هو ما یؤ ما ذكره اإلمام ابن األثیر رحمه هللا في شرح الح     
فذكر رحمه هللا أن الدعاء هو امتثال ألمر هللا وأن ذلك محض العبادة، وهذا ما ذكره هللا ، الدعاء

�����j�i�h�g�f�e�d�c�b�a﴿في آیات كثیرة، قال تعالى:  �̀_� �̂]�\�[j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[﴾ 
�����X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M﴿]، وقال تعالى: ٣٠[لقمان: 

Z�YZ�YZ�YZ�Y﴾ :فسمى هللا الدعاء عبادة. ]،٦٠[غافر  
  

وذكر رحمه هللا أنه ال یدعى وال یرجى إال هللا وحده، وأن هذا هو أصل العبادة وحقیقتها،       
ُثكَ  ِإنِّي ُغالُم، َیا"  البن عباس �وهذا ما یؤكده ویبینه قول النبي   َیْحَفْظَك، هللاَ  اْحَفظِ  َحِدیثًا، ُمَحدِّ

 اْألَْقالُم، ُرِفَعتِ  َفَقدْ  ِباdِ، َفاْسَتِعنْ  اْسَتَعْنَت، َوإَِذا َهللا، َفاْسَألِ  َسأَْلَت، ِإَذا َهَك،ُتَجا َتِجْدهُ  هللاَ  اْحَفظِ 
 َوَلو اْسَتَطاَعْت، َلَما َلَك، َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  َیْكُتْبهُ  َلمْ  ِبَشْيءٍ  َیْنَفُعوَنكَ  اْألُمَّةُ  َجاَءتِ  َفَلوْ  اْلُكُتُب، َوَجفَّتِ 
، فهو أمٌر باإلخالص P تعالى في )٢(" اْسَتَطاَعتْ  َما َلَك، هللاُ  َیْكتُْبهُ  َلمْ  ِبَشْيءٍ  َتُضرَّكَ  َأنْ  َأرَاَدتْ 

السؤال واالستعانة بأن ال یسأل إّال هللا، وال یستعان إّال به، وهذا أمٌر متعّیٌن على كّل مسلم " ألّن 
ة واالفتقار، وفیه االعتراف بقدرة المسؤول على السؤال فیه إظهار الّذّل من السائل والمسكنة والحاج

دفع هذا الضرر ونیل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار، وال یصلح الّذّل واالفتقار إّال P وحده؛ 
  .)٣(ألّنه حقیقة العبودیة "

                                                                                                                                                                          

، باب ما جاء في فضل الدعاء، حدیث )، والترمذي في سننه، كتاب الدعوات٢٩٣/ ٣الحرمین، القاهرة (
  ) وضعفه األلباني في الموضع نفسه.٧٦٥، (ص: ٣٣٧١رقم

:" الدعاء هو العبادة".انظر: �والحدیث الصحیح في هذا الباب القریب من معنى الحدیث السابق هو قول النبي 
  ).١٢٧/ ٢( -٥ط -مكتبة المعارف، الریاض -محمد ناصر الدین األلباني -صحیح الترغیب والترهیب

  ).٨٦٠النهایة (ص:  )١(
)، وصححه األرنؤوط في تحقیقه للمسند في الموضع نفسه، واآلجري في ٤٨٧/ ٤أخرجه أحمد في مسنده ( )٢(

صحیح الجامع )، وصححه األلباني في صحیح الجامع= ١٠٧/ ٢)، وابن منده في التوحید (٨٣١/ ٢الشریعة (
 - اصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلبانيأبو عبد الرحمن محمد ن -الصغیر وزیاداته
  ).١٣١٧/ ٢( -المكتب اإلسالمي

زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  - انظر: جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثًا من جوامع الكلم )٣(
دار السالم  - حمد األحمدي أبو النورتحقیق: الدكتور م -بن الحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي

): " ٢٤٤)، ویقول ابن األثیر في النهایة (ص: ٤٨١/ ١( - م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤، ٢ط - للطباعة والنشر والتوزیع
الحوقلة بتقدیم القاف على الالم، والمراد من هذه الكلمة إظهار الفقر إلى هللا بطلب المعونة منه على ما یحاول من 

  العبودیة ". األمور، وهو حقیقة 



 ١٢٧

  

  الخوف:_ ٢
 َبْینَ  ِفیَما َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى اVَِّ  َرُسولُ  َساَفرَ " قال ابن األثیر رحمه هللا عند شرح حدیث       

لما قال " آمنًا " فأطلق األمن عقبه  : ")١(" َرْكَعَتْینِ  َفَصلَّى اVََّ، ِإالَّ  َیَخافُ  َال  آَمنَّا َواْلَمِدیَنةِ  َمكَّةَ 
كذلك  �بقوله: " ال یخاف إال هللا تعالى " فقید ذلك اإلطالق ألنه واجب، وقد كانت حالة النبي 

...ثم قال: " الخوف إنما یكون  )٢(" وفاً خَ  هُ م لَ كُ شدَّ أَ وَ  اdِ بِ  رفكمْ عْ ي أَ نِّ " إِ ل في بعض أقواله: حتى قا
في الغالب من غیر رب العالمین، كاآلدمیین والشیاطین والسباع والهوام وما یتقیه اإلنسان من 

یرید  - ال رب العالمین " مضرات الحیوانات؛ فلما أطلق األمن دخل هؤالء فیه فلما استثنى وقال:" إ
؛ جعل الذي  - رب هذه الموجودات كلها، فإن العالمین جمع عالم وهو كل موجود سوى هللا تعالى

یخافه ربها وأنه بمكانه من الخوف لهذا الوصف وهو الربوبیة، فلیس بضار مع أمنه من هذه 
  .)٣(األشیاء أن یخاف ربها"

یمة، ومن الدرجات العالیة الرفیعة، والخوف من هللا هو الخوف من هللا من أعمال القلوب العظ     
تعظیما واجالال له، ومنهج الرسل ومن تبعهم قائم على الخوف من هللا، باالضافة الى االعمال 

��º�¹«�¼�����﴿القلبیة االخرى من المحبة والرجاء وغیر ذلك، قال تعالى:  �̧¶�¼�»�º�¹� �̧¶�¼�»�º�¹� �̧¶�¼�»�º�¹� �̧¶
É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½﴾  :٥٧[اإلسراء.[  

]: منزلة الخوف، ٥[الفاتحة:  ﴾����U�T�S�RU�T�S�RU�T�S�RU�T�S�R﴿ابن القیم رحمه هللا: " ومن منازل  قال     
�����S�R�S�R�S�R�S�R﴿وهي من أجل منازل الطریق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد، قال هللا تعالى: 

\�[�Z�Y�X�W�V�U�T\�[�Z�Y�X�W�V�U�T\�[�Z�Y�X�W�V�U�T\�[�Z�Y�X�W�V�U�T﴾  :آل عمران]٤( ]"١٧٥( .  
لى فعل المستحبات، والخوف لیس مقصودا لذاته، بل الخوف المطلوب هو الذي یحمل ع     

  .)٥(وعلى فعل الواجبات قبلها، وعلى ترك الشبهات، والمحرمات قبلها
  

                                                           

 -أبو عبد هللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان الشافعي -أخرجه الشافعي في مسنده= مسند الشافعي )١(
)، والنسائي في سننه، كتاب تقصیر الصالة في السفر، حدیث ٤٨(ص:  - ه١٤٠٠- دار الكتب العلمیة، بیروت

خرج من مّكة إلى المدینة ال یخاف إّال رّب  � ) عن ابن عباس، بلفظ" أّن رسول ا}ّ ٢٣٥)، (ص: ١٤٣٥رقم (
  العالمین یصّلي ركعتین"، وصححه األلباني رحمه هللا في الموضع نفسه. 

 ِإنِّي َوا}َِّ، َأَما قال: " �لم یجد الباحث حدیثًا بهذا اللفظ، ولكن أخرج مسلم قریبًا من معناه، " أن رسول هللا  )٢(
" ، صحیح مسلم، كتاب الصیام، باب بیان أن القبلة في الصوم لیست محرمة على من لم  َلهُ  اُكمْ َوَأْخشَ  ِ}َِّ، َألْتَقاُكمْ 

 ).  ٥٠٧، (ص: ١١٠٨تحرك شهوته، حدیث رقم 
  ).١٠٤، ١٠٣/ ٢الشافي ( )٣(
):" وفي هذه اآلیة وجوب الخوف ١٥٧)، قال السعدي رحمه هللا في تفسیره (ص: ٥٠٧/ ١مدارج السالكین ( )٤(

   وحده، وأنه من لوازم اإلیمان، فعلى قدر إیمان العبد یكون خوفه من هللا".من هللا
  ).٥١٠/ ١انظر: مدارج السالكین ( )٥(



 ١٢٨

  .في نواقض التوحید ابن األثیر المبحث الخامس: منهج
  

تحدث ابن األثیر رحمه هللا عن كثیر من األعمال واألقوال واالعتقادات التي تنافي توحید      
ا، إما بكالم مختصر وٕاما بتفصیل أحیانا، وسیتم ذكر كل األلوهیة أو تقدح فیه، وبین رأیه فیه

  ناقض في مطلب ثم التعقیب علیه بموافقته ألهل السنة أو مخالفته لهم.
  

  :المطلب األول: النفاق
 تحدث ابن األثیر رحمه هللا عن النفاق لغة واصطالحا، وعن أنواع النفاق، وبین مراد بعض     

  األحادیث التي وردت فیها لفظة النفاق. 
فقال رحمه هللا في تعریف النفاق لغة: " أصله في اللغة معروف، یقال: نافق ینافق منافقة      

ونفاقا، وهو مأخوذ من النافقاء: أحد جحرة الیربوع، إذا طلب من واحد هرب إلى اآلخر، وخرج منه. 
  .)١(فیه، لستره كفره " وقیل: هو من النفق: وهو السرب الذي یستتر

ثم عرفه اصطالحا " شرعا "، فقال: " وهو اسم إسالمي، لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص      
  . )٢(به، وهو الذي یستر كفره ویظهر إیمانه "

ومن خالل شرح ابن األثیر رحمه هللا لألحادیث التي وردت فیها لفظة النفاق، تبین أنه یجعل      
  قسم واحد، وأنه لیس على درجة واحدة. النفاق أكثر من

: " وأراد )٣(فقسم وصفه بأنه نوع من الظاهر والباطن، فقال في شرحه حدیث " نافق حنظلة "     
أخلصت، وٕاذا انفردت عنه رغبت في  �به في الحدیث: أنني في الظاهر إذا كنت عند النبي 
طن، وما كان یرضى أن یسامح به نفسه، الدنیا، وتركت ما كنت علیه، فكأنه نوع من الظاهر والبا

  . )٤(أجمعین، یؤاخذون أنفسهم بأقل األشیاء " - رضي هللا عنهم  - وكذلك كان الصحابة 
 َكاَنتْ  َوَمنْ  َخاِلًصا، ُمَناِفًقا َكانَ  ِفیهِ  ُكنَّ  َمنْ  َأْرَبعٌ " أو سماه نفاق العمل كما في شرحه حدیث      
 َوإَِذا َكَذَب، َحدَّثَ  َوإَِذا َخاَن، اْؤُتِمنَ  ِإَذا: َیَدَعَها َحتَّى النَِّفاقِ  ِمنَ  َخْصَلةٌ  ِفیهِ  َكاَنتْ  ِمْنُهنَّ  َخْصَلةٌ  ِفیهِ 

، حیث نقل في شرحه كالم الترمذي حیث قال الترمذي: " معنى )٥(" َفَجرَ  َخاَصمَ  َوإَِذا َغَدَر، َعاَهدَ 
  . )٦(" �عهد رسول هللا هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وٕانما كان التكذیب على 

                                                           

  ).٩٣٤النهایة (ص:  )١(
  .)٩٣٤(ص: ) المصدر السابق ٢(
، ٢٧٥٠) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور اآلخرة، حدیث رقم ٣(

  .)١٣٤٧(ص: 
)، وقال في شرحه حدیث " أكثر منافقي هذه األمة ٩٣٤)، وانظر النهایة (ص: ٣١٧/ ١) جامع األصول (٤(

)، وفي موضع ٩٣٤قراؤها ": " أراد بالنفاق هاهنا الریاء ألن كلیهما إظهار غیر ما في الباطن ". النهایة (ص: 
اله كحال المنافقین الذین كانوا على عهد النبي آخر في شرح الحدیث ذكر أن من یحفظ القرآن ویعتقد تضییعه ح

  ).٧٣٩. انظر النهایة (ص: �
  ).٢٥/ ١، (٣٤) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب اإلیمان، باب عالمة المنافق، حدیث رقم ٥(
  ).٥٦٩/ ١١) جامع األصول (٦(



 ١٢٩

ویدل استدالل ابن األثیر بكالم الترمذي السابق أن النفاق على قسمین، أو أنه لیس درجة      
  واحدة، أو قسم نفاق العمل، وقسم نفاق التكذیب كما سماه.

قال ابن فارس: " النون والفاء والقاف أصالن صحیحان، یدل ... اآلخر على إخفاء  :النفاق لغةً 
  .)١(ٕاغماضه "شيء و 
فالنفاق مأخوذ من النفق، وهو السرب في األرض الذي یستتر فیه؛ فسمي بذلك؛ ألن المنافق      

  یستر كفره.
وقیل إنه مأخوذ من نافقاء الیربوع، وهو باب جحره؛ ألنه في ظاهره أرض مستویة وباطنه      

ذا الفعل أن یخدع الصیاد؛ حفرة قد أعدها الیربوع للتخلص من الخطر وقت الحاجة؛ فاستطاع به
  .)٢(فكذلك المنافق یظهر خالف ما یبطن

هو إظهار اإلسالم وٕابطان الكفر، أو هو مخالفة الباطن للظاهر، وٕاظهار القول  النفاق اصطالحًا:
  باللسان، أو الفعل؛ بخالف ما في القلب من االعتقاد.

لخاص، وٕان كان أصله الذي أخذ والنفاق: هو مصطلح شرعي لم تعرفه العرب بهذا المعنى ا     
  .)٣(منه في اللغة معروفا

والنفاق درجات ومراتب؛ منه ما هو مخرج من اإلسالم، ومنه غیر مخرج من الملة، فهو على      
 :)٤(قسمین

 :النفاق األكبر المخرج من الملة، والموجب للخلود في الدرك األسفل من النار أوًال:
ویترتب على هذا النوع ما  ار اإلیمان على اللسان والجوارح،هو إبطان الكفر في القلب، وٕاظه

  الكفر األكبر؛ من حیث انتفاء اإلیمان عن صاحبه، وخلوده في جهنم. یترتب على
 :النفاق األصغر؛ غیر المخرج من الملة ثانیًا:

هو النفاق العملي، وهو أن یظهر اإلنسان عالنیة صالحة، ویبطن ما یخالف ذلك، وهو معّرض 
 .تناله شفاعة الشافعین بإذن هللا نعذاب كسائر المعاصي، دون الخلود في النار، وصاحبه مملل

  :وتختلف عبارات العلماء في إیضاح هذین النوعین
 ،)٥(فبعضهم یقسم النفاق إلى نفاق اعتقادي مخرج من الملة، وٕالى نفاق عملي، كاإلمام الترمذي

 والحافظ ابن كثیر وغیرهم.

                                                           

  ).٤٥٤/ ٥) مقاییس اللغة (١(
  ).٤٣١/ ٢٦)، تاج العروس (٨١٩غریب القرآن (ص: )، المفردات في ٣٥٩، ١٠/٣٥٨انظر: لسان العرب ( )٢(
 ).٢٣٥) انظر: المصادر السابقة، واإلیمان البن تیمیة (ص: ٣(
أبو العال محمد عبد الرحمن  -)، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي٤٧/ ٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٤(

أحمد بن  -)، فتح الباري شرح صحیح البخاري٣٢٢/ ٧( -دار الكتب العلمیة، بیروت -بن عبد الرحیم المباركفورى
)، جامع العلوم والحكم ٨٩/ ١( - هـ١٣٧٩دار المعرفة ، بیروت،  -علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي

)٤٨١/ ٢ ( 
 )، وقد سبق ذكر كالم الترمذي عند استشهاد ابن األثیر به.٣٢٢/ ٧) انظر: تحفة األحوذي (٥(



 ١٣٠

الخیر وٕاسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي، وهو  كثیر رحمه هللا: " النفاق هو إظهارقال الحافظ ابن 
  .)١(من أكبر الذنوب ..." الذي یخلد صاحبه في النار، وعملي وهو

إلى نفاق أكبر مخرج من الملة وٕالى نفاق أصغر غیر مخرج من الملة،  النفاق هم یقسموبعض      
رحمه هللا: " فمن النفاق ما هو أكبر  حمهما هللا، یقول شیخ اإلسالمكاإلمامین ابن تیمیة وابن القیم ر 

ویكون صاحبه في الدرك األسفل من النار؛ كنفاق عبد هللا بن أبي وغیره؛ بأن یظهر تكذیب 
الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض 

نحو ذلك مما ال یكون صاحبه إال عدوا P ورسوله، ... وأما النفاق دینه أو المساءة بظهور دینه، و 
األصغر: فهو النفاق في األعمال ونحوها: مثل أن یكذب إذا حدث ویخلف إذا وعد ویخون إذا 

  .)٢(اؤتمن أو یفجر إذا خاصم "
ن: أكبر، وفي بیان أقسان النفاق یقول ابن القیم رحمه هللا : " وأما النفاق: ... وهو نوعا      

 Pوأصغر، فاألكبر یوجب الخلود في النار في دركها األسفل، وهو أن یظهر للمسلمین إیمانه با
  .)٣("ه ومالئكته وكتبه ورسله والیوم اآلخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب ب

صطالحا، ومما تقدم یتبین صحة ما ذهب الیه ابن األثیر رحمه هللا في تعریف النفاق لغة وا     
  وفي تقسیم النفاق الى قسمین، وأن هذا التقسیم هو مقتضى النصوص الشرعیة.

  :المطلب الثاني: الكفر وأنواعه
تحدث ابن األثیر رحمه هللا عن أصل الكفر لغة، وعن أقسامه التي قسمها العلماء، وتطرق لمسألة 

  حكم من أنكر معلوما من الدین بالضرورة. بخلق القرآن، وكذلك بینلقول وقع فیها التكفیر: وهي ا
، وقال في موضع آخر: " أصل )٤(فقال رحمه هللا في بیان أصل الكفر: " أصل الكفر: الستر"

  . )٥(الكفر: تغطیة الشيء تغطیة تستهلكه "
حدهما الكفر بأصل قال:" والكفر صنفان: أ ةوفي بیان أقسام الكفر، وأنه لیس درجة واحد     

  .)٦(اإلیمان وهو ضده، واآلخر الكفر بفرع من فروع اإلسالم، فال یخرج به عن أصل اإلیمان "
وهو أن من الكفر ما یناقض اإلیمان ویخرج من الملة، وأن منه ما  - وأكد رحمه هللا هذا األمر     

  . )٧(ظة الكفروذلك عند شرحه لعدة أحادیث وردت فیها إطالق لف –ال یناقض اإلیمان 
                                                           

 ).١٧٦ /١تفسیر ابن كثیر ( )١(
  ).٤٣٥، ٤٣٤/ ٢٨) مجموع الفتاوى (٢(
بالتفصیل عن المنافقین ، وقد تحدث ابن القیم رحمه هللا في هذا الكتاب )٣٥٥، ٣٥٤/ ١) مدارج السالكین (٣(

  وصفاتهم، وتفسیر االیات التي نزلت فیهم.
  ).٦٩/ ١٠) جامع األصول (٤(
  ).٨٠٧) النهایة (ص: ٥(
  ).٨٠٦) المصدر السابق (ص: ٦(
) فمثال: ذكر قول ابن عباس رضي هللا عنه عندما سئل عن قول هللا " ومن لم یحكم بما أنزل هللا فأولئك هم ٧(

، أي كفرهم لیس )٨٠٦(ص: الكافرون"، قال ابن عباس: " هم كفرة، ولیسوا كمن كفر باP والیوم اآلخر" النهایة 
  كفرا اكبر مخرج من الملة، وٕانما هو كفر دون كفر. 



 ١٣١

وتطرق ابن األثیر رحمه هللا إلى مسألة القول بخلق القرآن، ونقل قول اإلمام األزهري في حكم      
من قال بخلق القرآن، فقال ابن األثیر: " قال الهروي: سئل األزهري عمن یقول بخلق القرآن: 

مثل ما قال، ثم قال في  أتسمیه كافرا؟ فقال: الذي یقوله كفر، فأعید علیه السؤال ثالثا ویقول
  .)١(اآلخر: قد یقول المسلم كفرا "

قال ابن فارس: " الكاف والفاء والراء أصل صحیح یدل على معنى واحد، وهو الستر  :الكفر لغةً 
  .)٢(والتغطیة "

فیقال لمن غطى درعه بثوب: قد كفر درعه، ویقال: كفر الزارع البذر في األرض: إذا غطاه      
اللیل كافرًا لتغطیته كل شيء، والكفر: ضد اإلیمان؛ سمي بذلك ألنه تغطیة للحق،  بالتراب، وسمي

  .)٣(والكفر جحود النعمة، وهو نقیض الشكر، والكافر: جاحد ألنعم هللا تعالى
هو ضد اإلیمان، أو عدم اإلیمان، أو ما یناقض اإلیمان؛ من اعتقاد، أو قول، أو  الكفر اصطالحًا:

  عمل.
من  �فر باP عز وجل، وعدم اإلیمان به سبحانه وتعالى، أو بما جاء به رسوله هو الك والكفر:

التشریع، أو إنكار شيء من ذلك، أو اإلیمان ببعضه دون بعض؛ سواء كان معه تكذیب، أو لم 
یكن معه تكذیب؛ بل مجرد شك وریب، أو توقف، أو إعراض، أو حسد، أو كبر، أو بغض الدین، 

 به، أو عداوته، أو اتباع لبعض األهواء الصادة عن اتباع حكم هللاأو س �أو بغض الرسول 
  .)٤(ویقع الكفر: باعتقاد القلب، وبالفعل، وبالقول، وبالشك، وبالترك، سبحانه وتعالى

                                                                                                                                                                          

اآلخر " إن األوس والخزرج ذكروا ما كان  - أي ابن عباس  - ومنه حدیثه  ابن األثیر أمثلة أخرى فقال: " ثم ضرب
منهم في الجاهلیة، فثار بعضهم إلى بعض بالسیوف، فأنزل هللا تعالى " وكیف تكفرون وأنتم تتلى علیكم آیات هللا 

  تهم ما كانوا علیه من األلفة والمودة ".ولم یكن ذلك على الكفر باP، ولكن على تغطی وفیكم رسوله "
وقال أیضا:" ومنه حدیث ابن مسعود " إذا قال الرجل للرجل: أنت لي عدو، فقد كفر أحدهما باإلسالم" أراد كفر 

  نعمته، ألن هللا ألف بین قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا، فمن لم یعرفها فقد كفرها ".
  الحیات خشیة النار فقد كفر " أي كفر النعمة ". وقال أیضا:" ومنه الحدیث "من ترك قتل

وقال أیضا:" وكذلك الحدیث اآلخر "من أتى حائضا فقد كفر". انظر: هذه األمثلة كلها في كتاب النهایة (ص: 
  ).٣٤٣/ ٢)، وانظر: الشافي (٨٠٧

  .)٨٠٧، ٨٠٦(ص: ) النهایة ١(
  ).١٩١/ ٥) مقاییس اللغة (٢(
)، القاموس المحیط ١٤٤/ ٥)، لسان العرب (٢٧١)، مختار الصحاح (ص: ١١٠/ ١٠) انظر: تهذیب اللغة (٣(

  ).٧١٤)، المفردات في غریب القرآن (ص: ٥١، ٥٠/ ١٤)، تاج العروس (٤٧١، ٤٧٠(ص: 
حققه وعلق علیه:  - أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري -) انظر: المصادر السابقة، وشرح السنة٤(

، ٩٩، ٧٣(ص:  -م٢٠٠٠-ه١٤٢١، ٣ط -دار السلف، دار الصمیعي، السعودیة - خالد بن قاسم الّردادي
)، الصارم المسلول على ٣٣٥/ ١٢)، مجموع الفتاوى (٥٠، ٤٩/ ١)، اإلحكام في أصول األحكام البن حزم (١٢٣

محي  تحقیق: محمد -تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم ابن تیمیة الحراني -شاتم الرسول
  ).٥٢٤، ٥١٢(ص:  -المملكة العربیة السعودیة -الدین عبد الحمید



 ١٣٢

والكفر على درجات ومراتب، ومنه ما هو مخرج من الملة، ومنه غیر مخرج من الملة، فهو      
  :)١(على قسمین

كبر: وهو یناقض اإلیمان، ویخرج صاحبه من اإلسالم، ویوجب لصاحبه الخلود الكفر األ األول:
  في النار، وال تناله شفاعة الشافعین، ویكون باالعتقاد، وبالقول، وبالفعل.

الكفر األصغر: وهو ما ال یناقض أصل اإلیمان؛ بل ینقصه ویضعفه، وقد أطلقه الشارع  الثاني:
الزجر والتهدید؛ وهو مقتض الستحقاق الوعید والعذاب  على بعض المعاصي والذنوب على سبیل

  دون الخلود في النار، وصاحب هذا الكفر ممن تنالهم شفاعة الشافعین.
فالكفر األكبر: هو ، فر فنوعان: كفر أكبر، وكفر أصغریقول ابن القیم رحمه هللا: " فأما الك     

 )٢(د دون الخلود، كما في قوله تعالىالموجب للخلود في النار، واألصغر موجب الستحقاق الوعی
وكفر : كفر تكذیب، وكفر استكبار وٕاباء مع التصدیق، )٣(...، وأما الكفر األكبر: فخمسة أنواع

فأما كفر التكذیب فهو اعتقاد كذب الرسل، ... وأما كفر اإلباء ، إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق
وال قابله باإلنكار، وٕانما تلقاه باإلباء  واالستكبار فنحو كفر إبلیس، فإنه لم یجحد أمر هللا

واالستكبار، ... وأما كفر اإلعراض فأن یعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، ال یصدقه وال یكذبه، وال 
وأما كفر الشك فإنه ال یجزم بصدقه وال ،  یصغي إلى ما جاء به البتة، ...یوالیه وال یعادیه، وال

النفاق فهو أن یظهر بلسانه اإلیمان، وینطوي بقلبه على  یكذبه، بل یشك في أمره، ... وأما كفر
  .)٤(التكذیب "

ما سبق یتبین صحة ما ذهب الیه ابن األثیر رحمه هللا في تعریفه للكفر، وموافقته ألهل مو       
السنة في قولهم أن الكفر الوارد في النصوص على قسمین، قسم مخرج من الملة، وقسم كفر دون 

  الملة.كفر غیر مخرج من 
  ولكن یبقى أمران ذكرهما ابن األثیر رحمه هللا، البد من زیادة توضیح وبیان لهما.

                                                           

تحقیق: مختار أحمد الندوي عبد العلي  -أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیهقي - ) انظر: شعب اإلیمان١(
هـ  ١٤٢٣، ١ط - مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالهند -عبد الحمید حامد

محمد بن أبي بكر بن أیوب  -)، الصالة وأحكام تاركها٣٤٥، ٣٤٤/ ١)، مدارج السالكین (٩٢/ ١( -م ٢٠٠٣ -
/ ١)، فتح الباري البن حجر (٥٦(ص:   -مكتبة الثقافة بالمدینة المنورة - بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة

 ) .٣٢٣(ص:  )، شرح الطحاویة١٨١)، العلو للعلي الغفار (ص: ٨٥، ٨٣
)  ١٢٨) ثم ضرب أمثلة كثیرة للكفر األصغر، ومنها التي سبق وأن ذكرها ابن األثیر رحمه هللا. انظر: (ص:٢(

 )٨٠٧، ٨٠٦في هذه الرسالة، والنهایة (ص: 
ف ) وقد ذكر ابن األثیر رحمه هللا بعضا من أنواع هذا الكفر فقال:" الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار، بأال یعر ٣(

هللا أصال وال یعترف به، وكفر جحود، ككفر إبلیس، یعرف هللا بقلبه وال یقر بلسانه، وكفر عناد، وهو أن یعترف 
بقلبه ویعترف بلسانه وال یدین به، حسدا وبغیا، ككفر أبي جهل وأضرابه، وكفر نفاق، وهو أن یقر بلسانه وال یعتقد 

 ).٨٠٦بقلبه". النهایة (ص: 
 )٣٤٧، ٣٤٤/ ١() مدارج السالكین ٤(



 ١٣٣

قول ابن األثیر رحمه هللا عند ذكره أنواع الكفر: " والكفر صنفان: أحدهما ... ،  األمر األول:     
فیه إجمال  ، فقوله هذا)١(واآلخر: الكفر بفرع من فروع اإلسالم، فال یخرج به عن أصل اإلیمان "

یحتاج إلى بیان، فالبد من أن یبین رحمه هللا أنه من كفر بشئ معلوم من الدین بالضرورة، أو 
  .)٢(منقول إلینا بالتواتر، أو انعقد علیه اإلجماع مختارا عالما بذلك، فهو كافر

بي د أوذلك عند حدیثه عن مانعي الزكاة في عه ،آخر إال أنه بین ذلك في موضع رغم إجمالهو    
  .)٣(" من أنكر فرضیة أحد أركان اإلسالم كان كافرا باإلجماع "بكر رضي هللا عنه حیث قال:

وهو ما ذكره ابن األثیر رحمه هللا عن األزهري نقال عن الهروي في عدم تكفیر  األمر الثاني:     
ن یقول بخلق القائل بخلق القرآن، حیث قال ابن األثیر رحمه هللا: " قال الهروي: سئل األزهري عم

القرآن: أتسمیه كافرا؟ فقال: الذي یقوله كفر، فأعید علیه السؤال ثالثا ویقول مثل ما قال، ثم قال 
، وهذا خالف ما علیه أهل السنة والجماعة من تكفیرهم للقائل )٤(في اآلخر: قد یقول المسلم كفرا "

لق القران، ومن أولئك األئمة بخلق القرآن، فالمشهور عن أئمة اإلسالم القول بتكفیر القائل بخ
األعالم الذین صرحوا بتكفیر القائل بخلق القرآن: اإلمام البخاري، والدارمي، واألشعري، والخالل، 

  .)٥(وابن بطة، وغیرهم كثیر

                                                           

  ).٨٠٦(ص: ) النهایة ١(
) المراد بالضرورة هنا ما ال یقع فیه شك أو شبه، مما هو معلوم ظاهر عند الجمیع، واإلنكار بمعنى الجحود، ٢(

وعدم االعتراف وانتفاء اإلقرار، والمقصود بحكم معلوم من الدین بالضرورة: ما كان ظاهرًا متواترًا من أحكام الدین 
د الخاص والعام، مما أجمع علیه العلماء إجماعًا قطعیًا مثل: توحید هللا تعالى وتنزیهه عن النقص والولد معلومًا عن

والشریك، ووجوب أحد أركان اإلسالم كالصالة والزكاة والصیام وغیر ذلك، وتحریم المحرمات الظاهرة المتواترة مثل 
محمد أنور شاه  -ر: إكفار الملحدین في ضروریات الّدینالربا والخمر والزنا ونكاح ذوات المحارم وغیر ذلك. انظ

نواقض )، ٧٤(ص:  - م ٢٠٠٤-هـ  ١٤٢٤، ٣ط - المجلس العلمي، باكستان -بن معظم شاه الكشمیري الهندي
: (ص - هـ١٤٢٧، ٣ط - مدار الوطن للنشر -عبد العزیز بن محمد بن علي العبد اللطیف -اإلیمان القولیة والعملیة

  ث المسألة وتكلم عنها بتوسٍع وتفصیٍل.فقد بح )٢٤٧ - ٢٤٢
  ).٨٠٧(ص: ) النهایة ٣(
  ).٨٠٧، ٨٠٦(ص:  مصدر السابق) ال٤(
)، السنة ألبي بكر بن ٥٤٥، ٥٢٧/ ١) انظر: كالم هؤالء األئمة في المصادر التالیة: نقض اإلمام الدارمي (٥(

ذكر اإلمام الاللكائي رحمه هللا نقوال  ) وقد٣٤٥/ ٢)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٣٢/ ٥الخالل (
) وأیضا نقل البخاري ٢٩عن كثیر من السلف في تكفیرهم من قال القران مخلوق، خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 

أبو عبد هللا عبید هللا بن  -رحمه هللا في كتابه هذا نقوال عن السلف في تكفیرهم للقائل بخلق القران، اإلبانة الكبرى
تحقیق: رضا معطي، وعثمان األثیوبي، ویوسف  -محمد بن حمدان العكبري المعروف بابن بّطة العكبري محمد بن

)، اإلبانة عن أصول الدیانة ٥/ ٦( - م ١٩٨٨ –ه ١٤٠٩، ١ط -دار الرایة للنشر والتوزیع، الریاض - الوابل
 ).٩٥(ص: 



 ١٣٤

ولكن مع ذلك یقال: قد یحتمل كالم األزهري رحمه هللا عدم تكفیر المعین فهذا حق، وهو بذلك      
ة والجماعة، ویدل على ذلك قوله: " قد یقول المسلم كفرا "، فیعذر لجهله أو موافق لمنهج أهل السن

  إكراهه.
فأهل السنة یفرقون بین تكفیر المطلق، وتكفیر المعین، ففي األول یطلق القول بتكفیر      

فیقال: من قال كذا: أو فعل كذا، فهو كافر، وفي الثاني وهو  - الذي تلبس بالكفر - صاحبه
  .)١(الذي قاله أو فعله ال یحكم بكفره، إال إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع الشخص المعین

  
  المطلب الثالث: الحلف بغیر هللا:

تكلم ابن األثیر رحمه هللا عن الحلف بغیر هللا، وعقد لذلك بابا في كتابه جامع األصول سماه      
تحته األحادیث التي تنهى عن الحلف بغیر هللا إن كان  ، وأورد)٢(عن الحلف به "" باب فیما ینهى 

  باآلباء، أو بغیر ذلك.
 اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  َأوْ  َصَدَق، ِإنْ  َوَأِبیهِ  َأْفَلَح،" قال:  �ووجه رحمه هللا الحدیث الذي فیه أن النبي      
مة جاریة على ألسن العرب، تستعملها كثیرا في ، فقال: " أفلح وأبیه: كل)٣(" َصَدقَ  ِإنْ  َوَأِبیهِ 

أن یحلف الرجل بأبیه. فیحتمل أن یكون هذا  � : التأكید، وقد نهى رسول هللا خطابها، وترید بها
القول منه قبل النهي، ویحتمل أن یكون جرى منه على عادة الكالم الجاري على األلسن، وهو ال 

قبیل اللغو، أو أنه أراد به التوكید، ال الیمین، فإن هذه یقصد به القسم، كالیمین المعفو عنها من 

                                                           

تحقیق:  - علماء نجد األعالم - ة النجدیة)، الدرر السنیة في األجوب٤٨٨، ٤٨٧/ ١٢) انظر: مجموع الفتاوى (١(
)، ولمزید بیان في هذه المسألة ٤٣٣، ٤٣٢/ ١٠( -م١٩٩٦ - هـ١٤١٧، ٦ط -عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

 ).٥٢انظر: كتاب نواقض اإلیمان القولیة والعملیة (ص: 
 )٦٥٣/ ١١) انظر: جامع األصول (٢(
، ١٠ن الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم، حدیث رقم ) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب اإلیمان، باب بیا٣(

، وقد حكم األلباني رحمه هللا على زیادة أبیه بالشذوذ بعد كالم طویل له في تخریج هذا الحدیث وذكر )٣٤(ص: 
)، ویقول الشیخ العثیمین ٧٦٢/ ١٠روایاته. انظر: سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمة (

: "أفلح وأبیه إن صدق "  فهذه الكلمة "وأبیه" اختلف �)، :"وأما قول النبي ٢١٧، ٢١٦/ ٢مجموع فتاواه (في 
، وبناء على ذلك فال إشكال في الموضوع؛ ... وعلى �الحفاظ فیها: فمنهم من أنكرها وقال: لم تصح عن النبي 

ي عن الحلف بغیر هللا من المحكم، فیكون لدینا القول بأنها ثابتة فإن الجواب على ذلك: أن هذا من المشكل، والنه
محكم ومتشابه وطریق الراسخین في العلم في المحكم والمتشابه أن یدعوا المتشابه ویأخذوا بالمحكم، ... ووجه كونه 

قد یكون هذا خاًصا بالرسول علیه الصالة  - ٢قد یكون هذا قبل النهي.    - ١متشابًها أن فیه احتماالت متعددة:
قد یكون هذا مما یجري على اللسان بغیر قصد، ولما كانت هذه االحتماالت  - ٣سالم؛ لبعد الشرك في حقه.  وال

عن الرسول، علیه الصالة والسالم، صار الواجب علینا أن نأخذ  -إن صحت-وغیرها واردة على هذه الكلمة 
 بالمحكم وهو النهي عن الحلف بغیر هللا".



 ١٣٥

اللفظة تجري في كالم العرب على ضربین: للتعظیم، وللتأكید، والتعظیم هو المنهي عنه، وأما 
  .)١(التوكید فال "

عن الحلف باألمانة أو بأمانة  �وبین ابن األثیر رحمه هللا السبب الذي من أجله نهى النبي       
قال: " یشبه أن تكون الكراهة فیه ألجل أنه أمر أن یحلف بأسماء هللا وصفاته. واألمانة أمر هللا، ف

  .)٢(من أموره، فنهوا عنها من أجل التسویة بینها وبین أسماء هللا تعالى، كما نهوا أن یحلفوا بآبائهم "
یره عدوان على مقام الحلف باP سبحانه وتعالى تعظیم له، والعدول بالحلف به إلى الحلف بغ      

الرب جل وعال، ولهذا وردت النصوص بالنهي عن الحلف بغیر هللا تعالى والتحذیر من ذلك، 
  وتسمیته كفرا أو شركا، ومن هذه األحادیث:

 َوإِالَّ  Vَِّ،ِبا َفْلَیْحِلفْ  َحاِلًفا َكانَ  َفَمنْ  ِبآَباِئُكْم، َتْحِلُفوا َأنْ  َیْنَهاُكمْ  اVََّ  ِإنَّ  َأَال،" : �قول النبي 
  .)٣(" َفْلَیْصُمتْ 
تِ : َحِلِفهِ  ِفي َفَقالَ  ِمْنُكمْ  َحَلفَ  َمنْ " : �وقوله   َقالَ  َوَمنْ  اVَُّ، ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ : َفْلَیُقلْ  َوالُعزَّى، ِبالالَّ

  .)٤(" َفْلَیَتَصدَّقْ  ُأَقاِمْرَك، َتَعالَ : ِلَصاِحِبهِ 
  .)٥(" َوَأْشَركَ  َكَفرَ  َفَقدْ  هللاِ  ِبَغْیرِ  َحَلفَ  َمنْ " : �وقوله 
وعلیه فإن الحلف بغیر هللا محرم، وصاحبه دائر بین الشرك األكبر والشرك األصغر، وبیان       

وشركا أكبر یخرج به من  كتعظیم هللا كان حلفه كفرا أكبر ذلك أنه إن اعتقد تعظیم المحلوف به
كفرا أصغر وشركا أصغر ال یخرجه عن الملة، الملة، وٕان لم یعتقد ذلك في المحلوف به كان حلفه 

  .)٦(وٕان كان قد أتى ذنبا عظیما

                                                           

، ١/٣٤٣)، والشافي (٢٤)، والنهایة (ص: ٦٥٢/ ١١انظر: جامع األصول ()، و ٢٢٤/ ١) جامع األصول (١(
٣٤٤.(  

)، وفي بعض الكتب التي شرح ابن األثیر رحمه هللا فیها هذا الحدیث، نسب كالمه هذا لإلمام ٤٨) النهایة (ص:٢(
  ).٦٥٦/ ١١الخطابي رحمه هللا. انظر: جامع األصول (

ب، باب من لم یر إكفار من قال ذلك متأوال أو جاهال، حدیث رقم ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب االد٣(
١٨٣/ ٤، (٦١٠٨.(  

) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب االسئذان، باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة هللا، ومن قال لصاحبه: ٤(
  ).٤/٢٣٦، (٦٣٠١تعال أقامرك، حدیث رقم 

رمذي في سننه، كتاب أبواب النذور واإلیمان، باب ما جاء في )، والت٢٤٩/ ١٠) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (٥(
)، وأبو داوود في سننه، كتاب األیمان والنذور، باب في ٣٦٣، (ص: ١٥٣٥كراهیة الحلف بغیر هللا، حدیث رقم 

  )، وصححه األلباني رحمه هللا في الموضع نفسه.٤٩٧، (ص: ٣٢٥١كراهیة الحلف باآلباء، حدیث رقم 
، ١ط - دار العاصمة، الریاض - لبعض علماء نجد األعالم -عة الرسائل والمسائل النجدیة ) انظر: مجمو ٦(

دار  - حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي - )، مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى٣٧/ ١( - ه١٣٤٩
القول )، ٥١٥، ٥١٤)، تیسیر العزیز الحمید (ص: ١٥٠(ص:  - هـ١٣٩٨، ١ط -ثقیف للنشر والتألیف، الطائف

  ).٢١٥/ ٢)، مجموع فتاوى ورسائل العثیمین (٢١٤/ ٢المفید (
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وقد أجمع العلماء رحمهم هللا على أن الیمین ال تكون إال باP أو بصفاته، وأجمعوا على المنع      
  .)١(من الحلف بغیره

فهم وآرائهم تجاه ومما سبق یتبین موافقة ابن األثیر رحمه هللا ألهل السنة وللسلف في مواق     
  الحلف بغیر هللا.

  المطلب الرابع: التسویة في لفظ المشیئة:
ي قول القائل: ما شاء هللا یعن –تكلم ابن األثیر رحمه هللا عن التسویة في لفظ المشیئة       
  ن، ومستدال بالسنة.، وبین عدم جواز ذلك، مستنبطا ذلك من القراوشئت
�����Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À﴿أما استنباطه ذلك من القران فإنه قال عند شرحه قوله تعالى:      

ÇÇÇÇ﴾  :أعلم هللا خلقه أن المشیئة له دون خلقه، وأن مشیئتهم ال تكون إال أن ٢٩[التكویر " : [
  . )٢(یشاء هللا، فیقال لرسول هللا: ما شاء هللا ثم شئت، وال یقال: ما شاء هللا "

 هللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأَتى َیُهوِدی~ا نَّ أَ " وأما استدالله بالسنة فإنه قال رحمه هللا عند شرحه حدیث      
ُدوَن، ِإنَُّكمْ : َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  "  ِة،َواْلَكْعبَ : َوَتُقوُلونَ  َوِشْئَت، اVَُّ  َشاءَ  َما: َتُقوُلونَ  ُتْشِرُكونَ  َوإِنَُّكمْ  ُتَندِّ

 َشاءَ  َما: َوَیُقوُلونَ  اْلَكْعَبِة، َوَربِّ : َیُقوُلوا َأنْ  َیْحِلُفوا َأنْ  َأرَاُدوا ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفَأَمَرُهمُ 
،َُّVبین قول ما شاء هللا وشئت، وما شاء هللا ثم  -  �أي الرسول  –: " إنما فرق )٣(" ِشْئتَ  ُثمَّ  ا

ألن الواو تفید الجمع دون الترتیب، وثم تجمع وترتب، فمع الواو یكون قد جمع بین هللا وبینه  شئت؛
  . )٤(في المشیئة، ومع ثم یكون قد قدم مشیئة هللا على مشیئته "

عن كل ما یؤدي إلى إساءة الظن برب العالمین وعدم تقدیره حق قدره، ومن  �نهى النبي       
 �ا التسویة بین هللا جل وعال وبین خلقه، ومن ذلك أن یهودیا أتى النبي التي فیه) ٥(ذلك األلفاظ

 هللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفَأَمَرُهمُ "  َواْلَكْعَبِة،: َوَتُقوُلونَ  َوِشْئَت، اVَُّ  َشاءَ  َما: َتُقوُلونَ  ُتْشِرُكونَ  ِإنَُّكمْ  "فقال: 
  .)٦(" ِشْئتَ  ُثمَّ  اVَُّ، َشاءَ  َما: َوَیُقوُلونَ  اْلَكْعَبِة، َوَربِّ : َیُقوُلوا َأنْ  َیْحِلُفوا َأنْ  َأرَاُدوا ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 
فجعل المخلوق مساویا للخالق باللفظ في المشیئة أو التعظیم فیه إساءة ظن برب العالمین      

التسویة نهى واستنقاص له، إذ هو المتعالي العظیم الذي له الخلق واألمر سبحانه وتعالى، وٕان هذه 

                                                           

 ).٥١١)، تیسیر العزیز الحمید (ص: ٢٩٠/ ١)، مجموع الفتاوى (٣٦٦/ ١٤) انظر: التمهید (١(
) في بیان داللة هذه اآلیة على المعنى الذي ذكره ابن ٤٩٧/ ٢)، وانظر: معارج القبول (٢/٢٠٦) الشافي (٢(

  األثیر.
) ، ٥٨٣، (ص: ٣٧٧٣رجه النسائي في سننه، كتاب األیمان والنذور، باب الحلف بالكعبة، حدیث رقم ) أخ٣(

)، وقال الذهبي: هذا حدیث صحیح اإلسناد ٣٣١/ ٤وصححه األلباني في الموضع نفسه، والحاكم في مستدركه (
  ولم یخرجاه.

 ).٦٥١/ ١١). وانظر: جامع األصول (٤٩٨) النهایة (ص: ٤(
محمد بن أبي بكر بن أیوب  - الروح في الكالم على أرواح األموات واألحیاء بالدالئل من الكتاب والسنة ) انظر:٥(

 ).٢٦٣(ص:  -دار الكتب العلمیة، بیروت - أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة
 في الصفحة الحالیة. ) سبق تخریجه٦(
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عنها وٕان لم یعتقد قائلها ذلك بقلبه، أما إن قصدها قائلها بقلبه فإنها قد تكون شركا  �النبي 
  .)١(أكبر

  
  :)٢(المطلب الخامس: نسبة المطر إلى النوء

في  �حًا، وبین لماذا غلظ النبي تكلم ابن األثیر رحمه هللا عن تعریف النوء لغة واصطال      
، وختم كالمه في كل موضع تحدث فیه عن االستسقاء - فیمن قال مطرنا بنوء كذا  –أمر األنواء 

  باألنواء بحكم قول مطرنا بنوء كذا أي بوقت كذا، وبیان هذه األمور كالتالي:
ء إذا نهض وطلع، هذا أما عن تعریفه لغة فقال: " النوء في األصل: مصدر ناء ینوء نوءا فهو نا

  . )٣(هو في أصل الوضع "
وقال في تعریفه اصطالحا: " وجمع النوء: األنواء وهي أسماء المنازل الثماني والعشرین التي ینزلها 

  .)٤(القمر كل لیلة "
في أمر األنواء فقال: " إنه لما علم الشارع صلوات هللا  �ثم بین رحمه هللا لماذا غلظ النبي      

علیه من عادات العرب في إضافة الخیر والشر إلیها أكبر ذلك وأعظم، فان النعم والنقم وسالمه 
  .)٥(من هللا تعالى القادر العلیم اللطیف الخبیر "

في أمر األنواء ألن العرب كانت تنسب المطر  �وقال في موضع آخر: " وٕانما غلظ النبي      
  .)٦(إلیها "
دیث " فذلك كافٌر بي ومؤمٌن بالكوكب "، یشمل نوعي الكفر وبین أن الكفر الوارد في الح     

فقال: " وأما قوله: " كافر بي " فیحتمل أنه أراد به الكفر الذي هو ضد اإلیمان، ویحتمل أنه أراد به 
  .)٧(الكفر الذي هو ضد الشكر، یعني أنه كفر نعمة هللا، حیث نسبها إلى غیره "

ول مطرنا بنوء كذا: أي بوقت كذا، فقال: " فأما من جعل ثم ختم كالمه رحمه هللا بحكم ق     
المطر من فعل هللا عز وجل، وأراد بقوله: مطرنا بنوء كذا، أي: في وقت كذا، وهو هذا النوء 

  .)٨(الفالني، فإن ذلك جائز "

                                                           

)، ١٥٠والفتاوى للشیخ حمد بن معمر (ص: )، مجموعة الرسائل والمسائل ٤٩٦/ ٢) انظر: معارج القبول (١(
 ). ٢١٥/ ٢)، مجموع فتاوى ورسائل العثیمین (٢١٤/ ٢)، القول المفید (٥١٥، ٥١٤تیسیر العزیز الحمید (ص: 

) تكلم ابن األثیر رحمه هللا بكالم طویل وكثیر حول االنواء والنجوم، وعن أعدادها، وأسمائها، وعن المنازل ٢(
 ).٣٤٦ -٢/٣٤٣غیر ذلك كثیر. انظر الشافي (الثماني والعشرین، و 

  ).٣٤٤/ ٢الشافي ( )٣(
  ).٩٤٤)، والنهایة (ص: ١١/٥٧٦)( ٧/٦٣٨)، وانظر: جامع األصول (٣٤٤/ ٢( مصدر السابق) ال٤(
  ).٣٤٦/ ٢) الشافي (٥(
  ).٩٤٤)، والنهایة  (ص: ١١/٥٧٦)( ٧/٦٣٨)، وانظر: جامع األصول (٣٤٥/ ٢( لمصدر السابق) ا٦(
  ).٢/٣٤٣)، وانظر: الشافي (٥٧٨/ ١١امع األصول () ج٧(
)، ٣٤٦/ ٢)، الشافي (٩٤٤)، النهایة (ص: ٥٧٦/ ١١)، وانظر: جامع األصول (٦٣٨/ ٧) جامع األصول (٨(

وقد استدل ابن األثیر رحمه هللا على كل ما ذكره بكالم طویل لإلمام الشافعي في تأصیل هذه المسألة، فقال ابن 
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قال ابن فارس: " السین والقاف والحرف المعتل أصل واحد، وهو إشراب الشيء  االستسقاء لغًة:
  . )٢(. واالسم: الّسقیا، والمراد: إنزال الغیث)١(وما أشبهه "الماء 
السین والتاء في "االستسقاء" تدل على الطلب، أي طلب السقیا، كاالستغفار،  قاء اصطالحًا:ساالست

  .)٣(فهو طلب المغفرة، فمادة " استفعل " تدل على الطلب غالباً 
  

رف المعتل أصل صحیح، ... وبالهمز كلمة تدل قال ابن فارس: " النون والواو والح األنواء لغًة:
  .)٤(على النهوض وناء ینوء نوءا: نهض، ... والنوء من أنواء المطر كأنه ینهض بالمطر "

النوء: مفرد األنواء، وهو سقوط النجم في المغرب مع الفجر، وطلوع آخر یقابله من ساعته في 
  . )٥(المشرق

ي ثمانیة وعشرون نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة األنواء: النجوم، وه األنواء اصطالحًا:
  .)٦(كلها من الصیف والشتاء والربیع والخریف

                                                                                                                                                                          

عربي واسع  -بأبي هو وأمي �" قال الشافعي رحمه هللا عقیب ذكره لهذا الحدیث:" ورسول هللا األثیر رحمه هللا:
  اللسان یحتمل قوله هذا معاني، وٕانما مطر بین ظهراني قوم أكثرهم مشركون، الن هذا في غزوة الحدیبیة.

فذلك إیمان باP ال یعلم انه ال أن من قال :" مطرنا بفضل هللا ورحمته"  –وهللا اعلم  –قال: وارى معنى قوله هذا 
یمطر وال یعطي إال هللا عز وجل، وأما من قال :" مطرنا بنوء كذا" على ما كان بعض أهل الشرك یعنون من 

، الن النوء وقت والوقت مخلوق ال یملك لنفسه وال �إضافة المطر إلى أنه نوء كذا، فذلك كفر كما قال رسول هللا 
یصنع شیئا، فأما من قال:" مطرنا بنوء كذا" على معنى مطرنا في وقت نوء كذا، فإنما  لغیره شیئا، وال یمطر وال

ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا، فال یكون هذا كفرا، وغیره من الكالم أحب إلي منه، أحب أن یقول: مطرنا في وقت 
 محمد بن إدریس بن الشافعي أبو عبد هللا -)، وانظر كالم الشافعي في األم٣٤٨- ٢/٣٤٦كذا، ..." الشافي (

  ).٢٨٨/ ١( -م١٩٩٠- هـ١٤١٠ - دار المعرفة، بیروت - العباس بن عثمان
 ).٨٤/ ٣) مقاییس اللغة (١(
تحقیق: د. محمد عبد المعید  - أبو عبید القاسم بن سّالم بن عبد هللا الهروي البغدادي -) انظر: غریب الحدیث٢(

)، تهذیب ٣٢١/ ١( -م ١٩٦٤ - هـ  ١٣٨٤، ١ط - الدكن  - مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد - خان
دار  -تحقیق: خلیل إبراهم جفال -أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي -)، المخصص٣٨٥/ ١٥اللغة (

)، القاموس المحیط ٣٩٠/ ١٤)، لسان العرب (٣٦٧/ ٢( - م١٩٩٦هـ ١٤١٧، ١ط -إحیاء التراث العربي، بیروت
 ).١٢٩٦(ص: 

)، القاموس المحیط ٣٩٣/ ١٤)، لسان العرب (١٥٠)، مختار الصحاح (ص: ٩٤٤النهایة (ص:  ) انظر:٣(
 ).١٢٩٦(ص: 

 ).٣٦٦/ ٥) مقاییس اللغة (٤(
 ).٣٢١)، مختار الصحاح (ص: ١٧٥/ ١)، لسان العرب (٥٤) انظر: القاموس المحیط (ص: ٥(
بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي أبو سلیمان حمد  -)، غریب الحدیث٣٨٥/ ١٥) انظر: تهذیب اللغة (٦(

 -دار الفكر - تحقیق: عبد الكریم إبراهیم الغرباوي، وخرج أحادیثه: عبد القیوم عبد رب النبي -المعروف بالخطابي
جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  - )، غریب الحدیث٦٤٢/ ١( - م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢
 - م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥، ١ط - دار الكتب العلمیة، بیروت -عطي أمین القلعجيتحقیق: الدكتور عبد الم -الجوزي
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فاالستسقاء باألنواء: أن یطلب من النجم أن ینزل الغیث، ویدخل فیه أن ینسب الغیث إلى النجم، 
إلى ذلك  كما كان أهل الجاهلیة یزعمون، فكانوا إذا نزل مطر في وقت نجم معین نسبوا المطر

النجم، فیقولون: مطرنا بنوء كذا، أو هذا مطر الثریا، ویزعمون أن النجم هو الذي أنزل هذا 
  .)١(الغیث
  :)٢(واالستسقاء باألنواء ینقسم إلى قسمین     

أن ینسب المطر إلى النجم معتقدًا أنه هو المنزل للغیث بدون مشیئة هللا وفعله جّل  القسم األول:
  كبر.وعال، فهذا شرك أ

أن ینسب المطر إلى النوء معتقدًا أن هللا جعل هذا النجم سببًا في نزول هذا الغیث،  القسم الثاني: 
فهذا من الشرك األصغر؛ ألنه جعل ما لیس بسبب سببًا، فاP تعالى لم یجعل شیئًا من النجوم سببًا 

العادة بنزول بعض األمطار في نزول األمطار، وال صلة للنجوم بنزولها بأي وجه، وٕانما أجرى هللا 
  في وقت بعض النجوم. 

وقد جاءت األحادیث الكثیرة التي تنهى عن االستسقاء باألنواء، أو نسبة المطر إلى النوء،       
  ومنها:

صلى صالة الّصبح بالحدیبیة على إثر سماٍء كانت من الّلیلة، فلّما انصرف أقبل  �أن رسول اّ} 
 ِعَباِدي ِمنْ  َأْصَبحَ : " َقالَ  َأْعَلُم، َوَرُسوُلهُ  اVَُّ : َقاُلوا َربُُّكْم؟ َقالَ  َماَذا ْدُرونَ تَ  َهلْ  على الّناس، فقال:

 َوَأمَّا ِبالَكْوَكِب، َوَكاِفرٌ  ِبي ُمْؤِمنٌ  َفَذِلكَ  َوَرْحَمِتِه، اVَِّ  ِبَفْضلِ  ُمِطْرَنا: َقالَ  َمنْ  َفَأمَّا َوَكاِفٌر، ِبي ُمْؤِمنٌ 
  .)٣(" ِبالَكْوَكبِ  َوُمْؤِمنٌ  ِبي َكاِفرٌ  َفَذِلكَ  َوَكَذا، َكَذا ِبَنْوءِ  :َقالَ  َمنْ 

                                                                                                                                                                          

)، یسقط منها في كل ثالث عشرة لیلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر ویطلع آخر یقابله في ٤٤٠، ٤٣٩/ ٢(
مر المشرق من ساعته، وكالهما معلوم مسمى، وانقضاء هذه الثمانیة والعشرین كلها مع انقضاء السنة، ثم یرجع األ

 ).٣٨٥/ ١٥إلى النجم األول مع استئناف السنة المقبلة. انظر: تهذیب اللغة (
محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء  - )، شرح السنة٢٨٥/ ١٦) انظر: التمهید (١(

 - هـ ١٤٠٣، ٢ط -المكتب اإلسالمي، دمشق -تحقیق: شعیب األرنؤوط، محمد زهیر الشاویش -البغوي الشافعي
 ). ٦١/ ٢)، شرح النووي على مسلم (٤٢٠/ ٤( -م١٩٨٣

)، لطائف المعارف فیما لمواسم العام من ٦٠/ ٢)، شرح النووي على مسلم (٢٨٦/ ١٦) انظر: التمهید (٢(
، ١ط - دار ابن حزم للطباعة والنشر - زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الحنبلي  -الوظائف
تحقیق: عبد القادر  -أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي -)، األذكار٧١(ص:  -م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤

)، مغني المحتاج إلى ١٨٢(ص:  - م ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٤ -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت - األرنؤوط
، ١ط - الكتب العلمیةدار  -شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي - معرفة معاني ألفاظ المنهاج

  ).٣٠/ ٢)، القول المفید (٦١١/ ١( - م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
 ).٢٣٧/ ١، ( ٨٤٦) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب األذان، باب یستقبل اإلمام الناس إذا سلم، حدیث رقم ٣(



 ١٤٠

وهذا الحدیث یشمل على النوعین السابقین، فإن نسب الغیث إلى النجم من دون هللا فهو كفر 
  . )١(وشرك أكبر، وٕان نسبه إلیه نسبة تسبب فهو كفر نعمة وشرك أصغر

في أّمتي من أمر الجاهلّیة، ال یتركونهّن: الفخر في األحساب،  " أربعٌ : �وكذلك قال الّنبّي       
  .)٢(والّطعن في األنساب، واالستسقاء بالّنجوم، والّنیاحة "

  

هذا وٕاذا قال المسلم: " مطرنا بنوء كذا وكذا " ومقصده أن هللا أنزل المطر في وقت هذا النجم،      
وال تسببًا فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا اللفظ،  معتقدًا أنه لیس للنجم أدنى تأثیر ال استقالالً 

فقیل: هو محرم، وقیل: مكروه، وقیل: مباح، واألولى واألحوط أن هذا اللفظ ینبغي تركه، واستبداله 
. وهو ما نقله ابن األثیر رحمه هللا من ترجیح اإلمام الشافعي )٣(باأللفاظ األخرى التي ال إیهام فیها

  له كما مر سابقا.
  

یقول العثیمین رحمه هللا: " وفي عصرنا الحاضر یعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض      
الجوي، وهذا وٕان كان قد یكون سببا حقیقیا، ولكن ال یفتح هذا الباب للناس، بل الواجب أن یقال: 

  . )٤(هذا من رحمة هللا، هذا من فضله ونعمه "
 ألهل السنة والجماعة في تحذیرهم من االستسقاء من ومما سبق یتبین موافقة ابن األثیر رحمه هللا

  اء، واعتبارها من نواقض التوحید.االنو 
  

  :المطلب السادس: سب الدهر
عن سبه  �تكلم ابن األثیر رحمه هللا في هذا المطلب عن تعریف الدهر، وبین نهي النبي       

  النهي.ولعنه، وبین السبب في ذلك 
  . )٥(فقال رحمه هللا في تعریف الدهر: " والدهر اسم للزمان الطویل ومدة الحیاة الدنیا "     
وبین رحمه هللا أن العرب كانت تذم الدهر وتسبه عند نزول نوازل وحوادث وكوارث علیهم،       

  . )٦(ب في ذلكویقولون أبادهم الدهر، وأصابتهم قوارع الدهر، اعتقادا منهم أن الدهر هو السب

                                                           

)، ٧١)، لطائف المعارف البن رجب (ص: ٦٠/ ٢)، شرح النووي على مسلم (٢٨٦/ ١٦) انظر: التمهید (١(
دار الفكر للطباعة والنشر  -تحقیق: عبد القادر األرنؤوط -أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي -األذكار

/ ١)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١٨٢(ص:  -م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤- والتوزیع، بیروت
 ).٣٠/ ٢) القول المفید (٦١١

  ).٤٢٥، (ص: ٢٠٤٨ئز، باب التشدید في النیاحة، حدیث رقم ) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الجنا٢(
)، القول ٤٢١/ ٤)، شرح السنة للبغوي (١٨٢)، األذكار للنووي (ص: ٦١/ ٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٣(

  ).٥٦٨/ ١المفید (
  ).٥٦٨/ ١) القول المفید (٤(
  ).٣١٧) النهایة (ص: ٥(
  ).٤٠)، ومنال الطالب (ص: ٣١٧ة (ص: )، والنهای٧٦٢/ ١٠جامع األصول ( ) انظر:٦(



 ١٤١

: أي ال تسبوا فاعل هذه األشیاء، )١(عن ذم الدهر وسبه �قال ابن األثیر: " فنهاهم النبي      
  . )٢(فإنكم إذا سببتموه وقع السب على هللا تعالى ألنه الفعال لما یرید ال الدهر "

 یر منه، منها:مما جاءت األحادیث بالنهي عنه، وتكاثرت في التحذ )٣(قال الباحث: سب الدهر    
ابن آدم یسّب الّدهر وأنا الّدهر، بیدي األمر  " قال اVّ عّز وجّل: " یؤذیني : �قال رسول اّ} 

  . )٤(" والّنهارَ  الّلیلَ  أقّلبُ 
ّن ولَ قُ  یَ َال فَ  الّدهرِ  ةَ بَ یْ ا خَ : یَ ولُ قُ یَ  مَ آدَ  ي ابنُ ینِ ذِ ؤْ عّز وجّل: " یُ  هللاُ  " قالَ : �وقال رسول هللا      

  . )٥(ا "مَ هُ تُ ضْ بَ قَ  ئتُ ذا شِ إِ ه، فَ ارَ هَ نَ ه وَ لَ یْ لَ  قّلبُ ، أُ ا الّدهرُ نَ ّني أَ إِ فَ  ة الّدهرِ بَ یْ ا خَ م: یَ كُ دُ حَ أَ 
وسب الدهر مما ینافي التوحید ویقدح فیه؛ ألنه في حقیقته سب P تعالى إذ هو خالق الدهر      

  .)٦(والمتصرف فیه بما یشاء
   مبینا المفاسد المترتبة على سب الدهر: " في هذا ثالث مفاسد عظیمة:یقول ابن القیم رحمه هللا   

سبه من لیس بأهل أن یسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق هللا، منقاد ألمره مذلل  إحداها:
  لتسخیره، فسابه أولى بالذم والسب منه.

                                                           

) عقد ابن األثیر رحمه هللا في كتابه جامع األصول فصال بعنوان: فیما نهي عن لعنه وسبه، ثم ذكر مثال فقال: ١(
  ).١٠/٧٦٢الدهر، وذكر األحادیث التي تنهى سبه ولعنه. انظر: جامع األصول (

  ى ثالثة أقسام:) یقول العثیمین رحمه هللا:" وسب الدهر ینقسم إل٢(
األول: أن یقصد الخبر المحض دون اللوم؛ فهذا جائز، مثل أن یقول: تعبنا من شدة حر هذا الیوم أو برده، وما 
أشبه ذلك؛ ألن األعمال بالنیات، ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر، ومنه قول لوط علیه الصالة والسالم: {هذا 

  ] .٧٧یوٌم عصیٌب} [هود: من اآلیة
ي: أن یسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن یعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي یقلب األمور إلى الخیر الثان

والشر، فهذا شرك أكبر ألنه اعتقد أن مع هللا خالقا؛ ألنه نسب الحوادث إلى غیر هللا، وكل من اعتقد أن مع هللا 
  ن یعبد؛ فإنه كافر.خالقا؛ فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع هللا إلها یستحق أ

الثالث: أن یسب الدهر ال العتقاده أنه هو الفاعل، بل یعتقد أن هللا هو الفاعل، لكن یسبه ألنه محل لهذا األمر 
المكروه عنده؛ فهذا محرم، وال یصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضالل في الدین؛ ألن حقیقة سبه 

هللا تعالى هو الذي یصرف الدهر، ویكّون فیه ما أراد من خیر أو شر، فلیس الدهر  ؛ ألن-سبحانه  -تعود إلى هللا 
  )٢٤٠/ ٢فاعال، ولیس هذا السب یكّفر؛ ألنه لم یسب هللا تعالى مباشرة". القول المفید (

  ).٧٦٢/ ١٠)، وانظر: جامع األصول (٣١٧) النهایة (ص: ٣(
]، ١٥[الفتح:  ﴾�Ç�Æ�Å�Ä�Ã﴿قول اّ} تعالى: ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التوحید، باب ٤(

  ).٤/٥٦٨، (٧٤٩١]، حدیث رقم ١٥
، ٢٢٤٦) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب االلفاظ من االدب وغیرها، باب النهي عن سب الدهر، حدیث رقم ٥(

  ).١١٢٦(ص: 
)، ٣ /١٥)، شرح النووي على مسلم (٣٥٧/ ١٢)، شرح السنة للبغوي (١٥٧ -١٨/١٥٤) انظر: التمهید (٦(

)، القول ٤٢٥ - ٤٢٣)، فتح المجید (ص: ٥٧٥/ ٨)، فتح الباري البن حجر (٤٩٥ -٤٩١/ ٢مجموع الفتاوى (
  ).٢٤٠/ ٢المفید (



 ١٤٢

ذلك ظالم قد ضر أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه یضر وینفع، وأنه مع  الثانیة:
من ال یستحق الضرر، وأعطى من ال یستحق العطاء، ورفع من ال یستحق الرفعة، وحرم من ال 
یستحق الحرمان، وهو عند شاتمیه من أظلم الّظلمة، وأشعار هؤالء الظلمة الخونة في سبه كثیرة 

  جدا. وكثیر من الجهال یصرح بلعنه وتقبیحه.
لى من فعل هذه األفعال التي لو اتبع الحق فیها أهواءهم لفسدت أن السب منهم إنما یقع ع الثالثة:

السماوات واألرض، وٕاذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا علیه. وفي حقیقة األمر، فرب الدهر 
تعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر لیس له من األمر شيء، فمسبتهم 

  .)١(ولهذا كانت مؤذیة للرب تعالى " للدهر مسبة P عز وجل،
  

  المطلب السابع: الطیرة:
تكلم ابن األثیر رحمه هللا في هذا المطلب عن بیان معنى الطیرة وعن أصلها، وبین أنها       

ي كان الت )٢(نهى عن التطیر بكل صوره وأشكاله �كانت من عادات أهل الجاهلیة، وأن النبي 
  كان یحب الفأل وبین الفرق بینه وبین الطیرة. �یمارسها أهل الجاهلیة، وكذلك بین أن النبي 

فقال ابن األثیر رحمه هللا في بیان معنى الطیرة: " الطیرة بكسر الطاء وفتح الیاء، وقد تسكن:      
التطیر بالسوانح  هي التشاؤم بالشيء. وهو مصدر تطیر. یقال: تطیر طیرة، ...وأصله فیما یقال:

  . )٣(والبوارح من الطیر والظباء وغیرهما "
وذكر أن العرب كانت تتطیر من الغراب واألخیل ونحوهما من الطیر، وتتشاءم به، وترى أن      

ذلك مانع من الخیر، فكانوا إذا خرجوا في سفر، أو عزموا على عمل: زجروا الطائر تفاؤال به، فما 
  .)٤(نفسهم فعلوه: من قول أو عمل، أو تركغلب على ظنهم وقوي في أ

تسلیما لقضاء هللا وقدره، وأنها ال  )٥(" ال طیرة ": �فلما جاء اإلسالم نهى عن ذلك، وقال      
، وعد ابن األثیر )٦(تضر وال تنفع، وجعل لهم بدل ذلك االستخارة في األمر، وما أحسن هذا البدل

  .)٧(رحمه هللا التطیر من الشرك األصغر
                                                           

مؤسسة  - محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة - زاد المعاد في هدي خیر العباد )١(
  ).٣٢٤، ٣٢٣/ ٢( - م١٩٩٤هـ /١٤١٥، ٢٧ط -یتمكتبة المنار اإلسالمیة، الكو  -الرسالة، بیروت 

) إن كان التطیر بأسماء الطیور، أو أصواتها، أو أن یأتي طیرا ساقطا، أو في وكره فینفره، فإن طار ذات الیمین ٢(
)، الشافي ٦٣٢، ٦٢٨/ ٧)، جامع األصول (٨٧٨مضى لحاجته. وٕان طار ذات الشمال رجع. انظر: النهایة(ص: 

)٣/٥٧٥.(  
  ).٦٢٨/ ٧)، وانظر: جامع األصول (٥٧٤یة ( ص: ) النها٣(
  ).٣/٥٧٥)، الشافي (٥٤٧ص: )، النهایة (٦٣٢، ٦٢٨/ ٧ألصول (جامع اانظر: ) ٤(
  ).١٠٢/ ٤، ( ٥٧٥٤) جزء من حدیث أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الطب، باب الطیرة، حدیث رقم ٥(
  ).٣/١٥٢)، الشافي (٥٤٧ص: )، النهایة (٤٨٩/ ٥) (٦٢٨/ ٧ل () انظر: جامع األصو ٦(
) یقول في بیان حدیث " الّطیرة من الّشرك، وما مّنا إّال، ولكّن اّ} یذهبه بالّتوّكل" ( أخرجه الترمذي في سننه، ٧(

)، وصححه األلباني في الموضع نفسه): " ٣٨٠، (ص: ١٦١٤كتاب السیر، بابما جاء في الطیرة، حدیث رقم 



 ١٤٣

كان یحب الفأل ویعجبه، وبین الفرق بین الفأل والطیرة فقال: "  �وبین رحمه هللا أن النبي      
الفأل: ... هو مثل أن یكون الرجل مریضا، فیسمع آخر یقول: یا سالم، أو یكون طالبا، فیسمع 
، آخر یقول: یا واجد، فیقع في ظنه أن یبرأ من مرضه، ویجد ضالته، فیتوقع صحة هذه البشرى

ویتنفس بذلك نفسه، ألنه وقع من القائل على جهة االتفاق، ... فالفأل: فیما یرجى وقوعه من 
الفأل: ألن  �الخیر، ویحسن ظاهره، ویسر، والطیرة: ال تكون إال فیما یسوء، وٕانما أحب النبي 

ٕان لم الناس إذا أملوا فائدة من هللا، ورجوا عائدته عند كل سبب ضعیف أو قوي: فهم على خیر، و 
یدركوا ما أملوا، فقد أصابوا في الرجاء من هللا وطلب ما عنده وفي الرجاء لهم خیر معجل، أال ترى 
أنهم إذا قطعوا أملهم ورجاءهم من هللا كان ذلك من الشر؟ فأما الطیرة، فإن فیها سوء الظن، وقطع 

  .)١(الرجاء، وتوقع البالء وقنوط النفس من الخیر "
  طیر یتطیر تطیرًا وطیرة.: مصدر تالطیرة لغةً 

من الطیور، ثم صار عاما في  )٣(والبارح ، وأصله فیما یقال: التشاؤم بالسانح)٢(وهي التشاؤم بالطیر
  .)٤(كل مكروه من قول أو فعل أو مرئي

  . )٥(هي التشاؤم بمرئي، أو بمسموع الطیرة اصطالحًا:
  بالنهي عنها والتحذیر، منها: ، وقد وردت النصوص الشرعیة)٧(، وشرك أصغر)٦(والتطیر محرم

                                                                                                                                                                          

اد جلب النفع ودفع الضرر، ولیس الكفر باP؛ ألنه لو كان كفرا لما ذهب بالتوكل ". جعل التطیر شركًا باP في اعتق
  ).٤٧٧، ٤٧٦النهایة (ص: 

  ).٦٨٩)، وانظر: النهایة (ص: ٦٣٧/ ٧) جامع األصول (١(
  ).٥١١/ ٤)، لسان العرب (٧٢٨/ ٢)، الصحاح (٤٣٦/ ٣)، مقاییس اللغة (١١/ ١٤) انظر: تهذیب اللغة (٢(
)، ٣٧٦/ ١)، الصحاح(١٨٧/ ٤: ما مر من میاسرك إلى میامنك، والبارح عكسه. انظر: تهذیب اللغة () السانح٣(

 ).٤٩٠/ ٢لسان العرب (
 ).٢١٨/ ١٤)، شرح النووي على مسلم (٢٨٢/ ٩) انظر: التمهید (٤(
كر بن أیوب بن محمد بن أبي ب - ) انظر: المصادر السابقة، ومفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة٥(

)، القول ٦٧/ ٢٣)، مجموع الفتاوى (٢٤٦/ ٢( - دار الكتب العلمیة، بیروت - سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة
 ).٥١٥/ ١المفید (

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي األنصاري، شهاب  - ) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر٦(
)، تنبیه الغافلین (ص: ٢٤٨/ ١( -م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، ١ط -الفكر دار -الدین شیخ اإلسالم، أبو العباس

 ).٥٦٠/ ١)، القول المفید (١٧٧
) هذا في حق من اعتقد أن التطیر سببا في حصول المكروه أو عالمة علیه، فإن فعله هذا إنما هو من قبیل ٧(

الًال، أو اعتقد أنه یعلم األمر الذي الشرك األصغر، أما من اعتقد أن هذا المتطیر به یحدث الشر بنفسه ویفعله استق
سیقع في المستقبل ویخبر به، فهذا من الشرك األكبر، یقول العثیمین: " القاعدة: أن كل إنسان اعتمد على سبب لم 
یجعله الشرع سببا؛ فإنه مشرك شركا أصغر، وهذا نوع من اإلشراك مع هللا؛ إما في التشریع إن كان هذا السبب 

لتقدیر إن كان هذا السبب كونیا، لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطیر أن هذا فاعل بنفسه دون هللا؛ شرعیا، وٕاما في ا
)، وانظر: شرح مشكل ٥٧٥/ ١فهو مشرك شركًا أكبر؛ ألنه جعل P شریكًا في الخلق واإلیجاد ". القول المفید (

زدي الحجري المصري المعروف أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األ -اآلثار



 ١٤٤

  .)١(: " الّطیرة شرٌك "�قال رسول هللا     
  . )٢( یصّدّنكم "َال ه، فَ سِ فْ ي نَ كم فِ حدُ ه أَ دُ جِ شيٌء یَ  : " ذاكَ عن قوم یتطیرون فقال �وسئل النبي     
ا من وعلیه فما قرره ابن األثیر رحمه هللا من تحریم الطیرة، ونهي الشریعة عنها، واعتباره    

الشرك هو مقتضى النصوص الشرعیة، وهو ما أكده علماء أهل السنة من قبله ومن بعده. رحم هللا 
  الجمیع رحمًة واسعًة.

للفأل، هو الحق أیضا، ولیس بحرام، فإن أبا هریرة رضي هللا  �وما ذكره من محبة النبي      
 مةُ لِ : " الكَ الَ ؟ قَ لُ أْ ا الفَ ل " قالوا: ومَ أْ فَ الْ ها رُ یْ رة، وخَ یَ طِ  " َالْ یقول:  �عنه قال: سمعت رسول اّ} 

  .)٣(م "كُ دُ حَ ا أَ هَ عُ مَ سْ یَ  حةُ الّصالِ 
والفأل الحسن هو: أن یكون اإلنسان قد عزم على أمر معین فیرى أو یسمع أمرًا حسنًا من      

سیكون  غیر قصد له، فیسر به ویستبشر به، ویزیده ذلك اطمئنانًا بأن ما كان قد عزم على فعله
فیه خیر وبركة بمشیئة هللا تعالى، ویعظم رجاؤه في هللا تعالى في تحقیق هذا األمر، من غیر 
اعتماد على هذا الفأل، فهذا حسن، فالفأل حسن ظن باP تعالى، ورجاء له، وباعث على االستعانة 

مال، به، والتوكل علیه، وعلى سرور النفس، وانشراح الصدر، وهو مسكن للخوف، باعث لآل
والطیرة على النقیض من ذلك: فهي سوء ظن باP، وتوكل على غیره، وقطع للرجاء، وتوقع للبالء، 

  .)٤(وقنوط للنفس من الخیر، وهو مذموم وباطل شرعًا وعقالً 
  

  :المطلب الثامن: التنجیم
  .)٥(الذي یشتغل بعلم النجوم للحكم بها وعلیهایرى ابن األثیر غفر هللا لنا وله أن المنجم هو       

                                                                                                                                                                          

/ ٢٤)، التمهید (٢٩٩/ ٢( - م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ١ط -مؤسسة الرسالة -تحقیق: شعیب األرنؤوط - بالطحاوي
زین الدین محمد المدعو بعبد  - )، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر٢١٩/ ١٤)، شرح النووي على مسلم (١٩٥

 - المكتبة التجاریة الكبرى، مصر - ن الحدادي ثم المناوي القاهريالرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدی
 ).٢٤٦/ ٢)، مفتاح دار السعادة (٢٩٤/ ٤( - هـ١٣٥٦، ١ط
)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطب، باب ١٥٤/ ٤)، والخالل في السنة (٢١٣/ ٦) أخرجه أحمد في مسنده (١(

  )، وصححه األلباني في الموضع نفسه.٥٩٠ ، (ص:٣٥٣٨من كان یعجبه الفال ویكره التطیر، حدیث رقم 
 ).٢٥٢، (ص: ٥٣٧) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب السالم، باب تحریم الكهانة وٕاتیان الكهان، حدیث رقم ٢(
  ).١٠٢/ ٤، (٥٧٥٤) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الطب، باب الطیرة، حدیث رقم ٣(
/ ٦)، تفسیر القرطبي (٢٢٠، ٢١٩/ ١٤ي على مسلم ()، شرح النوو ١٧٥/ ١٢) انظر: شرح السنة للبغوي (٤(

أبو سلیمان حمد بن محمد بن  -)، معالم السنن شرح سنن أبي داود٢٤٧ - ٢٤٤/ ٢)، مفتاح دار السعادة (٦٠
/ ٤( -م ١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١، ١ط - المطبعة العلمیة، حلب -إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي

 ).٥٧١/ ١)، القول المفید (٩٩٣/ ٣م الوصول ()، معارج القبول بشرح سل٢٣٥
  ).٣٥٠)، النهایة (ص: ٥٨١/ ١١) انظر جامع األصول (٥(



 ١٤٥

وأن العلوم المتعلقة بالتنجیم مختلفة، فمنها ما هو حالل، ال بأس به وهو ما بینه بقوله: " فأما من 
یعرف من النجوم لمعرفة األوقات، واالهتداء بها في الطرقات، ومعرفة القبلة، وأشباه ذلك، فلیس به 

  . )١(بأس "
هو حرام منهي عنه وهو ما بینه بقوله: " وعلم النجوم المنهي عنه: هو ما یدعیه  وأن منه ما     

أهل التنجیم من علم الكائنات والحوادث التي لم تقع وستجيء في المستقبل، وأنهم یدركون معرفتها 
  . )٢(بتسییر الكواكب، وانتقاالتها واجتماعها وافتراقها، وأن لها تأثیرا اختیاریا في العالم "

  

وذكر رحمه هللا أن من یتعلم علم النجوم للحكم بها وعلیها، وینسب لها التأثیر في الخیر والشر     
والسعادة وغیرها أنه كافر، وفي ذلك یقول: " المنجم الذي یتعلم النجوم للحكم بها وعلیها، وینسب 

  .)٣(ي القول والعمل "التأثیرات من الخیر والشر إلیها كافرا، نعوذ باP من ذلك، ونسأله العصمة ف
  

مصدر " نّجم " المشتق من النجم، وهو الكوكب، والتنجیم: صنعة المنجم، وهو الذي  التنجیم لغًة:
  .)٤(ینظر في النجوم ویحسب مواقیتها وسیرها

اختلفت عبارات العلماء في ذلك، ویجمعها: أنه ادعاء معرفة ما یكون في  التنجیم اصطالحًا:
  .)٥(األرض قبل كونه

قول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا: " التنجیم: ... هو االستدالل على الحوادث األرضیة ی
  .)٦(باألحوال الفلكیة والتمزیج بین القوى الفلكي والقوابل األرضیة "

                                                           

)، نقل ابن األثیر رحمه هللا عن اإلمام الشافعي رحمه هللا صورًا من العلم الجائز ٥٧٩/ ١١) جامع األصول (١(
وطلوعها وغروبها في أوقاتها، واتصالها  الحسن فقال: " قال الشافعي: ... فأما ما فیه من علم مسیر الكواكب

وافتراقها، ومعرفة كسوفها وخسوفها، وكل ما یرجع إلى أمر حقیقي من حساب ال یمكن اتكاره وال یجوز جحوده فذلك 
غیر منهي عنه، وال مأمور باجتنابه، كیف وفیه من االستدالل على أوقات الصلوات ومظان العبادات، ومعرفة 

بالطرق وغیر ذلك من المنافع والفوائد، واالطالع على كنه مقدورات هللا، وعظم خلقه وسعة قدرته، القبلة، واالهتداء 
  ). ٣٤٧/ ٢...". الشافي (

)، نقل ابن األثیر رحمه هللا عن اإلمام الشافعي رحمه هللا صورا من العلم ٥٧٩، ٥٧٨/ ١١) جامع األصول (٢(
منهي عنه من أنواعه وهو ما یدعیه المنجمون من علم الكائنات المنهي عنه فقال:" قال الشافعي: ... وٕانما ال

والحوادث التي لم تقع وسیجئ في مستقبل الزمان، وكمیة أعمار الناس، وٕاضافة السعادة والشقاوة إلیها، وأنهم 
  ).   ٢/٣٤٧یدركون ذلك بتسییرها واتصاالت بعضها ببعض، أن بعضها سعود، وبعضها نحوس". الشافي (

  ).٥٨١/ ١١)، وانظر: جامع األصول (٣٥٠ص: یة () النها٣(
  ).١١٦١)، القاموس المحیط (ص: ٥٧٠/ ١٢)، لسان العرب (٢٠٣٩/ ٥) انظر: الصحاح (٤(
)، القول في علم ١٩٣٠/ ٢)، كشف الظنون (٢٢٩/ ٤)، معالم السنن (١٨٣/ ١٢) انظر: شرح السنة للبغوي (٥(

تحقیق: یوسف بن محمد  -د بن مهدي الخطیب البغداديأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحم -علم النجوم
  ).١٦٨(ص:  - م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠، ١ط -دار أطلس للنشر والتوزیع، الریاض -السعید

 ).١٩٢/ ٣٥) مجموع الفتاوى (٦(



 ١٤٦

وما قرره ابن األثیر رحمه هللا من التفصیل في حكم التنجیم، وأن منه ما هو جائز، ومنه ما      
  .)١(لیه جمهور سلف هذه األمةهو محرم هو ما ع

ربین: أحدهما مباح، یقول الخطیب البغدادي رحمه هللا: " إن علم النجوم یشتمل على ض     
  .)٢(واآلخر محظور ..."، وتعلمه فضیلة

هو الذي علیه أهل السنة والجماعة، ألن فعله  –كما ذكر ابن األثیر  –والقول بكفر المنجم      
مشاركته P تعالى في علم الغیب الذي هو خاص برب العالمین، ویقول هذا یتضمن دعوى منه ب

]، وألنه یتضمن أیضا اعتقاد أن تلك ٢٦[الجن:  ﴾����Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç﴿هللا في ذلك: 
  .)٣(النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسها، وكل ذلك كفر مخرج من الملة

جوم وسیلة ال دعاء علم الغیب، یقول الشیخ العثیمین رحمه هللا عن المنجم: " فهذا اتخذ تعلم الن 
�_̀�����﴿ودعوى علم الغیب كفر مخرج عن الملة؛ ألن هللا یقول:  �̂]�\�[�Z�Y�X�W�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W﴾ 

  .)٤(] "٦٥[سورة النمل: من اآلیة 
  

  :المطلب التاسع: الكهانة والعرافة
ن أصل الكهانة في اللغة، وعن تعریف الكاهن تكلم ابن األثیر رحمه هللا في هذا المطلب ع      

  والعراف، وعن الفرق بینهما، وبین أنهما مما ینافي التوحید.
فقال رحمه هللا في بیان أصل الكهانة: " وأصل الكهانة: المعرفة والفطنة بدقائق األمور      

كاهنا. ومنهم  . وقال في موضع آخر: " والعرب تسمي كل من یتعاطى علما دقیقا:)٥(وغوامضها "
  . )٦(من كان یسمي المنجم والطبیب كاهنا "

وأما عن تعریف الكاهن فقال: " الكاهن: الذي یتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل      
. وقال: " وحقیقته: أن یكون له رئي من الجن یلقى إلیه ما )٧(الزمان، ویدعي معرفة األسرار "

فما یكون قد استمعه، وألقاه على جهته كان صحیحا، وما یستمعه، ویسترقه من أخبار السماء، 

                                                           

)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ٢٣٠، ٢٢٩/ ٤)، معالم السنن (١٨٣/ ١٢) شرح السنة للبغوي (١(
 ).٥/ ٢)، القول المفید (٣٧٨یر العزیز الحمید (ص: )، تیس١٩٣٠/ ٢(
 ).١٢٦) القول في علم النجوم (ص: ٢(
)، أضواء ٥٦٠/ ٢)، معارج القبول (١٧١/ ٣٥)، مجموع الفتاوى (١٨٣) انظر: القول في علم النجوم (ص: ٣(

 ).٣٧٩، ٣٧٨)، تیسیر العزیز الحمید (ص: ٤٩/ ٤البیان (
 ).٥/ ٢) القول المفید (٤(
  ).١٣١منال الطالب (ص: ) ٥(
  ).٨١٩) النهایة (ص: ٦(
  ).٤٢/ ٤)، الشافي (٤٨٨، ٥/٦٤)، جامع األصول (٨١٨)، وانظر: النهایة (ص: ١٣١) منال الطالب (ص: ٧(

٤٢.(  



 ١٤٧

، )١(یكذب فیه مما ال یكون قد سمعه فهو األكثر، وقد جاء هذا مصرحا به في الحدیث الصحیح "
وفي معظم التعریفات التي ذكرها ابن األثیر للكاهن وصفه بمن یزعم معرفته واطالعه على األمور 

  الغیبیة.
لذي یخبر عن الواقع، كمعرفة السارق وغیر ذلك، فیقول:" ومنهم من كان أما العراف فخصه با     

یزعم أنه یعرف األمور بمقدمات أسباب یستدل بها على مواقعها من كالم من یسأله أو فعله أو 
حاله، وهذا یخصونه باسم العراف، كالذي یدعي معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة 

  .)٢(ونحوهما"
  .)٣(یقول العراف كالكاهن دون أن یفرق بینهما ا كانوأحیانً      
وقال في حكم الكاهن والعراف: " وهو مما أبطله اإلسالم، وحرمه، ونهى عن الذهاب إلیه،      

  .)٤(واستماع كالمه وتصدیقه بما یخبر به "
  

فیمن قال الباحث: الكهانة والعرافة ضرب من ادعاء علم الغیب، وقد اختلف أهل العلم فیهما و      
  یتعاطاهما، هل هما بمعنى واحد أم بینهما تغایر؟.

  .)٥(فمنهم من قال: هما بمعنى واحد     
  ومنهم من قال: بالتفریق بینهما، واختلف هؤالء في تحدید وجه الفرق بینهما:     

فمنهم من قال بأن الكاهن أعم من العراف فهو یطلق علیه وعلى غیره ممن یدعي علم الغیب، 
  .)٦(ن الكاهن یخبر عن المستقبل والماضي بخالف العراف فهو إنما یخبر عن الواقعوذلك لكو 

ومنهم من قال بأن العراف أعم من الكاهن، وأن العراف: اسم عام للكاهن والرمال ونحوهم ممن 
  . )١(یتكلم في معرفة األمور الغیبیة

                                                           

:" إذا قضى اّ} األمر في الّسماء، ضربت �). ویقصد بالحدیث، قول النبي ٤٨٩، ٥/٤٨٨) جامع األصول (١(
: وقال غیره: صفواٍن ینفذهم ذلك  -ا لقوله، كالّسلسلة على صفواٍن المالئكة بأجنحتها خضعانً  فإذا فّزع  - قال عليٌّ

عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال رّبكم، قالوا لّلذي قال: الحّق، وهو العلّي الكبیر، فیسمعها مسترقو الّسمع، ومسترقو 
 - الیمنى، نصبها بعضها فوق بعٍض  ووصف سفیان بیده، وفّرج بین أصابع یده - الّسمع هكذا واحٌد فوق آخر 

فرّبما أدرك الّشهاب المستمع قبل أن یرمي بها إلى صاحبه فیحرقه، ورّبما لم یدركه حّتى یرمي بها إلى اّلذي یلیه، 
فتلقى على فم  -ورّبما قال سفیان: حّتى تنتهي إلى األرض  -إلى اّلذي هو أسفل منه، حّتى یلقوها إلى األرض 

معها مائة كذبٍة، فیصّدق فیقولون: ألم یخبرنا یوم كذا وكذا، یكون كذا وكذا، فوجدناه حق�ا؟ للكلمة الّساحر، فیكذب 
اّلتي سمعت من الّسماء ". أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب تفسیر القرآن، باب قوله: {إّال من استرق الّسمع 

  ).٣٠٧/ ٣، ( ٤٧٠١]، حدیث رقم ١٨فأتبعه شهاٌب مبیٌن} [الحجر: 
  ).٤٢/ ٤)، وانظر: الشافي (٨١٩) النهایة (ص: ٢(
  ).٦٠٨)، النهایة (ص: ٥٩٦/ ١٠)(٦٥/ ٥) انظر: جامع األصول (٣(
  ).٦٤/ ٥) جامع األصول (٤(
  )٢٩٨)، فتح المجید (ص: ٣٥٢)، تیسیر العزیز الحمید (ص: ٢٢٧/ ١٤) انظر: شرح النووي على مسلم (٥(
/ ١٠. انظر على الترتیب: فتح الباري (رحمهما هللا حجر الهیتمي ) مثل: اإلمام ابن حجر العسقالني، وابن٦(

  ).١٧٨/ ٢)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢١٧، ٢١٦



 ١٤٨

مل كل من تعاطى هذه األمور ومما یؤید ذلك أن العراف مبالغة من المعرفة، وعلیه فإنه یش     
  .)٢(الغیبیة وادعى المعرفة بها

وعلى كل حال فإن العراف والكاهن متقاربان في المعنى، وكالهما یشترك في معرفة األمور      
  الغیبیة.

  

  .)٣(ولهذا نقل عن اإلمام أحمد رحمه هللا أنه سئل عن الكاهن فقال: " هو نحو العراف "     
بن األثیر رحمه هللا في الكاهن والعراف، فما ذكره فیهم هو الذي دلت علیه وأما عن حكم ا     

  الكثیرة والتي منها: �أحادیث النبي 
ل بَ قْ تُ  مْ يٍء، لَ شَ  نْ له عَ أَ سَ رّاًفا فَ ى عَ تَ أَ  نْ " مَ قال:  �، أن النبي �ما جاء عن بعض أزواج النبي 

  . )٤(ین لیلًة "عِ بَ رْ ٌة أَ َال صَ  لهُ 
ل على زِ نْ ا أُ مَ ر بِ فَ كَ  دْ قَ ل فَ وْ قُ ا یَ مَ ه بِ قَ دَّ صَ ه فَ سألَ ًنا فَ اهِ و كَ رّاًفا أَ ى عَ أتَ  نْ " مَ : �ي وكذلك قال النب

  . )٥(" ����محّمٍد 
  

  واألحادیث السابقة دلت على ثالثة أشیاء:     
حرمة إتیان الكهان والعرافین والتحذیر من ذلك، سواء صدقهم أم لم یصدقهم، بخالف من  األول:
، ویدل علیه سؤال )٦(یهم وسألهم لیختبرهم ولیظهر كذبهم فهذا ال بأس به، وقد یكون واجباأتى إل

  .)٧(النبي صلى هللا علیه البن صیاد
  .)٨(�أن من سألهم وصدقهم فیما یقولون فقد كفر بما أنزل على النبي  ني:االث

                                                                                                                                                                          

/ ٣٥) مثل: اإلمام ابن تیمیة، والشیخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما هللا. انظر على الترتیب: مجموع الفتاوى (١(
  ).٢٩٨)، فتح المجید (ص: ١٧٣

  ).٥٣٢ /١) القول المفید (٢(
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن یزید  -) أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل اإلمام أحمد بن حنبل٣(

 -م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، ١ط - دار الكتب العلمیة، بیروت -تحقیق: سید كسروي حسن -الخّالل البغدادي الحنبلي
 ).٤٦٩(ص: 

، (ص: ٥٧١٤تحریم الكهانة وٕاتیان الكهان، حدیث رقم ) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب السالم، باب ٤(
١١١٨.(  

أبو یعقوب  - )، وابن راهویه في مسنده= مسند إسحاق بن راهویه٣٣١/ ١٥) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (٥(
مكتبة اإلیمان،  -تحقیق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي -إسحاق بن إبراهیم بن مخلد المعروف بـ ابن راهویه

)، وصححه األلباني رحمه هللا ٨/ ١)، والحاكم في مستدركه (٤٣٤/ ١( -م١٩٩١ – ١٤١٢، ١ط -المدینة المنورة
  ).٩٨/ ٣في صحیح الترغیب والترهیب (

  ).٥٣٤/ ١)، القول المفید (٢٩٥) انظر: فتح المجید (ص: ٦(
كتاب الجهاد، باب كیف ) سوف یمر بإذن هللا التعریف بابن صیاد وذكر قصته. انظر: صحیح البخاري، ٧(

  ). ٩٠/ ٤، (٣٠٥٥یعرض اإلسالم على الصبي؟، حدیث رقم 
  ).٥٣٣/ ١)، القول المفید (٣٥٠) انظر: تیسیر العزیز الحمید (ص: ٨(



 ١٤٩

أنه ال ثواب له فیها وٕان عدم قبول صالة من أتى الكاهن والعراف أربعین یوما، ومعنى ذلك  الثالث:
كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، وال یحتاج معها إلى إعادة؛ ویدل على ذلك كون العلماء 

  .)١(متفقین على أنه ال یلزم من أتى الكاهن والعراف إعادة صلوات أربعین لیلة
تارة بالتكفیر رحمه هللا: " والوعید جاء تارة بعدم قبول الصالة و  )٢(قال ابن حجر العسقالني     

  .)٣(فیحمل على حالین من اآلتي "
یرید بذلك أن اآلتي إلیهم إن لم یصدقهم في أقوالهم ففیه الوعید بعدم قبول الصالة أربعین      

  .)٤(یوما، وٕان صدقهم ففیه الوعید بكفره، ویشهد لهذا الجمع روایات الحدیث
أهل السنة والجماعة فیما قرره في الكهانة  ومما سبق یتبین أن ابن األثیر رحمه هللا قد وافق     

  والعرافة، وأنهما مما ینافي التوحید، واختصاص هللا سبحانه وتعالى بعلم الغیب.
  

  :المطلب العاشر: السحر
تطرق ابن األثیر رحمه هللا في هذا المطلب لبیان معنى السحر، وهل هو حقیقة أو خیال؟،       

  وكذلك ذكر حكم تعلم السحر وتعلیمه، وحكم الساحر.
  . )٥(فقال رحمه هللا: " معنى السحر: قلب الشيء في عین اإلنسان، ولیس بقلب األعیان "     
وبین ابن األثیر رحمه هللا اختالف العلماء في السحر، هل هو حقیقة أم تخییل فقط؟، فقال: "      

فعي له حقیقة، وقد یتغیر المسحور به عن عادته ویمرض وتفصیل المذهب: أن السحر عند الشا
ویموت، ویفرق بین المرء وزوجه، ویجوز أن یكون السحر قوال وفعال، وقال قوم: ال حقیقة وٕانما هو 

  . )٦(تخییل "
ویرى ابن األثیر غفر هللا له حرمة تعلم السحر وتعلیمه، وفصل في حكم من تعلمه فقال: "      

لمه حرام، وٕاذا تعلمه إنسان، فإن فیه ما یوجب الكفر فهو كافر، وٕان كان ال وتعلیم السحر وتع
یوجب الكفر ثم اعتقد إباحته كان كافرا، وٕان لم یعتقد حله فهو فاسق بذلك، وقال مالك: تعلمه 

  . )٧(وتعلیمه كفر، وٕاذا تاب ال تقبل توبته "
  

                                                           

  ).٢٢٧/ ١٤) انظر: شرح النووي على مسلم (١(
الكناني العسقالني، أبو ) هو: اإلمام الحافظ المؤّرخ الكبیر، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد ٢(

أبو الفضل، صاحب المصنفات النافعة المفیدة القّیمة، منها: " فتح الباري بشرح صحیح البخاري، واإلصابة في 
  ).٧٤/ ١ه. انظر: شذرات الذهب (٨٥٢تمییز الصحابة، وغیر ذلك الكثیر، مات رحمه هللا سنة 

 ).٢١٧/ ١٠) فتح الباري البن حجر (٣(
  ).٣٥٠)، تیسیر العزیز الحمید (ص: ٢٩٦د (ص: ) انظر: فتح المجی٤(
  ).٨٦)، النهایة (ص: ٧٤٤/ ١١)، وانظر: جامع األصول (١٦٤/ ٥) جامع األصول (٥(
  ).٢٤١/ ٥) الشافي (٦(
  ).٢٤٢، ٢٤١/ ٥( لمصدر السابق) ا٧(



 ١٥٠

ین والحاء والراء أصول ثالثة مصدر سحر، یسحر، سحرًا، قال ابن فارس: " الس السحر لغًة:
  .)١(متباینة: أحدها عضو من األعضاء، واآلخر خدع وشبهه، والثالث وقت من األوقات"

  .)٢(ویطلق السحر على كل ما دق وخفي سببه
  .)٤(، والذین عرفوه اختلفوا في التعبیر عنه)٣(اختلف العلماء في إمكان تعریفه السحر اصطالحًا:

أجمعها، تعریف اإلمام ابن قدامة رحمه هللا، حیث یقول: " السحر: عزائم وافضل التعریفات و      
ورقى وعقد تؤثر في األبدان، والقلوب، فیمرض، ویقتل، ویفرق بین المرء وزوجه، ویأخذ أحد 

  .)٥(الزوجین عن صاحبه "
دون والتعریف الذي ذكره ابن األثیر في كالمه یؤخذ علیه اقتصاره على ذكر سحر التخییل       

  سحر الحقیقة، مما یوهم قصر السحر على التخییل.
وأما ما ذكره رحمه هللا من اختالف الناس في السحر هل هو حقیقة أم خیال؟، فإن هذه       

  .)٨(ومن وافقهم )٧(وبین المعتزلة)  ٦(المسألة وقع الخالف فیها بین أهل السنة والجماعة ومن وافقهم
  .)٨(وافقهم
، والقول )٩(لجماعة ومن وافقهم أن السحر حقیقة ولیس مجرد تخییلوالذي علیه أهل السنة وا      

بذلك هو ما علیه عامة أهل العلم من أتباع المذاهب الفقهیة، ولهذا أدخلوا جنایات السحرة في 
  .)١(كتبهم، وبینوا ما یترتب علیها من األحكام

                                                           

  ).١٣٨/ ٣) مقاییس اللغة (١(
  .)٣٤٨/ ٤()، لسان العرب ٦٧٩/ ٢)، الصحاح (١٦٩/ ٤) انظر: تهذیب اللغة (٢(
  ).٤١/ ٤) انظر: أضواء البیان (٣(
دار  - تحقیق: محمد صادق القمحاوي -أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي -) انظر: أحكام القرآن٤(

)، تفسیر ٣/ ٥)، الفصل في الملل واألهواء والنحل (٥٢، ٥١/ ١( -هـ ١٤٠٥ -دار إحیاء التراث العربي، بیروت
أبو محمد موفق الدین عبد  -)، الكافي في فقه اإلمام أحمد٢٢٢/ ١٠لباري البن حجر ()، فتح ا٤٣/ ٢القرطبي (

 -م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤، ١ط -دار الكتب العلمیة - هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة، الشهیر بابن قدامة المقدسي
 ).٤١/ ٤)، أضواء البیان (٦٤/ ٤(
 ).٦٤/ ٤) الكافي في فقه اإلمام أحمد (٥(
  ).٢٢٢/ ١٠)، فتح الباري البن حجر (١٧٤/ ١٤شرح النووي على مسلم () انظر: ٦(
  ).١٧٣/ ١) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل (٧(
) ممن وافق المعتزلة في هذه المسألة: اإلمام أبو جعفر األستراباذي، وابن حزم الظاهري وغیرهما. انظر: الفصل ٨(

  ).٢٢٢/ ١٠اري البن حجر () فتح الب٥/ ٥الفصل في الملل واألهواء والنحل (
/ ١٢)، شرح السنة للبغوي (٥١٩/ ١)، الحجة في بیان المحجة (٢٦١) انظر: تأویل مختلف الحدیث (ص: ٩(

دار الكتاب العربي،  - محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة -)، بدائع الفوائد١٨٧
 -دار الفكر -مد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمامكمال الدین مح -)، فتح القدیر٢٢٧/ ٢( -بیروت

  ). ٣٥/ ٤)، أضواء البیان (١٣٩/ ١)، فتح القدیر للشوكاني (٣٢٥)، تیسیر العزیز الحمید (ص: ٢٢٧/ ٢(



 ١٥١

ال حقیقة له: " ونحن نقول:  ولهذا یقول ابن قتیبة رحمه هللا في الرد على من ادعى أنه تخییل     
إن الذي یذهب إلى هذا، مخالف للمسلمین والیهود والنصارى وجمیع أهل الكتب، ومخالف لألمم 

  .)٢(كلها "
وقول ابن األثیر رحمه هللا بأن السحر منه ما هو كفر وفاعله كافر، ومنه ما هو غیر ذلك      

الفا للجمهور القائلین بأن السحر كفر مطلقًا ، خ)٣(وفاعله فاسق موافق لما علیه أصحاب الشافعیة
  .)٤(وأن الساحر كافر خارج من الملة

والحق أنا ال منافاة بین القولین؛ إذ الجمهور حینما حكموا على السحر بأنه كفر وأن الساحر      
كافر نظروا إلى السحر بمعناه الشرعي، والشافعیة حینما فصلوا في حكم السحر وجعلوا منه ما هو 

  على ذلك نظروا إلى السحر بمعناه اللغوي. كبیرة وفصلوا في حكم الساحر بناءً كفر، ومنه ما هو 
رحمه هللا: " عند التحقیق لیس بین القولین اختالف، فإن ) ٥(یقول الشیخ سلیمان بن عبد هللا     

الشیاطین إال من لم یكّفر لظنه أنه یتأتى بدون الشرك ولیس كذلك بل ال یأتي السحر الذي من قبل 
[ البقرة:  ﴾`�����d�c�b�a�`d�c�b�a�`d�c�b�a�`d�c�b�a﴿بالشرك وعبادة الشیطان والكواكب، ولهذا سماه هللا كفًرا في قوله: 

]، .... وأما سحر األدویة والتدخین ونحوه فلیس بسحر، وٕان سمي سحًرا فعلى سبیل المجاز ١٠٢
  .)٦(له تعزیًرا بلیًغا "كتسمیة القول البلیغ والنمیمة سحًرا، ولكنه یكون حراًما لمضرته یعزر من یفع

  

  المطلب الحادي عشر: الّرقى:
تطرق ابن األثیر رحمه هللا في هذا المطلب إلى بیان معنى الرقیة، وبین أن منها ما هو       

  مشروع، ومنها ما هو ممنوع، وبین شروط جواز الرقى.
                                                                                                                                                                          

)، روضة ١٠٩١/ ٢)، الكافي في فقه أهل المدینة البن عبد البر(٩٩/ ٦) انظر: فتح القدیر للكمال ابن الهمام (١(
المكتب  -تحقیق: زهیر الشاویش -أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي - طالبین وعمدة المفتینال

إبراهیم بن محمد بن عبد هللا  - )، المبدع في شرح المقنع٣٤٧/ ٩( - م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ٣ط - اإلسالمي، بیروت
/ ٧( -م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨، ١ط -دار الكتب العلمیة، بیروت - بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین

٤٨٧.( 
 ).٢٦١) تأویل مختلف الحدیث (ص: ٢(
 ).٢٢٤/ ١٠)، فتح الباري البن حجر (١٧٦/ ١٤) انظر: شرح النووي على مسلم (٣(
ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي  - ) انظر: رد المحتار على الدر المختار٤(

)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف ٢٤٣/ ٤( -م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢ط -وتدار الفكر، بیر  -الحنفي
 - عالم الكتب - منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى - بشرح منتهى اإلرادات

 )٣٩٩/ ٣( -م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، ١ط
سلفیة النجدیة، محدث فقیه، من مؤلفاته: تیسیر ) هو: سلیمان بن عبد هللا بن عبد الوهاب، أحد أئمة الدعوة ال٥(

العزیز الحمید شرح كتاب التوحید، حاشیة على المقنع في الفقه، الدالئل في عدم مواالة أهل اإلشراك، توفي سنة 
 ). ٢٩ه. انظر: مشاهیر علماء نجد وغیرهم (ص: ١٢٣٣

 ).٣٢٧، ٣٢٦) تیسیر العزیز الحمید (ص: ٦(



 ١٥٢

قیة: " الرقیة: العوذة التي یرقى بها صاحب اآلفة كالحمى والصرع فقال رحمه هللا في بیان معنى الر 
  .)١(وغیر ذلك من اآلفات "

وبین رحمه هللا أن الرقى منها ما هو مشروع، ومنها ما هو ممنوع فقال: " وقد جاء في بعض      
  األحادیث جوازها، وفي بعضها النهي عنها:

: أي اطلبوا لها من یرقیها، ومن النهي قوله: )٣(ة "رَ ظْ ا النَّ هَ بِ  نَّ إِ ا فَ هَ قوا لَ رُ تَ " اسْ قوله:  )٢(فمن الجواز
  .)٥(، واألحادیث في القسمین كثیرة ")٤(" ال یسترقون وال یكتوون "

فقال: " ووجه  –وفیها بین شروط جواز الرقیة  –ثم بین رحمه هللا وجه الجمع بین األحادیث      
  الجمع بینهما أن الرقي یكره منها:

  وبغیر أسماء هللا تعالى وصفاته وكالمه في كتبه المنزلة،  -٢   ما كان بغیر اللسان العربي، - ١
وأن یعتقد أن الرقیا نافعة ال محالة فیتكل علیها، ... وال یكره منها ما كان في خالف ذلك؛  _٣

  .)٦(كالتعوذ بالقرآن وأسماء هللا تعالى، والرقى المرویة "
منها: عن عوف بن مالك األشجعي قال: كّنا نرقي في الجاهلّیة فقلنا: " واستدل بعدة أحادیث      

رٌك شِ  یهِ ن فِ كُ یَ  مْ ا لَ ى مَ قَ الرُّ بِ  َس أْ  بَ م، َال اكُ قَ رُ  وا عليَّ ضُ رِ " اعْ یا رسول هللا كیف ترى في ذلك فقال: 
ن الشرك ، وقال في شرحه: " كأنه خاف أن یقع فیها شيء مما كانوا یتلفظون به ویعتقدونه م)٧("

في الجاهلیة، وما كان بغیر اللسان العربي، مما ال یعرف له ترجمة وال یمكن الوقوف علیه فال 
  .)٨(یجوز استعماله "

  .)٩(جمع رقیة، وهي العوذة، یقال: رقى الراقي رقیًة ورقیًا، إذا عوّذ ونفث في عوذته الرقى لغًة:     
  .)٩(عوذته

                                                           

 ).٣٧٢) النهایة (ص: ١(
) أجاب رحمه هللا عن بعض اآلثار التي تمنع الرقیة اال لبعض االمراض، كحدیث " ال رقیة إلى من عین أو ٢(

لم یكتو، حدیث رقم  حمة "( أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غیره، وفضل من
غیرهما من األمراض، ألنه قد ثبت أنه ) فقال: " تخصیصه العین والحمة ال یمنع جواز الرقیة في ٩٠/ ٤، (٥٧٠٥

/ ٧رقى بعض أصحابه من غیرهما، إنما معناه: ال رقیة أولى وأنفع من رقیة العین والسم ". جامع األصول ( �
 ).  ٦٥٥، ٣٧٢)، وانظر: النهایة (ص: ٥٥٦

 ).٩٨/ ٤، (٥٧٣٩) جزء من أحادیث أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الطب، باب رقیة العین، حدیث رقم ٣(
) جزء من حدیث أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غیره، وفضل من لم یكتو، ٤(

 ).٩٠/ ٤، (٥٧٠٥یكتو، حدیث رقم 
 ).٥٧٠ -٧/٥٥٢)، وانظر: جامع األصول (٣٧٢) النهایة (ص: ٥(
 )، والترقیم في النص من تصرف الباحث.٣٧٢) النهایة (ص: ٦(
، (ص: ٥٦٢٥یحه، كتاب السالم، باب ال بأس بالرقى ما لم یكن فیها شرك، حدیث رقم ) أخرجه مسلم في صح٧(

 ). ١١٠٢، ١١٠١(ص: 
 ).٣٧٢) النهایة (ص: ٨(
 ).٣٣٢/ ١٤)، لسان العرب (٢٢٤/ ٩)، تهذیب اللغة (٤٢٦/ ٢) انظر: مقاییس اللغة (٩(



 ١٥٣

  .)١(على الداء وقیل: هي العزیمة، وعزم الراقي كأنه أقسم     
  

  

  .)٢(فالرقیة والعوذة والعزیمة كلها متقاربة في المعنى، وٕان كان بعض العلماء یفرق بینهما
ال یختلف معنى الرقیة في الشرع عن المعنى اللغوي كثیرا، فالرقیة: هي العوذة،  الرقیة اصطالحًا:

  .)٣(أي ما یرقى به المریض من الدعاء لطلب الشفاء
ه ابن األثیر رحمه هللا من تقسیم الرقى إلى قسمین: رقى مشروعة، ورقى ممنوعة، وأما ما قرر      

  .)٤(فهو محل إجماع عند العلماء
  فإن أهل العلم قد قسموا الرقى إلى قسمین:      

  :)٥(الرقى المشروعة: وهي ما اجتمعت فیها شروط الرقیة الشرعیة وهي ثالثة القسم األول:
  أو بأسمائه وصفاته. أن تكون بكالم هللا تعالى -١
 أن تكون باللسان العربي أو بما یفهم معناه. -٢
 أن یعتقد أن الرقیة ال تؤثر بذاتها بل بتقدیر هللا تعالى. -٣

الرقى الممنوعة: وهي التي لم تتوفر فیها الشروط الثالثة السابقة، وحكمها یختلف  الثاني:القسم 
قاد أنها مؤثرة بذاتها فهي شرك أكبر، وٕان كانت باختالفها فإن كان فیها أقوال أو أفعال شرك أو اعت

 .)٦(تشتمل على ألفاظ ال یفهم معناها فهي محرمة مخافة أن تكون شركاً 

                                                           

 ).٤٠٠/ ١٢)، لسان العرب (١١٣٧)، القاموس المحیط (ص: ١٩٨٥/ ٥) انظر: الصحاح (١(
أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي  - ) انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق٢(

 ).١٤٧/ ٤( - عالم الكتب -الشهیر بالقرافي
أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي  -) انظر: حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني٣(

)، مجموع ٤٩٠/ ٢( -م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ -دار الفكر، بیروت -الشیخ محمد البقاعي تحقیق: یوسف -العدوي
محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد  - )، عون المعبود شرح سنن أبي داود٣٢٨، ١٨٢/ ١الفتاوى (

 ).٣٦٥/ ١٠( - هـ ١٤١٥، ٢ط-دار الكتب العلمیة، بیروت -الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي
)، ٦١/ ١٩)، مجموع الفتاوى (١٩٥/ ١٠)، فتح الباري البن حجر (٩٣/ ٣) انظر: شرح النووي على مسلم (٤(

دار  - تحقیق: عصام الدین الصبابطي -محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني -نیل األوطار
تیسیر العزیز الحمید  )،٣٤١/ ٢)، فیض القدیر (٢٤٥، ٢٤٤/ ٨( -م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣، ١ط - الحدیث، مصر

 - )، ولالستزادة انظر: أحكام الرقى والتمائم١٢٧)، فتح المجید (ص: ٥٠٩/ ٢)، معارج القبول (١٣٢، ١٣١(ص: 
 ).٣٦(ص:  - م١٩٩٨ -ه١٤١٩، ١ط - مكتبة أضواء السلف، الریاض-د. فهد بن ضویان السحیمي

، )٦١/ ١٩)، مجموع الفتاوى (١٩٥/ ١٠()، فتح الباري البن حجر ٩٣/ ٣شرح النووي على مسلم () انظر: ٥(
 )، فتح المجید (ص:٥٠٩/ ٢)، معارج القبول (١٣٢، ١٣١)، تیسیر العزیز الحمید (ص: ٣٤١/ ٢فیض القدیر (

١٢٧.( 
 ) .١٨٧/ ١)، القول المفید (١٣٢، ١٣١) انظر: تیسیر العزیز الحمید (ص: ٦(



 ١٥٤

ومن كالم ابن األثیر یتبین موافقته ألهل السنة في بیان الرقیة، وأقسامها، وكذلك موافقته ألهل      
  شروعة. وهللا أعلم.السنة في الشروط التي ذكرها حتى تكون الرقیة جائزة وم

  

  المطلب الثاني عشر: التمائم:
بالجواز  اً تكلم ابن األثیر رحمه هللا في هذا المطلب عن تعریف التمیمة، وذكر أن فیها خالف      

  أنها من الشرك. �والمنع، وبین لماذا وصفها النبي 
، وقال في )١(لتعاویذ والحروز "فقال ابن األثیر غفر هللا لنا وله في تعریف التمیمة: " التمائم: ا     

موضع آخر: " التمیمة: واحدة التمائم، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أوالدهم یردون بها 
  .)٢(العین في زعمهم "

  

ى في الرق باباَ ، وفي كتابه جامع األصول عقد )٣(قد أبطلها ونهى عنها �وقد ذكر أن النبي      
ثار التي تدل على األول: في جوازها وذكر األحادیث واآل لفصل: افصولوالتمائم، وذكر فیه ثالثة 

: في لثالثا فصلوالوالفصل الثاني: في رقى مسنونة عن النبي صلى هللا علیه وسلم، الجواز، 
  .)٤(النهي عن الرقى والتمائم وذكر األحادیث واآلثار التي تدل على النهي

  

التمائم التي كانت تعلقها العرب من الشرك، فقال: "  �ثم بین رحمه هللا لماذا اعتبر النبي      
وٕانما جعلها شركا ألنهم أرادوا بها دفع المقادیر المكتوبة علیهم، فطلبوا دفع األذى من غیر هللا الذي 

  .)٥(هو دافعه "
  

جمع تمیمة، وهي العوذ التي تعلق على اإلنسان وغیره لدفع اآلفات عنه من أي شئ  التمائم:
  .)٦(كان
  نوعان: وهي

التمائم من غیر القرآن: وهي ما كانت من خرزات، أو حلقات، أو خرق، أو عظام،  النوع األول:
  .)٧(فیها حروف أو أرقام أو غیر ذلك

                                                           

 ).٧٨٦/ ٤) جامع األصول (١(
  ).١١١وانظر: النهایة (ص: )، ٥١٦/ ٧) جامع األصول (٢(
 ).١١١)، النهایة (ص: ٥١٦/ ٧) انظر: جامع األصول (٣(
 ).٥٧٥ - ٧/٥٥٢) انظر: جامع األصول (٤(
 ).١١٢) انظر: النهایة (ص: ٥(
أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني  -)، مجمل اللغة١٨٧٨/ ٥)، الصحاح (١٨٤/ ١٤) انظر: تهذیب اللغة (٦(

(ص:  - م ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦، ٢ط - مؤسسة الرسالة، بیروت - زهیر عبد المحسن سلطاندراسة وتحقیق:  - الرازي
 ).٦٩/ ١٢)، لسان العرب (١٤٥

)، ولالستزادة انظر: ١٢٧)، فتح المجید (ص: ١٣٣)، تیسیر العزیز الحمید (ص: ٥١٢/ ٢) انظر: معارج القبول (٧(
 ).٢٢٧أحكام الرقى والتمائم للسحیمي (ص: 



 ١٥٥

وهذا النوع من التمائم محرم باالتفاق، والحكم علیها بكونها شركا أكبر، أو شركا أصغر یختلف      
  ها من جهة أخرى. باختالف حال التمیمة من جهة، وحال معلق

أما معنى اختالف حكمها باختالف حال التمیمة، فالمقصود به: أن التمیمة إن كانت تشتمل       
على االستعانة بالشیاطین، أو بغیرهم من المخلوقین، فهي شرك أكبر، وٕان كانت تشتمل على كالم 

  ال یفهم معناه فهي محرمة.
علقها، فالمقصود به: أن معلق التمیمة إن كان أما معنى اختالف حكمها باختالف حال م     

یعتقد أن التمیمة تنفع وتضر بذاتها ففعله هذا شرك أكبر، ومن كان یعتقد أن التمیمة سبب لدفع 
  .)١(الضر والعین ففعله هذا شرك أصغر

التمائم من القرآن: وهي ما كان مكتوب فیها آیات من القرآن، ویلحق بها ما كان  النوع الثاني:
  توب فیها أدعیة، أو أذكار، أو أسماء هللا وصفاته.مك

وهذا النوع من التمائم اختلف العلماء في جوازه، والخالف فیه قدیم من عصر الصحابة      
  .)٢(والتابعین ومن بعدهم

  والذي رجحه كثیر من العلماء المعاصرین هو عدم الجواز لعدة أسباب:     
  م.عموم النهي، وال مخصص للعمو  األول:
  سد الذریعة، فإنه قد یؤدي إلى تعلیق ما لیس كذلك منه أو من غیره. الثاني:
  .)٣( أنه إذا علق فال بد أن یمتهنه المعّلق، بحمله معه أثناء قضاء الحاجة وغیره ... الثالث:

  
  
  
  
  

  
  

  

                                                           

)، التوضیح عن توحید الخالق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي األلباب في طریقة ٥١٢/ ٢قبول () انظر: معارج ال١(
 -هـ١٤٠٤، ١ط -دار طیبة، الریاض -سلیمان بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب -الشیخ محمد بن عبد الوهاب

 ). ٢٣٨)، أحكام الرقى والتمائم (ص: ١٨٢/ ١)، القول المفید (٢٦٨، ٢٦٧(ص:  -م١٩٨٤
)، معارج ١٤٢/ ٦)، فتح الباري البن حجر (٦٥، ٦٤/ ١٩)، مجموع الفتاوى (١٦١، ١٦٠/ ١٧) انظر: التمهید (٢(

)، أحكام الرقى ١٢٧)، فتح المجید (ص: ١٨٤/ ١)، القول المفید (١٣٣)، تیسیر العزیز الحمید (ص: ٥١٠/ ٢القبول (
 ).٢٤٣والتمائم (ص: 

)، فتح المجید ١٨٥/ ١)، القول المفید (١٣٣)، تیسیر العزیز الحمید (ص: ٥١٠/ ٢) انظر: معارج القبول (٣(
 ).٢٥٣ -٢٣٧)، ولالستزادة انظر: أحكام الرقى والتمائم (ص: ١٢٨(ص: 



 ١٥٦

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  الفصل الثّاني                   
    

  إلیمانفي باقي أركان ا ابن األثیر منهج        
  
  وفیه أربعة مباحث :  

  في مباحث اإلیمان ابن األثیر المبحث األّول: منهج
  في اإلیمان بالرسل  ابن األثیر المبحث الثاني: منهج
  في اإلیمان بالیوم اآلخر ابن األثیر المبحث الثالث: منهج
  في اإلیمان بالقضاء والقدر ابن األثیر المبحث الرابع: منهج

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٧

  
  
  
  
  

  .في باقي أركان اإلیمان ابن األثیر منهج :ل الثانيالفص
إن موضوع العقیدة شامل لمسائل عدیدة، هي في الحقیقة تمثل الجانب العلمي في اإلسالم،      

 في بعض هذه المسائل، أال وهي توحید وقد كان الفصل األول في بیان منهج ابن األثیر رحمه هللا
  هللا تعالى.

وسیكون في هذا الفصل بإذن هللا بیان منهجه في مسائل متعددة، وهي المسائل المتعلقة     
باإلیمان، وباالنبیاء والرسل، وبالیوم اآلخر، وبالقضاء والقدر، وهذه المسائل موزعة على المباحث 

  التالیة:
  

  :في مباحث اإلیمان: وفیه ثالثة مطالب األثیرابن  المبحث األول: منهج
مسألة اإلیمان من المسائل الرئیسیة التي حصل فیها خالف بین أهل السنة وغیرهم من الفرق،     

ر رحمه هللا في كتبه، وهو ما وتمثل هذا الخالف في أكثر من جانب، ومنها التي ذكرها ابن األثی
  یمكن بیانه في المطالب التالیة:

  

  : المطلب األول: تعریف اإلیمان لغًة واصطالحاً 
تطرق ابن األثیر رحمه هللا إلى تعریف اإلیمان في اللغة، وأشار كذلك إلى أن اإلیمان ینقسم      

  ونهي.إلى أمر 
  . )١(فقال رحمه هللا في تعریف اإلیمان لغة: " اإلیمان: التصدیق "    
وأما أن اإلیمان ینقسم إلى أمر ونهي فقال: " اإلیمان ینقسم إلى ائتمار بما أمر هللا به، وانتهاء      

  . )٢(عما نهى هللا عنه، فإذا حصل االنتهاء بالحیاء كان بعض اإلیمان "
  

، وهو بمعنى اإلقرار ولیس مجرد )٣(مصدر آمن یؤمن إیمانًا فهو مؤمن :اإلیمان لغةً      
  التصدیق، فاإلیمان یتضمن أمرین: اإلخبار، وااللتزام.

  .)٤(والتصدیق یتضمن األول دون الثاني، بخالف اإلقرار فإنه یتضمن األمرین جمیعا     

                                                           

 ).٤٧) النهایة (ص: ١(
 ).٤٧ص: ) المصدر السابق (٢(
 ).٢١/ ١٣)، لسان العرب (٢٠٧١/ ٥)، الصحاح (١٣٣/ ١) انظر: مقاییس اللغة (٣(
 ).٥٣١، ٧/٥٣٠)، مجموع الفتاوى (١٠٠ظر: اإلیمان البن تیمیة (ص: ) ان٤(



 ١٥٨

ن اإلیمان هو اإلقرار؛ ال مجرد ولهذا یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا: " ومعلوم أ     
  .  )١(التصدیق. واإلقرار ضمن قول القلب الذي هو التصدیق وعمل القلب الذي هو االنقیاد "

  

  قول وعمل واعتقاد، قول اللسان وعمل الجوارح، واعتقاد القلب. اإلیمان اصطالحًا:     
رحمه هللا: " وكان اإلجماع من  وهذا هو ما أجمع علیه سلف هذه األمة، یقول اإلمام الشافعي     

الصحابة والتابعین من بعدهم مّمن أدركناهم أن اإلیمان قول وعمل ونیة، ال یجزئ واحد من الثالثة 
  .)٢(باآلخر "

، وابن عبد )٣(وقد حكى غیر واحد من أهل العلم اإلجماع على ذلك، منهم: البخاري     
  وغیرهم.،)٤(البر

لذي علیه أهل السنة والجماعة وٕان اختلفت عباراتهم في ذلك إجماال والقول بمقتضى ذلك هو ا     
  .)٥(وتفصیال

  

  :المطلب الثاني: الفرق بین اإلسالم واإلیمان
بمعنى  بین اإلیمان واإلسالم، وأنه أحیانًا یكونان اً یرى ابن األثیر رحمه هللا أنه هناك فرق      
  واحد.
ففي بیان الفرق یقول رحمه هللا: " اإلسالم معروف وهو في األصل االنقیاد والطاعة، وبینه      

وبین اإلیمان فرق وهو أن اإلیمان ما كان بالقلب ألنه تصدیق، والتصدیق محله القلب، واإلسالم 
  باللسان.

  . )٦(هما على اآلخر اتساعا "وللعلماء فیهما خالف كبیر ومذاهب ومتنوعة، وقد یقع أحد     
، وأنه قد یطلق أحدهما على اآلخر اتساعًا، ومن هذه اً فإذن ذكر رحمه هللا أن هناك فرق     

ى حدَ إِ  نْ ّال مِ إِ  مٍ لِ سْ ٍئ مُ امرِ  مِ دَ  لُّ حِ یَ  " َالْ المواضع التي ذكر أنهما بمعنى واحد، عند شرحه حدیث 

                                                           

 ).٦٣٨/ ٧) مجموع الفتاوى (١(
 ).٩٥٧/ ٥) نقله عنه اإلمام الاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٢(
 ).٩٥٩/ ٥) نقله عنه اإلمام الاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣(
 ).٢٣٨/ ٩لتمهید () انظر: ا٤(
تحقیق: محمد ناصر الدین  -أبو بكر بن أبي شیبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهیم بن عثمان - ) انظر: اإلیمان٥(

أبو عبد هللا محمد بن یحیى ابن أبي عمر  - )، اإلیمان٤٩(ص:  -م١٩٨٣، ٢ط -المكتب اإلسالمي -األلباني
)، اإلیمان ٩٦(ص:  -١٤٠٧، ١ط - لدار السلفیة، الكویتا -تحقیق: حمد بن حمدي الجابري الحربي - العدني

)، : لوامع األنوار ٢٠٧)، أصول السنة البن أبي زمنین (ص: ٦١١/ ٢)، الشریعة لآلجري (٣٢٨/ ١البن منده (
شمس الدین، أبو العون محمد بن  -البهیة وسواطع األسرار األثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیة

)، ٤٠٣/ ١( - م١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢، ٢ط -مؤسسة الخافقین ومكتبتها، دمشق -لم السفاریني الحنبليأحمد بن سا
 ). ٦٨، ٦٧شرح السنة للبربهاري (ص: 

  ).٣٩٩/ ١) الشافي (٦(



 ١٥٩

، إذ یقول: " واإلیمان )١(ٍس "فْ یر نَ غَ ٍس بِ فْ تل نَ و قَ اٍن، أَ صَ حْ إِ  دَ عْ ا بَ نً زِ  وْ ماٍن، أَ یْ إِ  دَ عْ ٍث: كفٍر بَ َال ثَ 
�_����﴿واإلسالم في هذا الحدیث عبارة عن شئ واحد، كقوله تعالى:  �̂]�\� [�Z_� �̂]�\� [�Z_� �̂]�\� [�Z_� �̂]�\� [�Z﴾ 

]، وذلك ألن الكفر یضادهما ٣٦[الذاریات:  ﴾����g�f�e�d�c�b�ag�f�e�d�c�b�ag�f�e�d�c�b�ag�f�e�d�c�b�a﴿]، وقال: ٣٥[الذاریات: 
  . )٢(معا "
  حصل فیها خالف بین السلف أنفسهم رحمهم هللا على قولین مشهورین:هذه المسألة مما      

، وابن )٣(أن اإلیمان واإلسالم بمعنى واحد، وممن قال بذلك من العلماء: اإلمام ابن مندة األول:
  رحم هللا الجمیع. )٤(عبد البر
التابعین ومن أن هناك فرق بین اإلیمان واإلسالم، وهو قول كثیر من السلف من الصحابة و  الثاني:
  رحم هللا الجمیع. )٨(، وابن تیمیة)٧(، والخطابي)٦(، ومنهم على سبیل المثال: اإلمام الخالل)٥(بعدهم

  الجمیع.
  والقول الثاني هو الذي دلت علیه األدلة من القرآن والسنة وأكدته، ومنها:     

�����k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a﴿قوله تعالى:  `�_�~�}k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� `�_�~�}k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� `�_�~�}k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� [الحجرات:  ﴾{�~�_�`
١٤.[  

كثیر: " یقول تعالى منكرا على األعراب الذین أول ما دخلوا في اإلسالم ادعوا قال ابن      
ألنفسهم مقام اإلیمان، ولم یتمكن اإلیمان في قلوبهم بعد، ... وقد استفید من هذه اآلیة الكریمة: أن 

  .)٩(اإلیمان أخص من اإلسالم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة "
  .)١٠(عن اإلسالم واإلیمان ففرق بینهما �دما سأل النبي ومن السنة حدیث جبریل عن     
واختلف القائلون بالتفریق بینهما في تحدید الفرق، واألكثر على أنه إن قرن بینهما فإن اإلسالم      

یفسر باألعمال الظاهرة، واإلیمان باألعمال الباطنة، كما في حدیث جبریل، وكما فسره ابن األثیر 
  تقریبا.

                                                           

أحمد بن  - )، والبیهقي في معرفة السنن واآلثار= معرفة السنن واآلثار١٦٤) أخرجه الشافعي في مسنده (ص: ١(
، ١ط -دار الوفاء ، القاهرة  -تحقیق: عبد المعطي أمین قلعجي - وسى، أبو بكر البیهقيالحسین بن علي بن م

  ).٢٣٨/ ١٢( - م١٩٩١ -هـ ١٤١٢
  ).١٣٨/ ٥) الشافي (٢(
  ).٣٢١/ ١) انظر: اإلیمان له (٣(
  ).٢٤٧/ ٩) انظر: التمهید (٤(
  ).٨٩٢/ ٤) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٥(
  ).٦٠٢/ ٣له ( ) انظر: السنة٦(
  )٣١٥/ ٤) انظر: معالم السنن (٧(
  )١٥) انظر: اإلیمان له (ص: ٨(
  ).٣٨٩/ ٧) تفسیر ابن كثیر (٩(
، ٣١، (ص: ٢) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب اإلیمان، باب اإلیمان ما هو وبیان خصاله، حدیث رقم ١٠(

٣٢.(  



 ١٦٠

 �ن أفرد أحدهما فیدخل فیه اآلخر، كما في حدیث وفد عبد القیس حیث فسر النبي وأما إ     
ا مَ  ونَ رُ دْ تَ : "أَ الَ ، قَ هُ دَ حْ وَ  اVِّ بَ  انِ یمَ اِإل م بِ كُ رُ " آمُ : �اإلیمان بما فسر به اإلسالم، فقال النبي 

 ولُ سُ ّمًدا رَ حَ ّن مُ أَ ّال اVّ وَ ه إِ لَ  إِ َال  نْ أَ  ادةُ هَ "شَ  ل:اْ م، قَ لَ عْ ه أَ ولُ سُ رَ وَ  وا: اVُّ الُ ه "  قَ دَ حْ وِ  اVِّ بِ  انِ مَ یْ اإلِ 
  .)١( ان، ..."ضَ مَ ام رَ یَ صِ ، وَ الّزكاةِ  اءِ یتَ إِ ، وَ الةِ الصَّ  امِ قَ إِ اVّ، وَ 
یقول ابن رجب رحمه هللا: " اسم اإلسالم واإلیمان: إذا أفرد أحدهما، دخل فیه اآلخر ودل      

خر بانفراده، فإذا قرن بینهما، دل أحدهما على بعض ما یدل علیه بانفراده على ما یدل علیه اآل
  .)٢(بانفراده، ودل اآلخر على الباقي. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من األئمة "

وعلیه فما ذكره ابن األثیر رحمه هللا من التفریق بین اإلسالم واإلیمان موافق لقول جمهور أهل      
  العلم.

  

    :مرتكب الكبیرةالمطلب الثالث: حكم 
قبل بیان حكم مرتكب الكبیرة عند ابن األثیر رحمه هللا، البد من بیان معنى الكبیرة، وابن  :أوالً      

األثیر قد ذكر تعریفا للكبیرة دون أن یخوض في أقوال العلماء في تحدیدها، فقال رحمه هللا في 
ة: " هي الفعلة القبیحة من الذنوب المنهي عنها شرعا، لعظیم أمرها، كالزنا والقتل تعریف الكبیر 

  . )٣(والفرار من الزحف والعقوق، وغیر ذلك من الذنوب "
  .)٤(یقول ابن فارس: " الكاف والباء والراء أصل صحیح یدل على خالف الصغر " الكبیرة لغًة:

  .)٥(إلثم الكبیرفهي مشتقة من الكبر، وهي بمعنى العظمة أو ا
، فمنهم من عدها عدا استنباطًا من )٦(اختلف أهل العلم في تعریفها اختالفًا كثیراً  الكبیرة اصطالحًا:

  .)٧(ومنهم من حد لها حدًا ووضع لها ضابطاً  األحادیث،
قال ابن القیم: " وأما الكبائر فاختلف السلف فیها اختالفا ال یرجع إلى تباین وتضاد، وأقوالهم    

  .)٨(متقاربة "

                                                           

]، ٩٦[الصافات:  ﴾¥�¦�§�¨�﴿الى: ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التوحید، باب قول اّ} تع١(
  ).٥٩٢، ٥٩١/ ٤، (٧٥٥٦حدیث رقم 

  ).١٠٦/ ١) جامع العلوم والحكم (٢(
/ ٤)، والنهایة (٦٢٣/ ١٠) (٧٢٤/ ٥) (٥٦٤/ ٢). وانظر: جامع األصول (٣٩٣/ ٤) جامع األصول (٣(

١٤٢.(  
  ).١٥٣/ ٥) مقاییس اللغة (٤(
  )١٢٦/ ٥)، لسان العرب (٨٠٢/ ٢)، الصحاح (١٢١/ ١٠) انظر: تهذیب اللغة (٥(
) وما بعدها، شرح الطحاویة (ص: ٣٣٠/ ١)، مدارج السالكین (٨٧ - ٨٥/ ٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٦(

 ).٣٦٦، ٣٦٥/ ١) وما بعدها، لوامع األنوار البهیة (٤١٠/ ١٠)، فتح الباري البن حجر (٣٧٠(ص: 
  ).٣٢٣/ ١) انظر: مدارج السالكین (٧(
  ).٣٢٧/ ١(بق المصدر السا) ٨(



 ١٦١

بأنها كل " وأولى األقوال بالصواب أن تعرف الكبیرة بالحد فیوضع لها ضابطا، وضابطها:      
وهذا التعریف هو "،  المعنى ذنب ختمه هللا بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب. وما قاربه من

  .)١(المأثور عن أكثر السلف، واختاره جمع من العلماء المحققین
خ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا: " وهذا الضابط یسلم من القوادح الواردة على غیره؛ یقول شی     

فإنه یدخل كل ما ثبت في النص أنه كبیرة: كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات 
الغافالت المؤمنات وغیر ذلك من الكبائر التي فیها عقوبات مقدرة مشروعة وكالفرار من الزحف 

لیتیم وأكل الربا وعقوق الوالدین والیمین الغموس وشهادة الزور؛ فإن هذه الذنوب وأمثالها وأكل مال ا
  فیها وعید خاص ... وٕانما قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه:

أنه المأثور عن السلف بخالف تلك الضوابط؛ فإنها ال تعرف عن أحد من الصحابة  أحدها:
  ین واألئمة ....والتابع
أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره هللا ورسوله في الذنوب؛ فهو حد یتلقى من خطاب  الثاني:

الشارع وما سوى ذلك لیس متلقى من كالم هللا ورسوله؛ بل هو قول رأي القائل وذوقه من غیر دلیل 
  شرعي ....

  .)٢( ...."أن هذا الضابط یمكن الفرق به بین الكبائر والصغائر  الثالث:
وما تقدم من كالم ابن األثیر رحمه هللا یتبین أنه یرى أن الكبیرة یمكن تعریفها بالحد وأن      

  یوضع لها ضابطا، ولكن ما ذكره من ضابط، غیره أولى منه وأقرب للصواب كما سبق. وهللا أعلم.
  

  ا: حكم مرتكب الكبیرة:ثانیً 
مرتكب الكبیرة هو مذهب الخوارج ومن وافقهم، وأن ذكر ابن األثیر رحمه هللا أن تكفیر       

المسلم العاصي ال یخلد في النار، وذكر أیضا رحمه هللا أن العصاة في مشیئة هللا، إن شاء عذبهم 
  وٕان شاء عفا عنهم.

: �فیقول ابن األثیر رحمه هللا في شرح حدیث المقداد بن عمٍرو الكندّي، أّنه قال لرسول اّ}      
ْیفِ  َیَديَّ  ِإْحَدى َفَضَربَ  َفاْقَتَتْلَنا، الُكفَّارِ  ِمنَ  َرُجًال  َلِقیتُ  ِإنْ  ْیتَ َأرَأَ  "  ِمنِّي َالذَ  ُثمَّ  َفَقَطَعَها، ِبالسَّ

 َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى اVَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  َقاَلَها؟ َأنْ  َبْعدَ  اVَِّ  َرُسولَ  َیا أََأْقُتُلهُ  Vَِِّ، َأْسَلْمتُ : َفَقالَ  ِبَشَجَرٍة،
، ِإْحَدى َقَطعَ  ِإنَّهُ  اVَِّ  َرُسولَ  َیا: َفَقالَ  »َتْقُتْلهُ  الَ : «َوَسلَّمَ   َفَقالَ  َقَطَعَها؟ َما َبْعدَ  َذِلكَ  َقالَ  ُثمَّ  َیَديَّ
 ِبَمْنِزَلِتهِ  َوإِنَّكَ  َتْقُتَلُه، َأنْ  َقْبلَ  كَ ِبَمْنِزَلتِ  َفِإنَّهُ  َقَتْلَتهُ  َفِإنْ  َتْقُتْلُه، الَ : «َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى اVَِّ  َرُسولُ 

معنى قوله علیه  –ومن قال بقولهم  –: " وقد تأول الخوارج )٣(" َقالَ  الَِّتي َكِلَمَتهُ  َیُقولَ  َأنْ  َقْبلَ 
الصالة والسالم: " وأنت بمنزلته قبل أن تقول كلمته التي قال" على الكفر، یعنون: إنه لما أسلم 

                                                           

دار الندوة الجدیدة،  -شمس الدین أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي - ) انظر: الكبائر١(
  ).٣٧١شرح الطحاویة (ص:  )،٦٥١/ ١١مجموع الفتاوى ()، ٨(ص:  -بیروت

 ).٦٥٣- ٦٥١/ ١١مجموع الفتاوى ( )٢(
  ). ٧٥/ ٣( ،٤٠١٩شهود المالئكة بدرا، حدیث رقم أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المغازي، باب )٣(



 ١٦٢

الم دمه ثم قتله صار كافرا؛ كما كان هذا قبل أن یقول كلمة اإلسالم، حمال منهم على وعصم اإلس
  .)١(ما قرروه من مذاهبهم وهو التكفیر بالكبائر وهللا أعلم "

وذكر أیضا رحمه هللا أن المسلم العاصي یعاقب وال یخلد في النار فقال: " انظر كیف هدى      
، ونفوا الخلود في النار علیها الذي هو یق، فأثبتوا للعاصي جزاءً أقوم طر  هللا أهل الحق والعدل إلى

  .)٢(جزاء الكافرین "
وبین رحمه هللا أن من أصاب حدا ولم یفضحه هللا فإنه في مشیئة هللا إن شاء عذبه، وٕان شاء      

 َصلَّى ِبيِّ النَّ  ِعْندَ  ُكنَّا" عفا عنه، فقال عند شرحه حدیث عبادة بن الّصامت رضي اّ} عنه، قال: 
 -  َتْزُنوا َوالَ  َتْسِرُقوا، َوالَ  َشْیًئا، ِباVَِّ  ُتْشِرُكوا الَ  َأنْ  َعَلى َباِیُعوِني: «َفَقالَ  َمْجِلٍس، ِفي َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ 
 َفُهوَ  ِبهِ  َفُعوِقبَ  َشْیًئا َذِلكَ  نْ مِ  َأَصابَ  َوَمنْ  اVَِّ، َعَلى َفَأْجُرهُ  ِمْنُكمْ  َوَفى َفَمنْ  -  ُكلََّها اآلَیةَ  َهِذهِ  َوَقرَأَ 

: " وهذا )٣(" َعذََّبهُ  َشاءَ  َوإِنْ  َلُه، َغَفرَ  َشاءَ  ِإنْ  َعَلْیِه، اVَُّ  َفَسَتَرهُ  َشْیًئا َذِلكَ  ِمنْ  َأَصابَ  َوَمنْ  َكفَّاَرُتُه،
یته حتى یدل على أن الحدود مكفرات للذنوب التي حّد علیها، وأن من لم یفضحه هللا بظهور معص

  .)٤(یحد، فإن أمره إلیه في تعذیبه والعفو عنه "
  

  اختلفت أقوال الفرق والجماعات في مرتكب الكبیرة: •
إلى أنه خالد في النار في اآلخرة، واختلفوا في حكمه في  )٦(ومعها المعتزلة )٥(فذهبت الخوارج     
  الدنیا:
یه أحكام الكفار في الدنیا، وذهب فذهب أكثر الخوارج إلى أنه كافر كفر شرك، وتجري عل     

  .)٧(بعض الخوارج إلى أنه كافر كفر نعمة، وتجري علیه أحكام المسلمین في الدنیا
  

وأما المعتزلة فقالت: هو في منزلة بین المنزلتین، أي بین اإلیمان والكفر، وحكمه في الدنیا      
  .)٨(حكم المسلمین

  

                                                           

  ).١٤٩/ ٥) الشافي (١(
  ).١٣١/ ١٠) جامع األصول (٢(
  ). ٣٦١/ ٤( ،٦٧٨٤أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الحدود، باب الحدود كفارة، حدیث رقم )٣(
  ).٥/٣٨٨الشافي ( )٤(
)، اعتقادات فرق المسلمین والمشركین ١٠٩، ٨٤/ ١)، مقاالت اإلسالمیین (١١٥/ ١انظر: الملل والنحل ( )٥(

  ).٤٦(ص: 
 ).١٠٩/ ١)، مقاالت اإلسالمیین (٦٥) انظر: التبصیر في الدین (ص: ٦(
 ).٤٥)، التبصیر في الدین (ص: ٩٧) انظر: الفرق بین الفرق (ص: ٧(
ألهواء والبدع )، التنبیه والرد على أهل ا٦٥)، التبصیر في الدین (ص: ٩٤) انظر: الفرق بین الفرق (ص: ٨(

 ).٣٦(ص: 



 ١٦٣

ل اإلیمان، وأنه من أهل الجنة إن مات موحدا وٕان زنى إلى أنه مؤمن كام )١(وذهبت المرجئة     
  .)٢(وٕان سرق، وقال الغالة منهم: ال یضر مع اإلیمان معصیة، كما ال ینفع مع الكفر طاعة

وأما أهل السنة فهم الوسط دائما، فقالوا: إن صاحب الكبیرة مؤمن بإیمانه فاسق بكبیرته،      
في اآلخرة هو في مشیئة هللا إن شاء عذبه وٕان شاء غفر وحكمه في الدنیا حكم باقي المسلمین، و 

  ، وحجتهم في ذلك األدلة الكثیر من الكتاب والسنة.)٣(له
������d﴿أما من الكتاب فقد قال هللا تعالى:        c� b� a� �̀ _� ~� }� |� {� z� y�d� c� b� a� �̀ _� ~� }� |� {� z� y�d� c� b� a� �̀ _� ~� }� |� {� z� y�d� c� b� a� �̀ _� ~� }� |� {� z� y

�z� y� x� w� v� u� t� s� r� q� p� o� n� m� l� k� j� i� h� g� f� e�z� y� x� w� v� u� t� s� r� q� p� o� n� m� l� k� j� i� h� g� f� e�z� y� x� w� v� u� t� s� r� q� p� o� n� m� l� k� j� i� h� g� f� e�z� y� x� w� v� u� t� s� r� q� p� o� n� m� l� k� j� i� h� g� f� e
  ].١٧٨[البقرة:  ﴾}�|�{�~���¡�¢}�|�{�~���¡�¢}�|�{�~���¡�¢}�|�{�~���¡�¢

معالم التنزیل: " وفي اآلیة دلیل على أن القاتل ال یصیر كافرا بالقتل، ألن هللا تعالى جاء في      
�����h�h�h�h﴿وقال في آخر اآلیة ����﴾�z�y}�|�{�~�z�y}�|�{�~�z�y}�|�{�~�z�y}�|�{�~����﴿خاطبه بعد القتل بخطاب اإلیمان فقال: 

n�m�l�k�j�in�m�l�k�j�in�m�l�k�j�in�m�l�k�j�i﴾ " ٤(وأراد به أخوة اإلیمان، فلم یقطع األخوة بینهما بالقتل(.  
  ].٤٨[النساء:  ﴾����v�u�t�s�rv�u�t�s�rv�u�t�s�rv�u�t�s�r�����~�}�|�{�z�y�x�w�~�}�|�{�z�y�x�w�~�}�|�{�z�y�x�w�~�}�|�{�z�y�x�w﴿وقال تعالى:      
قال اإلمام الطبري رحمه هللا: " وقد أبانت هذه اآلیة أّن كل صاحب كبیرة ففي مشیئة هللا، إن      

" P٥(شاء عفا عنه، وٕان شاء عاقبه علیه، ما لم تكن كبیرة شرًكا با(.  
  لته.وأما من السنة فالحدیث الذي استدل به ابن األثیر واضح في دال     
یقول ابن عبد البر رحمه هللا: " فإن مات صاحب الكبیرة فمصیره إلى هللا إن شاء غفر له وٕان      

شاء عذبه فإن عذبه فیجرمه وٕان عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة وٕان تاب قبل الموت وقبل 
كله اآلثار حضوره ومعاینته وندم واعتقد أن ال یعود واستغفر ووجل كان كمن لم یذنب وبهذا 

  .)٦(الصحاح عن السلف قد جاءت وعلیه جماعة علماء المسلمین "

                                                           

ال یزید وال ینقص، وأن العمل لیس من   -أي معرفة هللا  –) المرجئة هي: فرقة تزعم أن اإلیمان المعرفة ١(
/ ١اإلیمان، وعلیه فال تضر المعصیة مع اإلیمان، كما ال تنفع الطاعة مع الكفر. انظر: مقاالت اإلسالمیین (

 ).٩٧)، التبصیر في الدین (ص: ١٣٩/ ١)، الملل والنحل للشهرستاني (١١٤
 ). ١٣٩/ ١)، الملل والنحل (٤٣) انظر: التنبیه والرد على أهل األهواء والبدع (ص: ٢(
عبد هللا بن أحمد بن  - )، مختصر تفسیر البغوي١١٢٩/ ٦) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣(

، ١٥١/ ٣)، مجموع الفتاوى (١٠٣/ ١( -هـ١٤١٦، ١ط - الریاض –دار السالم للنشر والتوزیع  - علي الزید
  ).٣٢١)، شرح الطحاویة (ص: ٣٧٤

حققه  -محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي -) معالم التنزیل في تفسیر القرآن= تفسیر البغوي٤(
 -نشر والتوزیعدار طیبة لل -وخرج أحادیثه: محمد عبد هللا النمر، عثمان جمعة ضمیریة، سلیمان مسلم الحرش

 ).١٩١/ ١( - م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧، ٤ط
 ).٤٥٠/ ٨) تفسیر الطبري (٥(
 ).٤٩/ ٤) التمهید (٦(



 ١٦٤

  .)١(وقد نقل غیر واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك     
وعلیه فما قرره ورجحه ابن األثیر رحمه هللا في مرتكب الكبیرة، ووصفه بأنه قول أهل الحق      

  اعة في كتبهم.والهدى، موافق لما قرره أهل السنة والجم
  

                                                           

)، شرح الطحاویة (ص: ١٠٣/ ١)، شرح السنة للبغوي (١٥٦) انظر: رسالة إلى أهل الثغر بباب األبواب (ص: ١(
 ).٤١/ ٢)، شرح النووي على مسلم (٣٢١



 ١٦٥

  

  .في اإلیمان بالرسل ابن األثیر المبحث الثاني: منهج
�����m�l�k�j�i�h�g�m�l�k�j�i�h�g�m�l�k�j�i�h�g�m�l�k�j�i�h�g﴿اإلیمان بالرسل من أصول وأركان اإلیمان قال هللا تعالى:       

�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n
باإلیمان  ]، وقد تطرق ابن األثیر رحمه هللا لبعض المسائل المتعلقة٢٨٥[البقرة:  ﴾¤�¥¤�¥¤�¥¤�¥

  ث بإذن هللا في المطالب التالیة:باألنبیاء والرسل، وهو ما سیبینه الباح
  

  :المطلب األول: تعریف النبي والرسول، والفرق بینهما
الرسول، وبین أیضا في تطرق ابن األثیر رحمه هللا إلى معنى النبي لغة فقط ولم یذكر معنى      

  كالمه أن هناك فرق بین النبي والرسول.
أوال: في بیان معنى النبي قال ابن األثیر: " النبىء: فعیل بمعنى فاعل للمبالغة، من النبإ:      

الخبر، ألنه أنبأ عن هللا، أي أخبر، ویجوز فیه تحقیق الهمز وتخفیفه. یقال: نبأ ونبأ وأنبأ، ... 
  . )١(مشتق من النباوة، وهي الشيء المرتفع " وقیل: إن النبي

  .)٢(مأخوذ من النبأ بمعنى الخبر، أو من الّنبوة بمعنى العلو والرفعة النبي لغة:
  .)٣(مأخوذ من اإلرسال بمعنى التوجیه، أو الّرسل بمعنى التتابع والرسول لغة:

ن األثیر: " الرسول أخص وفي تعریف النبي والرسول اصطالحا وبیان الفرق بینهما یقول اب     
  . )٤(من النبي، ألن كل رسول نبي، ولیس كل نبي رسوال "

وفي موضع آخر نقل كالم الخطابي في بیان الفرق فقال: " قال الخطابي: والفرق بین النبي و 
الرسول: أن الرسول: هو المأمور بتبلیغ ما أنبىء وأخبر به والنبي: هو المخبر، ولم یؤمر بالتبلیغ، 

  . )٥(رسول نبي، ولیس كل نبي رسوال "فكل 
  .)٦(اختلف العلماء في تعریف النبي والرسول اصطالحًا، وفي بیان الفرق بینهما •

  ففریق من العلماء قال: هما بمعنى واحد، وال فرق بینهما.
  وفریق آخر قال: هما متغایران، وهو قول الجمهور، وٕان اختلفوا في تحدید وجهه.

                                                           

       .)٨٩٥(ص: ) النهایة ١(
  ).١٦٢/ ١)، لسان العرب (٣٤٩، ٣٨٤/ ٥)، مقاییس اللغة (٣٤٩، ٣٤٨/ ١٥انظر: تهذیب اللغة ( )٢(
  ).٢٨٤، ٢٨٣/ ١١)، لسان العرب (٣٩٢/ ٢)، مقاییس اللغة (٢٧٢/ ١٢) انظر: تهذیب اللغة (٣(
  ).٨٩٥) النهایة (ص: ٤(
  ).٢٦٣، ٢٦٢/ ٤) جامع األصول (٥(
دار ومكتبة الهالل،   - ي بن محمد بن محمد بن حبیب، الشهیر بالماورديأبو الحسن عل -) انظر: أعالم النبوة٦(

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم  -)، النبوات٥١، ٥٠(ص:  -هـ ١٤٠٩، ١ط -بیروت
 - م٢٠٠٠- ه١٤٢٠، ١ط -أضواء السلف، الریاض -تحقیق: عبد العزیز بن صالح الطویان -ابن تیمیة الحراني

  ).٢٩٠/ ٥)، أضواء البیان (٥٠، ٤٩/ ١)، لوامع األنوار البهیة (١٥٨)، شرح الطحاویة (ص: ٧١٤ /٢(



 ١٦٦

رجحه ابن األثیر رحمه هللا، لكن یشكل على ما ذكره في الفرق بین النبي هو ما  والقول الثاني 
  والرسول، ثبوت اإلرسال في حق النبي، وحصول الكتمان بعدم البالغ.

یقول الشیخ الشنقیطي رحمه هللا: " آیة الحج هذه تبین أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم،       
یؤمر بتبلیغه، وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إلیه، من أن النبي هو من أوحي إلیه وحي، ولم 

 ﴾�z�y�x}�|�{�~�_�z�y�x}�|�{�~�_�z�y�x}�|�{�~�_�z�y�x}�|�{�~�_����﴿وأمر بتبلیغ ما أوحي إلیه غیر صحیح ؛ ألن قوله تعالى: 
  .)١(]، یدل على أن كال منهما مرسل، وأنهما مع ذلك بینهما تغایر "٥٢اآلیة[الحج: 

أصح التعاریف، وأسلمها من  –ن وهو من المحققی –لذلك فإن تعریف شیخ اإلسالم ابن تیمیة      
االعتراضات حیث یقول: " النبي هو الذي ینبئه هللا، وهو ینبىء بما أنبأه هللا به؛ فإن أرسل مع ذلك 
إلى من خالف أمر هللا لیبلغه رسالة من هللا إلیه؛ فهو رسول، وأما إذا كان إنما یعمل بالشریعة قبله، 

  .)٢(لة؛ فهو نبي، ولیس برسول "ولم یرسل هو إلى أحد یبلغه عن هللا رسا
وعلیه فالنبي والرسول بینهما عموم وخصوص مطلق، فكل رسول نبي، ولیس كل نبي     
  .)٣(رسوال

  

  :المطلب الثاني: المفاضلة بین األنبیاء
ن بعض األنبیاء أفضل من بعض أء، و  جواز المفاضلة بین األنبیایرى ابن األثیر رحمه هللا      

  ونقل اإلجماع على ذلك.
: )٤(" َكَذبَ  َفَقدْ  َمتَّى ْبنِ  ُیوُنَس  ِمنْ  َخْیرٌ  َأَنا: َقالَ  َمنْ " : �فقال رحمه هللا بعد ذكره قول الّنبي      

  . )٥(" خیر منه، وأولوا العزم من الرسل خیر منه باإلجماع �: " وال شبهة أن رسول هللا )٤("
، وبین قوله )٦(م "آدَ  دِ لَ وَ  دُ یِّ ا سَ نَ " أَ : �بین رحمه هللا وجه الجمع والتوفیق بین قول النبي و      
، فقال: " ووجه الجمع بینهما: أن )٧(" َمتَّى ْبنِ  ُیوُنَس  ِمنْ  َخْیرٌ  َأَنا: َیُقولَ  َأنْ  ِلَعْبدٍ  َیْنَبِغي الَ  : "�

بار عما أكرمه هللا تعالى به من الفضل والسؤدد، وتحدث إنما هو إخ  م "آدَ  دِ لَ وَ  دِ یّ ا سَ نَ " أَ قوله: 
  بنعمة هللا عنده، وٕاعالم ألمته بذلك لیكون إیمانهم به على حسب ذلك.

                                                           

 ).٢٩٠/ ٥) أضواء البیان (١(
 ).٧١٤/ ٢) النبوات البن تیمیة (٢(
 ).١٥٨)، شرح الطحاویة (ص: ١١) انظر: اإلیمان البن تیمیة (ص: ٣(
] ١٦٣﴾ [النساء: پ Gپ  B C D Eاب قوله: ﴿ ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب تفسیر القرآن، ب٤(

  ). ٣/٢٥٩، (٤٦٠٣]، حدیث رقم ١٦٣﴾ [النساء: V W X] إلى قوله: ﴿ ١٦٣
  ).٢٥٠/ ٢) الشافي (٥(
، ٥٨٣٤على جمیع الخالئق، حدیث رقم  �) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الفضائل، باب تفضیل نبینا ٦(

  ). ١١٤١(ص: 
﴾ [الصافات: }�|�{�~ألنبیاء، باب قول اّ} تعالى: ﴿حادیث ا) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب أ٧(

  ). ٢/٤٦٠، (٣٤١٦] "، حدیث رقم ١٣٩[الصافات: 



 ١٦٧

  أما قوله في یونس علیه السالم، فیحتمل: 
  أن یكون أراد بقوله: " ال ینبغي لعبد " أو ألحد، غیر نفسه. - 
فیكون هذا على سبیل الهضم وٕاظهار التواضع لربه، أو أن یكون عاما فیه وفي غیره من الناس،  - 

یقول: ال ینبغي لي أن أقول: أنا خیر منه، ألن الفضیلة التي نلتها كرامة من هللا وخصوصیة منه، 
لم أنلها من قبل نفسي، وال بلغتها بقوتي، فلیس لي أن أفتخر بها، وٕانما یجب علي أن أشكر علیها 

  ربي.
ر لما قصه هللا علینا من شأنه، وما كان من قلة صبره على أذى وٕانما خص یونس بالذك      

  .)١(قومه، فخرج مغاضبا، ولم یصبر كما صبر أولو العزم من الرسل "
قال الباحث: القول بـأن بعض األنبیاء أفضل من بعض هو ما دلت علیه اآلیات واألحادیث،      

  واإلجماع.
 ﴾�����F�E�D�C�B�F�E�D�C�B�F�E�D�C�B�F�E�D�C�BP�O�N�M�L�K�J�I�H�GP�O�N�M�L�K�J�I�H�GP�O�N�M�L�K�J�I�H�GP�O�N�M�L�K�J�I�H�G﴿فمن اآلیات: قول هللا تعالى: 

  ].٢٥٣[البقرة: 
  ].٥٥[اإلسراء:   ﴾}�|�{�~���¡�¢�£�¤�¥}�|�{�~���¡�¢�£�¤�¥}�|�{�~���¡�¢�£�¤�¥}�|�{�~���¡�¢�£�¤�¥����﴿وقول هللا تعالى: 

   .)٢( " أنا سّید ولد آدم ...": �ومن األحادیث قول النبي 
وأما اإلجماع، فقد نقل غیر واحد من العلماء اإلجماع على المفاضلة بین آحاد األنبیاء، وأن      

  .)٣(، وأن الرسل أفضل من األنبیاءبعضهم أفضل من بعض
، یلیه في الفضیلة بقیة أولو العزم من الرسل الذین أثنى )٤(�وأن أفضل الرسل نبینا محمد      

�����E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A﴿هللا علیهم، وأنهم على الصحیح الخمسة المذكورین  في قوله تعالى: 
R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�FR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�FR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�FR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F﴾  :وقوله سبحانه: ٧[األحزاب ،[﴿����

k�jk�jk�jk�j�����_�~�}�|� {�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�_�~�}�|� {�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�_�~�}�|� {�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�_�~�}�|� {�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l
r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`﴾  :الشورى]

٥(] ١٣( .  

                                                           

  ).٥٢٧/ ٨جامع األصول () ١(
  ).١٦٤: ص() سبق تخریجه ٢(
  ).٨٧/ ٥)، تفسیر ابن كثیر (٥٠/ ١) انظر: لوامع األنوار البهیة (٣(
البشر، وسید ولد آدم، وأفضل الناس منزلة عند هللا ) یقول القاضي عیاض رحمه هللا: " ال خالف أنه أكرم ٤(

 - وأعالهم درجة، وأقربهم زلفى، واعلم أن األحادیث الواردة في ذلك كثیرة جدا". الشفا بتعریف حقوق المصطفى
 ١٤٠٧، ٢ط - دارالفیحاء، عمان - القاضي عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل

  ).٨٨/ ٥ن نقل اإلجماع ابن كثیر في تفسیره (). ومم٣٢٣/ ١( -هـ
)، ویقول ابن تیمیة رحمه هللا: " وأفضل أولیاء هللا هم أنبیاؤه، وأفضل أنبیائه ٨٨/ ٥) انظر: تفسیر ابن كثیر (٥(

". الفرقان بین أولیاء �هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلین أولو العزم: نوح وٕابراهیم وموسى وعیسى ومحمد 



 ١٦٨

على غیره، وبین التي تنهى  �وأما الجمع بین النصوص التي تنصص على تفضیل النبي      
ما كان عن المفاضلة، فأولى األقوال وأصحها أن النصوص التي تنهى عن المفاضلة محمولة على 

 �یؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو اإلزدراء منه، أو بمجرد التشهي والعصبیة، أو أن النبي 
  .)١(قالها تواضعا مع غیره من األنبیاء

رحمه هللا في جوابه عن األحادیث التي تنهى عن التفضیل: " جوابه من خمسة أوجه:      یقول النووي 
  نه سید ولد آدم فلما علم أخبر به. قاله قبل أن یعلم أ �أنه  أحدهما:
  قاله أدبا وتواضعا. والثاني:

  أن النهي إنما هو عن تفضیل یؤدي إلى تنقیص المفضول.  والثالث: 
  إنما نهى عن تفضیل یؤدي إلى الخصومة والفتنة. والرابع:

ائص أن النهي مختص بالتفضیل في نفس النبوة فال تفاضل فیها وٕانما التفاضل بالخص والخامس:
وفضائل أخرى، وال بد من اعتقاد التفضیل فقد قال هللا تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 

")٢(.  
ومما سبق یتبین موافقه ابن األثیر رحمه هللا ألهل العلم في التفضیل بین األنبیاء، وأن النهي       

  .�عن التفضیل ال یتعارض مع غیره من األحادیث التي فیها تفضیل النبي 
  

  :في نبوة من اختلف في نبوته ابن األثیر المطلب الثالث: منهج
تحدث ابن األثیر رحمه هللا عن نبوة بعض من اختلف في نبوته، ورجح ما رآه راجحا في       

  حقهم، وذكر منهم: الخضر، وحواء، وآسیة، ومریم.
  بیان رأیه في ذلك، معّقبا علیه بالتقویم.وفیما یلي 

  الخضر:_ ١
ذكر ابن األثیر رحمه هللا االختالف في اسم الخضر، وبین السبب في تسمیته بهذا االسم،       

 ورجح رحمه هللا أنه نبي، وأنه مازال على قید الحیاة.
األنبیاء صلوات هللا  فقال رحمه هللا في كتابه جامع األصول: " الباب الثاني: في ذكر جماعة من

، فذكر مجموعة من األنبیاء ثم قال: " الخضر: هو بلیا بن ملكان، وقیل: كلیان بن )٣(علیهم"
ملكان، من أوالد فارس في قول بعضهم، والخضر لقب له ألنه جلس على فروة بیضاء فصارت 

اء ذكره خضراء. وقیل: كان إذا صلى إخضر ما حوله، وهو صاحب موسى علیه السالم الذي ج

                                                                                                                                                                          

حققه وخرج  -تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن تیمیة الحراني - أولیاء الشیطانالرحمن و 
  ).١٠(ص:  -م ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥-مكتبة دار البیان، دمشق - أحادیثه: عبد القادر األرنؤوط

 ).٨٧/ ٥()، تفسیر ابن كثیر  ٢٥٦/ ٧)، منهاج السنة النبویة (٣٠٩/ ٤) انظر: معالم السنن (١(
  )٣٨، ٣٧/ ١٥رح النووي على مسلم (ش) ٢(
 ).١١١/ ١٢) جامع األصول (٣(



 ١٦٩

في سورة الكهف. ویرد في كثیر من أخباره أن كنیته أبو العباس وهو حي ولم یمت یسیح في 
  . )١(األرض ویظهر لكثیر من أولیاء هللا تعالى "

، هو عبد من )٢(بفتح الخاء وكسر الضاد، ویجوز إسكان الضاد، مع كسر الخاء وفتحها الخضر:
أقوال كثیرة، وأشهر أسمائه بلیا بن ملكان، واختلف في  عباد هللا، اختلف في اسمه واسم أبیه على

سبب تسمیته بالخضر، وأخرج البخاري في صحیحه أن سبب تسمیته بذلك أنه جلس على فروة 
، وذكر هللا قصته في القرآن الكریم في سورة الكهف مع نبي )٣(بیضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء

في أحادیثه بالتفصیل وذكر  �اسمه، وذكرها النبي هللا موسى علیه الصالة والسالم ولم یذكر 
اسمه وأشهر ما اختلف العلماء في حقه واعتنوا بتحقیقه اختالفهم في نبوته وحیاته، وهو ما 

  .)٤(سیقتصر الحدیث علیهما في هذا المطلب
  

  : ما یتعلق بنبوته:أوالً 
  اختلف العلماء في نبوته على عدة أقوال أشهرها قوالن:

نبي وهو قول الجمهور، واختلف القائلون بذلك في كونه نبیا رسوال أو نبیا فقط، وأكثرهم أنه  األول:
  .)٥(أنه نبي فقط

  .)٦(أنه ولي ولیس نبي، وهو قول بعض الصوفیة ومن وافقهم الثاني:
                                                           

  ). ١١٧/ ١٢( جامع األصول) ١(
سعد الملك، أبو نصر  - ) انظر: اإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب٢(

)، تهذیب ١٦١/ ٣( -م١٩٩٠- هـ١٤١١، ١ط -بیروتدار الكتب العلمیة،  - علي بن هبة هللا بن جعفر بن ماكوال
  ).١٧٦/ ١( - دار الكتب العلمیة، بیروت -أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي -األسماء واللغات

) أخرج البخاري في صحیحه، كتاب أحادیث األنبیاء، باب حدیث الخضر مع موسى علیه السالم، حدیث رقم ٣(
، قال: "إّنما سّمي الخضر أّنه جلس على فروٍة �یرة رضي اّ} عنه، عن الّنبّي ): " عن أبي هر  ٢/٤٥٥، (٣٤٠٢

  بیضاء، فإذا هي تهتّز من خلفه خضراء ".
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن   - )، اإلصابة في تمییز الصحابة٢٤٣/ ٢) انظر: البدایة والنهایة (٤(

دار الكتب العلمیة ، بیروت،  - موجود وعلى محمد معوضتحقیق: عادل أحمد عبد ال -أحمد بن حجر العسقالني
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  -)، الزهر النضر في حال الخضر٢٤٦/ ٢( -هـ ١٤١٥،  ١ط

 - م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ١ط -مجمع البحوث اإلسالمیة، نیودلهي -تحقیق: صالح مقبول أحمد -حجر العسقالني
 -بما ورد فیما أظهر الخضر، ضمن الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني)، جواب سؤال یتعلق ٢٢(ص: 

مكتبة  - تحقیق: أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حالق - محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني
 - لوسي)، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني= تفسیر األ١٢٤٩/ ٣( - الجیل الجدیدة، الیمن

دار الكتب العلمیة ، بیروت  -تحقیق: علي عبد الباري عطیة - شهاب الدین محمود بن عبد هللا الحسیني األلوسي
 ).٣٠١/ ٨( -هـ ١٤١٥، ١ط-
)، الزهر ٤٣٤/ ٦)، فتح الباري البن حجر (٢٤٨/ ٢)، البدایة والنهایة (١٦/ ١١) انظر: تفسیر القرطبي (٥(

 ).٣٠٢ ،٢٩٣/ ٨فسیر األلوسي ()، ت٦٨النضر في حال الخضر (ص: 
  ).٣٠٢/ ٨)، تفسیر األلوسي (٦٩) انظر: الزهر النضر في حال الخضر (ص: ٦(



 ١٧٠

القول األول أنه نبي ال ولي، وقول من قال بنبوته دون رسالته ألدلة كثیرة ذكرها من قال  والراجح
  لرأي.بهذا ا

  .)١(رحمه هللا: " والذي ال یتوقف فیه الجزم بنبوته " یقول ابن حجر العسقالني
  والقول بنبوته هو ما ذكره ابن األثیر رحمه هللا وهو بذلك موافق لجمهور العلماء.

  

  ا: ما یتعلق بحیاته وتعمیره:ثانیً 
  اختلف العلماء أیضا في هذه المسألة على قولین:

  .)٢(ما علیه المحققون من أهل العلمأنه میت، وهو األول: 
  .)٣(أنه مازال على قید الحیاة، وهو قول لبعض الصوفیة ومن وافقهمالثاني: 
من هذه األقوال والذي علیه األدلة الكثیرة من الكتاب والسنة والمعقول هو القول األول الذي  والراجح

  یقول بوفاته.
  فمن الكتاب: 

  ].٣٤[األنبیاء:  ﴾����Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�ÀÆ�Å�Ä�Ã�Â�Á�ÀÆ�Å�Ä�Ã�Â�Á�ÀÆ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À����Ê�É�È�ÇÊ�É�È�ÇÊ�É�È�ÇÊ�É�È�Ç﴿قال هللا تعالى: 
فالخضر إن كان بشرا فإنه داخل في هذه اآلیة ال محالة، وال یجوز التخصیص إال بنص صحیح 

  . )٤(صریح، وال یوجد
  أما من السنة:

 َظْهرِ  َعَلى ُهوَ  ِممَّنْ  َیْبَقى الَ  ِمْنَها، َسَنةٍ  ِماَئةِ  َرْأَس  َفِإنَّ  َهِذِه، َلْیَلَتُكمْ  رََأْیَتُكمْ أَ " : �قال النبي 
اَعِة؟، َعنِ  َتْسأَُلوِني" : �وقال النبي ، )٥(" َأَحدٌ  اَألْرضِ   َما ِباdِ  َوُأْقِسمُ  ِهللا، ِعْندَ  ِعْلُمَها َوإِنََّما السَّ

  .)٦(" َمْنفُ  َنْفسٍ  ِمنْ  اْألَْرضِ  َعَلى
  .)٧(فهذه األحادیث الصحاح تقطع دابر دعوى حیاة الخضر

                                                           

): " ... والمنصور ما علیه ٣٠٢/ ٨ویقول األلوسي في تفسیره ()، ١٦٢الزهر النضر في حال الخضر (ص:  )١(
  یقین ".الجمهور. وشواهده من اآلیات واألخبار كثیرة وبمجموعها یكاد یحصل ال

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم ابن تیمیة  -) انظر: جامع المسائل البن تیمیة٢(
 ١٤٢٢، ١ط -دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع -بكر بن عبد هللا أبو زید - تحقیق : محمد عزیر شمس - الحراني

د بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم محم - )، المنار المنیف في الصحیح والضعیف١٣٣/ ٥( -هـ
(ص:  - م١٩٧٠-هـ١٣٩٠، ١ط - مكتبة المطبوعات اإلسالمیة، حلب -تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة -الجوزیة 

 ).٣٠٢/ ٨)، تفسیر األلوسي (٨٦)، الزهر النضر في حال الخضر (ص: ٢٦٥/ ٢)، البدایة والنهایة (٦٧
) وما بعدها، ٧٠)، الزهر النضر في حال الخضر (ص: ١٣٦، ١٣٥/ ١٥( ) انظر: شرح النووي على مسلم٣(

 ).٣٠٣/ ٨تفسیر األلوسي (
  ) ٢٦٥/ ٢)، البدایة والنهایة (٧٠- ٦٧المنار المنیف (ص: ) انظر:٤(
  .) ٥١/ ١(، ١١٦أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب العلم، باب السمر في العلم، حدیث رقم ) ٥(
: "ال تأتي مائة سنة، �كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعالى عنهم، باب قوله ) أخرجه مسلم في صحیحه، ٦(

  ).١٢٥٧، (ص: ٦٣٧٦وعلى األرض نفس منفوسة الیوم " ، حدیث رقم 
  ).٢٧٠/ ٢( ) هذه كلمة البن الجوزي رحمه هللا نقلها عنه ابن كثیر في البدایة والنهایة٧(



 ١٧١

  وأما من المعقول:
قد نقل ابن القیم رحمه هللا عن بعض العلماء وجوها من المعقول في الرد على بطالن حیاة ف     

  :)١(الخضر، منها
، وما )٢(" دُ عْ بَ  ْص قُ نْ یَ  قُ لْ الخَ  لْ زَ یَ  مْ لَ فَ  اعاً رَ ذِ  نَ وُ تّ ه سِ ولُ طُ  مَ آدَ  هللاُ  قَ لَ " خَ قال:  �أن رسول هللا  _١

  ظیمة وهو من أقدم الناس.ذكر أحد ممن رأى الخضر أنه رآه على خلقة ع
أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفینة ولم ینقل هذا أحد، مع العلم أنه قد اتفق  _٢

العلماء أن نوحا لما نزل من السفینة مات من كان معه ثم مات نسلهم ولم یبق غیر نسل نوح 
طل قول من قال إنه وهذا یب ] ٧٧[ الصافات: �﴾����D�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A﴿والدلیل على هذا قوله تعالى: 

  كان قبل نوح.
أن هذا لو كان صحیحا أن بشرا یعیش من حین یولد إلى آخر الدهر ومولده قبل نوح! لكان  _٣

هذا من أعظم اآلیات وكان خبره في القرآن مذكورا في غیر موضع، فإن هللا سبحانه وتعالى ذكر 
إلى آخر الدهر! ولهذا قال بعض  من أحیاه ألف سنة إال خمسین عاما وجعله آیة فكیف بمن أحیاه

  أهل العلم: ما ألقى هذا بین الناس إال شیطان.
أن غایة ما یتمسك به من ذهب إلى حیاته حكایات منقولة یخبر الرجل بها أنه رأى الخضر  _٤

فیا P العجب هل للخضر عالمة یعرفه بها من رآه؟ وكثیر من هؤالء یغتر بقوله أنا الخضر 
وز تصدیق قائل ذلك بال برهان من هللا فأین للرائي أن المخبر له صادق ال ومعلوم أنه ال یج

 یكذب؟.
أنه لو كان حیا؛ لكان جهاده الكفار، ورباطه في سبیل هللا، ومقامه في الصف ساعة، وحضوره  _٥

الجمعة والجماعة وتعلیمه العلم أفضل له بكثیر من سیاحته بین الوحوش في القفار والفلوات وهل 
 ال من أعظم الطعن علیه والعیب له؟.هذا إ

 وبهذه األدلة من الكتاب والسنة والمعقول یقطع بموت الخضر علیه الصالة والسالم.
  وغایة ما یستدل به من یقول بحیاة الخضر ثالثة أشیاء:

  . �أحادیث ضعیفة ومكذوبة على النبي  •
في نسبتها لهم، وما  أقوال مرویة عن بعض الصحابة والتابعین، وهي إما ضعیفة في السند •

 صح فهو معارض بأقوال غیره.
قصص وحكایات تذكر عن بعض الصالحین أنهم رأوا الخضر، أو أنهم رأوا شخصا خیل  •

 .)٣(إلیهم أنه الخضر، وهذا لیس بحجة فالخطأ والكذب فیه كبیر وغالب
                                                           

) فقد رد من وجوه متعددة على القول بحیاة ٣٠٨/ ٨األلوسي ( )، وانظر: تفسیر٧٦ -٧٤المنار المنیف (ص:  )١(
  الخضر.

) جزء من حدیث أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب أحادیث األنبیاء، باب خلق آدم صلوات هللا علیه وذریته، ٢(
  ). ٤٢٢/ ٢، (٣٣٢٦حدیث رقم 

الزهر )، ٣٠٥/ ٨سیر األلوسي (تف)، ٦٧)، المنار المنیف (ص: ١٣٣/ ٥) انظر: جامع المسائل البن تیمیة (٣(
   ).٣٠٩/ ٨)، تفسیر األلوسي (٢٦٣- ٢٥٠/ ٢)،البدایة والنهایة (١٦٢ -٩٥النضر في حال الخضر (ص: 
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ایات والحكایات، هي یقول ابن كثیر رحمه هللا بعد ذكره لألحادیث واألثار ونقدها: " وهذه الرو      
عمدة من ذهب إلى حیاته إلى الیوم، وكل من األحادیث المرفوعة ضعیفة جدا، ال یقوم بمثلها حجة 
في الدین، والحكایات ال یخلو أكثرها عن ضعف في اإلسناد، وقصاراها( لعله وأقصاها) أنها 

 . )١(هللا أعلم "صحیحة إلى من لیس بمعصوم؛ من صحابي أو غیره؛ ألنه یجوز علیه الخطأ. و
وخالصة القول في هذه المسألة أن " األخبار الصحیحة النبویة والمقدمات الراجحة العقلیة      

تساعد القائلین بوفاته علیه السالم أي مساعدة وتعاضدهم على دعواهم أي معاضدة، وال مقتضى 
 .)٢(للعدول عن ظواهر تلك األخبار "

  رحمه هللا فیما ذهب إلیه من استمرار حیاة الخضر إلى اآلن.وبهذا یتبین خطأ ابن األثیر      
  :)٣("نبوة النساء  "حواء وآسیة ومریم _ ٢

 كان من ضمن من ذكر ابن األثیر رحمه هللا في عداد األنبیاء: حواء وآسیة ومریم.      
لوات هللا فقال رحمه هللا في كتابه جامع األصول: " الباب الثاني: في ذكر جماعة من األنبیاء ص

. فعدهن من )٥( مریم...."، آسیة ....، من األنبیاء ثم قال: " حواء.... ، فذكر مجموعة)٤(علیهم"
  ضمن األنبیاء.

  وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولین:     
ل ، ونق)٦(ذهب أكثر العلماء " جمهور العلماء " إلى نفى وٕابطال نبوة النساء، واشتراط الذكورة األول:

  . )٧(بعض العلماء اإلجماع على ذلك
  .)٨(قال بعض العلماء بنبوة النساء، وٕان اختلفوا في عددهم، وأسمائهم الثاني:
�����d�d�d�d﴿هو القول األول الذي نقل اإلجماع علیه، وهو منطوق اآلیات مثل قوله تعالى:  والراجح

n�m�l�k�j�i�h�g�f�en�m�l�k�j�i�h�g�f�en�m�l�k�j�i�h�g�f�en�m�l�k�j�i�h�g�f�e﴾  :١٠٩[یوسف.[  

                                                           

  ).٢٦٤، ٢٦٣/ ٢البدایة والنهایة ( )١(
  ).٣٠٩/ ٨) انظر: تفسیر األلوسي (٢(
  ء". ) تم ذكرهم في رقم واحد، ألنهم یدخلون في مسألة واحدة وهي " نبوة النسا٣(
  ).١١١/ ١٢) جامع األصول (٤(
  .)١١٨، ١١٧/ ١٢(المصدر السابق  )٥(
  .)٤٢٢/ ٤)، تفسیر ابن كثیر (٤٢٥/ ٢)، البدایة والنهایة (٢٦٥/ ٢انظر: لوامع األنوار البهیة ( )٦(
جماعهم ( یقول ابن تیمیة رحمه هللا: " لیس في النساء نبیة ؛ كما تقوله: عامة النصارى والمسلمین، وقد ذكر إ) ٧(

( إجماع علماء المسلمین ) على ذلك غیر واحد، مثل: القاضیین أبي بكر بن الطیب، وأبي یعلى بن أبي الفراء، 
تقي الدین أبو العباس أحمد  -واألستاذ أبي المعالي الجویني وغیرهم ...". الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح

دار  - حسن، عبد العزیز بن إبراهیم، حمدان بن محمدتحقیق: علي بن  - بن عبد الحلیم ابن تیمیة الحراني
  ).١١٩)، وانظر: األذكار للنووي (ص: ٣٤٩/ ٢( -م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ٢ط - العاصمة، السعودیة

/ ٦)، فتح الباري البن حجر (٢٦٥/ ٢)، لوامع األنوار البهیة (١٢/ ٥) الفصل في الملل واألهواء والنحل (٨(
٤٤٧.( 
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هللا في تفسیر هذه اآلیة: " یقول تعالى ذكره: وما أرسلنا، یا  یقول ابن جریر الطبري رحمه      
محمد، من قبلك إال رجاال ال نساًء وال مالئكة نوحي إلیهم آیاتنا، بالدعاء إلى طاعتنا وٕافراد العبادة 

  . ولم یأت من قال بنبوة النساء بشئ یدفع هذا اآلیة.)١(لنا "
  :)٢(، وال تنهض إلثبات نبوة النساء؛ ومن أدلتهمواألدلة التي استدلوا بها مردود علیها     

�����P�O�N�P�O�N�P�O�N�P�O�N﴿أن هللا جل وعال قد ذكر في كتابه أنه قد أوحى إلى بعض النساء فقال هللا تعالى: 

S�R�QS�R�QS�R�QS�R�Q﴾  :٧اآلیة [القصص.[  
والجواب عن ذلك أن لفظ " الوحي " أعم من أن یكون وحي نبوة، فقد یكون وحي إلهام، أو      

ل ابن جریر رحمه هللا عن بعض السلف في تفسیر اآلیة السابقة أنه قال: " أي وحي منام، وقد نق
  .)٣(وحًیا جاءها من هللا، فقذف في قلبها، ولیس بوحي نبوة "

�����s�r�s�r�s�r�s�r﴿وكذلك من أدلتهم أن هللا تعالى ذكر في كتابه أنه اصطفى مریم، فقال تعالى:      

}�|�{�z�y�x�w�v�u�t}�|�{�z�y�x�w�v�u�t}�|�{�z�y�x�w�v�u�t}�|�{�z�y�x�w�v�u�t﴾  :٤( ]٤٢[آل عمران(.  
ویقال في الجواب عن ذلك: أنه ال یلزم من اصطفائها، اصطفاء النبوة، ألن هللا تعالى قد      

�Z�Y�X�W�V�U�T�S�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S]�\�����﴿صرح أنه اصطفى غیر األنبیاء كقوله تعالى: 
i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� ]. ومن ٣٢[فاطر:  ﴾[̂�

 المعلوم أن األنبیاء ال یظلمون أنفسهم. 
�����r�r�r�r﴿وعال قد أرسل جبریل إلى مریم فخاطبها، قال تعالى:  ومن أدلتهم أیضا أن هللا جل    

x�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�sx�w�v�u�t�s﴾  :وكل من جاءه الملك من هللا تعالى بحكم من أمر أو ١٧[مریم .[
  .)٥(نهي أو إعالم فهو نبي

ویقال في الجواب عن ذلك: أنه قد ثبت في السنة أن هللا تعالى أرسل ملكا إلى رجل یزور أخا      
یة أخرى، فسأله الملك عن سبب زیارته، فلما أخبره أنه یحبه في هللا، أعلمه الملك له في هللا في قر 

 ، ولم یكن ذلك الرجل بذلك نبیًا.)٦(أن هللا قد بعثه إلیه لیخبره أنه یحبه

                                                           

 ).٢٩٣/ ١٦) تفسیر الطبري (١(
 -دار النفائس للنشر والتوزیع، الكویت - عمر بن سلیمان بن عبد هللا األشقر العتیبي -) انظر: الرسل والرساالت٢(

 )٨٦(ص:  - م ١٩٨٩ -هـ  ١٤١٠، ٤ط - الكویت
)، تفسیر ابن كثیر  ٣٤٩/ ٢). وانظر: الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح (٥١٩/ ١٩) تفسیر الطبري (٣(
)٤٢٣/ ٤.( 
  ).٤٢٣/ ٤سیر ابن كثیر  (انظر: تف) ٤(
  )، ٤٤٧/ ٦فتح الباري البن حجر () انظر: ٥(
) الحدیث أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب في فضل الحب في هللا، حدیث رقم ٦(

  ).١٢٧١، (ص: ٦٤٤٤
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وأیضا فإن النبوة ال تتناسب مع طبیعة المرأة، ألنه مطلوب منها الحشمة والبعد عن المخالطة      
، وال یقال: إن النبي غیر )١(تتطلب التبلیغ والمخالطة مع الناس، واالحتكاك بهم المشبوهة، والنبوة

  مأمور بالتبلیغ؛ فإن هذا القول مخالف للصواب، ولما دل علیه الكتاب والسنة كما سبق.
وبذلك یتبین أن القول بنبوة النساء قول مردود وضعیف نقال وعقًال، ولذلك جعله شیخ اإلسالم      

  . وهللا أعلم.)٢(رحمه هللا من األقوال المنكرة الشاّذة التي یعجب منها ابن تیمیة
وعلى ذلك فما ذهب إلیه ابن األثیر رحمه هللا من ذكره: حواء ومریم وآسیة في عداد األنبیاء      

  ومخالف لما علیه جمهور العلماء. غیر صحیح،
  

  :����المطلب الرابع: اإلیمان بنبوة نبینا محمد 
على وجه  �تعرض ابن األثیر رحمه هللا لبعض المسائل المتعلقة باإلیمان بنبینا محمد       

تباعه، ومعجزاته ودالئل نبوته، وذكر في اوجوب اإلیمان به واالنقیاد له و  الخصوص، فذكر منها:
  ا یلي بیان رأیه في ذلك.كل منها ما یناسبها، وفیم

  أوًال: وجوب اإلیمان به واالنقیاد له وٕاتباعه:
ینُ " قال ابن األثیر رحمه هللا في شرحه حدیث        َوِلِكتَاِبهِ  Vَِِّ : َقالَ  ِلَمْن؟: ُقْلَنا النَِّصیَحةُ  الدِّ

ِتِهمْ  اْلُمْسِلِمینَ  َوِألَِئمَّةِ  َوِلَرُسوِلهِ  ح لنبیه : فهو التصدیق لنبوته، والطاعة له : " قال النص)٣(" َوَعامَّ
  .)٤(تباعه "ار به ونهى عنه، وٕاخالص العمل في أم افیم

، ووجوب العمل بها، وأنها تتنزل منزلة �وبین كذلك رحمه هللا وجوب األخذ بسنة النبي      
 َأَمْرتُ  ِممَّا َأْمِري ِمنْ  اْألَْمرُ  َیأِتیهِ  ِه،َأِریَكتِ  َعَلى ُمتَِّكًئا َأَحَدُكمْ  أُْلَفَینَّ  َال " الكتاب، فقال في شرح حدیث 

: " المراد بهذا الحدیث: )٥(" اتََّبْعَناهُ  هللاِ  ِكتَابِ  ِفي َوَجْدَنا َوَما َنْدِري، َال : َفَیُقولُ  َعْنُه، َوَنَهْیتُ  ِبِه،
افل وقرره وأمر به من الفرائض والنو  �األمر بلزوم السنة، والنهي عن مخالفة ما سن رسول هللا 

وثبته من األحكام وأنها في لزوم قبولها ووجوب العمل بها تتنزل منزلة كتاب هللا تعالى فإنه ما 
  . )٦(ینطق عن الهوى، إن هو إال وحي یوحى "

                                                           

  .)٢٦٦/ ٢انظر: لوامع األنوار البهیة ( )١(
  ).٣٩٦/ ٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢(
  ).٥٥، (ص: ١٠١جه مسلم في صحیحه، كتاب اإلیمان، باب بیان أن الدین النصیحة، حدیث رقم ) أخر ٣(
  ).٩١٩)، النهایة (ص: ٥٥٨/ ١١)، وانظر: جامع األصول (٤٥٥/ ٥الشافي () ٤(
) وصححه األرنؤوط في الموضع نفسه، وابن ماجه في سننه، باب ٣٠٢/ ٣٩) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (٥(

). وصححه األلباني في ١٥، (ص: ١٣، والتغلیظ على من عارضه، حدیث رقم �رسول هللا  تعظیم حدیث
، ٦٩٠، (ص: ٤٦٠٥الموضع نفسه، وأخرجه أبو داوود في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حدیث رقم 

٩٦١ .(  
  ).٥/٥٤٨) الشافي (٦(
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ثم نقل كالما لإلمام الشافعي، فقال: " قال الشافعي رحمة هللا علیه: لیس یخالف الحدیث      
یبین معنى ما أراد خاّصا، وعامًا، وناسخًا، ومنسوخًا، ثم یلزم  �القرآن، ولكن حدیث رسول هللا 

  .)١(فعن هللا قبل " �الناس ما تبین بفرض هللا، فمن قبل عن رسول هللا 
وطاعته  �ما ذكره ابن األثیر في هذه المسألة من وجوب اإلیمان والتصدیق بنبوة نبینا محمد      

ن أصول اإلیمان الذي ال یتم إیمان عبد إال به، وال یستقیم واالنقیاد له واإلخالص في إتباعه یعد م
له أمر إال باعتقاده، بل إنه ال یقبل للمرء صرف وال عدل إال بتوحید متابعته ونهج طریقه، قال 

�����l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a﴿تعالى:  �̀_�^l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�   ]. ٣١[آل عمران: ﴾^�_̀�
�����h�g�f�e�d�c�b�a﴿وقال تعالى:  �̀_�~�}h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}h�g�f�e�d�c�b�a�   ].٦٣[النور:  ﴾{�~�_̀�

في ثالثة وثالثین  �ل اإلمام أحمد: " نظرت في المصحف فوجدت فیه طاعة رسول هللا یقو 
  .)٢(موضعا "

بأن " ال یؤمن أحدكم  �ویقول ابن القیم رحمه هللا في بیان وجوب االنقیاد واالتباع: " أقسم       
أن ال یؤمن من ، وأقسم هللا سبحانه ب)٣(حتى یكون هو أحب إلیه من ولده ووالده والناس أجمعین "

ال یحكمه في كل ما تنازع فیه هو وغیره، ثم یرضى بحكمه، وال یجد في نفسه حرجا مما حكم به، 
�����L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A﴿ثم یسلم له تسلیما وینقاد له انقیادا. وقال تعالى: 

Q�P�O�N�MQ�P�O�N�MQ�P�O�N�MQ�P�O�N�M﴾  :فقطع سبحانه وتعالى التخییر بعد أمره وأمر رسوله، فلیس ٣٦[األحزاب ،[
  .)٤(" �ؤمن أن یختار شیئا بعد أمره لم

  ثانیًا: معجزاته ودالئل نبوته:
 )٥("�عقد ابن األثیر رحمه هللا بابًا في كتابه جامع األصول بعنوان " في معجزاته ودالئل نبوته    
، مع ذكر �وذكر فیه عدة فصول، في كل فصل عقده ذكر فیه معجزة من معجزات النبي  )٥("�

  جزات التي ذكرها كالتالي:الدلیل علیها، وهذه المع
  في إخباره علیه الصالة والسالم عن المغیبات.

  � یم الجمادات له، وانقیادها إلیهفي تكل
  في زیادة الطعام والشراب

  � في إجابة دعائه
  � في كف األعداء عنه

  ". � فیما سئل عنه

                                                           

  ).٥/٥٥١( لشافي) ا١(
  ).٢٦٠/ ١اإلبانة الكبرى البن بطة () ٢(
أكثر من األهل والولد، والوالد  �) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب اإلیمان، باب وجوب محبة رسول هللا ٣(

  ).٥٠، (ص: ٧٣والناس أجمعین، وٕاطالق عدم اإلیمان على من لم یحبه هذه المحبة، حدیث رقم 
  ).٤٠، ٣٩/ ١زاد المعاد في هدي خیر العباد () ٤(
  )٣١١/ ١١جامع األصول () ٥(



 ١٧٦

أظهرها هللا عز وجل : " الماء هو معجزة �وقال معلقا على معجزة نبع الماء من بین أصابع النبي 
، وقد تكرر ظهور الماء من بین أصابعه مرات، وهذا أكثر في باب اإلعجاز من ظهور �لرسوله 

الماء من الحجر على ید موسى علیه السالم ألن الحجر من شأنه أن ینبع الماء منه كثیرًا في 
  .)١(" �اإللهیة  ةال یعرف ذلك إال للمّؤید بالمعجز أماكن عدة، فأما األصابع !! و 

واضح وبین،  �ما ذكره ابن األثیر رحمه هللا من المعجزات السابقة ودالئلها على نبوة النبي      
فمعجزاته علیه الصالة والسالم كثیر وواضحة، وقد سبق ابن األثیر علماء كثر في ذكر هذه 

  .)٢(المعجزات والدالئل
  معجزات الرسل بوجهین: أظهر من سائر �جاء في كتاب الشفا: " معجزات نبینا      

  أحدهما: كثرتها ...
  .)٣( ..." �الثاني: وضوح معجزاته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).٢١٧/ ١شافي () ال١(
تحقیق:  - أبو نعیم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني -) انظر: دالئل النبوة٢(

)، ٣٢٥(ص:  - م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦، ٢ط -دار النفائس، بیروت - د. محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس
دار الكتب  - حسین بن علي بن موسى، أبو بكر البیهقيأحمد بن ال -دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة

 ).٩٥)، أعالم النبوة للماوردي (ص: ٥/ ٦( -هـ ١٤٠٥، ١ط -العلمیة، بیروت
  )٧٣٦، ٧٣٥/ ١( الشفا بتعریف حقوق المصطفى )٣(



 ١٧٧

  .في اإلیمان بالیوم اآلخر ابن األثیر المبحث الثالث: منهج
أركان اإلیمان عند أهل السنة والجماعة، فهم یؤمنون بما اإلیمان بالیوم اآلخر من أصول و      

یكون قبل الساعة من عالمات، وما یكون بعدها من أحوال، وغیرها من األمور والمسائل، وقد 
تطرق ابن األثیر رحمه هللا لبعض المسائل المتعلقة بالیوم اآلخر، وهي ما ستوضح بإذن هللا في 

  المطالب التالیة:
  

  أشراط الساعة:المطلب األول: 
تحدث ابن األثیر رحمه هللا عن تعریف أشراط الساعة، وذكر بعض أشراط الساعة، ولكنه لم یكن   

یتوسع في بیانها، فربما عقد فصال باسم الشرط أو العالمة وذكر أحادیثها تحتها دون تفصیل أو 
  ى ما بینه بكالمه وشرحه.شرح، ولذلك سیتم التعلیق فقط عل

  : تعریف أشراط الساعة:أوالً 
قال ابن األثیر رحمه هللا في تعریفها: " األشراط: العالمات، وأشراط الساعة: العالمات التي      

  . )١(تتقدمها، مثل خروج الدجال، وطلوع الشمس من المغرب "
حریك "، ثم نقل تعریف الخطابي وقال في موضع آخر: " األشراط: العالمات، واحدها شرط بالت    

  .)٢(فقال: " أشراط الساعة: ما ینكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة "
وفي تعریف الساعة قال: " هو یوم القیامة. وقد تكرر ذكرها في الحدیث. والساعة في األصل      

  هي مجموع الیوم واللیلة. تطلق بمعنیین: أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرین جزءا
  والثاني أن تكون عبارة عن جزء قلیل من النهار أو اللیل. یقال جلست عندك ساعة من النهار:

  . وهللا أعلم.)٣(أي وقتا قلیال منه، ثم استعیر السم یوم القیامة "
و ألنها وقال في موضع آخر: " وٕانما سمیت القیامة بالساعة، وهي الوقت، لكونها تقع بغتة، أ     

   .)٤(عند هللا تعالى مع طولها كساعة من الساعات عند الخلق "
، قال ابن فارس: " الشین )٥(جمع شرط بالتحریك وهي العالمة، وأشراط الشيء أوائله األشراط لغًة:

  .)٦(والراء والطاء أصل یدل على علم وعالمة"
  .)٧(هي جزء من أجزاء الزمان، ویعبر بها عن القیامة الساعة:

  
                                                           

  ).٣٨٣/ ١١جامع األصول () ١(
  . )٤٧٤(ص: ) النهایة ٢(
  ).٤٥٤(ص:  مصدر السابق) ال٣(
  ).١٨٣: ) منال الطالب (ص٤(
  ).٣٢٩/ ٧)، لسان العرب (٢١١/ ١١)، تهذیب اللغة (٢٦٠/ ٣انظر: مقاییس اللغة ( )٥(
  ).٢٦٠/ ٣) مقاییس اللغة (٦(
زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین  - ) التوقیف على مهمات التعاریف٧(

 ).١٨٩(ص:  -م١٩٩٠- هـ١٤١٠، ١ط - ، القاهرةعالم الكتب  -العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري



 ١٧٨

وسمیت الساعة بذلك: إشارة إلى أنها ساعة خفیفة یقع فیها أمر عظیم، وقیل: لوقوعها بغتة،      
  .)١(أو لطولها، أو لسرعة الحساب فیها، أو ألنها عند هللا خفیفة مع طولها على الناس"

  .)٢(هي العالمات واآلیات التي تسبق قیام الساعة وتدل على قربها أشراط الساعة اصطالحًا:
  

  انیًا: ذكر أشراط الساعة:ث
ذكر الباحث في بدایة هذا المبحث أن ابن األثیر رحمه هللا كان یذكر أحیانا بعض أشراط       

الساعة ویذكر أحادیثها دون تفصیل أو بیان، وبعض األشراط كان یفصلها ویوضحها، ولذلك ما 
  أجمله ابن األثیر سیذكر بإجمال، وما فصله سیذكر بتفصیل.

  أجمله فهو: فأما ما
  .)٣(المهدي •
  ).٤(عیسى علیه السالم •
 .)٥(الفتن واالختالف أمام القیامة •
 .)٦(�قرب مبعث النبي  •
 .)٧(خروج النار قبل الساعة •
 .)٨(انقضاء كل قرن •
 .)٩(خروج الكذابین •
 .)١٠(طلوع الشمس من مغربها •
 .)١١(أشراط متفرقة •

  أما ما فصله:
  فتنة المسیح الدجال:_ ١

                                                           

 )٣٨٩/ ١١) انظر: فتح الباري (١(
 )٧٩/ ١٣( المصدر السابق) انظر: ٢(
 ).٩٣٢/ ١٢) (٣٢٧/ ١٠) انظر: جامع األصول (٣(
 ).٣٢٧/ ١٠( المصدر السابقانظر:  )٤(
  لیهود وغیر ذلك.)، ذكر تحت هذا العنوان أحادیث قتال الروم وا٣٧٥/ ١٠( المصدر السابقانظر:  )٥(
  ).٣٨٤/ ١٠( المصدر السابقانظر:  )٦(
  ).٣٨٦/ ١٠( المصدر السابق: انظر )٧(
  ).٣٨٧/ ١٠( المصدر السابقانظر:  )٨(
  ).٣٩٠/ ١٠( المصدر السابقانظر:  )٩(
  ).٣٩١/ ١٠( المصدر السابقانظر:  )١٠(
رة فیها ذكر لكثیر من أشراط )، ذكر تحت هذا العنوان أحادیث كثی٣٩٣/ ١٠( المصدر السابقانظر:  )١١(

  الساعة.



 ١٧٩

ثیر رحمه هللا في حدیثه عن الدجال لبیان عدة أمور: أنه مذكور في الشرائع قبل تطرق ابن األ     
  اإلسالم، سبب تسمیته بالدجال، سبب تسمیته بالمسیح.

 

  . )١( الدجال: الكذاب، وهو اسم لهذا الرجل المشار إلیه في الشرائع "فقال رحمه هللا: "      
دجاًال، ألنه یقطع األرض، ویسیر في أكثر  وعن سبب تسمیته بالدجال قال: " إنما سمي     

نواحیها، یقال: دجل الرجل: إذا فعل ذلك، وقیل سمي به لتمویهه على الناس وتلبیسه، یقال: دجل: 
إذا لبس وموه، وقیل: هو مأخوذ من الدجل، وهو طلي الجرب بالقطران وتغطیته به، فكأن الرجل 

  . )٢(یغطي الحق ویستره "
ه بالمسیح قال: " سمي مسیحًا، ألن إحدى عینیه ممسوحة ال یبصر بها، وعن سبب تسمیت     

  . )٣(واألعور یسمى مسیحًا "
  

ما ذكره ابن األثیر رحمه هللا من أن خروج الدجال من أشراط الساعة الكبرى ثابٌت بداللة      
 - َفَذَكرَ  -  آَیاتٍ  َعْشرَ  َقْبَلَها ْونَ َترَ  َحتَّى َتُقومَ  َلنْ  ِإنََّهاقال: "  �، منها أن النبي )٤(السنة المتواترة

اَل، الدَُّخاَن، ْمسِ  َوُطُلوعَ  َوالدَّابََّة، َوالدَّجَّ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى َمْرَیمَ  اْبنِ  ِعیَسى َوُنُزولَ  َمْغِرِبَها، ِمنْ  الشَّ
 ِبَجِزیرَةِ  َوَخْسفٌ  ِباْلَمْغِرِب، َخْسفٌ وَ  ِباْلَمْشِرِق، َخْسفٌ : ُخُسوفٍ  َوَثَالَثةَ  َوَمْأُجوَج، َوَیَأُجوجَ  َوَسلََّم،
  .)٥(" َمْحَشرِِهمْ  ِإَلى النَّاَس  َتْطُردُ  اْلَیَمِن، ِمنَ  َتْخُرجُ  َنارٌ  َذِلكَ  َوآِخرُ  اْلَعَرِب،

  .)٦(وهو أول األشراط الكبرى وقوعاً      
علیه السنة  وما ذكره ابن األثیر من أن الدجال مذكور في الشرائع قبل اإلسالم قد دلت     

ّن إِ ر، وَ وَ عْ أَ  ّنهُ  إِ َال اب، أَ الكذَّ  رْ وَ عْ ه األَ ّمتَ ر أُ ذَ نْ ّال أَ يٌّ إِ بِ نَ  ثَ عِ ا بُ " مَ قال:  �الصحیحة، فإن النبي 
  .)٧(وٌب كافٌر "تُ كْ ه مَ یْ نَ یْ عَ  نَ یْ ّن بَ إِ ر، وَ وَ عْ أَ بِ  َس یْ م لَ كُ بَّ رَ 

  

  .)٨(ء غیرهوما ذكره في سبب تسمیة الدجال بذلك قد ذكره علما     

                                                           

  ).٣٣٨/ ١٠) جامع األصول (١(
  ).٣٣٩، ٣٣٨/ ١٠( المصدر السابق) ٢(
  ).٢٠٤/ ٤)، جامع األصول (٨٦٩)، وانظر: النهایة (ص: ٣٣٩/ ١٠( المصدر السابق) ٣(
ریس الحسني أبو عبد هللا محمد بن أبي الفیض جعفر بن إد -) انظر: نظم المتناثر من الحدیث المتواتر٤(

 ).٢٢٨(ص:  -٢ط -دار الكتب السلفیة، مصر -تحقیق: شرف حجازي - اإلدریسي الشهیر بـ الكتاني
) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في اآلیات التي تكون قبل الساعة، حدیث رقم ٥(

 ).١٤٢١، (ص: ٢٩٠١
 ).٣٥٣/ ١١) انظر: فتح الباري البن حجر (٦(
 ).  ٤٦١/ ٤، (٧١٣١جه البخاري في صحیحه، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، حدیث رقم ) أخر ٧(
 ).٦١٧/ ٦) انظر: فتح الباري البن حجر (٨(



 ١٨٠

وما ذكره من سبب تسمیته بالمسیح أن أحد عینیه ممسوحة ال یبصر بها، فقد ذكره بعض      
ةٌ ها ظفرَ یْ ن، علَ یْ وح العَ سُ مْ ّن الّدّجال مَ إِ " وَ ، وهو ما أكدته الروایة الصحیحة والتي فیها )١(العلماء

  .)٢(یظٌة "لِ غَ 
  

  ل ابن صیاد هو المسیح الدجال؟:ه •
  األثیر رحمه هللا كالما كثیرا حول ابن صیاد، وتفصیل قوله في النقاط التالیة:ذكر ابن      
  .)٣(بن صیاد، وأن في بعض الروایات اسمه صافعبد هللا اسمه 

  . )٤(أنه رجل من الیهود أو دخیل فیهم
  . )٥(أنه قد اختلف فیه اختالفا كثیرا، وهل هو الدجال أم ال

  .)٦(وم الحرة فلم یجدوهرجح أنه مات بالمدینة، وقیل: فقد ی
  : اختالف الروایات في كفره، وفي توبته وٕاسالمه. )٧(وكذلك نقل عن الخطابي

  وكذلك الخالف في موته هل مات بالمدینة؟ أم فقد یوم الحرة؟.
فبعض العلماء ولتوضیح ما ذكره ابن األثیر رحمه هللا یقال: أما الخالف في اسم ابن صیاد:      

، وكل من االسمین قد دل علیه دلیل )٨(بن صیاد، وبعضهم قال: صاف قال اسمه عبد هللا
  .)٩(صحیح

  .)١٠(وهو رجل من الیهود، أبوه یهودي وأمه یهودیة من یهود المدینة

                                                           

 ).٣١٨/ ٢( فتح الباري البن حجر) انظر: ١(
، ٧٢٦١) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، حدیث رقم ٢(

 ).١٤٣٥، (ص: ٧٢٦١
 ).٥٣٠/ ١٢)، جامع األصول (٥٣٢) انظر: النهایة (ص: ٣(
 ).٥٣٢النهایة (ص:  ) انظر:٤(
 ).٣٠٠) النهایة (ص: ٥٣٠/ ١٢) انظر: جامع األصول (٥(
 ).٥٣٢النهایة (ص: ) انظر: ٦(
 ).٣٦٤/ ١٠) انظر: جامع األصول (٧(
أبو محمد محمود بن أحمد بن  - ح البخاري)، عمدة القاري شرح صحی٤٦/ ١٨) انظر: شرح النووي على مسلم (٨(

/ ٢٢( - دار إحیاء التراث العربي ، بیروت - بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى
١٩٩.( 

) وقال المحقق: إسناده على شرط مسلم، ٢١٣/ ٢٣) أما تسمیته بعبد هللا فروى حدیثه اإلمام أحمد في مسنده (٩(
وى حدیثه مسلم في حدیثه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صیاد، حدیث رقم وأما تسمیته بصاف فر 

 ).١٤٣٢، (ص: ٧٢٤٩
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر  -)، النهایة في الفتن والمالحم١٧٣/ ٦) انظر: فتح الباري البن حجر (١٠(

/ ١(-م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ -جیل، بیروت دار ال -تحقیق: محمد أحمد عبد العزیز -القرشي البصري ثم الدمشقي
 ).١٩٩/ ٢٢)، عمدة القاري شرح صحیح البخاري (١١٦



 ١٨١

، )١(فیه اختالفا كثیرًا، هل هو الدجال؟ أم غیره؟ - الصحابة ومن بعدهم  -واختلف الناس      
  .)٢(والراجح أنه لیس الدجال

بن كثیر رحمه هللا: " لیس ابن صیاد هو الدجال األكبر وٕانما هو أحد الدجالة الكبار قال ا     
  .)٣(الكثار "

، )٤(وأما موت ابن صیاد: فقد رجح بعض العلماء أنه مات، ورجح بعضهم أنه فقد یوم الحرة     
  .)٥(والصحیح والراجح هو ما رجحه ابن األثیر أنه مات بالمدینة

ن الخطابي في اختالف الروایات في إسالمه أو كفره، فقد قال ابن كثیر: " وقد وأما ما نقله ع     
بن صیاد وأن ابن صیاد كان دجاًال من الدجاجلة ثم تاب بعد اقدمنا أن الصحیح أن الدجال غیر 

  .)٦(ذلك فأظهر اإلسالم وهللا أعلم بضمیره وسیرته "
  

  خروج الدابة:_ ٢
ن الدابة التي تخرج في آخر الزمان هي من أشراط الساعة، وأن یرى ابن األثیر رحمه هللا أ      

 تخرج منه، وكذلك لها مواصفات معینة، وأنها تمیز المؤمن من الكافر. اً لها مكان
وهي دابة ، ذكرت في أشراط الساعة وعالماتهافیقول ابن األثیر: " دابة األرض: هي التي      

طولها: ستون ذراعا، وهي ، یل: من أرض الطائفتخرج منه، وقتخرج من جبل الصفا، یتصدع ف
معها عصا موسى، وخاتم ، الخلقة، تشبه عدة من الحیوانات ذات قوائم ووبر، وقیل: هي مختلفة

سلیمان علیهما السالم، ال یدركها طالب، وال یعجزها هارب، وتضرب المؤمن بالعصا، وتكتب في 
  .)٧(ه كافر "وجهه مؤمن، وتطبع الكافر بالخاتم، وتكتب في وجه

                                                           

 ).٤٦/ ١٨)، شرح النووي على مسلم (١٠٧/ ٢) انظر: : لوامع األنوار البهیة (١(
/ ١٩)، البدایة والنهایة (٤٨/ ١٨)، شرح النووي على مسلم (١٠٨/ ٢) انظر: انظر: لوامع األنوار البهیة (٢(

حمود بن عبد هللا بن حمود بن عبد الرحمن  -، اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمالحم وأشراط الساعة)١٢٦
 ).٣٦٠/ ٢( - هـ ١٤١٤، ٢ط –دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض  - التویجري

 ).١٠٧/ ١) النهایة في الفتن والمالحم (٣(
ألثیر: " یوم الحرة: یوم معروف، وهو یوم أغزى یزید بن )، قال ابن ا٣٢٨/ ١٣) انظر: فتح الباري البن حجر (٤(

بن معاویة أهل الشام المدینة، وأمرهم بنهبها وقتل رجالها، وأمر علیهم مسلم بن عقبة المري في سنة ثالث وستین، 
وقال بن الكلبي: سنة اثنتین وستین والحرة: أرض ذات حجارة سود، وكانت الوقعة بها شرقي المدینة". جامع 

 ).١٦٤/ ٩ل (األصو 
مجلة الجامعة اإلسالمیة، المجلد  -د. سعد عبد هللا عاشور -) انظر: فصل المقال في ابن صیاد والدجال٥(

، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمالحم )١٨ :ص( - ٢٠٠٢، ٣٥٤ص -٣٠٥العاشر، العدد الثاني، ص
 ).٣٦٤/ ٢وأشراط الساعة (

)، إتحاف الجماعة بما ١٤٩/ ٥)، وانظر: اإلصابة في تمییز الصحابة (١٧٣/ ١) النهایة في الفتن والمالحم (٦(
 ).٣٦٤/ ٢جاء في الفتن والمالحم وأشراط الساعة (

 ).٢٩٥)، وانظر: النهایة (ص: ١٣٨/ ٢) جامع األصول (٧(



 ١٨٢

ما ذكره ابن األثیر رحمه هللا من أن خروج الدابة من أشراط الساعة الكبرى ثابٌت بداللة الكتاب      
  والسنة.

  أما من الكتاب:
�����e�d�c�b�a﴿فقد قال هللا تعالى:  �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�ve�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�ve�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�ve�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v﴾ 

  ].٨٢[النمل: 
اد الناس وتركهم أوامر هللا وتبدیلهم قال ابن كثیر: " هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فس     

  .)١( الدین الحق، یخرج هللا لهم دابة من األرض ..."
 -  َفَذَكرَ  - آَیاتٍ  َعْشرَ  َقْبَلَها َتَرْونَ  َحتَّى َتُقومَ  َلنْ  نََّهاإِ " : �فقد قال النبي  وأما من السنة:

اَل، الدَُّخاَن، ْمسِ  َوُطُلوعَ  َوالدَّابََّة، َوالدَّجَّ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى َمْرَیمَ  اْبنِ  ِعیَسى َوُنُزولَ  َمْغِرِبَها، ِمنْ  الشَّ
 ِبَجِزیرَةِ  َوَخْسفٌ  ِباْلَمْغِرِب، َوَخْسفٌ  ِباْلَمْشِرِق، َخْسفٌ : ُخُسوفٍ  َوَثَالَثةَ  َوَمْأُجوَج، َوَیَأُجوجَ  َوَسلََّم،
  .)٢( " َمْحَشرِِهمْ  ِإَلى النَّاَس  ْطُردُ تَ  اْلَیَمِن، ِمنَ  َتْخُرجُ  َنارٌ  َذِلكَ  َوآِخرُ  اْلَعَرِب،
واختلف العلماء في معنى تكلمهم، فمنهم من قال: أي تخاطبهم مخاطبة، ومنهم من قال: أي      

تجرحهم یعني تكتب على جبین الكافر كافر، وعلى جبین المؤمن مؤمن، ومنهم من قال تخاطبهم 
قول ینتظم من مذهبین وهو قوي حسن جامع لهما ، قال ابن كثیر عن األخیر: " وهذا ال)٣(وتجرحهم

  .)٤(لهما وهللا تعالى أعلم "
  وأما عن مكان خروجها ففیها أقوال وأشهرها مكة. 

  واختلف القائلون بذلك في تحدید مكان خروجها من مكة:
  .)٥(وقیل من شعب أجیاد، وقیل من المروة، فقال بعضهم من جبل الصفا

  لعلماء فیها:أما حقیقة هذه الدابة فقد اختلف ا
  فبعضهم قال: هي من جنس اإلنسان.

وقال آخرون: هي من جنس الحیوان، واختلفوا في تعیینه، فقیل: هي ثعبان كان بالكعبة، وقیل: هي 
  فصیل ناقة صالح، وقیل: هي الجساسة.

  .)٦(أنها دابة لیست من نوع اإلنسان –وهو الحق  –والمشهور 

                                                           

 ).٢١٠/ ٦) تفسیر ابن كثیر  (١(
 ).١٧٧(ص: ) سبق تخریجه ٢(
 ).٢٠٨/ ١)، النهایة في الفتن والمالحم (٢١١/ ٦ابن كثیر  ( )، تفسیر٤٩٩/ ١٩) انظر: تفسیر الطبري (٣(
 ).٢٠٨/ ١) النهایة في الفتن والمالحم (٤(
أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري  - ) انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة٥(

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع،  - تحقیق: الصادق بن محمد بن إبراهیم -الخزرجي شمس الدین القرطبي
)، ٢٧/ ١٨)، شرح النووي على مسلم (١٤٤/ ٢)، لوامع األنوار البهیة (١٢٦٧(ص:  - هـ١٤٢٥، ٢ط - الریاض

 ) وما بعدها.١٧٨/ ٣)، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمالحم وأشراط الساعة (٢١٠/ ٦تفسیر ابن كثیر  (
 ).٢٣٣/ ١٠)، تفسیر األلوسي (٢٨/ ١٨)، شرح النووي على مسلم (١٧٩/ ٦) انظر: تفسیر البغوي (٦(



 ١٨٣

، وأنها تضرب المؤمن وتكتب مؤمن، وتضرب الكافر وأما أن معها عصا موسى وخاتم سلیمان
 َوَمَعَها الدَّابَّةُ  َتْخُرجُ " ولكنه ضعیف، وفیه  �وتكتب كافر، فقد جاء في حدیث مرفوع على النبي 

َالُم، َعَلْیهِ  ُموَسى َعَصا َالُم، َعَلْیهِ  ُسَلْیَمانَ  َوَخاَتمُ  السَّ  اْلَكاِفرِ  َأْنفَ : َعفَّانُ  َقالَ  -  اْلَكاِفرَ  َفَتْخِطمُ  السَّ
 َفَیُقولُ  ِخَواِنِهْم، َعَلى َلَیْجَتِمُعونَ  اْلِخَوانِ  َأْهلَ  ِإنَّ  َحتَّى ِباْلَعَصا، اْلُمْؤِمنِ  َوْجهَ  َوَتْجُلو ِباْلَخاَتِم، -

  .)١(" َكاِفرُ  َیا: َهَذا َوَیُقولُ  ُمْؤِمُن، َیا: َهَذا
  

  :المطلب الثاني: عذاب القبر وفتنته
  تحدث ابن األثیر رحمه هللا عن هاتین المسألتین، وبین رأیه فیهما، وبیان ذلك التالي:     

  عذاب القبر:_ ١
عقد ابن األثیر رحمه هللا بابًا في كتابه جامع األصول بعنوان " فیما بعد الموت"، وذكر فیه      

وذكر تحته األحادیث الدالة على عذاب  )٢(: في عذاب القبر"ثالثة فصول، ثم قال: " الفصل األول
 القبر.
ومن المسائل التي طرحها وناقشها ابن األثیر رحمه هللا وهي تتعلق بهذا الموضوع، هي " هل     

  یعذب المیت ببكاء أهله علیه؟ ".
، وقول ابن عمر، فذكر ابن األثیر رحمه هللا أن في المسألة قولین، قول عائشة رضي هللا عنها     

  ورجح حدیث عائشة.
 َوَسلََّم، َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َزْوجِ  َعْنَها، اVَُّ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ " فقال رحمه هللا في شرح حدیث      
 ِإنَُّهمْ : «َفَقالَ  َأْهُلَها، َهاَعَلیْ  َیْبِكي َیُهوِدیَّةٍ  َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى اVَِّ  َرُسولُ  َمرَّ  ِإنََّما: َقاَلتْ 

": " یرید أنها تعذب بكفرها في القبر وأهلها یبكون علیها )٣(" َقْبرَِها ِفي َلُتَعذَّبُ  َوإِنََّها َعَلْیَها َلَیْبُكونَ 
  لموتها.

وقیل: إنهم  صون بالبكاء علیهم وبالنیاحة،قال: إن العرب كانوا یو  )٤(ومن ذهب إلى قول ابن عمر
یبكون علیهم ینوحون بتعدید أفعالهم، التي كانوا یفعلونها من القتل والنهب، فأراد أنهم یعذبون  كانوا

بما یبكون علیهم به، وذلك معصیة منه ومنهم إذا فعلوا، فإن فعلوها بأمره كان علیهم معصیة، كما 
                                                           

) وقال المحقق: إسناده ضعیف لضعف علي بن زید بن جدعان، ٣٢١/ ١٣) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (١(
، ٧١٩، (ص: ٣١٨٧وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة النمل، حدیث رقم 

 أللباني في الموضع نفسه.) وضعفه ا٧٢٠
 ).١٦٤/ ١١) جامع األصول (٢(
: "یعّذب المّیت ببعض بكاء أهله علیه "  إذا �) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجنائز، باب قول الّنبّي ٣(

 ) . ٣٥٨/ ١، (١٢٨٩كان الّنوح من سّنته، حدیث رقم 
نه في شرحه حدیث " المیت یعذب ببكاء أهله ) في موضع آخر نسب هذا القول للخطابي رحمه هللا ونقله ع٤(

علیه" فقال ابن األثیر: " قال الخطابي: یشبه أن یكون هذا من حیث إن العرب كانوا یوصون أهالیهم بالبكاء، والنوح 
علیهم، وٕاشاعة النعي في األحیاء، وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم، وموجودا في أشعارهم كثیرا، فالمیت تلزمه 

 ).  ٩٤، ٩٣/ ١١ذلك لما تقدم من أمره إلیهم في وقت حیاته". جامع األصول ( العقوبة في



 ١٨٤

ذلك لو أمر بطاعة فعملت بعده كانت طاعة، وكما یؤجر هو بما هو سبب له من الطاعة، فك
  یعذب بما هو سبب له من المعصیة.

أولى، ألن خبر ابن عمر مجمل وخبرها مفسر، والمفسر یقضي على  )١(فالعمل بخبر عائشة
 ﴾����Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÏ�Î�Í�Ì�Ë�ÊÏ�Î�Í�Ì�Ë�ÊÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê﴿المجمل، السیما والحجة معها باآلیة التي أوردتها، ... وهي قوله تعالى: 

  . )٢(" ]١٦٤[األنعام: 
یقول:  �عن المغیرة رضي اّ} عنه، قال: سمعت الّنبّي  قال الباحث: روى البخاري رحمه هللا     

  . )٣(" َعَلْیهِ  ِنیحَ  ِبَما ُیَعذَّبُ  َعَلْیهِ  ِنیحَ  َمنْ " 
  .)٤(ه "لِ هْ أَ  اءِ كَ بُ ه بِ رِ بْ قَ  يْ ّذب فِ عَ ت یُ یِّ ّن المَ " إِ قال:  �وروى البخاري أیضا عن ابن عمر أن الّنبّي   

عن أكثر من صحابي، وفیها بیان أن المیت یعذب ببكاء أهله  فهذه األحادیث وغیرها قد رویت     
  علیه، وهو ما أنكرته عائشة رضي هللا عنها.

  

  وفي بیان هذه األحادیث مع قول عائشة رضي هللا عنها مسائل: •
  هذا الكالم، ألن عائشة أنكرته؟!. �هل قال رسول هللا  المسألة األولى:     
إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسیان أو یقول القرطبي رحمه هللا: "      

على أنه سمع بعضا ولم یسمع بعضا بعید ألن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثیرون وهم 
  .)٥(جازمون فال وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحیح "

حادیث مطلق البكاء، بل المراد اتفق العلماء على أنه لیس المراد من هذه األ المسألة الثانیة:     
  بالبكاء هنا النیاحة ورفع الصوت.

یقول النووي رحمه هللا: " وأجمعوا كلهم على اختالف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا      
  .)٦(البكاء بصوت ونیاحة ال مجرد دمع العین "

حادیث وبین كالم عائشة رضي اختلفت طرائق العلماء في الجمع بین هذه األ المسألة الثالثة:     
  ].١٦٤[األنعام:  ﴾����Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÏ�Î�Í�Ì�Ë�ÊÏ�Î�Í�Ì�Ë�ÊÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê﴿هللا عنها، وما استدلت به من قول هللا تعالى: 

                                                           

) ، وفیه " أن عائشة ٤٢٤، (ص: ٢٠٤٤) وخبر عائشة وابن عمر أخرجه مسلم في صحیحه، حدیث رقم ١(
هللا ألبي  رضي هللا عنها وذكر لها أّن عبد هللا بن عمر، یقول: إّن المّیت لیعّذب ببكاء الحّي، فقالت عائشة: یغفر

على یهودّیٍة یبكى علیها، فقال: "إّنهم  �عبد الّرحمن أما إّنه لم یكذب، ولكّنه نسي أو أخطأ، إّنما مّر رسول هللا 
 لیبكون علیها، وٕاّنها لتعّذب في قبرها".

 ).٤٢٨، ٢/٤٢٧) الشافي (٢(
 ).  ٣٥٨/ ١، (١٢٩١رقم ) صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما یكره من النیاحة على المیت، حدیث ٣(
/ ١، (١٢٩٢أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجنائز، باب ما یكره من النیاحة على المیت، حدیث رقم ) ٤(

٣٥٩.( 
 ).١٥٤/ ٣) نقله عنه ابن حجر، انظر: فتح الباري البن حجر (٥(
 ).٢٢٩/ ٦) شرح النووي على مسلم (٦(



 ١٨٥

یقول النووي رحمه هللا: " واختلف العلماء في هذه األحادیث: فتأولها الجمهور على من وصى      
وصیة منه فال یعذب بأن یبكى علیه ویناح بعد موته، فأما من بكى علیه أهله وناحوا من غیر 

   تعالى وال تزر وازرة وزر أخرى.لقول هللا
وقالت طائفة هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم یوص بتركهما، ... فأما من      

  وصى بتركهما فال یعذب بهما إذ ال صنع له فیهما وال تفریط منه.
لمیت ویندبونه بتعدید شمائله ومحاسنه وقالت طائفة معنى األحادیث أنهم كانوا ینوحون على ا     

  في زعمهم وتلك الشمائل قبائح في الشرع یعذب بها كما كانوا یقولون یا مؤید النسوان، و....
وقالت طائفة معناه أنه یعذب بسماعه بكاء أهله ویرق لهم وٕالى هذا ذهب محمد بن جریر      

  الطبري وغیره.
الحدیث أن الكافر أو غیره من أصحاب الذنوب یعذب في وقالت عائشة رضي هللا عنها معنى      

  .)١(حال بكاء أهله علیه بذنبه ال ببكائهم، والصحیح من هذه األقوال ما قدمناه عن الجمهور "
ویقول ابن حجر رحمه هللا كالما جمیًال، فبعد أن ذكر اختالف العلماء في مسألة تعذیب      

ًا، قال: " ویحتمل أن یجمع بین هذه التوجیهات فینزل على المیت بالبكاء علیه، وذكر كالما كثیر 
اختالف األشخاص بأن یقال مثال: من كانت طریقته النوح فمشى أهله على طریقته، أو بالغ 
فأوصاهم بذلك عذب بصنعه، ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به، ومن كان 

فإن كان راضیا بذلك التحق باألول، وٕان كان غیر راض یعرف من أهله النیاحة فأهمل نهیهم عنها 
عذب بالتوبیخ كیف أهمل النهي؟، ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصیة ثم 
خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذیبه تألمه بما یراه منهم من مخالفة أمره وٕاقدامهم على معصیة ربهم. وهللا 

  .)٢(تعالى أعلم بالصواب "
م لیه فما رجحه ابن األثیر مخالف لجمهور العلماء، من إعمالهم حدیث ابن عمر، وجمعهوع     

  بینه وبین حدیث عائشة كما سبق.
  

  فتنة القبر:_ ٢

                                                           

من ذهب لهذا القول: اإلمام البخاري رحمه هللا حیث یقول في )، وم٢٢٩، ٢٢٨/ ٦) شرح النووي على مسلم (١(
: "یعذب المیت ببعض بكاء أهله علیه "  إذا كان النوح من سنته " لقول هللا �): " باب قول النبي ٧٩/ ٢صحیحه(
"كلكم راع ومسئول عن رعیته "  فإذا لم یكن من  :�] وقال النبي ٦﴾ [التحریم: ¯�°�±���²تعالى: ﴿
 ".]١٦٤[األنعام:  ﴾�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê﴿و كما قالت عائشة رضي هللا عنها: سنته، فه

)، فبعد أن روى حدیث " المّیت یعّذب ٢٣٨وممن ذهب إلى هذا المذهب أیضا: اإلمام الترمذي في سننه (ص: 
ببكاء أهله علیه" قال: " وفي الباب عن ابن عمر، وعمران بن حصین.: حدیث عمر حدیث حسن صحیح، وقد كره 

م من أهل العلم البكاء على المیت، قالوا: المیت یعذب ببكاء أهله علیه، وذهبوا إلى هذا الحدیث، وقال ابن قو 
  ".  المبارك: أرجو إن كان ینهاهم في حیاته أن ال یكون علیه من ذلك شيء

 ).١٥٦، ١٥٥/ ٣) فتح الباري البن حجر (٢(



 ١٨٦

ذكر ابن األثیر رحمه هللا أن مما یمتحن به المؤمن ویختبر، هو اختباره وامتحانه في القبر      
 وسؤاله من ملكین سماهم منكر ونكیر.

 النَّاِس؟ َشْأنُ  َما: َفُقْلتُ  ُتَصلِّي َوِهيَ  َعاِئَشةَ  َأَتْیتُ : َقاَلتْ  َأْسَماَء،" ه هللا في شرح حدیث فقال رحم
َماِء، ِإَلى َفَأَشاَرتْ   َنَعْم، َأيْ : ِبرَْأِسَها َفَأَشاَرتْ  آَیٌة؟: ُقْلتُ  اVَِّ، ُسْبَحانَ : َفَقاَلتْ  ِقَیاٌم، النَّاُس  َفِإَذا السَّ
ِني تَّىحَ  َفُقْمتُ   هللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َوَجلَّ  َعزَّ  اVََّ  َفَحِمدَ  الَماَء، رَْأِسي َعَلى َأُصبُّ  َفَجَعْلتُ  الَغْشُي، َتَجالَّ
 الَجنَّةُ  َحتَّى َمَقاِمي، ِفي رََأْیُتهُ  ِإالَّ  ُأِریُتهُ  َأُكنْ  َلمْ  َشْيءٍ  ِمنْ  َما: " َقالَ  ثُمَّ  َعَلْیِه، َوَأْثَنى َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 

 َأْسَماءُ  َقاَلتْ  َذِلكَ  َأيَّ  َأْدِري الَ  - َقِریبَ  -  َأوْ  ِمْثلَ  - ُقُبوِرُكمْ  ِفي تُْفَتُنونَ  َأنَُّكمْ : ِإَليَّ  َفُأوِحيَ  َوالنَّاُر،
اِل، الَمِسیحِ  ِفْتَنةِ  ِمنْ  -  ِبَأیِِّهَما َأْدِري الَ  - وِقنُ المُ  َأوِ  الُمْؤِمنُ  َفَأمَّا الرَُّجِل؟ ِبَهَذا ِعْلُمكَ  َما ُیَقالُ  الدَّجَّ

 ُمَحمَّدٌ  ُهوَ  َواتََّبْعَنا، َفَأَجْبَنا َوالُهَدى، ِباْلَبیَِّناتِ  َجاَءَنا اVَِّ، َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  ُهوَ : َفَیُقولُ  -  َأْسَماءُ  َقاَلتْ 
 َذِلكَ  َأيَّ  َأْدِري الَ  -  الُمْرتَابُ  َأوِ  الُمَناِفقُ  مَّاَوأَ . ِبهِ  َلُموِقًنا ُكْنتَ  ِإنْ  َعِلْمَنا َقدْ  َصاِلًحا َنمْ : َفُیَقالُ  َثَالثًا،
: " یرید مسألة منكر ونكیر، )١(" َفُقْلُتهُ  َشْیًئا َیُقوُلونَ  النَّاَس  َسِمْعتُ  َأْدِري، الَ : َفَیُقولُ  - َأْسَماءُ  َقاَلتْ 

لدجال، وفتنة المحیا من الفتنة: االمتحان واالختبار، وقد كثرت استعاذته من فتنة القبر، وفتنة ا
  والممات، وغیر ذلك.

 َأْطِعُموِني،: َفَقاَلتْ  َباِبي، َعَلى َفاْسَتْطَعَمتْ  َیُهوِدیٌَّة، َجاَءتْ : َقاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ " ومنه الحدیث      
اِل، ِفْتَنةِ  ِمنْ  هللاُ  َأَعاَذُكمُ   هللاِ  َرُسولُ  َجاءَ  َحتَّى َأْحِبُسَها َأَزلْ  َفَلمْ : َقاَلتْ . اْلَقْبرِ  َعَذابِ  ِفْتَنةِ  َوِمنْ  الدَّجَّ
: ُقْلتُ "  َتُقوُل؟ َوَما: " َقالَ  اْلَیُهوِدیَُّة؟ َهِذهِ  َتُقولُ  َما ِهللا، َرُسولَ  َیا: َفُقْلتُ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى
اِل، ِفْتَنةِ  ِمنْ  هللاُ  َأَعاَذُكمُ : َتُقولُ   هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َفَقامَ : َعاِئَشةُ  َقاَلتْ  اْلَقْبرِ  َعَذابِ  ِفْتَنةِ  َوِمنْ  الدَّجَّ
اِل، ِفْتَنةِ  ِمنْ  ِباdِ  َیْسَتِعیذُ  َمد~ا َیَدْیهِ  َفَرَفعَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ   َأمَّا: " َقالَ  ُثمَّ  اْلَقْبِر، َعَذابِ  ِفْتَنةِ  َوِمنْ  الدَّجَّ
الِ  ِفْتَنةُ  ُرُكُموهُ  ُأمََّتُه، َحذَّرَ  َقدْ  ِإالَّ  َنِبيٌّ  َیُكنْ  َلمْ  َفِإنَّهُ : الدَّجَّ ْرهُ  َلمْ  َتْحِذیرًا َوَسُأَحذِّ  ِإنَّهُ  ُأمََّتُه، َنِبيٌّ  ُیَحذِّ

: رِ اْلَقبْ  ِفْتَنةُ  َفَأمَّا. ُمْؤِمنٍ  ُكلُّ  َیْقَرُؤهُ  َكاِفٌر، َعْیَنْیهِ  َبْینَ  َمْكُتوبٌ  ِبَأْعَوَر، َلْیَس  َوَجلَّ  َعزَّ  َوهللاُ  َأْعَوُر،
اِلُح، الرَُّجلُ  َكانَ  َفِإَذا ُتْسأَُلوَن، َوَعنِّي ُتْفَتُنوَن، َفِبي  ثُمَّ  َمْشُعوٍف، َوَال  َفِزٍع، َغْیرَ  َقْبرِهِ  ِفي ُأْجِلَس  الصَّ
ْسَالِم؟ ِفي: َفَیُقولُ  ُكْنَت؟ ِفیمَ : َلهُ  ُیَقالُ   ُمَحمَّدٌ : ولُ َفَیقُ  ِفیُكْم؟َكان  الَِّذي الرَُّجلُ  َهَذا َما: َفُیَقالُ  اإلِْ

 ُفْرَجةٌ  َلهُ  َفُیْفَرجُ  َفَصدَّْقَناُه، َوَجلَّ، َعزَّ  هللاِ  ِعْندِ  ِمنْ  ِباْلَبیَِّناتِ  َجاَءَنا َوَسلََّم، َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ 
 ُیْفَرجُ  ثُمَّ  َوَجلَّ، َعزَّ  هللاُ  َوَقاكَ  َما ىِإلَ  اْنُظرْ : َلهُ  َفُیَقالُ  َبْعًضا، َبْعُضَها َیْحِطمُ  ِإَلْیَها َفَیْنُظرُ  النَّاِر، ِقَبلَ 
 اْلَیِقینِ  َعَلى: َوُیَقالُ  ِمْنَها، َمْقَعُدكَ  َهَذا: َلهُ  َفُیَقالُ  ِفیَها، َوَما َزْهَرِتَها ِإَلى َفَیْنُظرُ  اْلَجنَِّة، ِإَلى ُفْرَجةٌ  َلهُ 

، َوَعَلْیهِ  ُكْنَت، ْوُء، الرَُّجلُ  َكانَ  َوإَِذا. هللاُ  َشاءَ  ِإنْ  ُتْبَعثُ  َوَعَلْیهِ  ِمتَّ  َمْشُعوًفا، َفزًِعا َقْبرِهِ  ِفي ُأْجِلَس  السَّ
 النَّاَس  َسِمْعتُ : َفَیُقولُ  ِفیُكْم؟ َكانَ  الَِّذي الرَُّجلُ  َهَذا َما: َفُیَقالُ  َأْدِري، َال : َفَیُقولُ  ُكْنَت؟ ِفیمَ : َلهُ  َفُیَقالُ 

: َلهُ  َفُیَقالُ  ِفیَها، َوَما َزْهَرِتَها ِإَلى َفَیْنُظرُ  اْلَجنَِّة، ِقَبلَ  ُفْرَجةٌ  َلهُ  َفُتْفَرجُ  وا،َقالُ  َكَما َفُقْلتُ  َقْوًال، َیُقوُلونَ 
 َبْعُضَها َیْحِطمُ  ِإَلْیَها َفَیْنُظرُ  النَّاِر، ِقَبلَ  ُفْرَجةٌ  َلهُ  ُیْفَرجُ  ُثمَّ  َعْنَك، َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  َصَرفَ  َما ِإَلى اْنُظرْ 

، َعَلى ُكْنتَ  ِمْنَها، َمْقَعُدكَ  َهَذا: َلهُ  َوُیَقالُ  َبْعًضا، كِّ ، َوَعَلْیهِ  الشَّ  ُثمَّ  ُهللا، َشاءَ  ِإنْ  ُتْبَعثُ  َوَعَلْیهِ  ِمتَّ
  . )١(: أي تمتحنون بي في قبوركم ویتعرف إیمانكم بنبوتي ")٢(" ُیَعذَّبُ 

                                                           

 ).٤٢/ ١، (٨٦اب الفتیا بإشارة الرأس والید، حدیث رقم ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب العلم، باب من أج١(
 )، وقال األرنؤوط في تحقیقه: إسناده صحیح على شرط الشیخین.١٢/ ٤٢) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (٢(



 ١٨٧

بر: هي مساءلة الملكین " منكر ما ذكره ابن األثیر رحمه هللا من الفتنة واإلمتحان في الق     
للمیت عن ربه، وعن دینه، وعن نبیه، وقد جاءت األحادیث الكثیرة والتي بلغت حد  )٢(ونكیر"
  في الداللة على ذلك، وأجمع أئمة السلف من صحابة وتابعین ومن بعدهم على ذلك. )٣(التواتر
لمن كان له أهال، وسؤال منكر  یقول اإلمام الطحاوي رحمه هللا: " ونؤمن ... بعذاب القبر     

، وعن الصحابة �ونكیر في قبره عن ربه ودینه ونبیه، على ما جاءت به األخبار عن رسول هللا 
  .)٤(رضوان هللا علیهم، ... "

وهو یعدد ما أجمع علیه  –وممن نقل اإلجماع على ذلك اإلمام األشعري رحمه هللا حیث یقول      
عذاب القبر حق، وأن الناس یفتنون في قبورهم بعد أن یحیون فیها : " وأجمعوا على أن - السلف 

  .)٥(ویسألون، فیثبت هللا من أحب تثبیته "
ومما سبق ذكره یتبین صحة ما ذهب إلیه ابن األثیر رحمه هللا من أن الناس تفتن في قبورها      

  من منكر ونكیر، وتسأل عن ربها ودینها ونبیها.
  

  :ساعةالمطلب الثالث: قیام ال
تي تكون عند تحدث ابن األثیر رحمه هللا عن قیام الساعة، وذكر بعض األحوال واألمور ال     

یتوسع في بیانها، فربما عقد فصال باسم الحادثة وذكر أحادیثها تحتها دون تفصیل  قیامها، ولكنه لم
  إجمال، وما ذكره بتفصیل سیذكر بتفصیل.أو شرح، ولذلك ما ذكره بإجمال سیذكر ب

  فأما ما أجمله:
  .)٦( الحشر •
 .)٧( الحساب والحكم بین العباد •
 .)٨(والصراط والمیزان الحوض •
 .)٩(الشفاعة •

                                                                                                                                                                          

 ).١٧٣/ ١١)(٤٧٠/ ٩)(١٦٥/ ٦)، وانظر: جامع األصول (٦٩١) النهایة (ص: ١(
أو قال:  -: " إذا قبر المیت �عند الترمذي وفیه " قال رسول هللا  ) تسمیة الملكین بمنكر ونكیر ورد في حدیث٢(

تقول في هذا  ولآلخر: النكیر، فیقوالن: ما كنتأتاه ملكان أسودان أزرقان، یقال ألحدهما: المنكر،  -أحدكم 
ي في )، وحسنه األلبان٢٥٣، (ص: ١٠٧١الرجل؟ ...". ( كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، حدیث رقم 

 الموضع نفسه.
 ).٥/ ٢)، لوامع األنوار البهیة (٤٣/ ١)، مفتاح دار السعادة (٥١/ ١٨) انظر: مجموع الفتاوى (٣(
 ).٧٢) متن الطحاویة (ص: ٤(
 ).١٥٩) رسالة إلى أهل الثغر بباب األبواب (ص: ٥(
 ).٤٢٣/ ١٠) انظر: جامع األصول (٦(
 ).٤٣٠/ ١٠( المصدر السابق) انظر: ٧(
 ).٤٦١/ ١٠( المصدر السابقر: ) انظ٨(
 ).٤٧٥/ ١٠( المصدر السابق) انظر: ٩(



 ١٨٨

 وأما ما فصله:
  النفخ في الصور:_ ١

 لصور، وكذلك بین رحمه هللا الملكمما ذكره ابن األثیر رحمه هللا في هذه المسألة هو بیان ا      
 الموكل بالنفخ في الصور، وكذلك عدد النفخات التي ینفخها الملك في الصور.

فقال رحمه هللا في بیان الصور: " هو القرن الذي ینفخ فیه إسرافیل علیه السالم عند بعث      
، د صور الموتى ینفخ فیها األرواحالموتى، إلى المحشر. وقال بعضهم: إن الصور جمع صورة، یری

  .  )١(ول، ألن األحادیث تعاضدت علیه، تارة بالصور، وتارة بالقرن "والصحیح األ
  وفي كالم ابن األثیر السابق یبین أن إسرافیل علیه السالم هو الموكل بالنفخ في الصور. 
وأما عن عدد النفخات فقد بین رحمه هللا انهما نفختین: األولى لإلماتة، والثانیة لإلحیاء، وبین      

معنى الراجفة والرادفة فقال: " الراجفة: النفخة األولى التي تموت لها الخالئق، ذلك في بیانه 
  . )٢(والرادفة: النفخة الثانیة التي یحیون بها یوم القیامة "

وقال رحمه هللا في موضع آخر: " الصیحة: صیحة إسرافیل علیه السالم ونفخه في الصور،      
  .)٣(عند قیام الساعة، وهي القیامة " النفخة األولى للموت، والثانیة لإلحیاء

  .)٤(النفخ معروف، تقول: نفخت فانتفخ، ونفخ بفمه ینفخ نفخا إذا أخرج منه الریح النفخ لغًة:
هو نفخ مخصوص في وقت مخصوص من ملك مخصوص لما یریده هللا  النفخ اصطالحًا:

  .)٥(تعالى
  وأما معنى الصور:

ور هو الصحیح، وهو الذي دلت علیه األدلة الكثیرة من فما رجحه ابن األثیر رحمه في معنى الص
  الكتاب والسنة.
  أما من الكتاب:

�����S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A﴿فقد قال هللا تعالى: 
W�V�U�TW�V�U�TW�V�U�TW�V�U�T﴾  :٦٨[الزمر.[  

  وأما من السنة:
ثُ  الَِّذي اْلَحِدیثُ  َهَذا َما: َفَقالَ  َرُجٌل، َوَجاَءهُ  َعْمٍرو، ْبنِ  هللاِ  فعن َعْبدِ  اَعةَ  ِإنَّ : َتُقولُ  ِبِه؟ ُتَحدِّ  السَّ

 الَ  َأنْ  َهَمْمتُ  َلَقدْ  - َنْحَوُهَما َكِلَمةً  َأوْ  -  هللاُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأوْ  هللاِ  ُسْبَحانَ : َفَقالَ  َوَكَذا، َكَذا ِإَلى َتُقومُ 
ثَ  قُ  َعِظیًما، َأْمرًا َقِلیلٍ  َبْعدَ  ْونَ َسَترَ  ِإنَُّكمْ : ُقْلتُ  ِإنََّما َأَبًدا، َشْیًئا َأَحًدا ُأَحدِّ  َوَیُكونُ  اْلَبْیُت، ُیَحرَّ

                                                           

 ).٥٣٠) النهایة (ص: ١(
 ).٥/ ١١) جامع األصول (٢(
 ).١٨٣) منال الطالب (ص٣(
 ).٦٢/ ٣)، لسان العرب (١٨٦/ ٧) انظر: تهذیب اللغة (٤(
)، ٨٤/ ١( - دار لینة، مصر - عواجيد. غالب  -) انظر: الحیاة اآلخرة ما بین البعث إلى دخول الجنة أو النار٥(

أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب  - )، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر٨٤
 ).١/١٨٤( - هـ ١٤٢٠،  ٣ط -دار إحیاء التراث العربي ، بیروت  - بفخر الدین الرازي خطیب الري



 ١٨٩

الُ  َیْخُرجُ : " َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُثمَّ  َوَیُكوُن،  -  َأْرَبِعینَ  َفَیْمُكثُ  ُأمَِّتي ِفي الدَّجَّ
 ُعْرَوةُ  َكَأنَّهُ  َمْرَیمَ  اْبنَ  ِعیَسى هللاُ  َفَیْبَعثُ  َعاًما َأْرَبِعینَ  َأوْ  َشْهرًا، َأْرَبِعینَ  َأوْ  َیْوًما، َأْرَبِعینَ : َأْدِري َال 

 هللاُ  ُیْرِسلُ  ُثمَّ  َعَداَوٌة، اْثَنْینِ  َبْینَ  َلْیَس  ِسِنیَن، َسْبعَ  النَّاُس  َیْمُكثُ  ُثمَّ  َفُیْهِلُكُه، َفَیْطُلُبهُ  َمْسُعوٍد، ْبنُ 
ْأِم، َبلِ قِ  ِمنْ  َباِرَدةً  ِریًحا  ِإیَمانٍ  َأوْ  َخْیرٍ  ِمنْ  َذرَّةٍ  ِمْثَقالُ  َقْلِبهِ  ِفي َأَحدٌ  اْألَْرضِ  َوْجهِ  َعَلى َیْبَقى َفَال  الشَّ

 ِمنْ  َسِمْعُتَها: َقالَ "  َتْقِبَضهُ  َحتَّى َعَلْیِه، َلَدَخَلْتهُ  َجَبلٍ  َكِبدِ  ِفي َدَخلَ  َأَحَدُكمْ  َأنَّ  َلوْ  َحتَّى َقَبَضْتُه، ِإالَّ 
َباِع، َوَأْحَالمِ  الطَّْیرِ  ِخفَّةِ  ِفي النَّاسِ  ِشرَارُ  َفَیْبَقى: " َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ   َال  السِّ

ْیَطاُن، َلُهمُ  َفَیَتَمثَّلُ  ُمْنَكرًا، ُیْنِكُرونَ  َوَال  َمْعُروًفا َیْعِرُفونَ   َفَما: َیُقوُلونَ فَ  َتْسَتِجیُبوَن؟ َأَال : َفَیُقولُ  الشَّ
وِر، ِفي ُیْنَفخُ  ُثمَّ  َعْیُشُهْم، َحَسنٌ  ِرْزُقُهْم، َدارٌّ  َذِلكَ  ِفي َوُهمْ  اْألَْوثَاِن، ِبِعَباَدةِ  َفَیْأُمُرُهمْ  تَْأُمُرَنا؟  َفَال  الصُّ
لُ : َقالَ  ِلیتًا، َوَرَفعَ  ِلیتًا َأْصَغى ِإالَّ  َأَحدٌ  َیْسَمُعهُ  : َقالَ  ِإِبِلِه، َحْوَض  َیُلوطُ  لٌ َرجُ  َیْسَمُعهُ  َمنْ  َوَأوَّ

لُّ  َأوِ  الطَّلُّ  َكَأنَّهُ  َمَطرًا - هللاُ  ُیْنِزلُ  َقالَ  َأوْ  - هللاُ  ُیْرِسلُ  ُثمَّ  النَّاُس، َوَیْصَعقُ  َفَیْصَعُق،  ُنْعَمانُ  - الظِّ
اكُّ   َأیَُّها َیا: ُیَقالُ  ثُمَّ  َیْنُظُروَن، ِقَیامٌ  ُهمْ  َفِإَذا ُأْخَرى، ِفیهِ  ُیْنَفخُ  ُثمَّ  النَّاِس، َأْجَسادُ  ِمْنهُ  َفَتْنُبتُ  - الشَّ
 َكْم؟ ِمنْ : َفُیَقالُ  النَّاِر، َبْعثَ  َأْخِرُجوا: ُیَقالُ  ثُمَّ : َقالَ  َمْسُئوُلوَن، ِإنَُّهمْ  َوِقُفوُهمْ  َربُِّكْم، ِإَلى َهُلمَّ  النَّاُس 
 َیْومَ  َوَذِلكَ  ِشیًبا، اْلِوْلَدانَ  َیْجَعلُ  َیْومَ  َفَذاكَ  َقالَ  َوِتْسِعیَن، َوِتْسَعةً  ِتْسَعِماَئةٍ  أَْلفٍ  ُكلِّ  ِمنْ : َفُیَقالُ 

  . )١(" َساقٍ  َعنْ  ُیْكَشفُ 
قال اإلمام الطبري: " واختلف في معنى" الصور" ... فقال بعضهم: هو قرن ینفخ فیه       

ٍت، ... وقال آخرون:" نفختان: إحداهما لفناء من كان حی�ا على األرض، والثانیة لنشر كل می
الصور" جمع صورة ینفخ فیها روحها فتحیا، ... والصواب من القول في ذلك عندنا، ما تظاهرت 

  . ورجح القول األول.)٢( ، ... "�به األخبار عن رسول هللا 
]: " وال شبهة أن ١٠٢[طه:  ﴾����f�e�d�c�bf�e�d�c�bf�e�d�c�bf�e�d�c�b﴿وقال اإلمام الرازي عند تفسیر قول هللا تعالى:      

منه یوم الحشر، وال شبهة عند أهل اإلسالم أن هللا سبحانه خلق قرنا ینفخ فیه ملك من المراد 
المالئكة وذلك القرن یسمى بالصور على ما ذكر هللا تعالى هذا المعنى في مواضع من الكتاب 

. وذكر األقوال التي )٣(الكریم ولكنهم اختلفوا في المراد بالصور في هذه اآلیة على قولین: ... "
  كرها الطبري سابقا، وأبطل القول الثاني واحتج بأقوال كثیرة للعلماء.ذ

  . )٤(وعلیه فالصحیح والثابت أن الصور قرن ینفخ فیه     
  وأما عن الملك الذي ینفخ في الصور فهو إسرافیل علیه السالم كما ذكر ابن األثیر.     
افیل علیه السالم ونقل فیه الحلیمي یقول ابن حجر رحمه هللا: " اشتهر أن صاحب الصور إسر      

  . )٥(اإلجماع، ... وجاء أن الذي ینفخ في الصور غیره، ... فذكر الحدیث وضعف إسناده "
                                                           

، (ص: ٧٢٧٥الساعة، باب في خروج الدجال، حدیث رقم ) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الفتن وأشراط ١(
١٤٤٢. ( 

 ).٤٦٣، ٤٦٢/ ١١) تفسیر الطبري (٢(
 ).٢٩، ٢٨/ ١٣) تفسیر الرازي (٣(
 ).٢٨٩/ ٨) انظر: فتح الباري البن حجر (٤(
 ).٣٦٩، ٣٦٨/ ١١( المصدر السابق) ٥(



 ١٩٠

ن: النفخة األولى: افیل في الصور، فالراجح أنها نفختوأما عن عدد النفخات التي ینفخها إسرا     
  عث ".للموت " نفخة الصعق "، والثانیة: لإلحیاء " نفخة الب

قال قوام السنة األصبهاني رحمه هللا: " الصور حق وهو قرن ینفخ فیه إسرافیل علیه السالم،      
�����I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A﴿وهما نفختان نفخة الصعق ونفخة البعث، قال تعالى: 
W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�JW�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�JW�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�JW�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J﴾  :١(] "٦٨[الزمر( .  

�¢�£�¤�¥¢�£�¤�¥¢�£�¤�¥¢�£�¤�¥����﴿انیة بالرادفة، قال هللا تعالى: وقد سمى هللا النفخة األولى بالراجفة والث      � �� � �� � �� � ��¦�¦�¦�¦

  . )٢(]، قال ابن عباس: " الّراجفة: الّنفخة األولى، والّرادفة: الّنفخة الثّانیة "٧، ٦[النازعات:  ﴾§§§§
 النَّْفَخَتْینِ  َبْینَ " : �، منها قول الّنبّي تانحادیث الصحیحة ببیان أنها نفخوقد جاءت األ     

 َأْرَبُعونَ : َقالَ  أََبْیُت،: َقالَ  َسَنًة، َأْرَبُعونَ : َقالَ  َأَبْیُت،: َقالَ  َیْوًما، َأْرَبُعونَ  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َیا: اَقاُلو  َأْرَبُعونَ 
  .)٣(" الَخْلقُ  ُیَركَّبُ  ِفیهِ  َذَنِبِه، َعْجبَ  ِإالَّ  اِإلْنَساِن، ِمنَ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َوَیْبَلى َأَبْیتُ : َقالَ  َشْهرًا،
، )٤(استدالًال بهذه األحادیث وغیرها، منهم القرطبي تانجح جمع من أهل العلم أنها نفخر وقد      

  .رحمهما هللا )٥(وابن حجر العسقالني
  

  الجنة:_ ٢
تطرق ابن األثیر رحمه هللا لمعنى الجنة في اللغة، وفي االصطالح، وسبب تسمیتها بذلك،      

 وبین رحمه هللا أنها دائمة ال نفاد لها.
فقال: " الجنة: هي دار النعیم في الدار اآلخرة، من االجتنان وهو الستر، لتكاثف أشجارها      

وتظلیلها بالتفاف أغصانها، وسمیت بالجنة وهي المرة الواحدة من مصدر جنه جنا إذا ستره، فكأنها 
  .)٦(سترة واحدة؛ لشدة التفافها وٕاظاللها "

اد له بدلیل قوله تعالى: " ما له من نفاد" وبقوله عز من ال نف - أي الجنة  - وقال: " وما فیها      
  . )٧(قائل: " اكلها دائم "

                                                           

 ).٢٥٠/ ١) الحجة في بیان المحجة (١(
)، وقال ابن حجر: " وصله الطبري من طریق علي بن أبي ١٠٨/ ٨علقا () أخرجه البخاري في صحیحه م٢(

 ).٦٩١/ ٨طلحة عن بن عباس". فتح الباري البن حجر (
�I�H�G�F�E�D�C�B�A) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب تفسیر القرآن، باب قوله: ﴿ ٣(

�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J ٣٧٩/ ٣، ( ٤٨١٤﴾، حدیث رقم.(  
 ).٤٩١، ٤٩٠لتذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة (ص: ) انظر: ا٤(
)، وذكر ابن حجر رحمه هللا في الموضع نفسه أن من العلماء من ٣٦٩/ ١١) انظر: فتح الباري البن حجر (٥(

 قال هم ثالث نفخات كابن العربي، ومنهم من قال أربع كابن حزم، وذكر أدلتهم وحكم علیها بالضعف.
 ).١٦٩) النهایة (ص: ٦(
 ).٣١٦/ ٢) الشافي (٧(



 ١٩١

الجّنة: البستان، أو الحدیقة ذات الشجر والنخل، وجمعها جنان، وهي مشتقة من مادة  الجنة لغًة:
جنن التي هي بمعنى الستر، جن الشيء یجنه جنا: أي ستره، وكل شيء ستر عنك فقد جن 

  .)١(عنك
  .)٢(دار الكرامة والنعیم التي أعد هللا ألولیائه یوم القیامة نة اصطالحًا:الج

أما ما ذكره ابن األثیر من دوام الجنة، وأنها ال تفنى فهذا صحیح، وهو ما دلت علیه اآلیات      
  القرآنیة، واألحادیث النبویة، وهو ما أجمع علیه سلف هذه األمة وأئمتها.

  أما من الكتاب:
�����f�e�d�c�b�a﴿: قال تعالى �̀_�~�}�|�{�zf�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�zf�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�zf�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z� � �� � �� � �� � ��k�j�i�h�g�k�j�i�h�g�k�j�i�h�g�k�j�i�h�g
llll﴾  :٣٥، ٣٤[فاطر.[  

��º�¹«����﴿وقال تعالى:  �̧¶�µ� �́³�²�±�°»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� � �� � �� � �� � �Á�À�¿�¾�½�¼Á�À�¿�¾�½�¼Á�À�¿�¾�½�¼Á�À�¿�¾�½�¼﴾ 
  ].١٠٨، ١٠٧[الكهف: 

  أما من السنة:و 
  .)٣(" َشَباُبهُ  َیْفَنى َوَال  ِثَیاُبهُ  َتْبَلى َال  َیْبَأُس، َال  َیْنَعمُ  اْلَجنَّةَ  َیْدُخلُ  َمنْ " : �قال الّنبّي 

وا َأنْ  َلُكمْ  ِإنَّ : ُمَنادٍ  ُیَناِدي "أیضًا:  �وقال الّنبّي   َفَال  َتْحَیْوا َأنْ  َلُكمْ  َوإِنَّ  َأَبًدا، َتْسَقُموا َفَال  َتِصحُّ
" فذلك قوله عّز  َأَبًدا ُسواَتْبأَ  َفَال  َتْنَعُموا َأنْ  َلُكمْ  َوإِنَّ  َأَبًدا، َتْهَرُموا َفَال  َتِشبُّوا َأنْ  َلُكمْ  َوإِنَّ  َأَبًدا، َتُموُتوا
  . )٤(] "٤٣[األعراف:  ﴾����Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔÛ�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔÛ�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔÛ�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô﴿وجّل: 

یقول اإلمام أحمد: " ... وأن اّ} خلق الجنة قبل الخلق، وخلق لها أهال ونعیمها دائم ومن زعم     
  .)٥(أنه یبد من الجنة شيء فهو كافر... "

السنة:" والجنة والنار مخلوقتان ال تفنیان أبدا ویقول أبو جعفر الطحاوي وهو یعدد عقیدة أهل      
  .)٦(وال تبیدان "

ونقل ابن تیمیة رحمه هللا إجماع السلف واألئمة على أن الجنة ال تفنى، فقال رحمه هللا: "      
اتفق سلف األمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما ال یعدم وال یفنى 

                                                           

 ).١٠٠، ٩٢/ ١٣)، لسان العرب (٢٠٩٤/ ٥) انظر: الصحاح (١(
 ).٤٧/ ٧)، أضواء البیان (١٠٠/ ١٣) انظر: لسان العرب (٢(
�﴿) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب في دوام نعیم أهل الجنة وقوله تعالى: ٣(

Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô﴾  :١٣٩٤، (ص: ٧٠٥٠]، حدیث رقم ٤٣[األعراف.( 
�﴿) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب في دوام نعیم أهل الجنة وقوله تعالى: ٤(

Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô﴾  :١٣٩٤، (ص: ٧٠٥١]، حدیث رقم ٤٣[األعراف.( 
د، وهذا النقل بعضا من جواب اإلمام ) كالم اإلمام أحمد هذا، أصله جواب سؤال سأله إیاه اإلمام مسدد بن مسره٥(

تحقیق: محمد حامد  -أبو الحسین ابن أبي یعلى، محمد بن محمد -اإلمام أحمد، ذكره أبو یعلى في طبقات الحنابلة
 ).٣٤٤، ٣٤٣/ ١( -دار المعرفة، بیروت - الفقي

 ).٧٣) متن العقیدة الطحاویة (ص: ٦(



 ١٩٢

والنار والعرش وغیر ذلك، ولم یقل بفناء جمیع المخلوقات إال طائفة من أهل الكالم بالكلیة كالجنة 
المبتدعین كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل یخالف كتاب هللا 

  .)١(وسنة رسوله وٕاجماع سلف األمة وأئمتها "
  النار " جهنم ":_ ٣

 ا.معنى جهنم في اللغة، وعرفها أیضًا اصطالحً تطرق ابن األثیر رحمه هللا ل     
وشرح كذلك رحمه هللا بعض األحادیث المتعلقة بالنار " بجهنم "، وبین رأیه فیها، وبیان كل      

  ذلك كالتالي:
أما ما یتعلق بتعریف جهنم لغة واصطالحا، فقال: " جهنم: لفظة أعجمیة، وهو اسم لنار اآلخرة، 

  . )٢(وقیل هي عربیة "
جهنم: الجهّنام: القعر البعید، وبه سمیت جهنم لبعد قعرها، قیل أنها لفظة أعجمیة، وقیل  نم لغًة:جه

  .)٣(عربیة
  .)٤(جهنم اسم للنار التي یعذب هللا بها في اآلخرة جهنم اصطالحًا:

  أما األحادیث التي شرحها ابن األثیر رحمه هللا وتتعلق بالنار فهي كالتالي:
ْمسِ  َحاِجبُ  َطَلعَ  َذاإ"  :�قول الرسول اّ}  • َالةَ  َفَدُعوا الشَّ  َحاِجبُ  َغابَ  َوإَِذا َتْبُرَز، َحتَّى الصَّ

ْمسِ  َالةَ  َفَدُعوا الشَّ ْمسِ  ُطُلوعَ  ِبَصَالِتُكمْ  َتَحیَُّنوا َتِغیَب، َوالَ  َحتَّى الصَّ  َفِإنََّها ُغُروَبَها، َوالَ  الشَّ
ْیَطانِ  َأوِ  َشْیَطاٍن، َقْرَنيْ  َبْینَ  َتْطُلعُ    .)٥(" الشَّ

یقول ابن األثیر في شرحه: " قال الخطابي: قوله تطلع بین قرني الشیطان، من ألفاظ الشرع      
التي أكثرها ینفرد هو بمعانیها، ویجب علینا التصدیق بها، والوقوف عند اإلقرار بأحكامها والعمل 

  .)٦(لط "وقال الحربي: هذا تمثیل: أي حینئذ یتحرك الشیطان ویتس، بها
هذا الحدیث ذكر النووي رحمه هللا أن العلماء على قولین في شرحه، فقال: " اختلفوا فیه فقیل:      

هو على حقیقته وظاهر لفظه، والمراد: أنه یحاذیها بقرنیه عند غروبها وكذا عند طلوعها ألن الكفار 
له ویخیل لنفسه وألعوانه أنهم یسجدون لها حینئذ فیقارنها لیكون الساجدون لها في صورة الساجدین 

                                                           

یخ اإلسالم: ابن حزم رحمه هللا، حیث یقول: " اتفقت )، وممن نقل اإلجماع غیر ش٣٠٧/ ١٨) مجموع الفتاوى (١(
فرق األمة كلها على أنه ال فناء للجنة وال لنعیمها وال للنار وال لعذابها، إال جهم بن صفوان وأبا الهذیل العالف 

نار ال وقوما من الروافض، فأما جهم فقال: أن الجنة والنار یفنیان ویفنى أهلهما، وقال أبو الهذیل: أن الجنة وال
یفنیان وال یفنى أهلها إال أن حركاتهم تفنى ویبقون بمنزلة الجماد ال یتحركون وهم في ذلك أحیاء متلذذون أو 

 ).٧٠، ٦٩/ ٤معذبون". الفصل في الملل واألهواء والنحل (
 ).١٧٧) النهایة (ص: ٢(
 ).١١٢/ ١٢)، لسان العرب (١٨٩٣، ١٨٩٢/ ٥)، الصحاح (٢٧٣/ ٦) انظر: تهذیب اللغة (٣(
 ).١١٢/ ١٢)، لسان العرب (٢٧٣/ ٦) انظر: تهذیب اللغة (٤(
 ). ٤١٠/ ٢، (٣٢٧٣) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبلیس وجنوده، حدیث رقم ٥(
 ).٢٥٨/ ٥)، جامع األصول (٤١٩) (ص: ٣٤٣/ ٢)، وانظر: النهایة (٤٨٠) (ص: ٤٧٥/ ٢) النهایة (٦(



 ١٩٣

إنما یسجدون له، وقیل: هو على المجاز والمراد بقرنه وقرنیه: علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه 
  .)١(وغلبته وأعوانه ... والصحیح األول "

وما صححه النووي رحمه هللا هو الذي یتوافق مع منهج أهل السنة والجماعة في حمل      
  .)٢(سبق النصوص على ظاهرها كما

فیا لیت اإلمام ابن األثیر رحمه هللا قد اقتصر على كالم الخطابي رحمه هللا، ولم یذكر كالم      
  الحربي.

رحمه هللا بعد أن أطال في رده على من أنكر هذا الحدیث وغیره: " وهذا  وقال اإلمام ابن قتیبة     
  .)٣(أمر مغیب عنا، ال نعلم منه إال ما علمنا "

  

َالِة، َعنِ  َفَأْبِرُدوا الَحرُّ  اْشَتدَّ  َذا" ِ : �ول قول الرس •   .)٤(" َجَهنَّمَ  َفْیحِ  ِمنْ  الَحرِّ  ِشدَّةَ  َفِإنَّ  الصَّ
یقول ابن األثیر رحمه هللا في شرحه: " الفیح: سطوع الحر وفورانه، ویقال بالواو، وقد تقدم، وفاحت 

  .)٥(لتمثیل: أي كأنه نار جهنم في حرها "القدر تفیح وتفوح إذا غلت، وقد أخرجه مخرج التشبیه وا
 

رحه: " قال القاضي اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم: هو  قال النووي رحمه هللا في ش   
على ظاهره، واشتكت حقیقة، وشدة الحر من وهجها وفیحها، وجعل هللا تعالى فیها إدراكا وتمییزا 

وقیل لیس هو على ظاهره بل هو ، ... مخلوقةمذهب أهل السنة أن النار بحیث تكلمت بهذا، و 
جتنبوا على وجه التشبیه واالستعارة والتقریب، وتقدیره: أن شدة الحر یشبه نار جهنم فاحذروه وا

والصواب األول ألنه ظاهر الحدیث وال مانع من  - أي النووي  - قلت ، حروره، قال: واألول أظهر
  .)٦(وهللا أعلم " حمله على حقیقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره

  

ما رجحه النووي رحمه هللا، وما نقله من ترجیح القاضي له هو الصواب، وهو الموافق لمنهج     
  .قفي حمل النصوص على ظاهرها كما سبوقواعد أهل السنة والجماعة 

                                                           

زین الدین عبد الرحمن بن  - )، وانظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري١٢٤/ ٥ى مسلم () شرح النووي عل١(
مكتبة الغرباء  -تحقیق: مجموعة من العلماء -أحمد بن رجب بن الحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي

 ).٣٧/ ٥( - م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧، ١ط -األثریة، المدینة النبویة، مكتب تحقیق دار الحرمین، القاهرة
 ) وما قبلها وما بعدها.٧٥: ص( :) انظر٢(
 ).١٩٥) تأویل مختلف الحدیث (ص: ٣(
، ٥٣٣) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب مواقیت الصالة، باب اإلبراد بالظهر في شدة الحر، حدیث رقم ٤(
)١/١٦١.( 
 ).٧٢٣) النهایة (ص: ٥(
 ).١٢٠/ ٥) شرح النووي على مسلم (٦(



 ١٩٤

ویقول ابن حجر رحمه هللا في شرح الحدیث: " وظاهره أن مثار وهج الحر في األرض من      
حقیقة، وقیل: هو من مجاز التشبیه أي كأنه نار جهنم في الحر، واألول أولى، ویؤیده  فیح جهنم

  .)٢(")١(الحدیث اآلتي " اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسین "
  

  حكم من مات من أطفال المشركین:_ ٤
لكالم الخطابي  نقل ابن األثیر رحمه هللا كالمًا طویًال لإلمام الخطابي في هذه المسألة، ونقله      

 یشیر إلى موافقته وتبنیه لما یقول، والذي یتبناه الخطابي هو أن أطفال المشركین في حكم آبائهم.
 اVَُّ : «َفَقالَ  الُمْشِرِكیَن، َذرَاِريِّ  َعنْ  ���� النَِّبيُّ  ُسِئلَ "  :فقال ابن األثیر رحمه هللا في شرح حدیث    
" قال الخطابي: ظاهر هذا الكالم یوهم أنه لم یفت السائل عنهم، وأنه  .)٣(" َعاِمِلینَ  َكاُنوا ِبَما َأْعَلمُ 

رد األمر في ذلك إلى علم هللا تعالى، وٕانما معناه: أنهم ملحقون في الكفر بآبائهم، ألن هللا تعالى قد 
 "علم أنهم لو بقوا أحیاء حتى یكبروا لعملوا عمل الكفار، ویدل علیه حدیث عائشة رضي هللا عنها 

 َعَمٍل؟ ِبَال  اVَِّ  َرُسولَ  َیا: َفُقْلتُ  آَباِئِهمْ  ِمنْ  ُهمْ : َفَقالَ  اْلُمْؤِمِنیَن؟ َذرَاِريُّ  اVَِّ، َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقاَلتْ 
 ِبَال : ُقْلتُ  آَباِئِهمْ  ِمنْ : َقالَ  اْلُمْشِرِكیَن؟ َفَذرَاِريُّ  اVَِّ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ  َعاِمِلینَ  َكاُنوا ِبَما َأْعَلمُ  اVَُّ : َقالَ 

  .)٥(")٤(" َعاِمِلینَ  َكاُنوا ِبَما َأْعَلمُ  اVَُّ : َقالَ  َعَمٍل؟
مسألة حكم من مات من أطفال المشركین من المسائل التي حصل فیها خالف كبیر بین أهل      

ثر یدل على العلم قدیمًا وحدیثًا، وقد تباینت آراء العلماء في ذلك بسبب ورود أكثر من حدیث أو أ
معنى غیر الذي یدل علیه اآلخر، وسیذكر الباحث األقوال في هذه المسألة دون ذكر أدلتها، 

  واالقتصار فقط على ذكر بعض أدلة الرأي الراجح.
  وحاصل آراء العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:     

، والنووي، وطائفة من أصحاب أنهم في الجنة، وهذا ما رجحه البخاري، وابن الجوزي القول األول:
  .)٦(اإلمام أحمد، وهو ظاهر كالم ابن حجر رحم هللا الجمیع

  ، ونسبه لإلمام أحمد.)١(أنهم في النار، وهذا قول الخوارج، واختاره أبو یعلى القول الثاني:

                                                           

 ) ٢/٤٠٨، (٣٢٦٠بخاري في صحیحه، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، وأنها مخلوقة، حدیث رقم ) أخرجه ال١(
)، وقد ذكر العیني قریبا من كالم ابن حجر، ورجح أنها على الحقیقة. انظر: ١٧/ ٢) فتح الباري البن حجر (٢(

 ).٢٠/ ٥عمدة القاري شرح صحیح البخاري (
 )٣٨٣/ ١،(١٣٨٤الجنائز، باب ما قیل في أوالد المشركین، حدیث رقم ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب ٣(
، )٧٠٧، (ص: ٤٧١٢مشركین، حدیث رقم ) أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب السنة، باب في ذراري ال٤(

 وصححه األلباني في الموضع نفسه.
 ).١٢٢/ ١٠)، وانظر: جامع األصول (٦٤٢) النهایة (ص: ٥(
 ).٢٠٨/ ١٦)، شرح النووي على مسلم (٣٧٢/ ٢٤)، مجموع الفتاوى (٢٤٦/ ٣بن حجر () انظر: فتح الباري ال٦(

٢٠٨.( 



 ١٩٥

رین، وقال بعض العلماء أنهم في حكم آبائهم في الدنیا واآلخرة، فال یفردون عنهم بحكم في الدا    
  .)٢(وهذا قول اإلمام الخطابي وهو الذي نقله ابن األثیر

والفرق بینه وبین من أطلق أنهم في النار، هو أن والدي الطفل إن أسلما بعد موته فإنه یلحق     
  .)٣(بهم

أنهم یمتحنون في عرصات القیامة، فإن آمنوا دخلوا الجنة، وٕان كفروا دخلوا النار،  القول الثالث:
  .)٤(ذهب إلیه أبو الحسن األشعري، واختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة، وابن القیموهو الذي 

القول الرابع: التوقف واإلمساك عن الخوض في هذه المسألة مطلقًا، وهو مروي عن ابن عباس 
  .)٥(وبعض السلف

مشركین في هذه األقوال بإذن هللا تعالى: هو القول الثالث، وهو أن أطفال ال والراجح والصواب    
  الذین ماتوا قبل سن التكلیف یمتحنون في عرصات القیامة، وذلك ألدلة قویة وكثیرة.

[اإلسراء:  ﴾�º¿�¾�½�¼�»�º¿�¾�½�¼�»�º¿�¾�½�¼�»�º«�¼�½�¾�¿����﴿أما أنهم لیسوا من أهل النار، فألن هللا تعالى قال:     
]. قال ابن كثیر رحمه هللا في تفسیر هذه اآلیة: " هذا إخبار عن عدله تعالى، وأنه ال یعذب ١٥

  .)٦(إال بعد قیام الحجة علیه بإرسال الرسول إلیه، ... "أحدا 
وأما أنه ال یحكم لهم بجنة وال نار، وأنهم إنما یمتحنون، فألنه وردت أحادیث صحیحة دلت     

  على ذلك منها:
 َهَرٌم، َوَرُجلٌ  َأْحَمُق، َوَرُجلٌ  َشْیًئا، َیْسَمعُ  َال  َأَصمُّ  َرُجلٌ : اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َأْرَبَعةٌ " قال:  �أّن نبّي هللا 

،: َفَیُقولُ  اْألََصمُّ  َفَأمَّا َفْتَرٍة، ِفي َماتَ  َوَرُجلٌ  ْسَالمُ  َجاءَ  َلَقدْ  َربِّ  اْألَْحَمقُ  َوَأمَّا َشْیًئا، َأْسَمعُ  َوَما اإلِْ
،: َفَیُقولُ  ْسَالمُ  َجاءَ  َلَقدْ  َربِّ ْبَیانُ  اإلِْ ،: َفَیُقولُ  اْلَهَرمُ  اَوَأمَّ  ِباْلَبْعِر، َیْحِذُفوِني َوالصِّ ْسَالمُ  َجاءَ  َلَقدْ  َربِّ   اإلِْ

،: َفَیُقولُ  اْلَفْتَرةِ  ِفي َماتَ  الَِّذي َوَأمَّا َشْیًئا، َأْعِقلُ  َوَما  َمَواِثیَقُهمْ  َفَیْأُخذُ  َرُسوٌل، َلكَ  َأتَاِني َما َربِّ
 َعَلْیِهمْ  َلَكاَنتْ  َدَخُلوَها َلوْ  ِبَیِدِه، ُمَحمَّدٍ  َنْفُس  َفَوالَِّذي: الَ قَ  النَّاَر، اْدُخُلوا َأنْ  ِإَلْیِهمْ  َفُیْرِسلُ  َلُیِطیُعنَُّه،

  . )٧(" َوَسَالًما َبْرًدا
                                                                                                                                                                          

)، وقال ابن تیمیة في الموضع نفسه: " ٣٧٢/ ٢٤)، مجموع الفتاوى (٢٤٦/ ٣) انظر: فتح الباري البن حجر (١(
ه وذكر أنه منصوص فطائفة من أهل السنة وغیرهم قالوا: إنهم كلهم في النار واختار ذلك القاضي أبو یعلى وغیر 

 عن أحمد وهو غلط على أحمد".
 ). ٣٢٥/ ٤) انظر: معالم السنن (٢(
 -محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة -) انظر طریق الهجرتین وباب السعادتین٣(

 ).٣٩٤هـ (ص: ١٣٩٤، ٢ط -دار السلفیة، القاهرة
)، طریق الهجرتین وباب السعادتین ٣٧٢/ ٢٤)، مجموع الفتاوى (٣٤) انظر: اإلبانة عن أصول الدیانة (ص: ٤(

 ).٣٩٦(ص: 
 ).٣٨٧) انظر: طریق الهجرتین وباب السعادتین (ص: ٥(
 ).٥٢/ ٥) تفسیر ابن كثیر  (٦(
/ ١)، وقال األرنؤوط: " حدیث حسن"، والطبراني في المعجم الكبیر (٢٢٨/ ٢٦) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (٧(

)، ٤١٨/ ٣) وقال: وهذا إسناد صحیح، وصححه األلباني في الصحیحة (١٦٩بیهقي في االعتقاد (ص: )، وال٢٨٧
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وقد اعترض بعض العلماء على هذا المذهب: بأن اآلخرة دار جزاء ولیست دار عمل وال       
  یكلف نفسا إال وسعها؟!.  ابتالء، فكیف یكلفون دخول النار ولیس ذلك في وسع المخلوقین، وهللا ال

وقد رد ابن كثیر عن هذا االعتراض فقال: " أما قوله: " إن اآلخرة دار جزاء "، فال شك أنها      
دار جزاء، وال ینافي التكلیف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، ... ثم ذكر أمثلة على ذلك 

، وقد ثبتت السنة في ]٤٢[القلم:  ﴾�����õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ï�õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ï�õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ï�õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ï﴿فقال: قال هللا تعالى: 
وغیرها: أن المؤمنین یسجدون P یوم القیامة، وأما المنافق فال یستطیع ذلك ویعود  )١(الصحاح

ظهره طبقا واحدا كلما أراد السجود خر لقفاه، ... وأما قوله: وكیف یكلفهم دخول النار، ولیس ذلك 
عباد یوم القیامة بالجواز على في وسعهم؟، فلیس هذا بمانع من صحة الحدیث، فإن هللا یأمر ال

، وهو جسر على جهنم أحد من السیف وأدق من الشعرة، ویمر المؤمنون علیه بحسب )٢(الصراط
أعمالهم، كالبرق، وكالریح، وكأجاوید الخیل والركاب، ومنهم الساعي ومنهم الماشي، ومنهم من 

ولئك بأعظم من هذا بل هذا یحبو حبوا، ومنهم المكدوش على وجهه في النار، ولیس ما ورد في أ
  .)٣(أطم وأعظم "

والحقیقة أن المسألة طویلة وكبیرة وفیها خالف كبیر، ولكل فریق دلیله، وابن القیم رحمه هللا في     
كتابه طریق الهجرتین كان أحیانا یذكر القول، ویبین قوته، ولكنه رحمه هللا قال بعد ترجیحه أنهم 

لیه األدلة الصحیحة وتأتلف به النصوص ومقتضى الحكمة هذا یمتحنون: " فعلم أن الذى تدل ع
  .)٤(القول وهللا أعلم "

  

  رؤیة هللا في اآلخرة:_ ٥
مما ذكره ابن األثیر رحمه هللا في هذه المسألة أن هللا یرى في اآلخرة، وأن رؤیة هللا في اآلخرة      

  هي الغایة القصوى من نعیم اآلخرة.
 َوَسلََّم، َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  ِعْندَ  ُكنَّا: َقالَ  اVَِّ، َعْبدِ  ْبنِ  َجِریرِ  ح حدیثفقال رحمه هللا في شر     
 ُتَضامُّونَ  الَ  الَقَمَر، َهَذا َتَرْونَ  َكَما َربَُّكْم، َسَتَرْونَ  ِإنَُّكمْ : َفَقالَ  - الَبْدرَ  َیْعِني - َلْیَلةً  الَقَمرِ  ِإَلى َفَنَظرَ 

ْمسِ  ُطُلوعِ  َقْبلَ  َصَالةٍ  َعَلى ُتْغَلُبوا الَ  َأنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َفِإنِ  ،ُرْؤَیِتهِ  ِفي ثّم  " َفاْفَعُلوا ُغُروِبَها َوَقْبلَ  الشَّ

                                                                                                                                                                          

وذكر أكثر من طریق وروایة له، وقال ابن حجر رحمه هللا: " وقد صحت مسألة االمتحان في حق المجنون ومن 
 ).٢٤٦/ ٣مات في الفترة من طرق صحیحة". فتح الباري البن حجر (

��L�K�J�I﴿ه البخاري في صحیحه، كتاب التوحید، باب قول اّ} تعالى: ) الحدیث أخرج١( � �O�N�M� �﴾ 
 ).٥٥٠/ ٤، (٧٤٣٩حدیث رقم  ]،٢٣[القیامة: 

��L�K�J�I﴿) حدیث الصراط أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التوحید، باب قول اّ} تعالى: ٢( � ��N�M

O��﴾ :٥٤٩/ ٤، (٧٤٣٧]، حدیث رقم ٢٣ [القیامة.( 
 ).٥٨/ ٥تفسیر ابن كثیر  () ٣(
 ).٤٠١) طریق الهجرتین وباب السعادتین (ص: ٤(
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: " ال تضامون: روي بتخفیف )١( ] "٣٩[ق:  ﴾��������x�w�v�u�t�s�r�qx�w�v�u�t�s�r�qx�w�v�u�t�s�r�qx�w�v�u�t�s�r�q﴿قرأ: 
، فیراه البعض دون المیم من الضیم: الظلم، المعنى: إنكم ترونه جمیعكم ال یظلم بعضكم في رؤیته

البعض، وروي بتشدید المیم: من االنضمام واالزدحام، أي: ال یزدحم بكم في رؤیته، ویضم بعضكم 
إلى بعض من ضیق، كما یجري عند رؤیة الهالل مثال، دون رؤیة القمر، إذ یراه كل منكم موسعا 

  .)٢(علیه منفردا به "
: " تضارون: روي بتخفیف الراء من الضیر، )٣(وقال في بیان معنى روایة " ال تضاّرون "     

یقال: ضاره یضیره: إذا ضره، وروي بتشدید الراء، من المضارة، یقال: ضاره یضاره، مثل ضره 
یضره، والمعنى فیهما سواء، أي: ال یضایق بعضكم بعضا في رؤیته، وال ینازعه وال یخالفه، بل 

  . )٤(یكونون متفقین في رؤیته "
ي شرح الحدیث: بیان معنى الكاف في قوله " كما ترون "، فقال: " قد یخیل إلى ومما ذكره ف     

بعض السامعین أن الكاف في قوله: " كما ترون " كاف التشبیه للمرئي، وٕانما هو كاف التشبیه 
للرؤیة، وهو فعل الرائي، ومعناه: ترون ربكم رؤیة ینزاح معها الشك، كرؤیتكم القمر لیلة البدر، ال 

  .)٥(ن فیه وال تمترون "ترتابو 
وقد بین رحمه هللا أن رؤیة هللا في اآلخرة هي الغایة القصوى فقال: " قد تقدم فیما مضى من     

هذا الكتاب أطراف في جملة أحادیث تتضمن ذكر الرؤیة، وٕانما أوردنا هاهنا أحادیث انفردت بذكر 
وى في نعیم اآلخرة، والدرجة العلیا من الرؤیة، وجعلناها في آخر كتاب القیامة، ألنها الغایة القص

  .)٦(عطایا هللا الفاخرة، بلغنا هللا منها ما نرجوه "
ما ذكره ابن األثیر رحمه هللا من رؤیة هللا تعالى في الجنة ثابٌت بالكتاب العزیز، والسنة     

  .)٧(المتواترة، وٕاجماع العلماء من الصحابة ومن بعدهم
                                                           

، (ص: ٥٥٤) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب مواقیت الصالة، باب فضل صالة العصر، حدیث رقم ١(
�r�q)، وهذه روایة تشدید المیم، وأما روایة تخفیف المیم، فهي في كتاب تفسیر القرآن، باب قوله: ﴿١٦٥

v�u�t�s��x�w :٣٩٩/ ٣(  ،٤٨٥١]، حدیث رقم ٣٩﴾ [ق.( 
 ).٥٥٨/ ١٠) جامع األصول (٢(

�L�K�J�I) أخرجها البخاري في صحیحه، كتاب التوحید، باب قول اّ} تعالى: ﴿ ٣( � �O�N�M� ﴾ [القیامة: �
الباب، )، وهذه بتشدید الراء، وأما روایة تخفیف الراء، فهي في نفس الكتاب و ٥٤٩/ ٤، (٧٤٣٧ ]، حدیث رقم٢٣

 ).٥٥٠/ ٤، (٧٤٣٩حدیث رقم 
 ).٤٣٩/ ١٠) جامع األصول (٤(
 ).٥٥٨/ ١٠( المصدر السابق) ٥(
 ).٥٥٧/ ١٠( المصدر السابق) ٦(
) هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدین وأجلها، وهي الغایة التي شمر إلیها المشمرون، وتنافس ٧(

ن بابه مردودون، وقد خصها العلماء بمزید من العنایة المتنافسون، وحرمها الذین هم عن ربهم محجوبون، وع
والتأكید، وأن المؤمنین یرون هللا بأبصارهم یوم القیامة، وردوا فیها على المعتزلة، وتحریفاتهم، ومن الكتب التي 

)، الشریعة ٤٤٣/ ٢)، التوحید البن خزیمة (١٠٢ذكرتها وأطالت في ذكرها: الرد على الجهمیة للدارمي (ص: 



 ١٩٨

  أما من الكتاب:
  ].٢٣، ٢٢[القیامة:  ﴾����L�K�J�IL�K�J�IL�K�J�IL�K�J�I��������������O�N�M��O�N�M��O�N�M��O�N�M﴿تعالى:  فقد قال هللا

والشاهد من اآلیة: أن هللا أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، وكذلك عدي بأداة " إلى "      
الصریحة في نظر العین، وكل هذا یدل على أن هللا تعالى أراد بذلك نظر العین التي في الوجه إلى 

  .)١(كل مفسري أهل السنةالرب تبارك وتعالى، وهذا قول 
  ].١٥[المطففین:  ﴾����y�x�w�v�u�ty�x�w�v�u�ty�x�w�v�u�ty�x�w�v�u�t﴿وقال تعالى: 

والشاهد من اآلیة: أن هللا تعالى قد حجب عن الكافرین رؤیته سخطا علیهم، فكان هذا دلیال      
  .)٢(على أن المؤمنین یرونه رضًا علیهم

  وأما من السنة:
، وتتبعها ابن القیم رحمه هللا في كتابه )٣(في إثباتها �فقد جاءت األحادیث المتواترة عن النبي 

  .)٤(حادي األرواح فبلغت ثالثین حدیثاً 

                                                                                                                                                                          

أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعید  - )، رؤیة هللا تبارك وتعالى البن النحاس٩٧٦/ ٢جري (لآل
تحقیق وتخریج: د. محفوظ عبد الرحمن بن زین هللا  - التجیبي المصري المالكي البزار المعروف بابن النحاس

) وما بعدها، ١١(ص:  -م ١٩٨٧ -ـ ه ١٤٠٧، ١ط - الدار العلمیة للطباعة والنشر والتوزیع، نیودلهي -السلفي
 - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني - رؤیة هللا

)، شرح ٣٠٨ -  ٩١(ص:  -هـ ١٤١١ -مكتبة المنار، األردن - تحقیق: إبراهیم محمد العلي، أحمد فخري الرفاعي
)، ٤٦٩/ ٦)، مجموع الفتاوى (٢٥١/ ٢)، الحجة في بیان المحجة (٥٠٤/ ٣أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (

 ).٢٤٣/ ٢)، لوامع األنوار البهیة (٤١٩/ ١٣)، فتح الباري البن حجر (١٨٩شرح الطحاویة (ص: 
- محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة  -) انظر: حادي األرواح إلى بالد األفراح١(

): ٨٦)، ویقول البربهاري في شرح السنة (ص: ١٩١)، شرح الطحاویة (ص: ٢٩٦(ص:  -مدني، القاهرةمطبعة ال
 : وذكر حدیث الباب ".�" واعلم أن أول من ینظر إلى هللا تعالى في الجنة ... بأعین رؤوسهم كما قال رسول هللا 

 ).٤٤٣/ ٢)، التوحید البن خزیمة (١٠٢) انظر: الرد على الجهمیة للدارمي (ص: ٢(
)، فتح الباري البن ٥٠٤/ ٣)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٢٤٣/ ٢) انظر: لوامع األنوار البهیة (٣(

 ).٣٠٢/ ٨حجر (
وأصحابه الدالة على الرؤیة متواترة، رواها عنه أبو بكر الصدیق،  �) قال رحمه هللا: " األحادیث عن النبي ٤(

وجریر ابن عبد هللا البجلي، وصهیب بن سنان الرومي، وعبد هللا بن مسعود وأبو هریرة، وأبو سعید الخدري، 
الهذلي، وعلي ابن أبي طالب، وأبو موسى األشعري، وعدي بن حاتم الطائي، وانس بن مالك األنصاري، وبریدة بن 

بن ثابت، وعمار الحصیب األسلمي، وأبو رزین العقیلي، وجابر بن عبد هللا األنصاري، وأبو أمامة الباهلي، وزید 
بن یاسر، وعائشة أم المؤمنین، وعبد هللا بن عمر، وعمارة بن رویبة، وسلمان الفارسي، وحذیفة بن الیمان، وعبد هللا 
ابن عباس، وعبد هللا بن عمرو بن العاص وحدیثه موقوف، وأبي بن كعب، وكعب بن عجرة، وفضالة بن عبید 

مسمى، فهاك سیاق أحادیثهم من الصحاح والمسانید والسنن، غیر  �وحدیثه موقوف، ورجل من أصحاب النبي 
وتلقاها بالقبول والتسلیم وانشراح الصدر، ال بالتحریف والتبدیل وضیق العطن، وال تكذب بها فمن كذب بها لم یكن 
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وأما اإلجماع: فقد أجمع سلف األمة وأئمتها على إثبات رؤیة هللا في اآلخرة، وحكى إجماعهم      
  .)١(غیر واحد من أهل العلم

  :)٢(أما عن ضبط تضامون وتضارون     
الضم أي: ال ینضم بعضكم على بعض فیزاحمه، ویقول أرنیه، كما  فتضاّمون بالتشدید: من     

  یفعلون عند النظر على الهالل، ولكن ینفرد كل منكم برؤیته.
وتضامون بالتخفیف: من الضیم: وهو الظلم أو الذل والصغار، والمعنى: أي ال یظلم بعضكم      

  بعضا في الرؤیة وال یذل، بل تستوون في رؤیته.
ن بالتشدید: المضاّرة المضایقة، والّضرر الضیق، یقال أضرني لزق بي، والمعنى: أي وتضاّرو      

  ال تضایقون في رؤیته.
وتضارون بالتخفیف: من ضاره مضارة أي خالفه، والمعنى: أي ال یخالف بعضكم بعضا وال      

  تتنازعون في رؤیته. 
حمه هللا: " كما ترون هذا القمر أي أما معنى الكاف في قوله " كما ترون "، فیقول النووي ر     

ترونه رؤیة محققة ال شك فیها وال مشقة كما ترون هذا القمر رؤیة محققة بال مشقة فهو تشبیه 
  .)٣(للرؤیة بالرؤیة ال المرئي بالمرئي "

فالكاف في: " كما ترون ": داخلٌة على مصدر مؤول، ألن " ما " مصدریة، وتقدیر الكالم:      
مر لیلة البدر وحینئذ یكون التشبیه للرؤیة بالرؤیة ال المرئي بالمرئي، والمعنى: أنكم كرؤیتكم الق

ترون ربكم رؤیة واضحة كما ترون القمر لیلة البدر ولهذا أعقبه بقوله: " ال تضامون في رؤیته " 
  .)٤(أو: " ال تضارون في رؤیته ""

  
  

                                                                                                                                                                          

، ٢٩٦إلى وجه ربه من الناظرین، وكان عنه یوم القیامة من المحجوبین". حادي األرواح إلى بالد األفراح (ص: 
٢٩٧.( 

)، شرح الطحاویة ٤٦٩/ ٦)، مجموع الفتاوى (٩٧٦/ ٢)، الشریعة لآلجري (١٥/ ٣) شرح النووي على مسلم (١(
 ).١٨٩(ص: 

 - )، تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم٣٨٣/ ٣)، مقاییس اللغة (٣١٥/ ١١) انظر: تهذیب اللغة (٢(
تحقیق: زبیدة  - ي المیورقي الحمیدي أبو عبد هللا بن أبي نصرمحمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حمید األزد

ناصر بن عبد  -)، المغرب٢٣٠(ص:  -١٩٩٥ – ١٤١٥، ١ط -مكتبة السنة، مصر -محمد سعید عبد العزیز
)، ٢٨٢(ص:  -دار الكتاب العربي -السید أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدین الخوارزمي المطّرزّى 

 ).٤٨٦/ ٤(لسان العرب 
 ).١٣٤/ ٥) شرح النووي على مسلم (٣(
عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو  - ) انظر: مشارق األنوار على صحاح اآلثار٤(

(ص:  -)، شرح الطحاویة ٨٤/ ١٦)، مجموع الفتاوى (٦٢/ ٢( - دار  النشر المكتبة العتیقة ودار التراث -الفضل
 ).٦٨، ٦٧سطیة للعثیمین (ص: )، شرح العقیدة الوا٢١١
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  .اء والقدرفي اإلیمان بالقض ابن األثیر المبحث الرابع: منهج
اإلیمان بالقضاء والقدر من أهم أركان اإلیمان، هي من تمام التوحید، وهذا الركن من أركان      

ما ستذكر  اإلیمان مهم ودقیق، وفیه مسائل دقیقة، وقد تطرق ابن األثیر رحمه هللا لبعضها، وهي
  وتوضح بإذن هللا في المطالب اآلتیة:

  المطلب األول: في تعریف القضاء والقدر والفرق بینهما.
تطرق ابن األثیر رحمه هللا في هذا المطلب إلى تعریف القضاء والقدر، وٕالى ذكر الفرق      

  بینهما. 
فقال رحمه هللا في تعریف القضاء: " القضاء: أصله: القطع والفصل، یقال: قضى یقضي      

قضاء فهو قاض: إذا حكم وفصل. وقضاء الشيء: إحكامه وٕامضاؤه والفراغ منه، فیكون بمعنى 
  . )١(الخلق "

هللا وقال في تعریف القدر: " القدر: القدر: مصدر قدر یقدر، وقد تسكن داله، وهو ما قضاه      
  . )٢(تعالى، وحكم به من األمور "

وقال في بیان الفرق بینهما: " القضاء المقرون بالقدر، المراد بالقدر: التقدیر، وبالقضاء:      
  أي خلقهن. ﴾����E�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�A﴿الخلق، كقوله تعالى: 

وهو فالقضاء والقدر أمران متالزمان ال ینفك أحدهما عن اآلخر، ألن أحدهما بمنزلة األساس      
  . )٣(القدر، واآلخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بینهما، فقد رام هدم البناء ونقضه "

قال ابن فارس: " القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحیح یدل على إحكام أمر  القضاء لغًة:
ن ] أي أحكم خلقه١٢[فصلت:  ﴾����E�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�A﴿وٕاتقانه وٕانفاذه لجهته، قال هللا تعالى: 

")٤(.  
وأصل القضاء: من قضاٌي، ألنه من قضیت، إال أن الیاء لما جاءت بعد األلف همزت،      

  .)٥(ویطلق القضاء على عدة معان منها: األمر، واألداء، والفراغ، واإلعالم، والموت
قال ابن فارس: " القاف والدال والراء أصل صحیح یدل على مبلغ الشيء وكنهه  والقدر لغًة:

  .)٦(" ونهایته
یقال: قدرت الّشيء أقدره وأقدره من التّقدیر، ویطلق القدر على عدة معان منها: الحكم، والقضاء، 

  .)٧(والطاقة، والتقدیر، والتضییق

                                                           

 ).٧٥٩) النهایة (ص: ١(
 ).٢١٢/ ١) جامع األصول (٢(
 ).٧٥٩) النهایة (ص: ٣(
 ).٩٩/ ٥) مقاییس اللغة (٤(
 ).١٣٢٥)، القاموس المحیط (ص: ١٨٦/ ١٥)، لسان العرب (٢٤٦٣/ ٦) انظر: الصحاح (٥(
 ).٦٢/ ٥) مقاییس اللغة (٦(
 ).٤٦٠)، القاموس المحیط (ص: ٧٤/ ٥لسان العرب ( )،٧٨٧، ٧٨٦/ ٢) انظر: الصحاح (٧(
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  والمراد بالقضاء والقدر اصطالحًا " شرعًا ":
وخلقه عز علم هللا باألشیاء قبل كونها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ومشیئته سبحانه لوقوعها، 

  .)١(وجل لها على ما سبق به علمه وكتابته ومشیئته
وأما عن الفرق بینهما، فقد اختلفت عبارات أهل العلم في بیان ذلك، والراجح في ذلك أن لفظي      

القضاء والقدر بینهما عموم وخصوص، فإذا أطلق القضاء مفردًا شمل القدر، وٕاذا أطلق القدر مفردًا 
  شمل القضاء.

أما إذا اجتمعا فالمراد بالقضاء ما یقضیه هللا تعالى في خلقه من إیجاد أو إعدام أو تغییر، و      
  .)٢(والمراد بالقدر ما قدره هللا تعالى في األزل، فالقدر سابق والقضاء الحق

وعلیه فما ذكره ابن األثیر رحمه هللا كالم سدید ووجیه في بیان العالقة بین القضاء والقدر      
  ق بینهما.والفر 

  
  المطلب الثاني: معنى اإلیمان بالقضاء والقدر وما یتضمنه:

بین ابن األثیر رحمه هللا أن اإلیمان بالقضاء والقدر، هو أن تؤمن أن كل شيء في حیاتك      
 اْلَعْجزِ  َحتَّى ِبَقَدٍر، َشْيءٍ  ُكلُّ " ل في شرح حدیث یحدث بقضاء وقدر من عند هللا تعالى، فقا

  . )٤(: " وهو عام في أمور الدنیا والدین ")٣(" َواْلَعْجزِ  اْلَكْیسِ  َأوِ  َواْلَكْیِس،
  . )٥(وقال في موضع آخر: " وكل ما یفعله العباد بقضاء وقدر "     
لیس نفي شيء عن قضاء هللا وقدره،  )٦(ك "یْ لَ إِ  َس یْ لَ  الّشرُّ " وَ وبین رحمه هللا أن معنى حدیث      

فقال: " ولیس المقصود نفي شيء عن قدرته وٕاثباته لها، فإن محاسن األمور تضاف إلى هللا عز 
[األعراف:  ﴾����g�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�c﴿وجل عند الثناء علیه دون مساوئها، كما قال تعالى: 

  . )٧(ب والخنازیر "] فیقال: یا رب السموات واألرض، وال یقال: یا رب الكال١٨٠
ونقل رحمه هللا عن الخطابي أنه لیس معنى اإلیمان بالقضاء والقدر أن اإلنسان مجبر، أو      

: قد یحسب كثیر من الناس: أن معنى القدر من هللا -رحمه هللا  - مقهر، فقال: " قال الخطابي 
                                                           

)، شفاء العلیل ١٤٩، ١٤٨/ ٣)، مجموع الفتاوى (١٥٤/ ١)، شرح النووي على مسلم (٣٢٢/ ٤) معالم السنن (١(
 -)، القضاء والقدر٨١، ٨٠/ ٢)، مجموع فتاوى ورسائل العثیمین (١١٨/ ١)، فتح الباري البن حجر (٢٩(ص: 

  - م٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٥، ١٣ط -یع، األردندار النفائس للنشر والتوز  - بد هللا األشقر العتیبيعمر بن سلیمان بن ع
 ).٢٢(ص: 

 ).٢٤)، القضاء والقدر لألشقر (ص: ٧٩/ ٢) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثیمین (٢(
 ).١٣٠٧، (ص: ٦٦٤٦) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب القدر، باب كل شيء بقدر، حدیث رقم ٣(
 ).٥٩٥هایة (ص: ) الن٤(
 ).٤٣٠/ ٢) الشافي (٥(
) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب صالة المسافرین وقصرها، باب الدعاء في صالة اللیل وقیامه، حدیث رقم ٦(

 ).٣٥٥، (ص: ١٦٩٦
 ).٢٠٩/ ٤) جامع األصول (٧(
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س كذلك، وٕانما معناه: والقضاء: معنى اإلجبار والقهر للعبد على ما قضاه وما قدره، ... ولی
اإلخبار عن تقدم علم هللا بما یكون من أفعال العباد واكتسابهم، وصدورها عن تقدیر منه، وخلق لها 

  . )١(خیرها وشرها "
  

اإلیمان بقضاء هللا تعالى وقدره أصل عظیم من اصول الدین، وهو الركن السادس من أركان      
والتي ال یصح وال یتحقق إیمان عبد إال بها، وهو یتضمن  ،)٢(لجبریل �اإلیمان التي بینها النبي 

  :)٣(أربعة أمور
  

أن هللا تعالى علم بكل شيء جملة وتفصیًال، أزال وأبدا، سواء كان ذلك مما یتعلق  األول:     
  بأفعال هللا أو بأفعال عباده.

  .]٥[آل عمران:  ﴾����v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�lv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�lv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�lv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l﴿والدلیل على ذلك قول هللا تعالى: 
  

  اإلیمان بأن هللا جل وعال قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الثاني:     
�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q}�|�{�~���¡�¢��z�y�x�w�v�u�t�s�r�q}�|�{�~���¡�¢��z�y�x�w�v�u�t�s�r�q}�|�{�~���¡�¢��z�y�x�w�v�u�t�s�r�q}�|�{�~���¡�¢�����﴿والدلیل على ذلك قول هللا تعالى: 

  ].٧٠[الحج:  ﴾£�¤�¥£�¤�¥£�¤�¥£�¤�¥
َماَواتِ  َیْخُلقَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلَخَالِئقِ  َمَقاِدیرَ  هللاُ  َكَتبَ  ": �وأیضا یقول النبي   أَْلفَ  ِبَخْمِسینَ  اْألَْرَض وَ  السَّ

  .)٤(" اْلَماءِ  َعَلى َوَعْرُشهُ : َقالَ  َسَنٍة،
  

سواء  -عز وجل  - اإلیمان بأن كل ما في الكون فإنه بمشیئة هللا، حادث بمشیئة هللا  الثالث:     
  كان ذلك مما یفعله هو عز وجل أو فیما یفعله المخلوق. 

°�°�°�°�����﴿]، وقال: ٢٩[التكویر:  ﴾�����Á�À�Á�À�Á�À�Á�ÀÇ�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÇ�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÇ�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÇ�Æ�Å�Ä�Ã�Â﴿والدلیل علیها قول هللا تعالى: 
¹� �̧¶�µ� �́³�²�±¹� �̧¶�µ� �́³�²�±¹� �̧¶�µ� �́³�²�±¹� �̧¶�µ�   ].١٣٧[األنعام:  ﴾³�²�±́�

  

  اإلیمان بأن جمیع الكائنات مخلوقة P تعالى بذواتها، وصفاتها، وحركاتها. الرابع:
�����h�g�f�e�d�c�b�a﴿والدلیل على ذلك قول هللا تعالى:  �̀_h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�e�d�c�b�a� ]، وقال ٦٢[الزمر:  ﴾_̀�

  ].٩٦[الصافات:  ﴾¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�����﴿هللا: 
  

                                                           

 ).١٠٤/ ١٠) جامع األصول (١(
 ).١٥٨انظر: ( ص:  ن.) والحدیث سبق تخریجه في بیان الفرق بین االسالم واالیما٢(
)، ٨٣ - ٨٠/ ٢) باختصار مع تصرف من جواب للشیخ ابن عثیمین حول مراتب القضاء والقدر في فتاواه (٣(

 ).١٠٣/ ١) وما بعدها، جامع العلوم والحكم (٢٩)، شفاء العلیل (ص: ١٤٩، ١٤٨/ ٣وانظر: مجموع الفتاوى (
، (ص: ٦٦٤٣م وموسى علیهما السالم، حدیث رقم ) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب القدر، باب حجاج آد٤(

١٣٠٦.( 
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ومما سبق یتبین أن ما ذكره ابن األثیر رحمه هللا وما أشار إلیه في معنى اإلیمان بالقضاء      
  والقدر ال یخرج عما قرره أهل السنة والجماعة.

  
  :المطلب الثالث: أفعال العباد

 تعالى خیرها وشرها، ومن كسب العباد، یرى ابن األثیر رحمه هللا أن أفعال العباد من خلق هللا     
معا، ال یكون شيء  –أي الخیر والشر  - فیقول في اثناء رده على المعتزلة: " وهللا تعالى خالقهما 

  . )١(منهما إال بمشیئته، فهما مضافان إلیه، خلقًا وٕایجادًا، وٕالى الفاعلین لهما، عمًال واكتسابًا "
َنةُ  َلْیَستِ " ث وقال رحمه هللا في شرح حدی      َنةُ  َوَلِكنِ  ُتْمَطُروا، َال  ِبَأنْ  السَّ  ُتْمَطُروا َأنْ  السَّ

: " والمراد بهذا الحدیث: نسبة األشیاء على خالقها وموجدها )٢(" َشْیًئا اْألَْرُض  ُتْنِبتُ  َوَال  َوُتْمَطُروا،
یس للمطر عمل في اإلنبات، المنعم بها، فهو المعطي والمانع والخالق والرازق، فالكل منه وٕالیه، فل

إنما اإلنبات بأمر هللا، تمطر وال تنبت، وتنبت وال تمطر، ومن ها هنا ضل خلق كثیر من الناس 
حیث نسبوا األشیاء إلى األسباب والوسائط، وقطعوا النظر عن المسبب األول القادر المرید 

ر تحرق بطبعها، والماء یروي المختار، وحتى تمادى لطریق منهم الضالل والعمى، فقالوا: إن النا
  بطبعه، والخبز یشبع بطبعه.

والذي ذهب إلیه أهل الحق واإلیمان: أن هذه كلها وسائط وأسباب أجرى هللا العادة عند      
مباشرتها أن تحدث هذه األحوال، وهللا سبحانه بلطفه وقدرته یخلق الشبع عند أكل الخبز، والري 

قاة النار، فلو لم یرد هللا وجود هذه األشیاء لوقع اإلضمان ولم عند شرب الماء، واإلحراق عند مال
  .)٣(" –تبارك هللا عما یقول الظالمون  –توجد اآلثار 

ویقول في موضع آخر: " من عوائد هللا تعالى في خلقه تعلیق األحكام باألسباب، وترتیب       
مستمرة، وٕان كان قادرا على  الحوادث على العلل، وهذه سنة في خلقه مطردة، وحكمته في ملكه

إیجاد األشیاء اختراعا وابتداعًا، ال عن تقدم إسباق وسبق علل، بأن یشبع اإلنسان من غیر أن 
یأكل، ویرویه من غیر شرب، وینشئ الخلق من غیر جماع، وینبت من غیر ماء، وغیر ذلك من 

كل، والري عقیب الشرب، األشیاء، لكنه أجرى العادة أن الشبع یحصل عقیب األكل بخلقه في األ
والولد عقیب الجماع، ... فإنه وٕان كان هو الذي یأتي بالرزق ولكن قدر مجیئه بنوع من السعي 

  . )٤(رفیق، وحال من الطلب جمیلة، ... "
أي بتعلقها  -في أفعال العباد وعالقتها بالقدراختلف أهل السنة مع غیرهم من المذاهب والفرق      

  من جانب، وبقدرة العباد ومشیئتهم لها من جانب آخر. - لها وعدمه باP من حیث خلقه

                                                           

 ).١٢٨/ ١٠)، وانظر: جامع األصول (٨٥٧) النهایة (ص: ١(
) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في سكنى المدینة وعمارتها قبل الساعة، حدیث ٢(

 ).١٤٢١، (ص: ٧١٨٥رقم 
 ).٢/٣٥٨) الشافي (٣(
 ).٥/٥٤٨( لمصدر السابق) ا٤(



 ٢٠٥

أما أهل السنة والجماعة فقالوا: إن أفعال العباد كلها من خیر وشر، وطاعة ومعصیة، مخلوقة      
P تعالى، وأن العباد لهم قدرة على أفعالهم، وأنهم فاعلون لها على الحقیقة، وهي منسوبة إلیهم، 

  یستحقون علیها الثواب والعقاب، أو الذم والمدح.وعلى ذلك فهم 
فجمع أهل السنة في قولهم هذا بین أفعال العباد وتعلقها باP، وأفعال العباد وتعلقها بهم، وقالوا      

  بكال الجهتین، لداللة النصوص القرآنیة على ذلك.
 ﴾¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�����﴿الى: أما داللة نصوص القرآن على خلق هللا ألفعال العباد: فقد قال هللا تع

  ].٤٩[القمر:  ﴾����â�á�à�ß�Þâ�á�à�ß�Þâ�á�à�ß�Þâ�á�à�ß�Þ﴿]، وقال تعالى: ٩٦[الصافات: 
°�±��³�²°�±��³�²°�±��³�²°�±������³�²﴿وأما داللة نصوص القرآن على قدرة العباد على أفعالهم: فقد قال هللا تعالى: 

�¶�µ�´�¶�µ�´�¶�µ�´�¶�µ�´﴾  :وقال تعالى: ١٠٥[التوبة ،[﴿����ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�äì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�äì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�äì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä﴾ 
  .)١( ]١٤[األحقاف: 

  عة في ذلك عامة الطوائف والفرق.وقد خالف أهل السنة والجما     
أما الجهمیة: فأثبتوا خلق هللا ألفعال العباد، ونفوا قدرة العباد علیها، وسووا بین أفعالهم االختیاریة 

  .)٢(وأفعالهم االضطراریة
وأما المعتزلة " القدریة ": فنفوا خلق هللا ألفعال العباد، وقالوا بأن العباد هم الذین خلقوا أفعالهم، 

  .)٣(بتوا قدرة العباد المطلقة على أفعالهمواث
فأرادت أن تتوسط بین المعتزلة والجبریة فأحدثت نظریة الكسب، وحارت أفهامهم  )٤(وأما األشعریة

  .)٥(في تصورها، واضطربت أقوالهم في التعبیر عنها وتعریفها

                                                           

/ ٣)، مجموع الفتاوى (١٤٤-١٤٢/ ١) وما بعدها، شرح السنة للبغوي (٤٦) انظر: خلق أفعال العباد (ص: ١(
) وما بعدها، شرح ١٠٩)، شفاء العلیل (ص: ١١٠/ ٣)، منهاج السنة النبویة (١٢٠- ١١٨/ ٨)(٣٧٤، ٣٧٣

 ).٩٧)، القضاء والقدر لألشقر (ص: ٤٣٨، ٤٣٧(ص:  -الطحاویة 
)، الفرق بین الفرق (ص: ٨٧، ٨٥/ ١)، الملل والنحل للشهرستاني (٢١٩/ ١ظر: مقاالت اإلسالمیین () ان٢(

١٩٩.( 
)، غایة المرام في علم ٣٨)، اعتقادات فرق المسلمین والمشركین (ص: ١٨١/ ١) انظر: مقاالت اإلسالمیین (٣(

تحقیق: حسن محمود عبد  -لبي اآلمديأبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثع - الكالم
)، ٣٢/ ٣)، الفصل في الملل واألهواء والنحل (٢٠٦(ص:  -المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، القاهرة - اللطیف

 ).١١٨/ ٨)، مجموع الفتاوى (٦٤التبصیر في الدین (ص: 
عـن االعتـزال، وعـامتهم یثبتـون األشاعرة: هم المنسوبون إلى أبـي الحسـن األشـعري فـي دوره الثـاني بعـد رجوعـه  (٤)

سبعة صفات ( وهي العلم والكالم والحیاة واإلرادة والسمع والبصر والقدرة) وینفون الباقي، ولهم عقائد أخرى یخـالفون 
  .)٤٩٣/ ٢) وما بعدها، وموقف ابن تیمیة من األشاعرة (٩٤بها أهل السنة. انظر الملل والنحل للشهرستاني (ص: 

)، ولذلك اعتبره ٢٢١، ٢٠٧)، غایة المرام في علم الكالم (ص: ٩٧/ ١لنحل للشهرستاني () انظر: الملل وا٥(
): " فلم یثبت هؤالء من الكسب ٥٠بعض العلماء من األمور التي ال تعقل، فیقول ابن القیم في شفاء العلیل (ص: 

 ة النظام".أمرا معقوال ولهذا یقال محاالت الكالم ثالثة كسب األشعري وأحوال أبي هاشم وطفر 
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الواقع بقدرة هللا  وخالصتها أن الكسب هو االقتران العادي بین قدرة العبد الحادثة وفعله     
  . )١(وحدها
وبناء على ذلك قالوا: إن أفعال العباد خلق P وكسب للعباد، ولیس لقدرة العباد المخلوقة فیه      

  .)٢(أي أثر في فعله أو في حدوث مقدورها، ولكن الفعل یحدث عندها ال بها
  

ر له موافقته لهم فیما قالوه وذهبوا والذي یتأمل في كالم ابن األثیر غفر هللا لنا وله السابق یظه     
  إلیه.

  

  والرد على نظریة الكسب عند األشاعرة وبیان بطالنها یكون بأمور منها: •
أن القول بالكسب بهذا المعنى قول حادث بعد انقضاء القرون الثالثة المفضلة؛ فلم یعرف  _١

  .)٣(القول به إال في زمن األشعري
ول متناقض؛ إذ القائل به ال یستطیع أن یوجد فرقا بین الفعل أن القول بالكسب بهذا المعنى ق _٢

 .)٤(الذي نفاه عن العبد، والكسب الذي أثبته له، ولهذا فإن القائل بالكسب یؤول كالمه للقول بالجبر
أن مما استقر في فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل، ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن  _٣

ذا لم یكن العبد فاعال لكذبه وظلمه وعدله بل هللا فاعل ذلك؛ لزم أن فعل الكذب فهو كاذب، فإ
 .)٥( -حاشا P –یكون هللا هو المتصف بالكذب والظلم 

أن النصوص الشرعیة قد دلت على خلق هللا ألفعال العباد وٕاثبات القدرة لهم علیها، ونسبتها  _٤
 یها، وقد سبق ذكر ذلك.لهم حقیقة، واستحقاقهم المدح والذم والثواب والعقاب عل

ن القول بالكسب بهذا المعنى قول ال حقیقة له وال حاصل تحته، ولهذا شنع مخالفوا األشاعرة أ _٥
 .)٦(به علیهم، وعد بعض علماء األشاعرة زلة تورط فیها أصحاب األشعري

تصریح العلماء من األشاعرة اضطربت أقوالهم في بیان الكسب، فمنهم من نحا إلى ال رأن كبا_ ٦
بما یؤول إلیه الكسب وهو الجبر، ومنهم من اقترب على مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، 
ومنهم من سعى على النهوض بالمذهب االشعري من زلته وتوجیه قول إمامه بما ال یوافقه علیه 

 .)٧( أصحابه من األشاعرة
  

                                                           

) عن بعض متأخري األشاعرة دون تعیینه، واستحسنه في بیان ١٢٢) نقله ابن القیم في شفاء العلیل (ص: ١(
 قولهم وتلخیص اختالفهم. 

 ).١١٢/ ٣)، منهاج السنة النبویة (٩٧/ ١)، الملل والنحل للشهرستاني (١٤٣) انظر: : االعتقاد للبیهقي (ص: ٢(
 ).١٠٩/ ٣نبویة () انظر: منهاج السنة ال٣(
 )١١٣/ ٣)، منهاج السنة النبویة (١١٨/ ٨) انظر: مجموع الفتاوى (٤(
 ).١٢٠، ١١٩/ ٨) انظر: مجموع الفتاوى (٥(
 ).١٢٢)، شفاء العلیل (ص: ١٠٩/ ٣)، منهاج السنة النبویة (١١٩/ ٨) انظر: مجموع الفتاوى (٦(
 ).١٢٢)، شفاء العلیل (ص: ١٢٨/ ٨) انظر: مجموع الفتاوى (٧(
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بما ذكر، یكون بذلك مخالفا ألهل  وعلیه فما ذكره ابن األثیر رحمه هللا من نظریة الكسب وتقریرها
  سنة والجماعة فیما ذكروه وأصلوه.ال
  

  :المطلب الرابع: االحتجاج بالقدر على المعاصي
ینقل ابن األثیر رحمه هللا عن الخطابي بیان أنه ال یحتج بالقدر على المعاصي، ویوجه حدیث      

دم مع موسى، فیقول ابن األثیر رحمه هللا: " قال الخطابي رحمه هللا : قد یحسب كثیر من الناس: آ
أن معنى القدر من هللا والقضاء: معنى اإلجبار والقهر للعبد على ما قضاه وما قدره، ویتوهم أن 

دم علیه السالم من هذا الوجه، ... وٕانما كان موضع الحجة آل )١(ى "سَ وْ مُ  مُ آدَ  جَّ حَ " فَ : �قوله: 
على موسى علیه السالم: أن هللا سبحانه كان قد علم من آدم أنه یتناول الشجرة، ویأكل منها، 

�������������C�B�A�C�B�A�C�B�A�C�B�A﴿فكیف یمكنه أن یرد علم هللا فیه، وأن یبطله بعد ذلك؟ وبیان هذا في قوله تعالى: 

I�H�G�F�E�DI�H�G�F�E�DI�H�G�F�E�DI�H�G�F�E�D﴾  :فأخبر قبل كون آدم أنما خلقه لألرض، وأنه ال٣٠[البقرة [ 
یتركه في الجنة حتى ینقله عنها إلیها، وٕانما كان تناوله الشجرة سببا لوقوعه إلى األرض التي خلق 
لها، ولیكون فیها خلیفة ووالیا على من فیها، وٕانما أدلى آدم بالحجة على هذا المعنى، ودفع الئمة 

 ًة؟ "نَ ین سَ عِ بَ رْ أَ ي بِ نِ قَ لُ خْ یَ  نْ ل أَ بْ ّي قَ لَ عَ  اVُّ  هُ رَ دَّ ٍر قَ مْ ى أَ لَ ي عَ نِ مَ وْ لُ تَ " أَ موسى عن نفسه، ولذلك قال: 
وٕان كان منه في النفوس شبهة، وفي ظاهره متعلق، الحتجاجه بالسبب الذي جعل  - فقول موسى 

  .)٢(فقول آدم في تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة األصیل أرجح وأقوى " - أمارة لخروجه من الجنة 
من أنه ال یحتج بالقدر على المعاصي كالم صحیح، فاالحتجاج  ما ذكره ابن األثیر رحمه هللا     

بالقدر على المعاصي باطٌل شرعا وعقال، ووقوع المعاصي من العبد ال ینافي وجوب اإلیمان 
  .)٣(بالقضاء والقدر

یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا: " لیس ألحد أن یحتج بالقدر على الذنب باتفاق      
ر أهل الملل وسائر العقالء؛ فإن هذا لو كان مقبوال ألمكن كل أحد أن یفعل ما المسلمین وسائ

  یخطر له من قتل النفوس وأخذ األموال وسائر أنواع الفساد في األرض ویحتج بالقدر.
ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي علیه واحتج المعتدي بالقدر لم یقبل منه بل یتناقض وتناقض      

  .)٤(ده؛ فاالحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بدایة العقول "القول یدل على فسا
وأما من یحتج بوقوع المعاصي منه بحدیث محاّجة آدم لموسى، فلیس له فیه حجة وP الحمد،      

  وال أدنى متعلق كما سیأتي.
  وقد اختلف الناس في هذا النص النبوي على مذاهب، وكثرت إجاباتهم عنه.     

                                                           

 ). ٤/٣١٥، (٦٦١٤) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند هللا، حدیث رقم ١(
 ).١٠٥، ١٠٤/ ١٠) جامع األصول (٢(
) وما بعدها، ٦٥/ ٣) وما بعدها، منهاج السنة النبویة (٢٦٢/ ٨)، مجموع الفتاوى (١٥/ ١٨) انظر: التمهید (٣(

 ).٢٦ -٢٤شفاء العلیل (ص: 
 ).١٧٩/ ٨) مجموع الفتاوى (٤(



 ٢٠٨

  وجه عدم داللة الحدیث لمن یحتج بالقدر على المعاصي، أنه یحتمل أحد أمرین:والصحیح في     
أن یكون احتجاج آدم بالقدر قائم على احتجاجه على المصیبة ال على المعصیة،  أحدهما:

  واالحتجاج بالقدر على المصائب جائز دون المعایب.
جه بالقدر كان بعد وقوعه في أن یكون احتجاج آدم بالقدر على المصیبة، ولكن احتجا وثانیهما:

  المعصیة وتوبته منها.
واإلجماع قائم على جواز االحتجاج بالقدر في هاتین الحالتین بخالف ما دونهما، وعلیهما      

  . وهللا أعلم.)١(یحمل الحدیث
ومما سبق یعلم صحة ما نقله ابن األثیر رحمه هللا عن الخطابي وموافقته للسلف من بطالن      

اج بالقدر على المعاصي، وتوجیه حدیث احتجاج آدم علیه السالم على موسى علیه السالم، االحتج
  وٕان اختلفت العبارة وتنوعت اإلشارة، وباP وحده التوفیق والتسدید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

)، شرح الطحاویة (ص: ١٨، ١٧)، شفاء العلیل (ص: ٣١٩/ ٨)، مجموع الفتاوى (١٥/ ١٨) انظر: التمهید (١(
١٤٧.( 
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  الفصل الثالث                   

  كالم على البدع والفرق المبتدعةفي ال ابن األثیر منهج
  وفیه أربعة مباحث:

  المبحث األول: تعریف البدعة لغة واصطالحًا.
  المبحث الثّاني: أقسام البدعة. 

  المبحث الثالث: الصالة خلف المبتدع.
  المبحث الرابع: الكالم على بعض الفرق المبتدعة.
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  .والفرق المبتدعةفي الكالم على البدع،  ابن األثیر الفصل الثالث: منهج
من أصول أهل السنة والجماعة إنكار البدع في الدین، والدعوة إلى االعتصام والتمسك      

  بالكتاب والسنة وما سار علیه سلف هذه األمة.
وقد عقد هذا الفصل لبیان منهج ابن األثیر رحمه هللا رحمة واسعة في بعض المسائل المتعلقة      

  ن المولى في المباحث اآلتیة:بالبدعة والفرق المبتدعة، وهو ما سیذكر بإذ
  

  المبحث األول: تعریف البدعة لغة واصطالحًا:
بین ابن األثیر رحمه هللا معنى البدعة في اللغة، وفي اصطالح الشرع، فقال: " البدعة الشيء      

ل ما ال یوافق السنة، ولم تجر به عادة من عوائد المبتدع الذي لم یسبق إلیه، وهو في الشرع: ك
  . )١(الشرع "

 قال ابن فارس: " الباء والدال والعین أصالن: أحدهما ابتداء الشيء وصنعه ال عن البدعة لغًة:
إذا ابتدأته ال عن سابق فاألول قولهم: أبدعت الشيء قوال أو فعال: ، مثال، واآلخر االنقطاع والكالل

  .)٢(ل اآلخر قولهم: أبدعت الراحلة: إذا كلت وعطبت "واألص، مثال....
  .)٣(وكل تعریفات أهل اللغة تدور حول: ابتداء واختراع شيء ال عن مثال سابق

اختلفت عبارات الناس سلفا وخلفا في تعریف البدعة في الشرع، تبعا الختالف  البدعة اصطالحًا:
ولكن مع اختالف ألفاظ العلماء في تعریفها  تصورهم لماهیة البدعة المنهي عنها، وتنوع مشاربهم،
  .)٤(إال أن مضمونها واحد، وتتفق كلیًا أو جزئیًا مع بعضها

رحمه هللا في كتابه االعتصام في  )٥(ومن هذه التعریفات الكلیة الجامعة، ما ذكره الشاطبي     
یقصد بالسلوك تعریف البدعة حیث قال: " البدعة: طریقة في الدین مخترعة، تضاهي الشریعة، 

  .)٦(علیها ما یقصد بالطریقة الشرعیة "

                                                           

 ).٣٨٠/ ٣) جامع األصول (١(
 ).٢١٠، ٢٠٩/ ١) مقاییس اللغة (٢(
 ).٦/ ٨)، لسان العرب (١١٨٣/ ٣)، الصحاح (١٤٣/ ٢) انظر: تهذیب اللغة (٣(
محمد بن الولید بن محمد بن خلف القرشى الفهرى األندلسي، أبو بكر الطرطوشى  -) انظر: الحوادث والبدع ٤(

)، ٤٠، ٣٩(ص: -م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩، ٣ط -دار ابن الجوزي -تحقیق: علي بن حسن الحلبي - المالكي
 - ناطي الشهیر بالشاطبيإبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغر  - )، االعتصام١٠٨، ١٠٧/ ٤مجموع الفتاوى (

) وما بعدها، جامع ٤٩/ ١( -م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢، ١ط - دار ابن عفان، السعودیة - تحقیق: سلیم بن عید الهاللي
عبد الرحمن بن أبي بكر،  -)، حقیقه السنة والبدعة = األمر باالتباع والنهي عن االبتداع١٢٧/ ٢العلوم والحكم (

 ).٨٨(ص:  - هـ ١٤٠٩ -مطابع الرشید -مصري بن ناصر القحطانيتحقیق: ذیب بن  -جالل الدین السیوطي
هو: اإلمام األصولي الحافظ، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي، من أهل (٥) 

غرناطة، كان من أئمة المالكیة، له مؤلفات عدیدة، منها: الموافقات في أصول الفقه، وأصول النحو، توفي رحمه هللا 
  .)٧٥/ ١ه. انظر: األعالم للزركلي (٧٩٠سنة 

 ).٥١/ ١) االعتصام (٦(



 ٢١٢

  فقد تضمن هذا التعریف ضوابط البدعة، وهي: •
  مخترعة ومحدثة األول:
  لیس لها ال أصل وال مستند شرعي. الثاني:
  .)١(یقصد بها التعبد بها الثالث:
لبدعة، واإلشارة ومما سبق یتضح موافقة ابن األثیر رحمه هللا لغیره من العلماء في تعریف ا     

  بد بالبدعة إلى تعریفه فإنه مهم.إلیها، مع أهمیة إضافة قید التع

                                                           

 - السنة السابعه عشر  -الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة -عبد الكریم مراد -) انظر: البدع وآثارها السیئة١(
 ).٩٩، ٩٨(ص:  -هـ١٤٠٥جماد األخرة -محرم  - العددان (الخامس والستین ، السادس والستین) 



 ٢١٣

  :المبحث الثاني: أقسام البدعة
یرى ابن األثیر رحمه هللا أن البدع على قسمین: منها ما هو محمود، ومنها ما هو مذموم،     

من المخلوقین، فإن كان في خالف ما أمر هللا به ورسوله، فهو في حیز فیقول في ذلك: " االبتداع 
الذم واإلنكار، وٕان كان واقعا تحت عموم ما ندب هللا إلیه، وحض علیه أو رسوله، فهو في حیز 
المدح، وٕان لم یكن مثاله موجودا، كنوع من الجود والسخاء، وفعل المعروف، فهذا فعل من األعمال 

لفاعل قد سبق إلیه؛ وال یجوز أن یكون ذلك في خالف ما ورد الشرع به؛ ألن المحمودة لم یكن ا
 نْ مَ  رُ جْ أَ ها وَ رُ جْ أَ  هُ لَ  انَ ة، كَ نَ سَ ة حَ نّ سُ  نَّ سَ  نْ " مَ ، قد جعل له في ذلك ثوابا فقال: �رسول هللا 

، وذلك )١(ا "هَ ل بِ مِ عَ  نْ ر مَ زْ وِ ها وَ رُ زْ ه وِ یْ لَ عَ  انَ ة، كَ ئَ یّ ة سَ نّ سُ  نّ سَ  نْ " مَ وقال في ضده:  ا "هَ بِ  لَ مِ عَ 
إذا كان في خالف ما أمر هللا به ورسوله، ویعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في 

لما كانت من أفعال الخیر، وداخلة في حیز المدح، سماها  )٢(صالة التراویح: " نعمت البدعة هذه "
كها، ولم یحافظ علیها، وال جمع الناس قد صالها إال أنه تر  �بدعة ومدحها، وهي وٕان كان النبي 

بدعة، لكنها بدعة محمودة  علیها، فمحافظة عمر علیها، وجمعه الناس لها، وندبهم إلیها
  . )٣("ممدوحة

وقال في موضع آخر: " البدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة ضالل، فما كان في خالف ما      
وما كان واقعا تحت عموم ما ندب هللا إلیه  فهو في حیز الذم واإلنكار، �أمر هللا به ورسوله 

وحض علیه هللا أو رسوله فهو في حیز المدح، وما لم یكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء 
وفعل المعروف فهو من األفعال المحمودة، وال یجوز أن یكون ذلك في خالف ما ورد الشرع به؛ 

 لَ مِ عَ  نْ مَ  رُ جْ أَ ها وَ رُ جْ أَ  هُ لَ  انَ ة، كَ نَ سَ ة حَ نّ سُ  نَّ سَ  نْ مَ " قد جعل له في ذلك ثوابا فقال  �ألن النبي 
، وقال في ضده " ومن سن سنة سیئة كان علیه وزرها ووزر من عمل بها "، وذلك إذا كان "ا هَ بِ 

 عةُ دْ ت البِ مَ عْ نِ ، ومن هذا النوع قول عمر رضي هللا عنه: " �في خالف ما أمر هللا به ورسوله 
لم  �ت من أفعال الخیر وداخلة في حیز المدح سماها بدعة ومدحها؛ ألن النبي " لما كان هذِ هَ 

یسنها لهم، وٕانما صالها لیالي ثم تركها ولم یحافظ علیها، وال جمع الناس لها، وال كانت في زمن 
                                                           

خرجه مسلم في صحیحه، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سیئة، ومن دعا إلى هدى أو ضالل، ) أ١(
ْسَالمِ  ِفي َسنَّ  َمنْ ) بلفظ " ٤٦٢، (ص: ٢٢٤٠حدیث رقم   َمنْ  َأْجرِ  ِمْثلُ  َلهُ  ُكِتبَ  َبْعَدُه، ِبَها َفُعِملَ  َحَسَنًة، ُسنَّةً  اْإلِ

ْسَالمِ  ِفي َسنَّ  َوَمنْ  َشْيٌء، وِرِهمْ ُأجُ  ِمنْ  َیْنُقُص  َوَال  ِبَها، َعِملَ   َمنْ  ِوْزرِ  ِمْثلُ  َعَلْیهِ  ُكِتبَ  َبْعَدُه، ِبَها َفُعِملَ  َسیَِّئًة، ُسنَّةً  اْإلِ
 ".  َشْيءٌ  َأْوَزاِرِهمْ  ِمنْ  َیْنُقُص  َوَال  ِبَها، َعِملَ 

بن أنس بن مالك بن عامر مالك  -) أخرجه مالك في الموطأ= موطأ مالك بروایة محمد بن الحسن الشیباني٢(
)، والمروزي في قیام رمضان ٩١(ص:  - ٢ط - المكتبة العلمیة - تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف -األصبحي

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي  -)، والبیهقي في السنن الصغیر= السنن الصغیر٢١٨(ص: 
، ١ط - جامعة الدراسات اإلسالمیة، باكستان - قلعجي تحقیق: عبد المعطي أمین - الخراساني، أبو بكر البیهقي

محمد ناصر الدین  - )، وصححه األلباني في صالة التراویح= صالة التراویح٢٩٥/ ١( - م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠
 ).٤٩(ص:  - هـ١٤٢١ – ١ط -مكتبة المعارف للنشر والتوزیع ، الریاض -األلباني

 ).٣٨٠/ ٣ل ()، وانظر: جامع األصو ٢٨١، ٢٨٠/ ١) جامع األصول (٣(



 ٢١٤

أبي بكر، وٕانما عمر رضي هللا عنه جمع الناس علیها وندبهم إلیها، فبهذا سماها بدعة، وهي على 
وا دُ تَ اقْ ، وقوله: " )١(" يدِ عْ بَ  نْ مِ  الرَّاِشِدینَ  اْلُخَلَفاءِ  َوُسنَّةِ  ِبُسنَِّتي، َعَلْیُكمْ  : "�سنة، لقوله  الحقیقة

  . )٣(")٢(" رمَ عُ وَ  رٍ كْ ي بَ بِ ي أَ دِ عْ بَ  نْ مِ  نِ یْ ذَ لّ الْ بِ 
لیس قال الباحث: جاءت النصوص الكثیرة الصریحة والصحیة الدالة على أن كل البدع سیئة،      

  فیها شيء حسن أو محمود، ومن ذلك:
  ].١٥٣[األنعام: ﴾�����v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j﴿تعالى: هقول

قال الشاطبي رحمه هللا: " فالصراط المستقیم هو سبیل هللا الذي دعا إلیه، وهو السنة، والسبل      
سبل المعاصي؛  هي سبل االختالف الحائدین عن الصراط المستقیم، وهم أهل البدع، ولیس المراد

ألن المعاصي من حیث هي معاص لم یضعها أحد طریقا تسلك دائما على مضاهاة التشریع، وٕانما 
  .)٤(هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات "

�����f�e�d�c�b�a﴿: وقال هللا تعالى_  �̀_� �̂]�\f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\f�e�d�c�b�a� �̀_�   ].٩[النحل:  ﴾\�[̂�
ه، وهي طرق البدع فالسبیل القصد هو طریق الحق، وما سواه جائر عن الحق؛ أي: عادل عن     

  .)٥(والضالالت، أعاذنا هللا من سلوكها، فالسیاق یدل على التحذیر والنهي
  .)٦(دٌّ "رَ  وَ هُ ، فَ هِ یْ فِ  َس یْ لَ  اْ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ مْ أَ  يْ فِ  ثَ دَ حْ أَ  نْ " مَ : �وأیضًا قول النبي      
بطال المنكرات واشاعة قال النووي رحمه هللا: " هذا الحدیث مما ینبغي حفظه واستعماله في ا     

  .)٧(االستدالل به "
  .)٨(" ةٍ لَ َالْ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ " كَ : �وكذلك قول النبي _ 

                                                           

، (ص: ٤٢) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب اإلیمان، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین، حدیث رقم ١(
/ ١) وقال الشیخ األرنؤوط في تحقیقه: حدیث صحیح، والدارمي في سننه (٣٧٣/ ٢٨)، و أحمد في المسند (٢٠

٢٢٩.( 
ال الشیخ األرنؤوط في تحقیقه: حدیث حسن بطرقه وشواهده، ) وق٢٨٠/ ٣٨) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (٢(

)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب ٧٢/ ٩)، والطبراني في المعجم الكبیر(١٨٧٢/ ٤واآلجري في الشریعة (
)، وصححه األلباني في ٨٣٢، (ص: ٣٦٦٢المناقب، باب مناقب أبي بكر الصدیق رضي هللا عنه، حدیث رقم 

 ).٢٣٣/ ٣الصحیحة (
 ).١٢٣، ١٢٢/ ٦)(٢٨١، ٢٨٠/ ١)، وانظر: جامع األصول (٦٧) النهایة (ص: ٣(
 ).٧٦/ ١) االعتصام (٤(
 ).٥٦٠/ ٤)، تفسیر ابن كثیر  (٧٨/ ١( ) انظر: االعتصام٥(
) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الصلح، باب إذا أصلحوا على صلح جور فهو مردود، حدیث رقم ٦(

٢٣٦/ ٢،(٢٦٩٧.( 
): " هذا الحدیث من ٩٣/ ٢)، وقال الشوكاني رحمه هللا في نیل األوطار (١٦/ ١٢نووي على مسلم () شرح ال٧(

قواعد الدین؛ ألنه یندرج تحته من األحكام ما ال یأتي علیه الحصر. وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء 
 من تقسیم البدع إلى أقسام ".

 (ص: ج).) سبق تخریجه ٨(



 ٢١٥

من جوامع الكلم ال یخرج عنه  " لةٍ َال ضَ  ةٍ دعَ بِ  لّ " كُ : �یقول ابن رجب رحمه هللا: " قوله      
 .)١(شيء، وهو أصل عظیم من أصول الدین "

ى كثرتها، لم یقع فیها استثناء ألبتة، ولم یأت فیها ما فالنصوص جاءت مطلقة عامة عل     
یقتضي أن منها ما هو هدى، وال جاء فیها: كل بدعة ضاللة إال كذا وكذا، وال شيء من هذه 
المعاني، فلو كان هنالك محدثة یقتضي النظر الشرعي فیها االستحسان أو أنها الحقة 

یوجد، فدل على أن تلك األدلة بأسرها على  بالمشروعات؛ لذكر ذلك في آیة أو حدیث، لكنه ال
  .)٢(حقیقة ظاهرها من الكلیة التي ال یتخلف عن مقتضاها فرد من األفراد

  

جمع سلف هذه األمة وأئمتها من الصحابة والتابعین ومن بعدهم على ذم البدع صغیرها أوقد      
السلف توقف في شأن شيء  وكبیرها، والتحذیر منها، والنهي عن مجالسة أصحابها، ولم یعلم عن

من البدع فضًال عن القول باستحسانها، فهو بحسب االستقراء إجماع ثابت یدل داللة واضحة على 
  .)٣(أن البدع كلها سیئة لیس فیها شيء حسن

ة، أو بدعة هدى وبدعة وعلیه فما قرره ابن األثیر رحمه هللا أن البدع قسمان محمودة ومذموم     
  غیر صحیح. ضالل

  

وأما ما ذكره عن عمر رضي هللا عنه في صالة التراویح وجمع الناس، وأنه مثال على البدع      
  المحمودة، أو المذمومة، فجوابه كالتالي:

قبله، فهو سنة  �أن جمع عمر رضي هللا عنه لیس بدعة، بل هو مأخوذ من فعل النبي  أوًال:
 اVَِّ  َرُسولَ  َأنَّ المؤمنین رضي اVّ عنها:  فعن عائشة أمّ ، وفعله في الجماعة، �بقول رسول هللا 

 الَقاِبَلِة، ِمنَ  َصلَّى ُثمَّ  َناٌس، ِبَصَالِتهِ  َفَصلَّى الَمْسِجِد، ِفي َلْیَلةٍ  َذاتَ  َصلَّى َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى
 َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى اVَِّ  َرُسولُ  ِإَلْیِهمْ  َیْخُرجْ  َفَلمْ  َعِة،الرَّابِ  َأوِ  الثَّاِلَثةِ  اللَّْیَلةِ  ِمنَ  اْجَتَمُعوا ُثمَّ  النَّاُس، َفَكُثرَ 

 َأنْ  َخِشیتُ  َأنِّي ِإالَّ  ِإَلْیُكمْ  الُخُروجِ  ِمنَ  َیْمَنْعِني َوَلمْ  َصَنْعُتمْ  الَِّذي رََأْیتُ  َقدْ : «َقالَ  َأْصَبحَ  َفَلمَّا َوَسلََّم،
  .)٤(" َرَمَضانَ  ِفي َوَذِلكَ  َعَلْیُكمْ  ُتْفَرَض 

                                                           

 ).١٢٨/ ٢لوم والحكم () جامع الع١(
تقي الدین أبو العباس أحمد  - )، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم١٨٧/ ١) انظر: االعتصام (٢(

 - أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي
 ).٨٤/ ٢( - م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ٧ط - الكتب، بیروت دار عالم - تحقیق: ناصر عبد الكریم العقل

)، تحفة ٧٥)، حقیقه السنة والبدعة (ص: ١٨٧/ ١)، االعتصام (٦٤/ ١) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم (٣(
عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد  - الطالب والجلیس في كشف شبه داود بن جرجیس

- هـ ١٤١٠، ٢ط - دار العصمة -لسالم بن برجس بن ناصر آل عبد الكریمتحقیق: عبد ا - الوهاب آل الشیخ
، ١/٧٣( -مكتبة الرشد، الریاض - سعید بن ناصر الغامدي -)، حقیقة البدعة وأحكامها١٣٧(ص:  -م١٩٩٠
١٨٤.( 

، ١١٢٩على صالة اللیل، حدیث رقم  �) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجمعة، باب تحریض النبي ٤(
)٣١٤/ ١ (. 



 ٢١٦

العلة التي من أجلها ترك صالة التراویح ولم یخرج إلیهم، وهو رأفته بأمته،  �فبین النبي      
  .)١(وخشیة أن تفرض علیهم

أن قول عمر رضي هللا عنه: " نعمت البدعة هذه " المراد به البدعة بالمعنى الّلغوي ال  ا:ثانیً 
فإطالق  –كما سبق  – �علها من النبي بالمعنى الشرعي، إذ صالة التراویح جماعة قد ثبت ف

، ثم تركت للعلة المذكورة �البدعة علیها بمعناها الشرعي ال یصح، ولكن لما فعلت في عهد النبي 
سابقا، ثم لم تفعل في عهد أبي بكر، ثم فعلت في عهد عمر بعد صح إطالق لفظ البدعة علیها 

  .)٢(بالمعنى اللغوي إذ لیس لها مثال سابق
ابن رجب رحمه هللا: " وأما ما وقع في كالم السلف من استحسان بعض البدع، فإنما  یقول     

ذلك في البدع اللغویة، ال الشرعیة، فمن ذلك قول عمر رضي هللا عنه لما جمع الناس في قیام 
رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم یصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه، ... 

لفعل لم یكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشریعة یرجع ومراده أن هذا ا
  .)٣(إلیها "

لو أفترض أن فعل عمر رضي هللا عنه لیس له دلیل من القرآن أو السنة، وأنه ال یصح  ا:ثالثً 
صرف معنى قوله إلى المعنى اللغوي، فإن فعله رضي هللا عنه محل اقتداء، لكونه من الخلفاء 

ن یْ دِ اشِ الرّ  اءِ فَ لَ خُ ة الْ نّ سُ تي وَ نّ سُ م بِ كُ یْ لَ : " عَ بالتزام سنتهم حیث قال �دین الذین أمر النبي الراش
ي، دِ عْ بَ  نْ مِ  ینِ لذَ الَّ بِ  او دُ " اقتَ : �، وكذلك قول النبي )٤(ذ "اجِ وَ النّ ا بِ هَ یْ لَ وا عَ ضُّ ي، عَ دِ عْ بَ  نْ ین مِ دیّ هْ مَ الْ 
  .)٥(ر "مَ عُ وَ  رٍ كْ ي بَ بِ أَ 

باتباعهم والسیر على خطاهم، ونص على ذلك، والناس  �ا األمر صادر ممن أمر النبي وهذ     
  .)٦(قد اجتمعوا علیه في عهد عمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم أجمعین

وٕالى هذا أشار ابن األثیر رحمه هللا، ووافق الصواب فیه، ولكن خطأه في تقسیم البدع كما      
  سبق وذكر.

                                                           

/ ٢)، اقتضاء الصراط المستقیم (٢٣٤/ ٢٢) وما بعدها، مجموع الفتاوى (٥١) انظر: الحوادث والبدع (ص: ١(
 ).٢٤٩/ ١)، االعتصام (٩٧، ٩٦

)، ٢٥٠/ ١)، االعتصام للشاطبي (٣٧١/ ١٠)، مجموع الفتاوى (٦٥/ ١) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم (٢(
 - ١٤٢٣ -علي حسن بن علي بن عبد الحمید الحلبي -أصول البدع)، علم ٤١٦/ ١حقیقة البدعة وأحكامها (

 ).١٢٧، ١٢٦(ص -م٢٠٠٢
 ).١٢٨/ ٢) جامع العلوم والحكم (٣(
 ).٢٠٩(ص:  ) سبق تخریجه٤(
 ).٢٠٩(ص:  ) سبق تخریجه٥(
 ). ٤٢٠/ ١)، حقیقة البدعة وأحكامها (١٢٩/ ٢) انظر: جامع العلوم والحكم (٦(



 ٢١٧

  :صالة خلف المبتدعالمبحث الثالث: ال
یرى ابن األثیر رحمه هللا كراهة الصالة خلف من یرتكب الكبائر، ومن یظهر البدع في الدین،      

ویطعن في السلف، فقال رحمه هللا: " ... الفاسق من المسلمین بارتكاب الكبائر وٕاظهار البدع في 
ى السلف الصالحین من الخوارج والقدریة والمرجئة، والداعي على هواه ومن الدین، والطعن عل

  یجري مجراهم، تكره الصالة خلفه، فإن صلى صحت صالته.
وقال أحمد: من صلى خلف الجهمي یعید، والمرجئ إذا كان داعیًا إلى هواه ال یصلى خلفه،      

  والقدري إذا كان یرد األحادیث یعید من صلى خلفه.
: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصالة خلفه، ومن لم یكن كذلك )١(بن المنذرقال ا

  .)٢(فالصالة خلفه جائزة، وال یقّدم من هذه صفته "
  

  تفصیل العلماء في هذه المسألة یقوم على أمرین: •
  إن كانت البدعة مكفرة أو غیر مكفرة: األمر األول:     

  علماء أنه ال تجوز الصالة خلف من هذا حاله.فإن كانت البدعة مكفرة فأكثر ال
  .)٣(وأما إن كانت البدعة غیر مكفرة فهذا تصح الصالة خلفه مع الكراهة

قال النووي رحمه هللا: " وكذا تكره وراءه المبتدع الذي ال یكفر ببدعته وتصح فإن كفر ببدعته فقد 
  .)٤(قدمنا أنه ال تصح الصالة وراءه كسائر الكفار "

  

  إن تمكن من الصالة خلف غیر هذا اإلمام المبتدع: ألمر الثاني:ا     
اتفق أهل السنة والجماعة على جواز الصالة خلف أئمة البدع الدعاة إلى بدعهم، إن لم یتمكن      

  إقامتها خلف غیرهم من أهل السنة.

                                                           

مة الفقیه محمد بن إبراهیم بن المنذر، أبو بكر النیسابوري الشافعي، صاحب ) هو: اإلمام الحافظ العال١(
التصانیف، منها: المبسوط في الفقه وهو كتاب جلیل، وكتاب اإلجماع وكان على نهایة من معرفة الحدیث 

 ).٥٦٨/ ٢٣ه. انظر: تاریخ اإلسالم (٣١٨واالختالف، وكان مجتهدا ال یقلد أحدا، توفي رحمه هللا سنة 
 )١٣، ١٢/ ٢) الشافي (٢(
)، شرح ٢٨٢)، أصول السنة البن أبي زمنین (ص: ١٦٩) انظر: رسالة إلى أهل الثغر بباب األبواب (ص: ٣(

أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  - )، المغني١٠٤السنة للبربهاري (ص: 
، ١٣٩/ ٢( -م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ -مكتبة القاهرة - دامة المقدسيالمقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن ق

 ).٣٥٥، ٣٤٣/ ٢٣)، مجموع الفتاوى (١٤٠
)، وقال ابن ٢٥٣/ ٤( - دار الفكر - أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي - ) المجموع شرح المهذب٤(

فه بحال سواء علم بكفره بعد فراغه ): " وجملته أن الكافر ال تصح الصالة خل١٤٦/ ٢قدامة رحمه هللا في المغني (
 من الصالة، أو قبل ذلك، وعلى من صلى وراءه اإلعادة".



 ٢١٨

یها نزاع وتفصیل، یقول ابن تیمیة رحمه هللا: " وأما " الصالة خلف المبتدع " فهذه المسألة ف     
فإذا لم تجد إماما غیره كالجمعة التي ال تقام إال بمكان واحد وكالعیدین وكصلوات الحج خلف إمام 

  .)١(الموسم فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة "
 وأما إن أمكنه أن یصلي خلف إمام من أهل العدل ومع ذلك صلى خلف أئمة البدع الدعاة،     

  فهنا حصل نزاع بین العلماء في صحة صالته على قولین:
، واإلمام )٢(أن الصالة صحیحة، ولكنها مكروهة، وهذا هو مذهب أبي حنیفة القول األول:

  .)٥(وأحمد )٤(، وأحد القولین في مذهب مالك)٣(الشافعي
  

ة الثانیة عند أن الصالة ال تصح، وعلى من صلى أن یعید، وهذا القول هو الروای القول الثاني:
  .)٧(، واإلمام أحمد)٦(اإلمام مالك

والصحیح والراجح هو القول األول، وهو قول عامة أهل السنة من السلف والخلف، بل قد عد      
  .  )٨(عدد من أهل العلم تاركها مبتدعاً 

                                                           

 ).٢٨٠/ ٣)، وانظر: مجموع الفتاوى (٣٥٥/ ٢٣) مجموع الفتاوى (١(
عبد الرحمن بن محمد  -)، جمع األنهر في شرح ملتقى األبحر٣٥٠/ ١) انظر: فتح القدیر للكمال ابن الهمام (٢(

 ).١٠٨/ ١( -دار إحیاء التراث العربي - مدعو بشیخي زاده، یعرف بداماد أفنديبن سلیمان ال
 ).٢٥٣/ ٤) انظر: المجموع شرح المهذب (٣(
مجموعة  -أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي  -) انظر: الذخیرة٤(

)، اإلنصاف في معرفة الراجح من ٢٤٠/ ٢( -م ١٩٩٤، ١ط -بیروت -دار الغرب اإلسالمي - من المحققین
 - دار إحیاء التراث العربي -عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي -الخالف

 ).٢٣/ ٢( - ٢ط
 ).٢٥٣/ ٢)، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف (١٣٧/ ٢) انظر: المغني البن قدامة (٥(
 )، ٣٥٦/ ١ر القرطبي () انظر: تفسی٦(
 ).٢٥٣/ ٢)، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف (١٣٧/ ٢) انظر: المغني البن قدامة (٧(
 ).١٩٠/ ٢)، فتح الباري البن حجر (٣٥٣، ٣٤٤/ ٢٣)(٢٨٠/ ٣) انظر: مجموع الفتاوى (٨(



 ٢١٩

  :المبحث الرابع: الكالم على بعض الفرق المبتدعة
تكلم ابن األثیر رحمه هللا بكالم مختصر عن بعض الفرق، وعن أهم ما تمیزت به في      

عقیدتها، وخالفت فیه أهل السنة، ولذلك سیذكرهم الباحث ثم یعلق باختصار على ما ذكره، والفرق 
  هي كالتالي:

  
  أوًال: الخوارج:

م: " هم طائفة من المسلمین خرجوا على أمیر قال ابن األثیر رحمه هللا في التعریف به     
المؤمنین علي بن أبي طالب، كرم هللا وجهه، وخلعوه فقاتلهم، وقتل أكثرهم، ثم غلب علیهم هذا 
المذهب، وفارقوا الطاعة، ولم یدخلوا في بیعة أحد من األئمة والخلفاء، وتمادى بهم األمر، وٕالى 

  .)١(البالد "اآلن من أعقابهم جماعة كثیرة متفرقة في 
عن الخطابي إجماع علماء اإلسالم على عدم تكفیر الخوارج، واعتبارهم فرقة هللا ونقل رحمه      

ضالة، فقال: " قال الخطابي: وقد أجمع علماء المسلمین على أن الخوارج على ضاللتهم فرقة من 
م علي بن أبي طالب، فرق المسلمین، ورأوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأجازوا شهادتهم، وسئل عنه

إن المنافقین ال یذكرون هللا إال  ، فقیل: فمنافقون هم؟ قال:فقیل: " أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا
  .)٣(")٢(قلیال، وهؤالء یذكرون هللا بكرة وأصیال، قیل: من هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا "

")٣(")٢(.  
  

  .)٤(عن منهج أهل السنة والجماعة الخوارج إحدى الفرق الضالة المارقة، الخارجة     
  

  خرجوا على علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فقاتلهم وقتلهم، وكذلك قاتلهم األئمة من بعده.     
بقتالهم قاتلهم  �یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا: " والخوارج المارقون الذین أمر النبي      

فاء الراشدین. واتفق على قتالهم أئمة الدین من أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب أحد الخل
  .)٥(الصحابة والتابعین ومن بعدهم "

  

  .)٦(وأما عن أماكن وجودهم في البالد، فمنها: عمان، وحضر موت، وفي المغرب العربي     

                                                           

 ).٣٥٨/ ١٢) جامع األصول (١(
 - الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني أبو بكر عبد -) أخرجه الصنعاني في مصنفه= المصنف٢(

 )، ١٥٠/ ١٠( -هـ١٤٠٣، ٢ط - بیروت –المكتب اإلسالمي  -تحقیق: حبیب الرحمن األعظمي -الصنعاني
 ).٣١٩)، وانظر: النهایة (ص: ٧٨/ ١٠) جامع األصول (٣(
رق معاصرة تنتسب إلى )، ولالستزادة انظر: ف١١٤/ ١)، الملل والنحل (٨٤/ ١) انظر: مقاالت اإلسالمیین (٤(

المكتبة العصریة الذهبیة للطباعة والنشر  - د. غالب بن علي عواجي -اإلسالم وبیان موقف اإلسالم منها
 ).٢٢٥/ ١(  -م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢، ٤ط - والتسویق، جدة

 )٢٨٢/ ٣) مجموع الفتاوى (٥(
 ). ٢٢٦/ ١) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم (٦(



 ٢٢٠

وأما عن تكفیرهم: فقد وقع خالف كبیر وطویل بین العلماء في تكفیر الخوارج، فمنهم من      
، وبعض العلماء )٢(اإلجماع على تكفیرهم ذكر، بل إن بعض العلماء )١(نهم من لم یكفرهمكفرهم، وم

  اإلجماع على عدم تكفیرهم كما نقله ابن األثیر عن الخطابي. نقل 
  .فرق اإلسالمیةهو أنهم لیسوا بكفار وال مرتدین، وٕانما هم فرقة ضالة من ال والراجح     
رحمه هللا بعد نقاش طویل في حقهم وغیرهم من الفرق المبتدعة:  یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة     

" فإن كثیرا من المنتسبین إلى السنة فیهم بدعة، من جنس بدع الرافضة والخوارج، وأصحاب 
علي بن أبي طالب وغیره لم یكفروا الخوارج الذین قاتلوهم، ... ثم أرسل إلیهم ابن  �الرسول 

ثم قاتل الباقي وغلبهم، ومع هذا لم یسب لهم ذریة، وال غنم لهم عباس فناظرهم فرجع نحو نصفهم، 
ماال، وال سار فیهم سیرة الصحابة في المرتدین، ... بل كانت سیرة علي والصحابة في الخوارج 
مخالفة لسیرة الصحابة في أهل الردة، ولم ینكر أحد على علي ذلك، فعلم اتفاق الصحابة على أنهم 

  .)٣(ین اإلسالم "لم یكونوا مرتدین عن د
  

  ثانیًا: القدریة:
بین ابن األثیر رحمه هللا األصل الذي قامت علیه القدریة، وبین كذلك رحمه هللا سبب تسمیتهم      

بذلك، فقال رحمه هللا: " القدریة: في إجماع أهل السنة والجماعة: هم الذین یقولون: الخیر من هللا 
فعال العصاة، وسموا بذلك، ألنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل والشر من اإلنسان، وٕان هللا ال یرید أ

بانفرادها واستقاللها دون هللا تعالى، ونفوا أن تكون األشیاء بقدر هللا وقضائه، وهؤالء مع ضاللتهم 
یضیفون هذا االسم إلى مخالفیهم من أهل الهدى، فیقولون: أنتم القدریة، حین تجعلون األشیاء 

" قال:  �، وأنكم أولى بهذا االسم منا، وهذا الحدیث یبطل ما قالوا، فإنه جاریة بقدر من هللا
ومعنى ذلك: أنهم لمشابهتهم المجوس في مذهبهم، وقولهم باألصلین  )٤(ة "مَّ ه اْألُ ذِ هَ  وُس جُ ّیة مَ رِ دَ القَ 

فإن المجوس یزعمون أن الخیر من فعل النور، والشر من فعل  - وهما النور والظلمة  -باألصلین 
ة فصاروا بذلك ثنویة، وكذلك القدریة لما أضافوا الخیر إلى هللا، والشر إلى العبید، أثبتوا الظلم

قادرین خالقین لألفعال كما أثبت المجوس، فأشبهوهم، ولیس كذلك غیر القدریة، فإن مذهبهم أن هللا 

                                                           

)، ولالستزادة: ٣٠١ - ٢٩٩/ ١٢)، فتح الباري البن حجر (٩٠/ ٢ي الملل واألهواء والنحل () انظر: الفصل ف١(
 ) وما بعدها.٢٩٥/ ١فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبیان موقف اإلسالم منها (

 ).٥١) انظر: التنبیه والرد على أهل األهواء والبدع (ص: ٢(
 ).٢٤١/ ٥) منهاج السنة النبویة (٣(
 - ) وحسنه األلباني في الموضع نفسه، والفریابي في القدر= القدر١٤٩/ ١ن ابي عاصم في السنة () أخرجه اب٤(

 -أضواء السلف -ـتحقیق: عبد هللا بن حمد المنصور -أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفریابي
/ ٤اإلبانة الكبرى ( )، وابن بطة في٨٠١/ ٢)، واآلجري في الشریعة (١٧٣(ص:  -م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨، ١ط

٩٧.( 
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ان إلیه خلقا تعالى خالق الخیر والشر، ال یكون شيء منهما إال بخلقه ومشیئته، فاألمران معا مضاف
  .)١(وٕایجادا، وٕالى العباد مباشرة واكتسابا "

قد سبق ذكر القدریة، وما یعتقدونه في أفعال العباد، وأن العبد یخلق فعله، وغیر ذلك، وكذلك      
  .)٢(مضى قول أهل السنة في ذلك

  

رحمه  )٣(قيأما الحدیث الذي فیه تسمیة القدریة بالمجوس، ووجه الشبه في ذلك، فیقول البیه     
هللا: " وٕانما سموا قدریة؛ ألنهم أثبتوا القدر ألنفسهم، ونفوه عن هللا سبحانه وتعالى، ونفوا عنه خلق 
أفعالهم وأثبتوه ألنفسهم فصاروا بإضافة بعض الخلق إلیه دون بعض مضاهین للمجوس في قولهم 

  .)٤(ة "باألصلین النور والظلمة وأن الخیر من فعل النور والشر من فعل الظلم
ویقول النووي رحمه هللا رادا على نفي القدریة هذه الصفة عنهم: " بعض القدریة قال لسنا      

بقدریة بل أنتم القدریة العتقادكم إثبات القدر، قال ابن قتیبة واإلمام هذا تمویه من هؤالء الجهلة 
ویضیفون القدر واألفعال ومباهتة وتواقح، فان أهل الحق یفوضون أمورهم إلى هللا سبحانه وتعالى 

إلى هللا سبحانه وتعالى، وهؤالء الجهلة یضیفونه إلى أنفسهم، ومدعي الشيء لنفسه ومضیفه إلیها 
"  :�أولى بأن ینسب إلیه ممن یعتقده لغیره وینفیه عن نفسه، قال اإلمام وقد قال رسول هللا 

الخیر والشر في حكم اإلرادة كما قسمت المجوس شبههم بهم لتقسیمهم  ة "مّ اْألُ  هِ ذِ هَ  ُس وْ جُ ة مَ ریّ دَ قَ الْ 
  .)٥(فصرفت الخیر إلى یزدان والشر إلى أهرمن وال خفاء باختصاص هذا الحدیث بالقدریة "

  
  ثالثًا: المرجئة:

تكلم ابن األثیر رحمه هللا عن فرقة المرجئة فقال: " المرجئة: طائفة من فرق المسلمین،      
ان معصیة، كما أنه ال ینفع مع الكفر طاعة، وهذا مذهب سوء، أما یقولون: إنه ال یضر مع اإلیم

في جانب الكفر: فصحیح، فإنه ال ینفع معه طاعة، وأما في جانب اإلیمان: فكیف ال یضر؟ 
والقائل بهذا یفتح باب اإلباحة، فإن اإلنسان إذا علم أنه ال تضر المعاصي مع إیمانه ارتكب كل ما 

أنها ال تضره، وهؤالء هم أضداد القدریة، فإن من مذهبهم: أن الكبیرة إذا  تحدثه به نفسه منها، علما
لم یتب منها یخلد صاحبها في النار، وٕان كان مؤمنا، فانظر إلى هذا االختالف العظیم، والتناقض 

                                                           

 ).٨٥٧)، وانظر: النهایة (ص: ١٢٨/ ١٠) جامع األصول (١(
 ).٢٠٠: ص() انظر: ٢(
) هو: اإلمام المصنف الحافظ الورع أحمد بن الحسین بن علي بن موسى، أبو بكر البیهقي الخسروجردي ٣(

والسنن واآلثار، ودالئل النبوة، وشعب  الشافعي، صاحب التصانیف الكبیرة، منها: السنن الكبیر، والسنن الصغیر،
ه. انظر: تاریخ ٤٥٨اإلیمان، كان واحد زمانه، من كبار أصحاب ابي عبد هللا الحاكم. توفي رحمه هللا سنة 

 ).٤٣٨/ ٣٠اإلسالم (
 ).٢٣٧) االعتقاد للبیهقي (ص: ٤(
 عالي الجویني  رحمه هللا.)، ویقصد باإلمام في كالمه: اإلمام أبو الم١٥٤/ ١) شرح النووي على مسلم (٥(
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الزائد في اآلراء المختلفة األهواء، نعوذ باP من ذلك، وانظر كیف هدى هللا أهل الحق والعدل إلى 
  . )١(طریق، فأثبتوا للعاصي جزاءا، ونفوا الخلود في النار علیها الذي هو جزاء الكافرین" أقوم

الرد على معتقداتهم  عن المرجئة كله صحیح، وقد سبقما ذكره ابن األثیر رحمه هللا رحمة واسعة 
  .)٢(التي ذكروها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                           

 ).٣٥١)، وانظر: النهایة (ص: ١٣١، ١٣٠/ ١٠) جامع األصول (١(
 .)١٦٠: ص() انظر: ٢(
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  الخاتمة:
نبینا محمد صلى هللا علیه وعلى آله  خیر األناموالسالم على  الصالةالحمد P على التمام، و      

  وأصحابه، وبعد:
  وتوصیات.ففي ختام هذا البحث أبین أهم ما توصل إلیه الباحث من نتائج 

  أوًال: النتائج:

أن اإلمام ابن األثیر رحمه هللا كان من األئمة األعالم خاصًة في فن غریب الحدیث، مما  •
جاء بعده من المتقدمین والمتأخرین إلى یومنا هذا، وخاصة كتابه "  جعل كتبه مرجعًا لمن

النهایة في غریب الحدیث واألثر " فال ترى رسالًة علمیًة، أو مؤلفًا جدیدًا إال وتلقى في ثبت 
  مراجعه كتاب النهایة في غریب الحدیث واألثر.

وكأن  - فریدًة من نوعها  سار ابن األثیر رحمه هللا في طریقة ترتیب مؤلفاته طریقة جمیلة ً  •
قّلما تجد عالما من المتقدمین  - كتابه رسالة دكتوراة بل قل أكثر في الترتیب والتصنیف 

  یصنع مثل صنیعه، وهذا من اسباب شهرة كتبه.
  دراسة آراء األئمة األعالم االعتقادیة وضرورة تقویمها، لعظیم أثرها وانتشار كتبهم. أهمیة •
في االستدالل بالنص من القرآن والسنة واإلجماع على المسائل  وافق أهل السنة والجماعة •

  .هجیة لالستدالل بهاالعقدیة، وٕان خالفهم في بعض الجوانب المن
  خالف أهل السنة والجماعة في تعریف التوحید وبیان أقسامه، وسار في ذلك على طریقة  •

 المتكلمین.
طرق االستدالل على ذلك من دلیل وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحید الربوبیة، و  •

 الفطرة ودلیل السمع.
وافق أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء هللا تعالى وأنها غیر محصورٍة في عدٍد معین،  •

 وشرحه لمعانیها في الجملة، وٕان كان یخالفهم في بعضها ویؤولها.
لجماعة في قوله: أن أشار رحمه هللا إلى أن صفات هللا ذاتیة وفعلیة، وخالف أهل السنة وا •

اهر نصوص الصفات غیر مراد، وتجویزه التأویل والتفویض فیهما، وزعمه أن طریق ظ
 أعلم وأحكم. –التأویل  –السلف أسلم وطریقة الخلف 

وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحید األلوهیة، واختصاص هللا بالعبادة، وشهادة أن ال  •
ه على جملة كبیرة مّما یناقض توحید األلوهیة ووافق فیها إله إال هللا، ومعنى العبادة، ونب

 أهل السنة في الجملة.
وافق أهل السنة والجماعة في بیان أن الكفر قسمین: كفر أكبر، وكفر أصغر، وبعض ما  •

 یتعلق بذلك.
وافق أهل السنة والجماعة في تعریف اإلیمان، وتقریر الفرق بین اإلسالم واإلیمان في  •

 ف الكبیرة وحكم مرتكبها.الجملة، وتعری
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وافق أهل السنة والجماعة في اإلیمان باألنبیاء والرسل والفرق بینهما في الجملة، والمفاضلة  •
بینهم، ووافق بعض أهل السنة في القول بنبوة الخضر وحیاته إلى اآلن، والقول بنبوة بعض 

 النساء " حواء وآسیة ومریم ".
في وجوب اإلیمان به واالنقیاد له  �بنبینا محمد  وافق أهل السنة والجماعة فیما یتعلق •

 واتباعه، وبیان معجزاته، ودالئل نبوته.
 وافق أهل السنة والجماعة في تعریف أشراط الساعة، وما ذكره منها. •
 وافق أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر وفتنته. •
والجنة والنار، والقول وافق أهل السنة والجماعة في الحشر والبعث والصراط والمیزان  •

 بأبدیتهما، وخالفهم في تأویله بعض األحادیث المتعلقة بالنار.
 وافق أهل السنة والجماعة في رؤیة هللا في الجنة، واعتبرها هي الغایة في نعیم اآلخرة. •
وافق بعض أهل السنة والجماعة في حكم من مات من أطفال المشركین، ونقل قول  •

 م في حكم آبائهم.الخطابي في ذلك، وهو أنه
 وافق أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، وخالفهم في أفعال العباد. •
سنة وافق أهل السنة والجماعة في تعریف البدعة، وخالفهم في تقریره انقسام البدعة إلى ح •

  وسیئة.
  

  ثانًیا: التوصیات:

 دراسة عقدیة موضوعیة في مؤلفات علمائنا واالستفادة منها. •
 یة المسلمین بأهمیة العقیدة ووجوب تعلمها وتعلیمها.ضرورة توع •
دراســة النصــوص واآلثــار المرویــة عــن بعــض العلمــاء فــي نســبة التأویــل لالمــام أحمــد رحمــه  •

  هللا.

لشیطان، هذا وما كان من توفیق فمن هللا وحده، وما كان من خطٍأ، أو سهٍو، أو زلٍل فمن نفسي وا
 وهللا ورسوله منه براء.
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  فهرس المصادر والمراجع                                    
  مرتبة حسب الترتیب األبجدي

 القرآن الكریم. •

أبو عبد هللا عبید هللا بـن محمـد بـن محمـد بـن حمـدان العكبـري المعـروف بـابن  -اإلبانة الكبرى .١
شـــر دار الرایـــة للن -تحقیـــق: رضـــا معطـــي، وعثمـــان األثیـــوبي، ویوســـف الوابـــل -بّطـــة العكبـــري

  .م١٩٨٨ –ه ١٤٠٩، ١ط -والتوزیع، الریاض
تحقیـق: د.  -أبـو الحسـن علـي بـن إسـماعیل بـن إسـحاق األشـعري -اإلبانة عن أصول الدیانة .٢

 .ه١٣٩٧، ١ط -دار األنصار، القاهرة -فوقیة حسین محمود
القاضي أبو یعلى ، محمد بـن الحسـین بـن محمـد بـن خلـف  -إبطال التأویالت ألخبار الصفات .٣

 دار إیالف الدولیة، الكویت. -تحقیق: محمد بن حمد الحمود النجدي -راءابن الف
رسـالة دكتـوراة فـي  -أمیمـة رشـید بـدر الـدین -ابن األثیـر المحـدث ومنهجـه فـي كتـاب النهایـة .٤

  .١٩٩٣ -كلیة اآلداب، قسم اللغة العربیة -جامعة دمشق
بـن عبـد هللا بـن حمـود  حمـود -اتحاف الجماعة بما جاء في الفـتن والمالحـم وأشـراط السـاعة .٥

 .هـ١٤١٤، ٢ط –دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض -بن عبد الرحمن التویجري
تحقیق: أحمد  -أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد، ابن قدامة المقدسي -إثبات صفة العلو .٦

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩، ١ط -مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة -بن عطیة بن علي الغامدي
محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد شــمس الــدین ابــن قــیم  -اجتمــاع الجیــوش اإلســالمیة .٧

 -هــ ١٤٠٨، ١ط -مطابع الفرزدق التجاریـة، الریـاض -تحقیق: عواد عبد هللا المعتق -الجوزیة
 م.١٩٨٨

، ١ط -مكتبــة أضــواء الســلف، الریــاض-د. فهــد بــن ضــویان الســحیمي -أحكــام الرقــى والتمــائم .٨
 .م١٩٩٨ -ه١٤١٩

تحقیــق: محمــد صـــادق  -أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي -أحكــام القــرآن .٩
  .هـ١٤٠٥ -دار إحیاء التراث العربي، بیروت -القمحاوي

أبـو بكـر أحمـد بـن محمـد  -أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل اإلمام أحمد بن حنبـل .١٠
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١ط -یروتدار الكتب العلمیة، ب -تحقیق: سید كسروي حسن -الخّالل

أبــو الحســن ســید الــدین علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم  -اإلحكــام فــي أصــول األحكــام .١١
  بیروت، لبنان. -المكتب اإلسالمي -تحقیق: عبد الرزاق عفیفي -الثعلبي اآلمدي

أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم األندلسـي القرطبـي  -اإلحكام فـي أصـول األحكـام .١٢
  دار اآلفاق الجدیدة، بیروت. -تحقیق: الشیخ أحمد محمد شاكر -هريالظا
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 .دار المعرفة، بیروت -أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي -إحیاء علوم الدین .١٣
أبـــو عبـــد هللا محمـــد بـــن إســـحاق بـــن العبـــاس المكـــي  -أخبـــار مكـــة فـــي قـــدیم الـــدهر وحدیثـــه .١٤

 .ه١٤١٤، ٢ط -دار خضر، بیروت -تحقیق: د. عبد الملك عبد هللا دهیش -الفاكهي
أبو الولید محمد بن عبد هللا بن عقبة بن األزرق المكي  -أخبار مكة وما جاء فیها من األثار .١٥

  .دار األندلس للنشر، بیروت -تحقیق: رشدي الصالح ملحس -المعروف باألزرقي
دار  -وطتحقیـق: عبـد القـادر األرنـؤ  -أبو زكریا محیي الدین یحیـى بـن شـرف النـووي -ألذكارا .١٦

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ -الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت
دار  -تحقیـق: إحسـان عبـاس -یـاقوت بـن عبـد هللا الحمـوي -إرشاد األریب إلى معرفة األدیـب .١٧

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١ط -الغرب اإلسالمي، بیروت
 -محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني -إرشــاد الفحــول إلــي تحقیــق الحــق مــن علــم األصــول .١٨

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١ط -دار الكتاب العربي، دمشق  -تحقیق: الشیخ أحمد عزو عنایة
 -: شهادة علماء األمة وأدلتهم االشاعرة في میزان اهل السنة نقد لكتاب أهل السنة األشاعرة .١٩

ــــوم القــــرآن والســــنة ، الكویــــت -فیصــــل بــــن قــــزار الجاســــم ــــة لعل  -هـــــ١٤٢٨، ١ط-المبــــرة الخیری
 م.٢٠٠٧

 -أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن حجــر العســقالني -تمییــز الصــحابة اإلصــابة فــي .٢٠
  هـ.١٤١٥، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -تحقیق: عادل عبد الموجود وعلى معوض

تحقیـق:  -أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عیسى، المعروف بابن أبي زمنـین -أصول السنة .٢١
 ه.١٤١٥، ١ط -اء األثریة، المدینة النبویةمكتبة الغرب -عبد هللا بن محمد البخاري

تحقیــق: ســلیم  -إبـراهیم بــن موسـى بــن محمــد اللخمـي الغرنــاطي الشــهیر بالشـاطبي -االعتصــام .٢٢
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١ط -دار ابن عفان، السعودیة -بن عید الهاللي

تحقیــق : محمــد بــن عبــد الــرحمن  -أبــو الحســین ابــن أبــي یعلــى ، محمــد بــن محمــد -االعتقــاد .٢٣
 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١ط -دار أطلس الخضراء -الخمیس

أحمـد بـن الحسـین  -االعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدیث .٢٤
دار اآلفــاق الجدیــدة ،  -تحقیــق: أحمــد عصــام الكاتــب -بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البیهقــي

  هـ.١٤٠١، ١ط -بیروت
بــو عبــد هللا محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســین أ -اعتقــادات فــرق المســلمین والمشــركین .٢٥

دار الكتــب العلمیــة،  -تحقیــق: علــي ســامي النشــار -التیمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدین الــرازي
 بیروت.

دار  -أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبیـــب، الشـــهیر بالمـــاوردي -أعـــالم النبـــوة .٢٦
  .ه١٤٠٩، ١ط -ومكتبة الهالل،  بیروت



 ٢٢٧

، أیـار / مـایو ١٥ط -دار العلـم للمالیـین -لدین بن محمـود بـن محمـد الزركلـيخیر ا -األعالم .٢٧
 .م ٢٠٠٢

ــاد .٢٨ ــي االعتق دار الكتــب العلمیــة،  -أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي -االقتصــاد ف
  م.٢٠٠٤ -ه ١٤٢٤، ١ط -بیروت

یلي عبــد الغنــي بــن عبــد الواحــد بــن علــي بــن ســرور المقدســي الجمــاع -االقتصــاد فــي االعتقــاد .٢٩
مكتبة العلوم والحكم،  -تحقیق: أحمد بن عطیة بن علي الغامدي -الدمشقي الحنبلي، أبو محمد

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤، ١ط -المدینة المنورة
تقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد  -اقتضــاء الصــراط المســتقیم لمخالفــة أصــحاب الجحــیم .٣٠

تحقیــق: ناصــر عبــد  -ابــن تیمیــةالحلــیم بــن عبــد الســالم بــن عبــد هللا بــن أبــي القاســم بــن محمــد 
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ٧ط -دار عالم الكتب، بیروت -الكریم العقل

 -محمــد أنــور شــاه بــن معظــم شــاه الكشــمیري الهنــدي -إكفــار الملحــدین فــي ضــروریات الــّدین .٣١
  .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤، ٣ط -المجلس العلمي، باكستان

أبـو نصـر  -اء والكنـى واألنسـاباإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف في األسـم .٣٢
  .م١٩٩٠-هـ١٤١١، ١ط -دار الكتب العلمیة، بیروت -علي بن هبة هللا بن جعفر بن ماكوال

، ١ط -المكتبـة العنصـریة، بیـروت -علـي بـن یوسـف القفطـي -إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة .٣٣
 .ه١٤٢٤

من بـــن یحیـــى تحقیـــق: عبـــد الـــرح -_ عبـــد الكـــریم بـــن محمـــد بـــن منصـــور الســـمعانياألنســـاب .٣٤
 -هــــــ١٣٨٢، ١ط -مجلـــــس دائـــــرة المعـــــارف العثمانیـــــة، حیـــــدر آبـــــاد -المعلمـــــي الیمـــــاني وغیـــــره

 .م١٩٦٢
عـالء الـدین أبـو الحسـن علـي بـن سـلیمان المـرداوي  -اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف .٣٥

 .٢ط -دار إحیاء التراث العربي -الدمشقي الصالحي الحنبلي
 -للقاضــي أبــي بكــر بــن الطیــب البــاقالني -یجــوز جهلــهاإلنصــاف فیمــا یجــب اعتقــاده وال  .٣٦

  .٢٠٠٩، ٢ط -دار الكتب العلمیة، بیروت -تحقیق: محمد زاهد الكوثري
أبـو العبـاس شـهاب الـدین أحمـد بـن إدریـس بـن عبـد الـرحمن  -أنوار البروق في أنواء الفـروق .٣٧

 .عالم الكتب -المالكي الشهیر بالقرافي
محمـد بـن  -فات إلـى المـذهب الحـق مـن أصـول التوحیـدإیثار الحق على الخلق في رد الخال .٣٨

 -دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت -إبراهیم بن علـي بـن المرتضـى، أبـو عبـد هللا، عـز الـدین الیمنـي
 م.١٩٨٧، ٢ط

دار التوزیــــع والنشــــر  -للــــدكتور محمــــد نعــــیم یاســــین -اإلیمــــان (أركانــــه، حقیقتــــه، نواقضــــه) .٣٩
 اإلسالمیة.



 ٢٢٨

تحقیــق: محمــد  -یبة، عبــد هللا بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن عثمــانأبــو بكــر بــن أبــي شــ -اإلیمــان .٤٠
  .م١٩٨٣، ٢ط -المكتب اإلسالمي -ناصر الدین األلباني

تحقیق: د. علي  -أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن منده العبدي -اإلیمان .٤١
 .ه١٤٠٦، ٢ط -مؤسسة الرسالة، بیروت -بن محمد بن ناصر الفقیهي

تحقیق: حمد بن حمدي الجابري  -عبد هللا محمد بن یحیى ابن أبي عمر العدني أبو -اإلیمان .٤٢
  .ه١٤٠٧، ١ط -الدار السلفیة، الكویت -الحربي

 -تحقیـق: محمـد ناصـر الـدین األلبـاني -أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد السـالم تیمیـة -اإلیمان .٤٣
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ٥ط -المكتب اإلسالمي، عمان، األردن

تحقیـق: عبـد هللا بـن عبـد المحسـن  -أبـو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر -ایةوالنه البدایة .٤٤
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١ط -دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن -التركي

ــد .٤٥ ــدائع الفوائ دار  -محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد شــمس الــدین ابــن قــیم الجوزیــة -ب
  .الكتاب العربي، بیروت

السـنة السـابعه  -الجامعـة اإلسـالمیة بالمدینـة المنـورة -عبـد الكـریم مـراد -ئةالبدع وآثارها السـی .٤٦
 .ه١٤٠٥جماد األخرة -محرم  -العددان (الخامس والستین، السادس والستین) -عشر

تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل  -جالل الـدین السـیوطي -بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة .٤٧
  ./ صیدا لبنان -المكتبة العصریة  -إبراهیم

تقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد  -بیــان تلبــیس الجهمیــة فــي تأســیس بــدعهم الكالمیــة .٤٨
الحلـــیم بــــن عبــــد الســـالم بــــن عبــــد هللا بــــن أبـــي القاســــم بــــن محمــــد ابـــن تیمیــــة الحرانــــي الحنبلــــي 

، ١ط -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف -تحقیق: مجموعة من المحققین -الدمشقي
 .ه١٤٢٦

محّمـد بـن محّمـد بـن عبـد الـرّزاق الحسـیني، أبـو الفـیض،  -لعروس من جـواهر القـاموستاج ا .٤٩
 دار الهدایة. -تحقیق: مجموعة من المحققین -الملّقب بمرتضى، الّزبیدي

شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز  -تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم .٥٠
 -هــــ١٤١٣، ٢ط -دار الكتـــاب العربـــي، بیـــروت -ريتحقیـــق عمـــر عبـــد الســـالم التـــدم -الـــذهبي
 .م١٩٩٣

هـ ١٤٣٠، ٣ط -دار النفائس، بیروت -محمد سهیل طقوش -تاریخ السالجقة في بالد الشام .٥١
 .م٢٠٠٩ -

المكتـب االسـالمي،  -أبـو محمـد عبـد هللا بـن مسـلم بـن قتیبـة الـدینوري -تأویل مختلف الحدیث .٥٢
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ٢ط -مؤسسة اإلشراق



 ٢٢٩

طاهر بن محمد األسـفراییني،  -صیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكینالتب .٥٣
  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١ط -عالم الكتب، لبنان -تحقیق: كمال یوسف الحوت -أبو المظفر

أبـو محمـد موفـق الـدین عبـد هللا بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  -تحریم النظر فـي كتـب الكـالم .٥٤
تحقیـــق: عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد ســـعید  -لشـــهیر بـــابن قدامـــة المقدســـيالجمـــاعیلي المقدســـي، ا

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١ط -عالم الكتب، الریاض -دمشقیة
أبــــو العــــال محمــــد عبــــد الــــرحمن بــــن عبــــد الــــرحیم  -تحفــــة األحــــوذي بشــــرح جــــامع الترمــــذي .٥٥

  .دار الكتب العلمیة، بیروت -المباركفورى
عبـد اللطیـف بـن عبـد الـرحمن بـن  -رجیستحفة الطالب والجلیس في كشف شبه داود بـن جـ .٥٦

تحقیـق: عبـد السـالم بـن بـرجس بـن ناصـر آل عبـد  -حسن بن محمد بن عبد الوهـاب آل الشـیخ
  .م١٩٩٠-هـ ١٤١٠، ٢ط -دار العصمة -الكریم

فـــالح بـــن مهـــدي بـــن ســـعد بـــن مبـــارك آل مهـــدي،  -التحفـــة المهدیـــة شـــرح العقیـــدة التدمریـــة .٥٧
 ه.١٤١٣، ٣ط -ة بالمدینة المنورةمطابع الجامعة اإلسالمی -الدوسري

محمـــد بـــن عبـــد هللا بـــن محمـــد ابـــن  -تحفـــة النظـــار فـــي غرائـــب األمصـــار وعجائـــب األســـفار .٥٨
 ه.١٤١٧ة المملكة المغربیة، الرباط أكادیمی -بطوطة

تقـي الـدین  -تحقیق اإلثبات لألسماء والصفات وحقیقة الجمع بـین القـدر والشـرع= التدمریـة .٥٩
 -تحقیق: د. محمد بن عودة السعوي-الحلیم بن عبد السالم ابن تیمیة أبو العباس أحمد بن عبد
 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ٦ط -مكتبة العبیكان، الریاض

ــأحوال المــوتى وأمــور اآلخــرة .٦٠ ــذكرة ب أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح  -الت
مكتبـة دار  -تحقیق: الصـادق بـن محمـد بـن إبـراهیم -األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي

 .هـ١٤٢٥، ٢ط -المنهاج للنشر والتوزیع، الریاض
أبـــو بكـــر محمـــد بـــن أبـــي إســـحاق بـــن إبـــراهیم بـــن یعقـــوب  -التعـــرف لمـــذهب أهـــل التصـــوف .٦١

 دار الكتب العلمیة، بیروت. -الكالباذي البخاري الحنفي
تحقیـــق: ضـــبطه وصـــححه  -علـــي بــن محمـــد بـــن علـــي الـــزین الشــریف الجرجـــاني -التعریفـــات .٦٢

-هــــ ١٤٠٣، ١ط -دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت، لبنـــان -مـــن العلمـــاء بإشـــراف الناشـــرجماعـــة 
  م.١٩٨٣

 -محمـد بـن جریـر أبـو جعفـر الطبـري -تفسیر الطبري = جـامع البیـان عـن تأویـل آي القـرآن .٦٣
یــــع دار هجــــر للطباعــــة والنشــــر والتوز  -تحقیــــق:  الــــدكتور عبــــد هللا بــــن عبــــد المحســــن التركــــي

 .م٢٠٠١ -ه ١٤٢٢، ١ط -واإلعالن
ــرآن العظــیم .٦٤ تحقیــق:  -أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر القرشــي الدمشــقي -تفســیر الق

 م.١٩٩٩ -هـ ٢،١٤٢٠ط -دار طیبة للنشر والتوزیع -سامي بن محمد سالمة



 ٢٣٠

محمـد بـن فتـوح بـن عبـد هللا بـن فتـوح بـن  -تفسیر غریب مـا فـي الصـحیحین البخـاري ومسـلم .٦٥
تحقیــق: زبیــدة محمــد ســعید عبــد  -و عبــد هللا بــن أبــي نصــرحمیــد األزدي المیــورقي الحمیــدي أبــ

  .م١٩٩٥ –ه ١٤١٥، ١ط -مكتبة السنة، مصر -العزیز
ــة .٦٦ دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربیــة  -محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثیمــین -تقریــب التدمری

  ه.١٤١٩، ١ط -السعودسة
بـد هللا بـن محمـد بـن أبـو عمـر یوسـف بـن ع -التمهید لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني واألسـانید .٦٧

وزارة عمـوم  -تحقیق: مصطفى بن أحمد العلـوي، محمـد عبـد الكبیـر البكـري -عبد البر القرطبي
 ه. ١٣٨٧ -المغرب –األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبـو الحسـین الملطـي  -التنبیه والرد على أهل األهواء والبدع .٦٨
  المكتبة األزهریة للتراث، مصر. -بن الحسن الكوثري تحقیق: محمد زاهد -العسقالني

دار الكتب العلمیـة،  -أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي -تهذیب األسماء واللغات .٦٩
 .بیروت

تحقیــق: محمــد عــوض  -محمــد بــن أحمــد بــن األزهــري الهــروي، أبــو منصــور -اللغــة تهــذیب .٧٠
 م.٢٠٠١، ١ط -دار إحیاء التراث العربي، بیروت -مرعب

حققه وعلق علیه: د.علي بن محمـد  -محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن منده -التوحید .٧١
 .ه١٤٢٣، ١ط -مكتبة العلوم والحكم، المدینة، دار العلوم والحكم، سوریا -ناصر الفقیهي

التوضیح عن توحید الخالق فـي جـواب أهـل العـراق وتـذكرة أولـي األلبـاب فـي طریقـة الشـیخ  .٧٢
 -طیبـة، الریـاضدار  -سلیمان بـن عبـد هللا بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب -هابمحمد بن عبد الو 

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١ط
زین الدین محمد المدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفین بـن  -التعاریف مهمات على التوقیف .٧٣

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١ط -عالم الكتب، القاهرة -علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي
سلیمان بـن عبـد  -الحمید في شرح كتاب التوحید الذى هو حق هللا على العبید تیسیر العزیز .٧٤

، ١ط -المكتـــب االســالمي، بیـــروت -تحقیـــق: زهیــر الشــاویش -هللا بــن محمــد بـــن عبــد الوهــاب
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 -عبد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد هللا السـعدي -تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان .٧٥
 م.٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠، ١ط -مؤسسة الرسالة -رحمن بن معال اللویحقتحقیق:  عبد ال

تحقیــق: عبــد القــادر األرنــؤوط  -مجــد الــدین ابــن األثیــر -جــامع األصــول فــي أحادیــث الرســول .٧٦
 .١ط -كتبة دار البیانم -مطبعة المالح -مكتبة الحلواني -وبشیر عیون



 ٢٣١

ن الـدین عبـد الـرحمن بـن زیـ -جامع العلوم والحكم في شرح خمسـین حـدیثًا مـن جوامـع الكلـم .٧٧
تحقیـق: الـدكتور محمـد  -أحمد بن رجب بن الحسن، السالمي، البغدادي، ثـم الدمشـقي، الحنبلـي

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، ٢ط -نشر والتوزیعدار السالم للطباعة وال -األحمدي أبو النور
 -ةالحلــیم بــن عبــد الســالم ابــن تیمیــ أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد -جــامع المســائل البــن تیمیــة .٧٨

  .هـ١٤٢٢، ١ط -دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع -بكر أبو زید -: محمد عزیر شمستحقیق
أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر شــمس  -الجــامع ألحكــام القــرآن= تفســیر القرطبــي .٧٩

، ٢ط -دار الكتـب المصـریة، القـاهرة -تحقیق:  أحمد البردوني وٕابراهیم أطفـیش -الدین القرطبي
 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده،  -جمع األنهر في شرح ملتقى األبحر .٨٠
 .دار إحیاء التراث العربي -یعرف بداماد أفندي

تقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــیم ابــن  -الجــواب الصــحیح لمــن بــدل دیــن المســیح .٨١
ـــة الحرانـــي ـــز بـــن  -تیمی دار  -إبـــراهیم، حمـــدان بـــن محمـــدتحقیـــق: علـــي بـــن حســـن، عبـــد العزی

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ٢ط -العاصمة، السعودیة
جــواب ســؤال یتعلــق بمــا ورد فیمــا أظهــر الخضــر، ضــمن الفــتح الربــاني مــن فتــاوى اإلمــام  .٨٢

تحقیق: أبو مصعب محمـد  -محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني -الشوكاني
  یدة، الیمن.مكتبة الجیل الجد -صبحي بن حسن حالق

محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین ابـن قـیم  -حادي األرواح إلى بالد األفراح .٨٣
 .مطبعة المدني، القاهرة -الجوزیة

ــاني .٨٤ ــب الرب ــة الطال ــى شــرح كفای ــدوي عل أبــو الحســن، علــي بــن أحمــد بــن مكــرم  -حاشــیة الع
 -ه ١٤١٤ -بیــروت دار الفكــر، -تحقیــق: یوســف الشــیخ محمــد البقــاعي -الصــعیدي العــدوي

  .م١٩٩٤
إسـماعیل بـن محمـد بـن الفضـل بـن علـي  -الحجة في بیان المحجة وشرح عقیدة أهـل السـنة .٨٥

 -تحقیـق: محمـد بـن ربیـع بـن هـادي المـدخلي -القرشي الطلیحي التیمي األصبهاني، أبو القاسـم
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ٢ط -دار الرایة، الریاض

 .مكتبة الرشد، الریاض -الغامدي سعید بن ناصر -حقیقة البدعة وأحكامها .٨٦
عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر،  -حقیقــه الســنة والبدعــة = األمــر باالتبــاع والنهــي عــن االبتــداع .٨٧

 -مطــــابع الرشــــید -تحقیــــق: ذیـــب بــــن مصــــري بـــن ناصــــر القحطـــاني -جـــالل الــــدین الســـیوطي
 .ه١٤٠٩

 -طرطوشــى محمــد بــن الولیــد بــن محمــد بــن خلــف األندلســي، أبــو بكــر ال - والبــدع الحــوادث .٨٨
  .م١٩٩٨ -ه ١٤١٩، ٣ط -دار ابن الجوزي -تحقیق: علي بن حسن الحلبي



 ٢٣٢

عمــادة البحــث العلمــي  -أحمــد بــن محمــود بــن عبــد الوهــاب الشــنقیطي -خبــر الواحــد وحجیتــه .٨٩
 م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، ١ط -بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة

تحقیـــق: د. عبـــد  -ماعیل بـــن إبـــراهیم بـــن المغیـــرة البخـــاريمحمـــد بـــن إســـ -خلـــق أفعـــال العبـــاد .٩٠
  دار المعارف السعودیة، الریاض.  -الرحمن عمیرة

تقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن عبــد الســالم ابــن  -درء تعــارض العقــل والنقــل .٩١
المیة، جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـ -تحقیق:  الدكتور محمد رشاد سالم -تیمیة الحراني 

 م. ١٩٩١ -ه١٤١١، ٢ط -المملكة العربیة السعودیة
إعـــداد: ســـعود بـــن عبـــد هللا بـــن محمـــد  -الدراســـات اللغویـــة عنـــد أبـــي الســـعادات بـــن األثیـــر .٩٢

كلیــة اللغــة العربیــة،  -رســالة ماجســتیر فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمیة -الحســین
 ه.١٤٠٩ -قسم النحو

تحقیـق: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن  -علماء نجـد األعـالم -جدیةالدرر السنیة في األجوبة الن .٩٣
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ٦ط -قاسم

منصـور بـن یـونس بـن  -دقائق أولي النهـى لشـرح المنتهـى المعـروف بشـرح منتهـى اإلرادات .٩٤
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١ط -عالم الكتب -صالح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى

تحقیـق:  -حمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى األصبهانيأبو نعیم أ -النبوة دالئل .٩٥
  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢ط -دار النفائس، بیروت -د. محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس

أحمد بن الحسین بن علي بـن موسـى، أبـو بكـر  -دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة .٩٦
 ه.ـ١٤٠٥، ١ط -دار الكتب العلمیة، بیروت -البیهقي

علــي  -دولــة الســالجقة وبــروز مشــروع إســالمي لمقاومــة التغلغــل البــاطني والغــزو الصــلیبي .٩٧
  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١ط -مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة -محمد الّصّالبي

 -إبـراهیم بـن علـي بـن محمـد، ابـن فرحـون -الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المـذهب .٩٨
  .بیروت -میةدار الكتب العل

 -أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المـالكي الشـهیر بـالقرافي -الذخیرة .٩٩
  .م١٩٩٤، ١ط -بیروت -دار الغرب اإلسالمي -مجموعة من المحققین

أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي، الشـهیر  -التأویل ذم .١٠٠
 ه.١٤٠٦، ١ط -الدار السلفیة، الكویت -تحقیق: بدر بن عبد هللا البدر -بابن قدامة المقدسي

ابن عابـدین، محمـد أمـین بـن عمـر بـن عبـد العزیـز عابـدین  -رد المحتار على الدر المختار .١٠١
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢ط -دار الفكر، بیروت -الدمشقي الحنفي

 -دارمي السجســتانيأبــو ســعید عثمــان بــن ســعید بــن خالــد بــن ســعید الــ -الــرد علــى الجهمیــة .١٠٢
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ٢ط -دار ابن األثیر، الكویت -تحقیق: بدر بن عبد هللا البدر



 ٢٣٣

عبیـد هللا بـن سـعید  -رسالة السجزي إلى أهل زبید في الرد على من أنكـر الحـرف والصـوت .١٠٣
عمـادة البحـث -تحقیـق: محمـد بـا كـریم بـا عبـد هللا -بن حاتم السجزّي الوائلي البكري، أبـو نصـر

 م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ٢ط -علمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورةال
 -أبـو الحسـن علـي بـن إسـماعیل بـن إسـحاق األشـعري -رسالة إلى أهل الثغر بباب األبـواب .١٠٤

عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة اإلســـالمیة، المدینـــة  -تحقیـــق: عبـــد هللا شـــاكر محمـــد الجنیـــدي
 ه.١٤١٣ -المنورة

ائس للنشـــر دار النفـــ -بـــن ســـلیمان بـــن عبـــد هللا األشـــقر العتیبـــيعمـــر  -الرســـل والرســـاالت .١٠٥
 .٤ط -والتوزیع، الكویت

شـهاب الـدین محمـود بـن عبـد هللا  -روح المعاني في تفسیر القرآن العظـیم والسـبع المثـاني .١٠٦
، ١ط-دار الكتــــب العلمیــــة ، بیــــروت -تحقیــــق: علــــي عبــــد البــــاري عطیــــة -الحســــیني األلوســــي

 هـ.١٤١٥
محمـد بـن أبـي  -على أرواح األموات واألحیاء بالدالئل من الكتاب والسـنة الروح في الكالم .١٠٧

 .دار الكتب العلمیة، بیروت -بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة
تحقیـق:  -أبو زكریـا محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف النـووي -روضة الطالبین وعمدة المفتین .١٠٨

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ٣ط -المكتب اإلسالمي، بیروت -زهیر الشاویش
تحقیــق:  -أبــو الحسـن علـي بــن عمـر بــن أحمـد بـن مهــدي بـن مســعود الـدارقطني -رؤیـة هللا .١٠٩

 .ه١٤١١ -مكتبة المنار، األردن -إبراهیم محمد العلي، أحمد فخري الرفاعي
ــة هللا تبــارك وتعــالى .١١٠ أبــو محمــد عبــد الــرحمن بــن عمــر بــن محمــد بــن ســعید التجیبــي  -رؤی

تحقیـق وتخــریج: د. محفـوظ عبــد الـرحمن بــن  -ر المعــروف بـابن النحــاسالمصـري المــالكي البـزا
  .م١٩٨٧ -ه ١٤٠٧، ١ط -الدار العلمیة للطباعة والنشر والتوزیع، نیودلهي -زین هللا السلفي

 -محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد ابـن قـیم الجوزیـة -زاد المعاد في هدي خیـر العبـاد .١١١
 م.١٩٩٤هـ /١٤١٥، ٢٧ط -ر اإلسالمیة، الكویتمكتبة المنا -مؤسسة الرسالة، بیروت 

تحقیـق: حبیـب  -أبو عبـد الـرحمن عبـد هللا بـن المبـارك بـن واضـح الحنظلـي -والرقائق الزهد .١١٢
 بیروت. –دار الكتب العلمیة  -الرحمن األعظمي

 -أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقالني -الزهر النضـر فـي حـال الخضـر .١١٣
  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١ط -مجمع البحوث اإلسالمیة، نیودلهي -مدتحقیق: صالح مقبول أح

أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر الهیتمــــي الســــعدي  -الزواجــــر عــــن اقتــــراف الكبــــائر .١١٤
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١ط -دار الفكر -األنصاري، شهاب الدین شیخ اإلسالم، أبو العباس



 ٢٣٤

الــرحمن محمــد ناصــر  أبــو عبــد -سلســلة األحادیــث الصــحیحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها .١١٥
مكتبـة المعـارف للنشـر والتوزیـع،  -الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشـقودري األلبـاني

 .١ط -الریاض
أبـو عبـد الـرحمن محمـد  -سلسلة األحادیـث الضـعیفة والموضـوعة وأثرهـا السـیئ فـي األمـة .١١٦

 -ار المعارف، الریـاض د -ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني
  م.١٩٩٢-هـ  ١٤١٢، ١ط
تحقیــق:  -أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن هــارون بــن یزیــد الخــّالل البغــدادي الحنبلــي -الســنة .١١٧

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ١ط -دار الرایة، الریاض -د.عطیة الزهراني 
 -أبــو بكــر بــن أبــي عاصــم وهــو أحمــد بــن عمــرو بــن الضــحاك بــن مخلــد الشــیباني -الســنة .١١٨

  م.١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، ١ط -المكتب اإلسالمي -محمد ناصر الدین األلبانيتحقیق: 
تحقیق: د. محمد  -أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني -السنة .١١٩

 .ه١٤٠٦، ١ط -دار ابن القیم، الدمام -سعید سالم القحطاني
مد ناصر الدین األلباني تحقیق: مح -ابي عبدهللا محمد بن یزید القزویني – سنن ابن ماجه .١٢٠
  .١ط–مكتبة المعارف، الریاض  -اعتنى به: مشهور سلمان –
تحقیـق: العالمـة محمـد ناصـر  -أبو داود سلیمان بن األشعث السجسـتاني -سنن ابي داوود .١٢١

  .١ط –مكتبة المعارف، الریاض -اعتنى به: مشهور سلمان –الدین األلباني
تحقیـق: محمـد ناصـر الـدین  -وسى الترمذيمحمد بن عیسى بن سورة بن م -سنن الترمذي .١٢٢

  .١ط –مكتبة المعارف، الریاض -اعتنى به: مشهور سلمان –األلباني
 -أحمـــد بـــن الحســـین بـــن علـــي بـــن موســـى الخراســـاني، أبـــو بكـــر البیهقـــي -الســـنن الصـــغیر .١٢٣

 -هـــ ١٤١٠، ١ط -جامعـة الدراسـات اإلسـالمیة، باكسـتان -تحقیـق: عبـد المعطـي أمـین قلعجـي
  .م١٩٨٩

تحقیـق: محمــد ناصـر الــدین  -أبـو عبــد الـرحمن أحمــد بـن شــعیب بـن علــي - النســائي سـنن .١٢٤
  .١ط -مكتبة المعارف، الریاض -اعتنى به: مشهور سلمان –األلباني 

تحقیــق:  -شــمس الـدین محمـد بـن أحمـد بــن عثمـان بـن قایمـاز الـذهبي -سـیر أعـالم النـبالء .١٢٥
هــــ، ١٤٠٥، ٣ط -سســـة الرســـالةمؤ  -مجموعـــة مـــن المحققـــین بإشـــراف الشـــیخ شـــعیب األرنـــؤوط

 .م١٩٨٥
 -البـن األثیـر ابـي السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري -الشافي في شرح مسند الشـافعي .١٢٦

 - ه١٤٢٦، ١ط -مكتبــــة الرشــــد، الریــــاض -یاســــر بــــن ابــــراهیمبــــن ســــلیمان،  تحقیــــق:  أحمــــد
  .م٢٠٠٥



 ٢٣٥

العكــري عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد  -شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب .١٢٧
دار ابـــن كثیـــر،  -خـــرج أحادیثـــه: عبـــد القـــادر األرنـــؤوط -تحقیـــق: محمـــود األرنـــؤوط -الحنبلـــي
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١ط -بیروت -دمشق

ــاد أهــل الســنة والجماعــة .١٢٨ أبــو القاســم هبــة هللا بــن الحســن بــن منصــور  -شــرح أصــول اعتق
 -ار طیبـة، السـعودیةد -تحقیـق: أحمـد بـن سـعد بـن حمـدان الغامـدي -الطبري الـرازي الاللكـائي

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٨ط
حققـه وعلـق علیـه: خالـد بـن  -أبو محمد الحسـن بـن علـي بـن خلـف البربهـاري -شرح السنة .١٢٩

  .م٢٠٠٠-ه١٤٢١، ٣ط -دار السلف، دار الصمیعي، السعودیة -قاسم الّردادي
 تحقیـق: -أبو محمد الحسـین بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراء البغـوي الشـافعي -شرح السنة .١٣٠

 -هــــــ ١٤٠٣، ٢ط -المكتـــــب اإلســـــالمي، دمشـــــق -شـــــعیب األرنـــــؤوط، محمـــــد زهیـــــر الشـــــاویش
  .م١٩٨٣

إســماعیل بــن یحیــى بــن إســماعیل، أبــو  -المزنــي شــرح الســنة معتقــد إســماعیل بــن یحیــى .١٣١
 -هـــ ١٤١٥، ١ط -مكتبــة الغربــاء األثریــة، الســعودیة -تحقیــق: جمــال عــزون -إبــراهیم المزنــي

 م.١٩٩٥
تحقیق: محمد مطیع الحـافظ، محمـد  -عبد الغني الغنیمي المیداني –یةشرح العقیدة الطحاو  .١٣٢

  .٢٠٠٠ -ه١٤٢١، ٢ط -دار الفكر المعاصر، بیروت، دار الفكر، دمشق -ریاض المالح
ــة .١٣٣ ــدة الطحاوی  -محمــد بــن عــالء الــدین علــّي بــن محمــد ابــن أبــي العــز الحنفــي -شــرح العقی

، ١ط -دار السالم للطباعـة والنشـر -لبانيتحقیق: جماعة من العلماء، تخریج: ناصر الدین األ
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

ضــبط نصــه وخــّرج أحادیثــه: علــوي بــن عبــد  -خلیــل حســن هــّراس -شــرح العقیــدة الواســطیة .١٣٤
  هـ.١٤١٥، ٣ط -الخبر –دار الهجرة للنشر والتوزیع  -القادر السقاف

محمـد محمـد راجعـه وخـرج أحادیثـه:  -محمـد بـن صـالح العثیمـین – شرح العقیدة الوسـیطیة .١٣٥
  .مكتبة اإلیمان ، المنصورة –تامر 

أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد السـالم بـن عبـد هللا بـن أبـي  -شرح حدیث النزول .١٣٦
 .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧، ٥ط -المكتب اإلسالمي، بیروت -القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني

مكتبة الدار، المدینة  -مانعبد هللا بن محمد الغنی -شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري .١٣٧
 ه.ـ١٤٠٥، ١ط-المنورة

أبو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـالمة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة األزدي  -شرح مشكل اآلثار .١٣٨
  .م١٤٩٤ -هـ١٤١٥، ١ط -مؤسسة الرسالة -تحقیق: شعیب األرنؤوط -المعروف بالطحاوي



 ٢٣٦

تحقیـق:  الـدكتور عبـد  -يأبو بكر محمد بن الحسین بن عبد هللا اآلجـّرّي البغـداد -الشریعة .١٣٩
  م.١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠، ٢ط -دار الوطن، الریاض -هللا بن عمر بن سلیمان الدمیجي

النـدوي تحقیق: مختار أحمـد  -أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیهقي -اإلیمان شعب .١٤٠
 -هـــــ ١٤٢٣، ١ط -الهنــــدلســــلفیة، الــــدار ا ،الریــــاضمكتبــــة الرشــــد،  -عبــــد العلــــي عبــــد الحمیــــد

  .م٢٠٠٣
القاضـــي عیـــاض بـــن موســـى بـــن عیـــاض بـــن عمـــرون  -المصـــطفى الشـــفا بتعریـــف حقـــوق .١٤١

 .هـ١٤٠٧، ٢ط -دارالفیحاء، عمان -الیحصبي السبتي، أبو الفضل
محمد بن أبي بكر بن أیـوب بـن  -والتعلیل شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة .١٤٢

  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ -دار المعرفة، لبنان -سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة
تقي الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد  -الرسول الصارم المسلول على شاتم .١٤٣

 .المملكة العربیة السعودیة -تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید -السالم ابن تیمیة الحراني
 دار الكتب العلمیة، -أحمد بن علي الفزاري القلقشندي -اإلنشاء صبح األعشى في صناعة .١٤٤

 ).١٨/  ٤(-بیروت
 -أبــو نصــر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي -الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة .١٤٥

  م.١٩٨٧هـ ١٤٠٧، ٤ط -دار العلم للمالیین، بیروت -تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار
أبـو بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن خزیمـة بـن المغیـرة بـن صـالح بـن بكـر  -صحیح ابـن خزیمـة .١٤٦

  المكتب اإلسالمي.  -تحقیق:  د. محمد مصطفى األعظمي -السلمي النیسابوري
الجــامع المســند الصــحیح المختصــر مــن أمــور رســول هللا صــلى هللا علیــه = صــحیح البخــاري .١٤٧

قـام علـى نشـره:  -الحافظ محمد بن إسماعیل أبو عبـدهللا البخـاري الجعفـي -وسلم وسننه وأیامه 
 .الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة –ريعلي بن حسن بن علي بن علي بن الحمید الحلبي األث

 .٥ط -مكتبة المعارف، الریاض -محمد ناصر الدین األلباني -صحیح الترغیب والترهیب .١٤٨
أبو عبد الرحمن محمـد ناصـر الـدین، بـن الحـاج نـوح بـن  -صحیح الجامع الصغیر وزیاداته .١٤٩

 .المكتب اإلسالمي -نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني
ند الصــحیح المختصــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل، عــن رســول المســ= صــحیح مســلم .١٥٠

، ١دار الفكر، بیروت ط -تحقیق: صدقي العطار –لإلمام مسلم بن الحجاج النیسابوري  �هللا 
  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤

 -مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزیــع، الریــاض -محمــد ناصــر الــدین األلبــاني -صــالة التــراویح .١٥١
 .ه١٤٢١ – ١ط
 -محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة -م تاركهاالصالة وأحكا .١٥٢

 .مكتبة الثقافة بالمدینة المنورة



 ٢٣٧

محمد بن أبي بكر بن أیـوب بـن سـعد  -الصواعق المرسلة في الرد على الجهمیة والمعطلة .١٥٣
 -دار العاصـمة، الریـاض -تحقیـق:  علـي بـن محمـد الـدخیل هللا -شمس الدین ابن قـیم الجوزیـة

 ه.ـ١٤٠٨، ١ط
أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدین، بـن الحـاج نـوح بـن  -ضعیف الجامع الصغیر وزیادته .١٥٤

 المكتب اإلسالمي. -أشرف على طبعه: زهیر الشاویش -نجاتي بن آدم، األلباني
 -تحقیق: محمد حامد الفقي -أبو الحسین ابن أبي یعلى، محمد بن محمد -طبقات الحنابلة .١٥٥

 .تدار المعرفة، بیرو 
تحقیق: د. محمود  -تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي -طبقات الشافعیة الكبرى .١٥٦

 ه.١٤١٣، ٢ط -باعة والنشر والتوزیعهجر للط -محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو
محمد بن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین ابـن  -طریق الهجرتین وباب السعادتین .١٥٧

 .ه١٣٩٤، ٢ط -السلفیة، القاهرةدار  -قیم الجوزیة
تحقیــق: محمــد  -محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قایمــاز الــذهبي -العبــر فــي خبــر مــن غبــر .١٥٨

 .بیروت –دار الكتب العلمیة  -السعید بن بسیوني زغلول
تحقیـق:  -تقي الدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد السـالم ابـن تیمیـة -العبودیة .١٥٩

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٧ط -مكتب اإلسالمي، بیروتال -محمد زهیر الشاویش
محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین ابـن  -عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین .١٦٠

، ٣ط -دار ابــــــن كثیــــــر، دمشــــــق، بیروت،مكتبــــــة دار التــــــراث، المدینــــــة المنــــــورة -قـــــیم الجوزیــــــة
 م.١٩٨٩ -هـ١٤٠٩

یـــــان المعــــروف بــــأبي الشـــــیخ أبــــو محمـــــد عبــــد هللا بــــن محمــــد بـــــن جعفــــر بــــن ح -العظمــــة .١٦١
، ١ط -دار العاصـمة، الریـاض -تحقیق: رضاء هللا بن محمد إدریـس المبـاركفوري -األصبهاني

  .ه١٤٠٨
 .م٢٠٠٢ -١٤٢٣ -علي حسن بن علي بن عبد الحمید الحلبي -علم أصول البدع .١٦٢
ــار وســقیمه .١٦٣ ــار فــي إیضــاح صــحیح األخب ــي الغف ــو للعل أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد  -العل

 -هــ ١٤١٦، ١ط -مكتبـة أضـواء السـلف، الریـاض -تحقیق: أشرف بن عبد المقصود -يالذهب
 م.١٩٩٥

أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن  -عمدة القـاري شـرح صـحیح البخـاري .١٦٤
 .دار إحیاء التراث العربي، بیروت -حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى

أشـرف بــن أمیــر بـن علــي بــن حیـدر، أبــو عبــد محمــد  -عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود .١٦٥
 .ه١٤١٥، ٢ط-دار الكتب العلمیة، بیروت -الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي



 ٢٣٨

أبـو الحسـن سـید الـدین علـي بـن أبـي علـي بـن محمـد بـن سـالم  -غایة المرام في علـم الكـالم .١٦٦
ن اإلســـالمیة، المجلـــس األعلـــى للشـــئو  -تحقیـــق: حســـن محمـــود عبـــد اللطیـــف -الثعلبـــي اآلمـــدي

 .القاهرة
أبـــو ســـلیمان حمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم بـــن الخطـــاب البســـتي المعـــروف  -غریـــب الحـــدیث .١٦٧

 -تحقیــق: عبــد الكــریم إبــراهیم الغربــاوي، وخــرج أحادیثــه: عبــد القیــوم عبــد رب النبــي -بالخطــابي
  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ -دار الفكر

تحقیـق: د. محمـد  -الهـروي البغـداديأبو عبید القاسم بن سّالم بن عبد هللا  -غریب الحدیث .١٦٨
 -هــــ ١٣٨٤، ١ط -الـــدكن  -مطبعـــة دائـــرة المعــارف العثمانیـــة، حیـــدر آبــاد -عبــد المعیـــد خــان

  .م١٩٦٤
تحقیـق:  -جمـال الـدین أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي -غریب الحـدیث .١٦٩

 .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥، ١ط -دار الكتب العلمیة، بیروت -الدكتور عبد المعطي أمین القلعجي
جمع وترتیب: أحمد بن عبد  -اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء -فتاوى اللجنة الدائمة .١٧٠

 الریاض. –اإلدارة العامة للطبع -رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء -الرزاق الدویش
ــد .١٧١ ــن عب ــراهیم ب ــن إب ــد ب ــاوى ورســائل الشــیخ محم محمــد بــن إبــراهیم بــن عبــد  -اللطیــف فت

، ١ط -مطبعـــة الحكومـــة بمكـــة المكرمـــة -تحقیـــق: محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن قاســـم -اللطیـــف
 .ه١٣٩٩

ـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري .١٧٢ ـــتح الب أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل العســـقالني  -ف
 .هـ١٣٧٩دار المعرفة ، بیروت،  -الشافعي

 -نبلــيزیــن الــدین عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب الح -فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري .١٧٣
مكتبــــة الغربــــاء األثریــــة، المدینــــة النبویــــة، مكتــــب تحقیــــق دار  -تحقیــــق: مجموعــــة مــــن العلمــــاء

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١ط -الحرمین، القاهرة
  .دار الفكر -كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام -فتح القدیر .١٧٤
دار ابـــن كثیـــر،  -كاني الیمنـــيمحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد هللا الشـــو  -فـــتح القـــدیر .١٧٥

 .ه١٤١٤، ١ط -دمشق، دار الكلم الطیب، بیروت
تحقیق:  -عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب -فتح المجید شرح كتاب التوحید .١٧٦

 .م١٩٥٧ -هـ١٣٧٧، ٧ط -مطبعة السنة المحمدیة، القاهرة -محمد حامد الفقي
دار الـــوطن  -ن محمـــد العثیمـــینمحمـــد بـــن صـــالح بـــ -فـــتح رب البریـــة بتلخـــیص الحمویـــة .١٧٧

  للنشر، الریاض. 
تحقیـق: د. حمـد  -أحمد بن عبـد الحلـیم بـن عبـد السـالم ابـن تیمیـة -الفتوى الحمویة الكبرى .١٧٨

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ٢ط -دار الصمیعي، الریاض -بن عبد المحسن التویجري



 ٢٣٩

ــة .١٧٩ ــة الناجی ــان الفرق ــین الفــرق وبی عبــد هللا  عبــد القــاهر بــن طــاهر بــن محمــد بــن -الفــرق ب
  م.١٩٧٧، ٢ط -دار اآلفاق الجدیدة، بیروت -البغدادي

 -د. غالب بن علي عـواجي -فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبیان موقف اإلسالم منها .١٨٠
 .م٢٠٠١ -ه ١٤٢٢، ٤ط -المكتبة العصریة الذهبیة للطباعة والنشر والتسویق، جدة

م بــن ن عبــد الحلــیم بــن عبــد الســالأحمــد بــ -الفرقــان بــین أولیــاء الــرحمن وأولیــاء الشــیطان .١٨١
 -هــــ ١٤٠٥-مكتبـــة دار البیـــان، دمشـــق -حققـــه وخـــرج أحادیثـــه: عبـــد القـــادر األرنـــؤوط -تیمیـــة

  .م١٩٨٥
مجلـة الجامعـة اإلسـالمیة،  -د. سـعد عبـد هللا عاشـور -فصل المقال في ابن صیاد والـدجال .١٨٢

 م.٢٠٠٢، ٣٥٤ -٣٠٥المجلد العاشر، العدد الثاني، ص
أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم األندلسـي  -واألهـواء والنحـل الفصل في الملـل .١٨٣

 مكتبة الخانجي، القاهرة. -القرطبي الظاهري
مكتبــة الفرقــان، اإلمــارات  -أبــو حنیفــة النعمــان بــن ثابــت بــن زوطــي بــن مــاه -الفقــه األكبــر .١٨٤

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١ط -العربیة
د المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین زین الدین محم -فیض القدیر شرح الجامع الصغیر .١٨٥

ـــم المنـــاوي  ، ١ط -المكتبـــة التجاریـــة الكبـــرى، مصـــر -بـــن علـــي بـــن زیـــن العابـــدین الحـــدادي ث
 .هـ١٣٥٦

تحقیـق: مكتـب تحقیـق التـراث  -أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى -لقاموس المحیطا .١٨٦
هـ ١٤٢٦، ٨ط -سالة، بیروتمؤسسة الر  -في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعیم العرقسوسي

 .م٢٠٠٥ -
ـتحقیق: عبـد هللا بـن  -أبـو بكـر جعفـر بـن محمـد بـن الحسـن بـن المسـتفاض الفریـابي -القدر .١٨٧

  .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨، ١ط -أضواء السلف -حمد المنصور
دار النفائس للنشر والتوزیع،  -عمر بن سلیمان بن عبد هللا األشقر العتیبي -القضاء والقدر .١٨٨

 .م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٥ ،١٣ط -األردن
خـرج أحادیثـه  -محمد بن صالح العثیمـین -القواعد المثلى في صفات هللا وأسمائه الحسنى .١٨٩

  مكتبة اإلیمان، المنصورة. -وعلق علیه: محمد بیومي
دار ابـن الجـوزي،  -محمـد بـن صـالح بـن محمـد العثیمـین -القول المفید على كتاب التوحید .١٩٠

  .هـ١٤٢٤، محرم ٢ط -المملكة العربیة السعودیة
أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطیــب  -القــول فــي علــم النجــوم .١٩١

ـــــن محمـــــد الســـــعید -البغـــــدادي ـــــق: یوســـــف ب ـــــاض -تحقی ـــــس، الری  -هــــــ ١٤٢٠، ١ط -دار أطل
 .م١٩٩٩



 ٢٤٠

اختصـرها: العالمـة أحمـد  -أبو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجـاج المـروزي -قیام رمضان .١٩٢
  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١ط -أكادمي، باكستان حدیث -بن علي المقریزي

أبو محمد موفق الدین عبد هللا بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة،  -الكافي في فقه اإلمام أحمد .١٩٣
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١ط -دار الكتب العلمیة -الشهیر بابن قدامة المقدسي

تحقیـق:  -علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد، عـز الـدین ابـن األثیـر -الكامل فـي التـاریخ .١٩٤
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧ -١ط -لبنان -دار الكتاب العربي، بیروت -عمر عبد السالم تدمري

دار النـدوة  -شمس الدین أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي -الكبائر .١٩٥
 .الجدیدة، بیروت

أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزیمــة بــن  -كتــاب التوحیــد وٕاثبــات صــفات الــرب عــز وجــل .١٩٦
 -مكتبة الرشد، الریاض -تحقیق: عبد العزیز بن إبراهیم الشهوان -غیرة بن صالح النیسابوريالم
 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٥ط
أبو بكر بن أبي شیبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهیم  -الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار .١٩٧
  هـ. ١٤٠٩، ١ط -مكتبة الرشد، الریاض -تحقیق: كمال یوسف الحوت -
أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخشـري  -ن حقائق غوامض التنزیـلالكشاف ع .١٩٨

 ه.١٤٠٧،  ٣ط -دار الكتاب العربي، بیروت -جار هللا
مصطفى بن عبـد هللا كاتـب جلبـي القسـطنطیني  -ف الظنون عن أسامي الكتب والفنونكش .١٩٩

  .م١٩٤١ -مكتبة المثنى، بغداد  -خلیفةالمشهور باسم حاجي خلیفة أو الحاج 
 .هـ١٤١٤ -٣ط -بیروت -دار صادر -محمد بن مكرم ابن منظور -لسان العرب .٢٠٠
زیـن الـدین عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن   -لطائف المعـارف فیمـا لمواسـم العـام مـن الوظـائف .٢٠١

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١ط -دار ابن حزم للطباعة والنشر -رجب بن الحسن، الحنبلي
عبـد الملـك بـن عبـد هللا بـن یوسـف بـن  -لمع األدلة في قواعد عقائـد أهـل السـنة والجماعـة .٢٠٢

، ٢ط -عــــالم الكتــــب، لبنــــان -تحقیــــق:  فوقیــــة حســــین محمــــود -محمــــد الجــــویني، أبــــو المعــــالي
  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

لوامـــع األنـــوار البهیـــة وســـواطع األســـرار األثریـــة لشـــرح الـــدرة المضـــیة فـــي عقـــد الفرقـــة  .٢٠٣
 ،٢ط-، دمشــقسســة الخــافقینمؤ  -محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاریني أبــو العــون -المرضــیة

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢
إبـراهیم بـن محمـد بـن عبـد هللا بـن محمـد ابـن مفلـح، أبـو إسـحاق،  -المبدع في شـرح المقنـع .٢٠٤

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط -دار الكتب العلمیة، بیروت -برهان الدین



 ٢٤١

ــة .٢٠٥ ــدة الطحاوی أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســالمة بــن عبــد الملــك المعــروف  -مــتن العقی
، ٢ط -المكتـــب اإلســـالمي، بیـــروت -شـــرح وتعلیـــق: محمـــد ناصـــر الـــدین األلبـــاني -اويبالطحـــ
 .ه١٤١٤

دراســـة وتحقیـــق: زهیـــر عبـــد  -أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــاء القزوینـــي الـــرازي -مجمـــل اللغـــة .٢٠٦
 .م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦، ٢ط -مؤسسة الرسالة، بیروت -المحسن سلطان

تحقیـق:  -د الحلـیم بـن تیمیـة الحرانـيتقـي الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـ -مجمـوع الفتـاوى .٢٠٧
 -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة -عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

  م.١٩٩٥ -هـ١٤١٦
  .دار الفكر -أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي -المجموع شرح المهذب .٢٠٨
 -العزیـز بـن عبـد هللا بـن بـاز عبـد  -مجموع فتاوى العالمـة عبـد العزیـز بـن بـاز رحمـه هللا .٢٠٩

  .أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشویعر
جمـع وترتیـب فهـد  -محمـد بـن صـالح بـن محمـد العثیمـین -مجموع فتاوى ورسائل العثیمین .٢١٠

 ه. ١٤١٣ -دار الثریا -دار الوطن  -بن ناصر بن إبراهیم السلیمان
ــــة .٢١١ دار العاصــــمة،  -ألعــــالملــــبعض علمــــاء نجــــد ا - مجموعــــة الرســــائل والمســــائل النجدی

حمـد بـن ناصـر بـن عثمـان بـن  -ه مجموعـة الرسـائل والمسـائل والفتـاوى١٣٤٩، ١ط -الریاض
 .هـ١٣٩٨، ١ط -دار ثقیف للنشر والتألیف، الطائف -معمر النجدي

 -تحقیـق:  یوسـف الشـیخ محمـد -أبـو عبـد هللا محمـد بـن أبـي بكـر الـرازي -مختار الصـحاح .٢١٢
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٥ط -نموذجیة، صیداالدار ال -المكتبة العصریة

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سـعد  -مختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة .٢١٣
اختصــره: محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــریم بــن رضــوان البعلــي  -شــمس الــدین ابــن قــیم الجوزیــة
 -هـــ ١٤٢٢، ١ط -دار الحــدیث، القــاهرة -تحقیــق:  ســید إبــراهیم -شــمس الــدین، ابــن الموصــلي

 م.٢٠٠١
أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قایمــاز  -مختصــر العلــو للعلــي العظــیم للــذهبي .٢١٤

-هـــ٢،١٤١٢ط -المكتـب اإلسـالمي -تحقیـق واختصـار: محمـد ناصـر الـدین األلبـاني -الـذهبي
 .م١٩٩١

ین محمد بن علي بـن أحمـد ، أبـو عبـد هللا، بـدر الـد -مختصر الفتاوى المصریة البن تیمیة .٢١٥
 .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦، ٢ط -دار ابن القیم، الدمام -تحقیق: محمد حامد الفقي -البعليّ 

دار الســالم للنشــر والتوزیــع،  -عبــد هللا بــن أحمــد بــن علــي الزیــد -مختصــر تفســیر البغــوي .٢١٦
 .ه١٤١٦، ١ط -الریاض



 ٢٤٢

 -تحقیـق: خلیـل إبـراهم جفـال -أبو الحسن علي بن إسماعیل بـن سـیده المرسـي -المخصص .٢١٧
 .م١٩٩٦هـ ١٤١٧، ١ط -اء التراث العربي، بیروتدار إحی

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد  -مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین .٢١٨
 - ه١٤١٦، ٣ط -الكتـــاب العربــي، بیـــروت دار -تحقیــق: محمـــد البغــدادي -ابــن قــیم الجوزیـــة

  .م١٩٩٦
ســالمیة واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد، وزارة الشــؤون اإل -عبــد الــرزاق عفیفــي -مــذكرة التوحیــد .٢١٩

 ه.١٤٢٠، ١ط -عربیة السعودیةالمملكة ال
دار ابــن  -أحمــد بــن عبــد الكــریم القاضــي -مــذهب أهــل التفــویض فــي نصــوص الصــفات .٢٢٠

 ه.١٤٢٤، ٢ط -الجوزي
تحقیـق:  -أبو عبـد هللا الحـاكم محمـد بـن عبـد هللا  النیسـابوري  -المستدرك على الصحیحین .٢٢١

 م. ١٩٩٠ – ١٤١١، ١ط -دار الكتب العلمیة، بیروت -در عطا: مصطفى عبد القا
 -محمـد عبـد السـالم عبـد الشـافي -أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسـي -المستصفى .٢٢٢

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١ط -دار الكتب العلمیة
عــادل  -تحقیــق: شــعیب األرنــؤوط  -أبــو عبــد هللا أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل -مســند أحمــد .٢٢٣

 م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، ١ط -مؤسسة الرسالة -مرشد، وآخرون
 -أبو یعقوب إسحاق بن إبراهیم بن مخلد المعروف بـ ابـن راهویـه -مسند إسحاق بن راهویه .٢٢٤
 –ه١٤١٢، ١ط -یمــــان، المدینــــة المنــــورةمكتبــــة اإل -حقیــــق: د.عبــــد الغفــــور بــــن عبــــد الحــــقت

 .م١٩٩١
تحقیـق:  -ن بهـرام الـدارميأبو محمد عبد هللا بـن عبـد الـرحمن بـن الفضـل بـ -مسند الدارمي .٢٢٥

 ١٤١٢، ١ط -دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة -حسین سلیم أسد الداراني
  م. ٢٠٠٠ -هـ 

دار الكتـب  -أبو عبد هللا محمد بن إدریس بن العبـاس بـن عثمـان الشـافعي -مسند الشافعي .٢٢٦
 .ه١٤٠٠-العلمیة، بیروت

أیــــوب بــــن مطیــــر اللخمــــي الشــــامي، أبــــو القاســــم ســــلیمان بــــن أحمــــد بــــن  -مســــند الشــــامین .٢٢٧
 -هــ ١٤٠٥، ١ط -مؤسسة الرسالة، بیروت -تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي -الطبراني
  .م١٩٨٤

عیـاض بـن موسـى بـن عیـاض بـن عمـرون الیحصـبي  -مشارق األنوار على صحاح اآلثـار .٢٢٨
 .دار النشر المكتبة العتیقة ودار التراث -السبتي، أبو الفضل

تحقیــق:  -أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحمیــري الیمــاني الصــنعاني -نفالمصــ .٢٢٩
 .ه١٤٠٣، ٢ط -بیروت –المكتب اإلسالمي  -حبیب الرحمن األعظمي



 ٢٤٣

 -حـافظ بـن أحمـد بـن علـي الحكمـي -معارج القبول بشرح سلم الوصول إلـى علـم األصـول .٢٣٠
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ،١ط -دار ابن القیم، الدمام -تحقیق: عمر بن محمود أبو عم

ــل فــي تفســیر القــرآن .٢٣١ محیــي الســنة، أبــو محمــد الحســین بــن  -= تفســیر البغــويمعــالم التنزی
حققــه وخــرج أحادیثــه: محمــد عبــد هللا النمــر، عثمــان جمعــة ضــمیریة، ســلیمان  -مســعود البغــوي
 .م١٩٩٧ -ه ١٤١٧، ٤ط -دار طیبة للنشر والتوزیع -مسلم الحرش

أبــو ســلیمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن الخطــاب  -دمعــالم الســنن شــرح ســنن أبــي داو  .٢٣٢
 .م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١، ١ط -المطبعة العلمیة، حلب -البستي المعروف بالخطابي

 -محمـد بـن خلیفـة بـن علـي التمیمـي -معتقد أهل السنة والجماعة فـي أسـماء هللا الحسـنى .٢٣٣
  م.١٩٩٩هـ/١٤١٩، ١ط -أضواء السلف، الریاض

ــ .٢٣٤ ــد أهــل الســنة والجماعــة ف ــد األســماء والصــفاتمعتق محمــد بــن خلیفــة بــن علــي  -ي توحی
  م.١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ١ط -أضواء السلف، الریاض -التمیمي

ـــر اللخمـــي الشـــامي، أبـــو القاســـم  -المعجـــم األوســـط .٢٣٥ ســـلیمان بـــن أحمـــد بـــن أیـــوب بـــن مطی
دار الحــرمین،  -، عبــد المحســن بــن إبــراهیم الحســینيوض هللاتحقیــق: طــارق بــن عــ -الطبرانــي

  .القاهرة
ـــدان .٢٣٦ ـــد هللا الحمـــوي -معجـــم البل ـــدین یـــاقوت بـــن عب ، ٢ط -دار صـــادر، بیـــروت -شـــهاب ال

  م١٩٩٥
 -سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني -المعجم الكبیر .٢٣٧

  م.١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥، ١ط -دار الصمیعي، الریاض -تحقیق:  الشیخ حمدي السلفي
تحقیــق:  -فـارس بــن زكریـاء القزوینــي الــرازي، أبـو الحســینأحمــد بــن  -معجـم مقــاییس اللغــة .٢٣٨

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ -دار الفكر -عبد السالم محمد هارون
تحقیــق:  -أحمــد بــن الحسـین بــن علــي بــن موســى، أبــو بكــر البیهقــي -معرفــة الســنن واآلثــار .٢٣٩

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ١ط -دار الوفاء، القاهرة  -عبد المعطي أمین قلعجي
دار  -ن عبد السید ابن على، أبو الفتح، برهان الدین الخوارزمي المطّرزىّ ناصر ب -المغرب .٢٤٠

 .الكتاب العربي
أبو محمد موفق الـدین عبـد هللا بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجمـاعیلي المقدسـي  -المغني .٢٤١

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ -مكتبة القاهرة -ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي
شـمس الـدین، محمـد بـن أحمـد الخطیـب  -لـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجمغني المحتاج إ .٢٤٢

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ١ط -دار الكتب العلمیة -الشربیني الشافعي
أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الـرازي الملقـب  -مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر .٢٤٣

 .هـ ١٤٢٠،  ٣ط -راث العربي ، بیروت دار إحیاء الت -بفخر الدین الرازي خطیب الري



 ٢٤٤

محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد  -مفتــاح دار الســعادة ومنشــور والیــة العلــم واإلرادة .٢٤٤
 .دار الكتب العلمیة، بیروت -شمس الدین ابن قیم الجوزیة

 -أبو القاسـم الحسـین بـن محمـد المعـروف بالراغـب األصـفهانى -المفردات في غریب القرآن .٢٤٥
 .ه١٤١٢، ١ط -دار القلم، الدار الشامیة، دمشق -عدنان الداودي تحقیق: صفوان

أبو الحسن علي بن إسماعیل بـن إسـحاق بـن سـالم  -مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلین .٢٤٦
  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١ط -المكتبة العصریة -تحقیق:  نعیم زرزور -بن إسماعیل األشعري

مؤسســة  -بــن أبــى بكــر أحمــد الشهرســتانيأبــو الفــتح محمــد بــن عبــد الكــریم  -الملــل والنحــل .٢٤٧
  الحلبي

ابــن قــیم محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد  -المنــار المنیــف فــي الصــحیح والضــعیف .٢٤٨
-هــ١٣٩٠، ١ط -مكتبـة المطبوعـات اإلسـالمیة، حلـب -تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة -الجوزیة
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  ملخص البحث                                    

لعقیدة أهل السنة  – والمخالفین الموافقین –إن االهتمام بعقائد العلماء المسلمین المشهورین      
والجماعة، وٕابرازها وعرضها، من األمور المهمة في توعیة الناس، وفي تسهیل الوصول إلى مواطن 

  تناول هؤالء العلماء لمسائل العقیدة، واالستفادة منها لطالب العلم والباحثین. 
لذلك جاء هذا البحث لدراسة اآلراء االعتقادیة ألحد أئمة اإلسالم المشهورین، وهو اإلمام      

المبارك بن محمد بن األثیر، وهو صاحب المؤلفات المشهورة، والتي قد ال یخلو منها كتاب أو 
  بحث أو رسالة إال واستفاد ونقل منها.

فصول، الفصل التمهیدي في ترجمة ابن وجاء هذا البحث مشتمًال على فصل تمهیدي وثالثة      
  األثیر، وبیان منهجه في تقریر مسائل العقیدة.

والفصل األول في بیان منهجه في توحید هللا تعالى، وتكون من أربعة مباحث، في بیان      
منهجه في تعریف التوحید وبیان أقسامه، وفي توحید الربوبیة، وفي توحید األسماء والصفات، وفي 

  أللوهیة.توحید ا
والفصل الثاني في بیان منهجه في باقي أركان اإلیمان، وتكون من أربعة مباحث، في بیان      

منهجه في اإلیمان ومرتكب الكبیرة، وفي اإلیمان بالرسل، وفي اإلیمان بالیوم اآلخر، وفي اإلیمان 
  بالقضاء والقدر.

دعة، وتكون من أربعة مباحث، في بیان والفصل الثالث في بیان منهجه في البدع والفرق المبت     
منهجه في تعریف البدعة لغًة واصطالحًا، وفي أقسام البدعة، وفي الصالة خلف المبتدع، وفي 

  ذكره بعض الفرق المبتدعة.
  وافق أهل السنة والجماعة في بعض المسائل، وخالفهم في أخرى.     
المتكلمین في األغلب، واعتمد التأویل،  في تعریف التوحید، وتوحید األسماء والصفات وافق     

  وفي توحید األلوهیة وافق أهل السنة في الجملة.
في مباحث الفصل الثاني وافق أهل السنة في الجملة، وخالفهم في القول بحیاة الخضر إلى      

  اآلن، ونبوة بعض النساء، وفي أفعال العباد.
  الجملة، وخالفهم في أقسام البدع.في مباحث الفصل الثاني وافق أهل السنة في      

  
  
  
  

  

  

  



 ٢٥٠

Abastract                                         
 
      The interest in the tenets renowned Muslim scholars - approvers - the 
doctrine of the Sunnis and the community, and highlighted and displayed, 
is important to educate the people, and in facilitating access to eating these 
citizen scientists to matters of faith, and its use for science students and 
researchers. 
      So this came to study the views of belief to a famous imams of Islam, 
which is the holy Imam bin Mohammed bin ether, which is his famous 
writings, which may not without a book or research or message only 
benefited and transferred. 
      The research encompassing an introductory chapter, three chapters, the 
introductory chapter in the translation of Ibn al-Athir, and a statement 
carried on his self-belief issues. 
      The first chapter in a statement carried on his unification of God, and 
be one of the four topics, in a statement carried on his definition of 
monotheism and the statement of its divisions, and in the unification of the 
Godhead, and the standardization of names and attributes, and the 
unification of divinity. 
      The second chapter in a statement carried on his in the rest of the pillars 
of faith, and be one of the four topics, in a statement carried on his great 
faith and the perpetrator, and in the belief in the Messengers, and Belief in 
the Last Day, and fatalism. 
      The third chapter in a statement carried on his heresies and innovated 
difference, and be one of the four topics, in a statement carried on his 
definition language heresy and idiomatically, In sections heresy, and pray 
behind the innovators, and mentioned some of the teams innovated. 
And approved the Sunnis and the community in some of the issues, and 
disagreed in the other. 
      In the definition of uniformity and standardization of names and 
attributes and speakers mostly agreed, and adopted the interpretation, and 
in the unification of divinity and approved by the Sunnis in the sentence. 
Investigation in the second quarter and approved the Sunnis in the 
sentence, and pious to say Greens to life now, and the prophecy of some 
women, and in the actions of people. 
      Investigation in the second quarter and approved the Sunnis in the 
sentence, and disagreed in sections fads. 

 




