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 املقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، وسيئات                
هو املهتدي ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا                أعمالنا  من يهده اهللا ف     

وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم تسليماً                 
 . كثرياً إىل يوم الدين 

إن موضوع السببية من املواضيع اليت شغلت الناس منذ قدمي الزمان ، من لدن              أما بعد ف  
فئات اشتغل هبا    و ، وقتنا احلاضر     إىل  عليه الصالة والسالم إىل نبينا حممد        نيب اهللا نوح  

  .اجلاهلني عامة واملفكرين والالعلماء ، ومن الكافرين واملؤمنني من  من الناس ، ةمتعدد

حقاً أو باطالً ، وكان     سواء كان   وكان لكل عصر وفئة تصورها اخلاص عن السببية         
مل متعددة ليس هذا حمل بسطها ،       اتفي تارة أخرى ، نتيجة عو     وخي،  هذا التصور يربز تارة     

الصحيح عند قوة نور النبوة ، وقرب العهد باألنبياء صلوات اهللا وسالمه            االعتقاد  يسود  لكن  
 .عند اندراس نور النبوة ، وانتشاء زرع اجلاهلية الباطل االعتقاد  ويسود ،عليهم أمجعني 

 ، وكانوا على آراء باطلة يف جمملها ، يكسوها           وملا كان أكثر الناس من املنحرفني     
التخبط والتخليط والتناقض يف تفاصيلها ، فمن نفي لألسباب بالكلية ، إىل الغلو يف إثباا ،                

إىل إخراج ما فيها عنها ، احتيج إىل دراسة هذا املوضوع           ،  ومن إدخال ما ليس منها فيها       
من خالل كتابات أبرز علماء السنة       وبسطه ، وبيان مذهب أهل السنة واجلماعة فيه           

، وهو عامل اشتهر بتأصيل املسائل        واجلماعة شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين        
 .وحتريرها ، وتقرير الدالئل وبسطها 

وحياول مجع مشل ما تفرق يف هذا املوضوع عنده ،           ،   وهذا البحث جيول يف كتبه      
وابطها ، ويدخل يف ذلك قواعد عامة عند السلف يف           فيتناول يف بابه األول السببية وض     

 العباد وتأثريها ، وما     قدرةموضوع السببية  إضافة إىل احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا ، و            
يرتبط بالسببية من مسائل عقدية كاملعجزات والكرامات وصفات األفعال وطبائع األشياء            
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ألسباب ، وما ي عنه ، وما توهم كونه سبباً          وحنوها ، ويتناول يف بابه الثاين ما أمر به من ا          
شيخ اإلسالم رمحه    يف السببية وما قام به       الفرقوليس كذلك ، ويتناول يف بابه الثالث أقوال         

 . من جهود يف رد باطلهم ودحض شبههم اهللا 

 أمهية املوضوع

 أرجو أن تسهم هذه الدراسة بشكل فعال يف توضيح عميق ملذهب السلف يف               -١
من أهم مواضيع علم العقيدة ، أال وهو موضوع السببية وما يرتبط به من مسائل                موضوع  

 .دقيقة ال يتصورها بوضوح كثري من الناس 

 وال شك أن شيخ اإلسالم رمحه اهللا أبرز العلماء الذين بينوا مذهب أهل السنة                 
، غري أن   ، ومن تلك املسائل مسألة السببية         واجلماعة بتوسع يف كثري من مسائل العقيدة      

كالمه رمحه اهللا متفرق يف كثري من كتبه ، مما يعسر االستفادة التامة منه ، ومن هنا احتيج                   
 دراسة خاصة يبني فيها مذهب السلف يف السببية         ه يف  وتبويب ه وتنظيم هوترتيبكالمه  مجع  إىل  

 . بصورة واضحة جلية 

تنبيه على أصول   ففيها  لفرق بعمق وأصالة ،     معرفة آراء ا  يف  دراسة السببية تساهم      -٢
على آرائهم يف   مبنية  الفرق  بعض   أن اعتقادات    ذلك، وأصل احنرافها ،       االت الضالة ـاملق

 .السببية 

، فهي تعىن بالقول دون معرفة أصوله       غالباً   تنبه عليه كتب الفرق      ال وهذا االرتباط   
أدى إىل فهم ضحل    وأسبابه ، وقد تذكر أصوله وفروعه لكنها ال تربط بينها ، األمر الذي              

 .لتلك املقاالت 

 يؤدي  فهي تعرض عرضاً سطحياً   ،  وهذا األمر مل تنج منه كثري من املصادر واملراجع          
غري االعتقادات  على أساس أا جمموعة من       للمقاالت ، فتؤخذ     فهم ضيق وحمدود     إىل

 .للمذاهب والفرق غري دقيق صور ويتكون منها تاملترابطة 
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 ذكر الفرق بينها وبني مذهب السلف ، فنرى بعض الباحثني            ويتضح ذلك جلياً عند   
حيصر الفرق بني مذهب السلف وبعض املذاهب األخرى يف مسائل معينة ، ونقاط حمددة ،               
وهذا يف نظري خطأ علمي ، فالفرق يف احلقيقة فرق بني منهجني خمتلفني ، وطريقني                  

 .متباينني يف األصول ، وإن اتفقا يف بعض الفروع 

ال يكون يف قلبه من     ختفى أمهية معرفة الباطل وأصوله ، فإن من ال يعرف الباطل            وال  
 ، وبضدها   )١(تعظيم اإلسالم مثل ما يف قلب من عرف الضدين ، فالضد يظهر حسنة الضد             

 .)٣)(٢(تتبني األشياء

ومعرفة الباطل سبب يف وقاية النفس واتمع منه ، فإن الشر قد يأيت إىل اإلنسان فال                
رف أنه شـر ، فإما أن يقع فيه ، وإما أن ال ينكره فيقع فيه غريه ، وبذلك ينتشر يف                      يع

 .اتمع 

ويتدرج األمر حىت يصري املنكر معروفاً ، ويصبح املعروف منكراً ، والبدعة سنة ،                
والسنة بدعة ، وحتارب السنة ، ويكّفر الرجل مبحض اإلميان ، وجتريد التوحيد ، ويبدع                

 ، ومفارقة األهواء والبدع ، كما قد حصل هذا يف جمتمعات             بعة الرسول   بتجريد متا 
  . )٤(املسلمني واهللا املستعان

                                 
   أَو هلْ هلا بتكلٍُّم عهد هل بالطُلُول لسائٍل رد    :     هذا عجز بيت من قصيدة تسمى باليتيمة  ومطلعها ) ١١

 : وصدر البيت ،)٢/٢٢٠(وال يعرف قائلها فيما ذكره أبو عبيدة واألصمعي واملربد كما يف البداية والنهاية البن كثري 
 ضدان ملا استجمعا حسنا

، واملنبجي هذا اختلف    ) ١/٢٢(وقـد نسب ابن جين البيت إىل املنبجي فيما نقله عنه العكربي يف شرح ديوان املتنيب                 
، ) ٢/٦٩٨(أمحد بن احلسني املنبجي الشهري بدوقلة بن العبد كما يف بغية الطلب يف تاريخ حلب                : فقـيل : يف امسـه  

، وصاحب  ) ٥/٢٣٤٢(احلسن بن محيد املنبجي كما يف بغية الطلب أيضاً          : بن محيد املنبجي ، وقيل    احلسني  : وقـيل 
 .بغية الطب يوافق على نسبة القصيدة إليه 

 :، وصدره ) ١/٢٢(هذا عجز بيت من حبر الكامل وهو للمتنيب كما يف شرح ديوانه للعكربي ) ٢(
 م وِبِهم عرفنا فضلههِذيـمون 

 ) .٥/٢٥٩(رء تعارض العقل والنقل البن تيمية د: انظر) ٣(
، مدارج  ) ١٠/٣٠١( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -شرح دعوة ذي النون البن تيمية       : انظـر فيما سبق   ) ٤(

 ) .١/٢٩٦(، مفتاح دار السعادة البن القيم ) ١/٣٧٣(السالكني البن القيم 
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والسنة النبوية املطهرة له يف     ،   يكفي يف أمهية هذا املوضوع إشارة القرآن العظيم          -٣
دراسة مستفيضة لتلك    ، وهذا البحث ليس      )١(آالف املواضع كما قال بعض أهل العلم       

 .ع  لكنه دراسة للموضوع املشترك بينها ، وهو موضوع السببية املواض

 خطة البحث

 .املقدمة : أوالً 

 :التمهيد ، وفيه : ثانياً 

 . تعريف السببية -١
 . رمحه اهللا  ترمجة موجزة لشيخ اإلسالم ابن تيمية -٢
 .  دور شيخ اإلسالم يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة إمجاالً -٣

 الباب األول

 السببية عند أهل السنة واجلماعة

 :وفيه فصول

 .ضوابط السببية عند أهل السنة واجلماعة : الفصل األول 

 :ويشتمل على مباحث 

 .ثبوت األسباب : املبحث األول  

 .األمر باختاذ األسباب : املبحث الثاين  

 .األمر بعدم االعتماد على األسباب : املبحث الثالث  

 .م استقاللية األسباب املعينة عد: املبحث الرابع   

                                 
 ولو تتبعنا ما يفيد إثبات األسباب من القرآن     ’’): ٣٨٣ص  (يل  يقـول العالمـة ابن القيم رمحه اهللا يف شفاء العل          ) ١(

 .‘‘ والسنة لزاد على عشرة آالف موضع ، ومل نقل ذلك مبالغة بل حقيقة 
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  . السببية والقدر  : الفصل الثاين 

 :ويشتمل على مباحث 

 .السببية يف أفعال اهللا تعاىل : املبحث األول  

 .قدرة العباد وإرادام  :  املبحث الثاين 

 . اجلزاء على األعمال :  املبحث الثالث 

 .السببية والنبوة : الفصل الثالث 

 :مبحثني ويشتمل على 

 .املعجزات  :  املبحث األول

   .الكرامات:  املبحث الثاين

 .  السببية والطبائع  : الفصل الرابع 

 :ويشتمل على مبحثني 

 .صفات األفعال : املبحث األول 

 .طبائع األشياء : املبحث الثاين 

 الباب الثاين

 السببية وأحكامها عند أهل السنة واجلماعة

 :وفيه فصالن 

 .األسباب املأمور ا  ، وموقف ابن تيمية منها : ول الفصل األ

  :ويشتمل على مبحثني

 . عبودية اهللا تعاىل  : املبحث األول 

 . الصرب   :  املبحث الثاين
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 .األسباب املنهي عنها ، وموقف ابن تيمية منها : الفصل الثاين 

 :ويشتمل على مباحث 

 .الشرك  : املبحث األول  

 . السحر  :  املبحث الثاين  

 . الكهانة :  املبحث الثالث 

 .البدع : املبحث الرابع   

 .األسباب الومهية : املبحث اخلامس 

 الباب الثالث

 جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الرد

 على الفرق الضالة يف السببية

 :وفيه فصول 

 .السببية عند الفالسفة وموقف ابن تيمية منهم :الفصل األول 

 : وفيه مباحث 

 .تقرير مذهبهم  :  املبحث األول 

 .بيان شبهتهم :   املبحث الثاين 

 .رد شيخ اإلسالم عليهم :  املبحث الثالث 
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 .السببية عند الصوفية وموقف ابن تيمية منهم : الفصل الثاين 

 : وفيه مباحث 

 .تقرير مذهبهم  : املبحث األول  

 .بيان شبهتهم :   املبحث الثاين 

 .رد شيخ اإلسالم عليهم :  ث املبحث الثال

 .السببية عند املعتزلة  وموقف ابن تيمية منهم : الفصل الثالث 

  :وفيه مباحث 

 .تقرير مذهبهم  : املبحث األول  

 .بيان شبهتهم :   املبحث الثاين 

 .رد شيخ اإلسالم عليهم :  املبحث الثالث 

 .ة منهم السببية عند األشاعرة وموقف ابن تيمي: الفصل الرابع 

  :وفيه مباحث 

 .تقرير مذهبهم  : املبحث األول  

 .بيان شبهتهم :   املبحث الثاين 

 .رد شيخ اإلسالم عليهم :  املبحث الثالث 
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 .مقارنة بني آراء الطوائف يف موضوع السببية : الفصل اخلامس 

 :وفيه مبحثان 

 . أوجه االتفاق بني الطوائف يف السببية : املبحث األول  

 .أوجه االختالف بني الطوائف يف السببية :   املبحث الثاين 

 . وفيها خالصة البحث وأهم نتائجه اخلامتة ،

 :البحث إن شاء اهللا تعاىل هذا الذي سأسري عليه خالل املنهج 

،  االحتكام إىل كتاب اهللا تعاىل       - إن شاء اهللا     - سوف أراعي يف عملي كله       -١
، والبعد عن     صاف والتحري يف نسبة األقوال ما أمكن       والعدل واإلن  ،   وسنة رسوله   

، وال أنقل عن غريها إال عند         ، والنقل عن كل فرقة من مصادرها املعتمدة         التعصب املذموم 
 .  عدم تيسرها يل

 .  عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها ، وجعل العزو يف احلاشية دون األصل -٢

ان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها      ختريج األحاديث من مصادرها ، فإن ك         -٣
، وإن كان يف غريمها ، فإين أذكر موضعه فيما          غالباً  فأكتفي بالعزو إيل من خرجه منهما       

 من املتقدمني أو املعتمد     -يتيسر يل من املصادر احلديثية ، وأتبع ذلك بذكر حكم العلماء             
 . ارف عليه يف العزو والتخريج  عليه بالصحة أو غريها ، مع اتباع النهج املتع-من املتأخرين 

 .  ختريج اآلثار من مصادرها ، وذكر حكم العلماء عليها ما أمكن -٤

 .   نسبة األبيات الشعرية إىل قائليها-٥

 . واالصطالحية  شرح الكلمات الغريبة -٦
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، ويستثىن من هذا     التعريف بالفرق بإجياز يف حاشية البحث عند أول ذكر هلا             -٧
فالسفة والصوفية واملعتزلة واألشاعرة ، حيث سيكون التعريف هبا يف صلب           ال:  أربع فرق   

 . البحث يف مقدمة الفصول املخصصة لدراسة أقواهلا 

 .  التعريف باألعالم بإجياز يف احلاشية عند أول ذكر له -٨

 الكالم املنقول بنصه يكون بني عالميت تنصيص ، ويذكر املصدر أو املرجع يف               -٩
  .احلاشية

ندما أحذف منه شيئاً أضع نقطاً مكان الكالم احملذوف ، وعندما أضيف إليه شيئاً              وع
أو أغري بعض الكلمات منه أضع املضاف بني معكوفتني ، وأعلق عليه يف احلاشية مبا يوضح                

 . الزيادة والتغيري 

وأما املنقول مبعناه ، أو بتصرف فيه فال يكون بني عالميت تنصيص ، بل حيال إىل                  
، كما حيال هبذا اللفظ إىل املصادر اليت يكون فيها شيء مما ذكر يف              )  انظر(   بلفظ   موضعه
 . األصل 

 .  به تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين  إذا أطلقت لقب شيخ اإلسالم فأعين-١٠

 : البحث عدة فهارس هي أحلقت ب -١١

 . القرآنية  فهرس اآليات - أ

 . النبوية  فهرس األحاديث -ب

 . س اآلثار  فهر-ج

 .  فهرس األعالم املترجم هلم يف حاشية البحث -د

 .اشية احلاملعرف هبا يف الواردة يف البحث و فهرس الفرق -هـ

 .  فهرس األبيات الشعرية -و

 .واالصطالحية  فهرس الكلمات الغريبة -ز
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 .فهرس املواضع واألماكن  -ح

 .فهرس املصادر واملراجع  -ط

 .  فهرس موضوعات البحث -ي

أمحد اهللا الذي ال إله إال هو ، فهو الذي وفقين إلمتام هذا البحث ، فإن يكن                    وختاماً
ما فيه صواباً فهو من اهللا عز وجل ، فله املنة والفضل ، وإن يكن خطأ فمين ومن الشيطان ،                    

 بريئان ، فمن وقف على شيء من اخللل ، ونبهين ملا فيه من الزلل               واهللا عز وجل ورسوله     
 .ه اهللا أفضل اجلزاء ، ووفقه لصاحل العمل فجزا

كما أشكر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ممثلة بكلية أصول الدين ، وقسم               
العقيدة واملذاهب املعاصرة على إتاحة الفرصة يل للدراسة لديهم وتقدمي هذا البحث ، وعلى              

 . ما يقدمونه من خدمة للعلم وأهله وطالبه ، فجزاهم اهللا خرياً

كما أشكر فضيلة الشيخ عبدالعزير الراجحي حفظه اهللا املشرف على هذا البحث ملا              
أوالين به من رعاية ، وتفضل به من توجيهات قيمة ، وبذل من جهد يف اإلشراف على هذا                  

 .العمل وتقوميه ، فجزاه اهللا خرياً ، وأجزل له املثوبة يف الدارين 

 والسداد ، واإلخالص له يف السر والعلن ، وأن           وأسأل اهللا تعاىل أن يرزقين التوفيق     
وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى      جينبين أسباب الزيغ والزلل ، إنه ويل ذلك والقادر عليه ،            

 .وسلم  آله وصحبه 
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    ١٦      تعريف السببية ______________________________________________________________  

 تعريف السببية: الفرع األول 

ألنه قد تقرر عند    قـبل البحث يف السببية وتفصيل أحكامها البد من بيان السببية ،             
العلماء أن احلكم على الشيء فرع عن تصوره ، ولكي حنكم على السببية ، البد أن نعرفها                 

 .أوالً حىت يتسىن لنا احلكم عليها 

 : وتعريف السببية يتكون من جزأين 

 . التعريف االصطالحي : التعريف اللغوي ، واآلخر: أحدمها

 : التعريف اللغوي للسببية 

 . ة إىل السبب ، والتاء للتأنيث السببية نسب

والسبب تعددت وتنوعت استعماالت العرب له ، فقد أطلقته العرب على عدة أشياء              
جـاء مـنها يف القـرآن الكـرمي جمموعة ، وأخرى جاءت عند العرب ، ومن أبرز تلك                   

 :اإلطالقات

⎯    :   ، ومنه قوله تعاىل    )١( أطلق السبب على احلبل    -١ tΒ  šχ% x.  ⎯ Ýà tƒ  βr&  ⎯ ©9  çν u ÝÇΖ tƒ 

ª! $#  ’Îû  $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$#  Ïο u½zFψ $# uρ  ôŠ ß‰ôϑu‹ ù=sù  A= t6 |¡ Î0  ’n<Î)  Ï™ !$ yϑ¡¡9$#  §ΝèO  ôì sÜ ø) u‹ ø9  öÝàΖ uŠ ù=sù  ö≅yδ  ¨⎦ t⎤Ïδõ‹ãƒ  … çν ß‰ø‹ x. 

$ tΒ àá‹ Éó tƒ  )٣)(٢(.  

                                 
، )١٢/٣١٤(، ذيب اللغة لألزهري     ) ٢/١٠٠٠(، اجلمهرة البن دريد     ) ٧/٢٠٣(العني للخليل بن أمحد     : انظر) ١(

، لسان العرب   )  ٢٠٠ص  (، األساس للزخمشري    ) ١/٤٥٦(للغة البن فارس    ،  جممل ا   ) ١/١٤٥(الصحاح للجوهري   
 ) .١/٢٩٣(، تاج العروس للزبيدي ) ١/٤٥٨(البن منظور 

 ) .١٥(سورة احلج آية رقم  )٢(
 ) .٣/١٨٢(، تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ١٧/١٢٦(جامع البيان البن جرير الطربي : انظر) ٣(



    ١٧      تعريف السببية ______________________________________________________________  

  واآلخرة    يف الدنيا  من كان يظن أن لن ينصر اهللا حممداً         ’’    :  )١(قال ابن عباس  

ôŠ ß‰ôϑu‹ ù=sù  A= t6 |¡ Î0   حببل  :   أي  ’n<Î)  Ï™ !$ yϑ¡¡9$#   مساء بيته   :   أي  §ΝèO  ôì sÜ ø) u‹ ø9   مث :   يقول

  .)٢(‘‘ليختنق به 

  .)٤(‘‘السبب كل حبل حدرته من فوق ’’ : )٣(وقال أبوعبيدة

السبب من احلبال القوي الطويل ، وال يدعى احلبل سبباً حىت يصعد به ،              : وقال غريه   
  . )٥(به  وينحدر

?  þ’Ìj:  ، ومنه قوله تعاىل    )٦( أطلق السبب على الباب    -٢ yè©9 àè=ö/ r& |=≈ t7ó™ F{ $# ∩⊂∉∪ |=≈ t7ó™ r& 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  )٧(.  

                                 
الزم ون عباس بن عبداملطلب القرشي اهلامشي ، حرب األمة ، والصحايب اجلليل ، ولد مبكة ،                  أبـو العباس عبداهللا ب     )١(

: انظر   .هـ٦٨وروى عـنه األحاديث، شهد مع علي اجلمل وصفني ، سكن الطائف وتويف هبا سنة                 الرسـول   
 ) .٥/٢٤٢(، ذيب التهذيب البن حجر  )٢/٣٢٢(اإلصابة البن حجر 

 ) .٣/١٨٢(يم البن كثري تفسري القرآن العظ) ٢(
 هـ  وتويف    ١١٠أبـو عبيدة معمر بن املثىن التيمي البصري ، إمام من أئمة اللغة ، له تصانيف كثرية ، ولد سنة                     ) ٣(

) ٢/٢٤(، شذرات الذهب البن العماد      ) ٩/٤٤٥(سري أعالم النبالء للذهيب     : انظر.  هـ وقيل قبلها بسنة      ٢١٠سنة  
 ) .٢/١٥٨٦(كشف الظنون حلاجي خليفة 

 ) .١/٤٥٩(، لسان العرب البن منظور ) ١٢/٣١٤(ذيب اللغة لألزهري ) ٤(
 ) .١/٤٥٩(، لسان العرب البن منظور ) ١٢/٣١٤(ذيب اللغة لألزهري : انظر) ٥(
 ) .١/٤٥٨(، لسان العرب البن منظور ) ١٢/٣١٤(ذيب اللغة لألزهري : انظر) ٦(
 ) .٣٧ - ٣٦(سورة غافر آية رقم ) ٧(



    ١٨      تعريف السببية ______________________________________________________________  

  . )٢(‘‘أي أبواب السموات ’’ : )١(قال قتادة

  .)٤(‘‘هي أبواهبا ، واحدها سبب ’’ : )٣(وقال أبو زيد

 (#θà):  يف تفسـري قوله تعاىل    وقــال قتادة   s? ö zù=sù ’Îû É=≈ t6ó™ F{ $# )يف أبواب  ’’  : )٥

  . )٦(‘‘السموات 

? yìt7ø:  ، ومنه قوله تعاىل)٧( أطلق السبب على الطريق-٣ r'sù $·7t6y™ )٨(.   

مرتالً وطريقاً ما بني املشرق         ’’  :  وقال أيضاً   .  ‘‘  طريقاً يف األرض    ’’  :  )٩(قال جماهد 
  . )١٠(‘‘واملغرب 

                                 
قـتادة بـن دعامة بن قتادة السدوسي ، أبو اخلطاب البصري ، أحد علماء التابعني ، وإمام يف التفسري والنسب                     ) ١(

٩(، البداية والنهاية البن كثري      ) ٥/٢٦٩(سري أعالم النبالء للذهيب     : انظر.  هـ   ١١٧واللغة وأيام العرب ، تويف سنة       
 ) . ١/١٥٣(، شذرات الذهب البن العماد ) ٣١٣/
 ) .٢٤/٦٥(جامع البيان البن جرير الطربي ) ٢(
أبـو زيـد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشري األنصاري إمام من أئمة اللغة والنحو ، صاحب تصانيف ، ولد سنة           ) ٣(

، البداية والنهاية البن كثري     ) ٩/٤٩٦(سري أعالم النبالء للذهيب     : انظر.  هـ   ٢١٥نيف وعشرين ومائة ، وتويف سنة       
 ) .٢/٣٤(، شذرات الذهب البن العماد ) ٢٧٠-١٠/٢٦٩(
 ) .١٢/٣١٤(ذيب اللغة لألزهري ) ٤(
 ) ١٠(سورة ص آية رقم ) ٥(
 ) .٢٣/١٢٩(جامع البيان البن جرير الطربي ) ٦(
 ) .١/٢٣٧(التكملة والذيل والصلة للزبيدي : انظر) ٧(
 ) .٨٥(سورة الكهف آية رقم ) ٨(
 ، تويف سـنة    ي ، أحد العلماء وإمام يف التفسـري ، أخذه عن ابن عباس             أبـو احلجـاج جماهد بن جبر املك       ) ٩(

، شذرات الذهب البن    ) ٥٢٠ص  (، تقريب التهذيب البن حجر      ) ٧/٩٤(املنتظم البن اجلوزي    : انظر.  هــ    ١٠٣
 ) .١/١٢٥(العماد 

 ) .١٦/١٠(جامع البيان البن جرير الطربي ) ١٠(



    ١٩      تعريف السببية ______________________________________________________________  

   .)٢(‘‘هذه اآلن سبب الطرق ’’ : )١(وقال ابن زيد

  .)٤(‘‘مث سار طرقاً ومنازل ’’ : )٣(قال ابن جرير الطربيو

?  þ’Ìj:   يف قوله تعاىل   )٦( والسدي )٥( وأبو صاحل  وقال ابن زيد   yè©9  àè=ö/ r&  |=≈ t7ó™ F{ $#  ∩⊂∉∪ 

|=≈ t7ó™ r& ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# )٨(‘‘طرق السموات ’’ : )٧(.  

 (#θà): يف قــولـه تعــاىلوقــال ابــن زيــد s? ö zù=sù ’Îû É=≈ t6ó™ F{ $#  )طــرق         ’’  : )٩

  .)١٠(‘‘السموات 

                                 
ي موىل ابن عمر ، أبوه مفسر وعنه أخذ التفسري ، ضعفوه يف احلديث ، تويف                عبد الرمحن بن زيد بن أسلم العدو      ) ١(

، تقريب التهذيب البن حجر ) ٢/١٦٤(، الكاشف للذهيب ) ٢/٥٧(اروحني البن حبان : انظر .  هـ ١٨٢سـنة   
 ) .٣٤٠ص(
 ) .١٦/١٠(جامع البيان البن جرير الطربي ) ٢(
صنف  هـ     ٢٢٤ي ، اإلمام املفسر املقرئ الفقيه األصويل ، ولد سنة           أبـو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطرب        ) ٣(

(، وفيات األعيان البن خلكان      ) ١٣/٢١٥(املنتظم البن اجلوزي    : انظر . هـ   ٣١٠تويف ببغداد سنة    مؤلفات كثرية   
 ) . ٢/١٠٧(، طبقات املفسرين للداودي ) ٤/١٩١
 ) .١٦/١٥(جامع البيان البن جرير الطربي ) ٤(
باذان موىل أم هاىنء بنت أيب طالب ، يروي عن ابن عباس ، وعنه الكليب ، وهو ضعيف وعامة ما             : ام ويقال بـاذ ) ٥(

(، ميزان االعتدال للذهيب     ) ٤/٦(، ذيب الكمال للمزي     ) ١/١٨٥(اروحني البن حبان    : انظر. يرويه يف التفسري      
٦/٢١٢ . ( 
الكبري ، أبو حممد احلجازي مث الكويف ، تابعي ، إمام مفسر ، خمتلف              إمساعيل بن عبدالرمحن بن أيب كرمية السدي        ) ٦(

(، الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي      ) ١/٢٧٦(الكامل البن عدي    : انظر.  هـ   ١٢٧يف توثيقه وتضعيفه ، تويف سنة       
 ) .٥/٢٦٤(، سري أعالم النبالء للذهيب ) ١/١١٥
 ) .٣٧- ٣٦(سورة غافر آية رقم ) ٧(
 ) .٦٥-٢٤/٦٤(، ) ١٦/١٠(ان البن جرير الطربي جامع البي) ٨(
 ) .١٠(سورة ص آية رقم ) ٩(
 ) .٢٣/١٢٩(جامع البيان البن جرير الطربي ) ١٠(



    ٢٠      تعريف السببية ______________________________________________________________  

?  þ’Ìj:  ، ومنه قوله تعاىل   )١(ازل أطلق السبب على املن    -٤ yè©9  àè=ö/ r&  |=≈ t7ó™ F{ $#  ∩⊂∉∪  |=≈ t7ó™ r& 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# )٢(.  

  .)٣(‘‘منـزل السماء  ’’  : قال ابن عباس

? yìt7ø:  يف قوله تعاىل   وقـال قتادة  r'sù $·7t6y™ )اتبع منازل األرض ومعاملها     ’’  : )٤ ‘‘ ،

  . )٦)(٥(وبنحو ذلك نقل عن الضحاك

 : وهبذا املعىن جاء قول الشاعر

 .)٧( ورقِّيت أسباب السماء بسلَِّم  لئن كنت يف جٍب مثانني قامةً  

  . )٨(منازهلا ونواحيها: فأسباب السماء

 : ومثله قول اآلخر

                                 
/١(، التكملة والذيل والصلة للزبيدي      ) ١/٢٩٣(، تاج العروس للزبيدي     ) ١٢/٣١٤(ـذيب اللغة لألزهري     ) ١(

٢٣٧. ( 
 ) .٣٧ - ٣٦(سورة غافر آية رقم ) ٢(
 ) .٢٤/٦٥(امع البيان البن جرير الطربي ج) ٣(
 ) .٨٥(سورة الكهف آية رقم ) ٤(
الضحاك بن مزاحم البلخي اهلاليل املفسر ، أبو القاسم أو أبو حممد اخلرساين ، صدوق كثري اإلرسال ، تويف سنة                    ) ٥(

 ، تقريب   )٤٠-٣/٣٩(، ميزان االعتدال للذهيب     ) ٤/٩٥(الكامل البن عدي    : انظـر .  هــ    ١٠٦:  وقـيل  ١٠٥
 ) .٢٨٠ص (التهذيب البن حجر 

 ) .١٦/١٠(جامع البيان البن جرير الطربي : انظر فيما سبق ) ٦(
 ) . ١٨٣ص (هذا البيت لألعشى ميمون بن قيس وهو يف شرح ديوانه ) ٧(
/١(، القاموس احمليط للفريوزآبادي     ) ١/٤٥٨(، لسان العرب البن منظور      ) ١/١٤٥(الصحاح للجوهري   : انظر) ٨(

 ) .١/٢٩٣(، تاج العروس للزبيدي ) ٨١



    ٢١      تعريف السببية ______________________________________________________________  

 )١(ولو رام أسباب السماء بسلم  ومن هاب أسباب املنايا يلقها 

:     رمحه اهللا بني األقوال املختلفة يف تفســري قوله تعاىل         وقـد مجع ابن جرير الطربي     

  þ’Ìj? yè©9 àè=ö/ r& |=≈ t7ó™ F{ $# ∩⊂∉∪ |=≈ t7ó™ r& ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# )معناه لعلي أبلغ من أسباب     ’’ :  فقـال  )٢

السموات أسباباً أتسبب هبا إىل رؤية إله موسى ، طرقاً كانت تلك األسباب منها ، أو أبواباً                 
  . )٣(‘‘أو منازل أو غري ذلك 

≈  çµ: طلق على العلم ، ومنه قوله تعاىل أ-٥ sΨ ÷ s?# u™ uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. &™ ó© x« $Y7t6y™ )٤(.  

 . )٦(علماً :  والضحاك)٥( وابن جريج وابن زيد وقتادةقال ابن عباس

  .)٧(‘‘يعين ما يتسبب إليه وهو العلم به : وآتيناه من كل شيء ’’ : وقال ابن جرير

 ôM:  أطلق على الوصل واملودة ، ومنه قوله تعاىل-٦ yè©Üs) s? uρ ãΝ ÎγÎ/ Ü>$ t7ó™ F{ $# )٨(.  

 .‘‘ املودة ’’ : قال ابن عباس

 .‘‘ املودة ’’ : وقال أيضاً. ‘‘ الوصال الذي كان بينهم يف الدنيا ’’ : وقال جماهد

                                 
 ) .٣١ص (هذا البيت لزهري بن أيب سلمى وهو يف شرح ديوانه ) ١(
 ) .٣٧ - ٣٦(سورة غافر آية رقم ) ٢(
 ) .٢٤/٦٥(جامع البيان البن جرير الطربي ) ٣(
 ) .٨٤(سورة الكهف آية رقم ) ٤(
 أهل احلجاز ، وأحد األعالم ، حمدث حافظ ، وفقيه           عـبد امللـك بن عبد العزيز بن جريج األموي املكي ، إمام            ) ٥(

، ) ٣٦٣ص  (، تقريب التهذيب البن حجر      ) ٢١١-٢/٢١٠(الكاشف للذهيب   : انظر.  هـ   ١٥٠فاضل ، تويف سنة     
 ) .١/٢٢٦(شذرات الذهب البن العماد 

 ) .١٦/٩(جامع البيان البن جرير الطربي ) ٦(
 ) .١٦/٩( الطربي جامع البيان البن جرير: انظر فيما سبق ) ٧(
 ) .١٦٦(سورة البقرة آية رقم ) ٨(



    ٢٢      تعريف السببية ______________________________________________________________  

  . )١(‘‘هو الوصل الذي كان بينهم يف الدنيا ’’ : وقال قتادة

 ôM:  أطلق على األرحام ، ومنه قوله تعاىل-٧ yè©Üs) s? uρ ãΝ ÎγÎ/ Ü>$ t7ó™ F{ $# )٢(.  

  . )٣(‘‘األرحام ’’ : قال ابن عباس

 ôM أطلق على األعمال ، ومنه قوله تعاىل         -٨ yè©Üs) s? uρ ãΝ ÎγÎ/ Ü>$ t7ó™ F{ $# )على بعض   )٤ 

 .األقوال 

 ôMأما ’’  :  قال السدي yè©Üs) s? uρ ãΝ ÎγÎ/ Ü>$ t7ó™ F{ $# )٦(‘‘ فاألعمال )٥(.  

اهلم ، فأهل التقوى أعطوا أسـباب أعماهلم وثيقـة        أسباب أعم ’’ : وقـال ابن زيد   
فـيأخذون هبا فينجون ، واآلخرون أعطوا أسـباب أعماهلم اخلبيثة فتقطع هبم فيذهبون إىل              

  . )٧(‘‘النار 

ومن خالل هذا االستعراض السريع لكلمة سبب يف القرآن العظيم وبعض ما ورد عن              
 ذات إطالقات متعددة وكثرية جداً ، ختتلف        العرب من استعمال هلا ، نعلم أن كلمة السبب        

 . باختالف سياق الكالم واملراد منه 

                                 
 ) .٢/٧١(جامع البيان البن جرير الطربي : انظر فيما سبق ) ١(
 ) .١٦٦(سورة البقرة آية رقم ) ٢(
 ) .٢/٧٢(جامع البيان البن جرير الطربي ) ٣(
 ) .١٦٦(سورة البقرة آية رقم ) ٤(
 ) . ١٦٦(سورة البقرة آية رقم ) ٥(
 ) .٢/٧٢(لبيان البن جرير الطربي جامع ا) ٦(
 ) .٢/٧٢(املصدر السابق ) ٧(
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 : التعريف االصطالحي للسببية 

 ، وهذه العالقة مبنية على تأثري السبب يف )١(السـببية هي العالقة بني السبب واملُسبَّب      
ب وحقيقته ، فإذا    مسبَّبه ، ولكي تتضح تلك العالقة بصورة جلية ينبغي علينا أن نعرف السب            

 . اتضح السبب اتضحت السببية 

وقد اختلف العلماء يف التعريف االصطالحي للسبب ، فلكل طائفة تعريفها اخلاص هبا             
فألهـل السنة تعريف ، وللفقهاء تعريف ، ولألصوليني تعريف ، وللفالسفة تعريف ، وهذا               

 . تقي كل طائفة آراءها منها االختالف ناتج عن اختالف العلوم ، واآلراء واألصول اليت تس

 :وسوف أستعرض فيما يلي أهم تلك التعاريف

 :تعريف أهل السنة واجلماعة : أوالً 

ال يبـتعد أهل السنة يف تعريفهم االصطالحي للسبب عن التعريف الشرعي للكلمة ،              
فهـذه الكلمـة جـاءت يف القرآن الكرمي ، وتكلم عن تفسريها الصحابة والتابعون وأئمة                

ف ، وأهل السنة واجلماعة مل ينقلوا هذه الكلمة عن املعىن الشرعي الوارد يف القرآن               السـل 
العظـيم إىل معـاين أخرى يصطلحون عليها ، بل أخذوا القدر املشترك من املعاين الشرعية                

 : وعرفوا به السبب ، وهلم عدة تعريفات تدور على هذا املعىن منها

 . ىل املطلوب كل ما تسبب به الوصول إ:  السبب -١

                                 
 ) .١/٦٤٩(املعجم الفلسفي جلميل صليبا : انظر) ١(
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وأصل السبب عند العرب كل ما      ’’ : ، يقول رمحه اهللا     وهذا تعريف ابن جرير الطربي    
تسبب به الوصول إىل املطلوب من حبل أو وسيلة أو رحم أو قرابة أو طريق أو حمجة وغري                  

 .)١(‘‘ذلك 

 .لبته وحاجته كل ما تسبب به الرجل إىل طُ:  السبب-٢

 . كل ما كان به إدراك الطُلبة :  السبب-٣

األسباب مجع سبب ، وهو     ’’ :  ، يقول رمحه اهللا       ابن زيد  وقـد ذكر هذين التعريفني    
سبب ؛ ألنه يتسبب بالتعلق به      : ، فيقال للحبل  كل ما تسبب به الرجل إىل طلبته وحاجته         

سبب للتسبب بركوبه إىل ما     : ليت ال يوصل إليها إال بالتعلق به ، ويقال للطريق         إىل احلاجة ا  
سبب ؛ للوصول   : سبب ؛ ألا سبب للحرمة ، وللوسيلة      : ال يدرك إال بقطعه ، وللمصاهرة     

 .)٢(‘‘فهو سبب إلدراكها كل ما كان به إدراك الطلبة ، هبا إىل احلاجة ، وكذلك 

 .)٣( إىل غريههو كل شيء يتوصل به:  السبب-٤

وهـذه التعريفات مجيعاً ذات معاين متقاربة ، وختلو من الشروط والتعقيدات املنطقية              
الـيت يشترطها املنطقيون يف احلدود ، وحقيقتها هي القدر املشترك من املعاين املذكورة يف               

، كـتاب اهللا عز وجل ، واملنصوص عليها يف كتب أهل اللغة ، وعند أئمة العربية األوائل                  
 رمحه اهللا ، فإنه عندما تكلم عن        )٤(وهـي اليت يذكرها بعض احملققني املتأخرين كابن القيم        

                                 
 ) .٢٣/١٣٠(جامع البيان البن جرير الطربي ) ١(
 ) .٢/٧٢(جامع البيان البن جرير الطربي ) ٢(
/١(، لسان العرب    ) ١٢/١٦ ،   ١١/٣٣(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب      ) ٢٤٧ص  (خمـتار الصحاح للرازي     ) ٣(

٤٥٨. ( 
 هـ  ٦٩١الفقـيه احلنبلي ، بل اتهد املطلق املفسر النحوي األصويل املتكلم الشهري بابن قيم اجلوزية ولد سنة                  ) ٤(

، وله مؤلفات   وسجن معه يف قلعة دمشق وأطلق بعد موته         وهو أشهر تالمذة الشيخ ، فقد الزمه ، وأخذ عنه كثرياً ،             
ـ ٧٥١مشـهورة ، تويف سنة      كـثرية    ، ذيل طبقات احلنابلة البن     ) ١٤/٢٣٤(البداية والنهاية البن كثري     : انظر  .  ه

= 
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السـبب اكتفـى مبـا نقل عن السلف من معاين لغوية ، ومل يورد االصطالحات الكالمية                 
  .)١(للمتأخرين

يع التعريفات االصطالحية ، بل بعضها حق صحيح ال شك          وليس معىن هذا إبطالُ مج    
فـيه ، وبعضها باطل ، وبعضها فيه خلط للحق بالباطل وسيأيت الكالم عليها الحقاً إن شاء          

 .اهللا تعاىل 

 :أقسام األسباب 

 : يقسم أهل السنة األسباب إىل قسمني 

أسباباً بأمره الكوين ، أمر اخللق والتكوين       وهي اليت جعلها اهللا      :  أسـباب قدرية   -١
واإلجياد ، ويدخل يف هذا مجيع األشياء املقدرة خلقاً وإجياداً ، وذلك كتقدير اإلحراق للنار،               

 . والقطع للسيف ، واإلشباع للطعام ، وحنوها 

 أمر اخلطاب   وهـي اليت جعلها اهللا أسباباً بأمره الشرعي ،         :   أسـباب شـرعية    -٢
والتكلـيف ، فأمر هبا العبد ، إما أمر بفعل أو أمر بترك ، ويدخل يف هذا مجيع املأمورات ،                    

 .ومجيع املنهيات ، فهي أسباب بوضع الشرع هلا كذلك 

 . وقد أشار شيخ اإلسالم رمحه اهللا إىل هذه التقسيم يف أكثر من موضع 

الء الذين أبطلوا األسباب املقدرة يف      ونظري هؤ ’’ :  يقول رمحه اهللا عن نفاة األسباب     
  .)٢(‘‘خلق اهللا من أبطل األسباب املشروعة يف أمر اهللا 

                                 

)  ٢/٣٨٤(، املقصد األرشد لربهان الدين ابن مفلح احلنبلي         ) ٣/٤٠٠(، الدرر الكامنة البن حجر      ) ٢/٤٤٧(رجب  =
 )  .٢/١٤٣(اين ، البدر الطالع للشوك) ٦/١٦٨(شذرات الذهب البن العماد احلنبلي 

 ) .٣٨٤ص (شفاء العليل البن القيم : انظر) ١(
 ) .٨/١٣٨( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -أقوم ما قيل يف القضاء والقدر ) ٢(
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أسباب مقدرة يف   : ففـي هذا النص يبني شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن األسباب قسمان             
اخللـق ، وأسباب مشروعة يف األمر ، وأن هناك من طوائف أهل البدع من أنكر األسباب                 

 . )١(ن هناك من أنكر األسباب املشروعةاملقدرة ، كما أ

:  أن األسباب املخلوقة واملشروعة هي من القدر ، فقيل له            وبني  ’’ :ويقول أيضاً   
أرأيت رقى نسترقي هبا ؟ وتقى نتقي هبا ؟ وأدوية نتداوى هبا ؟ هل ترد من قدر اهللا شيئاً ؟                    

)) هي من قدر اهللا ((: فقال 
)٣( ‘‘)٢(.  

ففي هذا النص يشري شيخ اإلسالم رمحه اهللا إىل تقسيم األسباب إىل أسباب خملوقة ،               
وأسباب مشروعة وأنه قد جاء ذكره يف احلديث ، فقد ذكر األدوية ، وهي أسباب خملوقة ،                 
وذكـر الرقى وهي أسباب مشروعة ، فتضمن هذا احلديث كال نوعي األسـباب ، وإقرار               

 . هلما النيب 

 : تعريف األصوليني : ثانياً 

ما يلزم من   ’’ :  يعـرف األصـوليون السبب يف باب اخلطاب الشرعي الوضعي بأنه          
  . )٤(‘‘وجوده الوجود ، ويلزم من عدمه العدم لذاته 

                                 
ممن أنكر األسباب املخلوقة اجلهمية واألشاعرة ومن تبعهم من غريهم ، وممن أنكر األسباب الشرعية غالة الصوفية              ) ١(

 ) .٧٤٩ص(و) ٦٦٩ص(قوال الطائفتني يف الفصول القادمة انظر كما سيأيت تفصيل أل
،  وابن ) ٢٠٦٥(ح) ٤/٣٤٩(، والتـرمذي يف الطب ، باب ما جاء يف الرقى واألدوية     ) ٣/٤٢١(رواه أمحـد    ) ٢(

، والبيهقي يف   ) ٤/١٩٩(، واحلاكم   ) ٣٤٣٧(ح  ) ٢/١١٣٧(ل اهللا داء إال أنزل له شفاء        ماجة يف الطب باب ما أنز     
٤(وقال الترمذي   . كلهم من حديث ابن أيب خزامة بنحوه        ) ٢/٢٧٠(، وابن عبدالرب يف التمهيد      ) ١٤١ص  (االعتقاد  

  .عيفض) : ٢٤٤ ، ٢٣١ص(هذا حديث حسن صحيح ، وقال األلباين يف ضعيف سنن الترمذي ): ٣٤٩/
 ) .٨/٥٢٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
، املدخل البن   ) ١/٤٤٥(، شرح الكوكب املنري البن النجار احلنبلي        ) ٨١ص  (شـرح تنقـيح الفصول للقرايف       ) ٤(

 ) .١٦٠ص (بدران 
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 فإنه ال يلزم من وجوده      )١(يلـزم من وجوده الوجود ، احتراز من الشرط        : فقـوهلم   
 . الوجود 

 ، فإنه ال يلزم من عدمه وجود        )٢( ويلزم من عدمه العدم ، احتراز من املانع        :وقـوهلم 
 . وال عدم 

لذاته ، احتراز من وجود السبب مع فقد شرط أو وجود مانع ، فإنه يلزم من                : وقوهلم
 أو  عـدم الشـرط أو وجود املانع العدم لكن ليس ألجل ذات السبب ، بل لفقدان الشرط                

 ، ومثال ذلك النصاب يف املال ، فإنه سبب يف وجوب الزكاة لكن بشرط متام                وجود املانع 
احلـول علـيه ، فإذا مل يتم احلول عليه مل يلزم من النصاب الزكاة ليس لذات النصاب بل                   

لزكاة مع وجود السبب لفقد      وهو عدم متام احلول على املال ، فامتنعت ا         لفقـدان الشـرط   
 . )٣(الشرط

وبعـض األصـوليني من املتكلمني هلم تعاريف أخرى للسبب فيعرفونه بعدة تعاريف             
 : منها

  .)٤( ما حيصل الشيء عنده ال به-١

 كـل وصـف ظاهـر منضـبط دل الدليـل السمعي على كونه معرفاً حلكم                -٢
 . )٥(شرعي

                                 
 شرح الكوكب املنري البن   . ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته              : الشـرط هـو     ) ١(

 ) . ١/٤٥٢(النجار 
شرح الكوكب املنري البن    : انظر. ما يلزم من وجوده العدم ، وال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته               : املانع هو   ) ٢(

 ) . ١/٤٥٦(النجار 
 ) .٤٤٦-١/٤٤٥(شرح الكوكب املنري البن النجار احلنبلي : انظر فيما سبق ) ٣(
 ) . ١/٢٥٨(املستصفى للغزايل ) ٤(
 ) .١/١٢٧(ام األحكام لآلمدي إحك) ٥(
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 . )١( للوصول إىل احلكم غري مؤثر فيه عبارة عما يكون طريقاً-٣

 يف هذا التعاريف الثالثة األخرية ، فهي مبنية على   وال ختفـى الرتعة الكالمية األشعرية     
أسـاس عـدم تأثري األسباب يف املسببات ، وهذا واضح يف التعريف األول حيث وصف                

 . يف نفي التأثري السبب بأنه ما حيصل الشيء عنده ال به وهذا صريح 

ويف التعريف الثاين وصف للسبب بأنه معرف للحكم ، وفيه احتراز من تأثريه ، فهو               
 . يف معىن األول 

ويف الـثالث تصريح لفظي بعدم تأثري األسباب ، وسوف يأيت مزيد من الكالم على               
  .)٢(الم منهم وموقف شيخ اإلسهذه املسألة عند فصل السببية عند األشاعرة

 : تعريف الفقهاء 

 : يطلق السبب يف اصطالح الفقهاء على عدة أمور 

 ما يقابل املباشر ، وميثلون ذلك حبفر البئر مع التردية فيها ، فإذا حفر إنسان بئراً،                 -١
ودفـع إنسـان آخر رجالً فتردى فيها ، فهلك ، فاحلافر متسبب يف هالك ذلك الرجل ،                  

إذا اجتمع املتسبب مع    : ون األول سبب ، والثاين علة ، ويقولون       والدافـع مباشـر ، ويسم     
 . )٣(املباشر ، غلبت املباشرة ، ووجب الضمان على املباشر وانقطع حكم التسبب

                                 
 ) . ٣/١٢٩(، كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي ) ١٢١ص (التعريفات للجرجاين ) ١(
 . من هذا البحث ) ٧٤٩ص(انظر ) ٢(
رح خمتصر الروضة   ، ش ) ٢٤٦/ ١(، روضة الناظر البن قدامة      ) ١/٢٥٩(املستصفى للغزايل   : انظـر فـيما سبق    ) ٣(

، األشباه والنظائر   ) ٣٠٧/ ١(، البحر احمليط للزركشي     ) ٢٨٣ص  (، القواعد البن رجب احلنبلي      ) ١/٤٢٦(للطويف  
 ) .١/٤٤٨(، شرح الكوكب املنري البن النجار احلنبلي ) ١٠٩ص (للسيوطي 



    ٢٩      تعريف السببية ______________________________________________________________  

 ، كمن رمى إنساناً بصخرة فقتله ، فعلة موته إصابته بتلك الصخرة،              علـة العلة   -٢
 .)١(يها عليه ، فالرمي علة العلة ، وقد مساه الفقهاء سبباًوعلة إصابته بتلك الصخرة هو رم

  . )٢( ، كملك نصاب بدون حوالن احلول بدون الشرط العلة الشرعية-٣

 ،   وشرطه  ، وهي اموع املركب من مقتضى احلكم        العلـة الشـرعية الكاملة     -٤
  . )٤)(٣( واحمللووجود األهل

احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فاحلكم ال يتخلف          : وهو الذي ينطبق عليه قوهلم    
 . عنه مطلقاً 

 :تعريف أهل العروض 

هذا الفن ، ألن التفاعيل اليت يوزن هبا أي حبر          السـبب عند أهل العروض من أركان        
 . السبب والوتد والفاصلة : من حبور الشعر تتركب من ثالثة أشياء 

 : والسبب عبارة عن حرفني 

 . ِلم ِبك لَك :  فإن كانا متحركني ، فهو السبب الثقيل ، كقولك -أ

                                 
، شرح خمتصر الروضة    ) ٢٤٧/ ١(، روضة الناظر البن قدامة      ) ١/٢٥٩(املستصفى للغزايل   : انظـر فـيما سبق    ) ١(

 ) .١/٤٤٩(، شرح الكوكب املنري البن النجار احلنبلي ) ٣٠٧/ ١(، البحر احمليط للزركشي ) ١/٤٢٧(للطويف 
، شرح خمتصر الروضة    ) ٢٤٧/ ١(، روضة الناظر البن قدامة      ) ١/٢٦٠(املستصفى للغزايل   : انظـر فـيما سبق    ) ٢(

 ) .١/٤٤٩(، شرح الكوكب املنري البن النجار احلنبلي ) ٣٠٧/ ١(، البحر احمليط للزركشي ) ١/٤٢٨(للطويف 
ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم ،             : مقتضـى احلكم هو املعىن الطالب له ، وشرطه          ) ٣(

أمر الشارع  : حكم شرعي ، ومقتضيه   : وجوب الصالة   : هو املخاطب به ، مثال    : مـا تعلـق به ، وأهله        : وحملـه   
: انظر. املصلي  : الصالة ، وأهله    : أهلية املصلي لتوجه اخلطاب إليه بأن يكون عاقالً بالغاً ، وحمله            : بالصالة، وشرطه   

 ) . ١٥٩-١/١٥٨(نزهة اخلاطر العاطر البن بدران 
، شرح خمتصر الروضة    ) ٢٤٧/ ١(، روضة الناظر البن قدامة      ) ١/٢٦٠(املستصفى للغزايل   : انظـر فـيما سبق    ) ٤(
 ) .١/٤٤٩(، شرح الكوكب املنري البن النجار احلنبلي ) ٣٠٧/ ١(، البحر احمليط للزركشي ) ١/٤٢٨(لطويف ل



    ٣٠      تعريف السببية ______________________________________________________________  

 هب ِلي: ، كقولك وإن كان األول متحركاً والثاين ساكناً فهو السبب اخلفيف -ب

 :  عبارة عن جمموع ثالثة أحرف إما أن يكون والوتد

 نعم غَزا :  اثنان متحركان وثالثهما ساكن ، كقولك-أ

 مات نصر:  أو اثنان متحركان يتوسطهما ثالث ساكن ، كقولك-ب

كَنوا ، أو أربعة متحركات يليها س: ثالثة متحركات يليها ساكن ، كقولك    : والفاصلة
 .قَتلَهم : ساكن كقولك

 :والتفاعيل اليت تتولد من ائتالف األسباب مع األوتاد والفواصل عشرة 

 - مستفِعلُن   - فاِعالتن   - فَاِعلن   - فَاِع التن    - مفَاعلتن   - مفَاِعـيلن    -)١(فعـولَن 
 . )٢(ن مستفِْع لُ- مفْعالَت -متفَاِعلن 

 :تعريف الفالسفة : رابعاً 

ما حيتاج إليه الشيء إما يف ماهيته أو يف وجوده ،           :  السبب بأنه    ويعـرف الفالسـفة   
 . وترادفه العلة 

 : وهو أربعة أقسام عندهم 

 املاديةما هو داخل الشيء ومعه بالقوة ، كحجر الرخام فهو العلة            :  سبب مادي  -١
 . للتمثال 

                                 
 . وقس عليها غريها  ) لن(، وسبب خفيف وهو ) فعو(هذه الكلمة مركبة من وتد وهو ) ١(
 يف العروض والقوايف    ، الوايف ) ٣ص  (اإلقناع يف العروض وختريج القوايف للصاحب بن عباد         : انظـر فـيما سبق    ) ٢(

-٣/١٢٧(، كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي      ) ١٢٢ص  (، التعريفات للجرجاين    ) ٣٠ص  (للخطيب التربيزي   
 ) . ٧-٥ص (ميزان الذهب للسيد أمحد اهلامشي ) ١٢٨



    ٣١      تعريف السببية ______________________________________________________________  

 . ما هو داخل الشيء ومعه بالفعل ، كشكل التمثال وما هو عليه :  سبب صوري-٢

ما هو مؤثر يف وجود الشيء وغري داخل فيه ، فهو سبب حلصول             :  سبب فاعلي  -٣
 . شيء آخر 

ما هو مؤثر يف فعلية فاعل الشيء وغري داخل فيه ، أي الذي ألجله              :  سبب غائي  -٤
  .)١ (الشيء

 : وقسموا السبب باعتبار تأديه إىل املُسبَّب إىل قسمني 

 . وهذا إذا كان السبب يؤدي إىل املُسبَّب بصورة دائمة أو أكثرية :  السبب الذايت-١

وهذا إذا كان السبب يؤدي إىل املُسبَّب أحياناً على طريقة          :  السـبب االتفاقـي    -٢
 . )٢(متساوية أو أقلية

                                 
 ) .٣/١٢٨(كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي : انظر فيما سبق) ١(
 ) .٣/١٢٨(املصدر السابق : انظر ) ٢(



     ٣٢      تعريف العلة ________________________________________________________________  

 تعريف العلة: الفرع الثاين

 : التعريف اللغوي للعلة 

علَّ يِعلُّ ، واعتل ، وأعلَّه اهللا ، فهو معلّ          : ، يقال )١( عـند العـرب هي املرض      الِعلَّـة 
 . )٢(وعليل

صارت شغالً    ، كأن تلك الِعلَّة    )٣(ويطلـق على كل حدث يشغل صاحبه عن وجهه        
 . إشغاله به : تعليل الصيب بالطعام أي:  ، ومنه)٤(ثانياً منعه شغله األول

الشرب :  وقيل وعلَّه يعلُّه ويِعلُّه إذا سقاه السقية الثانية ، والعلُّ والعلَلَ الشربة الثانية ،            
  . )٥(بعد الشرب تباعاً

أصلها التغيري كاملرض الذي حييل البدن       فإن الِعلَّة ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
  .)٦(‘‘عن صحته ، والعليل ضد الصحيح 

 : التعريف االصطالحي 

من أهل العلم هلم اصطالح خاص      ، فكل طائفة     تعـددت اصطالحات الناس يف الِعلَّة     
 هلم اصطالحام   ، فاحملدثون هلم اصطالحهم ، وكذا الفقهاء واألصوليون والفالسفة         يف الِعلَّة 

 .اخلاصة هبم 

                                 
١(، احملكم واحمليط األعظم البن سيده     ) ١/١٥٦(، مجهرة اللغة البن دريد      ) ١/٨٨(العني للخليل بن أمحد     : انظر) ١(
/٤٦. ( 
 ) .١/٤٦(احملكم واحمليط األعظم البن سيده : انظر) ٢(
 ) .٣/٦١٠(جممل اللغة البن فارس : وانظر) . ١/٤٦(احملكم واحمليط األعظم البن سيده ) ٣(
 ) .١١/٤٧١(لسان العرب البن منظور : وانظر) . ٥/١٧٧٣(جوهري الصحاح لل) ٤(
 ) . ٥/١٧٧٣(الصحاح للجوهري : انظر) ٥(
 ) .٤/١٣٣(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٦(



     ٣٣      تعريف العلة ________________________________________________________________  

 : تعريف احملدثني 

ى احلديث وقدح يف    سبب خفي قادح غامض طرأ عل     :  بأا يعـرف احملدثـون الِعلَّة    
  .)١(صحته مع أن الظاهر السالمة منه

 . وتدرك جبمع الطرق والنظر يف األسانيد أو بنص فحول العلماء عليها 

وهلـم فيها تقسيمات وحبوث طويلة ودراسات مستفيضة ، وليس هذا البحث جماالً             
  . )٢(لذكرها والتفصيل فيها ، فلتراجع يف كتب أهل هذا الفن

 : ء واألصوليني تعريف الفقها

 : على أمور متعددة منها يطلق الفقهاء واألصوليون الِعلَّة

 واحملل   مـا يـوجب احلكم ال حمالة ، وهو اموع املكون من املقتضى و الشرط               -١
  . )٣(واألهل

 . املقتضي للحكم وإن ختلف احلكم عنه لفوات شرط أو وجود مانع -٢

 . رمحه اهللا تعاىل )٤(ا املعىن هو األكثر عند الفقهاء ، وهلذا رجحه ابن قدامةوهذ

                                 
 .طبعة دار صادر بدون تاريخ ) ٣/١٠٣٨(كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي ) ١(
 ) .١/٣٧( مقدمة احملقق -العلل للدارقطين : انظر) ٢(
 ) .٢٩ص (تقدم شرح هذه االصطالحات ) ٣(
عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي الدمشقي احلنبلي ، اإلمام الزاهد ، موفق الدين ، ولد سنة                    ) ٤(

لى طبقات  الذيل ع : انظر.  هـ   ٦٢٠ هـ وأخذ عن مجع من أهل العلم ، وصنف مصنفات عديدة ، تويف سنة                ٥٤١
 ) . ٤/٦٧(، األعالم للزركلي ) ٢/١٥(، املقصد األرشد البن مفلح ) ٢/١٣٣(احلنابلة البن رجب 



     ٣٤      تعريف العلة ________________________________________________________________  

  . )١(املسافر يترخص لعلة املشقة:  احلكمة ، كقوهلم -٣

 . )٢( املعرف للحكم-٤

 ، وجعلها   حيث فيها نفي تأثري الِعلَّة     ،   وال خيفى ما يف األخري من نزعة كالمية أشعرية        
 . جمرد معرف 

 :تعريف الفالسفة 

 .)٣(ما حيتاج إليه الشيء يف حقيقته أو وجوده :  بأا  الِعلَّةيعرف الفالسفة 

 :  إىل أربعة أقسام  الِعلَّة)٤(سالميني اليونان ومن تبعهم من اإلويقسم الفالسفة

 ، وهي ماهية    )٥(وهي جزء الشيء الذي جيب عند حصوله الشيء        :  علـة صورية   -١
 .)٦(الشيء وشكله ، وجمموع اخلصائص اليت يتم هبا كماله ، كشكل التمثال وما هو عليه

 ،  )٧(وهي اجلزء الذي ال جيب عند حصوله الشيء بل إمكان حصوله           :  علة مادية  -٢
  . )٨( املادية للتمثالوهي املادة ، أو ما منه الشيء ، كحجر الرخام فهو الِعلَّة

                                 
 ) .٢٤٦ - ١/٢٤٥(روضة الناظر البن قدامة : انظر) ١(
 ) .٥٢٣ص(، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ) ٥/١١٠(البحر احمليط للزركشي : انظر فيما سبق) ٢(
 ) .١/٥٨٦(قية للفخر الرازي املباحث املشر) ٣(
املقصود بالفالسفة اإلسالميني الذين جاءوا بعد اإلسالم ، وهذا اإلطالق جاء عند شيخ اإلسالم رمحه اهللا كما يف                  ) ٤(

/٢(، وجاء عند ابن القيم كما يف بدائع الفوائد          ) ١/٣٨٣(، ودرء تعارض العقل والنقل      ) ٦/٢٣(اجلـواب الصحيح    
٤٨١. ( 

 ) .١/٥٨٦(ملشرقية للفخر الرازي املباحث ا) ٥(
 ) .٢٧٥ص (حممد عبدالرمحن مرحبا . تاريخ الفلسفة اليونانية لـ د: انظر) ٦(
 ) .١/٥٨٦(املباحث املشرقية للفخر الرازي ) ٧(
 ) .٢٧٥ص (حممد عبدالرمحن مرحبا . تاريخ الفلسفة اليونانية لـ د: انظر) ٨(



     ٣٥      تعريف العلة ________________________________________________________________  

  . )١(وهي اليت تكون سبباً حلصول شيء آخر :  علة فاعلية-٣

  . )٢(وهي اليت ألجلها الشيء :  علة غائية-٤

  . )٣( يف السببية يف الفصل اخلاص بذلكوسوف يأيت مزيد كالم على مذهب الفالسفة

                                 
 ) .١/٥٨٦(املباحث املشرقية للفخر الرازي ) ١(
، ) ١٨٩ص  (معيار العلم يف فن املنطق للغزايل       : ولالستزادة انظر ) . ١/٥٨٦(املـباحث املشرقية للفخر الرازي      ) ٢(

 ) . ٢/٩٦(املعجم الفلسفي جلميل صليبيا 
 ) . ٦١٣ص(انظر ) ٣(



    ٣٦       الفرق بني السبب والعلة______________________________________________________  

 

 : الفرق بني السبب والعلة : الفرع الثالث

فأكثرهم مل يفرقوا بني     والسبب بكالم كثري ،      لقـد تكلم العلماء يف التفريق بني الِعلَّة       
 والسبب ، وبعضهم فرق بينهما ، لكن تلك الفروق إما غري واضحة ، أو مبنية على                 الِعلَّـة 

 : آراء املتكلمني االعتقادية ، ولتحرير املسألة فإنه يقال

د منهما له معناها     ، فكل واح   لغـوياً فـال شك يف الفرق بني السبب والِعلَّة         : أوالً  
اخلـاص به يف لغة العرب ، وقد تقدم حبث مفصل يف السبب وما أطلق عليه يف لغة العرب                   

 .   ومعناها يف لغة العرب ، فظهر هبذا أنه ال ينطبق تعريف أحدمها على اآلخر والِعلَّة

 سابقاً ، بل كل     لكن ينبغي أن يالحظ أن العرب مل ختص السبب باملسميات املذكورة          
 وهذا يفسر لنا كثرة إطالقات      -ما انطبق عليه القدر املشترك للسبب دخل يف دائرة السبب           

 يف دائرة السبب إذا انطبق عليها القدر املشترك          وعلى هذا فيمكن أن تدخل الِعلَّة      -السبب  
 . للسبب، فكان هبا إدراك املطلوب 

 رمحه اهللا باء    )١( ، فقد ذكر ابن مالك      بني السبب والِعلَّة   وهـناك من النحاة من فرق     
السـببية ، وباء التعليل ، وفرق بينهما ، فجعل باء التعليل هي اليت حيسن غالباً يف موضعها                  

  öΝ: الالم ، كقولـه تعاىل    ä3̄Ρ Î) öΝ çFôϑn=sß Ν à6 |¡ àΡ r& ãΝ ä. ÏŒ$sƒÏkB $$Î/ Ÿ≅ ôfÏèø9 $# )الختاذكم ،  :  أي )٢

كتبت : وبـاء السببية هي الداخلة على صاحل لالستغناء به عن فاعل معداها جمازاً كقولك               
  .)٣(كتب القلم:  جمازاً أن تقولبالقلم ، فإنه يصح

                                 
طائي اجلياين ، أبوعبداهللا ، كان إماماً يف النحو واملعاين والبيان           العالمـة مجال الدين حممد بن عبداهللا بن مالك ال         ) ١(

فوات الوفيات  :  انظر.  هـ     ٦٧٢والنظر ، جيد املشاركة يف الفقه واألصول ، صاحب مصنفات كثرية ، تويف سنة               
 ) .٥/٣٩٨(، شذرات الذهب البن العماد ) ٥/٢٨(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ٣/٤٠٧(للكتيب 

 ) .٥٤(سورة البقرة آية رقم ) ٢(
 ) .٣/١٥٠(شرح التسهيل البن مالك : انظر ) ٣(



    ٣٧       الفرق بني السبب والعلة______________________________________________________  

 

والنحويون يعربون عن هذه الباء بباء االستعانة ، وآثرت على          ’’ : يقـول ابن مالك   
ا ذلـك التعـبري بالسببية من أجل األفعال املنسوبة إىل اهللا تعاىل ، فإن استعمال السببية فيه                

  . )١(‘‘جيوز، واستعمال االستعانة فيها ال جيوز 

اصـطالحاً ، ال شك أن لكل علم اصطالحاته اخلاصة به اليت اصطلح عليها              : ثانـياً   
علماؤه واملتخصصون فيه ، ومن خطأ القول خلط تلك االصطالحات مع بعضها دون بيان              

باملتكلمني إىل التفرق   الصـطالح كل طائفة وما تريد به ، بل إن أحد األسباب اليت أدت               
واالختالف والتنازع ، هو االصطالحات املة ، وهلذا كان شيخ اإلسالم رمحه اهللا عندما              
يـتكلم عن لفظ من األلفاظ احلادثة يستفصل فيه ، ويبحث عن معناه ، وال يكتفي باملعىن                 

على اللفظ  اللغـوي اـرد ، بل حيرر البحث فيه ومراد املتكلم بالتفصيل ، ومن مث حيكم                 
واملعىن املراد به ، ولو أخذنا مثاالً على ذلك لفظ اجلسم ، فإنه مع وضوحه وظهوره إال أن                  
لـبعض الناس اصطالحا خاصا به ، فبالتايل شيخ اإلسالم ال ينفي اجلسم عن اهللا تعاىل  وال                  

 مع  -يثبـته ، بل يستفصل عنه ، فإن أريد به معىن صحيح ، فهو صحيح وال يضر إطالقه                   
 وإن أريد به معىن باطل ، فهو        -ملـنع مـن ذلك اإلطالق لعدم وروده يف الكتاب والسنة            ا

  .)٢(باطل لفظاً ومعىن

وهناك بعض االصطالحات اليت قد تؤدي إىل خالف ونزاع وردود ، وردود عكسية             
لكـن من يبحث بعض مسائل العلم حبثاً مفصالً جيد قسماً من تلك االختالفات راجعة إىل                

 .ف لغوي فقط جمرد خال

واحلاصل أن مسألة تعدد االصطالحات يف اللفظ الواحد أدت إىل نزاعات كثرية ، يف              
 .مسائل العقيدة ضل بسببها كثري من الناس 

                                 
 ) .٣/١٥٠(شرح التسهيل البن مالك ) ١(
 . وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة ) ٢(



    ٣٨       الفرق بني السبب والعلة______________________________________________________  

 

 والسبب هي من هذا الباب فقد رأينا كم للعلماء من تعريف اصطالحي             ومسألة الِعلَّة 
 والسبب يف قول كل طائفة      لتفريق بني الِعلَّة  لكـل مـنهما ، ومـن هنا سوف أحبث عن ا           

 . منفصالً عما تقوله الطائفة األخرى 

وقبل البحث يف ذلك هناك أمر هام أود أن أشري إليه وهو أن القرآن والسنة ال ينبغي                 
تفسـريمها مبعـىن اصـطالحي حادث بعد القرون املفضلة ، فالكالم يف األصل حيمل على                

املـتكلم بالدرجة األوىل ، ال على اصطالح طائفة أو فئة من الناس ، وعلى هذا                مقصـود   
فجميع االصطالحات اليت ذكرت ، واليت ستذكر ال حتمل على النصوص الواردة يف كتاب              

 . إال بدليل شرعي اهللا أو سنة رسوله 

 : أقوال الطوائف يف التفريق بني العلة والسبب 

 ، وهؤالء مل أجد لديهم تفريقاً واضحاً بني السبب والِعلَّة   : أهل السنة واجلماعة  : أوالً  
ولعـل هذا الشتراك أهل السنة مع الفقهاء واألصوليني ، فمن كان منهم من الفقهاء فينطبق       

 . عليه ما ينطبق عليهم ، ومن كان منهم من أهل األصول فينطبق عليه ما ينطبق عليهم 

محه اهللا له كالم يف هذا الباب ، فهو عندما يتكلم عن السبب             لكـن شيخ اإلسالم ر    
 :  ، أجده يذكر نوعاً من الفرق يف اإلطالق وفيما يلي نصوصه املتعلقة هبذا األمر والِعلَّة

 ، وهو جمموع ما      يراد به الِعلَّة التامة    لفظ الِعلَّة ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
 على  يسـتلزم احلكم حبيث إذا وجد وجد احلكم ، وال يتخلف عنه ، فيدخل يف لفظ الِعلَّة                

  . وشروطها وعدم املانع)١(جرب الِعلَّة: هذا االصطالح

                                 
مل أقـف على تعريف حمدد جلرب العلة فيما رجعت إليه من مصادر ، لكن من املعلوم أن العلة التامة تقابلها العلة                      ) ١(
قصـة ، والعلة الناقصة جزء وشرط من العلة التامة ، ومن هنا نستنتج أن جرب العلة هو إمتام ما يف العلة الناقصة من                        النا

تعليل وجوب الزكاة يف املال مبجرد متام       : مثال مأخوذ من كالم الشيخ املذكور أعاله        . نقص حبيث تكتمل أجزاؤها     

= 
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ستلزم وصفا ثبوتياً على رأي ، وإما لكون العدم قد يكون جرباً             ي إما لكون عدم املانع   
 .من املقتضى على رأي 

 مىت ختصصت وانتقضت فوجد احلكم بدوا دل على فسادها ، كما لو              وهذه الِعلَّة 
هذا باطل ؛ فإن املريض وحنوه من أهل األعذار         : علل معلل قصر الصالة مبطلق العذر قيل له       

 يقصـرون ، وإمنا يقصر املسافر خاصة ، فالقصر دائر مع السفر وجوداً وعدماً ، ودوران                 ال
احلكـم مـع الوصف وجوداً وعدماً دليل على املدار عليه للدائر ، وكما لو علل وجوب                 

 .هذا ينتقض بامللك قبل احلول : الزكاة مبجرد ملك النصاب قيل له

 . ما يقتضي احلكم ، وإن توقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع وقد يراد بلفظ الِعلَّة

رحم ونكاح   : األسباب املثبتة لإلرث ثالثة   :  ، فيقال  وقد يعرب عن ذلك بلفظ السبب     
 ت بعقد املواالة وغريها ، فالِعلَّة      يف إحدى الروايتني يثب    )٢( وأمحد )١(ووالء ، وعند أيب حنيفة    

 .كالرق والقتل واختالف الدين : )٣(]املانع[هنا قد يتخلف عنها احلكم 

 .)٤(‘‘ هذا املعىن جاز ختصيصها لفوات شرط ووجود مانع فإذا أريد بالِعلَّة

                                 

بيان تلبيس : انظر يف العلة الناقصة . ة العلة وهو حوالن احلول عليها    ملك النصاب فهذه علة ناقصة وجربها إمتام بقي       = 
 ) .٢/٣٥٨(اجلهمية البن تيمية 

 هـ بالكوفة ، وأخذ العلم عن       ٨٠اإلمـام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكويف ، أحد األئمة األربعة ، ولد سنة                ) ١(
: انظر.  هـ   ١٥٠ على القضاء  فامتنع منه ، تويف سنة          مجاعـة مـن أهل العلم ، كان ورعاً ذكياً زاهداً سخياً ، ويل             

 ) . ١٠/٩٧(، البداية والنهاية البن كثري ) ٦/٣٩٠(، سري أعالم النبالء للذهيب ) ٨/١٢٨(املنتظم البن اجلوزي 
اعة عن مج  هـ وتلقى العلم     ١٦٤اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين الوائلي ، أحد األئمة األربعة ، ولد سنة                ) ٢(

فأوذي فيها كثرياً  لكنه ثبت ونصر اهللا به السنة وقمع به الباطل              ويف أيامه حدثت حمنة القول خبلق القرآن      من العلماء ،    
، ) ١٧٧/ ١١(، سري أعالم النبالء للذهيب      ) ٩/١٦١(احللية أليب نعيم األصبهاين     : انظر  .  هـ   ٢٤١وأهله تويف سنة    

 .) ١٠/٣٢٥(البداية والنهاية البن كثري 
 ] . ملانع[كذا يف األصل ولعل الصواب ) ٣(
 ) . ٣٥٧-٢١/٣٥٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
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  أعم من السبب ، فالِعلَّة      الِعلَّة ونسـتنتج من هذا أن شيخ اإلسالم رمحه اهللا جيعل لفظ          
 :تطلق على أمرين 

 . وهي جمموع ما يستلزم احلكم ، وهذا ال يسمى سبباً :  العلة التامة-١

 مـا يقتضي احلكم مع توقفه على ثبوت الشـروط وانتفاء املوانع ، وهذا يسمى               -٢
 . سبباً 

لكـين أجد عند شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف بعض املواطن ذكراً للسبب التام ، ويفسره           
 بالتجريد واإلطالق يراد هبا األمران ، بينما السبب بالتجريد  ، فلعل الِعلَّة   )١ (بالعلـة الـتامة   

ه على ثبوت الشروط وانتفاء املوانع ، وال        واإلطالق يراد به ما يقتضي احلكم فقط مع توقف        
 . يتناول السبب التام إال بالتقييد بأنه تام 

 والسبب ، فبعضهم ال يرى      وهؤالء خمتلفون يف التفريق بني الِعلَّة     : األصوليون  : ثانياً  
ؤالء خمتلفون ، وآخرون يفرقون ، وه    )٢(التفـريق بينهما مطلقاً ، ونسب هذا القول لألكثرية        

 :  والسبب ، وأبرز ما ذكروه يف ذلك فرقان يف وجه الفرق بني الِعلَّة

  . )٣( ما حيصل به السبب ما حيصل الشيء عنده ، والِعلَّة-١

  من حيث جعل األسباب غري مؤثرة يف       وهـذا الفـرق يتماشى مع مذهب األشعرية       
 . املسبَّبات ، وسيأيت تفصيل هلذا األمر الحقاً 

                                 
 ) .٢١/٣٥٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر) ١(
 ) ٣٧-١/٣٦(نشر البنود شرح مراقي السعود لعبداهللا بن إبراهيم الشنقيطي : انظر) ٢(
 ) .٢/٩٦(جم الفلسفي جلميل صليبا ، املع) ٥/١١٥(البحر احمليط لزركشي : انظر) ٣(
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 السبب يقتضي احلكم بواسطة أو وسائط ، ولذلك يتراخى احلكم عنه حىت توجد              -٢
 فتقتضي احلكم بال واسطة وال شرط ، وال يتراخى احلكم           الشروط وتنتفي املوانع ، أما الِعلَّة     

  .)١(عنها

خيصون اسم السبب مبا يتوقف على توفر الشروط وانتفاء         ويظهـر هـذا الفرق أم       
 اليت ال حتتاج إىل توفر شروط وانتفاء موانع ، وهذا            بالعلة التامة  املوانع ، وخيصون اسم الِعلَّة    

 .ما واهللا أعلم يف احلقيقة يرجع إىل ما سبق ونقلته عن شيخ اإلسالم رمحه اهللا من تفريق بينه

 والسبب ، فيطلقون السبب على      الفقهـاء ، وهؤالء عندهم تداخل بني الِعلَّة       : ثالـثاً   
 .  يف مواضع دون أخرى الِعلَّة

ومـن املواضع اليت يفرقون فيها عند حبث السبب واملباشر  فاملباشر علة عندهم وليس               
 دون السبب ، وهذا حكم قد رتب على التفريق بني السبب            لق بالِعلَّة سـبباً ، والضمان يتع    

 .  ، وقد أوضحت هذا فيما سبق عند تعريف الفقهاء للسبب والِعلَّة

 ما يطلق عليه علة يطلق عليه  والسبب ، بلفهؤالء ال يفرقون بني الِعلَّة: رابعاً الفالسفة 
 .   كما تقدم  للسبب والِعلَّة ، وهذا واضح من تعريف الفالسفة)٢(سبب دون تفريق بينهما

                                 
 ) .٥/١١٥(البحر احمليط لزركشي : انظر) ١(
 ) .٢/٩٦(، املعجم الفلسفي جلميل صليبا ) ١٥٧ص (تلخيص كتاب الربهان البن رشد : انظر) ٢(
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 )١(ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية

الفقيه اتهد احلافظ احملدث شيخ اإلسالم      هو الشيخ اإلمام العامل املفسر       : امسه ونسبه 
نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء املفرط ، تقي الدين أبو العباس أمحد ، ابن العامل                
املفـيت شهاب الدين عبداحلليم ، ابن اإلمام شيخ اإلسالم جمد الدين أيب الربكات عبدالسالم           

 . )٢(مية ، وهو لقب جده األعلىابن عبداهللا بن أيب القاسم احلراين ، ابن تي

 ، وحتول به    )٣(ولد يف عاشر ربيع أول سنة إحدى وستني وست مائة حبران           : والدته
أبـوه وأقاربه إىل دمشق يف سنة سبع وستني عند جور التتار ، جيرون الذرية والكتب على                 

 .)٤(عجلة حىت احنازوا إىل بالد اإلسالم

 : شيوخه 

 : ، منهم )٥(سالم رمحه اهللا من أكثر من مائيت شيخ مسع شيخ اإل

  .)٦( رمحه اهللا احملدث أمحد بن عبدالدائم بن نعمة املقدسي-١

                                 
بزار ، اجلامع   العقود الدرية البن عبداهلادي ، األعالم العلية لل       : لالسـتزادة انظر ترمجة شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف          ) ١(

 .لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون حملمد عزيز مشس وعلي بن حممد العمران 
 ) .٢٠٥ص ( ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم -ذيل تاريخ اإلسالم للذهيب : انظر) ٢(
ني النهرين ، ر دجلة     مديـنة قدميـة نسب إليها مجاعة من الفضالء والعلماء ، وتقع اآلن يف منطقة اجلزيرة ما ب                 ) ٣(

. ْ تقريباً   ٣٧ْ  وخط عرض     ٣٩والفـرات ، يف جـنوب تركيا بالقرب من احلدود مع مشال سوريا ، على خط طول                  
، ) ٢١٤ص  (، املنجد يف األعالم     ) ٢/٢١٧(، معجم البلدان لياقوت احلموي      ) ٢/١٩٥(األنساب للسمعاين   : انظـر 

 ) .٩ص (يا  خريطة سور-وقسم اخلرائط يف املرجع السابق 
 ) .٢٠٥ص ( ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم -ذيل تاريخ اإلسالم للذهيب : انظر) ٤(
 ) . ٤ص (العقود الدرية البن عبداهلادي : انظر ) ٥(
 هـ وأخذ العلم عن مجاعة من العلماء ، كان فقيهاً متفنناً سريع الكتابة ،          ٥٧٥العالمة املعمر اخلطيب ، ولد سنة       ) ٦(

، املقصد  ) ٢/٢٧٨(، ذيل طبقات احلنابلة البن رجب       ) ١/٨١(فوات الوفيات للكتيب    : انظر.  هـ   ٦٦٨تـويف سنة    
 ) .٥/٣٢٥(، شذرات الذهب البن العماد ) ١/١٣١(األرشد البن مفلح 
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 مشس الدين أبو الفرج وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن حممد                 -٢
  . )١( رمحه اهللابن قدامة املقدسي احلنبلي

  مسند الشام أبو حممد إمساعيل بن إبراهيم بن أيب اليسر شاكر بن عبداهللا التنوخي              -٣
  .)٢(رمحه اهللا

 ابن الفقيه أيب الربكات      الكمـال بن عبد السيد أبو نصر عبدالعزيز بن عبداملنعم          -٤
  . )٣(اخلضر بن شبل احلارثي الدمشقي رمحه اهللا

 بلي العالمـة أبو العباس أمحد بن أيب اخلري سالمة بن إبراهيم احلداد الدمشقي احلن              -٥
 .)٤(رمحه اهللا

 الشيخ شهاب الدين أبو احملاسن وأبو أمحد عبداحلليم بن عبدالسـالم بن عبداهللا             -٦
  . )٥( رمحه اهللابن تيمية

                                 
 هـ وانتهت إليه رئاسة املذهب ، بل رئاسة العلم يف عصره ، ويل قضاء               ٥٩٧العالمـة الفقيه الزاهد ، ولد سنة        ) ١(

ـ  /١٣(البداية والنهاية البن كثري     : انظر.  هـ   ٦٨٢نابلة مدة من الزمن على كره منه ، مث عزل نفسه ، تويف سنة               احل
 ) .٢/١٠٧(، املقصد األرشد البن مفلح ) ٢/٣٠٤(، ذيل طبقات احلنابلة البن رجب ) ٣٠٢

 العلم ، له شعر جيد ، وفيه       هـ  وأخذ عن مجاعة من أهل       ٥٨٩العالمـة املنشيء الكاتب تقي الدين ، ولد سنة          ) ٢(
 ) ٥/٣٣٨(شذرات الذهب البن العماد : انظر.  هـ ٦٧٢خري وبالغة ، تويف سنة 

شذرات : انظر.  هـ   ٦٧٢ هـ وأخذ عن مجاعة من أهل العلم ، وتويف سنة            ٥٨٩املسـند الـثقة ، ولد سنة        ) ٣(
 ) .٥/٣٣٨(الذهب البن العماد 

شذرات : انظر.  هـ   ٦٧٨أهل العلم ، روى الكثري ، تويف سنة          هـ  وأخذ عن مجاعة من        ٥٨٩ولـد سـنة     ) ٤(
 ) .٥/٣٦٠(الذهب البن العماد 

 هـ وأخذ العلم عن والده وابن رواحة وغريمها ، كان عاملاً حمققاً             ٦٢٧والد شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ولد سنة         ) ٥(
كان من أجنم اهلدى     :  واهليئة ، قال عنه الذهيب       ملا ينقله ، جيد املشاركة يف العلوم ، له يد طوىل يف الفرائض واحلساب             

وإمنا اختفى بني نور القمر وضوء الشمس ، يشري إىل أبيه وابنه ، فإن فضائله وعلومه انغمرت بني فضائلهما وعلومهما                     
 ) .٥/٣٧٦(، شذرات الذهب البن العماد ) ٢/٣١٠(ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر.  هـ ٦٨٢تويف سنة 
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 و احلسن علي بن أمحد بن عبدالواحد البخاري املقدسي احلنبلي          فخـر الـدين أب     -٧
  .)١(رمحه اهللا

 مجـال الدين ابن الصرييف ، وهو أبو زكريا حيىي بن أيب منصور بن أيب الفتح بن                  -٨
  .)٢( رمحه اهللارافع احلراين احلنبلي

 رمحه  )٤( ، راوي صحيح مسلم    )٣( األمـني القاسم بن أيب بكر بن القاسم اإلربلي         -٩
 . اهللا

 سلم بن حممد بن مسلم بن عالن القيسي        املسـند مشـس الدين أبو الغنائم  امل         -١٠
  . )٥(الدمشقي رمحه اهللا

وقرأ بنفسه على مجاعة وانتخب ونسخ عدة أجزاء ، ونظر يف الرجال والعلل ، وصار               
 .من أئمة النقد ومن علماء األثر 

                                 
 هـ وأخذ العلم عن خالئق ، طال عمره ، وتفرد بالرواية العالية              ٥٩٥مسـند الدنيا حمدث اإلسالم ، ولد سنة         ) ١(

)  ١٣/٣٢٤(البداية والنهاية   : انظر.  هـ   ٦٩٠روى احلديث فوق ستني سنة ، كان علماً فقيهاً زاهداً عابداً تويف سنة              
 ) .٢/٢١٠(د األرشد البن مفلح ، املقص) ٢/٣٢٤(الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب 

 هـ وأخذ عن مجع كثري ، كان من الشـيوخ والفقهاء املتعبدين ، له مصنفات               ٥٨٣املفيت املعمر ، ولـد سنة      ) ٢(
، املقصد األرشد البن مفلح     ) ٢/٢٩٥(الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب       : انظر  .  هـ   ٦٧٨عديدة ، تويف سنة     

 ) .٥/٣٦٣( العماد ، شذرات الذهب البن) ٣/٨٧(
رحل مع والده وله بضع عشرة سنة ، فذكر وهو صدوق أنه مسع مجيع صحيح مسلم من املؤيد الطوسي ، ورواه                     ) ٣(

 ) .٥/٣٦٧(شذرات الذهب البن العماد : انظر.  هـ ٦٨٠بدمشق ، فسمعه منه الكبار ، تويف سنة 
، أشهر  وروى عن مجع من العلماء       هـ   ٢٠٤سنة  أبـو احلسـني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ، ولد            ) ٤(

، ذيب  ) ٢/٥٨٨(تذكرة احلفاظ للذهيب    : انظر . هـ   ٢٦١ تويف سنة    وله مصنفات غريه ،   ،  ) الصـحيح (كتـبه   
  ) .٧/٢٢١(، األعالم للزركلي ) ١٠/١١٣(التهذيب البن حجر 

أجاز له اخلشوعي ومجاعة ، كان من        هـ  وأخذ عن مجاعة من أهل العلم ، و          ٥٩٤القاضـي اجلليل ، ولد سنة       ) ٥(
 ) .٥/٣٦٩(شذرات الذهب البن العماد : انظر.  هـ ٦٨٠سروات الناس تويف سنة 
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إلمجاع واالختالف ، حىت كان     مث أقـبل علـى الفقه ودقائقه وقواعده وحججه ، وا          
 .يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل اخلالف ، مث يستدل ويرجح وجيتهد 

وكـان آيـة من آيات اهللا يف التفسري والتوسع فيه ، لعله يبقى يف تفسري اآلية الس                  
 . والسني 

 ، وأنواع    واملعتزلة )٢( والروافض )١(أما أصول الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال اخلوارج      
 .)٣(املبتدعة فكان ال يشق فيه غباره ، وال يلحق شأوه

                                 
 يوم احلكمني ، حني كرهوا التحكيم        فرقة من الفرق اإلسالمية مسوا بذلك خلروجهم على علي بن أيب طالب             ) ١(

 من رضي باحلكمني ، ويقدمون ذلك على كل طاعة           يقولون بتكفري  عثمان وعلي وأصحاب اجلمل واحلكمني ، وكل         
، ويقولون خبلودهم يف النار يوم القيامة ، ويرون اخلروج على اإلمام             ويرون تكفري أصحاب الكبائر من أمة حممد        

ة وكبارهم احملكمة واألزارقة والنجدات والصفرية والبيهسية والعجارد      ،  إذا خالف السنة حقاً واجباً، وهم فرق متعددة         
، الربهان  ) ١/١١٥(، امللل والنحل للشهرستاين     ) ٤٥ص  (التبصري يف الدين لإلسفرايين     : انظر . والثعالـبة واإلباضية  

 ) . ١٧ص (للسكسكي 
 ملا طلبوا منه التربؤ من الشيخني فأىب ذلك         يهـم فـرقة من فرق الشيعة ، وإمنا مسوا رافضة لرفضهم زيد بن عل              ) ٢(

هم إمامة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما ، وهم جممعون على أن اإلمامة ال تكون إال                 لرفض: علـيهم فرفضوه ، وقيل    
نص على استخالفه بامسه وأظهر ذلك        أفضل الصحابة ، وأن النيب       بـنص وتوقيف ، وأن علي بن أيب طالب          

ومون ال جيوز عليهم الغلط     ، وأن األئمة معص    وأعلنه ، وأن أكثر الصحابة ارتدوا بتركهم اإلقتداء به بعد وفاة النيب             
والسهو ، وأكثرهم يزعم أن اهللا ال يعلم ما يكون قبل أن يكون ، ويقول برجعة األموات إىل الدنيا قبل يوم احلساب ،                       

 .وأن اإلمام يعلم كل شيء مما كان وما يكون يف أمر الدين والدنيا إىل غري ذلك من املقاالت الفاسدة 
، الفرقان بني احلق والباطل البن تيمية       ) ٦٥ص  (، الربهان للسكسكي    ) ١٦ص  (عري  مقاالت اإلسالميني لألش  : انظر

 ) .٣٦ - ١٣/٣٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن -
. الغاية واألمد   : والشأو  ) . ٢٠٦ص  ( ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم       -ذيـل تاريخ اإلسالم للذهيب      : انظـر ) ٣(

 ) .١٤/٤١٧(لسان العرب البن منظور 
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 :تالمذته

تتلمذ على يد شيخ اإلسالم رمحه اهللا كوكبة من العلماء واحملدثني والفقهاء ، وسوف              
 :  ، فمنهم )١(أذكر فيما يلي بعض هؤالء

 .)٢( رمحه اهللابراهيم بن أمحد الغياين الشيخ إ-١

 . )٣( رمحه اهللا الشيخ الزاهد أمحد بن إبراهيم الواسطي-٢

 .)٤(محه اهللا ر شهاب الدين أمحد بن حممد بن مري احلنبلي البعلبكي-٣

                                 
 ) .٦٤٢ص (اجلامع لسرية شيخ اإلسالم :  لالستزادة انظر)١(
خادم شيخ اإلسالم رمحه اهللا ، ومؤلف رسالة فيما قام به الشيخ رمحه اهللا ، وتفرد به عن العلماء الذين كانوا قبله                       ) ٢(

لنذور ، ويطلبون   ويف زمـنه، مـن تكسري األصنام اليت كان الناس يزوروا ويتربكون هبا ، ويقبلوا ، وينذرون هلا ا                  
رسالة يف تكسري   : انظر. عـندها قضاء احلاجات ، ويعتقدون أن من تعرض هلا بسوء أصابته بآفة من اآلفات يف نفسه                  

 ) .٨٧ص ( ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية -األحجار للغياين 
ميني ، كان رجالً صاحلاً ، ورعاً ، كبري         اإلمـام القدوة العارف عماد الدين أبو العباس ، املعروف بابن شيخ احلزا            ) ٣(

  هـ ، وله رسالة بعثها إىل مجاعة من          ٧١١الشـأن ، مـنقطعاً إىل اهللا ، متوفـرا على العبادة والسلوك ، تويف سنة                 
.   أصـحاب الشـيخ ، وأوصاهم فيها مبالزمة الشيخ ، واحلث على إتباع طريقته ، وأثىن فيها على الشيخ ثناء عظيماً                    

، ) ٢١٢-١٩٣ص (، والرسالة موجودة ضمن العقود الدرية ) ١٩٣ص (عقـود الدريـة البن عبداهلادي      ال: انظـر   
 .التذكرة واالعتبار واالنتصار لألبرار : ، وتسمى ) ٧٧-٥٥ص (ونشرت ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية 

تيمية ، مث اجتمع به ، فأحبه ،        كان منحرفا عن ابن     ’’ ): ٣٠٣-١/٣٠٢(يقـول ابـن حجر يف الدرر الكامنة         ) ٤(
وجبامع عمرو بن   ... وكان قدم القاهرة فتكلم على الناس جبامع أمري حسني بن جندر            ... وتلمذ له ، وكتب مصنفاته      

   ويف مسألة الزيارة       العاص ، وسلك طريق ابن تيمية يف احلط على الصوفية ، مث إنه تكلم يف مسألة التوسل بالنيب                   
يق ابن تيمية ، فوثب به مجاعة من العامة ، ومن يتعصب للصوفية ، وأرادوا قتله ، فهرب ، فرفعوا                    وغريمهـا على طر   

أمـره إىل القاضـي املالكي تقي الدين األخنائي ، فطلبه ، وتغيب عنه ، فأرسل إليه ، وأحضره وسجنه ، ومنعه من                       
 ، فأثىن عليه بدر الدين ابن      ٧٢٥اآلخر سنة   اجللوس ، وذلك بعد أن عقد له جملس بني يدي السلطان ، وذلك يف ربيع                

جنكلـى ، وبدر الدين بن مجاعة وغريمها من األمراء ، وعارضهم األمري أيدمر احلظريي ، فحط عليه ، وعلى شيخه                     
وتفـاوض هـو وجنكلي حىت كادت تكون فتنة ، ففوض السلطان األمر ألرغون النائب ، فأغلظ القول للفخر ناظر                    

سـعى للصوفية بغري علم ، وأم تعصبوا عليه بالباطل ، فآل األمر إىل متكني املالكي منه ،                    اجلـيش ، وذكـر أنـه ي       

= 
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 . )١( رمحه اهللا احلافظ الكبري عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري الشافعي-٤

  اإلمام العامل صالح الدين أبو الصفا خليل بن أيبك بن عبداهللا الصفدي الشافعي             -٥
 .)٢( اهللارمحه

                                 

فضـربه حبضرته ضرباً مربحاً ، حىت أدماه مث شهره على محار أركبه مقلوباً ، مث نودي عليه هذا جزاء من يتكلم يف                       =
ع فيه ، فآل أمره إىل أن سفر من القاهرة إىل            ، فكادت العامة تقتله ، مث أعيد إىل السجن ، مث شف            حـق رسول اهللا     

 هـ ، وله رسالة إىل تالمذة شيخ اإلسالم  ٧٢٨، وتويف بعد سنة     ‘‘اخللـيل  فرحل بأهله ، وأقام به وتردد إىل دمشق            
-٩٧ص  (رمحه اهللا يوصيهم فيها باالهتمام بكتب الشيخ ، وقد نشـرت ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية                  

١٠٤. ( 
قد ذكر احلافظ يف نفس الترمجة قصة عجيبة تدل على أن ما جرى البن مري كان بسبب تتلمذه على شيخ اإلسالم                     و

ابن شاس حضر درساً ، فاجنر      : ومن االتفاقيات أن شخصاً يقال له     ’’ : رمحـه اهللا ، ال بسبب أقواله ودروسه ، قال           
وثب به مجاعة ومحلوه إىل القاضي املالكي املذكور ،  الـبحث إىل أن صوب ما نقل عن ابن مري يف مسألة التوسل ، ف              

وشـهد عليه مجع كبري ، فدافع عنه القاضي فجهدوا به أن يفعل معه ما فعل بابن مري أو بعضه فلم يفعل فنسب إىل                        
 :   التعنت يف ذلك حىت قال فيه الربهان الرشيدي

 ه وأقـوى أســاس                 يا حاكما شـيد أحكامه على           تقى اللـ
                 مقالة يف ابن مـري لفقـت             جتاوزت يف احلد حد القيــاس   

 .‘‘                 ففي ابن شـاس قط ما أثرت            فهل أباح الشرع كفر ابن شاس  
ية ، علماً بأما قد نقال عن ابن كثري         ابن تيم شيخ اإلسالم   وقد فاتت هذه الترمجة فيما يبدو على مؤلفي اجلامع لسرية           

 ) .٣٧٥ص (انظر اجلامع . إشارة خمتصرة جداً ملا حصل البن مري 
 هـ تقريباً ، وأخذ عن شيخ       ٧٠٠عمـاد الـدين الشافعي املفيت احملدث البارع الفقيه املتقن املفسر ، ولد سنة               ) ١(

الدرر : انظر.  هـ وقد كف بصره      ٧٧٤ ، تويف عام     اإلسـالم رمحه اهللا وأكثر يف ذلك ، له مؤلفات كثرية مشهورة           
/٦(،  شذرات الذهب البن العماد احلنبلي        ) ١/١١٠(، طبقات املفسرين للداودي     ) ١/٣٧٣(الكامـنة البن حجر     

 ) . ١/١٥٣(، البدر الطالع للشوكاين ) ٢٣١
 ، حدث بدمشق وحلب      هـ بصفد ، أخذ عن مجاعة من أهل العلم         ٦٩٧ أو   ٦٩٦العالمـة األديب ، ولد سنة       ) ٢(

)  ٦/٩٤(طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين السبكي       : انظر.  هـ   ٧٦٤وغريمها ، وله مؤلفـات كثرية ، تويف سنة         
 ) .٦/٢٠٠(، شذرات الذهب البن العماد احلنبلي ) ٢/٨٧(الدرر الكامنة البن حجر 
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  املفـيت الزاهد شرف الدين عبداهللا بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيمية احلراين             -٦
 .)١(الدمشقي احلنبلي رمحه اهللا

  . )٢( رمحه اهللا زين الدين عبدالرمحن بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيمية-٧

 اإلمـام احلافظ علم الدين أبو حممد القاسم بن البهاء حممد بن يوسف بن احلافظ                -٨
 . )٣( رمحه اهللازكي الدين الدمشقي الربزايل الشافعي

 اإلمـام العالمة مشس الدين حممد بن أمحد بن عبداهلادي بن يوسف بن حممد بن                -٩
  . )٤( رمحه اهللاقدامة املقدسي احلنبلي

                                 
 هـ ، وأخذ عن مجاعة من أهل العلم ، برع           ٦٦٦العالمة القدوة الفقيه أخو شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ولد سنة            ) ١(

يف فنون عديدة منها الفقه والنحو واألصول وغريها ، وقد استدعي غري مرة وحده للمناظرة فناظر ، وأفحم اخلصوم  ،              
/٢(، الدرر الكامنة البن حجر      ) ٢/٣٨٢(الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب       : انظر  .  هـ   ٧٢٧تـويف سـنة    

 ) .٦/٧٦(، شذرات الذهب البن العماد ) ٢/٤٢(د األرشد البن مفلح ، املقص) ٢٦٦
 هـ ، وأخذ عن مجاعة من أهل العلم ، كان يعمل بالتجارة ،              ٦٦٣ ، ولد سنة     شـيخ اإلسالم رمحه اهللا    أخـو   ) ٢(

الديانة حـبس نفسـه مع أخيه باإلسكندرية ودمشق حمبة له وإيثاراً خلدمته ، ومل يزل معه حىت تويف ، كان مشهوراً ب                     
 ) .٢/٣٢٩(الدرر الكامنة البن حجر : انظر.  هـ ٧٤٧وحسن السرية ، تويف سنة 

 هـ ، وأخذ عن أكثر من ثالثة آالف شيخ          ٦٦٥العالمـة احملـدث مؤرخ العصر علم الدين الربزايل ، ولد سنة             ) ٣(
) ١٤/١٨٥(والنهاية البن كثري    البداية  : انظر.  هـ   ٧٣٩كان عاملاً باحلديث والرجال له مصنفات كثرية ، تويف سنة           

 ) . ٢/٥١(، البدر الطالع للشوكاين ) ٦/١٢٢(، شذرات الذهب البن العماد ) ٣/٢٣٧(الدرر الكامنة البن حجر 
 هـ ، ومسع من خالئق ،كان جبالً يف العلل         ٧٠٥احملـدث احلـافظ الفقـيه البارع النحوي اللغوي ، ولد سنة             ) ٤(

البداية والنهاية البن   :  انظر . هـ   ٧٤٤الذهن ، له مؤلفات عديدة ، تويف سنة         والطرق والرجال حسن الفهم صحيح      
 ) .٣/٣٣١(، الدرر الكامنة البن حجر ) ٢/٤٣٦(، الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب ) ١٤/٢١٠(كثري 



     ٥٠         ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا__________________________________________   

عثمان الذهيب   اإلمـام احلافظ احملدث مشس الدين أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن              -١٠
  .)١( رمحه اهللالدمشقي

حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي احلنبلي الدمشقي          مشـس الدين أبو عبداهللا       -١١
 . الشهري بابن قيم اجلوزية رمحه اهللا 

 ح الدين حممد بن شـاكر بن أمحـد بن عبدالرمحن بن شـاكر الكتيب            صـال  -١٢
  . )٢(رمحه اهللا

  أبـو عبـداهللا حممد بن عبـداهللا بن أمحـد املعروف بابن رشيق املـالـكي            -١٣
 .)٣(رمحه اهللا

 . )٤( رمحه اهللا اإلمام احلافظ عالء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا احلنفي-١٤

                                 
ف كثرية جداً   هـ ، وأخذ عن مجاعة من أهل العلم ، وله تصاني٦٧٣مؤرخ اإلسالم ، وشيخ احملدثني ، ولد سنة        ) ١(

، شذرات الذهب البن العماد     ) ٣/٣٣٦(الدرر الكامنة البن حجر     : انظر.  هـ بعدما كف بصره      ٧٤٨تـويف سنة    
 ) .٢/١١٠(، البدر الطالع للشوكاين ) ٦/١٥٣(احلنبلي 

كان  هـ وأخذ عن مجاعة من أهل العلم ، تفرد يف صناعته ، ومجع تارخياً، و               ٦٨١العالمـة املـؤرخ ، ولد سنة        ) ٢(
/٦(، شذرات الذهب البن العماد      ) ٣/٤٥١(الدرر الكامنة البن حجر     : انظر.  هـ   ٧٦٤يذاكـر ويفيد تويف سنة      

٢٠٣. ( 
مؤلفات شيخ اإلسالم ابن (  هـ  وهو ناسخ مؤلفات شيخ اإلسالم رمحه اهللا ، وصاحب كتاب ٧٤٩املتوىف سنة   ) ٣(

الميذ شيخ اإلسالم رمحه اهللا مبؤلفاته على اإلطالق ، يقول ابن املنسوب خطأ البن قيم اجلوزية ، وكان أعلم ت  ) تيمـية 
كاتـب مصـنفات شيخنا العالمة ابن تيمية كان أبصر خبط الشيخ منه ، إذا عزب شيء منه على الشيخ                    ’’ : كـثري   

 رمحه اهللا ...اسـتخرجه أبـو عبد اهللا هذا ، وكان سريع الكتابة ، ال بأس به ، ديناً عابداً كثري التالوة حسن الصالة              
رسالة شهاب الدين ابن مري إىل تالميذ       : ، وانظر   ) ١٤/٢٢٩(البداية والنهاية البن كثري     : انظر. ‘‘وغفـر له آمني     

 ) .٩٨ص ( ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم -شيخ اإلسالم 
 سيد الناس  هـ  ومسع من خالئق ، وويل تدريس احلديث بالظاهرية بعد ابن٦٨٩العالمـة احملـدث ، ولد سنة      ) ٤(

 هـ ، وقد ترجم لشيخ      ٧٦٢وغريهـا ، ولـه مآخذ على احملدثني وأهل اللغة ، وتصانيفه أكثر من مائة ، تويف سنة                   
شيخ  نقلت ضمن اجلامع لسرية      -اإليصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة واإلكمال        : اإلسالم باختصار يف كتابه املسمى    

= 
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  صفاته اخلُلُقية

وعِلم اهللا ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط ، مع كل            ’’ : محه اهللا   ريقول ابن القيم    
مـا كان فيه من ضيق العيش ، وخالف الرفاهية والنعيم ، بل ضدها ، ومع ما كان فيه من                    
احلـبس والـتهديد واإلرهاق ، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً ، وأشرحهم صدراً ،                 

نضرة النعيم على وجهه ، وكنا إذا اشتد بنا اخلوف ،           وأقواهم قلباً ، وأسرهم نفساً ، تلوح        
وسـاءت مـنا الظنون ، وضاقت بنا األرض أتيناه ، فما هو إال أن نراه ونسمع كالمه ،                   

  . )١(‘‘، وينقلب انشراحاً وقوةً ويقيناً وطمأنينةً ] عنا[فيذهب ذلك كله 

هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي مل أشاهد ’’ : نه بعدما ذكر علمه  عيقول الذهيب 
مـثله قـط ، والشجاعة املفرطة اليت يضرب هبا املثل ، والفراغ عن مالذ النفس من اللباس                  

  .)٢(‘‘اجلميل ، واملأكل الطيب ، والراحة الدنيوية

ذه يف اهللا لومة الئم  ذا       وكان قواالً باحلق ، واًء عن املنكر ، ال تأخ         ’’: ويقول أيضاً   
 .)٣(‘‘سطوة وإقدام ، وعدم مداراة لألغيار

 : مناذج من أخالقه 

كان شيخ اإلسالم رمحه اهللا عابداً هللا تعاىل زاهداً يف الدنيا وما            :  عبادته وزهده    -١
 . فيها 

                                 

، شذرات الذهب البن العماد احلنبلي      ) ٥٣٧ص  (حلفاظ للسيوطي   طبقات ا :انظر  ) . ٢٨١ص  (ابن تيمية   اإلسالم  =
)٦/١٩٧. ( 
 ) .٩٧ص (الوابل الصيب البن القيم ) ١(
 ) .٢٠٦ص ( ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم -ذيل تاريخ اإلسالم للذهيب ) ٢(
 ) .٢٠٧ص (املصدر السابق ) ٣(
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 شيخ اإلسالم ابن تيمية مرة صلى الفجر ، مث جلس           وحضرت’’ : يقـول ابـن القيم    
هذه غدويت ، لو مل أتغد      : يذكر اهللا تعاىل إىل قريب من انتصاف النهار ، مث التفت إيل وقال            

 أو كالماً قريباً من هذا . هذا الغداء لسقطت قويت 

حة ال أترك الذكر إال بنية إمجام نفسي ، وإراحتها ألستعد بتلك الرا           : وقـال يل مرة     
  .)١(‘‘أو كالماً هذا معناه . لذكر آخر 

وما رأيت يف العامل أكرم منه ، وال أفرغ منه عن الدينار والدرهم             ’’  : ويقول الذهيب 
ال يذكره ، وال أظنه يدور يف ذهنه ، وفيه مروءة ، وقيام مع أصحابه ، وسعي يف مصاحلهم،                  

  . )٢(‘‘قري ال مال له ، وملبوسه كآحاد الفقهاء وهو ف

أما إحسانه إىل أعدائه ، ومعاملته هلم بضد ما عاملوه ، فهذا            :  مساحته وإحسانه    -٢
 .مما اشتهر عن شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

: يف درجات الفتوة    : ه اهللا    رمح )٣( يقـول الشيخ أيب إمساعيل عبداهللا بن حممد اهلروي        
مساحة ال كظماً ، ومودةً     ... أن تقرب من يقْصيك ، وتكِْرم من يؤذيك         : الدرجة الثانية   ’’ 

  . )٤(‘‘ال مصابرة 

 الدرجة كما   ومن أراد فهم هذه   ’’ : رمحه اهللا على هذا النص فيقول       يعلـق ابن القيم     
 مع الناس جيدها هذه بعينها ، ومل يكن كمال هذه الدرجة            ينبغي ، فلينظر إىل سرية النيب       

                                 
 ) .٨٦-٨٥ص (الوابل الصيب البن القيم ) ١(
 ) .٢/٣٩٥(بقات احلنابلة البن رجب الذيل على ط) ٢(
 هـ وأخذ ٣٩٦شـيخ اإلسالم احلافظ اإلمام الزاهد أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد بن علي األنصاري ، ولد سنة     ) ٣(

طبقات : انظر.  هـ   ٤٨١عـن خلق من العلماء ، وكان إماماً متقناً قائماً بنصر السنة والرد على املبتدعة ، تويف سنة                   
/١٨(، سري أعالم النبالء للذهيب     ) ١٦/٢٧٨(، املنتظم البن اجلوزي     ) ٢/٢٤٧(يب احلسـني بن أيب يعلى       احلـنابلة أل  

 ) .٢٤٩ص (، طبقات املفسرين للداودي ) ٥٠٣
 ) .٢/٣٨٥(وفيه أخطاء مطبعية صححت من املدراج ) ٢٣ص (منازل السائرين للهروي ) ٤(
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ألحـد سواه ، مث للورثة منها حبسب سهامهم من التركة ، وما رأيت أحداً قط أمجع هلذه                  
: اخلصـال من شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه ، وكان بعض أصحابه األكابر يقول               

 .ت أين ألصحايب مثله ألعدائه وخصومه ودد

ومـا رأيته يدعو على أحد منهم قط ، وكان يدعو هلم ، وجئت يوماً مبشراً له مبوت                  
أكـرب أعدائه ، وأشدهم عداوة وأذى له ، فنهرين ، وتنكر يل ، واسترجع ، مث قام من فوره           

حتتاجون فيه إىل   إين لكم مكانه ، وال يكون لكم أمر         : إىل بـيت أهلـه ، فعزاهم ، وقال        
مسـاعدة إال وساعدتكم فيه ، وحنو هذا من الكالم ، فسروا به ، ودعوا له وعظموا هذه                  

  .)١(‘‘احلال منه ، فرمحه اهللا ورضى عنه 

كـان شيخ اإلسالم رمحه اهللا مع كل ما أنعم اهللا به عليه من علم               :  تواضـعه    -٣
 ، ويصف لنا العالمة ابن القيم     وعـبادة وقـبول عـند الناس متواضعاً ، بل شديد التواضع             

واهللا إين إىل اآلن أجدد إسالمي كل       : كان إذا أثين عليه يف وجهه يقول        ’’ : تواضعه فيقول   
  . )٢(‘‘وقت ، وما أسلمت بعد إسالماً جيداً 

 قسماً من حياته يف السجن ، ومل        قضى شيخ اإلسالم رمحه اهللا    :  صربه وشكره    -٤
يعـرف عنه اجلزع أو اهللع ، بل كان يف أحواله تلك صابراً حمتسباً ، ال بل شاكراً ذاكراً هللا                

 :عز وجل ، ويعد ما يصيبه من ذلك نعمة وخرياً ، وإليك مناذج من ذلك 

ندي لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما عدل ع        : كان يقول يف حمبسه يف القلعة      ’’ -١
  .)٣(‘‘ما جزيتهم على ما تسببوا يل فيه من اخلري ، وحنو هذا: شكر هذه النعمة ، أو قال

                                 
 ) .٢/٣٥٩(مدارج السالكني البن القيم ) ١(
 ) .١/٥٦٢(صدر السابق امل) ٢(
 ) .٩٦ص (نقله عنه ابن القيم يف الوابل الصيب ) ٣(
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 وملا أراد أعداؤه أن خيرجوه من حبسه يف القاهرة ، إىل حبس آخر يف                    -٢
يا سيدي هذا مقام الصرب ، فقال       ’’:  اإلسكندرية، فلما ركب على باب احلبس قال له إنسان        

 والشكر ، واهللا إنه نازل على قليب من الفرح والسرور شيء لو قسم              بل هذا مقام احلمد   :  له  
على أهل الشام ومصر لفضل عنهم ، ولو أن معي يف هذا املوضع ذهباً وأنفقته ما أديت                   

  .)١(‘‘عشر هذه النعمة اليت أنا فيها

 ملا سجن شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف آخر عمره ، كتب رسالة إىل أصحابه بالفحم                -٣
وحنن ’’ : فاته بشهر ونصف ، وذلك بعدما أخرجت الكتب من عنده ، يقول فيها              قـبل و  

وهللا احلمد والشكر يف نعم عظيمة تتزايد كل يوم ، وجيدد اهللا تعاىل من نعمه نعماً أخرى ،                  
وخـروج الكتب كان من أعظم النعم ، فإين كنت حريصاً على خروج شيء منها لتقفوا                

، فاستعملهم اهللا تعاىل يف إخراج اجلميع ، وإلزام         ) ائيةاألخن(علـيه ، وهـم كرهوا خروج        
املـنازعني بالوقوف عليه ، وهبذا يظهر ما أرسل اهللا به رسوله من اهلدى ودين احلق ، فإن                  
هـذه املسائل كانت خفية على أكثر الناس ، فإذا ظهرت فمن كان قصده احلق هداه اهللا ،                  

 ، واستحق أن يذله اهللا وخيزيه ، وما كتبت          ومن كان قصده الباطل ، قامت عليه حجة اهللا        
شـيئاً من هذا ليكتم عن أحد ، ولو كان مبغضاً ، واألوراق اليت فيها جواباتكم غسلت ،                  
وأنـا طـيب ، وعيناي طيبتان أطيب ما كانتا ، وحنن يف نعم عظيمة ال حتصى وال تعد ،                    

 ....واحلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه  

ه اهللا تعاىل فيه اخلري والرمحة ، واحلكمة إن ريب لطيف ملا يشاء ، إنه هو          كـل ما يقضي   

 !$̈Β y7القـوي العزيـز العليم احلكيم ، وال يدخل على أحد ضرر إال من ذنوبه                 t/$|¹r& ô⎯ ÏΒ 

7π uΖ |¡ xm z⎯ Ïϑsù «!$# ( !$tΒ uρ y7 t/$|¹r& ⎯ ÏΒ 7π y∞Íh‹y™ ⎯ Ïϑsù y7 Å¡ ø ¯Ρ 4  )فالعـبد علـيه أن يشكر اهللا ،         )٢ 

وحيمـده دائمـاً علـى كل حال ، ويستغفر من ذنوبه ، فالشكر يوجب املزيد من النعم                  
                                 

 ) .٩٥ص ( ضمن اجلامع يف سرية شيخ اإلسالم -رسالة يف تكسري األحجار للغياين ) ١(
 ) .٧٩(سورة النساء آية رقم ) ٢(
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اً له ، إن أصابته سراء      واالسـتغفار يدفع النقم ، وال يقضي اهللا للمؤمن قضاًء إال كان خري            
  .)١(‘‘شكر ، وإن أصابته ضراء صرب ، فكان خريا له 

ال أدل من عفو شيخ اإلسالم رمحه اهللا من موقفه من العلماء الذين سعوا              :  عفوه   -٥
بـه ، وسجنوه ، بل وأصدروا فتاوى يف قتله ، ومع ذلك ملا قدر عليهم ، وجاءته الفرصة                   

 . علهم يف حل من جهته  لالنتقام منهم عفا عنهم ، وج

ومسعت الشيخ تقي الدين ابن تيمية رمحه اهللا يذكر         ’’ :  رمحه اهللا    يقول ابن عبداهلادي  
 واستفتاه  )٣( بالشباك أخرج من جيبه فتاوى لبعض احلاضرين يف قتله      )٢(أن السلطان ملا جلسا   

ففهمت مقصوده ، وأن عنده حنقاً شديداً عليهم ملا خلعوه وبايعوا           : يف قـتل بعضهم ، قال     
 ، فشرعت يف مدحهم ، والثناء عليهم ،         )٤(امللـك املظفـر ركـن الدين بيربس اجلاشنكري        

ا أنا فهم يف حل من حقي ،        وشـكرهم ، وأن هؤالء لو ذهبوا مل جتد مثلهم يف دولتك ، أم             
 .ومن جهيت ، وسكنت ما عنده عليهم 

ما رأينا  :  يقول بعد ذلك   )٥(قـال فكان القاضي زين الدين ابن خملوف قاضي املالكية         
   .)٦(‘‘أتقى من ابن تيمية مل نبق ممكناً يف السعي فيه ، وملا قدر علينا عفا عنا 

                                 
 ) .٢٤٥-٢٤٤ص (العقود الدرية البن عبداهلادي ) ١(
 .يعين شيخ اإلسالم مع السلطان ) ٢(
 .يعين يف قتل شيخ اإلسالم رمحه اهللا ) ٣(
بيـربس الربجـي العثماين اجلاشنكري امللك ، كان من مماليك املنصور قالوون ، واستبد باألمر يف زمن السلطان                   ) ٤(

.  هـ   ٧٠٩الناصـر ، مث تسلطن وتلقب باملظفر ، بعدما أفتاه مجاعة من العلماء جبواز ذلك ، قتله امللك الناصر عام                     
/١(، البدر الطالع للشـوكاين     ) ١/٥٠٢(، الدرر الكامنة البن حجر      ) ١٤/٥٥(البداية والنهاية البن كثري     : انظـر 
١٦٦.( 

علي بن خملوف بن ناهض بن مسلم النويري املالكي ، زين الدين ، أخذ عن مجاعة من العلماء  ، وتوىل منصب                      ) ٥(
الدرر الكامنة البن   : انظر  .  هـ   ٧١٨الم ، تويف عام     قاضـي القضاة يف ذلك الوقت ، كان ممن قام على شيخ اإلس            

 ) . ٣/١٢٧(حجر 
 ) .١٨٧ص (العقود الدرية البن عبداهلادي ) ٦(
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عند الشدائد تربز حقائق الرجال ، وتظهر شجاعة األبطال ، وميدان           : اعته   شج -٦
الشـجاعة ال يقتصر على احلرب والطعان ، وإن كان لشيخ اإلسالم رمحه اهللا فيها جمال ،                 
ولكـن هناك مواطن يضعف فيها حىت األبطال ، وقد كان لشيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذا                 

 .من حضره املقام موقف ال ينسى ، سأنقله ع

وكان يوم  ’’-رمحه اهللا )١( يقـول الشـيخ الصاحل أبو عبد اهللا حممد بن عمر البالسي     
 ، فحكى عن     يف مجلة من كان مع الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ملا تكلم مع قازان              )٢(قـازان 

قل :  وشجاعته ، وجرأته عليه ، وأنه قال لترمجانه        كـالم شـيخ اإلسالم تقي الدين لقازان       
للقان ، أنت تزعم أنك مسلم ، ومعك مؤذنون وقاضي وإمام وشيخ على ما بلغنا ، فغزوتنا                  

!  كانا كافرين ، وما غزوا بالد اإلسـالم       )٣(وجدك هالكو وبلغت بالدنا على ماذا ؟ وأبوك       
 .... بل عـاهدوا قومنا ، وأنت عاهدت فغدرت ، وقلت فما وفيت 

: أال تأكل؟ فقال  : وقرب إىل اجلماعة طعاماً ، فأكلوا منه إال ابن تيمية ، فقيل له            : قال
ه مما بتم من أغنام الناس ، وطبختموه مبا قطعتم من أشجار            كيف آكل من طعامكم ، وكل     

 الناس ؟ 

 اللهم إن كان هذا عبدك حممود     :  طلب منه الدعاء ، فقال يف دعائه       مث إن قازان  : قال
ا ، وليكون الدين كله لك ، فانصره وأيده وملكه البالد           إمنـا يقاتل لتكون كلمتك هي العلي      

                                 
 هـ وأخذ  عن مجاعة من العلماء         ٦٥٠العابد الناسك الورع الزاهد القدوة بقية السلف وقدوة اخللف ، ولد سنة             ) ١(

 مقصداً لكل أحد ، كثري الوقار عليه سيما العبادة  واخلري ، تويف              كان شيخاً جليالً ، بشوش الوجه ، حسن السمت ،         
 ) . ٦/٤٩(، شذرات الذهب البن العماد ) ١٤/٨٩(البداية والنهاية البن كثري : انظر. هـ ٧١٨سنة 

 هـ ٦٩٤قازان ملك التتار ، امسه حممود بن أرغون بن أبغا بن هوالكو بن تويل خان بن جنكيزخان ، أسلم سنة              ) ٢(
، النجوم  ) ١٤/٢٩(البداية والنهاية البن كثري     : انظر.  هـ   ٧٠٣فشـا اإلسالم بإسالمه يف ممالك التتار ، تويف سنة           و

 ) .٦/٩(، شذرات الذهب البن العماد ) ٨/٢١٢(الزاهرة البن تغري بردي 
 من املسلمني شرقاً وغرباً     ملك التتار هوالكو بن تويل خان بن جنكيز خان ، كان ملكاً جباراً فاجراً كافراً ، قتل                ) ٣(

(البداية والنهاية البن كثري     : انظر.  هـ   ٦٦٣:  هـ ، وقيل   ٦٦٤ما ال يعلم عددهم إال الذي خلقهم ، هلك يف عام            
١٣/٢٤٨. ( 
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والعـباد ، وإن كـان إمنا قام رياًء ومسعةً وطلباً للدنيا ، ولتكون كلمته هي العليا ، وليذل                   
 ويرفع   يؤمن على دعائه   وقازان: اإلسـالم وأهله ، فاخذله وزلزله ودمره واقطع دابره ، قال          

فلما خرجنا  : فجعلنا جنمع ثيابنا خوفاً من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله ، قال            : يديـه ، قال   
كدت أن لكنا ولك    :  وغريه )١(مـن عنده ، قال له قاضي القضاة جنم الدين ابن صصرى           

فانطلقنا عصبة ،   : ا واهللا ال أصحبكم ، قال     وأن: نفسـك ، واهللا ال نصحبك من هنا  فقال         
وتأخـر هـو يف خاصة نفسه ومعه مجاعة من أصحابه ، فتسامعت به اخلواقني واألمراء من             

واهللا ما  :  ، فأتوه يتربكون بدعائه ، وهو سائر إىل دمشق وينظرون إليه ، قال             أصحاب قازان 
إال يف حنو ثالمثائة فارس يف ركابه ، وكنت أنا من مجلة من كان معه ،                وصـل إىل دمشق     

وأمـا أولـئك الـذين أبـو أن يصحبوه ، فخرج عليهم مجاعة من التتر فشـلحوهم عن             
 .)٢(‘‘آخـرهم 

 ، قام عليه    ملا تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن غالة الصوفية        :  ثـباته على احلق      -٧
قد : وقالوا له    ’’ )٣(ؤه ، وسجن بسبب ذلك ، وهو يف السجن جاءه املشايخ التدامرة           أعدا

إنا : قد بلشنا به ، والناس تلعننا بسببه ، وقد قلنا           : اجتمعـنا هبؤالء القائمني عليك ، وقالوا      
أخـذناه حبكم الشرع يف الظاهر ، فليبصر شيئاً ال يكون علينا وال عليه فيه رد فيكتبه لنا،                  

أنا منشرح الصدر ، وما عندي قلق ،        : فق حنن وهو عليه ، فلما قالوا له ذلك ، قال هلم             ونت
 وهم برا احلبس ، فلم يقلقون ؟ 

                                 
أبـو العـباس أمحد بن حممد بن سامل بن صصرى الشافعي جنم الدين ، وقاضي قضاة بالد الشـام ، ولد سـنة                      ) ١(

: انظر. هـ   ٧٢٣ة من أهل العلم ، كان رئيساً حمترماً وقوراً مجيل األخالق ، تويف سنة                هــ وأخذ عن مجاع     ٦٥٥
 ) .١/١٠٦(، البدر الطالع  للشوكاين ) ١/٢٦٣(، الدرر الكامنة البن حجر ) ١٤/١٠٦(البداية والنهاية البن كثري 

 ) .١٤/٨٩(البداية والنهاية البن كثري ) ٢(
 ).٩٢ص ( ضمن اجلامع يف سرية شيخ اإلسالم - رسالة يف تكسري األحجار للغياين مها إبراهيم وأبو بكر كما يف) ٣(
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أن : إن اهللا يرضى لكم ثالثاً       (( : قال رسول اهللا    : قال)١ (عن أيب هريرة  : وكتب
 ، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا ، وأن تناصحوا من    تعبدوه وال تشركوا به شيئاً    

)) واله اهللا أمركم
  . رواه مسلم)٢(

قد وقفوا  :  ، وقالوا له     فخرجوا من عنده على ذلك ، مث إم بعد أيام جاءوا إىل عنده            
هذا رجل ِمحجاج خِصم ، وما له قلب يفزع من امللوك ، وقد اجتمع              : على الورقة ، وقالوا   

 ملك التتر وكبار دولته  وما خافهم ، ومىت اجتمع بالسلطان والدولة ، وقرأ عليهم                بغـازان 
: ت الفتنة بسببه قتلونا ، أو قطعونا من املناصب ، يقال عنا            الذي كان  )٣ ()الفصوص(كتاب  

إنـه مـا خرج من احلبس حىت دخلتم حتت ما شرط عليكم ، ابعثوا أنتم اشرطوا عليه ما                   
 . أردمت، فإن مل يدخل حتته تكونوا قد عذرمت فيه 

يا سيدي قد محلونا كالماً نقوله لك ،  : فلمـا أخـربه بـذلك املشايخ التدامرة قالوا        
أن تنـزل هلم عن مسألة العرش ، ومسألة القرآن ،          : وحلفـونا أنـه ما يطلع عليه غرينا         

هذا الذي حبسنا ابن تيمية عليه       : ونأخذ خطك بذلك ، ونوقف عليه السلطان ، ونقول له           
 . قد رجع عنه ، ونقطع حنن الورقة 

 يف املصحف   تدعونين أن أكتب خبطي أنه ليس فوق العرش إله يعبد ، وال           : فقال هلم   
قـرآن ، وال هللا يف األرض كـالم ؟ ودق بعمامته األرض ، وقام واقفاً ، ورفع برأسه إىل                    

اللهم إين أشهدك على أم يدعونين أن أكفر بك وبكتبك ورسلك ، وأن   : السـماء ، وقال   
                                 

عبدالرمحن بن  : اختلف يف امسه واسم أبيه اختالفاً كثرياً ، فقيل        ،  حافظ الصحابة   أبـو هريـرة الدوسي اليماين ،        ) ١(
: انظر.  هـ   ٥٧ ، تويف سنة      من األحاديث  اًكثري صخر ، وقيل عبداهللا ، أسلم عام خيرب ، وروى عن رسول اهللا              

 ) .١٢/٢٨٨(، ذيب التهذيب البن حجر  )٤/٢٠٠(، اإلصابة البن حجر ) ٣٤/٣٦٦(ذيب الكمال للمزي 
(ح) ٣/١٣٤٠(رواه مسـلم يف األقضـية ، باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة والنهي عن منع وهات                    ) ٢(

واللفظ له  ) ٢٠(ح ) ٢/٩٩٠( جاء يف إضاعة املال وذي الوجهني    ، ومالك يف املوطأ كتاب الكالم ، باب ما        ) ١٧١٥
  ) .٣٦٧ ، ٣٦٠ ، ٢/٣٢٧(وأمحد 

 .يعين كتاب فصوص احلكم البن عريب ، وهو كتاب يف وحدة الوجود ) ٣(
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نفذت فيهم  . هذا الشيء ما أعمله ، اللهم أنزل هبم بأسك الذي ال ترده عن القوم ارمني                
 أسفلها أعالها ، ويكون أعز من فيها  أذل من فيها ،             م اهللا ، واهللا لتقلنب دولة بيربس      سـها 

 . )١(‘‘ولينتقمن اهللا من الكبري والصغري ، وكم أجد عليهم ، وما أدعو عليهم 

 قام به شيخ    تغيري املنكر له صور متعددة ، لكن مرادي به هنا ما          :  تغيريه للمنكر    -٨
اإلسـالم رمحه اهللا من تغيري للمنكر بيده ، وأما بلسانه فحياته وسريته كلها يف هذا األمر ،                  

 : ومن مناذج تغيريه للمنكر 

 .  هدمه لألنصاب اليت كانت بدمشق يف ذلك الوقت -١

وقد كان بدمشق كثري من األنصاب ، فيسر اهللا سبحانه          ’’ :  رمحه اهللا  يقول ابن القيم  
كسـرها على يد شيخ اإلسالم ، وحزب اهللا املوحدين ، كالعمود املخلَّق ، والنصب الذي                
كـان مبسجد النارنج من املصلي يعبده اجلهال ، والنصب الذي كان حتت الطاحون الذي               

ان صورة صنم يف ر القلَّوط ينذرون له ،         عند مقابر النصارى ، ينتابه الناس للتربك به ، وك         
ويتـربكون به ، وقطع اهللا سبحانه النصب الذي كان عند الرحبة يسرج عنده ، ويتربك به                 

  .)٢(‘‘املشركون ، وكان عموداً طويالً على رأسه حجر كالكرة 

هللا ، تشرح بالتفصيل ما قام به شيخ         رمحه ا  وهناك رسالة مفردة للشيخ إبراهيم الغياين     
اإلسـالم رمحه اهللا من ذلك ، فلتراجع ؛ ألن التفصيل يف هذا املقام ال يناسب هذه الترمجة                  

  . )٣(املوجزة

 . تكسريه أواين اخلمر ، وتعزير أهلها -٢

                                 
 ) .٩٣-٩٢ص ( ضمن اجلامع يف سرية شيخ اإلسالم -رسالة يف تكسري األحجار للغياين ) ١(
 ) .١/٣٣١(يم إغاثة اللهفان البن الق) ٢(
 ) .٨٥-٨٧ص ( ضمن اجلامع يف سرية شيخ اإلسالم ابن تيمية -رسالة يف تكسري األحجار للغياين : انظر) ٣(
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ـ ٦٩٩ يف أحداث السابع عشر من رجب عام         يقـول ابن كثري    ويف بكرة يوم   ’’ :  ه
اجلمعـة املذكـور دار الشـيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا ، وأصحابه على اخلمارات                 
واحلانات ، فكسروا آنية اخلمور ، وشققوا الظروف ، وأراقوا اخلمور ، وعزروا مجاعة من               

  . )١(‘‘أهل احلانات املتخذة هلذه الفواحش ، ففرح الناس بذلك 

 .ثل هذه األمور أثار على شيخ اإلسالم رمحه اهللا كثرياً من احلساد  ولكن القيام مب

ويف هذا الشهر ثار مجاعة     ’’ :  هـ   ٧٠١ يف أحداث شوال من عام       يقـول ابن كثري   
مـن احلسـدة على الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وشكوا منه أنه يقيم احلدود ويعزر وحيلق                  

، مث سكنت   )٢(ؤوس الصـبيان، وتكلم هو أيضا فيمن يشـكو منه ذلك ، وبني خطأهم            ر
  .)٣(‘‘األمور 

 هـ  بعد خروجه ٧١١ومن جنس هذا ما قام به شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف مصر عام           
 حيث خرج يطلب اجلامع     - وبعد أن تعصب عليه مجاعة وتفردوا به وضربوه          -من السجن   

                                 
يف كتابه مسالك األبصار يف     ) ٧٤٩(، يقول العالمة ابن فضل اهللا العمري        ) ١٤/١١(الـبداية والنهاية البن كثري      ) ١(

مث بعد ذلك متكن ابن تيمية يف الشام ،         ’’ ) : ٢٥٩ص  (ابن تيمية   الم  شيخ اإلس  ضمن اجلامع لسرية     -ممالك األمصار   
 .‘‘ حىت صار حيلق الرءوس ، ويضرب احلدود ، ويأمر بالقطع والقتل 

وقول من  ’’) : ٣٤/١٧٦(لشيخ اإلسالم رأي خاص فيمن يقيم احلدود ، يقول رمحه اهللا كما يف جمموع الفتاوى                ) ٢(
األمر إىل احلاكم    : كما يقول الفقهاء  . ان ونوابه ، إذا كانوا قادرين ، فاعلني بالعدل          ال يقيم احلدود إال السلط    : قـال 

مل جيب تسليمها إليه مع إمكان حفظها       : إمنـا هـو العادل القادر ، فإذا كان مضيعاً ألموال اليتامى ؛ أو عاجزاً عنها                 
ب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه ،        بدونـه ، وكـذلك األمري إذا كان مضيعاً للحدود ، أو عاجزاً عنها مل جي               

واألصـل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه ، فمىت أمكن إقامتها من أمري مل حيتج إىل اثنني ، ومىت مل يقم إال                    
 بعدد ومن غري سلطان أقيمت إذا مل يكن يف إقامتها فساد يزيد على إضاعتها ، فإا من باب األمر باملعروف ، والنهى                     

عـن املنكر ، فان كان يف ذلك من فساد والة األمر ، أو الرعية ما يزيد على إضاعتها مل يدفع فساد بأفسد منه واهللا                         
 .‘‘ أعلم 

 ) . ١٤/١٩(البداية والنهاية البن كثري ) ٣(
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 فيه ، فمر يف طريقه على مجاعة يلعبون بالشطرنج فنفض الرقعة            العتـيق الذي كان أعداؤه    
 . )١(وقلبها ، فبهت الذي يلعب هبا والناس من فعله ذلك

 هـ  ٧٠٥ من السجن ، ففي الثاين عشر من رجب عام           )٢( إخراجه للحافظ املزي   -٣
رمحه اهللا ، والذي نوقشت فيه عقيدته الواسطية ، فتناظر          عقـد جملس ملناقشة شيخ اإلسالم       

، وطال الكالم وخرجوا من هناك واألمر قد انفصل ، وقد           )٤)(٣(الشـيخ مـع ابن الزملُكاين     
أظهـر اهللا مـن قـيام احلجة ما أعز به أهل السنة ، واختلفت نقول املخالفني للمجلس ،                   

وشنع عليه بأنه قد رجع عن عقيدته،       وحـرفوه ووضعوا مقالة الشيخ على غري موضعها ،          
 يقرأ صحيح البخاري ألجل االستسقاء ، فقرأ يف يوم االثنني           وكان احلافظ مجال الدين املزي    

 تعاىل فوق    ، وأن اهللا   )٥(الثاين والعشرين من رجب يف أثناء ذلك فصالً يف الرد على اجلهمية           
:  ، فغضب لذلك بعض الفقهاء احلاضرين ، وقالوا        )٦(العرش من كتاب أفعال العباد للبخاري     

                                 
 ) .١٩١ص (العقود الدرية البن عبداهلادي : انظر ) ١(
رمحن بن يوسف املزي الدمشقي احلافظ الناقد احلجة ، ولد سنة مجـال الدين أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبدال    ) ٢(

فوات الوفيات  : انظر.  هـ   ٧٤٢ هـ ، وأخذ العلم عن مجع من العلماء ، وصنف مصنفات كثرية ، تويف سنة                 ٦٥٤
 )  .٤/٤٥٧(، الدرر الكامنة البن حجر ) ٦/٢٥١(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ٤/٣٥٣(للكتيب 

 ) .٣/١٥٠(معجم البلدان للحموي : انظر .  قرية زملُكا بالقرب من دمشق نسبة إىل) ٣(
 هـ   ٦٦٦حممـد بن علي بن عبدالواحد األنصاري كمال الدين بن الزملُكاين ، شيخ الشافعية بالشام ، ولد سنة                   ) ٤(

/١٤(لنهاية البن كثري    البداية وا : انظر.  هـ   ٧٢٧وأخـذ عن مجاعة من العلماء ، وله مصنفات وتعاليق ، تويف سنة              
 ) .٢/٢١٢(،  البدر الطالع للشوكاين ) ٢/٢٩١(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ١٣١

وكان يقول باجلرب والتعطيل    ) ١٢٨ت  (اجلهمـية فـرقة ظهرت يف مطلع القرن الثاين على يد جهم بن صفوان               ) ٥(
ملعرفة فقط ، وضم إىل هذا بدعاً أخرى كالقول بفناء          املتضـمن نفي األمساء والصفات عموماً ، ويقول إن اإلميان هو ا           

/١(مقاالت اإلسالميني لألشعري  : انظر. اجلـنة والـنار ونفي رؤية اهللا يف اآلخرة والقـول خبلق القرآن وغري ذلك               
 ) .١/٨٦(، امللل والنحل للشهرستاين ) ٢١١ص(، الفرق بني الفرق للبغدادي ) ٢٧٩

اعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ، أبوعبداهللا ، صاحب اجلامع الصحيح املعروف             حممد بن إمس  اإلمـام احلافظ    ) ٦(
 . هـ   ٢٥٦ هـ ، ورحل لطلب احلديث، ومسع من حنو ألف شيخ ، تويف سنة               ١٩٤بصـحيح البخاري ، ولد سنة       

 ) .٦/٣٤(، األعالم للزركلي ) ٢/٥٥٥(للذهيب ، تذكرة احلفاظ ) ١٢/١١٣(املنتظم البن اجلوزي : انظر
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 فطلبه ورسم حببسه ،     )١( هبذا األمر ، ورفعوا األمر إىل قاضي قضاة الشافعية         نحنن املقصودو 
 فـبلغ ذلك الشيخ تقي الدين ، فتأمل له ، وأخرجه من احلبس بيده ، وخرج إىل القصر إىل                  

 ، وغضب   ملـك األمـراء ، وختاصـم هو والقاضي هناك ، وأثىن على الشيخ مجال الدين               
لئن مل يرد إىل حبسي عزلت نفسي ، فأرضاه ملك األمراء بأن            : القاضـي وانزعج ، وقال    
  .)٢( إىل حبسه أياماًأعاد الشيخ مجال الدين

  : صفاته اخلَلْقية

كان الشيخ أبيض ، أسود الرأس واللحية ، قليل الشيب ، شعره إىل              : يقـول الذهيب  
شـحمة أذنـيه ، كـأن عينيه لسانان ناطقان ، ربعة من الرجال ، بعيد ما بني املنكبني ،                    

 .)٣( الصوت ، فصيحاً جهوري

 : كراماته 

ولقد شاهدت من   ’’ :  رمحه اهللا يف فراسة شيخ اإلسالم رمحه اهللا          يقـول ابـن القيم    
فراسـة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أموراً عجيبة ، وما مل أشاهده منها أعظم وأعظم                  

 .)٤(‘‘فراسته تستدعي سفراً ضخماً ووقائع 

 :ولقد سرد ابن القيم رمحه اهللا بعض كراماته ، فمن ذلك 

 أخـرب أصـحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعني وستمائة ، وأن جيوش               -١
اجليش  املسـلمني تكسـر ، وأن دمشق ال يكون هبا قتل عام ، وال سيب عام ، وأن كَلَب                  

 .بل أن يهم التتار باحلركة وحدته يف األموال ، وهذا ق

                                 
 ) .١٤/٣٧(هو ابن صصرى كما يف البداية والنهاية ) ١(
 ) .١٣٩ -١٣٧ص(العقود الدرية البن تيمية :انظر) ٢(
 ) .٢٠٩ص ( ضمن اجلامع يف سرية شيخ اإلسالم -ذيل تاريخ اإلسالم للذهيب ) ٣(
 ) .٢/٥١٠(مدارج السالكني البن قيم اجلوزية ) ٤(
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 أخرب الناس واألمراء سنة اثنتني وسبعمائة ملا حترك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة              -٢
واهلـزمية عليهم ، وأن الظفر والنصر للمسلمني ، وأقسم على ذلك أكثر من سبعني مييناً ،                 

  .إن شاء اهللا حتقيقاً ال تعليقاً: قل إن شاء اهللا ، فيقول: فيقال له

ال تكثروا ، كتب اهللا تعاىل يف       : فلما أكثروا علي ، قلت    :  يقول ذلك ، قال    )١(ومسعته
 . اللوح احملفوظ أم مهزومون يف هذه الكرة ، وأن النصر جليوش اإلسالم 

 . وأطعمت بعض األمراء والعسكر حالوة النصر قبل خروجهم إىل لقاء العدو : قال

ريد قتله بعد ما أنضجت له القدور ، وقلبت له           ملـا طلـب إىل الديار املصرية وأ        -٣
قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك         :  األمور ، اجتمع أصحابه لوداعه ، وقالوا      

نعم ، ويطول حبسي ، مث      : أفتحبس ؟ قال  :  واهللا ال يصـلون إىل ذلك أبدا ، قالوا        : فقـال 
 .ذلك  يقول )٢(أخرج وأتكلم بالسنة على رؤوس الناس ، مسعته

اآلن بلغ مراده   :  ملا توىل عدوه امللقب باجلاشنكري امللك ، أخربوه بذلك ، وقالوا           -٤
هذا بداية ذله ،    : له ما سبب هذه السجدة ؟ فقال      : منك ، فسجد هللا شكراً ، وأطال ، فقيل        

ال تربط خيول اجلند    : مىت هذا ؟ فقال   : ومفارقة عزه من اآلن ، وقرب زوال أمره ، فقيل له          
 . حىت تغلب دولته ، فوقع األمر مثل ما أخرب به ، مسعت ذلك منه )٣(لقرطعلى ا

                                 
 .الكالم البن القيم ) ١(
 .بن القيم الكالم ال) ٢(
إذا وضع  : وقَرَّطَ فرسه اللجام مد يده بعنانه ، فجعله على قَذَاله ، وقيل           ’’ ): ٧/٣٧٥(قـال يف لسـان العرب       ) ٣(

أنه أوصى أصحابه : قَرَّط فرسه إذا طرح اللجام يف رأسه ، ويف حديث النعمان بن مقرن       : اللجـام وراء أذنيه ، ويقال     
اء فلتثب الرجال إىل خيوهلا ، فيقرطوها أعنتها ، كأنه أمرهم بإجلامها  قال ابن               إذا هززت اللو  : يـوم اونـد ، فقال     

إذا مد الفارس يده حىت جعلها على       : طرح اللجام يف رأس الفرس ، والثاين      : أحدمها: تقريط الفرس له موضعان   : دريد
 .‘‘ قَذال فرسه ، وهي تحِضر 
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يدخل علي أصحايب ، وغريهم فأرى يف وجوههم وأعينهم أموراً ال           :  وقـال مرة   -٥
أتريدون أن أكون معرفاً    : لو أخربم ؟ فقال    : - أو غريي    - له   )١(أذكـرها هلـم ، فقلت     

 . كمعرف الوالة 

ال تصربون  : لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إىل االستقامة والصالح فقال        : له يوما وقلت  
 .شهراً :  معي على ذلك مجعة ، أو قال

 غري مرة بأمور باطنة ختتص يب مما عزمت عليه ، ومل ينطق به لساين ،                )٢( أخـربين  -٦
 بعضها ،   وأخـربين ببعض حوادث كبار جتري يف املستقبل ، ومل يعني أوقاا ، وقد رأيت              
  .)٣(وأنا أنتظر بقيتها ، وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته

 : حمنته وابتالؤه 

سجن شيخ اإلسالم ابن تيمية سبع مرات ، خالل أربع وثالثني سنة من حياته ، ثالث      
مرات بدمشق ، وأربع مرات مبصر بالقاهرة واإلسكندرية ، وجمموعها يقارب مخس سنني ،              
وكلـها باسـتعداء السلطة عليه من خصومه الذين نابذ ما هم عليه يف االعتقاد والسلوك                

 .)٤(والتمذهب على أن يفتر عنهم ، وأن يقصر لسانه عما هم عليه ، لكنه ال يرجع 

 هـ بسبب قيامه على النصراين الذي سب رسول         ٦٩٣كانت بدمشق عام    : األوىل  
 . ، حيث ضرب وسجن أياماً اهللا 

 هـ  بسبب مسألة العرش ، ومسألة الكالم ،          ٧٠٥كانـت بالقاهرة عام     : نـية   الثا
 .ومسألة الرتول ، واستمر سجنه ملدة عام وستة شهور 

                                 
 .الكالم البن القيم ) ١(
  .الكالم البن القيم) ٢(
 ) .٥١١-٢/٥١٠(مدارج السالكني البن قيم اجلوزية : انظر) ٣(
 ) .م ( مقدمة الشيخ بكر أبوزيد لكتاب اجلامع يف سرية شيخ اإلسالم رقم : انظر) ٤(
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 هـ  بسبب مسألة االستغاثة والتوسل ، حيث قام          ٧٠٧كانت بالقاهرة عام    : الثالثة  
 .عليه يف ذلك بعض املتصوفة ، وسجن أياماً 

 هـ  بعدما سجن يف املرة السابقة خري بني السفر           ٧٠٧عام  كانت بالقاهرة   : الرابعة  
إىل دمشـق أو احلبس أو البقاء يف اإلسكندرية ، فاختار احلبس ، وأحل أصحابه عليه فوافق                 
علـى السـفر إىل دمشق ، لكن أعداءه بعد ذلك تراجعوا ، ورفضوا السماح له بالسفر ،                  

 .وسجن ملدة تزيد عن شهرين بقليل 

 هـ وكان منفرداً دون مرافق ، واستمر        ٧٠٩ت باإلسكندرية عام    كان: اخلامسـة   
 .سجنه مثانية شهور تقريباً 

 هـ وكانت بسبب مسألة احللف بالطالق ،        ٧٢٠كانت بدمشق عام    : السادسـة   
 .وسجن ملدة مخسة أشهر ومثان وعشرين يوماً 

ها  هـ وكانت بسبب مسألة الزيارة ، وسجن في        ٧٢٦كانت بدمشق عام    : السابعة  
 .)١(ملدة سنة وأحد عشر شهراً ، وعشرين يوماً ، وتويف يف السجن رمحه اهللا 

 :وفاته 

تويف شيخ اإلسالم رمحه اهللا معتقالً بدمشق بقاعة هبا ، بعد مرض جدَّ أياماً ، يف ليلة                 ’’
 .االثنني ، العشرين من ذي القعدة سنة مثان وعشرين وسبعمائة 

ر ، وامتأل اجلامع باملصلني كهيئة يوم اجلمعة  وصـلي علـيه جبامع دمشق عقيب الظه       
مخسون : حـىت طلع الناس لتشييعه من أربعة أبواب البلد ، وأقل ما قيل يف عدد من شهده                

                                 
، مقدمة الشيخ   ) ١٢٣ ،   ٩٧ ،   ٤٩ ،   ٤٥ ،   ١٤/٣٨ ،   ١٣/٣٣٥(البداية والنهاية البن كثري     : انظـر فيما سبق     ) ١(

 ) . ي-م (امع يف سرية شيخ اإلسالم من بكر أبوزيد لكتاب اجل
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 ، ودفن إىل جانب أخيه      أكثر من ذلك ، ومحل على الرؤوس إىل مقابر الصوفية         : ألفاً ، وقيل  
 . )١(‘‘  رمحهما اهللا تعاىلاإلمام شرف الدين

 :مصنفاته 

وقبل البدء يف تعداد مؤلفات شيخ اإلسالم رمحه اهللا أود أن أشري إىل مالحظة صغرية               
حـول مؤلفاته ، فهناك مسة تنفرد هبا عن غريها من كتب علماء التفسري والفقه والكالم ،                 

ة الرتعة اإلميانية يف تلك املؤلفات ، وتظهر هذه النـزعة حىت يف أثناء   وهـي بـروز وسيطر    
) درء التعارض (حبث املسائل الكالمية اجلافة اليت يطرقها املتكلمون ، وانظر على سبيل املثال             

ومها من الكتب اليت خصصها الشيخ للرد على املتكلمني والفالسفة كيف جتد            ) الصفدية(و
 ، وهذا  أمارة على حقيقة العبودية هللا جل وعال ، وتشرب الروح              تلـك الرتعة بارزة فيها    

 .باإلميان والتقوى ، ومها من األمور اليت يفتقر إليهما كثري ممن كتب يف هذه املسائل 

أما يف القدرة على الكتابة فلقد أويت شيخ اإلسالم رمحه اهللا قوة عظيمة على الكتابة ،                
 .ا يكتبه الناسخ يف مجعة أو أكثر فكان يكتب يف اليوم من التصانيف م

وقد شاهدت من قوة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مشيه          ’’ :  رمحه اهللا    يقـول ابن القيم   
وكالمه وإقدامه وكتابته أمراً عجيباً ، فكان يكتب يف اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ يف                

  .)٢(‘‘عة أو أكثر مج

لقـد كتب شيخ اإلسالم رمحه اهللا مؤلفات كثرية جداً قدرت باملئات ، وهي تتراوح               
بـني قواعد وفتاوى تكون يف بضع ورقات ، وبني جملدات كبريه فيها مئات األوراق ، وال                 
ميكن أن أستوعب يف هذه الترمجة املختصرة مجيع املؤلفات ، وهلذا سوف أقتصر على بعض               

 .  الكبار ، مرتبة على العلوم كتبه

                                 
 ) .٢١٠-٢٠٩ص ( ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية -ذيل تاريخ اإلسالم للذهيب ) ١(
 ) . ١٥٥ص (الوابل الصيب البن القيم ) ٢(
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 : أوالً يف التفسري 

 .  قطعة كبرية يف تفسري أول سورة البقرة -١

  $tΒ:  تفسري قوله-٢ uρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ…ã&s#ƒÍρ ù's? ωÎ) ª!$#  )حنو جملد )١  . 

 .جملد لطيف . ومجيع معانيها وحنو ذلك  تفسري سورة املائدة -٣

 .يف حنو جملدين .  تفسري سورة يوسف -٤

≈  Hω tµ:  تفسري قوله  -٥ s9 Î) HωÎ) |MΡ r& y7 sΨ≈ ysö6ß™  )يف جملد لطيف ، وهي دعوة ذي        )٢ 

 .النون 

 .  جملد لطيف فسرها يف.  سورة األعلى -٦

 . فسرها يف جملد لطيف .  سورة العلق -٧

 .فسرها يف جملد .  سورة اإلخالص -٨

 سورة اإلخالص تكلم على كوا تعدل ثلث القرآن ، وتفضيل القرآن بعضه على              -٩
 . يف جملد لطيف . بعض 

 .جملد كبري .  قواعد يف التفسري جمملة -١٠

 :  الضالة يف العقيدة والرد على الفرق: ثانياً 

 . اإلميان يف جملد -١

                                 
 ) .٧(سورة آل عمران آية رقم ) ١(
 ) . ٨٧(سورة األنبياء آية رقم ) ٢(



     ٦٨         ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا__________________________________________   

 . االستقامة يف جملدين -٢

 . أربع جملدات .  كتاب جواب االعتراضات املصرية على الفتيا احلموية -٣

 على كتاب تعارض العقل     )١( كـتاب اجلواب عما أورده كمال الدين الشريشي        -٤
 . والنقل 

 .يف ست جملدات .  يف تأسيس بدعهم الكالمية تاب بيان تلبيس اجلهمية ك-٥

 .أربع جملدات .  كتاب درء تعارض العقل والنقل -٦

 .أربع جملدات   . )٣( والقدرية)٢( منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة-٧

 .يف جملدين . ن بدل دين املسيح  اجلواب الصحيح مل-٨

 .يف جملد .  شرح أول احملصل -٩

                                 
 هـ وأخذ العلم عن     ٦٥٣ أمحد بن الشريشي الوابلي البكري الشافعي ، ولد سنة           كمال الدين أمحد بن حممد بن     ) ١(

(، الدرر الكامنة البن حجر      ) ١٤/٩١(البداية والنهاية البن كثري     : انظر.  هـ   ٧١٨مجاعة من أهل العلم ، تويف سنة        
 ) . ٦/٤٧(، شذرات الذهب البن العماد ) ١/٢٥٢
إن علياً هو   :  ، وهم ثالثة أصناف صنف املؤهلة ، وهؤالء يقولون          فـرقة خرجت بعد مقتل عثمان بن عفان       ) ٢(

مقالتهم هذه أحرقهم بالنار، وصنف السابة ، وهم الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي اهللا                اإللـه ، وملا عرف علي       
 ذلك   ، على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما ، ومل يكن هلم يف             الذين يفضلون علياً    : عـنهما ، وصـنف املفضلة     

، ورافضة إمامية     إىل زيدية  الزمان مجاعة وال إمام وال دار وال سيف يقاتلون به املسلمني مث انقسموا بعد وفاة علي                 
 ) .٥/١٢٤(، البدء والتأريخ للمقدسي ) ٣٤ -١٣/٣٣( ضمن الفتاوى -الفرقان بني احلق والباطل البن تيمية : نظرا
لصحابة يضيفون القدر إىل أنفسهم ويسلبونه عن اهللا عز وجل ، فينفون            القدريـة فـرقة ظهرت يف أواخر عهد ا        ) ٣(

القـدر مبـراتبه األربـع ، وكان أصل بدعتهم العجز عن اجلمع بني اإلميان بالقدر واإلميان باألمر والنهي ، وقد أنكر            
در كلها ، واألخرى تقر     إحدامها تنكر مراتب الق   : الصـحابة قوهلم إنكاراً عظيماً ، وقد انقسمت القدرية إىل طائفتني          

/١٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -الفرقان بني احلق والباطل     : انظر. بـالعلم والكتابة وتنفي املشيئة واخللق       
 ) .٨/٢٨٨(، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢١١
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 .يف جملدين  .  الرافضة)١( كتاب الرد على أهل كسروان-١٠

 .جملديف .  ملك التتار وهو جواب سؤال ورد على لسان هالكو.  اهلالكونيه -١١

 .يف جملد .  كتاب الوسيلة -١٢

 .يف جملد .  يف االستغاثة )٢( كتاب يف الرد على البكري-١٣

 .يف جملد لطيف .  شرح أول كتاب الغزنوي يف أصول الدين -١٤

 .يف جملد كبري .  كتاب يف الرد على املنطق -١٥

 . يف جملد  . )٣( شرح عقيدة األصفهاين-١٦

 . يف جملدين  . )٤( شرح مسائل من األربعني للرازي-١٧

                                 
نطقة يف حمافظة جبل كسـروان يف السابق كانت مقاطعة لبنانية متتد بني ر الكلب ور إبراهيم ، أما اآلن فهي م              ) ١(

 ) .٣/٣٥٨(دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية : انظر. لبنان مركزه بلدة جونية 
 هـ  وأخذ عن مجاعة من أهل        ٦٧٣أبو احلسن علي بن يعقوب بن جربيل البكري املصري الشافعي ، ولد سنة              ) ٢(

: انظر.  هـ   ٧٢٤على ذلك ، تويف سنة      العلـم ، وكان من مجلة من ينكر على شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وكان يالم                 
 ).٦/٦٤(، شذرات الذهب ) ٢/٢٧٤(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ١١٥-١٤/١١٤(البداية والنهاية 

 هـ ، وأخذ العلم عن مجاعة       ٦١٦حممـد بن حممود بن عباد األصفهاين مشس الدين األصويل املتكلم ، ولد سنة               ) ٣(
، ) ١٣/٣١٥(البداية والنهاية البن كثري     : انظر.  هـ   ٦٨٨ة ، وتويف سنة     مـن أهـل العلم ، صنف مصنفات كثري        

 ) .٥/٤٠٦(، شذرات الذهب ) ٢٠٠-٢/١٩٩(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
عن مجاعة من  هـ وتلقى العلم ٥٤٣، ولد سنة ، األصويل املتكلم أبـو عبداهللا حممد بن عمر بن احلسني الرازي         ) ٤(

(ميزان االعتدال للذهيب    : انظر . هـ   ٦٦٦تويف هبراة سنة    وصنف مصنفات كثرية    يف عدة علوم ،     متهر  أهل العلم ، و   
 ) .٦/٣١٣(، األعالم للزركلي ) ٤/٤٢٦(، لسان امليزان البن حجر ) ٤/٢٦٠



     ٧٠         ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا__________________________________________   

 .يف جملد .  وغريه )١(رد على ابن سبعني.  املسائل اإلسكندرية -١٨

تكلم فيه على الكالم النفسي وأبطله من       . يف جملدين   . نته يف مصر     كتاب يف حم   -١٩
 . حنو مثانني وجهاً 

 .يف جملد لطيف .  الكيالنية ، وهو جواب يف مسألة القرآن -٢٠

 . يف جملد كبري .  بقدم العامل  كتاب إبطال قول الفالسفة-٢١

 .يف جملد . ضل  قاعدة يف اخللة واحملبة ، وأيهما أف-٢٢

 .جملد لطيف .  رسالة يف قرب الرب من عابديه وداعيه -٢٣

 .جملد لطيف .  قاعدة يف الكليات -٢٤

 .حنو جملد .  يف رسالته األضحوية )٢( قواعد يف إثبات املعاد والرد على ابن سينا-٢٥

 . يف جملد .  حترمي السماع -٢٦

 . يف جملد .  كتاب يف الشهادتني وما يتبع ذلك -٢٧

 . جملد لطيف .  قاعدة يف الرضا -٢٨

 . جملد لطيف .  قاعدة يف حمبة اهللا للعبد وحمبة العبد هللا -٢٩

 .جملد .  قاعدة يف العلم احملكم -٣٠

                                 
أبـو حممد عبداحلق بن إبراهيم بن حممد ابن سبعني اإلشبيلي املرسى ، فيلسوف صويف من أهل وحدة الوجود ،                    ) ١(

، ) ٥/٣٢٩(، شذرات الذهب البن العماد      ) ١٣/٢٦١(البداية والنهاية البن كثري     : انظر.  هـ   ٦٦٩ سـنة    تـويف 
 ).٣/٢٨٠(األعالم للزركلي 

ـ ٣٧٠ سنةلد  احلسـني بـن عبداهللا بن علي بن سينا ، أبو علي الطبيب الفيلسوف الباطين ، و                ) ٢(  وطاف البالد    ه
)  ٢٦٩ص (أخبار العلماء بأخبار احلكماء للقفطي :  انظر. هـ  ٤٢٨ة  تويف سن ،  واتسعت شهرته ، وصنف املصنفات      

 ) .٢/٢٤١(، األعالم للزركلي  )٣/٣(عيون األنباء يف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة 
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 .جملد .  قواعد يف خالفة الصديق -٣١

 . يف جملد لطيف .  رسالة يف مسألة الرتول-٣٢

 .يف جملد .  كتاب يف اإلميان هل يزيد وينقص -٣٣

 . جملد لطيف  .  على نظم ابن سينا كتاب على توحيد الفالسفة-٣٤

 .جملد لطيف .  الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان -٣٥

 .يف جملد لطيف  . )١(وهي جواب الطويف. اد  قاعدة يف الرد على أهل االحت-٣٦

 .  اقتضاء الصراط املستقيم يف الرد على أصحاب اجلحيم -٣٧

 .جملد .  التحرير يف مسألة اخلضر -٣٨

 : ثالثاً يف أصول الفقه 

 . جملد لطيف .  رفع املالم عن األئمة األعالم -١

 .يف جملد لطيف .  قاعدة يف أن جنس املأمور به أفضل من جنس املنهي عنه -٢

 . يف جملد .  ، وذكر حماسنه  قاعدة يف تفضيل مذهب أمحد-٣

 :يف الفقه : رابعاً 

 . يف أربع جملدات .  شرح العمدة -١

                                 
أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي الصرصري البغدادي احلنبلي ، الفقيه األصويل ، ولد سنة بضع وسبعني وستمائة،                 ) ١(

ذيل طبقات احلنابلة   : انظر.  هـ   ٧١٦لم عن مجاعة من أهل العلم ، وصنف مصنفات كثرية ، وتويف سنة              وأخـذ الع  
 ) .٦/٣٩(، شذرات الذهب ) ٢/١٥٤(، الدرر الكامنة البن حجر ) ٢/٣٦٦(البن رجب 
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 .  الصارم املسلول على شامت الرسول -٢

 .يف جملد .  قاعدة يف الكنائس وما جيوز هدمه منها -٣

 مـا تيسر ذكره من كتبه ، وقد تركت منها الكثري ، وذلك حلال الطول كما                 هـذا 
أسلفت، بل قد تركت بعض الكتب اليت قد تكون من كتبه الكبار ، ألنه مل يشر يف ترمجته                  

 . )١(إىل حجمها ، ومل تطبع حىت أطلع عليها ، وهذه قد تكون كبرية

 : )٢(بعض أقوال العلماء فيه 

واعلموا رمحكم اهللا ، أن هنا من       ’’  : د بن إبراهيم الواسطي    قال عنه الشيخ أمح    -١
سـافر إىل األقاليم ، وعرف الناس وأذواقهم ، وأشرف على غالب أحواهلم ، فواهللا مث واهللا                 

رماً  مث واهللا ، مل يـر أدمي حتـت السماء مثل شيخكم علماً وعمالً وحاالً وخلقاً واتباعاً وك                 
وحلمـاً يف حـق نفسـه ، وقياما يف حق اهللا عند انتهاك حرماته ، أصدق الناس عقداً ،                    
وأصـحهم علماً وعزماً ، وأنفذهم وأعالهم يف انتصار احلق وقيامه مهَّةً ، وأسخاهم كفاً ،                

  .)٣( ‘‘وأكملهم اتباعاً لنبيه حممد 

إن تكلم يف التفسري فهو حامل رايته ، أو         ’’  : )٤( وقال عنه احلافظ ابن سيد الناس      -٢
أفـىت يف الفقـه فهو مدرك غايته ، أو ذاكر باحلديث فهو صاحب علمه وذو درايته ، أو                   

                                 
سالم ابن تيمية    ضمن اجلامع لسرية شيخ اإل     -أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم أليب عبداهللا بن رشيق         : لالستزادة انظر   ) ١(
 ) .٢٤٩ – ٢٢٠ص (
وقد تركت كثرياً من ثناء العلماء عليه إرادة لالختصار فلتراجع يف كتب التراجم وباألخص كتاب اجلامع لسرية                 ) ٢(

 .شيخ اإلسالم ابن تيمية ، فقد مجع الكثري من ذلك 
، وباختالف يسري ضمن اجلامع     ) ٢٠٥ص  ( ضمن العقود الدرية     -التذكرة واالعتبار واالنتصار لألبرار للواسطي      ) ٣(

 .‘‘مل ير حتت أدمي السماء مثل شيخكم ’’ : حيث فيه يقول ) ٦٩ص (لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ٦٧١اإلمـام العالمة احملدث احلافظ أبو الفتح حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن سيد الناس اليعمري ولد سنة                     ) ٤(

البداية : انظر.  هـ   ٧٣٤ل والعلل واألسانيد ، له مصنفات عديدة ، تويف سنة           هــ كـان إماماً يف احلديث والرجا       
 ) .  ٦/١٠٨(، شذرات الذهب البن العماد ) ٤/٢٠٨(، الدرر الكامنة البن حجر ) ١٤/١٦٩(والنهاية البن كثري 
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حاضر بالنحل وامللل مل ير أوسع من ِنحلِته يف ذلك ، وال أرفع من درايته ، برز يف كل فن                    
  .)٢(‘‘ مثل نفسه )١(اء جنسه ، ومل تر عني من رآه مثله ، وال رأت عينهعلى أبن

ما رأيت مثله ، وال رأى هو مثل نفسه ،          ’’ :  وقال عنه احلافظ أبو احلجاج املزي      -٣
  .)٣(‘‘ ، وال أتبع هلما منه وما رأيت أحداً أعلم بكتاب اهللا وسنة رسوله 

كان إماماً ال يلحق غباره يف كل شيء ،         ’’  :  وقال عنه الشيخ علم الدين الربزايل      -٤
وبلـغ رتبة االجتهاد ، واجتمعت فيه شروط اتهدين ، وكان إذا ذكر التفسري أهبت الناس                

كثـرة حمفوظه وحسن إيراده ، وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف              مـن   
واإلبطـال ، وخوضه يف كل علم ، كان احلاضرون يقضون منه العجب ، هذا مع انقطاعه                 

  . )٤(‘‘إىل الزهد والعبادة واالشتغال باهللا تعاىل والتجرد عن أسباب الدنيا 

فواهللا ما مقلت عيين مثله ، وال رأى هو مثل نفسه ،            ’’ :  وقال عنه احلافظ الذهيب    -٥
كـان إماماً متبحراً يف علوم الديانة ، صحيح الذهن ، سريع اإلدراك ، سيال الفهم ، كثري                  
احملاسن ، موصوفاً بفرط الشجاعة والكرم ، فارغاً عن شهوات املأكل وامللبس واجلماع ، ال               

  . )٥(‘‘لذة له يف غري نشر العلم وتدوينه والعمل مبقتضاه 

وأنا أقل من   ’’ : رمحه اهللا ، يقول      وأخـتم كالم العلماء فيه بكلمة جامعة قاهلا الذهيب        
مه ،  أن ينـبه على قدره كلمي ، أو أن يوضح نبأه قلمي ، فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعل                

                                 
 .لو نسب الضمري إىل نفسه لكان أوىل من نسبته إىل شيخ اإلسالم ) ١(
 ).١٣٤ص (اجلامع لسرية شيخ اإلسالم  :  انظر-س اليعمري عن سؤالت ابن أيبك الدمياطي أجوبة ابن سيد النا) ٢(
 ) .١٩٠ص (شيخ اإلسالم ضمن اجلامع لسرية ) ٤/٢٨٢(خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبداهلادي ) ٣(
 ) .١٩٣ص ( املصدر السابق) ٤(
 ) .٢٥ص (املعجم املختص للذهيب ) ٥(
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مقـرون بسـرعة فهمـه ، وأنه حبر ال ساحل له ، وكرت ال نظري له ، وأن جوده حامتي ،                      
  . )١(‘‘وشجاعته خالدية 

                                 
  ) .٢٠٧ص ( ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية -لذهيب ذيل تاريخ اإلسالم ل) ١(



 

 
 
 

 دور شيخ اإلسالم رحـمه ا 

 يف بيان 

 مذهب أهل السنة واجلماعة إجـماال
 



    ٧٦       دور شيخ اإلسالم يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة__________  ____________________

 دور شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة إمجاال

 دور شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة طويل             إن الكـالم يف   
ومتشـعب ، ويأخذ حبوثاً متعددة ، وقد كتبت فيه رسائل علمية كثرية ، وما هذا البحث                 
بأكملـه إال توضـيح لدور شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة يف                 

 .مسألة السببية 

ويل هلذا املوضوع على سبيل اإلمجال ؛ ألن التطويل يف هذا           وهلـذا سـوف يكون تنا     
الباب يفضي إىل اخلروج عن املقصود من هذه املقدمة ، وهو التمهيد للدخول يف املوضوع               

 . الرئيس وهو قضية السببية 

وقـد تقدم فيما سبق من ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا بيان بعض ما قام به                  
 : لية يف سبيل نشر مذهب أهل السنة واجلماعة فمن ذلكالشيخ من جهود عم

 الـتدريس ، فقد مارس الشيخ رمحه اهللا التدريس طوال حياته ، وخترج على يده                -١
 جمموعة من أكابر العلماء الذين نشروا وبينوا مذهب أهل السنة واجلماعة كالعالمة ابن القيم             

 . وغريهم  وابن عبد اهلاديوابن كثري

 التصـنيف ، فقـد كتب الشيخ مئات املصنفات والرسائل اليت تعىن بنشر السنة               -٢
 .ها ، والرد على خمالفيها ونقض شبههم  وبيان باطلهم وبياا واالستدالل علي

 املناظـرة ، فقد ناظر الشيخ رمحه اهللا أهل البدع والدجل ، وأقام احلجة عليهم ،                 -٣
 .  وغريهم وفضحهم على رؤوس الناس ، كما حصل مع بعض فرق الصوفية



    ٧٧       دور شيخ اإلسالم يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة__________  ____________________

حلملة العسكرية على    جهـاد أهـل الـبدع بالسيف والسنان ، فقد شارك يف ا             -٤
  . )١( بعد مناظرم واستتابتهم أهل جبل كسروانالروافض

وقـد لقيت جهوده تلك عقبات كثرية ، انتهى بعضها بدخوله السجن عدة مرات ،               
 وضـربه ، وحماولة اغتياله ، وقد قابل تلك العقبات بالصرب والثبات ، مع قوة قلب ورباطة                
جأش منقطعة النظري ، وما زادته إال إصراراً وثباتاً على احلق حىت تويف يف السجن رمحه اهللا                  

 .تعاىل 

وسـوف أناقش يف هذا املبحث جزءاً آخر من جهود شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف بيان                
مـذهب أهل السنة واجلماعة ، أركز فيه على اجلانب العلمي يف تلك اجلهود ، وهو يشمل                 

ددة ، لكين سأقتصر على بعض املهم منها ، وسيكون الكالم يف ثالث مسائل              مسـائل متع  
 : هي 

 . عناية شيخ اإلسالم رمحه اهللا ببيان مذهب السلف : املسألة األوىل

عناية شيخ اإلسالم رمحه اهللا باملسائل العلمية الدقيقة اخلفية وحترير          : املسـألة الثانـية   
 .مذهب السلف فيها 

 . عناية شيخ اإلسالم رمحه اهللا بالرد على املخالفني لطريق السلف :املسألة الثالثة 

وقبل الشروع يف تلك املسائل أحب أن أوضح أن كالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف                
هذا الباب جار وتابع لكالم من تقدمه من أئمة اهلدى من أهل السنة واجلماعة ، فليس له                  

ذب عنها ، وبني حال خمالفيها ، وجاهد عليها ،          قول ابتدعه ، ولكنه أظهر السنة وبينها ، و        
وصرب على األذى فيها وذلك ملا انتشرت األهواء والبدع وعمت وطمت  ، واهللا تعاىل                 

                                 
  ) . ١٤/٣٥(البداية والنهاية البن كثري : انظر) ١(



    ٧٨       دور شيخ اإلسالم يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة__________  ____________________

  $sΨ:  يقول ù=yèy_uρ  öΝ åκ÷] ÏΒ  Zπ £ϑÍ← r&  šχρ ß‰ ÷κu‰  $tΡ Í ö∆r'Î/  $£ϑs9  (#ρ ã y9 |¹  (  (#θçΡ% Ÿ2 uρ  $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/  tβθ ãΖ Ï%θãƒ    )١(  ،

والصرب واليقني هبما تنال اإلمامة يف الدين ، فلما قام شيخ اإلسالم رمحه اهللا بذلك صار                  
 .متبوعاً ملن بعده كما كان تابعاً ملن قبله 

فقـد اعتىن شيخ اإلسالم رمحه اهللا ببيان مذهب أهل السنة            :  األوىل املسـألة أمـا   
واجلماعـة وذلك عرب التحرير والتأكيد على جمموعة من القواعد واألصول املهمة اليت يبىن              

 .عليها

 وتعتـرب تلك القواعد واألصول من أهم ما مييز أهل السنة واجلماعة عن غريهم من               
 .طوائف أهل البدع والضالل 

 : أبرز تلك القواعد ثالث ومن 

االعـتماد علـى الكتاب والسنة يف تلقي الدين والعقيدة ، وعدم            : القاعـدة األوىل  
االعتـراض عليهما ، وهذا أصل عظيم عند أهل السنة واجلماعة دلت عليه نصوص كثرية               

 : جداً فمن ذلك 

?    (#θãèÎ7̈:  قوله تعاىل  $#  !$tΒ  tΑ Í“Ρ é&  Ν ä3øŠs9 Î)  ⎯ ÏiΒ  óΟä3În/ §‘  Ÿωuρ  (#θãèÎ7−Fs?  ⎯ ÏΒ  ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ  u™ !$u‹Ï9 ÷ρ r&  3  Wξ‹ Ï=s%  $̈Β 

tβρ ãª. x‹ s?  )وقوله تعاىل    )٢ ،   :  $pκš‰ r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï%©!$#  (# ûθãΨ tΒ# u™  (#θãè‹ÏÛr&  ©!$#  (#θãè‹ÏÛr& uρ  tΑθ ß™ §9 $#  ’Í<'ρ é& uρ  Í ö∆F{ $# 

óΟä3Ζ ÏΒ  (  βÎ* sù  ÷Λ ä⎢ ôã u“≈ uΖ s?  ’Îû  &™ ó© x«  çνρ –Šãsù  ’n<Î)  «!$#  ÉΑθ ß™ §9 $# uρ  βÎ)  ÷Λ ä⎢Ψ ä.  tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è?  «!$$Î/  ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ  Í½z Fψ $#  4 

y7 Ï9¨sŒ  Ö öyz  ß⎯ |¡ ômr& uρ  ¸ξƒÍρ ù's?    )وقوله تعاىل    )٣ ،   :  Ÿξsù  y7 În/ u‘ uρ  Ÿω  šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ  4© ®L xm  x8θ ßϑÅj3ysãƒ 

                                 
 ) .٢٤(سورة السجدة آية رقم ) ١(
 ) .٣(سورة األعراف آية رقم ) ٢(
 ) .٥٩(سورة النساء آية رقم ) ٣(



    ٧٩       دور شيخ اإلسالم يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة__________  ____________________

$yϑŠÏù  uyfx©  óΟßγsΨ ÷ t/  §Ν èO  Ÿω  (#ρ ß‰ Åg s†  þ’Îû  öΝ ÎηÅ¡ àΡ r&  % [ ùxm  $£ϑÏiΒ  |M øŠŸÒs%  (#θßϑÏk=|¡ ç„uρ  $VϑŠÏ=ó¡ n@    )وقوله    )١ ،

%  tβ:  تعاىل x.  â¨$̈Ζ9 $#  Zπ ¨Β é&  Zο y‰ Ïn¨uρ  y] yèt7sù  ª!$#  z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $#  š⎥⎪ ÍÏe± u; ãΒ  t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ  tΑ u“Ρ r& uρ  ãΝ ßγyètΒ 
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Ï‰ ÷èt/  $tΒ  ÞΟßγø? u™ !% y`  àM≈ sΨ Éi t6ø9 $#  $JŠøót/  óΟßγsΨ ÷ t/  (  “ y‰ yγsù  ª!$#  š⎥⎪ Ï%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  $yϑÏ9  (#θà n=tF÷z $#  ÏµŠÏù  z⎯ ÏΒ  Èd, ysø9 $# 

⎯Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/  3  ª!$# uρ  “ Ï‰ ôγtƒ  ⎯ tΒ  â™ !$t± o„  4’n<Î)  7Þ¨u ÅÀ  ?Λ⎧ É) tGó¡ –Β    )قوله تعاىل و،    )٢  :  $̈Β Î* sù  Ν à6 ¨Ζ t Ï? ù'tƒ 

© Éi_ ÏiΒ  “ Y‰ èδ  Ç⎯ yϑsù  yìt7̈? $#  y“# y‰ èδ  Ÿξsù  ‘≅ ÅÒtƒ  Ÿωuρ  4’s+ ô± o„  ∩⊇⊄⊂∪  ô⎯ tΒ uρ  uÚ uôã r&  ⎯ tã  “ Íò2 ÏŒ  ¨βÎ* sù  …ã&s! 
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وقـد تضمنت هذه اآليات وحنوها وجوب التلقي عن الكتاب والسنة ، والرد إليهما              
عـند التنازع واالختالف ، خالفاً ملا يقرره أهل البدع والضالل من االستغناء عن الكتاب               

در أخرى يعتمدون عليها يف تلقي الدين والعقيدة ، مل          والسـنة ، واالستعاضـة عنهما مبصا      
 . تفدهم إال حرية وضالالً وغياً 

وهي ختتلف من فرقة إىل أخرى ، فما بني آراء الرجال وأهوائهم اليت يسموا عقليات               
 .أو قواطع عقلية ، وما بني خياالت وظنون وأوهام ومنامات يسموا كشفاً أو ذوقاً 

يخ اإلسالم رمحه اهللا هذه القاعدة ويؤكد عليها ، فهو حيض على            وكـثرياً ما يكرر ش    
اتباع الكتاب والسنة علماً وعمالً ؛ ألن أصل االحنراف سببه البعد عن الكتاب والسنة ، فال                

 .يتلقى منهما ابتداء ، وال يرد إليهما عند التنازع 

                                 
 ) .٦٥(سورة النساء آية رقم ) ١(
 ) .٢١٣(سورة البقرة آية رقم ) ٢(
 ) .١٢٦ -١٢٣(سورة طه اآليات رقم ) ٣(



    ٨٠       دور شيخ اإلسالم يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة__________  ____________________

و غريها تبني فهذه النصوص ’’ : يقـول رمحه اهللا بعدما ذكر بعض النصوص السابقة     
وأن ،  وبيان ما اختلف فيه الناس      ،  أن اهللا أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان احلق من الباطل           

، ىل الكتاب والسنة    إورد ما تنازعوا فيه     ،  ليهم من رهبم    إالواجب على الناس اتباع ما أنزل       
 يضل وال   ن من اتبع اهلدى الذي جاءت به الرسل فال        أو،   ن من مل يتبع ذلك كان منافقاً      أو

  .) ١(‘‘  معذباً شقياًومن أعرض عن ذلك حشر أعمى ضاالً، يشقى 

عظم ما أنعم اهللا به عليهم      أوكان من   ’’ : ويقـول يف موضـع آخـر عن السلف          
فكان من األصول املتفق عليها بني الصحابة والتابعني هلم         ،  اعتصـامهم بالكـتاب والسنة      

، وال معقوله   ،  وال ذوقه   ،  ال برأيه    ،   لقرآنيعارض ا  حسـان أنه ال يقبل من أحد قط أن        إب
فإم ثبت عنهم بالرباهني القطعيات واآليات البينات أن الرسول         ،  وال وجده   ،  وال قياسـه    

وخرب ما  ،  فيه نبأ من قبلهم     :  أقوم   ي ه ن القرآن يهدى لليت   أو،  جـاء باهلـدى ودين احلق       
ومن ،  تركه من جبار قصمه اهللا      من  ،  هو الفصل ليس باهلزل     ،  بينهم  ما  وحكم  ،  بعـدهم   

وهو الصراط  ،  وهو الذكر احلكيم    ،  هو حبل اهللا املتني     ،   غريه أضله اهللا     ابتغـى اهلـدى يف    
ىل إفال يستطيع أن يزيغه ، وال تلتبس به األلسن ، هواء أل ال تزيغ به ايوهو الذ،  املسـتقيم   

ا ردد مرة بعد مرة مل خيلق ومل        ذإف،  وال خيلق عن كثرة الترداد      ،  وال حيرف به لسانه     ،  هواه  
، من قال به صدق     ،  وال تشبع منه العلماء     ،   عجائبه   يوال تنقض ،  ميـل كغريه من الكالم      

فكان ،  ىل صراط مستقيم    إ يليه هد إ ىومن دع ،  ومن حكم به عدل     ،  ومـن عمل به أجر      
  .) ٢( ‘‘ يقتدى بهيمام الذإلالقرآن هو ا

                                 
 ) .١٧/٣٠٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -تفسري سورة اإلخالص ) ١(
درء تعارض العقل   : ولالستزادة انظر ) . ١٣/٢٨( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -الفرقان بني احلق والباطل     ) ٢(

 ) .٨-٥/٦( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -ى ، الفتوى احلموية الكرب) ١/٧٣(والنقل البن تيمية 



    ٨١       دور شيخ اإلسالم يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة__________  ____________________

 . الشرعية مقصود مراد من قبل الشارع أن مدلول النصوص: القاعدة الثانية

فاألصـل يف الكـالم داللته على مراد املتكلم ، والنصوص الشرعية دلت على أمور               
عديـدة مـن إثبات الصفات وغريها ، وهذه األمور مقصودة مرادة من قبل اهللا عز وجل                 

  ؛ ألن الشـارع يريد هداية الناس ، وداللتهم على احلق ، وقد خاطبهم يف               ورسـوله   
 الدين لألمة ، وأقام عليها احلجة ،        الكتاب والسنة بلغة عربية فصيحة ، وقد بلغ الرسول          

فمن احملال أن يكون مدلول خطابه غري مراد وال يبني ذلك ، أو يكون مدلول خطابه باطل                 
 .كما يزعم أهل البدع والضالل 

ع ، إما يف    ودعـوى أن مدلول اخلطاب الشرعي غري مراد يؤدي إىل القدح يف الشار            
مل يستطع بيان احلق لعدم فصاحته ، وإما يف قصده هداية الناس            : قدرته على البيان ، فيقال    

مل يكن يريد إرشاد الناس إىل اهلدى ، وهلذا خاطبهم بألفاظ           : وداللتهم على اهلدى ، فيقال    
اطل خاطب األمة مبا يظهر منه الب     : ذات مدلـوالت باطلة ، وإما يف إكمال رسالته ، فيقال          

 .وتركها ومل يبني هلا احلق ، وهذه لوازم فاسدة ، وفساد الالزم دال على فساد ملزومه 

 ، مث على رسوله ،  تعاىل   فكيف جيوز على اهللا   ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
 ؟ ما ظاهر ىف خالف احلق إو، ما نص إ مبا هو مث على خري األمة أم يتكلمون دائماً

،   وال ظاهراً  وال يدلون عليه ال نصاً    ،   اعتقاده ال يبوحون به قط        جيب يمث احلـق الذ   
 يبينون لألمة العقيدة     الفالسفة نباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى و      أء  يحـىت جي  

لئن كان ما يقوله هؤالء      ،   أو كل فاضل أن يعتقدها    ،   جيب على كل مكلف      الصحيحة اليت 
وهم مع ذلك أحيلوا ىف معرفته على جمرد     ،  كلفون هـو االعتقاد الواجب      املـتكلمون املـت   

،   أو ظاهراً  ن يدفعوا مبا اقتضى قياس عقوهلم ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً           أو،  عقـوهلم   
بل كان وجود   ،  لقد كان ترك الناس بال كتاب وال سنة أهدى هلم وأنفع على هذا التقدير               

 أنكم يا   :فإن حقيقة األمر على ما يقوله هؤالء      ،  الدين    أصل  يف  حمضاً الكتاب والسنة ضرراً  
 ال من  ثباتاًإ و معشـر العـباد ال تطلـبوا معرفة اهللا عز وجل وما يستحقه من الصفات نفياً               

 ولكن انظروا أنتم فما وجدمتوه مستحقاً      ،   الكتاب وال من السنة وال من طريق سلف األمة        



    ٨٢       دور شيخ اإلسالم يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة__________  ____________________

وما مل جتدوه ،  الكتاب والسنة أو مل يكن       يف وداًسواء كان موج  ،  له من الصفات فصفوه به      
  .) ١( ‘‘ عقولكم فال تصفوه به له يفمستحقاً

ويف هذا النص يلزم شيخ اإلسالم رمحه اهللا من ادعى أن مدلول النصوص غري مراد أو                
باطل ، أن يكون ترك الناس بال كتاب وال سنة أهدى هلم وأنفع ، بل يكون وجودمها على                  

 ضـرراً على األمة يف أصل الدين ، وهذا الزم فاسد ، وهو دال على فساد                 هـذا التقديـر   
 .ملزومه

أنه ال تعارض بني العقل الصريح والنقل الصحيح ، فالشرع خيرب            : القاعـدة الثالـثة   
مبحـارات العقـول ال مبحاالت العقول ، فهو خيرب مبا تعجز العقول عن معرفته ال مبا حتيله                  

 هذا فال ميكن أن يقع تعارض بني العقل الصريح القطعي الداللة مع             ، وعلى  )٢(العقول ومتنعه 
النقل الصحيح القطعي الداللة ؛ ألن األدلة القطعية جيب ثبوت مدلوهلا ، وال ميكن أن تكون                
داللـتها باطلة ، وعلى هذا فيمتنع تعارضها ، وتقدير التعارض بني القطعيات حمال كتقدير               

 . اجلمع بني النقيضني 

حـدوث ما يعتقد أنه تعارض بني العقل والنقل ، فيقدم القطعي منهما بغض              وعـند   
 .النظر عن كونه عقالً أو نقالً 

 تعارض دليالن سواء كانا مسعيني أو عقليني   :إذا قيل ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
أو يكونا  ،   ال خيلو إما أن يكونا قطعيني        :فالواجب أن يقال  ،    واآلخر عقلياً  أو أحدمها مسعياً  

 . واآلخر ظنياً، وإما أن يكون أحدمها قطعيا ، ظنيني 

                                 
 ) .٥/١٦( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم رمحه اهللا -الفتوى احلموية الكربى ) ١(
 ) .٥/٢٩٧(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر) ٢(



    ٨٣       دور شيخ اإلسالم يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة__________  ____________________

 فأمـا القطعـيان فـال جيوز تعارضهما سواء كانا عقليني أو مسعيني أو أحدمها عقلياً        
هو الذي جيب ثبوت     القطعي ألن الدليل ؛  وهذا متفق عليه بني العقالء      ،   واآلخـر مسعـياً   

  .وال ميكن أن تكون داللته باطلة، مدلوله 

للزم اجلمع بني   ،  وحينـئذ فلو تعارض دليالن قطعيان وأحدمها يناقض مدلول اآلخر           
بل كل ما يعتقد تعارضه من الدالئل اليت يعتقد أا قطعية فال بد من              ،  وهو حمال   ،  النقيضني  

فأما مع  ،  أو أن ال يكون مدلوالمها متناقضني       ،  أن يكـون الدليالن أو أحدمها غري قطعي         
  .فيمتنع تعارض الدليلني، ولني املعلومني تناقض املدل

تفاق العقالء  افإنه جيب تقدميه ب   ،   دون اآلخر    ن كان أحد الدليلني املتعارضني قطعياً     إو
  .فإن الظن ال يرفع اليقني، سواء كان هو السمعي أو العقلي 

 فأيهما ترجح كان هو   ،  وأما إن كانا مجيعا ظنيني فإنه يصار إىل طلب ترجيح أحدمها            
  .) ١(‘‘  أو عقلياًسواء كان مسعياً، املقدم 

عناية شيخ اإلسالم رمحه اهللا ببيان مذهب أهل السنة واجلماعة يف            : املسـألة الثانية  
مسائل تعد من دقيق العلم ، ورمبا خفي مذهب السلف فيها على بعض الناس ، ورمبا غلط                 

 املسائل املشتركة بني    فـيها بعـض من ينتسب ألهل السنة واجلماعة ، كما هو حال بعض             
أصـول الفقه وأصول الدين ، وكذا بعض دقائق علم الكالم والفلسفة ، فلذا اهتم رمحه اهللا               
بتحريـر مـذهب السلف فيها ، مستنداً يف ذلك على الدليل الشرعي والعقلي ، مبيناً وجه                 

 : اشتباهها وخطأ من أخطأ فيها ، ومن هذه املسائل ما يلي 

باد وأثر العبد فيها ، وما يرتبط بذلك من الكالم على املتولدات ،  مسائل أفعال الع-١
 .) ٢(وسيأيت الكالم على ذلك الحقاً

                                 
 ) .١/٧٩(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ١(
 .وما بعدها ) ١٩١ص: (انظر) ٢(



    ٨٤       دور شيخ اإلسالم يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة__________  ____________________

  . ) ١( مسائل التحسني والتقبيح العقليني ، وسيأيت الكالم عليها الحقاً-٢

 مسائل اجلواهر ووجودها ، واألعراض وبقاؤها ، وما يتعلق هبا من قضايا وسيأيت              -٣
 .) ٢( الحقاًالكالم عليها

عناية شيخ اإلسالم رمحه اهللا بالرد على الطوائف املنحرفة عن مذهب            : املسألة الثالثة 
أهل السنة واجلماعة ، وهذا األمر يعترب متمماً لبيان مذهب السلف ، فإن طوائف أهل البدع              

 ،  هلـم شبه يتمسكون هبا ويوردوا ، ورمبا تروج على قليلي العلم واخلربة مبذهب السلف              
وتكون سبباً يف الوقوع يف نوع احنراف أو حرية يف باب العقيدة ، فلذا اهتم الشيخ رمحه اهللا                  

 .بالرد على هؤالء ، وبيان شبههم ، ونقضها بطريق النقل والعقل 

وقـد تقدم فيما سبق ذكر طائفة من كتبه خصصها للرد على تلك الطوائف ونقض               
 : ثالث أنواع شبهها ، وهذه املؤلفات ميكن تقسيمها إىل

مـؤلفات قصـد هبا شيخ اإلسالم رمحه اهللا بيان مذهب أهل السنة             : الـنوع األول  
واجلماعة أساساً ، لكنه يذكر خالهلا بعض شبه أهل البدع وينقضها ، وأكثر كتبه على هذا                

الرسالة (، وكتاب   ) اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم     (املـنوال ككـتاب     
 .وغريها ) الفرقان بني احلق والباطل(، وكتاب ) اإلميان(تاب وك)  التدمرية

مؤلفات قصد هبا شيخ اإلسالم رمحه اهللا الرد على شبه أهل البدع ،             : الـنوع الثاين    
بغـض النظر عن الكتاب الذي وردت فيه ، مبعىن أنه مل يقصد الرد على كتاب معني ، بل                   

، الذي  ) درء تعارض العقل والنقل   (تاب  قصـد نقض الشبهة ، ومما ألف على هذا املنوال ك          
 على قدم العامل ، واعتراضام على القائلني حبدوثه ،          اسـتعرض فـيه مجيع شبه الفالسفة      
 .  أيضاً  واألشاعرةونقضها ، وفيه ردود على شبه املعتزلة

                                 
 ) . ٣٠٩ص : (انظر) ١(
 . وما بعدها ) ٧٧٦ص(و ) ٣٧٩ص: (انظر) ٢(



    ٨٥       دور شيخ اإلسالم يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة__________  ____________________

 أن  ، وهو رد على من زعم من الفالسفة       ) صفديةال(ومـن هـذا النوع أيضاً كتاب        
 .معجزات األنبياء قوى نفسانية ، وفيه نقض لقوهلم بقدم العامل 

 يف قوهلم بالكالم النفسي من      ، وفيه رد على األشاعرة    ) التسعينية(كـتاب   : ومـنها 
 .تسعني وجهاً 

 شيخ اإلسالم رمحه اهللا الرد على كتاب معني من          مؤلفات قصد هبا  : الـنوع الـثالث   
منهاج (كتب أهل البدع ، ونقضه بالتفصيل ، مجلة مجلة ، ومما ألفه على هذا املنوال كتاب                 

 ، وفيه استعرض كتابا من أشهر كتبهم وأمشلها         ) والقدرية السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة     
 . ، ونقضه )١()منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة(م واعتراضام وهو على شبهه

، وفيه  )  يف تأسيس بدعهم الكالمية    بيان تلبيس اجلهمية  (ومن هذا النوع أيضاً كتاب      
لفه مجيع شبه    ، وهو كتاب حشد فيه مؤ      للفخر الرازي ) تأسيس التقديس (نقـض كـتاب     

 . واعتراضاا ، وقد نقضه الشيخ رمحه اهللا تعاىل األشاعرة

) االستغاثة(، وفيه نقض كتاب     )  يف االستغاثة  الـرد على البكري   (كـتاب   : ومـنها 
 . للبكري 

ة على جمموعة من    وقـد أكد شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف ردوده على الطوائف املنحرف           
 :القواعد واألصول اهلامة منها 

 أن أهـل الـبدع ال يعـتمدون على الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة                -١
وجتدهم ال يعتمدون على كتب التفسري املأثورة        ،   العقل واللغة والتابعني ، إمنا يعتمدون على      
 وضعها  الكالم اليت منا يعتمدون على كتب األدب وكتب       إو،  واحلـديث وآثـار السلف      

 .رؤوسهم 

                                 
 .  مؤلفه هو ابن املطهر احللي الرافضي ) ١(



    ٨٦       دور شيخ اإلسالم يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة__________  ____________________

،  كتب الفلسفة وكتب األدب واللغة       منا يأخذون ما يف   إ وهـذه طريقة املالحدة أيضاً    
  . ) ١(فتون إليهاوأما كتب القرآن واحلديث واآلثار فال يلت

 وغريهم قصورهم يف مناظرة     اجلهميةمن   بدع املتكلمني  أعظـم أسباب   أن مـن     -٢
سالم إللينصروا ا ؛  وحياجوم بغري احلق والعدل     ،  فإم يناظروم   ،  ملشـركني   الكفـار وا  

حياجوم مبمانعات  ، و فيهم من اجلهل والظلم     ؛ ملا   أولئك  ستطيل عليهم   في،  زعمـوا بذلك    
 ،  فيحـتاجون حينئذ إىل جحد طائفة من احلق الذي جاء به الرسول             ،  ومعارضـات   

فصار قوهلم  ،  ني مبا استظهر عليهم أولئك املشركون       والظلـم والعـدوان إلخـوام املؤمن      
وصاروا ،  ومجع بني النقيضني    ،  ورشد وغي   ،  وهدى وضالل   ،   على إميان وكفر     مشـتمالً 

  .) ٢(خمالفني للكفار واملؤمنني

استدل باألدلة الفاسدة أو استدل      متناول ملن  أن ذم السلف واألئمة للكالم وأهله        -٣
  .على املقاالت الباطلة

واهللا ،  فهو من أهل العلم واإلميان      ،    ودليالً  أذن اهللا فيه حكماً    يفأما من قال احلق الذ    
 .) ٣(يقول احلق وهو يهدي السبيل 

 ،   أنه ليس ألحد أن يلزم الناس ، أو يوجب عليهم إال ما أوجبه اهللا ورسوله                 -٤
ن الدين ما مل     ، ومن فعل ذلك فقد شرع م       وال حيظـر عليهم إال ما حظره اهللا ورسوله          

 . ) ٤(يأذن به اهللا 

                                 
، طريق الوصول إىل العلم املأمول للشيخ       ) ٧/١١٩(يخ اإلسالم    ضمن جمموع فتاوى ش    -اإلميان الكبري   : انظـر ) ١(

 ) .١٧ص (عبدالرمحن بن ناصر بن سعدي رمحه اهللا 
 ) .٤٤-٤٣ص (، طريق الوصول البن سعدي ) ٢٣٣-١/٢٣٢(التسعينية البن تيمية : انظر) ٢(
 ) .٥٤ص (دي ، طريق الوصول البن سع) ٤٣-١/٤٢(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر) ٣(
 ) .٤٣ص (، طريق الوصول البن سعدي ) ١/١٧٥(التسعينية البن تيمية : انظر) ٤(



    ٨٧       دور شيخ اإلسالم يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة__________  ____________________

، صطالحهم ولغتهم ليس مبكروه إذا احتيج إىل ذلك         اصطالح ب الخماطبة أهل ا   أن   -٥
فإن ،   صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم           وكانـت املعاين  

  .) ١(وإمنا كرهه األئمة إذا مل حيتج إليه، هذا جائز حسن للحاجة 

أو ،   فيما جيب عليه من اتباع القرآن واإلميان مثالً        خطؤه لتفريطه   كان مـن  أن   -٦
       فهو ،  تباع هواه بغري هدى من اهللا       الأو  ،  هى عنها   لـتعديه حدود اهللا بسلوك السبيل اليت ن

  وظاهراً باطناً خبالف اتهد يف طاعة اهللا ورسوله       ،  وهو من أهل الوعيد     ،  الظامل لنفسه   
  .) ٢(فهذا مغفور له خطؤه، جتهاده كما أمره اهللا ورسوله الذي يطلب احلق با

هـذه بعـض القواعد واألصول والفوائد اليت قررها شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذه               
املسـألة ، وهبـا يـتم الكالم على دور شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف بيان مذهب أهل السنة                   

 .باب األول من البحث واجلماعة على سبيل اإلمجال ، وأنتقل بعد هذا إىل ال

                                 
 )٥٤ص (، طريق الوصول البن سعدي ) ١/٤٣(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر) ١(
 ) .٥٦ص (، طريق الوصول البن سعدي ) ١/٥٩(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر) ٢(
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     ٩١     ثبوت األسباب ______________________________________________________________  

 متهيد

عن إثبات األسباب ، ولكن ذلك يأيت يف سياق         شيخ اإلسالم رمحه اهللا     اً ما يتكلم    كثري
يستطرد  مث  الكـالم علـى بعض املسائل العقدية األخرى اليت هلا ارتباط بوجه ما بالسببية               

 . األسباب ثبوتويتكلم عن األسباب ، ويسوق جمموع من األدلة الدالة على 

 يءقرآن الكرمي ، ولعل هذا راجع إىل أن القرآن مل         وأكثر ما يستدل لذلك بأدلة من ال      
باألدلة الصرحية على إثبات السببية ، كما أنه يعترب املصدر األول من مصادر التشريع والتلقي               
عند املسلمني ، فاالستدالل به ال شك أقوى من غريه ، ولكن هذا ال يعين حبال من األحوال                 

 أدلة أخرى من السنة واإلمجاع      إنه يذكر دلة ، بل     يهمل بقية األ   شيخ اإلسالم رمحه اهللا     أن  
 .والعقل واحلس 

أتناول ما ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللا من أدلة ، وسيكون           سوف  ويف هـذا املبحث     
 :الكالم يف أربعة مطالب 

 .داللة القرآن العظيم على ثبوت األسباب :  األول املطلب

 .وت األسباب داللة السنة النبوية على ثب:   الثاين املطلب

 . داللة اإلجـماع على ثبوت األسباب :  الثالث املطلب

 .داللة احلس والعقل على ثبوت األسباب : املطلب الرابع 



     ٩٢     ثبوت األسباب ______________________________________________________________  

 .داللة القرآن العظيم على ثبوت األسباب :  األول املطلب

 ، معجزةً ودليالً     إن القرآن كالم اهللا سبحانه وتعاىل الذي أنزله على رسوله حممد            
 املسالك هادياً ، وإىل سبيل النجاة حادياً ، ونوراً يهدي به اهللا من اتبع رضوانه                )١(مضلةويف  

سبل السالم ، وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه ، ويهديهم إىل صراط مستقيم ، فهو                 
زيل ـبني يديه وال من خلفه تن     من  حبل اهللا املتني ، وصراطه املستقيم ، الذي ال يأتيه الباطل            

 عزيز حكيم ، من تركه من جبار قصمه اهللا ، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا ، ومن                    من
ا ـــاتبعه فاز وهدي ، ومن حاد عنه ضل وغوي ، تكفل اهللا ملن قرأه وعمل مب                   
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شديد احلرص على اتباعه ، واالستدالل      اهللا  يخ اإلسالم رمحه    ومن هذا املنطلق كان ش    
 . كل صغرية وكبرية من مسائل العلم والكالم يف يف كل مقام ، وبه 

إىل نصوص كثرية من القرآن     شيخ اإلسالم رمحه اهللا     ويف سـياق إثبات السببية يعمد       
  .فيستدل هبا على إثبات السببية 

بضوابط متعددة ، ومن خالل تلك الضوابط   ضبطها   وما ذكره رمحه اهللا من أدلة ميكن      
 .فيها تكرار ال، ونستغين عن تلك األدلة نستطيع إدراج أدلة أخرى متاثل 

  . )٣( اجلوزية رمحه اهللاوقد أشار إىل بعض تلك الضوابط العالمة ابن قيم

                                 
 ) .١١/٣٩٤(لسان العرب : انظر. ضل فيها وال يهتدى فيها للطريق يأي  :ة لَّضوم ةلَِّضم ضر أ)١(
 ) . ١٢٦ -١٢٣(سورة طه اآليات رقم ) ٢(
 ) .٣٨٣-٣٨١ص(شفاء العليل البن القيم : انظر) ٣(



     ٩٣     ثبوت األسباب ______________________________________________________________  

 : والضوابط هي

 ، فهو يدل    )١( كـل دليل ذكرت فيه باء السببية ، وهي الداخلة على آلة الفعل             :أوالً
 . على السببية 

والنحويون يعربون عن هذه الباء بباء االستعانة ،        ’’ : مالـك رمحه اهللا     يقـول ابـن     
بية ؛ من أجل األفعال املنسوبة إىل اهللا تعاىل ، فإن استعمال            وآثـرت على ذلك التعبري بالسب     

  .)٢(‘‘السببية فيها جيوز ، واستعمال االستعانة فيها ال جيوز 

 :ومما أورده شيخ اإلسالم رمحه اهللا وينطبق عليه هذا الضابط 

  uθèδ:   قوله تعاىل  -١ uρ  ” Ï%©!$#  ã≅ Å™ öãƒ  yx≈ tƒÍh9 $#  # M ô³ç0  š⎥ ÷⎫ t/  ô“ y‰ tƒ  ⎯Ïµ ÏGuΗ ÷q u‘  (  #© ®L xm  !# sŒÎ) 

ôM ¯=s%r& $\/$ysy™ Zω$s) ÏO çµ≈ sΨ ø) ß™ 7$s# t6Ï9 ;M Íh‹̈Β $uΖ ø9 u“Ρ r'sù Ïµ Î/ u™ !$yϑø9 $# $sΨ ô_u÷z r'sù ⎯Ïµ Î/ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN¨uyϑ̈V9 $# 4 )٣(. 

نـزل املاء   أخرب أنه ي   ’’:  شيخ اإلسالم رمحه اهللا على هذه اآلية فيقول         علق  وي
  .)٤(‘‘ويخرج الثمر باملاء، بالسحاب 

ـ  -٢  !$tΒ: اىلــه تع ـول ق uρ tΑ u“Ρ r& ª!$# z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ 5− ø— Íh‘ $uŠômr'sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷èt/ 

$pκÌEöθtΒ  )٥(  . 

  öΝ: ه تعاىلـ قول-٣ èδθ è=ÏF≈ s% ÞΟßγö/ Éj‹ yèãƒ ª!$# öΝ à6ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/  )٦( . 

                                 
 .) ١/٩٧( حباشية ابن األمري -مغين اللبيب البن هشام : انظر) ١(
 ) .٣/١٥٠(ك شرح التسهيل البن مال) ٢(
 ) .٥٧(سورة األعراف آية رقم  ) ٣(
 ) . ٩/٢٨٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  )٤(
 ) .٥(سورة اجلاثية آية رقم ) ٥(
 ) .١٤(سورة التوبة آية رقم ) ٦(
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ن أيدينا  أفبني أنه املعذب و   ’’  :يعلـق شيخ اإلسالم رمحه اهللا على هذه اآلية فيقول         و
 .)١(‘‘ وصول العذاب إليهم أسباب وآالت وأوساط وأدوات يف

⎯  ß: تعاىل هـقـول  -٤ øtwΥ uρ ßÈ−/ u yItΡ öΝ ä3Î/ βr& â/ ä3t7ŠÅÁãƒ ª!$# 5># x‹ yèÎ/ ï∅ ÏiΒ ÿ⎯Ïν Ï‰Ζ Ïã ÷ρ r& 

$sΨƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ (  )٢(.   

≅‘    :  اىلـه تع ــ قول -٥ ÅÒãƒ  ⎯Ïµ Î/  # [ÏV Ÿ2  “ Ï‰ ôγtƒuρ  ⎯Ïµ Î/  # [ÏWx.  4  $tΒ uρ  ‘≅ ÅÒãƒ  ÿ⎯Ïµ Î/  ωÎ) 

t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9 $#  )٣(  . 

“ :  قوله تعاىل-٦ Ï‰ ôγtƒ Ïµ Î/ ª!$# Ç∅ tΒ yìt7̈? $# …çµ tΡ¨uθôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n=¡¡9 $#  )٤(   .   

,  ¨βÎ)  ’Îû  È:   قوله تعاىل  -٧ ù=yz  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  É#≈ n=ÏG÷z $# uρ  È≅ øŠ©9 $#  Í‘$ yγ̈Ψ9 $# uρ  Å7 ù=à ø9 $# uρ 

© ÉL ©9 $#  “ Íøg rB  ’Îû  Íóst7ø9 $#  $yϑÎ/  ßìxΖ tƒ  }¨$̈Ζ9 $#  !$tΒ uρ  tΑ u“Ρ r&  ª!$#  z⎯ ÏΒ  Ï™ !$yϑ¡¡9 $#  ⎯ ÏΒ  &™ !$̈Β  $uŠômr'sù  Ïµ Î/  uÚ ö‘ F{ $# 

y‰ ÷èt/  $pκÌEöθtΒ  £] t/ uρ  $pκÏù  ⎯ ÏΒ  Èe≅ à2  7π −/ !# yŠ  É#ƒÎ óÇs? uρ  Ëx≈ tƒÍh9 $#  É>$ ys¡¡9 $# uρ  Í¤‚|¡ ßϑø9 $#  t⎦ ÷⎫ t/  Ï™ !$yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθs) Ïj9 tβθ è=É) ÷ètƒ )٥(.  

                                 
 ) .٨/٣٩٠ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(
 ) .٥٢(سورة التوبة آية رقم ) ٢(
 ) .٢٦(سورة البقرة آية رقم  ) ٣(
 ) .١٦(املائدة آية رقم سورة ) ٤(
 ) .١٦٤(سورة البقرة آية رقم ) ٥(
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 يركز بصورة مباشرة على هذا النوع من األدلة ، ويكررها وشـيخ اإلسالم رمحه اهللا   
بأدلة من هذا النوع يف     فإنه يستدل   يف عـدة مواضع ، فكلما تكلم عن السببية واستدل هلا            

 .، ولعل ذلك لوضوحها وصراحتها يف الداللة على السببية )١(الغالب

 - )٢( وهي اليت حيسن غالباً يف موضعها الالم       -كرت فيه باء التعليل      كل دليل ذ   :ثانياً
  .)٣(فهو يدل على السببية ، حيث أن ما بعد الباء سبب ملا قبلها

 :ومما يورده شيخ اإلسالم رمحه اهللا وينطبق عليه هذا الضابط

/ (#θè=ä. (#θç: قوله تعاىل -١ u õ°$# uρ $O↔ ÿ‹ÏΨ yδ !$yϑÎ/ óΟçFø n=ó™ r& ’Îû ÏΘ$§ƒF{ $# Ïπ u‹Ï9$sƒù: $#  )٤( . 

  (#θè=äz:  قوله تعاىل-٢ ôŠ$# sπ ¨Ψ yfø9 $# $yϑÎ/ óΟçFΨ ä. tβθ è=yϑ÷ès? )٥(.  

 Ν:  قوله تعاىل-٣ ßγ≈ uΖ õ3n=÷δ r'sù öΝ ÎκÍ5θçΡ ä‹ Î/ $tΡ ù't±Σ r& uρ .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷èt/ $̧Ρ ös% t⎦⎪ Íyz# u™  )٦( . 

≈ ÞΟßγt6:  قوله تعاىل-٤ rO r'sù ª!$# $yϑÎ/ (#θä9$s% ;M≈ ¨Ζ y_ “ Íøg rB ⎯ ÏΒ $yγÏFøtrB ã≈ yγ÷Ρ F{ $#  )٧( . 

                                 
 ضمن  -، أقوم ما قيل يف القضاء والقدر        )  ٣/١١٢(اوى شيخ اإلسالم    ـجمموع فت  ضمن   -  التـدمرية:  انظر)  ١(

، جمموع  )  ٨/١٧٥(موع  نفس ا  ضمن   -، معىن قول علي ال يرجون عبد إال ربه           )  ٨/١٣٨(نفس اموع   
ص (البن تيمية   ، بغية املرتاد    )  ٥٠-٦/٤٩  (درء تعارض العقل والنقل البن تيمية       ،  )  ٩/٢٨٨ ،   ٨/٤٨٦(اوى  ـالفت

  .)١/٥١٥( البن تيمية، بيان تلبيس اجلهمية  )٢٧٠ص ( البن تيميةالرد على املنطقيني ، ) ٢٦٢
 ) .٣/١٥٠(شرح التسهيل البن مالك : انظر) ٢(
 ) .٣٨٣ ص(شفاء العليل البن قيم اجلوزية : انظر) ٣(
 )٢٤(سورة احلاقة آية رقم ) ٤(
 ) .٣٢(سورة النحل آية رقم ) ٥(
 ) .٦(سورة األنعام آية رقم ) ٦(
 ) .٨٥(سورة املائدة آية رقم ) ٧(
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  Ν:  قوله تعاىل-٥ ßγ1u“ y_uρ $yϑÎ/ (#ρ ã y9 |¹ Zπ ¨Ζ y_ # XƒÍxmuρ )١(.  

⎯  5Οù=ÝàÎ6sù  z:  اىلـه تع ـقول  -٦ ÏiΒ  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#ρ ßŠ$yδ  $sΨ øΒ §xm  öΝ Îκön=tã  BM≈ t7ÍhŠsÛ  ôM ¯=Ïmé&  öΝ çλm; 

öΝ Ïδ Ïd‰ |ÁÎ/ uρ  ⎯ tã  È≅‹ Î6y™  «!$#  # [ÏWx.  ∩⊇∉⊃∪  ãΝ Ïδ É‹ ÷{r& uρ  (# 4θt/ Íh9 $#  ô‰ s%uρ  (#θåκçΞ  çµ ÷Ζ tã  öΝ ÎγÏ=ø. r& uρ  tΑ¨uθøΒ r&  Ä¨$̈Ζ9 $# 

È≅ ÏÜ≈ t7ø9 $$Î/ 4 )٢(.   

يدل على السببية ، حيث أن ما بعد الالم سبب          الم التعليل   فيه   كل دليل ذكرت     :ثالثاً
 . ملا قبلها 

 وأما دخول الم كي يف اخللق واألمر        ’’:وقد أشار شيخ اإلسالم إىل هذا الضابط فقال       
  .)٣(‘‘فكثري جداً

 :ومن أمثلة هذا 

ـ  -١ ≈= ë: اىلـوله تع  ق tGÅ2 çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& y7 ø‹s9 Î) ylÍ÷‚çGÏ9 }¨$̈Ζ9 $# z⎯ ÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# 

ÈβøŒÎ* Î/ óΟÎγÎn/ u‘  )٤(.  

 $tΒ:  قوله تعاىل-٢ uρ àM ø) n=yz £⎯ Åg ù: $# }§Ρ M}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷èu‹Ï9  )٥(.  

                                 
 ) .١٢(سورة اإلنسان آية رقم  ) ١(
 ) .١٦١ -١٦٠(سورة النساء آية رقم ) ٢(
 ) . ٨/٤٨٦(شيخ اإلسالم جمموع فتاوى ) ٣(
 ) .١(آية رقم سورة إبراهيم ) ٤(
 ) .٥٦(سورة الذاريات آية رقم ) ٥(
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إنه يدل على   ، ف  كل دليل رتب فيه احلكم الشرعي أو اجلزائي على الوصف            :رابعـاً 
 . )١(كونه سبباً له

 :ومن أمثلة هذا  

 èπ:  قوله تعاىل-١ u‹ÏΡ# ¨“9 $# ’ÏΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$Í# ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn¨uρ $yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s ($ÏΒ ;ο t$ù# y_ ( )٢(.  

− ä:  قوله تعاىل-٢ Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s%Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# ûθãèsÜø%$$sù $yϑßγtƒÏ‰ ÷ƒr&  )٣(.  

⎪⎦ t: ه تعاىل ـ قـول  -٣ Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u™ öΝ åκ÷J yèt7̈? $# uρ Ν åκçJ §ƒÍh‘ èŒ ?⎯≈ yϑƒÎ* Î/ $uΖ ø) utù: r& öΝ ÎκÍ5 öΝ åκyJ §ƒÍh‘ èŒ !$tΒ uρ 

Ν ßγ≈ sΨ ÷Gs9 r& ô⎯ ÏiΒ ΟÎγÏ=uΗ xå ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« 4  )٤(.  

 ‘ÅdfuΖ:   قوله تعاىل-٤ ãƒuρ ª!$# t⎦⎪ Ï%©!$# (# öθs) ¨? $# óΟÎγÏ? y—$x yϑÎ/  )٥(.  

ــول-٥ ــه تعـ ق ⎪⎥ ¨βÎ) š: اىلــ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# óΟÎγƒÏ‰ ÷κu‰ Ν åκ›5u‘ 

öΝ ÎκÈ]≈ yϑƒÎ* Î/ (  )٦(   . 

 .  واآليتان األخريتان فيهما ترتيب احلكم على الوصف ، إضافة إىل باء السببية 

  . )٧(لجزاءل الشرط واجلزاء ، أفاد سببية الشرط كل دليل تضمن :خامساً

                                 
 ) .٣٨٢ص (شفاء العليل البن قيم اجلوزية : انظر) ١(
 ) .٢( آية رقم لنورسورة ا) ٢(
 ) .٣٨( آية رقم املائدةسورة ) ٣(
 ) .٢١(سورة الطور آية رقم ) ٤(
 ) .٦١(سورة الزمر آية رقم ) ٥(
 ) .٩(سورة يونس آية رقم ) ٦(
 ) . ٣٨٣ص(فاء العليل البن قيم اجلوزية ش: انظر) ٧(
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 :ومما يورده شيخ اإلسالم رمحه اهللا من األدلة وينطبق عليه هذا الضابط 

 βÎ) (#θà):  قوله تعاىل-١ −Gs? ©!$# ≅ yèøg s† öΝ ä3©9 $ZΡ$s%öèù  )١(.  

ــول-٢ ــه تعـ ق ⎯ : اىلــ tΒ uρ È, −Gtƒ ©!$# ≅ yèøg s† …ã&©! % [ ùøƒxΧ ∩⊄∪ çµ ø%ã— ötƒuρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹xm Ÿω 
Ü=Å¡ tFøts† 4  )٢( . 

 . الداللة ، أفاد سببية العبد للهداية  كل دليل تضمن وصف بعض عباده هبداية :سادساً

 :ومما يورده شيخ اإلسالم رمحه اهللا  من األدلة وينطبق عليه هذا الضابط 

 y7: قوله تعاىل -١ ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ ÷κyJ s9 4’n<Î) 7Þ¨u ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡ –Β  )٣(.  

≅ Èe: قوله تعاىل -٢ ä3Ï9 uρ BΘ öθs% >Š$yδ  )٤(.  

 الدليل  أنأفاد  كل دليل تضمن نصب اهللا تعاىل لألدلة الكونية أو الشرعية            :  سابعاً
 . الداللة على املدلولسبب يف 

                                 
 ) .٢٩(سورة األنفال آية رقم ) ١(
 ) .٣-٢(سورة الطالق آية رقم ) ٢(
 ) .٥٢(سورة الشورى آية رقم ) ٣(
 ) .٧(سورة الرعد آية رقم ) ٤(
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: ه تعاىل ــقولومما يورده شيخ اإلسالم رمحه اهللا من أدلة وينطبق عليه هذا الضابط             

    χ Î)  ’Îû  È, ù=yz  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  É#≈ n=ÏF÷z $# uρ  È≅ øŠ©9 $#  Í‘$ pκ̈]9 $# uρ  ;M≈ tƒUψ  ’Í<'ρ T[{  É=≈ t6ø9 F{ $#    )١(   ،

  . )٣)(٢(إضافة إىل آية سورة البقرة املذكورة سابقاً

يف مقام االستدالل على السببية ،  معظمها شيخ اإلسالم رمحه اهللا هـذه األدلـة ذكر    
فلذا مل أرد   ،   األدلة   هذهال خترج عن معىن     ضع أخرى من كتبه ، لكنها       وذكر غريها يف موا   

 .التطويل بذكرها 

 .داللة السنة النبوية على ثبوت األسباب  : الثاين ملطلبا

السنة هي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي ، وقد دلت نصوص عديدة على    

 $tΒ: أمهيتها ، قال تعاىل    uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθoλù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Ö© ór uρ 4© yrθãƒ )وقال تعاىل  )٤ ، :

 !$tΒ uρ ãΝ ä39s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝ ä39pκtΞ çµ ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù  )ــول )٥  أال إين (( :  ، ويقـ

))أوتـيت القرآن ومثله معه      
 إىل غريها من النصوص الدالة على أمهية السنة يف التشريع           )٦(

 .اإلسالمي

                                 
 ) .١٩٠(سورة آل عمران آية رقم ) ١(
 .) ٩٤ص( املذكورة يف )١٦٤(ية رقم  هي اآل)٢(
٣٨١ص  (، شفاء العليل البن القيم      )  ٣٦٥-٥/٣٦٣(البن تيمية   منهاج السنة النبوية      :   من األدلة  انظر فيما سبق  )  ٣(
-٣٨٣. ( 
 ) .٤-٣(سورة  النجم آية رقم ) ٤(
 ) .٧(سورة احلشر آية رقم ) ٥(
، )  ٤٦٠٤(ح)  ٥/١٠(السنة  بلفظه ، وأبو داود يف السنة ، باب يف لزوم            )  ٤/١٣١(رواه أمحد يف املسند     )  ٦(

هذا حديث  :  ، وقال   )  ٢٦٦٤(ح)  ٥/٣٧  (والترمذي يف العلم ، باب ما ي أن يقال عند حديث رسول اهللا               
 والتغليظ على من    حسن غريب من هذا الوجه ، ورواه ابن ماجة يف املقدمة ، باب تعظيم حديث رسول اهللا                    

كلهم من  )  ٥٩٢(ح)  ١/١١٧( السنة قاضية على كتاب اهللا       ، والدارمي يف املقدمة ، باب     )  ١٢(ح)  ١/٦(عارضه  

= 



     ١٠٠     ثبوت األسباب ______________________________________________________________  

وشـيخ اإلسـالم رمحه اهللا ال يقدم على السنة الصحيحة أي رأي مهما كان قائله ،                 
وهـذا أدى إىل خمالفـته لبعض علماء عصره يف بعض املسائل ، مما أثار سخطهم ، وقاموا                  

 إىل سجنه مرات ، ومل يتـزحزح عن ما اعتقده من احلق            بتأليب السلطة عليه ، وأدى ذلك     
 . ِقيد أمنلة 

ومـن أبـرز املسائل اليت أثريت يف ذلك مسألة الطالق ، ومسألة شد الرحل إىل غري                 
 . املساجد الثالثة ، وحنوها من املسائل اليت ليس هذا جماالً لسردها 

 جراء ذلك من السجن     املقصود أن الشيخ وقف مع السنة ، ومل يبال مبا حيصل له            
 . فضالً عن التهم والتشنيعات اليت يثريها خصومه ضده 

ويف جمال إثبات األسباب مل يقتصر الشيخ على أدلة القرآن العظيم مع كفايتها يف ذلك              
 :بل ضم إليها جمموعة من أدلة السنة فمما ذكر رمحه اهللا 

يرفعك أن    سىوع((    :  نه رضي اهللا ع   )١(بن أيب وقاص   أنه قال لسعد      عن النيب    -١
))ضر بك آخرون يناس وفينتفع بك 

)٣)(٢( . 

وهذا واضح يف إثبات السببية ، حيث فيه تصريح أن بقاء سعد رضي اهللا عنه على قيد                 
 . كلمتني صرحية يف السببية احلياة يكون سبباً يف انتفاع أقوام وضرر آخرين ، والباء يف ال

                                 

) ٢٦٦٣(ح)  ٥/٣٦(حديث املقدام بن معد يكرب ، ورواه الترمذي يف نفس الكتاب والباب من حديث أيب رافع                 =
 .هذا حديث حسن صحيح : وقال

 وهو أحد العشرة    سعد بن أيب وقاص القرشي الزهري ، صحايب جليل أسلم قدمياً مبكة ، وشهد املشاهد كلها ،                )  ١(
.  هـ   ٥٤املبشرين باجلنة ، وأحد جمايب الدعوة املشهورين ، وأحد الستة الذين جعل فيهم عمر الشورى تويف سنة                   

 ) . ٢/٣٠(، اإلصابة البن حجر ) ٨/٧٢(، البداية والنهاية البن كثري ) ٢/١٨(االستيعاب البن عبدالرب : انظر
(ح  )  ١٠٠٧-٣/١٠٠٦(يترك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا الناس          يف الوصايا ، باب أن      رواه البخاري   )  ٢(

 .) ١٦٢٨(ح) ٣/١٢٥٣(يف الوصية ، باب الوصية بالثلث واللفظ له ، ومسلم ) ٢٥٩١
 ) .٥/٣٦٦( البن تيميةمنهاج  السنة النبوية : انظر ) ٣(
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عز وجل  وإن اهللا    ،   على أهلها ظلمة  إن هذه القبور مملوءة       ((  :   وقال   -٢
)) بصاليت عليهم ينورها هلم 

)٢)(١(.  

ألموات سبب يف تنوير القبور على       على ا  وهذا الدليل يدل على أن صالة النيب        
 . أهلها ، حيث الباء صرحية يف السببية 

أرأيت أدوية نتداوى هبا ورقى نسترقي هبا وتقاة نتقيها         :  له   أنه قيل   عن النيب    -٣
))هي من قدر اهللا ((: هل ترد من قدر اهللا شيئاً ؟ فقال

)٤)(٣(. 

ى إثبات تأثري نوع من األسباب وهي األدوية ، بل وجعل            ويف هذا الدليل نص عل    
 .ذلك من مجلة قدر اهللا جل جالله 

 يف االستدالل على السببية ،    من السنة   هبذه األدلة   شيخ اإلسالم رمحه اهللا     وقد اكتفى   
ولعل ذلك عائد إىل أنه قد ذكر أدلة عديدة من القرآن ، وهي كافية يف الداللة على املقصود                   

 ،  )٥(بعض أدلة السنة يذكرها شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف مقام األمر باختاذ األسباب            كما أن   
 .وال شك أن األمر باألسباب يقتضي ثبوت األسباب 

إثبات كثرية من السنة يف     أدلة  وقبل أن أي الكالم على أدلة السنة أشري إىل أن هناك            
من الضوابط يف أدلة القرآن العظيم      وميكن استنباط بعضها باالستناد إىل ما ذكر        األسباب ،   

 : ومن ذلك اآليت

                                 
 . بلفظه أيب هريرة من حديث ) ٩٥٦(ح) ٢/٦٥٩(يف اجلنائز ، باب الصالة على القرب رواه مسلم  )١(
 ) . ٨/١٣٨( ضمن جمموع الفتاوى -أقوم ما قيل يف القضاء والقدر : انظر ) ٢(
 ) .٢٦ص(تقدم خترجيه ) ٣(
 ) . ٥/٣٦٣( البن تيميةمنهاج السنة النبوية : انظر) ٤(
 .   )١٢٥ ، ١٢١ ص: (انظر ) ٥(
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فو اهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري           ((:   رضي اهللا عنه     )١( لعلي  قوله   -١
)) لك من أن يكون لك محر النعم

)٢(. 

 .  أن اهللا يهدي خلقه ببعضهم ، والباء صرحية يف السببية حيث ذكر النيب 

 املرأة من طعام بيتها غري مفسدة كان هلا أجرها مبا            أنفقتإذا    ((  :   قوله   -٢
 ، ولزوجها أجره مبا كسب ، وللخازن مثل ذلك ، ال ينقص بعضهم أجر بعض                 أنفقت
)) شيئاً

)٣(.  

 أن املرأة تؤجر بسبب نفقتها ، وزوجها يؤجر بسبب كسبه املال             حيث ذكر النيب    
  .)٤(واخلازن هو اخلادم يؤجر بسبب دفعه للصدقة

نار بذنوب أصابوها عقوبة ، مث يدخلهم        من ال  عفْليصينب أقواماً س    :))    قوله    -٣
)) اجلهنميون: يقال هلم، بفضل رمحته اجلنة اهللا 

)٥(  . 

                                 
عبداملطلب بن هاشم القرشي اهلامشي أمري املؤمنني، ولد قبل البعثة بعشر سنني ، وهو أول               أيب طالب بن    علي بن     )١(

من أسلم من الصبيان ، وهاجر إىل املدينة ، وشهد املشاهد كلها إال غزوة تبوك ، وهو أحد علماء الصحابة وفضالئهم                     
 . هـ   ٤٠ هـ وقتل سنة     ٣٥ سنة    ، وأحد العشرة املبشرين باجلنة ، بويع باخلالفة بعد قتل عثمان              وشجعام

 ) .٧/٢٩٤(، ذيب التهذيب البن حجر ) ٢/٥٠١(، اإلصابة البن حجر ) ٣/٢٩(االستيعاب البن عبدالرب : انظر
(ن ال يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهللا           إىل اإلسالم والنبوة وأ    يف اجلهاد ، باب دعاء النيب       رواه البخاري   )  ٢(
(ح  )٤/١٨٧٢(  يف فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أيب طالب             ، ومسلم   )  ٢٧٨٣(ح)  ٣/١٠٧٧

 .   واللفظ ملسلم ، كالمها من حديث سهل بن سعد )  ٢٤٠٦
 يف  ، ومسلم )  ١٣٥٩(ح)  ٢/٥١٧(يف الزكاة ، باب من أمر خادمه بالصدقة ومل يناوله بنفسه             رواه البخاري   )  ٣(

/٢(الزكاة ، باب أجر اخلازن األمني واملرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غري مفســــدة بإذنه الصريح أو العريف              
 .كالمها من حديث عائشة رضي اهللا عنها ، واللفظ للبخاري ) ١٠٢٤(ح) ٧١٠

 ) .٣/٣٥٥(فتح الباري البن حجر : انظر ) ٤(
) ٢٧١٢-٦/٢٧١١(   إن رمحت اهللا قريب من احملسنني        توحيد باب ما جاء يف قوله تعاىل        يف ال رواه البخاري   )  ٥(
 . بلفظه  من حديث أنس ) ٧٠١٢(ح

 ) .  ١٣/٤٤٧(هو أثر تغري البشرة  فيبقى فيها بعض السواد كما يف فتح الباري : السفْع
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ذنوب ، وخيرجون منها بسبب     حيث ذكر أن بعض الناس يدخل النار بسبب اقترافه لل         
 . فضل اهللا تعاىل ورمحته 

 ن مل يفعلوا  فإمر لكم مبا ينبغي للضيف فاقبلوا ،        فأُ،  إن نزلتم بقوم      ((  :   قوله   -٤
)) فخذوا منهم حق الضيف

)١( . 

 واجلزاء ، وهي من صيغ السببية ، وذلك يف ناحيتني           حيث فيه استخدام صيغة الشرط    
 :  من احلديث 

 . أنه رتب قبول حق الضيافة على شرط الرتول واألمر مبا ينبغي للضيف : األوىل 

 . أنه رتب انتـزاع حق الضيف من املضيف على امتناع املضيف عن الضيافة : الثانية 

ما بال أناس يشترطون شروطاً ليس يف كتاب اهللا ، من اشترط               ((  :   قوله   -٥
)) شرطاً ليس يف كتاب اهللا فهو باطل

)٢(. 

 سببية أال وهي صيغة الشرط    وهذا أيضاً كسابقه ، فيه استخدام صيغة من صيغ ال          
 .واجلزاء ، حيث رتب بطالن كل الشروط على كوا ليست يف كتاب اهللا 

 ليس هذا حمل ذكره واإلفاضة      )٤( وما قبله  )٣(وللعلماء حبث وتفصيل على هذا احلديث     
 . واجلزاء فيه ، فاملقصود منه ذكر داللة السببية من السنة ، من خالل ضابط الشرط

 . األسباب ثبوت  الدالة علىهذه بعض أدلة السنة 
                                 

 يف اللقطة   ، ومسلم )  ٢٣٢٩(ح)  ٢/٨٦٨(  يف املظامل ، باب قصاص املظلوم إذا وجد مال ظامله         رواه البخاري   )  ١(
 .  واللفظ للبخاري  ، كالمها من حديث عقبة بن عامر ) ١٧٢٧(ح) ٣/١٣٥٣(باب الضيافة وحنوها 

من حديث عائشة رضي اهللا عنها      )  ٢٠٤٧(ح)  ٢/٧٥٦(يف البيوع باب البيع والشراء مع النساء        رواه البخاري   )  ٢(
 . بلفظه 

 . وما بعدها ) ٢٠٦ص (، القواعد النورانية البن تيمية ) ٢٩/٣٣٧(اإلسالم جمموع فتاوى شيخ : انظر) ٣(
 ) .١٣٠-٥/١٢٩(، فتح الباري البن حجر ) ٣٠/٣٧١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر ) ٤(
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 . داللة اإلمجاع على ثبوت األسباب :  الثالث املطلب

دل عليه القرآن العظيم والسنة النبوية ، فمن         اإلمجاع دليل معترب عند أهل العلم ،         

⎯  :القرآن قوله تعاىل   tΒ uρ  È, Ï%$t± ç„  tΑθ ß™ §9 $#  .⎯ ÏΒ  Ï‰ ÷èt/  $tΒ  t⎦ ¨⎫ t6s?  ã&s!  3“ y‰ ßγø9 $#  ôìÎ6−Ftƒuρ  u öxî  È≅‹ Î6y™ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ⎯Ï&Ïk!uθçΡ $tΒ 4’̄<uθs? ⎯Ï&Í# óÁçΡ uρ zΝ ¨Ψ yγy_ ( ôNu™ !$y™ uρ # ¶ÅÁtΒ  )وحنوها من اآليات )١  . 

)) ال جتتمع أميت على ضاللة        ((  :  ومن السـنة قول الرسـول     
 وحنوه من   )٢(

  .)٣(األحاديث

  .)٤(‘‘ على أمر من أمور الديناتفاق علماء العصر من أمة حممد ’’ :واإلمجاع هو

لكن له بعض التفصيالت يف اإلمجاع       ال ينازع يف حجيته ،        وشيخ اإلسالم رمحه اهللا   
   :يقسمه  إىل قسمني وحجيته ، وإمكانية العلم به يف مسائل الرتاع ، وهو 

اإلمجاع القطعي ، وهو الذي جيزم فيه بانتفاء املخالف ، وميكننا أن منثل له               :  األول  
 .  علم من الدين بالضرورة باإلمجاع على وجوب الصالة والزكاة والصوم وحنوها مما 

                                 
 ) .١١٥(سورة  النساء آية رقم ) ١(
) ١/١١٥(واحلاكم يف املستدرك    ،  )  ٢١٦٧(ح)  ٤/٤٠٥(رواه الترمذي يف الفنت ، باب ما جاء يف لزوم اجلماعة            )  ٢(

١(هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وقال األلباين يف صحيح اجلامع             :  كالمها من حديث ابن عمر ، وقال الترمذي         
 .صحيح ) : ١/٦١(، ويف حاشية املشكاة ) ٢٤٦ص (ويف ضعيف سنن الترمذي ) : ٣٧٨/

 ) .٣٩٥٠(ح) ٢/١٣٠٣( بن مالك  ورواه ابن ماجة  يف الفنت باب السواد األعظم من حديث أنس
/٣(، التمهيد أليب اخلطاب ) ٥١٠ ، ١/٥٠٩(، املستصفى للغزايل  )  ١٠٧٣ ،   ٤/١٠٦٤(العدة أليب يعلى    :  انظر)  ٣(

 ،  ٢/٤٤٢(، روضة الناظر البن قدامة      )  ٢١٩ ،   ١/٢٠٠(، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي       )  ٢٣٧ ،   ٢٢٨
٤٤٥. ( 

العدة أليب  :  وهناك تعريفات أخرى لإلمجاع انظر      )  .  ٢/٤٣٩(البن قدامة املقدسي    روضة الناظر وجنة املناظر     )  ٤(
، )  ٤/٢٠(، احملصول للرازي    )  ٣/٢٢٤(، التمهيد أليب اخلطاب     )  ١/٥٠٥(، املستصفى للغزايل    )  ٤/١٠٥٧(يعلى  

/٢(ألصفهاين  ، شرح املنهاج ل   )  ٤/٤٣٦(، البحر احمليط للزركشي     )  ١/١٩٦(اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي      
 ) .  ٢/٢١١(، شرح الكوكب املنري البن النجار احلنبلي ) ٥٧٨
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بأن يستقرئ أقوال   :  اإلمجاع الظين ، وهو اإلمجاع اإلقراري واالستقرائي         :  الثاين  
العلماء فال جيد يف ذلك خالفاً ، أو يشتهر القول يف القرآن ، وال يعلم أحداً أنكره ، فهذا                    

 .)١(ولكن ال تدفع به النصوص املعلومة جيوز االحتجاج به 

إمجاع السلف الذين هم الصحابة والتابعون ومن سار سالم رمحه اهللا أن ويرى شيخ اإل
اإلمجاع الظين الذي ميكن     هو من    )٢(على جهم من أهل القرون املفضلة من العلماء واألئمة        

 .العلم به يف مسائل النـزاع ، وجيوز االحتجاج به 

:  إلمجاع املسلمني  يف معرض الطعن يف حكاية املتكلمني     شيخ اإلسالم رمحه اهللا     يقول  
وهم إذا ذكروا إمجاع املسلمني مل يكن هلم علم هبذا اإلمجاع ؛ فإنه لو أمكن العلم                  ’’  

بإمجاع املسلمني مل يكن هؤالء من أهل العلم به ؛ لعدم علمهم بأقوال السلف ، فكيف إذا                 
لعلم  مسائل الرتاع ، خبالف السلف فإنه ميكن ا         يفكان املسلمون يتعذر القطع بإمجاعهم      

  .)٣(‘‘بإمجاعهم كثرياً 

يفرق بني إمجاع املسلمني ،     شيخ اإلسالم رمحه اهللا     من خالل هذا النص يتبني لنا أن        
زاع ميكن فيها معرفة إمجاع السلف ، دون القطع بإمجاع           ـوإمجاع السلف ، فمسائل الن    

تالف الناس يرى أن هذا اإلمجاع هو الذي ميكن ضبطه يف هذه املسائل ؛ لكثرة اخ       و  ،  األمة  
 .وتفرقهم يف األمصار 

                                 
 ) . ٢٦٨– ١٩/٢٦٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر) ١(
، شرح  )  ٨/٢٣٧ ،   ١/٢٠٦(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية       :  انظر املقصود بالسلف عند شيخ اإلسالم يف      )  ٢(

 ضمن نفس   -، قاعدة يف القرآن وكالم اهللا        )  ٥/٣٤٧  (إلسالم  اوى شيخ ا  ـجمموع فت  ضمن   -حديث الرتول   
(، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      )  ١٧/٢٠٥( ضمن نفس اموع     -، جواب أهل العلم واإلميان      )  ١٢/٣٠(اموع  

 ) .٢/٤٣٤ (البن تيمية، منهاج السنة النبوية ) ١٣/٤١٢
 ) .٢٦-١٣/٢٥( سالم جمموع فتاوى شيخ اإل ضمن -الفرقان بني احلق والباطل ) ٣(
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واإلمجاع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف         ’’:  شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقول  
 . )١(‘‘الصاحل إذ بعدهم كثر االختالف وانتشرت األمة 

وهلذا جند شيخ اإلسالم رمحه اهللا يعتين كثرياً  بذكر إمجاع السلف واتفاقهم خاصة يف               
 .مسائل العقيدة 

زاع بني املسلمني ، وينطبق عليها ما قرره ـ أن مسألة األسباب من مسائل النوال شك
 همن تعذر إمجاع املسلمني ، وإمكانية إمجاع السلف ، وهلذا جند           شيخ اإلسالم رمحه اهللا     

 :منها متعددة حيكى إمجاع السلف على إثبات األسباب بطرق 

  .حكاية اتفاق السلف على إثبات األسباب : أوالً

 يف وكذلك من قابلهم فنفى حكمة الرب الثابتة         ’’  :  شيخ اإلسالم رمحه اهللا       يقول
وما جعله  ،  وما حرمه على نفسه من الظلم       ،  وما كتبه على نفسه من الرمحة       ،  خلقه وأمره   

واتفق عليها  ،   شهد هبا النص مع العقل واحلس        للمخلوقات واملشروعات من األسباب اليت    
  .)٢(‘‘سلف األمة و أئمة الدين

 . حكاية خمالفة املتكلمني يف نفيهم لألسباب إلمجاع السلف :ثانياً

 يف اجلرب ، ونفوا حكمة      )٣(هؤالء الذين اتبعوا جهماً   ’’:  شيخ اإلسالم رمحه اهللا     يقول  
                                 

 ) . ٣/١٥٧ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ضمن -العقيدة الواسطية ) ١(
 .)  ١٧/١٧٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن -جواب أهل العلم واإلميان ) ٢(
السمرقندي ، موىل بين راسب ، الضال املبتدع ، أخذ مقولة التعطيل            :  أبو حمرز جهم بن صفوان الترمذي وقيل        )٣(

 هـ ملا خرج على     ١٢٨اجلعد بن درهم ، اختذه احلارث بن سريج كاتباً له وداعياً ، قتله سلم بن أحوز سنة                    عن  
، )  ٩٩ص  (للملطي  ، التنبيه والرد    )  ١٠٢ص(الرد على اجلهمية والزنادقة لإلمام أمحد       :  انظر.  الدولة مع احلارث    

/٥(البن األثري   الكامل يف التاريخ    ،  )  ٢١٢ص  (م  اب العرب البن حز   ـمجهرة أنس   ،)  ٧/٢٦٦(املنتظم البن اجلوزي    
 ) . ١٠/٢٧(، البداية والنهاية البن كثري ) ٣٤ص (، الربهان للسكسكي ) ١٧
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الفون وما خلقه من القوى وغريها ، هم مبتدعة خم         ،  اهللا ورمحته واألسباب اليت هبا يفعل       
  . )١(‘‘للكتاب والسنة وإمجاع السلف مع خمالفتهم لصريح املعقول 

والسنة وإمجاع السلف      وخالفوا بذلك الكتاب   ’’:   عن نفاة األسباب   ويقول أيضاً 
  .)٢(‘‘واألئمة وصرائح العقول 

 األسباب ، كمسألة    ثبوت حكاية إمجاع السلف على مسائل معينة تقتضي          :ثالثاً
 .ب للعقوبة املعاصي وأا سب

إن املعاصي عالمة   :   بل قد يقولون   ’’:  عن نفاة األسباب    شيخ اإلسالم رمحه اهللا     يقول  
حمضة على العقوبة ، القتراا هبا ، ال أا سبب هلا ، وهذا خمالف للكتاب والسنة وإمجاع                  

 . )٣(‘‘السلف وللعقل 

 . داللة احلس والعقل على ثبوت األسباب : املطلب الرابع 

لوها يف  عمس نعمة من نعم اهللا سبحانه وتعاىل على عباده ، وهبها العباد لكي يست             احلوا

#$! ª: اىلـما يعود عليهم بالنفع يف الدنيا واآلخرة ، قال تع        uρ Ν ä3y_u÷z r& .⎯ ÏiΒ Èβθ äÜç/ öΝ ä3ÏF≈ yγ̈Β é& 

Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? $Z↔ ø‹x© Ÿ≅ yèy_uρ ãΝ ä3s9 yìôϑ¡¡9 $# u≈ |Áö/ F{ $# uρ nο y‰ Ï↔ øùF{ $# uρ   öΝ ä3̄=yès9 šχρ ãä3ô± s? )٤(.  

 يف أنفسهم وفيما حوهلم قال      ودعا عباده إىل االستفادة من حواسهم ، فأمرهم بالنظر        

  þ’Îû:  تعاىل uρ  ö/ ä3Å¡ àΡ r&  4  Ÿξsùr&  tβρ ã ÅÇö7è?  )وقال تعاىل    )٥ ،:  ÍÝàΨ u‹ù=sù  ß⎯≈ |¡Ρ M}$#  §Ν ÏΒ  t, Ï=äz  )٦( ،

                                 
 ) . ١٤/٢٧١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن -احلسنة والسيئة ) ١(
 ) .٢٧٠ص( البن تيميةالرد على املنطقيني ) ٢(
 ) .  ١٤/٤٢٤(يخ اإلسالم جمموع فتاوى ش ضمن -احلسنة والسيئة ) ٣(
 ) .٧٨(سورة النحل آية رقم ) ٤(
 ) .٢١(سورة  الذاريات آية رقم ) ٥(
 ) .٥(سورة  الطارق آية رقم ) ٦(
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  ÍÝàΖ:  ال تعاىل ـوق u‹ù=sù  ß⎯≈ |¡Ρ M}$#  4’n<Î)  ÿ⎯Ïµ ÏΒ$yèsÛ  ∩⊄⊆∪  $̄Ρ r&  $uΖ ö; t7|¹  u™ !$yϑø9 $#  ${7|¹  ∩⊄∈∪  §Ν èO  $uΖ ø) s) x© 

uÚ ö‘ F{ $#  $y) x©  ∩⊄∉∪  $uΖ ÷K t7/Ρ r'sù  $pκÏù  ${7xm  ∩⊄∠∪  $Y6uΖ Ïã uρ  $Y7ôÒs%uρ  ∩⊄∇∪  $ZΡθ çG÷ƒy— uρ  WξøƒwΥ uρ  ∩⊄®∪  t, Í← !# y‰ tnuρ  $Y6ù=äñ 

∩⊂⊃∪ Zπ yγÅ3≈ sùuρ $|/ r& uρ  )١(.   

    ¨βÎ)  yìôϑ¡¡9:وأخرب أنه سيسأل عباده عن هذه احلواس وما اقترفته قال تعاىل           $#  u |Çt7ø9 $# uρ 

yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡ tΒ  )٢(.  

س ، ويراها أحد طرق العلم واملعرفة اليت يستفاد منها          وشيخ اإلسالم يهتم كثرياً باحلوا    
  .يف الدين وغريه 

احلس ، واخلرب ، والنظر ،      :   وهذه األنواع الثالثة هي طرق العلم        ’’  :  رمحه اهللا يقول  
وكل إنسان يستدل من هذه الثالثة يف بعض األمور ، لكن يكون بعض األنواع أغلب على                

  .)٣(‘‘ بعض الناس يف الدين وغري الدين

 أن احلس ال يستغين عن العقل ، إذ بواسطة العقل ميكن            شيخ اإلسالم رمحه اهللا     ويقرر  
احلكم على ما يدرك باحلواس ، والتمييز بني املدركات احلسية ، وإدراك غلط احلس وصوابه                
فمثالً ال ميكن للحواس احلكم على الصوت بأنه غري اللون إال بالعقل ، وال ميكن للحواس                 

مييز بني األشياء املختلفة إال بالعقل ، وهلذا انون ال مييز بني الدينار والدرهم ، وال بني                  الت
 .األيام وال بني ثوبه وثوب غريه مع وجود حسه 

                                 
 ) . ٣١-٢٤(سورة عبس رقم اآليات ) ١(
 ) . ٣٦(سورة اإلسراء آية رقم ) ٢(
البن   النبوات:  ولالستزادة انظر     .)  ١٣/٧٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      ضمن   -الفرقان بني احلق والباطل     )  ٣(

 ) .٧/٣٢٤) (١/١٧٨(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ، ) ٢/١٠٩٥( تيمية
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واحلس قد يقع يف الغلط إما لعيب يف احلاسة أو اخنداعها ، فاألول كاحلول واملرض،                
د احللو مراً ، لكن العقل مييز سالمة احلس         فإن األحول يرى الواحد اثنني ، واملريض فإنه جي        

من فسادة ، ألنه قد استقر عنده ما يدرك باحلس السليم ، فإذا رأى من له عقل حساً يدرك                   
 . )١(به خالف ذلك علم فساده

والثاين كما يرى الرائي السراب ، ويرى العصا قد انكسرت يف املاء ، والعقل يدرك                
 . وإن رآه اخنداع هذا احلس ، ويعلم غلطه 

 يستدل باحلس على إثبات األسباب ، فاحلس يرى النار            وشيخ اإلسالم رمحه اهللا   
وإحراقها ، والسيف وقطعه ، والشمس وإنارا ، واإلنسان وفعله ، وحنو هذه األمور ، فمن                

النار ال حترق ، والسيف ال يقطع ، والشمس ال تنري،             :  غري املقبول حساً أن تقول له      
 .فعل ؛ ألن هذه أمور حسية يشاهدها كل الناس ، ونفيها مكابرة ظاهرة واإلنسان ال ي

والناس يعلمون حبسهم وعقلهم أن بعض األشياء سبب لبعض كما          ’’:  رمحه اهللا   يقول  
، وأن املاء     يعلمون أن الشبع حيصل باألكل ال بالعد ، وحيصل بأكل الطعام ال بأكل احلصى             

  $sΨ:الـسبب حلياة النبات واحليوان كما ق      ù=yèy_uρ  z⎯ ÏΒ  Ï™ !$yϑø9 $#  ¨≅ ä.  >™ ó© x«  @c© yr  (    )وأن  )٢ 

  .)٣(‘‘ومثل ذلك كثري ، احليوان يروى بشرب املاء ال باملشي 

حس ، وهو أن    ويثري شيخ اإلسالم رمحه اهللا إشكاالً على هذه املدركات احلسية            
 يشرب اإلنسان املاء فريوى ، أو عندما تقطع         مااإلنسان إمنا يدرك أشياء معينة ، فمثالً عند       

أو عندما يضرب ضرباً شديداً فيتأمل ، فاحلس يدرك شيئاً معيناً ، رياً              ،  عنق فالن فيموت    
الق احلكم الكلي     ، فكيف ميكن من خالل تلك املعينات إط        اً، وأملاً معين  اً   ، وموتاً معين   اًمعين

                                 
 ) . ٢٦٨ص ( البن تيميةبغية املرتاد : انظر فيما سبق ) ١(
 ) .٣٠(سورة األنبياء آية رقم ) ٢(
 ) . ٩/٢٨٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  )٣(
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وهو أن كل من شرب املاء سريوى ، أوكل من قطعت عنقه سيموت ، أوكل من ضرب                  
 ضرباً شديداً سيتأمل ؟ 

جييب عن هذا التساؤل ببيان دور العقل يف املوضوع ، فالعقل هو الذي يطلق تلك                و
لسبب املناسب ، الكليات ، فعندما يرى حصول األثر املعني مع املؤثر املعني دائماً ، ويشعر با

 الذي ينفي املزاحم ، فينتج القضية الكلية ، )٢( مع السرب والتقسيم   )١(يضم السبب إىل الدوران   
 .)٣(وهي أن كل من فعل به ذلك حيصل له األثر املترتب عليها 

ملعينات ، والعقل يف    وهبذا يشترك احلس والعقل يف إثبات األسباب ، فاحلس يف ا            
 .الكليات 

 القائم يف النفس من أن هذا       يوأما االعتقاد الكل  ’’:  شيخ اإلسالم رمحه اهللا     يقول  
اجلنس حيصل به اللذة ، وهذا اجلنس حيصل به األمل ، فهذا من التجريبيات ؛ إذ احلسيات                  

  . يالظاهرة والباطنة ليس فيها شئ كل

و مركب من احلس والعقل وهو التجريبيات ،         الذي يقوم بالقلب ه    يفالقضاء الكل 
كما يف اعتقاد حصول الشبع والري مبا يعرف من املأكوالت واملشروبات ، واملوت واملرض              

وزوال ذلك باألسباب املعروفة ، وكل       ،   مبا يعرف من السموم القاتلة ، واألسباب املمرضة       
 ، مث إذا تكررت مرة بعد مرة        هذا من القضايا التجريبية ، فاحلس به يعرف األمور املعينة          

                                 
التوقيف :  انظر.  ويف االصطالح حكم عند وجود وصف ينعدم عند عدمه          .  الشيء  الطواف حول   :  الدوران لغة   )  ١(

 ) . ٣٤٢ص (على مهمات التعاريف للمناوي 
السرب والتقسيم كالمها واحد وهو حصر األوصاف يف األصل املقيس عليه وإبطال ما ال يصلح ليتعني ما بقي كما                   )  ٢(

 العنب اموع ، وكونه ماء عنب ال يصح التعليل به ، فيتعني               علة حرمة اخلمر إما اإلسكار أو كونه ماء        :  يقال
 ) . ٣٩٦ص (، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ) ١٣١ص (التعريفات للجرجاين : انظر. اإلسكار 

 ) . ٩٣-٩٢ص ( البن تيميةالرد على املنطقيني : انظر فيما سبق ) ٣(
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أدرك العقل أن هذا بسبب القدر املشترك الكلي ، فقضى قضاء كلياً أن هذا يورث اللذة                 
 .)١(‘‘الفالنية ، وهذا يورث األمل الفالين 

                                 
 ) .٣٨٧ - ٣٨٦ص ( البن تيميةالرد على املنطقيني ) ١(



 

 
 

 

 املبحث الثا�ي

 األمر باختاذ األسباب

 :مطلبانوفيه 

 .يف األمر وأحكامه :  األول املطلب

  . باختاذ األسباب األمر:  الثا�ي املطلب
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 .يف األمر وأحكامه :  األول املطلب

قـبل أن أتكلم عن األمر باألسباب ينبغي أن أعرض بشكل موجز لألمر ومعناه عند               
األصـوليني وكالم شيخ اإلسالم عنه ، حىت ميكن فهم معىن األمر باألسباب ، وما يترتب                

 .عليه من أحكام 

استدعاء الفعل بالقول على سبيل     : ه  األصـوليون يعـرفون األمـر اصـطالحاً بأن        
  . )١(االستعالء

 ، وإمنا   )٢(وعلى هذا التعريف هناك اعتراضات وردود ليس هذا البحث جماالً لسردها          
ذكرت هذا التعريف دون غريه ؛ ألنه الذي ذكره شيخ اإلسالم كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا                 

  .)٣(تعاىل

مر وتطبيقه ، صارت جماالً للبحث والدراسة       ويف األمـر مسائل مهمة مرتبطة بفهم األ       
 :واجلدل من قبل العلماء  منها 

هل األمر يقتضي الوجوب ؟ وهل يقتضي التكرار ؟ وهل يقتضي الفور ؟ وهل األمر               
 بالشيء ي عن ضده ؟ 

وخبصـوص املسألة األوىل فالصحيح الراجح الذي عليه مجاهري الفقهاء واألصوليني أن          
 . ي الوجوب األمر املطلق يقتض

                                 
/٢(احملصول للرازي   :  ، وانظر )  ٢/٥٩٤(، روضة الناظر البن قدامة      )  ١/١٢٤(التمهيد أليب اخلطاب الكلوذاين     )  ١(

١٧. ( 
، )  ١٧ص  (التبصرة للشريازي   :  ، واإلستزادة انظر    )  ٢/١٧(احملصول للرازي   :  انظر االعتراضات والردود يف     )  ٢(

 ) .١٣ص (الورقات للجويين 
 ) . ١١٨ص (انظر ) ٣(
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 ومن وافقهم إىل أنه للندب إال بقرينة دالة على الوجوب ، واختار          وذهـبت املعتـزلة   
  .)١( التوقف فليس للوجوب وال غريه إال بدليلاألشاعرة

التكرار  أما املسألة الثانية وهي اقتضاء األمر التكرار ، فأكثر الفقهاء على أنه ال يقتضي               
إن علق األمر على شـرط فيقتضى التكرار ، وإال فال          : وقيل يقتضي ، وبعضهم فصل فقال     

  .  )٢(يقتضيه

أمـا املسألة الثالثة وهي اقتضاء األمر للفور ، فاألصوليون من املالكية واحلنابلة وأكثر              
 . احلنفية ، وبعض الشافعية على أن األمر يقتضي الفور ، وهو الراجح 

 إىل أنه على التراخي ، وذهب آخرون إىل التوقف يف           كثر الشافعية واملعتزلة  وذهـب أ  
 . )٣(هذه املسألة

األمر بالشيء هل هو ي عن ضده أو ال ، فقد ذهب            : وأمـا املسـألة الرابعة وهي     
عيناً مجهور املتكلمني إىل أن األمر بالشيء ي عن ضده ، أو عن أحد أضداده إذا مل يكن م                 

 .  إىل أنه ليس ياً عن ضده وذهبت املعتزلة

وبعض العلماء هلم تفصيل يف املسألة ، فاألمر بالشيء ي عن ضده عن طريق اللزوم               
 .العقلي ، وهو القول الراجح إن شاء اهللا تعاىل 

                                 
 ) .٢/٦٠٤(، روضة الناظر البن قدامة ) ٢٧ص (التبصرة للشريازي : انظر ) ١(
 ) .٦١٧-٢/٦١٦(روضة الناظر البن قدامة : انظر ) ٢(
 ، روضة) ١/١٦٨(، الربهان يف أصول الفقه إلمام احلرمني     )  ١/١١١(املعتمد أليب احلسني البصري املعتزيل      :  انظر)  ٣(

ص (، إرشاد الفحول للشوكاين     )  ١٧٩ص  (، القواعد والفوائد األصولية البن اللحام       )  ٢/٦٢٣(الناظر البن قدامة    
٨٨. ( 
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مر الوجوب  وهناك من العلماء من هلم تفاصيل أخرى يف املسألة فقد فرق بعضهم بني أ          
وأمـر الندب ، فجعل األول مقتضياً للنهي عن ضده دون الثاين ، وآخرون هلم تفصيالت                

  .)١(أخرى يف املسألة ليس هذا حمل اإلفاضة فيها

لكـن مما ينبغي اإلشارة إليه هنا أن خالف العلماء يف املسألة األخرية مبين على مسألة                
دهم أن األمر بالشيء ي عن ضده ؛ ألن الكالم          الكـالم النفسي هللا تعاىل ، فاملثبتون له عن        

النفسـي واحد ، وهو األمر والنهي واخلرب واالستخبار ، بينما القائلون خبلق القرآن  وهم                
 . )٢( مينعون من ذلك ؛ ألن األمــر ليس هو النهي ، والتحقيق ما ذكرته آنفاًاملعتزلة

ند األصوليني ، لو انتقلنا إىل شيخ اإلسالم وما قرره          وبعد هذا العرض املوجز لألمر ع     
يف هـذا الـباب لوجدناه يعرض لألمر يف مؤلفاته ال على سبيل الدراسة املستقلة من حيث                 
كـونه أمراً ، بل على سبيل االستطراد املختصر يف حبث مسائل متعلقة باألمر ؛ وألجل هذا                

  .)٣(لشيخ اإلسالم يف مسألة األمرمل يذكر بعض الباحثني املعاصرين رأيا مستقالً 

 :مصدر يطلق على شيئني ويعرف شيخ اإلسالم رمحه اهللا األمر بأنه 

 . املخلوق املفعول:  واآلخر، )٤(كأمر يأمر أمراً نفس مسمى املصدر : أحدمها 

: فاألمر يراد به نفـس مسـمى املصدر كقولـه      ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا        

  |M øŠ|Áyèsùr& “ ÍøΒ r& )٥(   ،  Í‘ x‹ ósuŠù=sù t⎦⎪ Ï%©!$# tβθ à Ï9$sƒä† ô⎯ tã ÿ⎯Ïν Í ö∆r&  )٦(   ،  y7 Ï9¨sŒ Þ ö∆r& «!$# 

                                 
، التقرير  )  ١٩٩/  ٢(، احملصول للرازي    )  ١/٢١٦(، املستصفى للغزايل    )  ١/١٧٩(الربهان إلمام احلرمني    :  انظر  )  ١(

ص (، مذكرة أصول الفقه  للشنقيطي       )    ٨٩ص  (حول للشوكاين   ، إرشاد الف  )  ١/٣٢٠(والتحبري البن أمري احلاج     
٢٨-٢٦. ( 

 . واألشاعرة هم القائلون بالكالم النفسي ) . ٢٧ص (مذكرة أصول الفقه للشنقيطي : انظر ) ٢(
 .ابن تيمية وأصول الفقة للذكتور صاحل بن عبدالعزيز آل منصور : انظر ) ٣(
 ) .٨/١٢٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن -البن تيمية ر أقوم ما قيل يف القضاء والقد:  انظر )٤(
 ) .٩٣(سورة طه آية رقم ) ٥(
 ) .٦٣(سورة النور آية رقم ) ٦(
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ÿ…ã&s!u“Ρ r& óΟä3ø‹s9 Î) 4  )ويـراد بــه املأمور بـه كقولـه تعـاىل         )١ ،  : tβ% x. uρ ãøΒ r& «!$# # Y‘ y‰ s% 

# ·‘ρ ß‰ ø) ¨Β  )٢(   #’sAr& ãøΒ r& «!$# Ÿξsù çνθ è=Åf÷ètGó¡ n@ 4  )هو من كالم اهللا وصفاتـه ،      :  فاألول )٣

  .)٤(‘‘مفعول ذلك وموجبه ومقتضاه : والثاين

مـن لغة العرب أن لفظ املصدر يعرب به عن املفعول كثرياً كما             ’’ : ويقـول أيضـاً     

# : ري ، ومنه قوله تعاىلدرهم ضرب األم: يقولون x‹≈ yδ ß, ù=yz «!$# )٦(‘‘ أي خملوقه )٥( .  

 : ويقسم شيخ اإلسالم رمحه اهللا  أمر اهللا تعاىل الذي هو فعله وصفته إىل قسمني 

 : وله تعاىل الكوين ، وهو الذي يكون به اخللق والتكوين واإلجياد ، كق          األمر  : األول
!$yϑ̄Ρ Î) ÿ…çν ãøΒ r& !# sŒÎ) yŠ# u‘ r& $̧↔ ø‹x© βr& tΑθ à) tƒ …çµ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3uŠsù )٧(.   

 #$!©  (  ¨βÎ:  تعاىلالديين الشرعي ، الذي هو أوامره ونواهيه ، كقوله          األمر  :  الثاين  و

ããΒ ù'tƒ  ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/  Ç⎯≈ |¡ ômM}$# uρ  Ä›!$tGƒÎ) uρ  “ ÏŒ  4’n1 öà) ø9 $#  4‘sS ÷Ζ tƒuρ  Ç⎯ tã  Ï™ !$t± ósx ø9 $#  Íx6Ψ ßϑø9 $# uρ  Ä© øö t7ø9 $# uρ  4 

öΝ ä3ÝàÏètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρ ãª. x‹ s? )٩)(٨(. 

                                 
 ) .٥(سورة الطالق آية رقم ) ١(
 ) .٣٨(سورة األحزاب آية رقم ) ٢(
 ) .١(سورة النحل آية رقم ) ٣(
 ضمن  -البن تيمية   أقوم ما قيل يف القضاء والقدر       :وانظر،  )  ٧/٢٦١(العقل والنقل البن تيمية     تعارض    درء  )  ٤(

 ) .٨/١٢٧(جمموع الفتاوى 
 ) .١١(سورة لقمان آية رقم ) ٥(
 ) .٧/٢٦١(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ٦(
/١١( ضمن جمموع الفتاوى     - ووقع يف الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان          -)  ٨٢(سورة  يس آية رقم        )٧(

 $yϑ :، والصحيحإمنا أمرنا لشيءطأ يف اآلية  خ) ٢٦٧ ¯ΡÎ) $uΖ ä9öθ s% >™ ó© y Ḯ9    ٤٠(سورة النحل آية رقم . ( 
 ) .٩٠(سورة النحل آية رقم  )٨(
، مسائل يف   )  ١١/٢٦٧  (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      ضمن   -الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان       :  انظر  )٩(

 ) . ١٨/١٣٣(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن -ة البن تيمياحلديث وعلومه 



    ١١٧   مر باختاذ األسباب األ__________________________________________________________ 

ولعلـنا هنا نالحظ النظرة الشمولية لألمر ، والصبغة العقدية اليت يشتمل عليها كالم              
وي ، وتقسيم األمر ، حيث نص       شـيخ اإلسالم رمحه اهللا ، وكالمها واضح يف التعريف اللغ          

 .على ذكر املفعول ، وأشار إىل األمر الكوين مع أن كثرياً من األصوليني ال يذكروما 

الطلب واالستدعاء  : ويعـرف شـيخ اإلسـالم رمحه اهللا األمر الديين الشرعي بأنه           
 :له نوعانوجنس ويقول إنه واالقتضاء ، 

  .طلب الفعل : أحدمها 

 .ك طلب التر: اآلخر و

   عادة العرب   النهي جرياً على     خص اآلخر باسم خاص وهو    فكالمهـا طلـب ، وإمنا       
ل ، أو نقص أفردوه باسم ، وأبقوا        اله نوعان أحدمها يتميز بصفة كم       أن اجلنس إذا كان    ’’

 . )١(‘‘االسم العام على النوع اآلخر 

ن يطيع أمر فالن ، أو       ، أو فال   اًأطع فالن : األمر إذا أطلق من كل متكلم إذا قيل       وهلذا ف 
  .)٢(ال يعصي أمره ؛ فإنه يدخل فيه النهي ؛ ألن الناهي آمر بترك املنهي عنه

&    (#θãè‹ÏÛr&  ©!$#  (#θãè‹ÏÛr:  هـــه قول ـومن’’   uρ  tΑθ ß™ §9 $#  ’Í<'ρ é& uρ  Í ö∆F{ $#  óΟä3Ζ ÏΒ  (  ) أي )٣ 

كان صاحب النهي ، ووجبت طاعته يف هذا         ومن كان صاحب األمر     أصحاب األمر ،    
  )٤( ‘‘ل يف األمرـذا ، فالنهي داخـوه

                                 
 ) . ٢٠/١١٩( ضمن جمموع الفتاوى - قاعدة يف أن جنس املأمور به أعظم من جنس الترك املنهي عنه )١(
 ) . ٧/١٧٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن -البن تيمية اإلميان الكبري : انظر )٢(
 ) .٥٩( آية رقم النساءسورة  )٣(
 ) .٧/١٧٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن - البن تيمية الكبرياإلميان  )٤(
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ل بالقول على   ـتدعاء الفع ـاس’’ : بأنهشيخ اإلسالم رمحه اهللا     يعرفه  وطلـب الفعل    
  .)١(‘‘تعالء ـوجه االس

 .ألمر املطلق يقتضي الوجوب ويقرر شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن ا

  .)٢(‘‘وله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب ـر اهللا ورسـوأم’’ : رمحه اهللا يقول 

وحيلـل الرتاع الواقع بني العلماء يف اقتضاء األمر الوجوب من عدمه ، بأن النـزاع               
 .املطلق ليس يف األمر اجلازم بل يف األمر 

 الذي أراد به اإلجياب موجب لطاعته        األمر اجلازم من الرسول      ’’:  رمحه اهللا    يقول
باتفـاق أهل اإلميان ، وإمنا نازع يف األمر املطلق بعض الناس ؛ الحتمال أنه ليس جبازم أراد                  

 .)٣(‘‘به اإلجياب ، وأما مع ظهور اجلزم واإلجياب فلم يسترب أحد يف ذلك 

 .سالم وجوب االمتثال لألمر باالستطاعة ويربط شيخ اإل

وقد تقرر يف الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقولـه          ’’ : يقول رمحه اهللا    

 (#θà): تعاىل ¨? $$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢ ÷èsÜtFó™ $#  )٤(    وقولـــه ،  :))  م بأمر فأتوا منه ما     إذا أمرتك

  .)٦)(٥ (‘‘ )) استطعتم

                                 
 ) .٢٠/١٢٠( ضمن جمموع الفتاوى - قاعدة يف أن جنس املأمور به أعظم من جنس الترك املنهي عنه )١(
 ) .٤٨ص (البن تيمية القواعد النورانية  )٢(
 ) . ٨/٤١٤(البن تيمية منهاج السنة النبوية  )٣(
 ) . ١٦(ة رقم سورة التغابن آي )٤(
، )  ٦٨٥٨(ح)  ٦/٢٦٥٨  (رواه البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة ، باب االقتداء بسنن رسول اهللا                 )٥(

 . ، واللفظ للبخاري كالمها عن أيب هريرة ) ١٣٣٧(ح) ٢/٩٧٥(ومسلم  يف احلج باب فرض احلج مرة يف العمر 
 ) . ٣/٣١٣(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : ظروان، ) ١/٥٣(العقل والنقل البن تيمية درء تعارض  )٦(
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ويف مسـألة اقتضـاء األمـر التكرار مييل شيخ اإلسالم رمحه اهللا إىل رأي جده أيب                 
  . )٢(مر إذا كان معلقاً بشرط يتكرر اقتضى التكرار ، وإال فال  وهو أن األ)١(الربكات

وقد تنازع الناس يف األمر املطلق هل يقتضي التكرار ؟ على ثالثة            ’’ : يقول رمحه اهللا    
  )٣(يقتضيه ، كقول طائفة منهم القاضي أبو يعلى       :  وغريه ، قيـل   أقــوال يف مذهب أمحد    

إن كان معلقاً   :  ، وقيل  )٥(ال يقتضيه ، كقول كثري منهم أبو اخلطاب       :  ، وقيل  )٤(وابن عقيل 
  .)٦(‘‘ كآية الطهارة والصالة ن أمحدبسبب اقتضى التكرار ، وهذا هو املنصوص ع

ويف مسـألة اقتضاء األمر الفور مييل شيخ اإلسالم رمحه اهللا إىل القول باقتضاء األمر               
الفـور ، ويذكر هذه املسألة ضمن حبث وجوب احلج ، هل هو على الفوريـة ؟ أم على                  

 على الفور ويسوق على ذلك جمموعة من األدلة ويناقش          التراخي ؟ ويرى أن وجوب احلج     
  .)٧(حجج املخالفني يف هذه املسألة مناقشة مطولة ليس هذا حمالً لذكرها

                                 
 ٥٩٠جمد الدين أبو الربكات عبدالسالم بن عبداهللا بن أيب القاسم اخلضر بن تيمية احلراين ، ولد يف حدود سنة                     )  ١(

(سري أعالم النبالء للذهيب     :  انظر.   هـ   ٦٥٢هـ وأخذ عن مجع من أهل العلم ، وصنف مصنفات كثرية ، تويف سنة               
 ) .٥/٢٥٧(، شذرات الذهب البن العماد ) ١٣/١٨٥(لبداية والنهاية البن كثري ، ا) ٢٣/٢٩١

 ) .١٨ص (املسودة آلل تيمية : انظر ) ٢(
وأخذ عن مجاعة من     هـ ،    ٣٨٠، ولد سنة       البغدادي ىالفراء ، القاضي أبو يعل    بن  حممد بن احلسني بن حممد      )  ٣(

يعلى بن أيب   طبقات احلنابلة ال  :  انظر.   هـ   ٤٥٨تويف سنة   ،  ة  توىل رئاسة القضاة ، وصنف مصنفات كثري      أهل العلم و  
 ) . ١٨/٨٩(، سري أعالم النبالء للذهيب ) ١٦/٩٨(، املنتظم البن اجلوزي ) ٢/١٩٣(
 هـ وأخذ   ٤٣١علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي شيخ احلنابلة وصاحب التصانيف احلافلة ، ولد سنة                 )  ٤(

، )  ١٩/٤٤٣(سري أعالم النبالء للذهيب     :  انظر.   هـ   ٥١٣وصنف مصنفات كثرية ، تويف      عن مجاعة من أهل العلم ،       
 ) .٤/٣٥(، شذرات الذهب البن العماد ) ١/١٤٢(الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب 

 هـ وأخذ عن    ٤٣٢حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين ، أبو اخلطاب الفقيه البغدادي احلنبلي ، ولد سنة                  )  ٥(
، )  ١٩/٣٤٩(سري أعالم النبالء للذهيب     :  انظر.   هـ   ٥١٠ة من أهل العلم ، وصنف مصنفات كثرية ، تويف سنة            مجاع

 ) .٤/٢٧(، شذرات الذهب البن العماد ) ١/١١٦(الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب 
 ) .٢١/٣٨٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٦(
 ) .١/١٩٨(شرح العمدة البن تيمية : انظر ) ٧(
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األمر املطلق يقتضي فعل املأمور به على الفور ، بل          ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
  .)١(‘‘الفور عند أكثر أصحابنا ليس يف الشريعة إال واجب مؤقت أو واجب على 

ويف مسـألة األمـر بالشيء ي عن ضده ، يبحث شيخ اإلسالم هذه املسألة بشكل                
 ، وهذا راجع إىل أن هذه املسألة اضطرب فيها ويف           )٢(مفصـل ، ويذكرها يف عدة مواضع      

لـواحقها كثري من النظار ورؤوس املتكلمني ، مع ما هلذه املسألة من ارتباط عقدي مبسألة                
انه وتعاىل ، وكون أصول بعض األقوال فيها مبنية على احنراف عقدي عند             كـالم اهللا سبح   

 . بعض األصوليني من املتكلمني يف كالم اهللا تعاىل ، وتأويله بالكالم النفسي 

حيلـل شـيخ اإلسالم رمحه اهللا هذه املسألة ويشبهها مبسألة أخرى قريبة منها ، وهي                
ويرى أن وجود املأمور يستلزم وجود لوازمه       مسـألة ماال يتم الواجب إال به فهو واجب ،           

وانـتفاء أضـداده ، ووجود اللوازم ، وانتفاء األضداد جاء من ضرورة الوجود ، وليست                 
مقصـودة لآلمر ، فالفرق ثابت بني ما يؤمر به قصداً ، وما يلزمه يف الوجود ، فما يؤمر به                    

 يعاقب عليه ، ويوضح شيخ      قصـداً يذم ، ويعاقب على تركه ، خبالف الثاين فال يذم وال            
اإلسـالم رمحه اهللا هذه النقطة مبثال احلج ، فإن من أمر باحلج وكان مكانه بعيداً فعليه أن                  
يسعى من املكان البعيد  ومن كان قريباً يسعى من املكان القريب ، فقطع تلك املسافات من                 

م من عقوبة القريب ،     لـوازم املأمور به  ومع ذلك فإذا ترك احلج مل تكن عقوبة البعيد أعظ              
بل العكس أوىل مع أن ثواب البعيد أعظم ، فلو كانت اللوازم مقصودة لآلمر لكان يعاقب                
بتـركها ، فـتكون عقوبة البعيد أعظم ، ألنـه ترك من اللوازم أكثر من القريب ، وهذا                  

 . )٣(بـاطل قطعاً 

                                 
 ) .٢٠٥ - ١/٢٠٤(شرح العمدة البن تيمية ) ١(
 ضمن جمموع فتاوى    -، شرح كلمات لعبدالقادر يف فتوح الغيب        )  ١/٢١١(درء التعارض البن تيمية     :  انظر  )  ٢(

/٢٠( ضمن نفس اموع     -، قاعدة يف أن جنس املأمور به أعظم من جنس املنهي عنه              )  ١٠/٥٣١(شيخ اإلسالم   
 ) . ٢٠/١٥٩ ، ٦/٢٨١( اإلسالم  ، جمموع فتاوى شيخ) ١١٨

 ) .١٠/٥٣١( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -شرح كلمات لعبد القادر يف فتوح الغيب : انظر ) ٣(
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ج مثالً ال حيصل    ووجه شبهها مبسألة ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب أن فعل احل             
 .إال بقطع املسافة من حمل اإلقامة إىل مكة ، فقطع املسافة واجب ، ألن احلج ال يتم إال به 

لكـن هناك فرق بني وجوب احلج ووجوب قطع املسافة ،  فالعبد يذم ويعاقب على                
 . )١(ترك األول ، أما الثاين فيثاب على فعله ، والعقوبه ليست على تركه

  .األمر باختاذ األسباب :  الثاين املطلب

 وحقيقتها  األسباب اليت أمر الشارع باألخذ هبا كثرية جداً ، وبعضها أعم من بعض ،             
  .)٢(هي العبادة املأمور هبا شرعاً

 .)٣(‘‘فما أمر اهللا به عباده من األسباب فهو عبادة ’’ :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

د به أمر أجياب أو أمر استحباب هو عبادة اهللا          السبب الذي أمر العب   ’’ : ويقول أيضاً   
 . )٤( ‘‘ وطاعته له ولرسوله

 :وقد تعددت طرق األمر باألسباب يف الشرع وتنوعت فمن ذلك 

 األمر باإلميان وما يتضمنه من قول وعمل وتصديق مستلزم للقبول واإلذعان ،              -١
والقدر خريه وشره ، والتوكل     كاألمر باإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر          

على اهللا ، وحنوها من أعمال القلوب ، وكاألمر باألقوال واألعمال الصاحلة من أركان                
 .اإلسالم وغريها ، كالشهادتني والصالة والصيام والزكاة واحلج واجلهاد والتوبة وحنوها 

                                 
 ) . ١٠/٥٣٢(املصدر السابق : انظر ) ١(
 .وما بعدها) ٣٨٣ص(سيأيت حبث مفصل يف العبادة باعتبارها أهم األسباب املأمور هبا ) ٢(
 ) .١٠/١٧٢( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -العبودية ) ٣(
 ) .٨/٥٢٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
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الدنيوية وللفوز  فحقيقة هذا أنه أمر باختاذ األسباب املوصلة لرضا اهللا تعاىل وللسعادة            
 .باجلنة يف الدار اآلخرة 

  :  وقد وردت آيات كثرية من القرآن تدل على هذا األمر ، فمن ذلك قوله تعاىل               

⎯ tΒ uρ  .⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ  «!$$Î/  Ï‰ ÷κu‰  …çµ t6ù=s%  4  )وقولـه تعاىل   )١ ،   :  $pκš‰ r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  ö≅ yδ  ö/ ä3—9 ßŠr&  4’n? tã  ;ο u≈ pg ÏB 

/ ä3Š ÅfΖ è?  ô⎯ ÏiΒ  A># x‹ tã  8Λ⎧ Ï9 r&  ∩⊇⊃∪  tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è?  «!$$Î/  ⎯Ï&Ï!θß™ u‘ uρ  tβρ ß‰ Îγ≈ pg éB uρ  ’Îû  È≅‹ Î6y™  «!$#  óΟä3Ï9¨uθøΒ r'Î/ 

öΝ ä3Å¡ àΡ r& uρ  4  ö/ ä3Ï9¨sŒ  Ö öyz  ö/ ä3©9  βÎ)  ÷Λ ä⎢Ζ ä.  tβθ çΗ s>÷ès?  )٢(  وقولـه تعاىل :  ¨βÎ)  t⎦⎪ Ï%©!$#  šχθè=÷Gtƒ  |=≈ tGÏ. 

«!$#  (#θãΒ$s%r& uρ  nο 4θn=¢Á9 $#  (#θà) xΡ r& uρ  $£ϑÏΒ  öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘  # u Å   Zπ uŠÏΡ Ÿξtã uρ  šχθã_ötƒ  Zο u≈ pg ÏB  ⎯ ©9  u‘θç7s?  ∩⊄®∪ 

óΟßγuŠÏjùuθã‹Ï9  öΝ èδ u‘θã_é&  Ν èδ y‰ƒÍ“ tƒuρ  ⎯ ÏiΒ  ÿ⎯Ï&Í# ôÒsù  4  …çµ ¯Ρ Î)  Ö‘θà xî  Ö‘θà6 x©  )وقولـه تعاىل   )٣ ،   :  $pκš‰ r'̄≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  (# ûθç/θè?  ’n<Î)  «!$#  Zπ t/ öθs?  % ·nθÝÁ̄Ρ  4© |¤tã  öΝ ä3š/ u‘  βr&  uÏe s3ãƒ  öΝ ä3Ψ tã  öΝ ä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ 

öΝ à6 n=½z ô‰ ãƒuρ  ;M≈ ¨Ζ y_  “ Íøg rB  ⎯ ÏΒ  $yγÏFøtrB  ã≈ yγ÷Ρ F{ $#  tΠöθtƒ  Ÿω  “ Í“ øƒä†  ª!$#  ¢© É< ¨Ζ9 $#  z⎯ƒÏ%©!$# uρ  (#θãΖ tΒ# u™  …çµ yètΒ  ( 

öΝ èδ â‘θçΡ  4© tëó¡ o„  š⎥ ÷⎫ t/  öΝ Îκ‰ Ï‰ ÷ƒr&  öΝ ÎκÈ]≈ yϑ÷ƒr'Î/ uρ  tβθ ä9θà) tƒ  !$uΖ −/ u‘  öΝ Ïϑø? r&  $uΖ s9  $tΡ u‘θçΡ  öÏ øî $# uρ  !$uΖ s9  (  y7 ¯Ρ Î)  4’n? tã 

Èe≅ à2  &™ ó© x«  ÖƒÏ‰ s%  )وقوله تعاىل   )٤ ،   :    (#θà) ¨? $$sù  ©!$#  $tΒ  ÷Λ ä⎢ ÷èsÜtFó™ $#  (#θãèyϑó™ $# uρ  (#θãè‹ÏÛr& uρ  (#θà) ÏΡ r& uρ 

# [ öyz  öΝ à6 Å¡ àΡ X{  3  ⎯ tΒ uρ  s−θãƒ  £xä©  ⎯Ïµ Å¡ ø tΡ  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù  ãΝ èδ  tβθ ßsÏ=ø çR ùQ $#  )وقوله تعاىل  )٥ ،  :  ⎯ tΒ uρ 

È, −Gtƒ  ©!$#  ≅ yèøg s†  …ã&©!  % [ ùøƒxΧ  ∩⊄∪  çµ ø%ã— ötƒuρ  ô⎯ ÏΒ  ß] ø‹xm  Ÿω  Ü=Å¡ tFøts†  4  ⎯ tΒ uρ  ö≅ ª. uθtGtƒ  ’n? tã  «!$#  uθßγsù  ÿ…çµ ç7ó¡ xm  4 

¨βÎ)  ©!$#  àÏ=≈ t/  ⎯Ïν ÍøΒ r&  4  )وقوله تعاىل   )٦ ،   :  $̈Β r& uρ  ô⎯ tΒ  t∃% s{  tΠ$s) tΒ  ⎯Ïµ În/ u‘  ‘yγtΡ uρ  }§ø ¨Ζ9 $#  Ç⎯ tã 

                                 
 ) .١١(سورة التغابن آية رقم ) ١(
 ) .١١-١٠(سورة الصف آية رقم ) ٢(
 ) .٣٠-٢٩(سورة فاطر آية رقم ) ٣(
 ) .٨(سورة التحرمي آية رقم ) ٤(
 ) .١٦( رقم سورة التغابن آية) ٥(
 ) .٣-٢(سورة الطالق آية رقم ) ٦(
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3“ uθoλù;$#  ∩⊆⊃∪  ¨βÎ* sù  sπ ¨Ψ pg ù: $#  }‘Ïδ  3“ uρ ù'yϑø9 $#  )وقوله تعاىل  )١ ،  :    (#θãΖŠ ÏètFó™ $# uρ  Î ö9 ¢Á9 $$Î/  Ïο 4θn=¢Á9 $# uρ    )٢(  

 . وحنو تلك اآليات 

 النهي عن األعمال السيئة من الكفر والفسوق والعصيان ، فحقيقتها أا تأمر               -٢
 .باختاذ األسباب املبعدة عن غضب اهللا تعاىل وعن النار وما قرب إليها من قول أو عمل 

‰  $pκš:   قولــه تعـاىل  :واآليات الواردة يف هذا الباب كثرية جداً منها         r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#θãΖ tΒ# u™  Ÿω  ö/ ä3Îγù=è?  öΝ ä3ä9¨uθøΒ r&  Iωuρ  öΝ à2 ß‰≈ s9 ÷ρ r&  ⎯ tã  Íò2 ÏŒ  «!$#  4  ⎯ tΒ uρ  ö≅ yèø tƒ  y7 Ï9¨sŒ  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù  ãΝ èδ 

tβρ ã Å£≈ y‚ø9 $#    )وقولـه تعاىل  )٣ ،  :  Èθ©9 r& uρ  (#θßϑ≈ s) tFó™ $#  ’n? tã  Ïπ s)ƒÍ©Ü9 $#  Ν ßγ≈ sΨ ø‹s) ó™{  ¹™ !$̈Β  $]%y‰ xî  ∩⊇∉∪ 

÷Λ àι sΨ ÏGø uΖ Ïj9  ÏµŠÏù  4  ⎯ tΒ uρ  óÚ Í÷èãƒ  ⎯ tã  Íø. ÏŒ  ⎯Ïµ În/ u‘  çµ õ3è=ó¡ o„  $\/# x‹ tã  # Y‰ yè|¹  )وقولـه تعاىل   )٤ ،   :  ⎯ tΒ uρ 

ÄÈ÷ètƒ  ©!$#  …ã&s!θß™ u‘ uρ  ¨βÎ* sù  …çµ s9  u‘$ tΡ  zΟ̈Ψ yγy_  t⎦⎪ Ï$Í#≈ yz  !$pκÏù  # ´‰ t/ r&  )وقولـه تعاىل   )٥ ،   :  $̈Β r'sù  ⎯ tΒ 

4© xö sÛ ∩⊂∠∪ urO# u™ uρ nο 4θuŠutù: $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ∩⊂∇∪ ¨βÎ* sù tΛ⎧ Åspg ù: $# }‘Ïδ 3“ uρ ù'yϑø9 $# )وحنوها من اآليات )٦  . 

 فحقيقتها أا تأمر باختاذ       األمر بالسعي يف األرض لطلب الرزق واملعاش ،          -٣
 .األسباب لتوفري سبل احلياة الكرمية للعباد 

“    uθèδ:  ومن اآليات الواردة يف ذلك قوله تعاىل        Ï%©!$#  Ÿ≅ yèy_  ãΝ ä3s9  uÚ ö‘ F{ $#  Zωθä9 sŒ 

(#θà± øΒ $$sù  ’Îû  $pκÈ: Ï.$uΖ tΒ  (#θè=ä. uρ  ⎯ ÏΒ  ⎯Ïµ Ï%ø— Íh‘  (  Ïµ ø‹s9 Î) uρ  â‘θà± –Ψ9 $#  )وقولـه تعاىل   )٧ ،   :  # sŒÎ* sù  ÏM uŠÅÒè% 

                                 
 ) .٤١-٤٠(سورة النازعات آية رقم ) ١(
 ) .٤٥(سورة البقرة آية رقم ) ٢(
 ) .٩(سورة املنافقون آية رقم ) ٣(
 ) .١٧-١٦(سورة اجلن آية رقم ) ٤(
 ) .٢٣(سورة اجلن آية رقم ) ٥(
 ) .٣٩-٣٧(سورة النازعات آية رقم ) ٦(
 ) .١٥(آية رقم سورة امللك ) ٧(
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äο 4θn=¢Á9 $#  (#ρ ãÏ± tFΡ $$sù  ’Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  (#θäótGö/ $# uρ  ⎯ ÏΒ  È≅ ôÒsù  «!$#  (#ρ ãä. øŒ$# uρ  ©!$#  # [ÏWx.  ö/ ä3̄=yè©9  tβθ ßsÏ=ø è?  )١(  ، 

 . وحنوها من اآليات 

طرق وحنوها أكثر من أن حيصر ، فجميع        وكـالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذه ال        
مـؤلفاته تـدور على هذه الطرق وأشباهها ، وحماولة نقل كالمه عنها بالتفصيل يطيل هذا                

 .البحث ، وجيعله أضعافاً مضاعفة ، ومن هنا سوف أقتصر على بعض ما ذكره يف ذلك 

 خاص وشـيخ اإلسالم رمحه اهللا عندما ذكر بعض النصوص يف هذا الباب اعتىن بنوع         
مـن النصـوص حتتوي على أمر عام بالعمل ، والعمل يدخل فيه فعل الطاعات واجتناب                
املعاصي والسيئات ، وتلك النصوص هلا أمهية خاصة يف باب األمر باألسباب ؛ ألنه مت فيها                

 بني  ملا يظن أنه تناف بينها وبني القدر ، والرسول          ) العمل(طـرح شبهة ترك األسباب      
عدم التنايف  االتفاق بني األسباب والقدر و    وأجاب عنها مبا يقتضي     ة ،   بطـالن هـذه الشبه    

 .بينهما 

 عن إسقاط األسباب نظراً إىل      وقد سئل النيب    ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
  .)٢(‘‘القدر فرد ذلك ، وألزم القيام باألسباب 

 : وقد أورد شيخ اإلسالم رمحه اهللا  جمموعة من األدلة يف ذلك منها 

  فأتانا رسول اهللا     )٣( كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد      : قال يب طالب أ عن علي بن     -١
ما  (( : مث قال  رتهص مبخ )٥(فنكس وجعل ينكت  ،   )٤(ومعه خمصرة ،  وقعدنا حوله   ،  فقعـد   

                                 
 ) .١٠(سورة اجلمعة آية رقم ) ١(
 .عن شيخ اإلسالم ) ٣/٥١٩(هذا النص نقله ابن القيم يف مدارج السالكني ) ٢(
: انظر.  نوع من شجر العضاه وشجر الشوك ، ومسيت مقربة املدينة بذلك ؛ ألنه كان فيها هذا النبات                   :  الغرقد)  ٣(

 ) .٣/٣٦٢(النهاية البن األثري 
٢(النهاية البن األثري    :  انظر.  ما خيتصره اإلنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب              :  خصرةامل)  ٤(
/٣٦. ( 
 ) .٥/١١٢(النهاية البن األثري : انظر. أي يضرب األرض بطرف العصا أو القضيب : ينكت ) ٥(
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أفال ،  يارسول اهللا :فقالوا ))إال وقد كتب مقعده من النار ومقعده من اجلنة منكم من أحد 
أما من كان من أهل ، اعملوا فكل ميسر ملا خلق له        (( :الـفق؟  نـتكل علـى كتابـنا       

فسيصري لعمل  ،  ن كان من أهل الشقاء      ما م أو،   ةالسـعادة فسيصـري لعمـل السعاد      

ــ ــمث قاء ـــقالش   $̈Β :رأـ r'sù ô⎯ tΒ 4‘sÜôã r& 4’s+ ¨? $# uρ ∩∈∪ s− £‰ |¹uρ 4© o_ ó¡ çtù: $$Î/ ∩∉∪ …çν ã Åc£uŠãΨ |¡ sù 

3“ u ô£ã‹ù=Ï9 )٢)(١(.        

أيعرف أهل اجلنة من    ،  ارسول اهللا   ي:  قال رجل  : قال )٣(عن عمران بن حصني   و  -٢
كل يعمل ملا خلق له أو ملا        (( :قال؟   فلم يعمل العاملون     :قال )) نعم (( :قال؟  أهـل النار    

)) كل ميسر ملا خلق له ((و يف رواية  ))ر له يس
)٤( .    

 أرأيت ما يعمل    : قال يل عمران بن حصني     : قال )٥( حـديث أيب األسـود الدئلي      -٣
أو فيما  ؟  ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق            ،  الـناس اليوم    

 قضى عليهم ومضى    يء بل ش  :يسـتقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت احلجة عليهم ؟ فقلت          
 كل  :وقلت،    شديداً  ففزعت من ذلك فزعاً    :قال؟    أفال يكون ظلماً   : فقال :علـيهم قـال   

                                 
 ) .٧-٥(سورة الليل آية رقم ) ١(
، ومسلم  )  ١٢٩٦(ح)  ١/٤٥٨( موعظة احملدث عند القرب وقعود أصحابه حوله         رواه البخاري يف اجلنائز ، باب     )  ٢(

) ٢٦٤٧(ح)  ٤/٢٠٣٩(يف القدر باب كيفية خلق اآلمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته                 
 .كالمها بنحوه 

ة السابعة ، وكانت معه راية      بن عبيد ، أبو جنيد اخلزاعي ، من علماء الصحابة ، أسلم يف السن             عمران بن حصني    )  ٣(
: انظر  .   هـ   ٥٢خزاعة يوم فتح مكة ، بعثه عمر إىل البصرة ليفقههم ، وواله زياد قضاءها ، تويف بالبصرة سنة                     

 ) .٥/٧٠(األعالم للزركلي ، ) ٨/١١١ (، ذيب التهذيب البن حجر )٣/٢٧(اإلصابة البن حجر 
بلفظه ، ومسلم يف القدر باب      )  ٦٢٢٣(ح)  ٦/٢٤٣٤(علم اهللا   رواه البخاري يف القدر باب جف القلم على         )  ٤(

 ) .٢٦٤٩(ح) ٤/٢٠٤١(كيفية خلق اآلمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 
معدود من الفقهاء واألعيان    من كبار التابعني املخضرمني ،      ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤيل الكناين ،           )  ٥(

/٢(وفيات األعيان البن خلكان     :   انظر   .هـ     ٦٩لشعراء والفرسان ، وهو واضع علم النحو ، تويف سنة           واألمراء وا 
 ) .٣/٢٣٧(األعالم للزركلي ، ) ٢/٢٣٢(البن حجر ، اإلصابة ) ٥٣٥
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 يرمحك اهللا إين مل     : فقال يل  فال يسأل عما يفعل وهم يسألون     ،   وملك يده     خلق اهللا  شـيء 
  يارسول اهللا   :فقاال إن رجلني من مزينة أتيا رسول اهللا        ،  أرد مبا سألتك إال ألحزر عقلك       

ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد          ،   اليوم   أرأيـت ما يعمل الناس    
ال بل شئ    (( :قال؟  أو فيما يستقبلون منه مما أتاهم به نبيهم و ثبتت احلجة عليهم             ؟  سـبق   

 <§øوتصديق ذلك يف كتاب اهللا      ،   ومضى فيهم ،  قضـى علـيهم      tΡ uρ $tΒ uρ $yγ1§θy™ ∩∠∪ 

$yγyϑoλù;r'sù $yδ u‘θèg é $yγ1uθø) s? uρ )٢)(١(.  

( øŒÎ : أنه سئل عن تفسري اآلية     )٣( حـديث عمـر    -٤ uρ x‹ s{r& y7 š/ u‘ .⎯ ÏΒ û© É_ t/ tΠyŠ# u™ ⎯ ÏΒ 

óΟÏδ Í‘θßγàß öΝ åκyJ §ƒÍh‘ èŒ )٤(  عنه مسعت رسول  ي اهللا    رض  قال عمر  يقول : ))     إن اهللا خلق آدم 

وبعمل أهل  ،  خلقت هؤالء للجنة    : فقال،   ستخرج منه ذرية  اف،   مسـح ظهره بيمينه      مث
وبعمل ، خلقت هؤالء للنار   : فقال،  ستخرج منه ذرية    اف،  مث مسح ظهره    ،  اجلنة يعملون   

إن اهللا   (( فقال رسول اهللا    ؟  العمل يارسول اهللا     ففيم   :فقال رجل  ،   )) أهل النار يعملون  
،  هل النار حىت ميوت على عمل من أعمال النار        أإذا خلـق العـبد للنار استعمله بعمل         

                                 
 ) .٨-٧(سورة الشمس اآليتان ) ١(
/٤(له وعمله وشقاوته وسعادته     رواه مسلم يف القدر ، باب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأج               )  ٢(

 . بلفظه ) ٢٦٥٠(ح) ٢٠٤١
عمر بن اخلطاب بن نفيل العدوي أبوحفص أمري املؤمنني أحد العشرة املبشرين باجلنة ، أسلم قدمياً ، وشهد بدراً                   )  ٣(

: انظر.  هـ    ٢٣سنة  استشهد  واملشاهد كلها ، ويل اخلالفة بعد أيب بكر ، وفتح اهللا له الفتوح بالشام والعراق ومصر                   
 ) .٧/٣٨٥(ذيب التهذيب البن حجر ، ) ٢/٥١١(، اإلصابة البن حجر  )٣/٢٠١(الطبقات الكربى البن سعد 

 ) .١٧٢(سورة األعراف آية رقم ) ٤(
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ـ  نة استعمله بعمل أهل اجلنة حىت ميوت على عمل         وإذا خلق العبد للج   ،  يدخل به النار    ف
)) فيدخله به اجلنة، من أعمال اجلنة 

)١(.  

 يا  : فقال )٣( جاء سراقة بن مالك بن جعشم      : قال )٢(جابر بن عبد اهللا   حـديث     -٥
أفيما جفت به األقالم    ؟  فيم العمل اليوم    ،  قنا اآلن   ا خل ـبـني لنا ديننا كأن    ،  رسـول اهللا    

وجرت به  ،  بل فيما جفت به األقالم      ،  ال   ((: أم فيما يستقبل ؟ قال    ؟  وجـرت به املقادير     
كل عامل ميسر    ((:  و ىف لفظ   ))اعملوا فكل ميسر     ((: ففيم العمل ؟ فقال   : قال ))املقادير  
))لعمله 

)٤(   . 

                                 
، والترمذي يف التفسري    )  ٤٧٠٣(ح)  ٨٠-٥/٧٩(، وأبوداود يف السنة باب يف القدر        )  ٤٥-١/٤٤(رواه أمحد   )  ١(

وإذ أخذ  ، والنسائي يف الكربى يف التفسري يف قوله تعاىل          )  ٣٠٧٥(ح)  ٢٤٩-٥/٢٤٨  (باب ومن سورة األعراف   
 .خمتصراً ) ١/٢٧(بتقدمي وتأخري ، واحلاكم ) ١١١٩٠(ح) ٦/٣٤٧ (ربك من بين آدم من ظهورهم

هذا حديث حسن ، ومسلم بن يسار مل يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم يف هذا اإلسناد                 )  :  ٥/٢٤٩(قال الترمذي   
هذا حديث صحيح على شرطهما ، ومل خيرجاه  ) : ١/٢٧(وقال احلاكم   .  ني مسلم بن يسار وبني عمر رجالً جمهوالً         ب

صحيح لغريه إال مسح الظهر     )  :  ٢٤٠ص  (فيه إرسال ، وقال األلباين يف حاشية شرح الطحاوية          :  وتعقبه الذهيب فقال  
 .  فلم أجد له شاهداً 

 تسع   حرام األنصاري السلمي ، صحايب ابن صحايب ابن صحايب ، حضر مع النيب               جابر بن عبداهللا بن عمرو بن     )  ٢(
ـ ٧٨:   وقيل ٧٤عشرة غزوة مكثر يف رواية احلديث ، مات باملدينة            ، )  ١/٢٢٢(االستيعاب البن عبدالرب    :  انظر.   ه

 ) .١٣٦ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ١/٢١٤(اإلصابة البن حجر 
)٣  (    عم الكناين املدجلي ، أبو سفيان ، صحايب مشهور ، من مسلمة الفتح ، تويف يف خالفة عثمان                  سراقة بن مالك بن جش

، تقريب التهذيب   )  ٢/١٩(، اإلصابة البن حجر     )  ٢/١١٨(االستيعاب البن عبدالرب    :  انظر.   هـ وقيل بعدها     ٢٤سنة  
 ) . ٢٢٩ص (البن حجر 

-٤/٢٠٤٠( بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته رواه مسلم يف القدر ، باب كيفية خلق اآلدمي يف) ٤(
 .واللفظ له ) ٢٦٤٨(ح ) ٢٠٤١



    ١٢٨   مر باختاذ األسباب األ__________________________________________________________ 

، أرأيت رقى نسترقيها    ،   يارسول اهللا    : قلت : قال )٢( عن أبيه  )١(امةز عـن أيب خِ    -٦
))هي من قدر اهللا (( :قال؟  من قدر اهللا شيئاًوتقاة نتقيها هل ترد , ودواء نتداوى به 

)٤)(٣(. 

أتفر من  ’’  :  رضي اهللا عنهما ، وقد قال أبو عبيدة لعمر         )٥( أليب عبيدة   قول عمر  -٧
  .)٧)(٦( ‘‘أفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا:  قال- يعين من الطاعون - ؟ قدر اهللا

فهذه السنن وغريها تبني أن     ’’ : وعلـق شيخ اإلسالم رمحه اهللا على هذه األدلة وقال         
اهللا سـبحانه وإن كـان قد تقدم علمه وكتابه وكالمه مبا سيكون من السعادة والشقاوة ،                 
فممـا قدره أن يكون ذلك باألسباب اليت قدرها ، فالسعادة باألعمال الصاحلة ، والشقاوة               

                                 
)١(  جمهول خمتلف يف روايته هذه ، هل هي عن أيب خزامة عن أبيه أو عن ابن أيب خزامة عن أبيه ، وأكثر احلفاظ                         تابعي 

، وأبو حامت الرازي كما يف العلل البن        )  ١/٥٧(رجال  على ترجيح األوىل ، فقد صوهبا اإلمام أمحد كما يف العلل ومعرفة ال            
وهي اليت ذكرها   )  ٤/٥١(، وابن عبدالرب كما يف االستيعاب       )  ٣٩٥ ،   ٤/٣٥٠(، والترمذي يف سننه     )  ٢/٣٣٨(أيب حامت   

 . أيب خزامة ] ابن[وقام حمقق الكتاب بتعديلها فجعلها ) ١/١٧٥(شيخ اإلسالم يف االستقامة 
/٢(العلل للدارقطين : انظر. يعمر السعدي أحد بين احلارث بن سعد بن هذمي : عض املصادر أن امسهصحايب جاء يف ب  )  ٢(

 ) .٣/٦٣١(، اإلصابة البن حجر ) ٧/٤٣١(، اإلكمال البن ماكوال ) ٢٥١
 ) . ٢٦ص(تقدم خترجيه ) ٣(
 -، التحفة العراقية    )  ٣٦٣-٥/٣٦٢(، منهاج السنة النبوية     )  ١٧٥-١/١٧١(البن تيمية   االستقامة  :  انظر فيما سبق    )٤(

، جمموع  )  ١٥٣  -  ٢/١٥٢( ضمن نفس اموع     -، حقيقة مذهب االحتاديني     )  ٢٤-١٠/٢٣(ضمن جمموع الفتاوى    
 ) .٨/٢٦٥(فتاوى شيخ اإلسالم 

العشرة املبشرين باجلنة ، أسلم قدمياً      أبوعبيدة بن اجلراح أمني األمة ، وأحد        ،  عامر بن عبداهللا بن اجلراح القرشي       )  ٥(
الطبقات :  انظر  . هـ   ١٨الريموك واجلابية ، مات سنة      يه  وشهد بدراً واملشاهد كلها ، وواله عمر الشام وفتح اهللا عل          

  ) .٥/٦٣(، ذيب التهذيب البن حجر  )١٤/٥٢(، ذيب الكمال للمزي  )٣/٣١٢(الكربى البن سعد 
) ٢١٦٤-٥/٢١٦٣(ديث طويل رواه البخاري يف الطب ، باب ما يذكر يف الطاعون             هذه قطعة خمتصرة من ح    )  ٦(
كالمها من حديث ابن    )  ٢٢١٩(ح)  ٤/١٧٤٠(ومسلم يف السالم ، باب الطاعون والطرية والكهانة          )  ٥٣٩٧(ح

 .  عباس 
 .عن شيخ اإلسالم ) ٣/٥١٩(هذا الدليل نقله ابن القيم يف مدارج السالكني ) ٧(
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 سائر ما   بالفجور ، وكذلك الشفاء الذي يقدره للمريض يقدره باألدوية والرقى ، وكذلك           
  .)١(‘‘يقدر من أمر الدنيا واآلخرة 

فـبني صلى اهللا عليه وآله وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد   ’’ : وقـال أيضـاً     
والشـقي ال يناىف أن تكون سعادة هذا باألعمال الصاحلة ، وشقاوة هذا باألعمال السيئة ؛                

 فهو يعلم أن السعيد يسعد      فإنـه سبحانه يعلم األمور على ما هي عليه ، وكذلك يكتبها ،            
باألعمـال الصـاحلة ، والشقي يشقى باألعمال السيئة ، فمن كان سعيداً ييسر لألعمال               
الصـاحلة اليت تقتضي السعادة ، ومن كان شقياً ييسر لألعمال السيئة اليت تقتضي الشقاوة               

  .)٢(‘‘وكالمها ميسر ملا خلق له 

بالعمل الذي يعمله وخيتم له به وهذا        أن هذا يدخل اجلنة      فبني  ’’ : وقـال أيضـاً   
  .)٣(‘‘ يدخل النار بالعمل الذي يعمله و خيتم له به

 فهماً دقيقاً ينبغي علينا قبل ذلك إدراك        )) اعملوا   ((: ولكـي نفهم قول الرسول      
العمـوم ومعناه وتقسيمه وبعض التفاصيل اهلامة فيه ، ومن خالل تلك  األمور نستطيع أن                

 .  ملعىن هذا األمر خنرج بتصور واضح

لقـد تكلـم شيخ اإلسالم رمحه اهللا على العموم وأقسامه وأورد فيه بعض التفاصيل               
 .واألمثلة املوضحة له ، وسوف أورد بعض ما ذكره على سبيل اإلجياز 

 :يقسم رمحه اهللا العموم إىل أقسام ثالثة 

 .راده على جزئه  عموم الكل ألجزائه ، وهو ما ال يصدق فيه االسم العام وال أف-١

 . عموم اجلمع ألفراده ، وهو ما يصدق فيه أفراد االسم العام على آحاده -٢
                                 

 ) .١/١٧٥( البن تيمية االستقامة) ١(
 ) .٢٤-١٠/٢٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -التحفة العراقية البن تيمية ) ٢(
 ) .٨/١٤٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -أقوم ما قيل يف القضاء والقدر ) ٣(
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 عمـوم اجلنس ألنواعه وأعيانه ، وهو مـا يصدق فيه نفس االسـم العام على               -٣
 . )١(أفراده 

 .ويوضح تلك األقسام بأمثلة معينة لكل قسم 

يكون يف األعيان واألفعال    وهو عموم الكل ألجزائه ، فهذا        :  أما القسم األول  

¡  (#θè=Å:  والصفات كما يف قوله تعاىل     øî $$sù  öΝ ä3yδθ ã_ãρ  )فإن اسم الوجه يعم اخلد واجلبني       )٢ 

واجلبهة وحنو ذلك ، وكل واحد من هذه األجزاء ليس هو الوجه ، فإذا غسل بعض هذه                  
 . غاسالً للوجه النتفاء املسمى بانتفاء جزئه األجزاء مل يكن

صل ، فصلى ركعة وخرج بغري سالم ، أو         : وكـذلك يف الصفات واألفعال إذا قيل      
 .صم ، فصام بعض يوم ، مل يكن ممتثالً النتفاء معىن الصالة املطلقة والصوم املطلق : قيل

؛ ألن اإلكرام   أكرم هذا الرجل ، فأطعمه وضربه مل يكن ممتثال          : وكـذلك إذا قـيل    
 من كان يؤمن باهللا     (( : املطلـق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوؤه ،كما قال النيب             

))والـيوم اآلخر فليكرم ضيفه      
فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعاً ،مل يكن مكرماً له           )٣(

  .)٤(النتفاء أجزاء اإلكرام

  (#θè=çGø%$$sù: وهو عموم اجلمع ألفراده فهذا كالعموم يف قوله تعاىل    : وأمـا القسم الثاين   

t⎦⎫ Ï. Î ô³ßϑø9 $# )فإنه يعم كل مشرك )٥ ، . 

                                 
 ).٦/٤٤٢(، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١/١٦٥(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية : انظر ) ١(
 ) .٦(سورة املائدة آية رقم ) ٢(
) ٥٧٨٥(ح)  ٥/٢٢٧٣(جزء من حديث رواه البخاري يف األدب ، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه                 )  ٣(

 . بلفظه كالمها عن أيب هريرة ) ٤٧(ح) ١/٦٨(ومسلم يف اإلميان ، باب احلث على إكرام اجلار والضيف 
 ) .١٦٦-١/١٦٥(تيمية اقتضاء الصراط الستقيم البن : انظر) ٤(
 ) .٥(سورة التوبة آية رقم ) ٥(
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 ال يقتل   ((  وهو عموم اجلنس ألعيانه فهذا كالعموم يف قوله         : وأما القسم الثالث    
))مسلم بكافر 

 .)٢( فإنه يعم مجيع أنواع القتل ، واملسلم والكافر)١(

 : ولو أردنا أن نطبق ما ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللا من قواعد على قـول النيب                
 فمن أي أقسام العموم هي ، فإننا خنرج بنتيجة مؤداها أن هذا ليس من عموم                )) اعملـوا  ((

ل هو من عموم الكل ألجزائه ، وعلى        اجلـنس ألنواعه ، وليس من عموم اجلمع ألفراده ، ب          
هـذا التقدير لكي يكون العبد ممتثالً هلذا األمر فعليه اإلتيان جبميع أجزاء العمل ، أي يعمل                 
مجيع األسباب الشرعية ، وهذا هو األمر باختاذ األسباب ، وعلى هذا لو أتى ببعضها مل يكن                 

ع العمل من فعل الطاعات وترك      ممتـثالً النـتفاء معىن العمل املطلق الذي يشمل كل أنوا          
 . والسيئات املعاصي 

                                 
 عن علي   )  ٦٥١٧(ح)  ٦/٢٥٣٤(جزء من حديث رواه البخاري يف الديات باب ال يقتل املسلم بالكافر              )  ١(

 .بلفظه  
 ) .١٦٨-١/١٦٧(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية : انظر ) ٢(

mad
ومما أورده الشيخ من نصوص تأمر بأسباب معينة : قبل الكلام على ما ذكره الشيخ من النصوص في هذا الباب وإيراد تعليقه على تلك النصوص ينبغي التنبه لأمر هو أن الشيخ رحمه الله تعالى اعتنى بالجانب التطبيقي عند كلامه على الأسباب ، لأن الأمور الكلية العامة لا يمكن تحققها إلا معينة ، ومن هنا كان كلام الشيخ عن الأسباب كلاماً على على أمور معينة من الأسباب ، وليس على الأسباب بصفة عامة ، فهو مثلاً عندما يتكلم عن الأسباب لا يطرحها كقضية عامة ، بل تطرح بصورة جزئية تطبيقية محدودة ، كالأمر بالدعاء والتوكل باعتباره سبباً من الأسباب . يلاحظ أن الشيخ عندما تكلم عن الأمر بالأسباب تضمن كلامه نوعين من النصوص  وهو الأمر ببعض هذه الأمور من حيث كونها أسباب  .فمما تكلم عليه الشيخ رحمه الله تعالى الدعاء والتوكل ، فقد أورد أمر بهما الشارع ونص على أنهما من الأسباب ، ومن سوف اقتصر في هذا المقام على ما ذكره الشيخ من الأمر الصريح باتخاذ الأسباب من حيث كونها أسباب موصلة إلى مطلوبها أمر الشرع بالأعمال الصالحة ، وترك العجز والتقصير ، وهذا أمر عام باتخاذ الأسباب ؛ لأن الأعمال إنما هي أسباب للسعادة في الدنيا والآخرة ، وهذا يشمل كل أنواع الطاعات ، وورد الأمر بأعمال معينة هي جزء من الأعمال الصالحة ، وأخص منها ، كالدعاء ، والتوكل ، والتداوي ، وهي أسباب خاصة موصلة إلى المطلوب منها ، وكلام شيخ الإسلام عن الأمر بالأسباب لا يمكن حصره ؛ لأن كل كلامه في الدين والأمر باتباعه والدعوة إليه يعتبر من الأمر بالأسباب ، يقول ابن القيم رحمه الله : ’’ ‘‘ ومن هنا سوف اقتصر على القضية الأساسية في هذا الموضوع ، ألا وهي الأمر بالأسباب مع الإيمان بالقدر  ، لما حصل من ظن التنافي بينهما عند بعض الطوائف والفرق .شيخ الإسلام عندما تكلم عن الأمر بالأسباب تضمن كلامه نوعين من الأمر ، الأمر العام ، والأمر الخاص ، وكلا النوعين حصل فيه نزاع عند بعض الطوائف ، لكني سوف أترك الكلام على النوع الخاص وإنما تكلم على الخاصة بخصوصيتها مع دخولها في الأمر العام لما حصل من النزاع فيها من بعض الطوائف والفرق . وردت نصوص عديدة في تأمر باتخاذ الأسبابوهو الأمر بالعمل ، وقد ذكر في ذلك مجموعة كثيرة من النصوص فمن ذلك وشيخ الإسلام يورد تلك النصوص ويستدل بها على وجوب الأخذ بالأسباب ، وأنه لا منافاة بين القدر والأخذ بالأسباب ، بل ويبين أن شبهة التنافي قد طرحت في زمن الرسول ( ، ويورد من النصوص الكثير في هذا المقام ، فمما يورد :



  

 
 
 

 

 لثاملبحث الثا

  األسباببعدم االعتماد علىاألمر 
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 األمر بعدم االعتماد على األسباب

قبل أن أتكلم عن النهي عن االعتماد على األسباب ينبغي علي أن أبني معىن االعتماد               
ة النهي عن االعتماد على األسباب ومعناها       على األسباب أوالً ، مث أتطرق بعد ذلك إىل قضي         

 .وأدلتها 

أقامه ، وعمدت   : أصـله مأخوذ من عمد ، وعمد الشيء يعمده عمداً         : االعـتماد   
توكأ ، واعتمدت على    :  أي أقمته بعماد يعتمد عليه ، واعتمد على الشيء        : الشيء فانعمد   

 .)١(كلت عليهأي ات: اتكأت عليه ، واعتمدت عليه يف كذا :  الشيء

ومن خالل التعريف اللغوي لكلمة اعتمد يتضح لنا معىن االعتماد على األسباب ، أي              
 .التوكؤ واالتكال عليها 

واملـراد هـنا اعتماد القلب وتوكله على األسباب حبيث ال يكون هناك التفات إىل               
 السبب وتأثريه   مسببها وخالقها ، وهذا يف حقيقة األمر ناتج عن إميان تام وثقة مطلقة بفعل             

املستقل ، وليس يف املخلوقات ما يستحق هذا ، فإنه ليس يف الوجود سبب يستقل حبكم ،                 
بل كل سبب فهو مفتقر إىل أمور أخرى تضم إليه ، وله موانع وعوائق متنع موجبه ، وما مث                   

ء سبب مستقل باإلحداث إال مشيئة اهللا وحده ، فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ، وما شا                  
 )٢(خلقه باألسباب اليت حيدثها ، ويصرف عنه املوانع ، فال جيوز التوكل إال عليه سبحانه

وقد عاجل هذه املسألة شيخ اإلسالم رمحه اهللا عند حبث توحيد العبادة ، وبالتحديد               
عند مسألة التوكل على اهللا تعاىل واالستعانة به ، فإن األمر بالتوكل على اهللا وحده يقتضي                

 االعتماد على األسباب ؛ ألن حقيقة التوكل اعتماد القلب كلياً على اهللا جل                النهي عن 
                                 

 .مادة عمد ) ٣٩٩ص (ار الصحاح للرازي ، خمت) ٣/٣٠٣(لسان العرب البن منظور : انظر ) ١(
، منهاج السنة   )  ٨/١٦٩(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      ضمن   - عبد إال ربه     نمعىن قول علي ال يرجو    :  انظر)  ٢(

 ) .٣٦٧-٥/٣٦٦(النبوية البن تيمية 
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وعال وحده مع فعل السبب ، وهذه احلقيقة تنايف مسألة اعتماد القلب على األسباب فإذا                
أمر العبد بالتوكل على اهللا تعاىل وحده لزم من هذا األمر النهي عن االعتماد على األسباب                 

 . د أحدمها انتفى اآلخر ضرورة فهما نقيضان إذا وج

يذكر اهللا األسباب ويأمر بأن ال يعتمد عليها وال         ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      

  $tΒ:  يرجى إال اهللا ، قـال تعاىل ملا أنزل املالئكة          uρ  ã&s# yèy_  ª!$#  ωÎ)  3“ u ô³ç0  öΝ ä3s9  ¨⎦ È⌡ yϑôÜtGÏ9 uρ 

Ν ä3ç/θè=è%  ⎯Ïµ Î/  3  $tΒ uρ  ã óÇ̈Ζ9 $#  ωÎ)  ô⎯ ÏΒ  Ï‰Ψ Ïã  «!$#  Í“ƒÍ• yèø9 $#  ÉΟ‹ Å3utù: $#  )١( وقـال   :    βÎ)  ãΝ ä. ö ÝÇΖ tƒ  ª!$# 

Ÿξsù  |=Ï9$xî  öΝ ä3s9  (  βÎ) uρ  öΝ ä3ø9 ä‹ øƒs†  ⎯ yϑsù  # sŒ  “ Ï%©!$#  Ν ä. ã ÝÇΖ tƒ  .⎯ ÏiΒ  ⎯Ïν Ï‰ ÷èt/  3  ’n? tã uρ  «!$#  È≅ ª. uθtGuŠù=sù 

tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# )٣( ‘‘)٢(. 

وهـذا يقودنا إىل حبث التوكل وتأثريه ذلك أن إثباته يقتضي نفي ضده من االعتماد               
 .على األسباب 

 : حقيقة التوكل : أوالً 

الـتوكل عمل القلب ، وعبوديته اعتماداً على اهللا ، وثقة به ، والتجاء إليه ، وتفويضاً                 
ن يتخذ العبد ربه وكيالً له قد فوض إليه كما يفوض           أ: إلـيه ، ورضا مبا يقضيه ، وحقيقته       

املـوكل إىل وكيله العاِلم بكفايته وضته ونصحه وأمانته وخربته وحسن اختياره ، وهذا ال      
يـتم إال بالقيام بالسبب والتوكل على اهللا يف نفس السبب ، حبيث يكون قلبه مع اهللا وبدنه                  

 . )٤(مع السبب 

 : حقيقة التوكل وهو جيمع أصلني هبما تتحقق
                                 

 ) .١٢٦(سورة آل عمران آية رقم ) ١(
 ) .١٦٠(سورة آل عمران آية رقم ) ٢(
 ) . ١٠/٢٥٨( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -شرح دعوة ذي النون ) ٣(
 ) .٧٤٨-٢/٧٤٧(الروح البن قيم اجلوزية : انظر) ٤(
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علم  القلب ، وهو يقينه بكفاية وكيله ، وكمال قيامه مبا وكله إليه ، وأن     : أحـدمها   
 .غريه ال يقوم مقامه يف ذلك 

عمـل القلـب ، وهو سكونه إىل وكيله ، وطمأنينته إليه ، وتفويضه              : واآلخــر   
 له فوق رضاه بتصرفه     وتسليمه أمره إليه ، وأن غريه ال يقوم مقامه يف ذلك ، ورضاه بتصرفه             

 . )١(هو لنفسه 

وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على اهللا وحده          ’’ :  رمحه اهللا    يقول ابن القيم  
 فال يضره مباشرة األسباب مع خلو القلب من االعتماد عليها والركون اليها ، كما ال ينفعه               

توكلت علي اهللا مع اعتماده على غريه وركونه اليه وثقته به ، فتوكل اللسان شيء ،                : قوله
وتـوكل القلب شيء ، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء ، وتوبة القلب وإن مل                  

: توكلت على اهللا مع اعتماد قلبه على غريه ، مثل قوله          : يـنطق اللسان شيء ، فقول العبد      
 .)٢(‘‘ وهو مصر على معصيته مرتكب هلا تبت إىل اهللا ،

 : أمهية التوكل : ثانياً 

، وهذا  )٣(كـثرياً ما يذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا التوكل على اهللا تعاىل واالستعانة به             
راجـع إىل أمهية هذه القضية يف حياة املسلم وحاجته إليها ، فال صالح له ، وال فالح إال                   

ستعانة به ؛ ألن كل خري ونعمة تنال العبد فإمنا هي من اهللا ،              بالـتوكل على اهللا تعاىل ، واال      
وكـل شر ومصيبة تندفع عنه ، أو تكشف عنه ، فإمنا مينعها اهللا ، وإمنا يكشفها اهللا ، وإذا                    
جـرى مـا جرى من أسباهبا على يد خلقه فاهللا سبحانه هو خالق األسباب كلها ، سواء                  

                                 
 ) .٢٣٩ص (طريق اهلجرتني البن قيم اجلوزية : انظر) ١(
 ) .١٦٤ص (الفوائد البن القيم ) ٢(
 أربعني ورقة ذكر    قاعدة يف التوكل واإلخالص يف حنو     :  ولشيخ اإلسالم رسالة مستقلة يف هذا املوضوع تسمى         )  ٣(

، وابن عبداهلادي يف العقود     )  ٢٤٢ص  ( ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم       -ذلك ابن رشيق يف مؤلفات شيخ اإلسالم        
 . ومل أقف على تلك الرسالة ) ٣٠ص (الدرية 
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 كما حيدثه تعاىل حبركة املالئكة واجلن       كانـت األسـباب حركة حي باختياره وقصده ،        
واإلنـس والـبهائم ، أو حركة مجاد مبا جعل اهللا فيه من الطبع ، أو بقاسر يقسره كحركة                  
الـرياح واملـياه وحنو ذلك ، فاهللا خالق ذلك كله ، فإنه ال حول وال قوة إال به ، وما شاء               

 والتوكل عليه ، والدعاء له ،       كان وما مل يشأ مل يكن ، فالرجاء جيب أن يكون كله للرب ،             
فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر ، ولو مل يشأ الناس ، وإن مل يشأه ومل ييسره مل يكن                    

  .)١(وإن شاءه الناس

وقد أمر العبد بالتوكل على اهللا وحده يف القرآن أكثر مما أمر بالوضوء والطهارة من                
 .اجلنابة 

كل على اهللا واجب من أعظم الواجبات كما أن التو’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 واجب ، وقد أمر اهللا بالتوكل يف غري آية أعظم           اإلخالص هللا واجب وحب اهللا ورسوله       

  çν:  مما أمر بالوضوء والغسل من اجلنابة ، وى عن التوكل على غري اهللا قـال تعاىل               ô‰ ç6ôã $$sù 

ö≅ 2 uθs? uρ  Ïµ ø‹n=tã  )وقـال تعاىل   )٢ ،   :  ª!$#  Iω  tµ≈ s9 Î)  ωÎ)  uθèδ  4  ’n? tã uρ  «!$#  È≅ 2 uθtGuŠù=sù 

šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#  )٣(  وقال تعاىل ،  :  βÎ)  ãΝ ä. ö ÝÇΖ tƒ  ª!$#  Ÿξsù  |=Ï9$xî  öΝ ä3s9  (  βÎ) uρ  öΝ ä3ø9 ä‹ øƒs†  ⎯ yϑsù  # sŒ 

“ Ï%©!$#  Ν ä. ã ÝÇΖ tƒ  .⎯ ÏiΒ  ⎯Ïν Ï‰ ÷èt/  3  ’n? tã uρ  «!$#  È≅ ª. uθtGuŠù=sù  tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#  )وقال تعاىل   )٤ ،   :  tΑ$s%uρ  4© y›θãΒ 

ÇΠöθs)≈ tƒ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψ ä. Λ ä⎢Ψ tΒ# u™ «!$$Î/ Ïµ ø‹n=yèsù (# ûθè=ª. uθs? βÎ) Λ ä⎢Ψ ä. t⎦⎫ ÏϑÏ=ó¡ –Β )٦( ‘‘)٥(. 
                                 

 ) .٨/١٦٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن - عبد إال ربه نمعىن قول علي ال يرجو: انظر ) ١(
 ) .١٢٣( آية رقم سورة هود) ٢(
 ) .١٣(سورة التغابن آية رقم ) ٣(
 ) .١٦٠(سورة آل عمران آية رقم ) ٤(
 ) .٨٤(سورة  يونس آية رقم ) ٥(
 ) .٧/١٦( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -كتاب اإلميان الكبري البن تيمية ) ٦(
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التوكل أصل جلميع مقامات اإلميان واإلحسان      ’’ :  رمحه اهللا    ويقول العالمة ابن القيم   
 مرتلته منها مرتلة اجلسد من الرأس ، فكما ال يقوم الرأس            )١(]و....[وجلميع أعمال اإلسالم    

  .)٢(‘‘لبدن ، فكذلك ال يقوم اإلميان ومقاماته وأعماله إال على ساق التوكل إال على ا

 : العالقة بني التوكل والعبادة : ثالثاً 

لقد تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن العالقة بني التوكل والعبادة ، فجعل التوكل من               
ني اإلميان واإلسالم   العـبادة ، وفسر النصوص اليت تقرن بينهما بأا كالنصوص اليت تقرن ب            

 ، والنصوص اليت تقرن بني      والعمـل ، والنصوص اليت تقرن بني التقوى وطاعة الرسول           
الفحشاء والبغي واملنكر وحنوها ، حبيث أنه إذا قرن أحدمها باآلخر كان لكل لفظ منها معىن               

 يتناول  خيـتص به ، وإذا أفرد لفظ منها دخل فيه اآلخر ، فيكون اللفظ عند جترده وإفراده                
إذا : أنـواعاً ، وقد يعطف بعض تلك األنواع عليه ، فيكون مأموراً به خبصوصه مث قد يقال                

: بل أمر به خاصاً وعاماً كما يف قوله تعاىل        : عطف مل يدخل يف املعطوف عليه ، وقد يقال        

  ⎯Ïµ ÏGx6 Í×̄≈ n=tΒ uρ ⎯Ï&Í# ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒÎ ö9 Å_uρ Ÿ≅8 s3‹ ÏΒ uρ )٤)(٣(. 

فالـتوكل يـدخل يف العبادة ، وقد يعطف عليها ، وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا                 
 :سبعة مواضع انتظم فيها ذكر العبادة والتوكل ، وهي 

‰ x8$§ƒÎ) ß:  قوله تعاىل-١ ç7÷ètΡ x8$§ƒÎ) uρ Ú⎥⎫ ÏètGó¡ nΣ )٥(.  

                                 
 .ما بني املعكوفتني إضافة إىل النص حيتاج إليها الكالم املنقول ) ١(
 ) .٢٤٠ص ( طريق اهلجرتني البن القيم )٢(
 ) .٩٨(سورة البقرة آية رقم ) ٣(
 ضمن  -، شرح دعوة ذي النون      )  ٧/١٦٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -اإلميان الكبري   :  انظر فيما سبق  )  ٤(

الة ، رس )  ٤٥٨/  ١٠( ضمن نفس اموع     -، شرح كلمات لعبدالقادر يف فتوح الغيب        )  ٢٧٤/  ١٠(نفس اموع   
 ) .٨/٥٢٧(، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١/٨٩( ضمن جامع الرسائل -يف حتقيق التوكل 

 ) .٥(سورة الفاحتة آية رقم ) ٥(
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 Ïµ:  قوله تعاىل-٢ ø‹n=tã àM ù=2 uθs? Ïµ ø‹s9 Î) uρ Ü=ŠÏΡ é& )١(.  

 çν:  قوله تعاىل-٣ ô‰ ç6ôã $$sù ö≅ 2 uθs? uρ Ïµ ø‹n=tã  )٢(.   

 $uΖ:  قوله تعاىل-٤ −/ §‘ y7 ø‹n=tã $uΖ ù=ª. uθs? y7 ø‹s9 Î) uρ $sΨ ö; tΡ r& y7 ø‹s9 Î) uρ ãÅÁyϑø9 $# )٣(.  

≅ ö:  قوله تعاىل-٥ 2 uθs? uρ ’n? tã Çc‘y⇔ ø9 $# “ Ï%©!$# Ÿω ßNθßϑtƒ ôxÎm7y™ uρ ⎯Ïν Ï‰ ôϑut¿2 4 )٤(.  

≅ ö:  قوله تعاىل-٦ è% uθèδ ’Ïn1 u‘ Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ Ïµ ø‹n=tã àM ù=2 uθs? Ïµ ø‹s9 Î) uρ É>$ tGtΒ )٥(.  

. Íä:  قولـه تعاىل  -٧ øŒ$# uρ zΝ ó™ $# y7 În/ u‘ ö≅ −Gu; s? uρ Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ ÏFö; s? ∩∇∪ > §‘ É− Î ô³yϑø9 $# É> ÍøópR ùQ $# uρ Iω 
tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ çν õ‹ ÏƒªB $$sù Wξ‹ Ï. uρ )٧)(٦(. 

 : ويرجع شيخ اإلسالم رمحه اهللا سبب هذا االقتران ألسباب عدة منها 

 .  التوكل على اهللا تعاىل ، كما تقدمت اإلشارة إىل ذلك آنفاً  أمهية-١

                                 
 ) .١٠(سورة الشورى آية رقم ) ١(
 ) .١٢٣(سورة هود آية رقم ) ٢(
 ) .٤(سورة املمتحة آية رقم ) ٣(
 ) .٥٨(سورة الفرقان آية رقم ) ٤(
 ) .٣٠(قم سورة الرعد آية ر) ٥(
 ) .٩-٨(سورة املزمل آية رقم ) ٦(
 ضمن جمموع فتاوى شيخ     -قاعدة يف توحيد اإلهلية وإخالص العمل والوجه هللا          :  انظر فيما سبق من األدلة    )  ٧(

 ) .١/٢٢(اإلسالم 



    ١٣٩        األمر بعدم االعتماد على األسباب______________________________________________  

 

 أن التوكل والعبادة جيمعان الدين كله ، فالعبادة ال ميكن لإلنسان أن يأيت هبا إال                -٢
بالـتوكل على اهللا تعاىل واالستعانة به ، وهذا ليس خمتصاً باألمور الدنيوية فقط ، بل يدخل        

 .ملقصود األعظم من التوكل يف األمور األخروية ، بل هي ا

فإن التوكل أعم من التوكل يف مصاحل الدنيا فإن    ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا      
املـتوكل يتوكل على اهللا يف صالح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته وهذا أهم األمور إليه                

‰ x8$§ƒÎ) ß: وهلذا يناجي ربه يف كل صالة بقوله       ç7÷ètΡ x8$§ƒÎ) uρ Ú⎥⎫ ÏètGó¡ nΣ )ألن هذين   .... )١

 الكتب املرتلة يف    )٢(]علم[إن اهللا مجع    : جيمعـان الدين كله ، وهلذا قال من قال من السلف          
القرآن ، ومجع علم القرآن يف املفصل ، ومجع علم املفصل يف فاحتة الكتاب ، ومجع علـم                 

‰ x8$§ƒÎ) ß: ة الكتاب يف قولهفـاحت ç7÷ètΡ x8$§ƒÎ) uρ Ú⎥⎫ ÏètGó¡ nΣ )٤( ‘‘)٣(. 

 عـدم كفاية التوكل وحده دون عبادة ، فاهللا تعاىل ال يرضى بالتوكل بدون فعل                -٣
 .عبادة بدون توكل ، وهلذا يقترنان العبادة املأمور هبا شرعاً ، كما ال يرضى بفعل ال

واملقصود أن اهللا مل يأمر بالتوكل فقط ، بل أمر مع            ’’ :يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
الـتوكل بعـبادته وتقواه اليت تتضمن فعل ما أمر وترك ما حذر ، فمن ظن أنه يرضى ربه                   

ا يرضى اهللا عليه دون      بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان ضاالً ، كما أن من ظن أنه يقوم مب               
   . )٥(‘‘التوكل كان ضاالً 

                                 
 ) .٥(سورة الفاحتة آية رقم ) ١(
 ) .١٤/٧(ما بني املعكوفتني زيادة من موضع آخر يف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
 ) .٥(سورة الفاحتة آية رقم ) ٣(
 ) .١٠/١٨( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -التحفة العراقية يف األعمال القلبية البن تيمية ) ٤(
 ضمن جمموع   -شرح كلمات لعبدالقادر يف فتوح الغيب        :  ، وانظر )  ٨/٥٢٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم     )  ٥(

 ) .١٠/٤٩٢(فتاوى شيخ اإلسالم 



    ١٤٠        األمر بعدم االعتماد على األسباب______________________________________________  

 

 : تأثري التوكل: رابعاً 

يـناقش شيخ اإلسالم رمحه اهللا تأثري التوكل ، ويبني أنه سبب من األسباب ، فتأثريه                
كـتأثري األسباب ، بل هو من أقوى األسباب اليت حيصل هبا للعبد جلب النفع ودفع الضر ،             

عة من األدلة ، ويشرح وجه داللتها بالتفصيل ، فمما يورده           ويـورد على هذا األصل جممو     
 : رمحه اهللا 

⎯  :   قولـه تعاىل  -١ tΒ uρ  È, −Gtƒ  ©!$#  ≅ yèøg s†  …ã&©!  % [ ùøƒxΧ  ∩⊄∪  çµ ø%ã— ötƒuρ  ô⎯ ÏΒ  ß] ø‹xm  Ÿω  Ü=Å¡ tFøts†  4 

⎯ tΒ uρ ö≅ ª. uθtGtƒ ’n? tã «!$# uθßγsù ÿ…çµ ç7ó¡ xm 4 ¨βÎ) ©!$# àÏ=≈ t/ ⎯Ïν ÍøΒ r& 4 ô‰ s% Ÿ≅ yèy_ ª!$# Èe≅ ä3Ï9 &™ ó© x« # Y‘ ô‰ s% )١(.  

فبني أنه كاف من توكل عليه ،       ’’ : ه اآلية فيقول  يعلق شيخ اإلسالم رمحه اهللا على هذ      
هو حسب غري املتوكل كما هو حسب املتوكل        : يا حسب املتوكل ، فال يقال     : ويف الدعاء 

 ، فيمتنع يف مثل ذلك أن يكون        ألنـه علق هذه اجلملة على األوىل تعليق اجلزاء على الشرط          
 وألنه رتب احلكم على الوصف املناسب له ، فعلم أن توكله هو              كعدمه ؛  وجـود الشرط  

سبب كونه حسباً له ؛ وألنه ذكر ذلك يف سياق الترغيب يف التوكل كما رغب يف التقوى                  
فلـو مل حيصل للمتوكل من الكفاية ما ال حيصل لغريه مل يكن ذلك مرغباً يف التوكل ، كما                   

  .)٢(‘‘ الرزق من حيث ال حيتسب جعل التقوى سبباً للخروج من الشدة وحصول

⎪⎦ t:  قـولـه تعاىل   -٢ Ï%©!$# tΑ$s% ãΝ ßγs9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }¨$̈Ζ9 $# ô‰ s% (#θãèuΚ y_ öΝ ä3s9 öΝ èδ öθt± ÷z $$sù 

öΝ èδ yŠ# u“ sù $YΖ≈ yϑƒÎ) (#θä9$s%uρ $uΖ ç6ó¡ xm ª!$# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹ Å2 uθø9 $# )٣(.  

                                 
 ) .٣-٢(رة الطالق آية رقم سو) ١(
 ) .٨٩-١/٨٨( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف حتقيق التوكل البن تيمية ) ٢(
 ) .١٧٣(سورة آل عمران آية رقم ) ٣(



    ١٤١        األمر بعدم االعتماد على األسباب______________________________________________  

 

فمدحوه سبحانه بأنه نعم    ’’ : يشـرح شيخ اإلسالم رمحه اهللا داللة هذه اآلية فيقول         
ال يستحق املدح إن مل جيلب      : افينا اهللا   حسبنا اهللا ، أي ك    : الوكـيل ملا توكلوا عليه بقوهلم     

ملن  توكل عليه منفعة ويدفع عنه مضرة ، واهللا خري من توكل العباد عليه ، فهو نعم الوكيل                   
  . )١(‘‘جيلب هلم كل خري ويدفع عنهم كل شر 

. Íä:  قولـه تعاىل  -٣ øŒ$# uρ zΝ ó™ $# y7 În/ u‘ ö≅ −Gu; s? uρ Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ ÏFö; s? ∩∇∪ > §‘ É− Î ô³yϑø9 $# É> ÍøópR ùQ $# uρ Iω 
tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ çν õ‹ ÏƒªB $$sù Wξ‹ Ï. uρ )٢(.  

  $sΨ:  تعاىلوقال   ÷ s?# u™ uρ  © y›θãΒ  |=≈ tGÅ3ø9 $#  çµ≈ sΨ ù=yèy_uρ  “ Y‰ èδ  û© É_ t6Ïj9  Ÿ≅ƒÏ™¨u ó  Î)  ωr&  (#ρ ä‹ Ï‚−Gs?  ⎯ ÏΒ 

’ÏΤρ ßŠ Wξ‹ Å2 uρ )٣(.  

فأمر أن يتخذ   ’’ : يوضـح شـيخ اإلسالم رمحه اهللا وجه داللة هاتني اآليتني فيقول           
وكـيال ، وى أن يتخذ من دونه وكيال ؛ ألن املخلوق ال يستقل جبميع حاجات العبد ،                  
والـوكالة اجلائـزة أن يـوكَّل اإلنسان يف فعل يقدر عليه ، فيحصل للموكِّل بذلك بعض                 

البه كلها فال يقدر عليها إال اهللا ، وذلك الذي يوكِّله ال يفعل شيئا إال               مطلـوبه ، فأما مط    
مبشـيئة اهللا عز وجل وقدرته ، فليس له أن يتوكل عليه وإن وكَّله ، بل يعتمد على اهللا يف                    
تيسري ما وكَّله فيه ، فلو كان الذي حيصل للمتوكل على اهللا حيصل وإن توكل على غريه أو                  

ن اختاذ بعض املخلوقني وكيال أنفع من اختاذ اخلالق وكيالً وهذا من            حيصـل بال  توكل لكا     
  .)٤(‘‘أقبح لوازم هذا القول الفاسد 

                                 
 ) .١/٨٩( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف حتقيق التوكل البن تيمية ) ١(
 ) .٩-٨(سورة املزمل آية رقم ) ٢(
 ) .٢(سورة اإلسراء آية رقم ) ٣(
 ) .١/٨٩( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف حتقيق التوكل البن تيمية ) ٤(



    ١٤٢        األمر بعدم االعتماد على األسباب______________________________________________  

 

‰  $pκš:  قوله تعاىل-٤ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# y7 ç7ó¡ xm ª!$# Ç⎯ tΒ uρ y7 yèt7̈? $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# )١(.  

أي اهللا كافيك وكايف    ’’ : يوضح شيخ اإلسالم رمحه اهللا وجه داللة هذه اآلية فيقول         
 سواء اتبعوه أو مل     -مـن اتبعك من املؤمنني ، فلو كانت كفايته للمؤمنني املتبعني للرسول             

 هذه الكفاية ، وال كان لتخصصهم       يف] أثر[ مل يكـن لإلميان واتباع الرسول مث         -يتـبعوه   
هو خالقك وخالق من اتبعك من املؤمنني ،        : بـذلك معىن ، وكان هذا نظري أن يقــال        

  .)٢(‘‘ومعلوم أن املراد خالف ذلك 

 (#θä9$s%uρ $uΖ:  قـال تعاىل   -٥ ç6ó¡ xm ª!$# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹ Å2 uθø9 $# ∩⊇∠⊂∪ (#θç7n=s)Ρ $$sù 7π yϑ÷èÏΖ Î/ z⎯ ÏiΒ «!$# 

5≅ ôÒsùuρ öΝ ©9 öΝ æηó¡ |¡ ôϑtƒ Ö™ ûθß™ (#θãèt7̈? $# uρ tβ¨uθôÊÍ‘ «!$# 3 ª!$# uρ ρ èŒ @≅ ôÒsù AΟŠ Ïàtã )٣(.  

فعقب هذا اجلزاء   ’’ : يوضـح شـيخ اإلسالم رمحه اهللا وجه داللة هذه اآلية فيقول           
وصف والعمل حبرف الفاء وهي تفيد السبب ، فدل ذلك على أن ذلك       واحلكـم لـذلك ال    

الـتوكل هـو سبب هذا االنقالب بنعمة من اهللا وفضل ، وأن هذا اجلزاء جزاء على ذلك                  
 .)٤(‘‘العمل 

≅ ö:  قوله تعاىل-٦ 2 uθs? uρ ’n? tã «!$# 4 4‘x Ÿ2 uρ «!$$Î/ Wξ‹ Ï. uρ )٥(.  

وإذا كان كفى به    ’’ : يوضـح شـيخ اإلسالم رمحه اهللا وجه داللة هذه اآلية فيقول           
وكـيال فهذا خمتص به سبحانه ، ليس غريه من املوجودات كفى به وكيالً ، فإن من يتخذ                  

انة اهللا له ، وهو     وكـيال من املخلوقني غايته أن يفعل بعض املأمور ، وهو ال يفعلها إال بإع              
                                 

 ) .٦٤(سورة األنفال آية رقم ) ١(
 ) .٩٠ - ١/٨٩( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف حتقيق التوكل البن تيمية ) ٢(
 ) .١٧٤-١٧٣(سورة آل عمران آية رقم ) ٣(
 ) .١/٩٠(سائل  ضمن جامع الر-رسالة يف حتقيق التوكل البن تيمية ) ٤(
 ) .٣(سورة اآلحزاب آية رقم ) ٥(



    ١٤٣        األمر بعدم االعتماد على األسباب______________________________________________  

 

عاجـز عـن أكثر املطالب ، فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به وكيالً ، علم أنه                   
يفعل باملتوكل عليه ما ال حيتاج معه إىل غريه يف جلب املنافع ودفع املضار ، إذ لو تبقى شر                   
 مل يكـن كفـى به وكيال ، وهذا يقتضي بطالن ظن من ظن أن املتوكل عليه ال حيصل له                   

بـتوكله علـيه جلب منفعة وال دفع مضرة بل جيري عليه من القضايا ما كان جيري لو مل                    
 . )١(‘‘يتوكل عليه 

#  ß:   قولـه تعاىل  -٧ ôã $$sù  öΝ åκ÷] tã  öÏ øótGó™ $# uρ  öΝ çλm;  öΝ èδ ö‘ Íρ$x© uρ  ’Îû  Í ö∆F{ $#  (  # sŒÎ* sù  |M øΒ z• tã 

ö≅ ª. uθtGsù  ’n? tã  «!$#  4  ¨βÎ)  ©!$#  =Ïtä†  t⎦, Í# Ïj. uθtGßϑø9 $#  ∩⊇∈®∪  βÎ)  ãΝ ä. ö ÝÇΖ tƒ  ª!$#  Ÿξsù  |=Ï9$xî  öΝ ä3s9  (  βÎ) uρ  öΝ ä3ø9 ä‹ øƒs† 

⎯ yϑsù # sŒ “ Ï%©!$# Ν ä. ã ÝÇΖ tƒ .⎯ ÏiΒ ⎯Ïν Ï‰ ÷èt/ 3 ’n? tã uρ «!$# È≅ ª. uθtGuŠù=sù tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# )٢( .  

فأمره إذا عزم أن يتوكل على     ’’ : يعلـق شيخ اإلسالم رمحه اهللا على هذه اآلية فيقول         
  .)٣(‘‘اهللا ، فلو كان املتوكل ال يعينه على مثل ما عزم عليه مل يكن به عند العزم فائدة 

? ’n: ويشـرح قـوله تعـاىل      tã uρ «!$# È≅ ª. uθtGuŠù=sù tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ) فنهى عن  ’’ : فيقول   )٤

الذي ال يقدر عليه    الـتوكل على غريه ، وأمر بالتوكل عليه ؛ ليحصل للمتوكل عليه النصر              
غـريه ، وإال فاملتوكل على غريه يطلب منه النصر فإن كان ذلك املطلوب ال حيصل منه مل                  
يكـن لذكر انفراده بالنصر معىن ، فإنه على هذا القول نصره ملن توكل عليه كنصره ملن مل                   

  .)٥(‘‘يتوكل عليه ، وهذا يناقض مقصود اآلية 

                                 
 ) .١/٩٢( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف حتقيق التوكل البن تيمية ) ١(
 ) .١٦٠-١٥٩(سورة آل عمران آية رقم ) ٢(
 ) .٩٥-١/٩٤( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف حتقيق التوكل البن تيمية ) ٣(
 ) .١٦٠(سورة آل عمران آية رقم ) ٤(
 ) .١/٩٥( ضمن جامع الرسائل -الة يف حتقيق التوكل البن تيمية رس) ٥(



    ١٤٤        األمر بعدم االعتماد على األسباب______________________________________________  

 

  }§øŠs9:  قـولــه تعاىل   -٩ r& ª!$# >∃$s3Î/ …çν y‰ ö6tã ( y7 tΡθ èùÈcθsƒä†uρ š⎥⎪ Ï%©!$$Î/ ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ 4 

⎯ tΒ uρ È≅ Ï=ôÒãƒ ª!$# $yϑsù …çµ s9 ô⎯ ÏΒ 7Š$yδ )ــولـه)١ ≅ ö:  إىل قــ è% z© É< ó¡ xm ª!$# ( Ïµ ø‹n=tã ã≅ 2 uθtGtƒ 

tβθ è=Ïj. uθtGßϑø9 $# )٢(.  

ن اهللا يكفي   فبني أ ’’ : ويوضـح شيخ اإلسالم رمحه اهللا  وجه داللة هذه اآلية فيقول           
عـبده الذي يعبده ، الذي هو من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان الذين هم من                 
عباده املخلصني ، الذين هم من عباد الرمحن الذين ميشون على األرض هونا ، الذين هم من                 

  .)٣(‘‘عباد اهللا الذين يشربون من عني يفجروا تفجرياً 

≅  ã:   قولـه تعاىل  -١٠ ø? $# uρ  öΝ Îκön=tã  r't6tΡ  ?yθçΡ  øŒÎ)  tΑ$s%  ⎯Ïµ ÏΒ öθs) Ï9  ÏΘ öθs)≈ tƒ  βÎ)  tβ% x.  u ã9 x.  / ä3ø‹n=tæ 

’ÍΓ$s) ¨Β  “ ÎÏ. õ‹ s? uρ  ÏM≈ tƒ$t↔ Î/  «!$#  ’n? yèsù  «!$#  àM ù=2 uθs?  (# ûθãèÏΗ ødr'sù  öΝ ä. { øΒ r&  öΝ ä. u™ !% x. u à°uρ  ¢ΟèO  Ÿω  ô⎯ ä3tƒ  öΝ ä. á øΒ r& 

ö/ ä3ø‹n=tæ Zπ £ϑäî ¢ΟèO (# ûθàÒø%$# ¥’n<Î) Ÿωuρ Èβρ ãÏàΖ è? )٤(.  

فدعاهم إذا استعظموا ما يفعله     ’’ : يعلق شيخ اإلسالم رمحه اهللا على هذه اآلية فيقول        
? ’n: كـارهني لـه أن جيتمعوا مث يفعلوا به مـا يريدونه من اإلهالك ، وقال تعاىل                yèsù «!$# 

àM ù=2 uθs? )فلـوال أن حتقـيقه هذه الكلمة ، وهو توكله على اهللا ، يدفع ما حتداهم به                  )٥ 

وهذا ال جيوز ،    ودعـاهم إليه تعجيزاً هلم من مناجزته ، لكان قد طلب منهم أن يهلكوه ،                
  . )٦(‘‘وهذا طلب تعجيز هلم ، فدل على أنه بتوكله على اهللا يعجزهم عما حتداهم به 

                                 
 ) .٣٦(سورة الزمر آية رقم ) ١(
 ) .٣٨(سورة الزمر آية رقم ) ٢(
 ) .١/٩٥( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف حتقيق التوكل البن تيمية ) ٣(
 ) .٧١(سورة يونس آية رقم ) ٤(
 ) .٧١(سورة يونس آية رقم ) ٥(
 ) .١/٩٥( ضمن جامع الرسائل -قيق التوكل البن تيمية رسالة يف حت) ٦(



    ١٤٥        األمر بعدم االعتماد على األسباب______________________________________________  

 

  βÎ)  ãΑθ:   قولـه تعاىل عن هود ملا قال قومه        -١١ à) ¯Ρ  ωÎ)  y71u yIôã $#  âÙ÷èt/  $uΖ ÏFyγÏ9# u™ 

&™ ûθÝ¡ Î0  3  tΑ$s%  þ’ÏoΤÎ)  ß‰ Îκô−é&  ©!$#  (# ÿρ ß‰ pκô−$# uρ  ’ÏoΤr&  Ö™ ü“ Ít/  $£ϑÏiΒ  tβθ ä. Î ô³è@  ∩∈⊆∪  ⎯ ÏΒ  ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ  (  ’ÏΤρ ß‰‹Å3sù  $YèŠÏΗ sd  ¢ΟèO 

Ÿω  Èβρ ãÏàΖ è?  ∩∈∈∪  ’ÏoΤÎ)  àM ù=ª. uθs?  ’n? tã  «!$#  ’Ïn1 u‘  Οä3În/ u‘ uρ  4  $̈Β  ⎯ ÏΒ  >π −/ !# yŠ  ωÎ)  uθèδ  8‹ Ï{# u™  !$pκÉJ uŠÏ¹$uΖ Î/  4  ¨βÎ)  ’Ïn1 u‘ 

4’n? tã 7Þ¨u ÅÀ 8Λ⎧ É) tGó¡ –Β )١(.  

وكذلك هود يشهد اهللا وإياهم     ’’ : يعلق شيخ اإلسالم رمحه اهللا على هذه اآلية فيقول        

 ’ÏΤρ: أنه بريء مما يشركونه باهللا مث يتحداهم ويعجزهم بقوله         ß‰‹Å3sù $YèŠÏΗ sd ¢ΟèO Ÿω Èβρ ãÏàΖ è? 

∩∈∈∪ ’ÏoΤÎ) àM ù=ª. uθs? ’n? tã «!$# ’Ïn1 u‘ Οä3În/ u‘ uρ 4 $̈Β ⎯ ÏΒ >π −/ !# yŠ ωÎ) uθèδ 8‹ Ï{# u™ !$pκÉJ uŠÏ¹$uΖ Î/  )ــه   )٢ ــني أن  ب

توكل على من أخذ بنواصي األنفس وبسائر الدواب ، فهو يدفعكم عين ألين متوكل عليه ،                
كان قد أغراهم باإليقاع به ، ومل يكن لذكر توكله          ولو كان وجود التوكل كعدمه يف هذا ل       

 .)٣(‘‘فائدة 

 : أثر االعتماد على األسباب 

وخـتاماً أود أن أشري إىل مسألة ذكرها شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف موضوع االعتماد               
علـى األسـباب ، وهي اآلثار املترتبة على اعتماد العبد على األسباب وهي كثرية ، ومن                 

 : أبرزها ما يلي

 .  وقوع العبد يف الشرك -١

فالقلب ال يتوكل إال على من يرجوه ، فمن رجا          ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
قـوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غري ناظر إىل                     

                                 
 ) .٥٦-٥٤(سورة هود آية رقم ) ١(
 ) .٥٦-٥٥(سورة هود آية رقم ) ٢(
 ) .١/٩٥( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف حتقيق التوكل البن تيمية ) ٣(



    ١٤٦        األمر بعدم االعتماد على األسباب______________________________________________  

 

عليه إال خاب اهللا كـان فيه نوع توكل على ذلك السبب ، وما رجا أحد خملوقاً  أو توكل              

⎯ ظـنه فـيه ؛ فإنه مشرك           tΒ uρ õ8Î ô³ç„ «!$$Î/ $yϑ̄Ρ r( s3sù §yz š∅ ÏΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# çµ à sÜ÷‚tFsù ã ö©Ü9 $# ÷ρ r& 

“ Èθôγs? Ïµ Î/ ßw†Íh9 $# ’Îû 5β% s3tΒ 9,‹ Åsy™ )٢( ‘‘)١(.  

 ، ذلك أن    )٣(االلتفات إىل األسباب شرك يف التوحيد     : ومـن هـنا قال بعض السلف      
االلـتفات إىل األسباب هو اعتماد القلب عليها وخوفها ورجاؤها واالطمئنان إليها والثقة             

 .ذا عدل هللا تعاىل بغريه التامة فيها واالستناد عليها ، وه

وأصل  الشرك أن تعدل باهللا تعاىل خملوقاته يف بعض          ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
مـا يستحقه وحده ، فإنه مل يعدل أحد باهللا شيئاً من املخلوقـات يف مجيع األمور ، فمن                  

  .)٤(‘‘عبد غريه أو توكـل عليه فهو مشـرك به 

سباب خسران العبد وعدم حتقق مطلوبه ؛ ألن املخلوق          من آثار االعتماد على األ     -٢
ليس عنده للعبد نفع وال ضرر ، وال عطاء وال منع ، وال هدى وال ضالل ، وال نصر                    ’’  

وال خذالن ، وال خفض وال رفع ، وال عز وال ذل ، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره                    
 عنه غريه ، وإذا أصابه بنعمة مل        وهداه وأسبغ عليه نعمه ، فإذا مسه اهللا بضر فال يكشفه           

 $̈Β ËxtGø:  ، قال تعاىل)٥(‘‘يرفعها عنه سواه ، وأما العبد فال ينفعه وال يضره إال بإذن اهللا         tƒ 

ª!$#  Ä¨$̈Ψ= Ï9  ⎯ ÏΒ  7π uΗ ÷q §‘  Ÿξsù  y7 Å¡ ôϑãΒ  $yγs9  (  $tΒ uρ  ô7 Å¡ ôϑãƒ  Ÿξsù  Ÿ≅ Å™ öãΒ  …çµ s9  .⎯ ÏΒ  ⎯Ïν Ï‰ ÷èt/  4  uθèδ uρ  â“ƒÍ• yèø9 $# 

ãΛ⎧ Å3utù: $#  )٦(   وقال تعاىل ،   :  βÎ) uρ  y7 ó¡ |¡ ôϑtƒ  ª!$#  9h ÛØÎ/  Ÿξsù  y# Ï©% Ÿ2  ÿ…ã&s!  ωÎ)  uθèδ  (  χ Î) uρ  x8ôŠÍãƒ 

                                 
 ) .٣١(سورة احلج آية رقم ) ١(
 ) . ١٠/٢٥٧(م  ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسال-شرح دعوة ذي النون ) ٢(
 ) .١٠/٢٥٧(املصدر السابق : انظر ) ٣(
 ) .١/٣٤٤(االستقامة البن تيمية ) ٤(
 ) .١/٢٧( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -قاعدة يف توحيد اإلهلية وإخالص العمل والوجه هللا ) ٥(
 ) .٢(سورة فاطر آية رقم ) ٦(



    ١٤٧        األمر بعدم االعتماد على األسباب______________________________________________  

 

9 ösƒ¿2  Ÿξsù  ¨Š!# u‘  ⎯Ï&Í# ôÒx Ï9  4  Ü=ŠÅÁãƒ  ⎯Ïµ Î/  ⎯ tΒ  â™ !$t± o„  ô⎯ ÏΒ  ⎯Ïν ÏŠ$t6Ïã  4  )وقال )١   :  ö≅ è%  ΟçF÷ƒu™ usùr&  $̈Β 

tβθ ãã ô‰ s?  ⎯ ÏΒ  Èβρ ßŠ  «!$#  ÷βÎ)  z’ÏΤyŠ# u‘ r&  ª!$#  Ah ÛØÎ/  ö≅ yδ  £⎯ èδ  àM≈ x Ï±≈ x.  ÿ⎯Ïν Îh àÑ  ÷ρ r&  ’ÏΤyŠ# u‘ r&  >π yϑômuÎ/  ö≅ yδ 

 ∅ èδ àM≈ s3Å¡ ôϑãΒ ⎯Ïµ ÏGuΗ ÷q u‘ 4 ö≅ è% z© É< ó¡ xm ª!$# ( Ïµ ø‹n=tã ã≅ 2 uθtGtƒ tβθ è=Ïj. uθtGßϑø9 $# )٣( )٢(  .  

 مـن آثـار االعتماد على األسباب حصول الضرر للعبد من جهة اعتماده على               -٣
 .املخلوق ، فإنه خيذل من تلك اجلهة 

إن اعتماده على املخلوق وتوكله عليه يوجب       ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
 معلوم باالعتبار واالستقراء ، ما      الضـرر من جهته ، فإنه خيذل من تلك اجلهة ، وهو أيضاً            

علق العبد رجاءه وتوكله بغري اهللا إال خاب من تلك اجلهة ، وال استنصر بغري اهللا إال خذل ،         

 (#ρ: وقـد قال اهللا تعاىل     ä‹ sƒªB $# uρ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# Zπ yγÏ9# u™ (#θçΡθ ä3u‹Ïj9 öΝ çλm; # x“ Ïã ∩∇⊇∪ ξx. 4 tβρ ãà õ3u‹y™ 

öΝ ÎκÌEyŠ$t7ÏèÎ/ tβθ çΡθ ä3tƒuρ öΝ Îκön=tã # ƒ‰ ÅÊ )٥(‘‘)٤( . 

⎯ : وقال تعاىل  tΒ uρ õ8Î ô³ç„ «!$$Î/ $yϑ̄Ρ r( s3sù §yz š∅ ÏΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# çµ à sÜ÷‚tFsù ã ö©Ü9 $# ÷ρ r& “ Èθôγs? Ïµ Î/ 

ßw†Íh9 $# ’Îû 5β% s3tΒ 9,‹ Åsy™ )وقـال تعاىل    )٦ ،  : ω ö≅ yèøg rB yìtΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) uyz# u™ y‰ ãèø) tGsù $YΒθ ãΒ õ‹ tΒ 

Zωρ ä‹ øƒ¤Χ )٨)(٧( . 

                                 
 ) .١٠٧(سورة  يونس آية رقم ) ١(
 ) .٣٨(قم سورة  الزمر آية ر) ٢(
 ) .١٨/١٨٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -شرح حديث إين حرمت الظلم على نفسي : انظر) ٣(
 ) .٨٢-٨١(سورة مرمي آية رقم ) ٤(
 ) .١/٢٩( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -قاعدة يف توحيد اإلهلية وإخالص العمل والوجه هللا ) ٥(
 ) .٣١(سورة احلج آية رقم ) ٦(
 ) .٢٢(إلسراء آية رقم سورة  ا) ٧(
 ) .٨/١٦٥( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -معىن قول علي ال يرجون عبد إال ربه : انظر) ٨(



 

 
 
 

 املبحث الرابع

 عدم  استقاللية األسباب املعينة



    ١٤٩     عدم استقالل األسباب املعينة __________________________________________________  

 

 اللية األسباب املعينةعدم  استق

إن حبث مسألة عدم استقالل األسباب تقتضي أن نعرف معىن االستقالل عند العرب ، 
 . واملراد به هنا ، لكي يكون إدراكنا له مفصالً وتصورنا تاماً 

ولقـد تكلمت العرب عن كلمة االستقالل ، وذكر هلا عندهم معان متعددة ، فمن               
 : ذلك

 . ه كقلَّه وأقلَّه  احلمل والرفع ، استقل-١

ض للطريان وارتفع يف اهلواء ،      :  العلو واالرتفاع ، ومنه استقل الطائر يف طريانه          -٢
 . ارتفعت : أناف ، واستقلت السماء : واستقل النبات

 . ذهبوا واحتملوا سارين وارحتلوا :  الذهاب واالرحتال ، ومنه واستقل القوم-٣

 .اً إذا شخص من حمله لفرط غضبه  القيام ، ومنه استقل فالن غضب-٤

 . هو ال يستقل هبذا أي ال يطيقه :  الطاقة ، يقال-٥

 ، واالستبداد   )١(هو مستقل بنفسه أي ضابط أمره مستبد به       :  االسـتبداد ، يقال    -٦
استبد باألمر يستبد به استبداداً إذا انفرد به دون غريه ، واستبد برأيه              :  االنفـراد ، يقـال    

  .)٢(انفرد به

انفراد أحدها بالتأثري يف مسبباته ، وهذا ال حيصل إال إذا           : واملراد باستقالل األسباب    
 . كان ذلك السبب ذا قدرة وطاقة على ذلك 

                                 
، تاج العروس   )  ٤/٤٠(، القاموس احمليط للفريوزآبادي     )  ١١/٥٦٦(لسان العرب البن منظور     :  انظر فيما سبق    )  ١(

 ) .٨٧ ، ٨/٨٥(للزبيدي 
 ) .٣/٨١(ر لسان العرب البن منظو: انظر ) ٢(



    ١٥٠     عدم استقالل األسباب املعينة __________________________________________________  

 

ولقـد نـاقش شيخ اإلسالم رمحه اهللا هذه املسألة يف موضوع توحيد الربوبية ، فمن                
 الربوبية  الذي من مقتضاه      املعلـوم أن إثبات أسباب مستقلة بالتأثري فيه احنراف يف توحيد          

اإلميـان بأنه ال خالق إال اهللا تعاىل ، فال يستقل شيء سواه بإحداث أمر من األمور ، بل ما                    
شـاء كـان وما مل يشأ مل يكن ، وكل ما سواه إذا قدر سبباً فال بد له من شريك معاون                       

ب متعاونة وهلا  وضد معوق ، فليس يف املخلوقات ما يستقل بإبداع شيء ، ولكن هناك أسبا             
 .فاعل هو سببها 

أنه ال خالق إال اهللا ، فال يستقل        : فتوحيد الربوبية ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا     
شيء سواه بإحداث أمر من األمور ، بل ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ، فكل ما سواه إذا              

 إحداث أمر من قـدر سـبباً فال بد له من شريك معاون وضد معوق ، فإذا طلب مما سواه             
األمـور ، طلـب منه ما ال يستقل به وال يقدر وحده عليه ، حىت ما يطلب من العبد من                     

  .)١(‘‘األفعال االختيارية ال يفعلها إال بإعانة اهللا له 

 : أدلة هذه القاعدة

 :  ويورد شيخ اإلسالم رمحه اهللا أدلة كثرية على هذه القاعدة ، منها 

ن كل دليل يف القرآن على توحيد الربوبية  يعترب دليالً على             أدلة الربوبية ، حيث أ     -١
عـدم اسـتقالل األسـباب ملا بني إثبات الربوبية واستقالل األسباب من تناقض منطقي ،                
فيقتضـي إثـبات أحدمها نفياً لآلخر ، وبالتايل فإثبات الربوبية هللا تعاىل وحده معناه عدم                

مسببَّه ، ووجه ذلك أن استقالل األسباب معناه        استقالل أي سبب من األسباب بالتأثري يف        
أن يكون السبب وحده كافياً يف حصول مسبَّبه ، وهذا يقتضي أن يكون ذلك السبب املعني                

 . رباً ملسبَّبه املعني ، وهذا ما يتناىف مع ربوبية اهللا تعاىل العامة جلميع الكائنات 

                                 
 ) .١٠/٣٣١( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -شرح دعوة ذي النون ) ١(



    ١٥١     عدم استقالل األسباب املعينة __________________________________________________  

 

ملخلوقات رباً لشيء من    فال يكون شيء من ا    ’’ :يقـول شـيخ اإلسـالم رمحه اهللا         
املخلـوقات ربوبية مطلقة أصالً ، إذ رب الشيء من يربه مطلقاً من مجيع جهاته وليس هذا                 

 . إال هللا رب العاملني 

ال يقل أحدكم اسق     ((: وهلـذا منع يف شريعتنا من إضافة الرب إىل املكلفني كما قال           
)) ربك أطعم ربك  

 )٢(]ملالك ابن نضلة   [ النيب    خبالف إضافته إىل غري املكلفني كقول      )١(
))أرب إبل أنت أم رب شاء  ((: اجلشمي

 . رب الثوب والدار :  ، وقوهلم)٣(

فإنه ليس يف هذه اإلضافة ما يقتضي عبادة هذه األمور لغري اهللا ، فإن هذا ال ميكن فيها  
طرها على أمر ال يتغري ، خبالف املكلفني فإم ميكن أن يعبدوا غري اهللا كما عبد                فـإن اهللا ف   

املشركون به من اجلن واإلنس غريه ، فمنع من اإلضافة يف حقهم حتقيقاً للتوحيد الذي بعث                
اهللا بـه رسـله وأنزل به كتبه ، وهلذا مل يكن شيء يستلزم وجود املفعوالت إال مشيئة اهللا                  

ـاء اهللا كان ، وإن مل يشأ ذلك غريه ، وما مل يشأ ال يكون ، ولو شاءه                  وحـده ، فما ش    
 . مجيع اخللق 

                                 
) ٢/٩٠١(عبدي أو أميت    :  جزء من حديث رواه البخـاري يف العتق ، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله               )  ١(
) ٤/١٧٦٥(والسيد  ، ومسلم يف ألفاظ من األدب وغريها ، باب حكم إطالق لفظ العبد واألمة واملوىل                )  ٢٤١٤(ح
 . ، واللفظ ملسلم كلهم من حديث أيب هريرة ) ٢٢٤٩(ح
بني معكوفتني تعديل من قبل احملقق ، وأكثر املصادر على تسمية الراوي             ]  ملالك بن عوف  [  جاء يف املطبوعة    )  ٢(

 بأيب  مالك بن نضلة اجلشمي وهو صحايب قليل احلديث ، روى عنه ابنه عوف وهو تابعي مشهور يكىن ويشتهر                   
/٢٧(، ذيب الكمال للمزي     )  ٤/٣٢٠(، سنن الترمذي    )  ٧/٢١(مصنف ابن أيب شيبة     :  انظر يف االسم    .  األحوص  
، ذيب  )  ٣/٣٣٥(اإلصابة البن حجر    :  ، وانظر يف الترمجة     )  ٢/٩٥(، تفسري القرآن العظيم البن كثري       )  ١٦٣

 ) .   ٥١٨ ص(، تقريب التهذيب البن حجر ) ٢٢-١٠/٢١(التهذيب البن حجر 
، والنسائي يف الكربى يف التفسري باب قوله        )  ٨٨٣(ح)  ٢/٣٩٠(، واحلميدي يف مسنده     )  ٤/١٣٦(رواه أمحد   )  ٣(

١٩/٢٨٢(، والطرباين يف الكبري     )  ١١١٥٥(ح)  ٦/٣٣٨]  (١٠٣:املائدة    [ ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة         تعاىل  
 . كلهم من حديث مالك بن نضلة بنحوه ) ٦٢٢(ح) ٢٨٣-
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وإذا عـرف أنـه لـيس يف املخلوقات ما هو مستقل مبفعول وال معلول ، فليس يف                  
املخلوقات ما هو رب لغريه أصال ، بل فعل كل خملوق له فيه شريك ، وقد يكون له مانع ،                    

 .)١(‘‘صانع تعاىل ووحدانيته وهذا مما يدل على إثبات ال

 : وفيما يلي بعض أدلة الربوبية 

 ãΝ:  قوله تعاىل-١ à6 Ï9¨sŒ ª!$# öΝ ä3š/ u‘ ( Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ß, Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ ó© x« )٢(.  

≅ ö: ه تعاىل قول-٢ yδ ô⎯ ÏΒ @, Ï=≈ yz ã öxî «!$# )٣(  

‰ ß:  قوله تعاىل-٣ ôϑysø9 $# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# )٤(.  

 فقرها إىل اهللا تعاىل واحتياجها إليه ، حيث         ويدخل ضمن ربوبية اهللا تعاىل للمخلوقات     
أن ذلـك يوجب عدم غناها عنه ، وانتفاء استقالهلا بالتأثري يف غريها ، وهذا االحتياج أمر                 

 .توجبه ذواا ويدل عليه حدوثها 

والصواب أن األشياء مفتقرة إىل اخلالق لذواا ال        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
تقرة إليه ، بل فقرها الزم هلا ال ميكن أن تكون غري مفتقرة إليه ، كما                ألمـر آخر جعلها مف    

أن غناء الرب وصف الزم له ال ميكن أن يكون غري غين ، فهو غين بنفسه ال بوصف جعله                   
غنياً ، وفقر األشياء إىل اخلالق وصف هلا وهى معدومة وهى موجودة ، فإذا كانت معدومة                

  .)٥(‘‘مفتقر إىل اخلالق ،كان معناه أنه ال يوجد إال باخلالق وهو : فقيل عن مطر ينتظر نزوله

                                 
 ) .٣٤٢-٩/٣٤١(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ١(
 ) .١٠٢(سورة  األنعام آية رقم ) ٢(
 ) .٣(سورة فاطر آية رقم ) ٣(
 ) .٢(سورة الفاحتة آية رقم ) ٤(
 ) .١/٤٦( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -قاعدة يف توحيد اإلهلية وإخالص الوجه والعمل هللا ) ٥(



    ١٥٣     عدم استقالل األسباب املعينة __________________________________________________  

 

 مجـيع أدلة التوكل املتضمنة إلفراد اهللا تعاىل بالتوكل والنهي عن التوكل على ما               -٢
سواه ؛ ألا تستلزم أن غري اهللا ال يستقل بأي تأثري مطلقاً ، ولو كان له شيء من االستقالل                   

، )١(ىل بالتوكل وي عن التوكل على غريه وقد تقدم ذكرها         ملـا أمـر العبد بإفراد اهللا تعا       

 $sΨ: ونذكـر منها هنا قولـه تعاىل      ÷ s?# u™ uρ © y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# çµ≈ sΨ ù=yèy_uρ “ Y‰ èδ û© É_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏ™¨u ó  Î) ωr& 

(#ρ ä‹ Ï‚−Gs? ⎯ ÏΒ ’ÏΤρ ßŠ Wξ‹ Å2 uρ )٢(. 

  .)٣(وقد تقدم ذكر تعليق شيخ اإلسالم رمحه اهللا على هذا الدليل فيما سبق

 :  ما جاء من األدلة داالً على وجود الند والشريك لكل خملوق كقولـه تعاىل             -٣

⎯ ÏΒ uρ Èe≅ à2 >™ ó© x« $sΨ ø) n=yz È⎦ ÷⎫ y ÷̀ρ y— ö/ ä3̄=yès9 tβρ ãª. x‹ s? )٤(. 

والزوج يراد به النظري    ’’ : ويشرح شيخ اإلسالم رمحه اهللا وجه داللة هذه اآلية فيقول         
إال له شريك وند ، والرب سبحانه وحده        املماثل والضد املخالف وهو الند ، فما من خملوق          

هو الذي ال شريك له وال ند ، بل ما شاء كان وما مل يشاء مل يكن ، وهلذا ال يستحق غريه                      
أن يسمى خالقاً وال رباً مطلقا وحنو ذلك ؛ ألن ذلك يقتضي االستقالل واالنفراد باملفعول               

 .)٥(‘‘املصنوع وليس ذلك إال هللا وحده 

دلة داالً على انتفاء ملكية املخلوق وشركته يف أي شيء مع اهللا              ما جاء من األ    -٤

≅  È:  كقولـه تعاىل  è%  (#θãã ôŠ$#  š⎥⎪ Ï%©!$#  Λ ä⎢ ôϑtã y—  ⎯ ÏiΒ  Èβρ ßŠ  «!$#  (  Ÿω  šχθà6 Ï=ôϑtƒ  tΑ$s) ÷WÏΒ  ;ο §‘ sŒ  ’Îû 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  Ÿωuρ  ’Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  $tΒ uρ  öΝ çλm;  $yϑÎγŠÏù  ⎯ ÏΒ  78ö Å°  $tΒ uρ  …çµ s9  Ν åκ÷] ÏΒ  ⎯ ÏiΒ  9Îγsß  ∩⊄⊄∪  Ÿωuρ  ßìxΖ s? 

                                 
 ) . ١٤٤ - ١٣٦ص (انظر ) ١(
 ) .٢(سورة اإلسراء آية رقم ) ٢(
 ) .١٤١ص(انظر ) ٣(
 ) .٤٩(سورة الذاريات آية رقم ) ٤(
 ) .٢/٣٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٥(
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èπ yè≈ x ¤±9 $#  ÿ…çν y‰Ψ Ïã  ωÎ)  ô⎯ yϑÏ9  šχ ÏŒr&  …çµ s9  4  )حيث فيها نفي ملكية املخلوق ألي شيء ، ونفي      )١ 

 يف  شركته يف أي شيء ، ولو كانت األسباب ذات تأثري مستقل لكان هلا ملكية أو شركة                
 .شيء  

فغري اهللا ال مالك    ’’  :  وقد شرح شيخ اإلسالم رمحه اهللا وجه داللة هذه اآلية فقال           
لشيء ، وال شريك يف شيء ، وال هو معاون للرب يف شيء ؛ بل قد يكون له شفاعة إن                     
كان من املالئكة واألنبياء والصاحلني ، ولكن ال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له ، فالبد                  

ن للشافع أن يشفع ، وأن يأذن للمشفوع له أن يشفَع له ، ومن دونه ال ميلكون                   أن يأذ 
الشفاعة البتة ، فال يصلح من سواه ألن يكون إهلا معبوداً ، كما ال يصلح أن يكون خالقاً                   
رازقاً ، ال إله إال هو وحـده ال شـريك لـه ، لـه امللك ، وله احلمد وهو على كل                    

 .)٢(‘‘شيء قدير 

 جاء من األدلة داالً على انتفاء املشيئة من العبد إال مبشيئة اهللا تعاىل                   ما -٥

⎯    :  كقولـــه تعـاىل  yϑÏ9  u™ !$x©  öΝ ä3Ζ ÏΒ  βr&  tΛ⎧ É) tGó¡ o„  ∩⊄∇∪  $tΒ uρ  tβρ â™ !$t± n@  HωÎ)  βr&  u™ !$t± o„  ª!$#  > u‘ 

š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $#  )٣(   وقولـه تعاىل ،   :  ¨βÎ)  ⎯Ïν É‹≈ yδ  ×ο uÏ. õ‹ s?  (  ⎯ yϑsù  u™ !$x©  x‹ sƒªB $#  4’n<Î)  ⎯Ïµ În/ u‘  Wξ‹ Î6y™ 

∩⊄®∪  $tΒ uρ  tβρ â™ !$t± n@  HωÎ)  βr&  u™ !$t± o„  ª!$#  4  ¨βÎ)  ©!$#  tβ% x.  $̧ϑŠÏ=tã  $Vϑ‹Å3xm  ∩⊂⊃∪  ã≅ ½z ô‰ ãƒ  ⎯ tΒ  â™ !$t± o„  ’Îû 

⎯Ïµ ÏFuΗ ÷q u‘  4  t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ ©à9 $# uρ  £‰ tã r&  öΝ çλm;  $¹/# x‹ tã  $JΚ‹ Ï9 r&  )وقوله تعاىل   )٤ ،   :  ⎯ yϑsù  u™ !$x©  …çν uŸ2 sŒ  ∩∈∈∪  $tΒ uρ 

tβρ ãä. õ‹ tƒ  HωÎ)  βr&  u™ !$t± o„  ª!$#  4  uθèδ  ã≅ ÷δ r&  3“ uθø) −G9 $#  ã≅ ÷δ r& uρ  Ïο uÏ øópR ùQ $#    )حيث تتضمن هذه اآليات      )٥ ، 

                                 
 .) ٢٣-٢٢(سورة سبأ آية رقم ) ١(
 ) .١٣/٢٠٥( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -الفرقان بني احلق والباطل ) ٢(
 ) .٢٩-٢٨(سورة التكوير آية رقم ) ٣(
 ) .٣١-٢٩(سورة اإلنسان آية رقم ) ٤(
 ) .٥٦-٥٥(سورة املدثر آية رقم ) ٥(
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 ال ميكنه أن يفعل شيئاً أو حىت يشاء إال مبشيئة اهللا             - وهو سبب من األسباب      -بد  أن الع 
 . تعاىل ، وهذا ينفي عنه االستقاللية يف الفعل والتأثري 

فال  يستقل شيء    ’’ : وقد شرح شيخ اإلسالم رمحه اهللا وجه داللة هذه اآليات فقال          
مل يشأ مل يكن ، فكل ما سواه إذا         سـواه بإحداث أمر من األمور ، بل ما يشاء كان ، وما              

قـدر سبباً فال بد له من شريك معاون ، وضد معوق ، فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من                    
األمـور  طلـب مـنه ما ال يستقل به وال يقدر وحده عليه ، حىت ما يطلب من العبد من                      

 مبا خيلقه فيه من اإلرادة      األفعـال االختيارية ال يفعلها إال بإعانة اهللا له ، كأن جيعله فاعالً هلا             
اجلازمـة ، وخيلقـه له من القدرة التامة ، وعند وجود القدرة التامة واإلرادة اجلازمة جيب                 

 . وجود املقدور 

فمشـيئة اهللا وحده مستلزمة لكل ما يريده فما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن وما                  
أمور خارجة عن مقدوره إن مل يعنه       سـواه ال تستلزم إرادته شيئاً بل ما أراده ال يكون إال ب            

  .)١(‘‘الرب هبا مل حيصل مراده ، ونفس إرادته ال حتصل إال مبشيئة اهللا تعاىل 

 : أمثلة هذه القاعدة 

وال يكتفـي شيخ اإلسالم رمحه اهللا بذكر القاعدة ، بل يتبعها يف أكثر األحيان بأمثلة                
 هلذه القاعدة ، وسوف أذكر هنا بعض        تطبيقية ، ذلك أن تلك األمثلة هي النماذج الواقعية        

 : ما أورده من أمثلة على هذه القاعدة 

 . املالئكة ، فاملالئكة سبب من األسباب وتنطبق عليها نفس القاعدة -١

واملالئكة إمنا هي سبب من األسباب كما يف خلق         ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
فخ فيها وهذا ال يوجب اخللق ، بل هو         املسـيح مـن غري أب فجربيل إمنا كان مقدوره الن          

                                 
 ) .١٠/٣٣١( ضمن جمموع الفتاوى -شرح دعوة ذي النون ) ١(



    ١٥٦     عدم استقالل األسباب املعينة __________________________________________________  

 

وما يتولد عن أفعال املالئكة وغريهم ليسوا مستقلني        .... مبنـزلة اإلنزال يف حق غري املسيح       
به ، بل هلم فيه شركة كطمس أبصار اللوطية وقلب مدينتهم ، وكذلك النصر إمنا يقدرون                

  .)١(‘‘على القتال كاإلنس ، والنصر هو من عند اهللا 

 أفعـال البشر ، فوالة األمر من أكثر الناس قدرة على التصرف ومع ذلك ال                 يف -٢
 . يستقلون بالتأثري 

ووالة األمور املدبرون للمدائن واجليوش ال يستقل       ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
أحدهم مبفعول إن مل يكن له من يعينه عليه ، وإال فقوله وعمله أعراض قائمة به ال جتاوزه ،                   

ـ  ل مـا يصدر خارجاً عنه فمتوقف على أسـباب أخرى خارجة عن حمـل قدرته             وكـ
  .  )٢(‘‘وفعله 

 يف الطبيعـيات ، يكثر شيخ اإلسالم رمحه اهللا من ضرب األمثلة يف هذا الباب ،                 -٣
 وغريهم إمنا كان نزاعهم يف هذا األصل        ولعـل ذلـك ألن أكثـر من نازع من األشاعرة          

 األوىل ، ولذا جند شيخ اإلسالم رمحه اهللا ينوع يف ضرب األمثلة ، فتارة يضرب                بالدرجـة 
 ، وإذا   )٣(فالنار ال حترق إال إذا كان احملل قابالً ، فال حترق السمندل           ’’ : املثل بالنار ، فيقول   

   .)٤(‘‘شاء اهللا منع أثرها كما فعل بإبراهيم عليه السالم 

ثل باملطر وحصول النبات ، فاملطر سبب حلصول النبات وهو غري       وتـارة يضـرب امل    
 . مستقل بذلك 

                                 
 ) .١٠٧٢-٢/١٠٧٠(النبوات لشيخ اإلسالم ) ١(
 ) .٩/٣٤١(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ٢(
لسان العرب  : انظر. كذا يف كتب اللغة ومل أقف على حقيقة هذا الطائر           . طائر باهلند ال حيترق بالنار      : السَّمندل  ) ٣(

 ) . ٧/٣٨٣(، تاج العروس للزبيدي ) ١/٣٩٨(، والقاموس احمليط ) ١١/٣٤٨(البن منظور 
جمموع فتـاوى شـيخ اإلسالم    :  ، وانظر )  ٥/٥٢١( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -شرح حديث الرتول    )  ٤(
)١٨/٣٢٣. ( 



    ١٥٧     عدم استقالل األسباب املعينة __________________________________________________  

 

فاملطر وحده ال ينبت النبات إال مبا ينضم إليه من اهلواء والتراب ’’ : يقـول رمحه اهللا   
وغـري ذلـك ، مث الزرع ال يتم حىت تصرف عنه اآلفات املفسدة له ، والطعام والشراب ال            

بدن من األعضاء والقوى ، وجمموع ذلك ال يفيد إن مل تصرف            يغـذى إال مبـا جعل يف ال       
  . )١(‘‘املفسدات 

وتارة يضرب املثل حبصول احلمل عند املرأة ، فمجرد إنزال املاء ال يكفي يف حصول               
 . الولد 

وكذلك الولد ال يولد مبجرد إنزال املاء يف الفرج  بل كم من    ’’ : يقـول رمحـه اهللا      
ال بد من أن اهللا شاء خلقه ، فتحبل املرأة وتربيه يف الرحم وسائر ما               أنزل ومل يولد له ، بل       

  . )٢(‘‘يتم به خلقه من الشروط وزوال املوانع 

 : آثار هذه القاعدة 

يـرتب شيخ اإلسالم رمحه اهللا على هذه القاعدة تطبيقات عملية هامة ، فال يبحث               
منهج عملي تطبيقي يف حياة العبد ،       هـذه املسـألة حبثاً فلسفياً جتريداً ، بل حيول هذا إىل             

ويـربطها بـأهم مطلب يف حياة العبد ، املطلب الذي ألجله خلق اهللا اخللق وأنزل الكتب                  
فريق يف اجلنة وفريق يف السعري ، وهو مطلب         : وأرسـل الرسل وانقسم الناس به إىل فريقني       

 . العبودية هللا تعاىل وحده 

ادر على كل شيء ، وهو وحده الذي ميلك الضر          فإنه إذا كان اهللا تعاىل وحده هو الق       
والـنفع واخلري والشر ، فال ينبغي أن يعبد إال هو ، وال يلجأ يف كشف الضر إال إليه ، وال                     

 .حيب لذاته إال هو 

                                 
جمموع فتاوى  :  ، وانظر   )  ٨/١٦٧( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -معىن قول علي ال يرجون عبد إال ربه         )  ١(

 ) .٨/٧٠(شيخ اإلسالم 
 .) ٨/٧٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
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وكل سبب معني فإمنا هو جزء من املقتضي ، فليس          ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
ى مقتضياً ومسي سائر ما يعينه شروطاً ، فهذا نزاع يف الوجود شيء واحد هو مقتضياً وإن مس       

البد من وجود املقتضي والشروط وانتفاء املوانع ، وأما أن يكون يف            : لفظي ، وحينئذ فيقال   
 . املخلوقات علة تامة تستلزم معلوهلا فهذا باطل 

ومن عرف هذا حق املعرفة انفتح له باب توحيد اهللا ، وعلم أنه ال يستحق ألن يدعى                 
غـريه فضـالً عـن أن يعبد غريه ، وال يتوكل على غريه ، وال يرجى غريه ، وهذا مربهن     
بالشـرع والعقل ، وال فرق يف ذلك بني األسباب العلوية والسفلية وأفعال املالئكة واألنبياء               
واملؤمـنني وشفاعتهم وغري ذلك من األسباب ، فإن من توكل يف الشفاعة أو الدعاء على                

هذا أيضا سبب من األسباب فهذا      : جل صاحل أو حنو ذلك ، قيل لـه       ملـك أو نـيب أو ر      
الشافع والداعي ال يفعل ذلك إال مبشيئة اهللا وقدرته ، بل شفاعة أهل طاعته ال تكون إال ملن                  

 Ÿωuρ šχθãèx: يرضـاه كما قـال تعـاىل ô± o„ ωÎ) Ç⎯ yϑÏ9 4© |Ó s? ö‘ $# )٢( ‘‘)١(. 

فغري اهللا ال جيوز أن يكون مستعاناً به متوكالً عليه ؛ ألنه ال يستقل              ’’ : ويقول أيضاً   
بفعـل شيء أصالً ، فليس من األسباب ما هو مستقل بوجود املسبَّب لكن له شريك فيه ،                  

 . ة تامة إال مشيئة اهللا فما شاء اهللا كان ، وما مل يشأ مل يكن وما مث عل

وكذلك ال جيوز أن يكون غريه معبوداً مقصوداً لذاته أصالً ، فإن ذلك ال يصلح له ،                 

 $tΒ: وهلذا كان الشرك غالباً على بين آدم ، كما قال تعاىل           uρ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ã nYò2 r& «!$$Î/ ωÎ) Ν èδ uρ 

tβθ ä. Î ô³–Β )فيكون أحدهم عبداً لغري اهللا متأهلاً لـه ، مما حيبـه وجيلـه ويكرمـه وخيافه )٣  

                                 
 ) .٢٨(سورة األنبياء آية رقم ) ١(
 ) .١٦٨-٨/١٦٧( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -معىن قول علي ال يرجون عبد إال ربه ) ٢(
 ) .١٠٦(سورة يوسف آبة رقم ) ٣(
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تعس عبد الدرهم تعس عبد اخلميصة        ((:  يف احلديث الصحيح   ويرجوه ، حىت قال النيب      
))  ، تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقشسخطإن أعطي رضي وإن منع 

)٢( ‘‘)١(.  
وال يكتفـي شيخ اإلسالم رمحه اهللا هبذا الربط بني القضيتني ، بل يربط هبذه القاعدة                

 ذكرها ، وهي مسألة دفع السبب       مسألة أخرى ال تقل أمهية عن مسألة توحيد اإلهلية املتقدم         
بالسـبب ، فإذا كان السبب له شروط وموانع ، فهذا يعين أنه ميكن للعبد دفعها ومنعها ،                  
فينبغـي علـى العبد أن يدفع األسباب بعضها ببعض ، فيدفع اجلوع باألكل ، ويدفع الربد                 

ب مستقالً  باللـباس ، والعطش بالشرب ، والسيئات باحلسنات وحنو ذلك ، ولو كان السب             
 .بالتأثري ملا أمكن دفعه أو منعه 

مجيع احلوادث كائنة بقضاء اهللا وقدره ، وقد أمرنا         ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
اهللا سـبحانه أن نـزيل الشر باخلري حبسب اإلمكان ، ونزيل الكفر باإلميان والبدعة بالسنة                 

 أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب         واملعصـية بالطاعة من أنفسنا ومن عندنا ، فكل من كفر          
وإن كان ذلك بقدر اهللا ، وعليه أن يأمر غريه باملعروف وينهاه عن املنكر حبسب اإلمكان ،                 
وجياهد يف سبيل اهللا ، وإن كان ما يعمله من املنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر اهللا ،                 

قدر ، بل يفعل ما أمر اهللا       لـيس لإلنسـان أن يدع السعي فيما ينفعه اهللا به متكالً على ال             
  . )٣( ‘‘ورسوله 

                                 
، وابن ماجة يف الزهد باب يف       )  ٢٧٣٠(ح)  ٣/١٠٥٧(رواه البخاري يف اجلهاد باب احلراسة يف سبيل اهللا           )  ١(

قد يكون بعلم   مربع ،     كساء رقيق     :اخلميصةو.   بنحوه   كالمها عن أيب هريرة     )  ٤١٣٦(ح)  ٢/١٣٨٦(املكثرين  
انظر   .  واخلمائص من لباس أشراف العرب    ،  صفر وأمحر وأسود    أويكون  ،    وقد يكون أبيض معلماً   ،  وبغري علم   

 ) .١/٤٨٣(، وفتح الباري البن حجر ) ٢٠/١١٠(التمهيد البن عبدالرب 
 ) .٤٥٨-٢/٤٥٧(يس اجلهمية لشيخ اإلسالم بيان تلب) ٢(
 ) .٨/٥٤٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
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 .صفات اهللا تعاىل : املطلب األول

الكـالم على السببية يف أفعال اهللا يقتضي مين الكالم أوالً على صفات اهللا جل وعال                
 تفصيل وأدلة ، ومن مث أتطرق إىل موضوع السببية يف           ومـنها أفعال اهللا تعاىل وما فيها من       

 .أفعال اهللا تعاىل 
  ¬!uρ:  ال شـك أن اهللا تعـاىل لـه األمساء احلسىن والصفات العلى كما قال تعاىل               

â™ !$oÿ ôœF{ $# 4© o_ ó¡ çtù: $# çνθ ãã ôŠ$$sù $pκÍ5 ( )فلـه جل وعال الكمال املطلق التام من مجيع الوجوه يف           )١ ،

أمسائـه وصفاته وأفعاله ، وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة ، فهم يثبتون ما أثبته اهللا تعاىل                 
 ،   ، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ، أو نفاه عنه رسوله              لنفسـه ، أو أثبته له رسوله        

  }§øŠs9: يف وال حتريف وال تعطيل بل على مقتضى قوله تعاىل         مـن غـري متثـيل وال تكي       

⎯Ïµ Ï=÷WÏϑx. Ö™ ó© x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ãÅÁt7ø9 $# )٢(.  

أن يوصف اهللا   : الباب  القول الشامل يف مجيع هذا      ’’ :  رمحه اهللا    شيخ اإلسالم يقول  
 ومبا وصفه به السابقون األولون ، ال يتجاوز         مبـا وصـف به نفسه أو وصفه به رسوله           

ال يوصف اهللا إال مبا وصف به نفسه أو :  رضى اهللا عنهالقـرآن واحلديث ، قال اإلمام أمحد     
 .ديث  ال يتجاوز القرآن واحلوصفه به رسوله 

 من غري أم يصفون اهللا مبا وصف به نفسه ومبا وصفه به رسوله    : ومذهب السلف 
 .حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل 

ونعلـم أن مـا وصف اهللا به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز وال أحاجى ، بل معناه                    
 أعلم اخللق مبا    يعـرف من حيث يعرف مقصود املتكلم بكالمه ، ال سيما إذا كان املتكلم             

 .يقول ، وأفصح اخللق يف بيان العلم ، وأفصح اخللق يف البيان والتعريف والداللة واإلرشاد 
                                 

 ) .١٨٠(سورة األعراف آية رقم ) ١(
 ) .١١(سورة الشورى آية رقم ) ٢(
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وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء ال يف نفسه املقدسة املذكورة بأمسائه وصفاته               
 له وال يف أفعالـه ، فكمـا نتيقن أن اهللا سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة ، فكذلك              

 .صفات حقيقة ، وهو ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله 

وكـل مـا أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن اهللا مرته عنه حقيقة ، فإنه سبحانه مستحق                 
للكمـال الذي ال غاية فوقه ، وميتنع عليه احلدوث المتناع العدم عليه ، واستلزام احلدوث                

 . )١(‘‘دث إيل محِدث ، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعاىل سابقة العدم ، والفتقار احملُ

 ينقسم إىل قسمني    ومـا وصف اهللا تعاىل به نفسه يف كتابه أو على لسان رسول              
 : باعتبار تعلقه مبشيئة اهللا تعاىل وقدرته

وهي ما توصف به الذات مع عدم تعلق املشيئة          : الصـفات الذاتية  : القسـم األول  
 . )٢(احلياة والعلو والوجه واليدين وحنوها من الصفاتوالقدرة به ك

وقد دلت النصوص الشرعية مع العقل والفطرة على إثبات هذه الصفات ، فمما ورد              
 :يف ذلك 

≅ ö:  قوله تعاىل-١ 2 uθs? uρ ’n? tã Çc‘y⇔ ø9 $# “ Ï%©!$# Ÿω ßNθßϑtƒ )٣(.  

? θèδuρ ’Ì :قوله تعاىل -٢ yèø9 $# ÞΟŠ Ïàyèø9 $# )٤( .  

                                 
 ) .٢٧-٥/٢٦ (شيخ اإلسالم ضمن جمموع فتاوى -الفتوى احلموية الكربى ) ١(
 ) .٢/٨٨ (يخ اإلسالمالصفدية لش: انظر) ٢(
 ) .٥٨( الفرقان آية رقم سورة) ٣(
 ) .٢٥٥(سورة البقرة آية رقم ) ٤(
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+ 4’s :قوله تعاىل -٣ ö7tƒuρ çµ ô_uρ y7 În/ u‘ ρ èŒ È≅≈ n=pg ù: $# ÏΘ# uø. M}$# uρ )١( .  

/ tΑ$s% ß§ŠÏ=ö :قوله تعاىل -٤ Î* ¯≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ βr& y‰ àfó¡ n@ $yϑÏ9 àM ø) n=yz £“ y‰ u‹Î/  )٢( .  

وهي ما توصف به الذات مما يتعلق مبشيئة اهللا          : الصفات االختيارية : القسـم الثاين    
تعاىل وقدرته من الصفات ، مبعىن أنه سبحانه يفعلها إذا شاء كيف شاء مىت شاء  كاالستواء                  

  .)٣(واإلتيان وايء والرضى والغضب وحنوها

 : وقد دلت النصوص الشرعية على إثبات هذه الصفات فمما ورد يف ذلك 

≈⎯ ß :قوله تعاىل -١ uΗ ÷q §9 $# ’n? tã Ä¸ öyèø9 $# 3“ uθtGó™ $# )٤( .  

≅ ö :ه تعاىل ـول ق -٢ yδ tβρ ãÝàΨ tƒ HωÎ) βr& ãΝ ßγuŠÏ? ù'tƒ ª!$# ’Îû 5≅ n=àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$yϑtóø9 $# èπ x6 Í×̄≈ n=yϑø9 $# uρ 

z© ÅÓ è%uρ ãøΒ F{ $#  )٥( .  

™ u :قوله تعاىل -٣ !% y ùρ y7 š/ u‘ à7 n=yϑø9 $# uρ $y |¹ $y |¹ )٦(.  

© z :قوله تعاىل -٤ ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ ÷Ζ tã  )٧(.  

                                 
 ) .٢٧(سورة الرمحن آية رقم ) ١(
 ) .٧٥(سورة ص آية رقم ) ٢(
 ) .٢/٨٩ (يخ اإلسالمالصفدية لش: انظر) ٣(
 ) .٥(سورة طه آية رقم ) ٤(
 ) .٢١٠(سورة البقرة آية رقم ) ٥(
 ) .٢٢(سورة الفجر آية رقم ) ٦(
 ) .٨( آية رقم سورة البينة) ٧(



    ١٦٥      السببية يف أفعال اهللا تعاىل _____________________________________________________  

⎯  :قوله تعاىل  -٥ tΒ uρ ö≅ çFø) tƒ $YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ ÏdϑyètG–Β …çν äτ !# u“ yfsù ÞΟ̈Ψ yγy_ # V$Í#≈ yz $pκÏù |=ÅÒxî uρ ª!$# 

Ïµ ø‹n=tã …çµ uΖ yès9 uρ £‰ tã r& uρ …çµ s9 $¹/# x‹ tã $VϑŠÏàtã )١( . 

ء واإلتيان وايء والرتول وحنو     وهذه الصفات منها ما هو من باب األفعال كاالستوا        
ذلـك ، ومنها ما هو من باب األقوال والكلمات ، ومنها ما هو من باب األحوال كالفرح                  
والغضـب واإلرادات والرضـا والضـحك وحنو ذلك ، ومنها ما هو من بـاب العلوم                

 .)٢(واإلدراكات كالسمع والبصر والعلم باملوجود بعد العلم بأنه سيوجد

معلوم بالسمع اتصاف اهللا تعاىل باألفعال االختيارية       ’’  : سالم رمحه اهللا  شيخ اإل يقول  
القائمـة بـه كاالستواء إىل السماء واالستواء على العرش والقبض والطي واإلتيان والرتول               
وحنـو ذلـك ، بل واخللق واإلحياء واإلماتة ، فإن اهللا تعاىل وصف نفسه باألفعال الالزمة                 

ل املتعدية كاخللق ، والفعل املتعدي مستلزم للفعل الالزم ، فإن الفعل            كاالسـتواء ، وباألفعا   
ال بـد لـه من فاعل سواء كان متعدياً إىل مفعول أو مل يكن ، والفاعل ال بد له من فعل                       
سـواء كان فعله مقتصراً عليه أو متعدياً إىل غريه ، والفعل املتعدي إىل غريه ال يتعدى حىت                  

 . بد له من الفاعل ، وهذا معلوم مسعاً وعقالً  يقوم بفاعله ، إذ كان ال

أمـا السمع فإن أهل اللغة العربية اليت نزل هبا القرآن بل وغريها من اللغات متفقون                
أكل فالن الطعام وشرب الشراب ، فإنه       : قام فالن ، وقعد ، وقال     : على أن اإلنسان إذا قال    

ا يف الفعل الالزم وزيادة إذ كلتا اجلملتني ال بـد أن يكون يف الفعل املتعدي إىل املفعول به م     
فعلية ، وكالمها فيه فعل وفاعل ، والثانية امتازت بزيادة املفعول ، فكما أنه يف الفعل الالزم                 

 .معنا فعل وفاعل ، ففي اجلملة املتعدية معنا أيضا فعل وفاعل وزيادة مفعول به 

                                 
 ) .٩٣(سورة النساء آية رقم ) ١(
 ) .٤/٢٣(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر ) ٢(
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م بالفاعل كما يف اجلملة األوىل بل     اجلملة الثانية ليس فيها فعل قائ     :  ولـو قـال قائل    
الفعل الذي هو أكل وشرب نصب املفعول من غري تعلق بالفاعل أوالً ، لكان كالمه معلوم                

هذا الفعل تعلق بالفاعل أوالً كتعلُّق قام وقعد مث تعدى إىل املفعول ففيه             : الفساد ، بل يقال   
 .زع فيه اثنان من أهل اللسان ما يف الفعل الالزم وزيادة التعدي ، وهذا واضح ال يتنا

“  uθèδ: فقولـه تعـاىل  Ï%©!$# t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$§ƒr& §Ν èO 3“ uθtGó™ $# ’n? tã 

Ä¸ ó yêø9 $#  )مقتصر ال يتعدى  فإذا     : متعد إىل املفعول به ، والثاين     : أوهلما:   ، تضمن فعلني   )١

 §Ν: كـان الـثاين وهو قوله تعاىل       èO 3“ uθtGó™ $#      فعالً متعلقاً بالفاعل ، فقوله  :  , n=yz  

املفعول خلق مل يتعلق بالفاعل ، بل نصب        : كذلك بال نزاع بني أهل العربية ، ولو قال قائل         
 .به ابتداء ، لكان جاهال ، بل يف خلق ضمري يعود إىل الفاعل ، كما يف استوى 

وأما من جهة العقل فمن جوز أن يقوم بذات اهللا تعاىل فعل الزم له كايء واالستواء                
وحنـو ذلك ، مل ميكنه أن مينع قيام فعل يتعلق باملخلوق كاخللق والبعث واإلماتة واإلحياء ،                 

 جوز أن تقوم به صفة ال تتعلق بالغري كاحلياة ، مل ميكنه أن مينع قيام الصفات                 كمـا أن من   
وهلذا مل يقل أحد من العقالء بإثبات أحد        ،  املـتعلقة بالغري كالعلم والقدرة والسمع والبصر        

الضـربـني دون اآلخـر ، بل قد يثبت األفعال املتعدية القائمة به كالتخليق من ينازع يف                 
 .ة كايء واإلتيان ، وأما العكس فما علمت به قائالً األفعال الالزم

 وإذا كـان كذلك كان حدوث ما حيدثه اهللا تعاىل من املخلوقات تابعاً ملا يفعله من                
أفعالـه االختـيارية القائمـة بنفسه ، وهذه سبب احلدوث ، واهللا تعاىل حي قيوم مل يزل                  

هذا قد قاله العلماء األكابر من أهل السنة        موصـوفاً بأنه يتكلم مبا يشاء ، فعال ملا يشاء ، و           
                                 

 ) ٤(سورة احلديد آية رقم ) ١(
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واحلـديث ونقلـوه عن السلف واألئمة وهو قول طوائف كثرية من أهل الكالم والفلسفة               
  .)١( ‘‘املتقدمني واملتأخرين بل هو قول مجهور املتقدمني من الفالسفة

 ه حلول احلوادث  واعترضـت بعـض الفرق على إثبات الصفات االختيارية باستلزام         
بـذات اهللا جل وعال ، وماال خيلو من احلوادث فهو حادث ، وما يقبل حلول احلوادث مل                  
خيل منها ، وذلك يستلزم دوام احلوادث والتسلسل فيها ، وهو ممنوع ؛ ألنه يؤدي إىل إثبات      

   . )٢(حوادث ال أول هلا ، وبالتايل يؤدي إىل القول بقدم العامل

 ، إن كان املقصود باحلوادث      وهـذا االعتراض يستفصل فيه عن لفظ حلول احلوادث        
املخلـوقات ، فال شك أن ذات اهللا ال حتلها املخلوقات أبداً ، وإن كان املقصود باحلوادث                 

وله الصفات االختيارية ، فال ريب أن اهللا متصف هبا ، فقد وصف نفسه بذلك ووصفه رس               
                 بـتلك الصفات ، وال يضرها التسمية الباطلة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فهذا 

االعتـراض ال يرد على مذهب السلف ؛ فإم يفرقون بني اخللق واملخلوق ، فاخللق صفة                
قائمـة بـذات اهللا سبحانه وتعاىل وهي من صفات الفعل ، واملخلوق هو الكائن املنفصل                 

 .عدوماً ، بل يرد على من ال يفرقون بني اخللق واملخلوق احلادث بعد أن كان م

إن القول بدوام الفعل من اهللا ، مبا فيه الفعل املتعدي يقتضي دوام   : ولكـن قـد يقال    
احلـوادث املخلوقة ، تبعاً لدوام الفعل املتعدي ، وجياب عن ذلك بأنه ال حمذور فيه إذا كان         

مل يكن ، فإن غاية ما يف هذا األمر حصول          كـل فـرد مـن أفراد احلوادث كائناً بعد أن            
 . )٣(التسلسل يف احلوادث ، وهذا ال مينعه أهل السنة واحلديث

                                 
 ) .٥-٢/٣(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ١(
 ) .٤٩ص (، معامل أصول الدين للرازي ) ٤٦-٤٥ص (اإلرشاد للجويين : انظر) ٢(
،   )  ٢٦٣–  ٢٦٢ ،   ٢/٢١٩ ،   ٣٦٥ ،   ٣٥١ ،   ١/٣٢١(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية       :   فيما سبق    انظر)  ٣(

 ) . ٢/٦٨ ، ١٣ ، ١/١٠ (شيخ اإلسالمالصفدية ل
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وقـد أجاب شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذا االعتراض وغريه بأجوبة مفصلة ، بسط               
فـيها مذهب أهل السنة واجلماعة ، وأجاب عن كل ما يستشكل حول ذلك وأيد كالمه                

 واملتكلمني ودحض شبههم وآراءهم ،      الصاحل ، ورد على الفالسفة    بـنقول عـن السلف      
 .، وفيما يلي مقتطفات من رده على هذا االعتراض )١(وذلك يف كثري من كتبه

مثل هذه املقدمة وأمثاهلا منشأ غلط كثري من الناس ، فإا تكون لفظاً             : قيل’’ : أوالً  
، وأحد نوعيها معلوم صادق ، واآلخر ليس كذلك ، فيلتبس           جممـالً يتـناول حقاً وباطالً       

املعلـوم منها بغري املعلوم ، كما يف لفظ احلادث واملمكن واملتحيز واجلسم واجلهة واحلركة                
والتركيب وغري ذلك من األلفاظ املشهورة بني النظار اليت كثر فيها نزاعهم ، وعامتها ألفاظ               

 الختالف االصطالحات ، وإما بطريق     )٢(طريق االشتراك جمملـة تتـناول أنواعا خمتلفة إما ب       
 مع اختالف األنواع ، فإذا فسر املراد وفصل املتشابه تبني احلق من الباطل واملراد               )٣(التواطؤ

  .)٤(‘‘من غري املراد 

 أومهوا الناس أن مرادهم أنه ال يكون حمالً          )) ال حتله احلوادث     ((: وإذا قالوا ’’ : ثانياً  
للـتغريات واالسـتحاالت وحنـو ذلـك من األحداث اليت حتدث للمخلوقني ، فتحيلهم                
وتفسـدهم وهـذا معىن صحيح ، ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم                

 ال يقدر على استواء أو  بنفسـه وال لـه كالم وال فعل يقوم به يتعلق مبشيئته وقدرته ، وأنه              
                                 

 .ومن أبرز كتبه يف هذا الباب كتابه املسمى درء تعارض العقل والنقل ) ١(
احلقيقة :  انظر.  فظ سهيل يقال على الرجل وعلى الكوكب        االتفاق يف اللفظ والتباين يف املعىن كل      :  االشتراك هو   )  ٢(

 ) .٢٠/٤٢٧( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -وااز 
االتفاق يف اللفظ واملعىن كأمساء األجناس مثل لفظ الرسول والوايل والقاضي والرجل             :  األول:  التواطؤ نوعان   )  ٣(

البياض :  أصل املعىن مع التفاوت والتفاضل فيه ويسمى املشكك مثاله        االتفاق يف اللفظ و   :  واملرأة واإلمام وحنوها ، الثاين    
: انظر.  املقول على بياض الثلج القوي وبياض العاج الضعيف والسواد املقول على سواد القار القوي وسواد احلبشة                  

، الرد على   )  ٢٠/٤٢٧( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -، احلقيقة وااز    )  ٣٦-٨/٣٥(منهاج السنة البن تيمية     
 ) .١٥٦ص (املنطقيني البن تيمية 

 ) .١٢١-١/١٢٠(درء تعارض العقل والنقل ) ٤(
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نزول أو إتيان أو جميء ، وأن املخلوقات اليت خلقها مل يكن منه عند خلقها فعل أصالً ، بل                   
عـني املخلـوقات هي الفعل ، ليس هناك فعل ومفعول وخلق وخملوق ، بل املخلوق عني                 

  .)١(‘‘اخللق  واملفعول عني الفعل وحنو ذلك 

 سبب نفيهم للصفات االختيارية هبذه احلجة       هللاشيخ اإلسالم رمحه ا   حلـل   : ثالـثاً   
 :وهذا أوجبه أصالن هلم’’ :فقال

أن الفعـل عندهم هو املفعول واخللق هو املخلوق ، فهم يفسرون أفعاله             : أحـدمها 

, t: املـتعدية مثل قوله تعاىل     n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ  )وأمثاله أن ذلك وجد بقدرته        )٢ ، 

وأكثر ... مـن غري أن يكون منه فعل قام بذاته ، بل حاله قبل أن خيلق وبعد ما خلق سواء                    
 ...قاً غري املخلوقالناس خالفوهم يف هذا األصل وأثبتوا له تعاىل فعالً قائماً بذاته ، وخل

نفيهم أن تقوم به أمور تتعلق بقدرته ومشيئته ، ويسمون ذلك حلول            : األصـل الثاين  
 ، فلمـا كانـوا نفاة هلذا امتنع عندهم أن يقوم به فعل اختياري حيصل بقدرته                 احلـوادث 

ن وال خلق وال إحياء وال      ومشـيئته ال الزم وال متعد ال نزول وال جميء وال استواء وال إتيا             
إماتة وال غري ذلك ، فلهذا فسروا قول السلف بالرتول بأنه يفعل ما يشاء ، على أن مرادهم                  
حصـول خملـوق منفصل ، لكن كالم السلف صريح ىف أم مل يريدوا ذلك ، وإمنا أرادوا                  

 .)٣(‘‘الفعل االختياري الذي يقوم به 

قدمتني ويف كل من املقدمتني نزاع معروف بني        احلجة مبنية على م   ’’ أن هذه   : رابعاً  
 . طوائف من املسلمني 

                                 
 ) .٢/١٢(املصدر السابق ) ١(
 ) .٤(سورة احلديد آية رقم ) ٢(
 ) .٣٧٩ – ٥/٣٧٨ (شيخ اإلسالم ضمن جمموع فتاوى -شرح حديث الرتول ) ٣(
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وهي أن القابل للشيء ال خيلو منه ومن ضده ، فأكثر العقالء على خالفها               : أما األوىل 
والرتاع فيها بني طوائف الفقهاء ، والنظار ومن الفقهاء من أتباع األئمة األربعة كأصحاب              

 وغريهم ، ومن قال ذلك التـزم أن يكون          وأىب حنيفة  )٣( الشافعي )٢(]و [)١( ومالك أمحـد 
 ...طعم ولون وريح وغري ذلك من أنواع األعراض ، وال دليل ألصحاهبا عليها : لكل جسم

وهي أن ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث ، فهذه قد نازع فيها              : ما املقدمة الثانية  وأ
التسلسل : طوائـف من أهل الكالم والفلسفة والفقه واحلديث والتصوف وغريهم ، وقالوا           

املمتـنع هو التسلسل يف العلل ، فأما التسلسل يف اآلثار املتعاقبة والشروط املتعاقبة فال دليل                
، بل ال ميكن حدوث شيء من احلوادث ال العامل وال شيء من أجزاء العامل إال                على بطالنه   

بناء على هذا األصل ، فمن مل جيوز ذلك لزمه حدوث احلوادث بال سبب حادث ، وذلك                 
يسـتلزم ترجيح أحد طريف املمكن بال مرجح  كما قد بسط هذا يف مسألة حدوث العامل ،                  

أو الترجيح بال مرجح ، وأن القائلني باحلدوث بال         وبـني أنـه ال بد من تسلسل احلوادث          
سـبب حـادث يلزمهم الترجيح بال مرجح ، وأن القائلني بقدم العامل يلزمهم الترجيح بال                
مـرجح ، ويلزمهم حدوث احلوادث بال حمدث أصالً ، وهذا أفسد من حدوثها بال سبب                

  .)٤(‘‘حادث 

                                 
وأحد األئمة  أحد أعالم اإلسالم وإمام دار اهلجرة       ،  ين الفقيه   ، أبو عبداهللا املد     مالك بن أنس األصبحي احلمريي    )  ١(

  . هـ   ١٧٩ يف دينه ، بعيداً عن األمراء وامللوك تويف سنة            هـ  كان صلباً    ٩٤وإليه تنسب املالكية ، ولد سنة       األربعة  
 ) .٥/٢٥٧(األعالم للزركلي ، ) ٥/١٠ (، ذيب التهذيب البن حجر) ١/٢٠٧(للذهيب تذكرة احلفاظ : انظر 

 .ما بني املعكوفتني إضافة إىل النص ساقطة من األصل ) ٢(
أحد األئمة األربعة ، وإليه نسبة الشافعية ، ولد         ،  ، أبوعبداهللا      اهلامشي القرشي املطليب   الشافعيحممد بن إدريس    )  ٣(

املنتظم :  ظران  . هـ   ٢٠٤تويف سنة   وأخذ العلم عن مجع من أهل العلم ، وصنف مصنفات كثرية                هـ   ١٥٠سنة  
 ) . ٦/٢٦(، األعالم للزركلي ) ٩/٢٣(، ذيب التهذيب البن حجر ) ١٠/١٣٤(البن اجلوزي 

 ) .١٨٠ ، ١٧٨-٢/١٧٧(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ٤(



    ١٧١      السببية يف أفعال اهللا تعاىل _____________________________________________________  

  :السببية يف أفعال اهللا تعاىل: املطلب الثاين 

ينبغي أن يعلم قبل اخلوض يف هذه املسألة أمر هام يف األسباب ، وهو أن ليس معىن أن    
ألفعـال اهللا تعـاىل سبباً وحكمةً أنه ميكن إدراك تلك األسباب واحلكم ، أو حىت معرفتها                 

 . واإلحاطة هبا ، بل إن ما جنهله منها أكثر مما نعلمه 

فاألسباب اليت نعرفها   ’’   : رمحه اهللا وقـد نص شيخ اإلسالم على هذه القضية يقول          
  .  )١(‘‘مضبوطة ، وأكثر ما فعله اهللا ويفعله ال نعرف حنن أسبابه 

أين : وعلـى هذا فعند تقرير هذه املسألة ال ينبغي أن تعارض بأمثلة تفصيلية ، ويقال              
 . ر وجه احلكمة فيها ، فإن إثبات احلكمة والسبب أمر ومعرفتها على وجه التفصيل أمر آخ

وهذه الدراسة ال ختتص بالبحث التفصيلي عن ِحكَم مجيع األشياء وأسباهبا ، بل عن              
إثـبات احلكمـة والسـببية يف أفعال اهللا تعاىل ، وما يتصل هبذه القضية من مسائل ؛ ألن                   
اإلحاطة حبكمة اهللا تعاىل ومعرفتها على وجه التفصيل فرع عن معرفة كيفية ذاته واإلحاطة              

 .ري ممكن هبا ، وهذا غ

فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة ، وهذا يكفينا           ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا    يقول  
مـن حيث اجلملة وإن مل نعرف التفصيل ، وعدم علمنا بتفصيل حكمته مبرتلة عدم علمنا                

  .)٢(‘‘بكيفية ذاته 

 : ومذهب أهل السنة واجلماعة يف هذه القضية مكون من مسألتني

                                 
 ) .٢/٢١٧(الرد على البكري البن تيمية ) ١(
 ) .٦/١٢٨ (شيخ اإلسالم ضمن جمموع فتاوى -الرسالة األكملية ) ٢(
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أن اهللا تعاىل خيلق باألسباب ، وأن املسبَّب ال يكون حىت خيلق اهللا              : ىلاملسـألة األو  
مجيع أسبابه ، فهو سبحانه خيلق باألسباب سواء كانت تلك األسباب مالئكة أو بشر أو غري 

 .ذلك 

واهللا تعاىل خلق األسباب واملسبَّبات ، واألسباب       ’’   : رمحه اهللا  شيخ اإلسالم ويقول  
بَّبات بل البد هلا من أسباب أخر تعاوا ، وهلا مع ذلك أضداد متانعها ،               ليست مستقلة باملس  

واملسبَّب ال يكون حىت خيلق اهللا مجيع أسبابه ويدفع عنه أضداده املعارضة له ، وهو سبحانه                
  )١(‘‘خيلق مجيع ذلك مبشيئته وقدرته كما خيلق سـائر املخلوقات 

مملوء بأنه خيلق   ...  والقرآن  ’’  :  ة فيقول ويستدل شيخ اإلسالم رمحه اهللا هلذه القضي      
 tΑ: أنه يفعل عندها ال هبا ، كقوله تعاىل   :  األشياء باألسباب ، ال كما يقوله أتباع جهم        u“Ρ r& 
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، منهاج السنة النبوية البن تيمية      )  ١/١٧٥(الصفدية البن تيمية    :  ، وانظر )  ٨/٤٨٧( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      )١(
)٣٢٩ ، ٣/٣١. ( 
 ) .٦٥(سورة النحل آية رقم ) ٢(
 ) .١١-٩(سورة ق آية رقم ) ٣(
 ) .٥٧(سورة األعراف آية رقم  ) ٤(
 ) .١٦(سورة املائدة آية رقم ) ٥(
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 öΝ: وقولـه èδθ è=ÏF≈ s% ÞΟßγö/ Éj‹ yèãƒ ª!$# öΝ à6ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/  )٢(‘‘ وحنو ذلك )١( . 

  . )٣( تفاصيل وأدلة على هذه املسألة فلتراجعوقد تقدم يف الفصل األول

لكـن هل مجيع ما خيلقه اهللا ويقدره يكون باألسباب ، أم أن بعضه باألسباب وآخر                
 بدون أسباب ؟ 

ال شـك أن مجـيع ما خيلقه اهللا تعاىل ويقدره يكون باألسباب ، وتلك األسباب قد                 
ه الزرع باملطر ، وقد تكون غري       تكـون مألـوفة اعتاد الناس عليها ، كما خيلق اهللا سبحان           
 . والرجل الصاحل مألوفة بل نادرة كما يف تكثري الطعام والشراب بدعاء النيب 

مجيع ما خيلقه اهللا ويقدره إمنا خيلقه ويقدره بأسباب          ’’ : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقول  
 األسباب ما   لكن من األسباب ما خيرج عن قدرة العبد ، ومنها ما يكون مقدوراً له ، ومن               

 .يفعله العبد ، ومنها ماال يفعله 

منها معتاد ، ومنها نادر ، فإنه يف بعض األعوام قد ميسك املطر ويغذي              : و األسـباب  
 والرجل الصاحل ، فهو      ، وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء النيب         )٤(الزرع بريح يرسلها  

يدي اخللق فمن الناس من يأتيه      أيضا سبب من األسباب ، وال ريب أن الرزق قد يأيت على أ            
بـرزقه جىن أو ملك أو بعض الطري والبهائم وهذا نادر ، واجلمهور إمنا يرزقون بواسطة بىن                 

                                 
 ) .١٤(آية رقم سورة التوبة ) ١(
 ) .٤٨٦-٨/٤٨٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
 . وما بعدها ) ٩٣ص : (انظر ) ٣(
تغذية النبات بالريح يكون إذا كانت الرياح حمملة ببخار املاء ، فبعض النباتات يأخذ املاء من اهلواء ويغتذي به                    )  ٤(

ـ  .  فسيولوجيا النبات لـروبرت م   :  انظر.  ماء النبات   وهذا أمر معروف عند عل     ص (ويذام  .  ديفلني وفرانسيس ه
١١٦. ( 
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إما صدقة ،   : آدم ، مـثل أكثر الذين يعجزون عن األسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم             
  .)١(‘‘ه هلم وإما هدية ، أو نذراً ، وإما غري ذلك مما يؤتيه اهللا على أيدي من ييسر

إثبات احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل ، فهو سبحانه حكيم ال             : املسـألة الثانية  
يفعل شيئاً عبثاً ، وال لغري معىن ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة بالفعل ، بل أفعـاله                

  .)٢(سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ألجلها فعل كما هي ناشئة عن أسباب هبا فعل

 : دلة على هذه املسألة كثرية ومتنوعة يف القرآن الكرمي فمن ذلكواأل

 8π:  ما ورد من آيات فيها تصريح باحلكمة ، كقوله تعاىل          -١ yϑò6 Ïm ×π tóÏ=≈ t/  )٣(  ، 

 tΑ: وقوله تعاىل u“Ρ r& uρ ª!$# y7 ø‹n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtù: $# uρ  )٤(.   

 إخباره جل وعال أن صدور األمر عن حكمته وعلمه ، فيذكر هذين االمسني عند               -٢
ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبيهاً على أما إمنا صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم احمليط         

 y7: قال تعاىل  ¯Ρ Î) uρ ‘¤) n=çGs9 šχ# u™ öà) ø9 $# ⎯ ÏΒ ÷βà$©! AΟŠ Å3xm AΟŠ Ï=tæ  )وقال تعاىل    )٥ ،   : ã≅ƒÍ”∴ s? 

É=≈ tGÅ3ø9 $# z⎯ ÏΒ «!$# Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟ‹ Å3utù: $# )٦(.  

                                 
 ) .٨/٥٣٤ (شيخ اإلسالمجمموع فتاوى ) ١(
 ) .٣٨٥ص (شفاء العليل البن القيم : انظر) ٢(
 ) .٥(سورة  القمر آية رقم ) ٣(
 ) .١١٣(سورة النساء آية رقم ) ٤(
 ) .٦(سورة النمل آية رقم ) ٥(
 ) .١(سورة الزمر آية رقم ) ٦(
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⎯  ô ، وهي من صرائح التعليل ، قال تعاىل          )) من أجل    (( اإلتيان بكلمة    -٣ ÏΒ  È≅ ô_r& 

y7 Ï9¨sŒ  $sΨ ö; tFŸ2  4’n? tã  û© É_ t/  Ÿ≅ƒÏ™¨u ó  Î)  …çµ ¯Ρ r&  ⎯ tΒ  Ÿ≅ tFs%  $G¡ ø tΡ  Î ötóÎ/  C§ø tΡ  ÷ρ r&  7Š$|¡ sù  ’Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  $yϑ̄Ρ r'x6 sù 

Ÿ≅ tFs% }¨$̈Ζ9 $# $Yè‹Ïϑy_ )١( .  

™  !$̈Β  u:   التعليل ، قال تعاىل     الصرحية يف  )) كي   (( اإلتيان بكلمة    -٤ !$sùr&  ª!$#  4’n? tã 

⎯Ï&Ï!θß™ u‘  ô⎯ ÏΒ  È≅ ÷δ r&  3“ uà) ø9 $#  ¬Tsù  ÉΑθ ß™ §=Ï9 uρ  “ Ï%Ï!uρ  4’n1 öà) ø9 $#  4’yϑ≈ tGuŠø9 $# uρ  È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ  È⎦ ø⌠$# uρ  È≅‹ Î6¡¡9 $#  ó’s1 

Ÿω  tβθ ä3tƒ  P's!ρ ßŠ  t⎦ ÷⎫ t/  Ï™ !$uŠÏΨ øî F{ $#  öΝ ä3Ζ ÏΒ  )وقال تعاىل   )٢ ،   :  !$tΒ  z>$ |¹r&  ⎯ ÏΒ  7π t6ŠÅÁ–Β  ’Îû  ÇÚ ö‘ F{ $# 

Ÿωuρ  þ’Îû  öΝ ä3Å¡ àΡ r&  ωÎ)  ’Îû  5=≈ tGÅ2  ⎯ ÏiΒ  È≅ ö6s%  βr&  !$yδ r& u ö9 ¯Ρ  4  ¨βÎ)  y7 Ï9¨sŒ  ’n? tã  «!$#  ÖÅ¡ o„  ∩⊄⊄∪  ŸξøŠs3Ïj9  (# öθy™ ù's? 

4’n? tã $tΒ öΝ ä3s?$ sù Ÿωuρ (#θãmuø s? !$yϑÎ/ öΝ à69s?# u™ )٣( .  

 اإلتـيان بالالم الدالة على التعليل ، حيث خيرب سبحانه أنه فعل كذا لكذا ، وأمر                 -٥

 y7: بكذا لكذا ، قال تعاىل     Ï9¨sŒ (# ûθßϑn=÷ètGÏ9 ¨βr& ©!$# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  )٤(  

“ #$! ª: وقـال تعاىل   Ï%©!$# t, n=yz yìö6y™ ;N¨uθ≈ oÿ xœ z⎯ ÏΒ uρ ÇÚ ö‘ F{ $# £⎯ ßγn=÷WÏΒ ãΑ ¨” t∴ tGtƒ Þ ö∆F{ $# £⎯ åκs] ÷ t/ (# ûθçΗ s>÷ètFÏ9 

¨βr& ©!$# 4’n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« ÖƒÏ‰ s% ¨βr& uρ ©!$# ô‰ s% xÞ% tnr& Èe≅ ä3Î/ >™ ó© x« $NΗ ø>Ïã  )ــاىل )٥ ــال تع  :  ، وق

y7 Ï9¨x‹ Ÿ2 uρ $̈Ψ tGsù Ν åκ|Õ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ (# ûθä9θà) u‹Ïj9 Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ r&  ∅ tΒ ª!$# ΟÎγøŠn=tæ .⎯ ÏiΒ !$uΖ ÏΨ ÷ t/ 3  )٦(.   

                                 
 ) .٣٢(سورة املائدة آية رقم ) ١(
 ) .٧(سورة احلشر آية رقم ) ٢(
 ) .٢٣-٢٢(سورة احلديد آية رقم ) ٣(
 ) .٩٧(سورة املائدة آية رقم ) ٤(
 ) .١٢(سورة الطالق آية رقم ) ٥(
 ) .٥٣(سورة األنعام آية رقم ) ٦(
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 الدالة على التعليل ، وهي يف كالم اهللا تعاىل للتعليل جمردة            )) لعل   (( اإلتيان بكلمة    -٦

 |=ÏGä. ãΝ: عـن معـىن الترجـي ، قال تعاىل         à6 ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# $yϑx. |=ÏGä. ’n? tã š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ ÏΒ 

öΝ à6 Ï=ö7s% öΝ ä3̄=yès9 tβθ à) −Gs?  )١( .  

:  إنكاره سبحانه على من زعم أنه مل خيلق اخللق لغاية وال حكمة ، قال تعــاىل               -٧

 óΟçFö7Å¡ yssùr& $yϑ̄Ρ r& öΝ ä3≈ sΨ ø) n=yz $ZWt7tã  )وقــال تعـاىل    )٢ ،  : Ü=|¡ øts†r& ß⎯≈ |¡Ρ M}$# βr& x8u øIãƒ 

“ ´‰ ß™  )وقــال تعــاىل)٣ ،  : $tΒ uρ $sΨ ø) n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ $yϑåκs] ÷ t/ t⎦⎫ Î6Ïè≈ s9 ∩⊂∇∪ $tΒ 

!$yϑßγ≈ sΨ ø) n=yz ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/  )٥)(٤(.  

 : ومما جاء يف السنة النبوية املطهرة من أدلة على احلكمة ما يلي 

لو رأيت رجالً    : )٧(قال سعد بن عبادة   :  رضي اهللا عنه قال    )٦( عن املغرية بن شعبة    -١
أتعجبون  ((:  فقال    عنه ، فبلغ ذلك رسول اهللا        مع امرأيت لضربته بالسيف ، غري مصفح      

 ، من أجل غرية اهللا حرم الفواحش ما         نه ، واهللا أغري مين    من غرية سعد ، واهللا ألنا أغري م       
                                 

 ) .١٨٣(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .١١٥(رة املؤمنون آية رقم سو) ٢(
 ) .٣٦(سورة القيامة آية رقم ) ٣(
 ) .٣٩-٣٨(سورة الدخان آية رقم ) ٤(
 ،  ٣٩٧ ،   ٣٩٤ ،   ٣٨٦ ،   ٣٨٥ ،   ٤٠٦ ،   ٤٠٤ص  (شفاء العليل البن القيم     :  انظر فيما سـبق من أدلة القرآن       )  ٥(

٣٩٨. (  
عام اخلندق وهاجر إىل املدينة ، واله عمر البصرة ، مث           املغرية بن شعبة بن أيب عامر الثقفي صحايب مشهور أسلم           )  ٦(

االستيعاب البن  :  انظر.   هـ   ٥٠الكوفة وأقره عثمان مث عزله ، واعتزل صفني ، وواله معاوية الكوفة ، تويف سنة                 
 ) .٥٤٣ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ٣/٤٣٢(، اإلصابة البن حجر ) ٣/٣٦٨(عبدالرب 

م األنصاري اخلزرجي ، صحايب جليل ، أحد النقباء وسيد اخلزرج ، كان مشهوراً باجلود               سعد بن عبادة بن دلي    )  ٧(
، )  ٢/٣٢(االستيعاب البن عبدالرب    :  انظر.   هـ   ١٥هو وأبوه وجده وولده ، وشهد بدراً ، وتويف بأرض الشام عام             

 ) .٢٣١ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ٢/٢٧(اإلصابة البن حجر 
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ظهر منها وما بطن ، وال شخص أغري من اهللا ، وال شخص أحب إليه العذر من اهللا ؛ من                    
ب إليه اِملـدحة من اهللا ؛      أجـل ذلك بعث املرسلني مبشرين ومنذرين ، وال شخص أح          

))من أجل ذلك وعد اهللا اجلنة 
)١(. 

حـيث يـدل علـى إثبات احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل من جهة تعليل حترمي                 
الفواحش بأنه ألجل غرية اهللا عز وجل ، وتعليل بعثة الرسل بأنه ألجل حمبة اهللا تعاىل للعذر                  

 .  اهللا تعاىل للمدحة وتعليل الوعد باجلنة بأنه ألجل حمبة

 ليس أحد   (( : قال رسول اهللا    :  رضي اهللا عنه قال    )٢( وعن عبداهللا بن مسعود    -٢
 ، من أجل     ، وليس أحد أغري من اهللا      أحب إليه املدح من اهللا ؛ من أجل ذلك مدح نفسه          

))ذلك حرم الفواحش 
) ٣( . 

حيث يدل على إثبات احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل ، من جهة تعليل مدح اهللا                
تعـاىل نفسه بأنه ألجل حمبته جل وعال للمدح ، وتعليل حترمي الفواحش بأنه ألجل غرية اهللا                 

 . تعاىل 

 ((:  قال ذات يوم يف خطبته        أن رسول اهللا       )٤( عـن عياض بن محار ااشعي      -٣
 ، كل مال حنلته عبداً حالل ،      أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين يومي هذا           

                                 
، ومسلم يف   )    ٦٩٨٠(ح)  ٦/٢٦٩٨  ()) ال شخص أغري من اهللا       ((   يف التوحيد باب قول النيب       رواه البخاري )  ١(

أي غري ضارب بصفح السيف ، وهو جانبه ،         )  :  غري مصفح   :  (  واللفظ له ، وقوله     )  ١٤٩٩(ح)  ٢/١١٣٦(اللعان  
 ) .٣/٣٤(ري ، والنهاية البن األث) ١٠/١٣١(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر . بل أضربه حبده 

عبداهللا بن مسعود بن غافل اهلذيل ، أبوعبدالرمحن ، أسلم قدميا وهاجر اهلجرتني ، وشهد بدراً وحنيناً واملشاهد                   )  ٢(
االستيعاب : انظر . هـ ٣٢وأخذ من فيه سبعني سورة ، تويف باملدينة سنة        كلها ، وكان صاحب نعل رسول اهللا        

 ) .٦/٢٤(، ذيب التهذيب البن حجر ) ٢/٣٦٠(ن حجر ، اإلصابة الب) ٢/٣٠٨(البن عبدالرب 
/٤  ( وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن          :  رواه البخاري يف التفسري سورة األنعام باب قوله تعاىل        )  ٣(

 .واللفظ له ) ٢٧٦٠(ح ) ٤/٢١١٣(، ومسلم يف التوبة باب غرية اهللا وحترمي الفواحش ) ٤٣٥٨(ح) ١٦٩٦
االستيعاب :  انظر.   هـ   ٥٠ار التميمي ااشعي ، صحايب سكن البصرة ، وعاش إىل حدود سنة             عياض بن مح  )  ٤(

 ) .٤٣٧ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ٣/٤٨(، اإلصابة البن حجر ) ٣/١٢٩(البن عبدالرب 
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جتالتهم عن دينهم وحرمت    وإين خلقـت عبادي حنفاء كلهم ، وإهنم أتتهم الشياطني فا          
علـيهم ما أحللت هلم ، وأمرم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطاناً ، وإن اهللا نظر إىل                    

إمنا بعثتك  : أهـل األرض ، فمقـتهم عرم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب ، وقال              
))ألبتليك وأبتلى بك 

 .احلديث  )١(

 بأا  تعاىل من جهة أنه علل بعثة النيب        وهو يدل على احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا         
 . ألجل االبتالء 

ومـن األدلة العقلية على إثبات احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل قاعدة الكمال ،               
وهذه القاعدة يطبقها شيخ اإلسالم رمحه اهللا باستمرار إلثبات الصفات بطريق عقلي ، وهي              

ق الذي ال نقص فيها بوجه من الوجوه ، ومن طرق           تنص على أن اهللا تعاىل له الكمال املطل       
متصف بنقيضها ،   : متصف بصفة ، واآلخر   : أن نقدر موجودين أحدمها   : معرفة هذا الكمال  

هذا أكمل من وجه وهذا أنقص من وجه مل يكن          : فإنه يظهر حينئذ أيهما أكمل ، فإذا قيل       
 .)٢(كماالً مطلقاً

إذا ’’ : ى إثبات احلكمة هللا جل وعال ، فقال        عل شيخ اإلسالم رمحه اهللا   وقد استدل هبا    
قدرنا من يفعل ما يريد بال حكمة حمبوبة تعود إليه ، وال رمحة وإحسان يعود إىل غريه كان                  

  .)٣(‘‘الذي يفعل حلكمة ورمحة أكمل ممن يفعل ال حلكمة وال لرمحة 

 :ا  يف باب حكمة اهللا جل وعال عدة أمور منهشيخ اإلسالم رمحه اهللاوقد قرر 

                                 
(ح)  ٤/٢١٩٧(رواه مسلم يف اجلنة وصفة نعيم أهلها ، باب الصفات اليت يعرف هبا أهل اجلنة من أهل النار                    )  ١(

(ح)  ٥/٢٦(واللفظ له ، والنسـائي يف الكربى يف فضائل القرآن باب قراءة القرآن على كل األحوال                    )  ٢٨٦٥
٨٠٧٠ .  ( 

 ) .١٤٠ ، ٦/١٣٧ (شيخ اإلسالم ضمن جمموع فتاوى -الرسالة األكملية : انظر) ٢(
 ) .٦/١٢٩ (شيخ اإلسالم ضمن جمموع فتاوى -الرسالة األكملية ) ٣(
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 .   أن هللا تعاىل حكمة يف كل ما فعله ، وما يفعله -١

: وكل ما خلقه اهللا فله فيه حكمة كمـا قـــال        ’’ : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقول  

 yì÷Ψ ß¹ «!$# ü“ Ï%©!$# z⎯ s) ø? r& ¨≅ ä. >™ ó© x« 4 )وقـال  )١ ،  : ü“ Ï%©!$# z⎯ |¡ ômr& ¨≅ ä. >™ ó© x« …çµ s) n=yz ( )٢( 

  .)٣(‘‘وهو سبحانه غين عن العاملني 

 أن علـم العـبد اإلمجايل حبكمة اهللا تعاىل يف خلقه وأمره يكفيه يف هذا الباب ،                  -٢
 وكلما ازداد علماً وإمياناً ظهر له من حكمة اهللا ورمحته ما يبهر  وليس عليه معرفة التفاصيل ،    

 .عقله 

وإذا علم العبد من حيث اجلملة أن هللا فيما خلقه          ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقـول   
ومـا أمـر به حكمة عظيمة كفاه هذا ، مث كلما ازداد علماً وإمياناً ظهر له من حكمة اهللا                     

 óΟÎγƒÎ:  له تصديق ما أخرب اهللا به يف كتابه حيث قال          ورمحته ما يبهر عقله ويبني     ß∴ y™ $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ 

’Îû É−$sùFψ $# þ’Îû uρ öΝ ÎκÅ¦ àΡ r& 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ öΝ ßγs9 çµ ¯Ρ r& ‘, utù: $#  )٥( ‘‘)٤( .  

 أن احلكمـة الكلية يف األسباب األول ، وحقائق ما األمر صائر إليه يف العواقب                 -٣
والتخصيصات والتمييزات الواقعة يف األشخاص واألعيان وغري ذلك من كليات القدر ليس            

 . على الناس معرفتها ، والواجب يف حقهم التسليم واإلميان 

احلكمة الكلية يف هذه احلوادث ، فهذه ليس على         ’’ : ه اهللا شيخ اإلسالم رمح  يقـول   
الناس معرفتها ويكفيهم التسليم ملا قد علموا أنه بكل شيء عليم ، وعلى كل شيء قدير ،                 

                                 
 ) .٨٨(ة النمل آية رقم سور) ١(
 ) .٧(سورة السجدة آية رقم ) ٢(
 ) .٨/٣٥ (شيخ اإلسالمجمموع فتاوى ) ٣(
 ) . ٥٣(سورة فصلت آية رقم ) ٤(
 ) .٨/٩٧ (شيخ اإلسالمجمموع فتاوى ) ٥(
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وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، ومن املعلوم ما لو علمه كثري من الناس لضرهم علمه                 
اطالع كثري من الناس بل أكثرهم على حكم اهللا يف كل ونعوذ باهللا من علم ال ينفع ، وليس        

‰ $pκš: شيء نافعاً هلم بل قد يكون ضاراً ، قال تعاىل r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θè=t↔ ó¡ n@ ô⎯ tã u™ !$u‹ô© r& 

βÎ) y‰ ö6è? öΝ ä3s9 öΝ ä. ÷σ Ý¡ n@  )٢(‘‘)١(.  

فاحلكمة الكلية اليت اقتضت ما اقتضته من األسباب األول ، وحقائق           ’’ : ويقول أيضاً 
ما األمر صائر إليه يف العواقب ، والتخصيصات والتمييزات الواقعة يف األشخاص واألعيان ،              

وتفسري مجل ذلك ال يليق هبذا املوضع ، فضال عن بعض           ... إىل غري ذلك من كليات القدر       
تفصيله ، ويكفى العاقل أن يعلم أن اهللا عز وجل عليم حكيم رحيم ، هبرت األلباب حكمته                  
ووسعت كل شيء رمحته ، وأحاط بكل شيء علمه ، وأحصاه لوحه وقلمه ، وأن هللا تعاىل                 

 دون مجيع خلقه ، واستأثر به على مجيع بريته           يف قدره سراً مصوناً وعلماً خمزوناً ، احترز به        
وإمنـا يصـل بـه أهـل العلـم وأرباب واليته إىل مجل من ذلك ، وقد ال يؤذن هلم يف                      

  .)٤(‘‘ ، ورمبـا كلم الناس يف ذلك على قـدر عقوهلم )٣(]ذكرهـا[

 أن عدم علم العبد باحلكمة يف بعض اجلزئيات ال يقدح يف حكمة اهللا جل وعال ،                 -٤
 يف أصل علمنا بأن له حكمة ؛ ألن عدم العلم ليس علماً بالعدم ، وعدم معرفة التفاصيل                  وال

 .ال يطعن يف إثبات األصل 

                                 
 ) .١٠١(سورة املائدة آية رقم ) ١(
 ) .٨/٣٩٩( اإلسالم جمموع فتاوى شيخ: ، وانظر) ٣/٣٩(منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ٢(
 . والذي يظهر يل أا خطأ مطبعي والصواب ما أثبته ‘‘ يف ذكرما ’’ : يف املطبوعة ) ٣(
 ) .٣٩٩-٨/٣٩٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
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وعدم علمنا باحلكمة يف بعض اجلزئيات ال يقدح        ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا    يقول  
ن  مـا مل نعلمه م    - مبا علمنـاه من حكمته      -فـيما علمناه من أصل حكمته فال نكذب         

  . )١(‘‘تفصيلهــا 

 أنـه ال جيوز االعتراض على حكمة اهللا جل وعال ، أو القدح فيها ؛ ألن حقيقة                  -٥
 . هذا األمر جهل حمض ، وتكلف للقول بال علم 

وحنن نعلم أن من علم حذق أهل احلساب والطب         ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
هبا أن يكونوا من أهل احلساب والطب        اليت استحقوا    -والـنحو ومل يكن متصفاً بصفام       

 .  مل ميكنه أن يقدح فيما قالوه ؛ لعدم علمه بتوجيهه -والنحو 

والعـباد أبعد عن معرفة اهللا  وحكمته يف خلقه من معرفة عوامهم باحلساب والطب               
والنحو ، فاعتراضهم على حكمته أعظم جهالً وتكلفاً للقول بال علم من العامي احملض إذا               

  .)٢(‘‘احلساب والطب والنحو بغري علم بشيء من ذلك قدح يف 

 أن تلك احلكمة منها ما يعود إىل اهللا كمحبته ورضاه وفرحه ، ومنها ما يعود إىل                 -٦
 . عباده كفرحهم هبا وتلذذهم مبا حصل هلم من النعمة 

ومـن ال يثـبت األفعال االختيارية هللا تعاىل كاحملبة والفرح وحنوها يضطرب يف باب           
 ومن حنا   كمـة ، فهـو إما ينفيها كما نفى الصفات االختيارية وهذا ما عليه األشاعرة              احل

 كثرية  تحنوهم ، وإما أن يقتصر على احلكمة املخلوقة اليت تعود على العباد فيقع يف إشكاليا              
 ومن  حول املعاصي والشرور وحكمتها ، ويتكلف إجياد تعليالت هلا ، وهذا حصل للمعتزلة            

 .حنا حنوهم

                                 
 ) .٦/١٢٨ (شيخ اإلسالم ضمن جمموع فتاوى -الرسالة األكملية ) ١(
 ) .٦/١٢٨(املصدر السابق ) ٢(
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 أن حكمـة اهللا تعـاىل شـاملة للخلق واألمر ، فللمخلوقات حكمة ، كما أن                 -٧
: كخلق العباد ، فاهللا تعاىل قد خلقهم لعبادته ، والثاين         : للمأمـورات حكمـة ، فـاألول      

ئب من عباده    كالطاعـات الـيت أمر اهللا تعاىل هبا ، فإن اهللا حيبها ويرضاها ويفرح بتوبة التا               
 .وعاقبتها سعادة الدنيا واآلخرة ، وهذا مما يفرح به العبد املطيع 

 :فاحلكمة تتضمن شيئني’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللايقول 

 .حكمة تعود إليه حيبها ويرضاها : أحدمها

إىل عباده هي نعمة عليهم ، يفرحون هبا ويلتذون هبا ، وهذا يف املأمورات ويف        : والثاين
 .وقات املخل

أما يف املأمورات ، فإن الطاعة هو حيبها ويرضاها ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح                
يعرفه الناس ، فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته يف األرض املهلكة إذا وجدها                
بعد اليأس ، كما أنه يغار أعظم من غرية العباد وغريته أن يأيت العبد ما حرم عليه ، فهو يغار           

 . إذا فعل العبد ما اه ، ويفرح إذا تاب ورجع إىل ما أمره به 

والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا واآلخرة وذلك مما يفرح به العبد املطيع ، فكان فيما أمر               
به من الطاعات عاقبته محيدة تعود إليه وإىل عباده ، ففيها حكمة له ورمحة لعباده ، قال                   

‰  $pκš:  تعاىل r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  ö≅ yδ  ö/ ä3—9 ßŠr&  4’n? tã  Zο u≈ pg ÏB  / ä3Š ÅfΖ è?  ô⎯ ÏiΒ  A># x‹ tã  8Λ⎧ Ï9 r&  ∩⊇⊃∪  tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è?  «!$$Î/ 

⎯Ï&Ï!θß™ u‘ uρ  tβρ ß‰ Îγ≈ pg éB uρ  ’Îû  È≅‹ Î6y™  «!$#  óΟä3Ï9¨uθøΒ r'Î/  öΝ ä3Å¡ àΡ r& uρ  4  ö/ ä3Ï9¨sŒ  Ö öyz  ö/ ä3©9  βÎ)  ÷Λ ä⎢Ζ ä.  tβθ çΗ s>÷ès?  ∩⊇⊇∪ 

öÏ øótƒ  öΝ ä3s9  ö/ ä3t/θçΡ èŒ  óΟä3ù=½z ô‰ ãƒuρ  ;M≈ ¨Ζ y_  “ Íøg rB  ⎯ ÏΒ  $pκÉJ øtrB  ã≈ pκ÷Ξ F{ $#  z⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ  Zπ t6ÍhŠsÛ  ’Îû  ÏM≈ ¨Ζ y_  5βô‰ tã  4 

y7 Ï9¨sŒ ã— öθx ø9 $# ãΛ⎧ Ïàyèø9 $# ∩⊇⊄∪ 3“ u÷z é& uρ $uηtΡθ ™7ÏtéB ( Ö óÇtΡ z⎯ ÏiΒ «!$# Óx÷Gsùuρ Ò=ƒÍs% 3 Î Åe³o0 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#  )١(.  

                                 
 ) ١٣-١٠(سورة الصف آية رقم ) ١(
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وا وهي النصر والفتح ، ويف اآلخرة اجلنة         ففي اجلهاد عاقبة حممودة للناس يف الدنيا حيب       

⎪⎥ ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† š: وفـيه النجاة من النار ، وقد قال يف أول السورة             Ï%©!$# šχθè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû 

⎯Ï&Í#‹Î6y™ $y |¹ Οßγ̄Ρ r( x. Ö⎯≈ uŠ÷Ψ ç/ ÒÉθß¹ö̈Β  )فهو حيب ذلك ، ففيه حكمة عائدة إيل اهللا تعاىل            )١ 

وفـيه رمحة للعباد وهي ما يصل إليهم من النعمة يف الدنيا واآلخرة ، هكذا سائر ما أمر به                    
وكـذلك ما خلقه ، خلقه حلكمة تعود إليـه حيبها ، وخلقــه لرمحة بالعبـاد ينتفعون              

  .)٢(‘‘هبا 

وقـد تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن مسائل من تفاصيل احلكمة ، ومن أبرز تلك                
 :املسائل 

 حكمـة خلق الثقلني ، فقد ذكرها شيخ اإلسالم رمحه اهللا ودلل عليها ، وفصل                -١
أقوال الناس فيها ، وذكر أن احلكمة من خلق العباد هي عبادة اهللا وحده ال شريك كما قال                  

 $tΒ: تعاىل uρ àM ø) n=yz £⎯ Åg ù: $# }§Ρ M}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷èu‹Ï9  )لكن هذا ال يستلزم وقوع العبادة        )٣ ، 

 هم  مـنهم ، بل قد يعبدونه وقد ال يعبدونه ، فقد ذكر اهللا أنه خلقهم ؛ ليعبدوه ، فيكونوا                  
، وسيأيت حبث عن    )٤(الفـاعلني للعـبادة وحيصل هلم بفعلهم سعادم وما حيبه ويرضاه هلم           

  . )٥(العبادة يف األسباب املأمور هبا

 : حكمة الشر ، وأسبابه ، وكيفية دخوله يف القضاء اإلهلي-٢

 : يقرر شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذا الباب عدة أمور 

                                 
 ) ٤(سورة الصف آية رقم ) ١(
 ) .٤/١٤(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : ، وانظر ) ٣٧-٨/٣٥ (شيخ اإلسالمجمموع فتاوى ) ٢(
 ) .٥٦(سورة الذاريات آية رقم ) ٣(
 ) .٨/٥٦ (شيخ اإلسالمجمموع فتاوى : انظر) ٤(
 ) .٣٨٦ص: (انظر ) ٥(
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مة مطلوبة ال يكون شراً مطلقاً وإن كان شراً          أن الضـرر الـذي حيصـل به حك         -أ
 . بالنسبة إىل من تضرر به 

أن ما حصل من الضرر أمر مغمور يف جنب ما          ’’ : يقـرر شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
حصـل مـن النفع ، كاملطر الذي عم نفعه إذا خِرب به بعض البيوت أو احتبس به بعض                   

 وحنوهم ، وما كان نفعه ومصلحته عامة كان خرياً          )١(املسـافرين واملكتسـبني كالقصارين    
 مجيع ما حيدثه يف الوجود من       )٢(]و...[مقصـوداً ورمحة حمبوبة وإن تضرر به بعض الناس          

 yì÷Ψ: الضرر فال بد فيه من حكمة ، قال اهللا تعاىل          ß¹ «!$# ü“ Ï%©!$# z⎯ s) ø? r& ¨≅ ä. >™ ó© x« 4 )وقال )٣  :

 ü“ Ï%©!$# z⎯ |¡ ômr& ¨≅ ä. >™ ó© x« …çµ s) n=yz ( )والضـرر الذي حيصل به حكمة مطلوبة ال يكون          ) ٤ ،

  .)٥(‘‘شرا مطلقاً وإن كان شراً بالنسبة إىل من تضرر به  

 إضافة الشر وحده إىل اهللا جل        أنه مل جيئ يف كالم اهللا تعاىل، وكالم رسوله           -ب
 : وعال ، بل عندما يذكر يف الكتاب والسنة ، فإنه يذكر على أحد وجوه ثالثة

 . أن يدخل يف عموم املخلوقات -١

 . أن يضاف إىل السبب الفاعل -٢

 .  أن حيذف فاعله -٣

                                 
، احللية ألىب نعيم    )  ٢/١٥٩(الفائق للزخمشري   :  انظر  .  صارون مجع قَصَّار ، هو الذي ينظف ثياب الناس           الق)  ١(

، ونسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن عبداهللا األصبهاين         )  ٣/١٤٠(، فتح الباري البن حجر      )  ٩/١٢٦(األصبهاين  
 ) . ٤/٥٠٨(األنساب للسمعاين : انظر. املعدل ؛ ألنه كان يغسل املوتى 

 .ما بني املعكوفتني إضافة إىل النص حيتاج إليها الكالم املنقول ) ٢(
 ) .٨٨(سورة النمل آية رقم ) ٣(
 ) .٧(سورة السجدة آية رقم ) ٤(
شيخ جمموع فتاوى   :  ، وانظر )  ٨/٩٤  (شيخ اإلسالم  ضمن جمموع فتاوى     -أقوم ما قيل يف القضاء والقدر       )  ٥(

 ) .٨/٢٠٧ (اإلسالم
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 إضافة  ال جييء يف كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله         ’’  : ه اهللا شيخ اإلسالم رمح  يقول  
إما أن يدخل يف عموم     : الشـر وحده إىل اهللا ، بل ال يذكر الشر إال على أحد وجوه ثالثة              

املخلـوقات فإنه إذا دخل يف العموم أفاد عموم القدرة واملشيئة واخللق ، وتضمن ما اشتمل                
 . أن يضاف إىل السبب الفاعل ، وإما أن حيذف فاعله عليه من حكمة تتعلق بالعموم ، وإما

,  ª!$# ß: كقولـه تعاىل : فاألول Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ ó© x« (  )وحنو ذلك ، ومن هذا الباب       )١ 

الرافع فال يفرد االسم املانع     أمساء اهللا املقترنة كاملعطي املانع والضار النافع املعز املذل اخلافض           
عـن قرينه ، وال الضار عن قرينه ؛ ألن اقتراما يدل على العموم ، وكل ما يف الوجود من                    
رمحـة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعاىل ، وما يف الوجود من غري ذلك فهو من عدله ،                   

 ((:  ال أنه ق  فكـل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل ، كما يف الصحيحني عن النيب                
 ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السـموات         الليل والنهار  ميني اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء      

))واألرض ، فإنه مل يغض ما يف ميينه ، وبيده األخرى القسـط خيفض ويرفع 
)٢( .  

يمىن فيها اإلحسان إىل اخللق ، ويده األخرى فيها العدل وامليزان الذي            فأخرب أن يده ال   
 . به خيفض ويرفع ، فخفضه ورفعه من عدله ، وإحسانه إىل خلقه من فضله 

                                 
 )  .٦٢(لزمر آية رقم سورة ا) ١(
باب احلث  ومسلم يف الزكاة    ،  )  ٧٤١١(ح)  ٦/٢٦٩٩(باب وكان عرشه على املاء      رواه البخاري يف التوحيد     )  ٢(

(، ح )  ٥/٢٣٤( باب من سورة املائدة       والترمذي يف التفسري   ،)  ٩٩٣(ح)  ٢/٦٩٠(على النفقة وتبشري املنفق باخللف      
 .بنحوه كلهم من حديث أيب هريرة ) ١٩٧(، ح) ١/٧١(أنكرت اجلهمية باب فيما وابن ماجة يف املقدمة ، ) ٣٠٤٥

ضبطت بالتنوين على املصدر ، وباملد على الوصف ، وصحح األول النووي ، وهي من السح ، وهو الصب                   :    سحاءو
 ) .٧/٨٠(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر فيما سبق . أي ينقصها : يغيضها . الدائم 
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 $̄Ρ: وأمـا حذف الفاعل فمثل قول اجلن       r& uρ Ÿω ü“ Í‘ ô‰ tΡ ; Ÿ°r& y‰ƒÍ‘ é& ⎯ yϑÎ/ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ôΘ r& 

yŠ# u‘ r& öΝ ÎκÍ5 öΝ åκ›5u‘ # Y‰ x© u‘  )وقوله تعاىل يف سورة الفاحتة        )١ ،  : xÞ¨u ÅÀ t⎦⎪ Ï%©!$# |M ôϑyè÷Ρ r& öΝ Îγø‹n=tã 

Î öxî ÅUθàÒøóyϑø9 $# óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ t⎦⎫ Ïj9 !$Ò9 $#  )وحنو ذلك )٢ . 

⎯ : وإضـافته إىل السبب ، كقولــه      ÏΒ Îh Ÿ° $tΒ t, n=yz  )وقولـه )٣  : ‘NŠ u‘ r'sù ÷βr& 

$pκz:‹Ïã r&  )مع قولـه  ) ٤ ، : yŠ# u‘ r'sù y7 š/ u‘ βr& !$tóè=ö7tƒ $yϑèδ £‰ ä© r& % y Í̀÷‚tGó¡ tƒuρ $yϑèδ u”∴ x.  )وقوله  )٥ 

ــاىل  !$̈Β y7: تعـ t/$|¹r& ô⎯ ÏΒ 7π uΖ |¡ xm z⎯ Ïϑsù «!$# ( !$tΒ uρ y7 t/$|¹r& ⎯ ÏΒ 7π y∞Íh‹y™ ⎯ Ïϑsù y7 Å¡ ø ¯Ρ 4  )٦( ، 

 $uΖ: وقـولـه  −/ u‘ !$sΨ ÷Η s>sß $uΖ |¡ àΡ r&  )وقوله تعاىل   )٧ ،  : !$£ϑs9 uρ r& Ν ä3÷Gu;≈ |¹r& ×π t7ŠÅÁ–Β ô‰ s% Λ ä⎢ ö6|¹r& 

$pκön=÷V ÏiΒ ÷Λ ä⎢ ù=è% 4’̄Τr& # x‹≈ yδ ( ö≅ è% uθèδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝ ä3Å¡ àΡ r&  )وأمثال ذلك )٨  . 

الشر يف مفعوالته   وهلذا ليس من أمساء اهللا احلسىن اسم يتضمن الشر ، وإمنا يذكر               

⋅  ø:  كقولـه Ém< tΡ  ü“ ÏŠ$t6Ïã  þ’ÏoΤr&  $tΡ r&  â‘θà tóø9 $#  ÞΟŠ Ïm§9 $#  ∩⊆®∪  ¨βr& uρ  ’Ï1# x‹ tã  uθèδ  Ü># x‹ yèø9 $#  ÞΟŠ Ï9 F{ $#    )٩(  

    ¨βÎ)  y7:    وقولـه −/ u‘  ßìƒÍ|¡ s9  ÅU$s) Ïèø9 $#  (  …çµ ¯Ρ Î) uρ  Ö‘θà tós9  ÒΟ‹ Ïm§‘    )وقولـه  )١٠ ،   :    (# ûθßϑn=ôã $# 

                                 
 ) .١٠(رقم سورة اجلن آية ) ١(
 ) .٧(سورة الفاحتة آية رقم ) ٢(
 ) .٢(سورة الفلق آية رقم ) ٣(
 ) .٧٩(سورة الكهف آية رقم ) ٤(
 ) .٨٢(سورة الكهف آية رقم ) ٥(
 ) .٧٩(سورة النساء آية رقم ) ٦(
 ) .٢٣(سورة األعراف آية رقم ) ٧(
 ) .١٦٥(سورة آل عمران آية رقم ) ٨(
 ) .٥٠-٤٩(سورة احلجر آية رقم ) ٩(
 ) .١٦٧(سورة األعراف آية رقم ) ١٠(
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χ r&  ©!$#  ß‰ƒÏ‰ x©  É>$ s) Ïèø9 $#  ¨βr& uρ  ©!$#  Ö‘θà xî  ÒΟ‹ Ïm§‘    )١(  وقولـه ،   :  ¨βÎ)  |·ôÜt/  y7 În/ u‘  î‰ƒÏ‰ t± s9 

∩⊇⊄∪  …çµ ¯Ρ Î)  uθèδ  ä— Ï‰ ö7ãƒ  ß‰‹Ïèãƒuρ  ∩⊇⊂∪  uθèδ uρ  â‘θà tóø9 $#  ßŠρ ßŠuθø9 $#    )فبني سبحانه أن بطشه شديد وأنه       )٢ 

  .)٣(‘‘هو الغفور الودود 

 يرجع إىل العدم ، أما الوجود احملض فهذا ال يكون إال             أن سبب الشر يف احلقيقة     -ج
 .خرياً ، والعدم ليس بشيء فال حيتاج إىل خالق 

 : هذه القضية بالتفصيل ، وفيما يلي موجز ملا ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللاويشرح 

 :ينقسم الشر إىل قسمني باعتبار الوجود والعدم 

 الذات ، أو عدم صفة من صفات كمال         عدم: وهو إما أن يكون   :   الشر العدمي    -١
احلياة والعلم والسمع والبصر والكالم وحنوها ، أو عدم فعل من أفعال الذات ،              : الذات مثل 

مـثل معرفة اهللا وحمبته وخشيته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وحنوها من األمور احملمودة              
 كلها خريات وحسنات ، وعدمها      الباطنة والظاهرة من األقوال واألفعال ،  فإن هذه األمور         

شـر وسـيئات لكن هذا العدم ليس بشيء أصالً حىت يكون له بارئ وفاعل ، إمنا هو من                   
 وقد  -لـوازم الـنفس فحقيقتها قبل أن ختلق عدم مستلزمة هلذا العدم ، وبعد أن خلقت                 

 . فيها النقص والضعف وحنوها من األمور العدمية -خلقت ضعيفة ناقصة 

لسيئات العدمية ليست أمراً موجوداً حىت يكون اهللا تعاىل خالقها ، فهو            وهذا الشر وا  
 .تعاىل خالق كل شيء 

                                 
 ) .٩٨(سورة املائدة آية رقم ) ١(
 ) . ١٤-١٢(سورة الربوج آية رقم ) ٢(
شيخ جمموع فتاوى   :  ، وانظر   )  ٩٦-٨/٩٤  (شيخ اإلسالم  ضمن جمموع فتاوى     -أقوم ما قيل يف القضاء والقدر       )  ٣(

 ) .٥١١ ، ٨/٤٤٧ (اإلسالم
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وهو ما يوجد من الشر يف العامل من الكفر والعصيان والذنوب           :  الشر الوجودي    -٢
والسيئات واآلالم وحنوها ، فهذا ينطبق عليه ما قررته آنفاً من أنه ليس شراً مطلقاً ، بل هو                  

ص ، وإن كان شراً بالنسبة إىل من تضرر به ، لكن ملا فيه من اخلري واحلكمة هو                  مقـيد خا  
 .خري ، وهبذا يكون له وجه آخر يصري به خرياً 

وهـذا الشر ليس من الوجود احملض ، فالوجود احملض الذي ليس فيه شوب عدم ال                
ما كونه ليس مسبَّباً عنه      يكـون سبباً لعدم أصالً وال مسبَّباً عنه وال فاعالً له وال مفعوالً ، أ              

 .وال مفعوالً له فظاهر ، وأما كونه ليس سبباً له فإن العدم احملض ال يفتقر إىل سبب موجود 

وهـو أيضـاً ليس من العدم احملض ، فالعدم الذي ليس فيه شوب وجود ال يكون ال                  
 .سبباً وال مسبَّباً وال فاعالً وال مفعوالً أصالً 

  :)١(ر سببه إىل قسمنيوهذا الشر ينقسم باعتبا

مثل عدم شرط أو جزء سبب ، وال يكون سببه عدم           :  شـر سببه عدم غري حمض        -أ
حمـض ؛ ألن العدم احملض ال يكون سبباً تاماً لوجود ، لكن يكون سبب اخلري قد انعقد وال                   

والعقاب ،  عدم فعل الواجبات الذي هو سبب الذم        :  فيقع األمل ، وذلك مثل     حيصل الشرط 
عدم العلم الذي هو سبب أمل اجلهل ، وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب               : ومثل

 . األمل بالعمى والبكم ، وعدم الصحة والقوة الذي هو سبب األمل واملرض والضعف 

فهذا الوجود ليس تاماً ، بل وجوداً ناقصاً ، إما يف           :  شـر سببه وجود غري تام        -ب
ل ، مثل اآلالم واألفعال احملرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو استكبار              السبب ، وإما يف احمل    

تناول : والفسـوق الذي هو فعل احملرمات وحنوها ، فإن ذلك سبب الذم والعقاب ، ومثل              
 . األغذية الضارة ، وكذلك احلركات الشديدة املورثة لألمل 

                                 
 ) . ١٩٠ص : (انظر ) ١(
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 .عدم معرفة احلق ، واإلقرار به : فسبب التكذيب

عدم أسبابه ، من النظر التام ، واالستماع التام آليات          : هذا العلم والقول    وسبب عدم   
 . احلق وأعالمه 

إما عدم املقتضي ، فيكون عدماً حمضاً ، وإما وجود : وسـبب عدم النظر واالستماع    
 . مانع من الكرب ، واحلسد يف النفس 

 .باخليال الباطل عدم غىن النفس باحلق ، فتعتاض عنه : والكرب تصور باطل، وسببه 

واحلسد سببه عدم النعمة اليت يصري هبا مثل احملسود ، أو أفضل منه ، فإن ذلك يوجب                 
 .  احلاسد ؛ ألن احملسود يكافئه ، أو يتفضل عليه ةكراه

والفسوق ، كالقتل والزنا وسائر القبائح ، إمنا سببها حاجة النفس إىل االشتفاء بالقتل               
مـن حصل غرضه بال قتل أو نال اللذة بال زنا ال يفعل ذلك ،               وااللـتذاذ بالـزنا ، وإال ف      

  .)١(واحلاجة مصدرها العدم

 

                                 
 ) .٢٧-١٤/١٨ (شيخ اإلسالمجمموع فتاوى : انظر فيما سبق من مسألة الشر) ١(
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 رسم تقرييب توضيحي يبني أقسام الشر املوجود باعتبار سببه

 

 

 

)١-١(شكل

فعل الزنا ، وسببه

وجود غري تام  عدم غري حمض

عدم شرط أو جزء سبب
إما يف السبب أو يف احملل : وجود ناقص

مثاله
مثاله

عدم السمع والبصر والنطق والعلم

 :وسببهعدم معرفة احلق واإلقرار به ، 

 :أمل العمى والصمم والبكم واجلهل ، وسببه

وهذا العدم ليس بشيء أصالً
حىت يكون له بارئ وفاعل ، 
فليس موجوداً حىت يكون اهللا 

 تعاىل خالقاً له

الشر املوجود سببه إما

:األفعال احملرمة مثل

سببه حاجة 
النفس إىل 
 التلذذ

 احلاجة أصلها عدم

:الكفر بالتكذيب وسببه

احلسد وسببه عدم
غىن النفس وعدم
النعمة كاليت عند

 احملسود

عدم النظر التام واالستماع التام 

:وهذا له سببان

الكرب وسببه عدم
غىن النفس باحلق
فتعتاض عنه 
 باخليال الباطل

وجود مانععدم املقتضي

فيكون عدماً حمضاً

عدم غىن النفس يعين حاجة



 

 
 

 املبحث الثا�ي 

 قدرة العباد وإراداهتم 

 :وفيه مطالب 

 .قدرة العبد : املطلب األول 

 .إرادة العبد : املطلب الثا�ي  

 .تأثري قدرة العبد : املطلب الثالث 

 .التولد وحقيقته : املطلب الرابع 
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 متهيد

إن الـبحث يف مسألة قدرة البشر وإرادم وتأثري ذلك يف الفعل من املسائل العويصة               
الـيت خاض فيها الناس قدمياً وحديثاً ، وفيها تعددت اآلراء ، وتباينت املذاهب ، وضل من                 

أتباعهم ، وهدى اهللا أهل السنة واجلماعة إىل احلق بإذنه ، إنه يهدي من              ضل من املتكلمني و   
 .يشاء إىل صراط مستقيم 

وهـذه املسألة تنبين عليها أمور كثرية هامة للعبد يف دنياه وآخرته ، فهي حتدد مدى                
قدرة العبد على الفعل ، وحقيقة مسئوليته عن فعله ، وما يترتب على ذلك من آثار ، سواء                  

أوامرها ونواهيها مبنية على هذه     : دحاً أو ذماً ، ثواباً أو عقاباً ، بل إن الشريعة كلها           كان م 
القضية ، فلو مل يكن للعبد فعل وتأثري اختياري ملا أمر وال ي ، ومل يكن هناك أي ثواب أو          

 .عقاب ، بل يكون كبقية اجلمادات املوجودة يف هذا العامل 

 هذا العامل ، فهو من األسباب اليت تفعل باالختيار           والعـبد أحد األسباب املوجودة يف     
ولـذا ينبغـي ألي باحث يف السببية أن يتطرق له ، ويبني حقيقة قدرته وإرادته وتأثريه  ،                   

 : والكالم يف هذه املسائل يشتمل على مطالب

 .قدرة العبد : املطلب األول 

 .إرادة العبد : املطلب الثاين 

 .ة العبد وإرادته يف الفعل تأثري قدر: املطلب الثالث

 .التولد وحقيقته : املطلب الرابع 
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 :قدرة العبد : املطلب األول 

وقـبل الشروع يف هذا املطلب ينبغي أن نعرف املراد بقدرة العبد ، حىت يتسىن فهم                 
 .وإدراك هذه القضية وتصورها بصورة تامة 

 وهي مجلة ما يتمكن به      استطاعته ، وهي استفعال من الطوع ،      : املـراد بقدرة العبد   
  . )١(العبد من الفعل ويوقعه هبا إذا انضم إليها القصد واالختيار

 :  وتنقسم باعتبار زمنها واستلزامها للفعل إىل نوعني

قـدرة قبل الفعل ، وهي عبارة عن الصحة والوسع وسالمة اآلالت            : الـنوع األول  
 . والتمكن من الفعل ، وضدها العجز 

د الفعل ، وميكن معها الفعل والترك ، ويتعلق هبا األمر والنهي            وهـي املصححة لوجو   
والـوعد والوعيد ، واحلمد والذم ، والثواب والعقاب تعلق املشروط بشرطه ، فإذا انتفت               

 .هذه القدرة انتفى كل ما يترتب عليها من األمور السابقة 

  . )٢(لوهي حاصلة للمطيع والعاصي ، وتكون قبل الفعل وتبقى إىل حني الفع

والصواب الذي عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة        ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقـول   
نوع مصحح للفعل ميكن معه الفعل والترك وهذه هي اليت يتعلق هبا األمر والنهي              : نـوعان 

فهذه حتصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل وهذه تبقى إىل حني الفعل إما ببقائها عند               
إن األعراض ال تبقى ، وهذه  : بقاء األعراض ، وإما بتجدد أمثاهلا عند من يقول        مـن يقول ب   

                                 
 ) .١٠٩ ، ١٠٧ص (، الكليات للكفوي ) ٨/٣٩٠ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر ) ١(
 - القضاء والقدر    ، أقوم ما قيل يف    )  ٩/٢٤١ ،   ١/٦٠(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية       :  انظر فيما سبق    )  ٢(

 ) .٢٩٠ ، ٣/٣١٩ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ، ) ٨/١٢٩(ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 
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قد تصلح للضدين ، وأمر اهللا لعباده مشروط هبذه الطاقة فال يكلف اهللا من ليست معه هذه                 
  .)١(‘‘الطاقة ، وضد هذه العجز 

 .وقد دل عليها الكتاب والسنة واإلمجاع 

⎯  :  قولـه تعـاىل :  فمن الكتاب  tΒ uρ  öΝ ©9  ôìÏÜtGó¡ o„  öΝ ä3Ζ ÏΒ  »ωöθsÛ  βr&  yxÅ6Ζ tƒ 

ÏM≈ sΨ |Áósßϑø9 $#  ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#  ⎯ Ïϑsù  $̈Β  ôM s3n=tΒ  Ν ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr&  ⎯ ÏiΒ  ãΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù  ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#  4    )وقـوله   )٢ ، 

    šχθà:  تعاىل Ï=ósu‹y™ uρ  «!$$Î/  Èθs9  $sΨ ÷èsÜtFó™ $#  $uΖ ô_usƒm:  öΝ ä3yètΒ  tβθ ä3Ï=÷κç‰  öΝ åκ|¦ àΡ r&  ª!$# uρ  ãΝ n=÷ètƒ  öΝ åκ®Ξ Î) 

tβθ ç/ É‹≈ s3s9    )وقولـه تعاىل يف الكفارة    )٣   :    ãΠ$u‹ÅÁsù  È⎦ ø⎪ uöηx©  È⎦ ÷⎫ yèÎ/$tGtFãΒ  ⎯ ÏΒ  È≅ ö6s%  βr&  $¢™ !$yϑtFtƒ  ( 

⎯ yϑsù  óΟ©9  ôìÏÜtGó¡ o„  ãΠ$yèôÛÎ* sù  t⎦⎫ ÏnGÅ™  $YΖŠ Å3ó¡ ÏΒ  )وقوله تعاىل   )٤ ،   :  ¬!uρ  ’n? tã  Ä¨$̈Ζ9 $#  kÏm  ÏM øŠt7ø9 $# 

Ç⎯ tΒ tí$sÜtGó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ Î6y™  )وقوله تعاىل)٥ ،  : (#θà) ¨? $$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢ ÷èsÜtFó™ $# )وغريها )٦  . 

 مل تستطع فقاعداً    صل قائما فإن   ((:   لعمران بن حصني    قول النيب   : ومـن السنة    
))فـإن مل تســتطع فعلى جنب       

من اسـتطاع أن ينفع     (( : ، وقولــــه   )٨)(٧(
                                 

، ) ١/٦٠(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية      :  ، ولالستزادة انظر  )  ٤٨-٣/٤٧(منهاج السنة النبوية البن تيمية      )  ١(
 ) .٨/٢٩٠ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 

 ) .٢٥( رقم سورة النساء آية)٢(
 ) .٤٢(سورة التوبة آية رقم ) ٣(
 ) .٤(سورة اادلة آية رقم ) ٤(
 ) .٩٧(سورة آل عمران آية رقم ) ٥(
 ) .١٦(سورة التغابن آية رقم ) ٦(
(بلفظه ،  وأمحد     )  ١٠٦٦(ح)  ١/٣٧٦(رواه البخاري يف تقصري الصالة باب إذا مل يطق قاعداً صلى على جنب              )  ٧(
، والترمذي يف الصالة باب ما جاء أن        )  ٩٥٢(ح)  ١/٥٨٥(د يف الصالة باب يف صالة القاعد        ، وأبو داو  )  ٢/٤٢٦

 ) .٣٧٢(ح) ٢/٢٠٨(صالة القاعد على النصف من صالة القائم 
-٨/٢٩٠  (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم   ،  )  ٣/٤٨(منهاج السنة النبوبة البن تيمية      :  انظر فيما سبق من األدلة      )  ٨(

 ) .١/٦١(قل والنقل البن تيمية ، درء تعارض الع) ٢٩١
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))أخـاه فلـيفعل     
ه بيده ،فإن مل يستطع     من رأى منكم منكراً فليغري     (( : وقـوله   ،  )١(

))فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإلميان 
)٢( .  

طاعة ،   اإلمجاع على إثبات هذا النوع من االست       شيخ اإلسالم رمحه اهللا   وقـد حكى    
واتفقوا على أن العبادات ال جتب إال على مستطيع ، وأن املستطيع            ’’  : رمحـه اهللا  يقـول   

يكـون مسـتطيعاً مـع معصيته وعدم فعله ، كمن استطاع ما أمر به من الصالة والزكاة                  
والصـيام واحلـج ، ومل يفعله ، فإنه مستطيع باتفاق سلف األمة وأئمتها ، وهو مستحق                 

  . )٣(‘‘ملأمور الذي استطاعه ومل يفعله ، ال على ترك ما مل يستطعه للعقاب على ترك ا

وهـناك مالحظـة هامة أشار هلا شيخ اإلسالم رمحه اهللا حول االستدالل بالنصوص              
السـابقة علـى إثـبات االستطاعة املذكور آنفاً ، فاالستطاعة اليت يف النصوص أخص من                

ا ؛ ألن االستطاعة الشرعية تزيد على تلك        االسـتطاعة اليت ميتنع التكليف بالفعل مع عدمه       
االسـتطاعة باشـتراط اليسر وانتفاء املشقة والعسر ، فإذا علق الشرع أمراً على االستطاعة                
فإمنـا يعلقـه على الصحة والوسع وسالمة اآلالت والتمكن من الفعل مع انتفاء املشـقة               

 . والعسر 

اعة املشروطة يف الشرع أخص من      وأيضا فاالستط ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
االسـتطاعة اليت ميتنع الفعل مع عدمها ، فإن االستطاعة الشرعية قد تكون مما يتصور الفعل                

                                 
،  وأمحد   )  ٢١٩٩(ح)  ٤/١٧٢٦(رواه مسلم يف السالم ، باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة              )  ١(
 . بنحوه من حديث جابر بن عبداهللا ) ٣/٣٠٢(
يد وينقص ، وأن األمر باملعروف رواه مسلم يف اإلميان باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ، وأن اإلميان يز             )  ٢(

، وأبو داود يف الصالة ، باب اخلطبة يف يوم           )  ٣/٥٤(بلفظه ، وأمحد    )  ٤٩(ح)  ١/٦٩(والنهي عن املنكر واجبان     
-٤/٤٠٧(، والترمذي يف الفنت باب ما جاء يف تغيري املنكر باليد أو باللسان أو بالقلب                )  ١١٤٠(ح)  ١/٦٧٧(العيد  
، وابن ماجة يف إقامة الصالة      )  ٨/٩٨( يف اإلميان وشرائعه ، باب تفاضل أهل اإلميان          ، والنسائي )  ٢١٧٢(ح)  ٤٠٨

  .كلهم من حديث أيب سعيد اخلدري ) ١٢٧٥(، ح) ١/٣٨٦(باب ما جاء يف صالة املريض 
 ) .٤٨٠-٨/٤٧٩ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
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مع عدمها وإن مل يعجز عنه ، فالشارع ييسر على عباده ويريد هبم اليسر وال يريد هبم العسر     
مع زيادة مرضه وتأخر برئه  وما جعل عليهم يف الدين من حرج ، واملريض قد يستطيع القيام           

فهـذا يف الشرع غري مستطيع ؛ ألجل حصول الضرر عليه ، وإن كان يسميه بعض الناس                 
مسـتطيعاً ، فالشارع ال ينظر يف االستطاعة الشرعية إىل جمرد إمكان الفعل ، بل ينظر إىل                  

رعية ،  لـوازم ذلـك ، فإذا كان الفعل ممكناً مع املفسدة الراجحة مل تكن هذه استطاعة ش                
كالذي يقدر أن حيج مع ضرر يلحقه يف بدنه أو ماله ، أو يصلي قائماً مع زيادة مرضه ، أو                    

  .)١(‘‘يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته وحنو ذلك 

ولكن هذه االستطاعة مع بقائها إىل حني الفعل ال تكفي يف وجود الفعل ، ولو كانت                
عبد من إعانة أخرى تقارن هذه االستطاعة مثل        كافـية لكان التارك كالفاعل ، بل ال بد لل         

جعـل العبد مريداً ، فإن الفعل ال يتم إال بقدرة وإرادة ، وهذه اإلعانة هي النوع الثاين من                   
  . )٢(القدرة

القدرة مع الفعل اليت يكون هبا الفعل ، وهي القدرة الكونية القدرية            : الـنوع الـثاين   
 .جلازمة املستلزمة للفعل املشروطة باإلرادة ا

وهذه القدرة واالستطاعة تثبت يف حق من قام بالفعل ، وتنفى عن التارك للفعل الذي               
 وهي ليست  مشروطة يف شيء من األمر       )٣(كـتب علـيه أنه ال يفعل ، وقضي عليه بذلك          

 . والنهي باتفاق املسلمني كما قرره شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

                                 
 ) .١٤/١٠٣(تاوى شيخ اإلسالم جمموع ف: ، وانظر) ٣/٤٩(منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ١(
 ) .٥٠-٣/٤٩(منهاج السنة النبوية البن تيمية : انظر) ٢(
، جمموع فتاوى   )  ٨/١٢٩  (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم    ضمن   -أقوم ما قيل يف القضاء والقدر       :  انظر فيما سبق    )  ٣(

 ، منهاج السنة النبوية البن      )١/٦٠(، درء تعارض العقل والنقل البن تيمية        )  ٤٤١،  ٢٩٢  -  ٨/٢٩١(  شيخ اإلسالم   
 ) .٣/٥٠(تيمية 
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يف شيء من األمر والنهي باتفاق      فـإن هذه ليست مشروطة      ’’ : يقـول رمحـه اهللا    
 .)١(‘‘املسلمني 

⎪⎦    t:  قوله تعاىل :    ومن أدلة هذه القدرة      Ï%©!$#  ôM tΡ% x.  öΝ åκß] ã‹ôã r&  ’Îû  >™ !$sÜÏî  ⎯ tã  “ Íø. ÏŒ 

(#θçΡ% x. uρ  Ÿω  šχθãè‹ÏÜtFó¡ o„  $·èøÿ xœ  )وقوله تعاىل   )٢ ،   :    ß# yè≈ ŸÒãƒ  ãΝ ßγs9  Ü># x‹ yèø9 $#  4  $tΒ  (#θçΡ% x. 

tβθ ãè‹ÏÜtGó¡ o„  yìôϑ¡¡9 $#  $tΒ uρ  (#θçΡ$Ÿ2  tβρ ã ÅÇö7ãƒ  )وقوله تعاىل   )٣ ،   :  $̄Ρ Î)  $uΖ ù=yèy_  þ’Îû  öΝ ÎγÉ)≈ sΨ ôã r& 

Wξ≈ n=øî r&  }‘Îγsù  ’n<Î)  Èβ$s%øŒF{ $#  Ν ßγsù  tβθ ßsyϑø) –Β  ∩∇∪  $uΖ ù=yèy_uρ  .⎯ ÏΒ  È⎦ ÷⎫ t/  öΝ Îκ‰ Ï‰ ÷ƒr&  # t‰ y™  ô⎯ ÏΒ uρ  óΟÎγÏ ù=yz  # t‰ y™ 

öΝ ßγ≈ sΨ øŠt± øî r'sù ôΜ ßγsù Ÿω tβρ ã ÅÇö7ãƒ )٥()٤(. 

فاملراد بعدم االستطاعة مشقة ذلك عليهم ،       ’’  : اهللاشـيخ اإلسـالم رمحه      يقـول   
وصـعوبته علـى نفوسهم ، فنفوسهم ال تستطيع إرادته ، وإن كانوا قادرين على فعله لو                 
أرادوه ، وهـذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب اهللا املرتلة واتباعها ،                  

  .)٦(‘‘ املقارنة للفعل املوجبة له وقد أخرب أنه ال يستطيع ذلك ، وهذه االستطاعة هي

 : وهناك عدة مسائل تتعلق بقدرة العبد منها 

  تعلق قدرة العبد هل هو باألعيان أو باألفعال ؟ -١

                                 
 ) .٨/١٣٠ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ضمن -أقوم ما قيل يف القضاء والقدر ) ١(
 ) .١٠١(سورة الكهف آية رقم ) ٢(
 ) .٢٠(سورة هود آية رقم ) ٣(
 ) .٩-٨(سورة يس آية رقم ) ٤(
 ) .١/٦١( درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ،) ٨/٢٩١ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم: انظر فيما سبق ) ٥(
 ) .١/٦١(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ٦(
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الصـواب أن قدرة العبد تتعلق باألعيان املنفصلة عنه كالذوات ، كما تتعلق باألمور              
ر على األفعال ، واألدلة على ذلك       املتصلة به كاألفعال ، فالعبد يقدر على األعيان كما يقد         

 : كثرية منها 

#) : قوله تعاىل  ÷ρ y‰ xî uρ 4’n? tã 7Šöxm t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% )قادرين على اجلنة ، أو على      : سواء  قلنا    )١

 .املساكني فكالمها قدرة على األعيان 

  ãΝ:  وقولـه تعاىل  ä. y‰ tã uρ  ª!$#  zΟÏΡ$tótΒ  Zο uÏV Ÿ2  $pκtΞρ ä‹ è{ù's?  Ÿ≅ ¤fyèsù  öΝ ä3s9  ⎯Ïν É‹≈ yδ  £# x. uρ 

y“ Ï‰ ÷ƒr&  Ä¨$̈Ζ9 $#  öΝ ä3Ψ tã  tβθ ä3tGÏ9 uρ  Zπ tƒ# u™  t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ïj9  öΝ ä3tƒÏ‰ ôγtƒuρ  $WÛ¨u ÅÀ  $Vϑ‹É) tFó¡ –Β  ∩⊄⊃∪  3“ u÷z é& uρ  óΟs9 

(#ρ â‘ Ï‰ ø) s?  $pκön=tæ  )فقوله     )٢  ،   :  3“ u÷z é& uρ  óΟs9  (#ρ â‘ Ï‰ ø) s?  $pκön=tæ        م قدروا علىيدل على أ 

 . األوىل وهذه قدرة على األعيان

  $yϑ̄Ρ:  وقولـه تعاىل  Î)  ã≅ sWtΒ  Ïο 4θu‹ysø9 $#  $u‹÷Ρ ‘‰9 $#  >™ !$yϑx.  çµ≈ uΖ ø9 u“Ρ r&  z⎯ ÏΒ  Ï™ !$yϑ¡¡9 $#  xÝ n=tG÷z $$sù  ⎯Ïµ Î/ 

ßN$t6tΡ  ÇÚ ö‘ F{ $#  $£ϑÏΒ  ã≅ ä. ù'tƒ  â¨$̈Ζ9 $#  ÞΟ≈ yè÷Ρ F{ $# uρ  #© ®L xm  !# sŒÎ)  ÏNx‹ s{r&  ÞÚ ö‘ F{ $#  $yγsùã÷z ã—  ôM sΨ §ƒ̈— $# uρ   ∅ sßuρ 

!$yγè=÷δ r&  öΝ åκ®Ξ r&  šχρ â‘ Ï‰≈ s%  !$pκön=tæ  !$yγ9s? r&  $tΡ Þ ö∆r&  ¸ξø‹s9  ÷ρ r&  # Y‘$ pκtΞ  $yγ≈ uΖ ù=yèyfsù  # Y‰ŠÅÁxm  βr( x.  öΝ ©9  š∅ øós? 

Ä§øΒ F{ $$Î/  4  y7 Ï9¨x‹ x.  ã≅ Å_Áx çΡ  ÏM≈ tƒFψ $#  5Θ öθs) Ï9  šχρ ã¤6 x tFtƒ  )فقوله )٣ ،  :   ∅ sßuρ  !$yγè=÷δ r&  öΝ åκ®Ξ r& 

šχρ â‘ Ï‰≈ s% !$pκön=tæ ً٤( صريح يف القدرة على األعيان ، فلوال اجلائحة لكان ظنهم صادقا(  .  

                                 
: انظر.  العزم الشديد ، أي عازمني بشدة وغضب على حرمان املساكني           :  ، واحلرد )  ٢٥(سورة القلم آية رقم     )  ١(

 ) .٨/١٤ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم
 ) .٢١-٢٠(ية رقم سورة الفتح آ) ٢(
 ) .٢٤(سورة يونس آية رقم ) ٣(
 ) .١٤ ، ٨/١٢ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم: انظر فيما سبق ) ٤(
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≅  ã:  وقوله تعاىل  sẄΒ  š⎥⎪ Ï%©!$#  (#ρ ãx x.  óΟÎγÎn/ uÎ/  (  óΟßγè=≈ yϑôã r&  >Š$tΒ ux.  ôN£‰ tFô© $#  Ïµ Î/  ßw†Íh9 $#  ’Îû  BΘ öθtƒ 

7# Ï¹% tæ ( ω tβρ â‘ Ï‰ ø) tƒ $£ϑÏΒ (#θç7|¡ Ÿ2 4’n? tã &™ ó© x« 4 y7 Ï9¨sŒ uθèδ ã≅≈ n=Ò9 $# ß‰‹Ïèt7ø9 $# )١(.  

فهم يف هذه احلال ال   ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا شارحاً وجه داللة هذه اآلية            
يقـدرون ممـا كسـبوا على شيء ؛ فدل على أم يف غري هذا يقدرون على ما كسبوا ،                    

 .)٢(‘‘وكذلك غريهم يقدر على ما كسب 

<    *  z:  وقولــه تعاىل  u ŸÑ  ª!$#  ¸ξsV tΒ  # Y‰ ö6tã  % Z.θè=ôϑ̈Β  ω  â‘ Ï‰ ø) tƒ  4’n? tã  &™ ó© x«  ⎯ tΒ uρ  çµ≈ sΨ ø%y— §‘ 

$̈Ζ ÏΒ  $»%ø— Í‘  $YΖ |¡ xm  uθßγsù  ß, ÏΖ ãƒ  çµ ÷Ψ ÏΒ  # u Å   # ·ôγy_uρ  (  ö≅ yδ  šχ… âθtGó¡ o„  4  ß‰ ôϑutù: $#  ¬!  4  ö≅ t/  öΝ èδ ã nYò2 r&  Ÿω 
tβθ ßϑn=÷ètƒ  )٣(.  

فلما ذكر يف اململوك  ’’ :  يف بيان وجه داللة هذه اآلية        شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقـول   
أنه ال يقدر على شيء ، ومقصوده أن اآلخر ليس كذلك ، بل هو قادر على ماال يقدر عليه                   

ة هـذا ، وهو إثبات الرزق احلسن مقدوراً لصاحبه ، وصاحبه قادر عليه ، وهبذا ينطق عام                
فالن يقدر على كذا وكذا ، وفالن يقدر على كذا وكذا ، ومقدرة هذا              : العقـالء يقولون  
  . )٤(‘‘دون مقدرة هذا 

هذه األدلة يف القدرة على األعيان ، أما القدرة على األفعال ، فجميع أدلة االستطاعة               
 . اليت قبل الفعل ، تدل على قدرة العبد على الفعل 

                                 
 ) .١٨(سورة إبراهيم آية رقم ) ١(
 ) .٨/١٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
 ) .٧٥(سورة النحل آية رقم ) ٣(
 ) .١٨-٨/١٦(نفس املصدر  : ولالستزادة يراجع) . ٨/١٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
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وأما القدرة على األعيان ففي الصحيح عن أىب        ’’   : هللارمحه ا  شيخ اإلسالم يقـول   
اعلم أبا مسعود هللا أقدر      ((:  فقال كنت أضرب غالماً يل فرآين النيب       :  قال )١(مسـعود 

))عليك منك على هذا 
)٢(  . 

 دليل على أن القدرة تتعلق باألعيان املنفصلة  )) أقدر عليك منك على هذا  هللا ((: فقوله
والنصوص تدل على أن كال القدرتني تتعلق باملتصل واملنفصل ،       ... قدرة الرب وقدرة العبد     

 (#θà): فـإن اهللا تعاىل أخرب أن العبد يقدر على أفعاله كقولـه           ¨? $$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢ ÷èsÜtFó™ $#  )٣(  ، 

⎯ : وقــوله tΒ uρ öΝ ©9 ôìÏÜtGó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ωöθsÛ βr& yxÅ6Ζ tƒ ÏM≈ sΨ |Áósßϑø9 $# ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ⎯ Ïϑsù $̈Β ôM s3n=tΒ 

Ν ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù  )فدل على أن منـا من يستطيع ذلك ومنا من مل يستطع )٤ ، . 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن مل            ((:  وقـال الـنيب     
)) فعليه بالصوم فإنه له وجاء    يستطع  

إن استطعت   ((:  أخرجاه يف الصحيحني ، وقولـه     )٥(
                                 

عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري ، أبو مسعود البدري ، صحايب جليل شهد العقبة واختلف يف شهوده بدراً ،                     )  ١(
، )  ٤٨٤-٢/٤٨٣(، اإلصابة البن حجر     )  ٣/١٠٥(االستيعاب البن عبدالرب    :  انظر.  مات قبل األربعني وقيل بعدها      

 ) . ٣٩٥ص (تقريب التهذيب البن حجر 
 ،  ٤/١٢٠(، وأمحد   )  ١٦٥٩(ح)  ٣/١٢٨٠(رواه مسلم يف األميان باب صحبة املماليك وكفارة من لطم عبده            )  ٢(
٤(، والترمذي يف الرب والصـلة      )  ٥١٥٩(ح)  ٣٦١-٥/٣٦٠(، وأبو داود يف األدب باب يف حق اململوك          )  ٥/٢٧٣
 . كلهم من حديث أيب مسعود األنصاري ) ١٩٤٨(ح) ٢٩٦/
 ) .١٦(التغابن آية رقم سورة ) ٣(
 ) .٢٥(سورة النساء آية رقم ) ٤(
، ومسلم  )  ٤٧٧٨(ح)  ٥/١٩٥٠( من استطاع منكم الباء فليتزوج       رواه البخاري يف النكاح باب قول النيب        )  ٥(

) ٢/١٠١٩(يف النكاح ، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن مؤنه بالصوم           
، )  ٢٠٤٦(ح)  ٢/٥٣٨(، وأبو داود يف النكاح باب التحريض على النكاح            )  ١/٣٧٨(، وأمحد   )  ١٤٠٠(ح

، والنسائي يف النكاح باب     )  ١٠٨١(ح)  ٣/٣٩٢(والترمذي يف النكاح ، باب ما جاء يف فضل التزويج واحلث عليه             
كلهم من  )  ١٨٤٥(ح)  ١/٥٩٢(، وابن ماجة يف النكاح ، باب ما جاء يف فضل النكاح             )  ٦/٤٧(احلث على النكاح    

  . حديث عبداهللا بن مسعود 

= 
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))أن تعمـل بالرضـا مـع اليقني فافعل          
إذا  (( وقولـه يف احلديث الذي يف الصحيح        )١(
 )))) أمـرتكم بـأمر فـأتوا منه مــا استطعتم

) ٣( ‘‘)٢(.  

  قدرة العبد على خالف ما علمه اهللا تعاىل ، هل يقدر العبد أم ال ؟ -٢

ألمر ، فإطالق القول يف ذلك دون تفصيل        الصـواب أنه ينبغي أن يستفصل يف هذا ا        
إذا كان املقصود بقدرة العبد القدرة الشرعية اليت تكون قبل الفعل ،            : خطـأ وبدعة ، فيقال    

وهـي النوع األول من القدرة ، فال شك أن العبد قادر على خالف املعلوم ، أما إذا كان                   
وع الثاين من القدرة ، فال شك أن        املقصود بقدرة العبد القدرة القدرية اليت مع الفعل هي الن         

  .)٤(العبد ال يقدر على خالف املعلوم هبذا االعتبار

وكذا تنازعهم يف العبد هل هو قادر على خالف         ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقـول   
املعلوم ؟ فإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية اليت هي مناط األمر والنهي كاالستطاعة املذكورة              

                                 

أن املراد  :  اختلف العلماء يف املراد بالباءة هنا على قولني يرجعان إىل معىن واحد أصحها             :  قال النووي     :  والباءة=
.                     فليتزوج   - مؤن النكاح     وهي -من استطاع منكم الباءة لقدرته على مؤنه        :  وهو اجلماع ، فتقديره     :  معناها اللغوي   

 ) .٩/١٧٣(شرح النووي على صحيح مسلم 
فتح الباري البن   :  انظر.  غمزمها حىت رضهما    :  أصله الغمز ، ومنه وجأه بالسيف ، إذا طعنه به ، ووجأ انثييه                :  وجاء

 ) .٩/١٢(حجر العسقالين 
(ح)  ١٠٠٠٠(ح)  ٧/٢٠٣(، والبيهقي يف شعب اإلميان      )  ١/٣٠٤(هذه اجلملة رواها هناد بن السري يف الزهد         )  ١(

-٤/٥٧٥(والترمذي يف صفة القيامة والرقائق والورع         )  ٣٠٧ ،   ٣٠٣ ،   ١/٢٩٣(وأصل احلديث عند أمحد     ).  ٥٣٦
ص (، والبيهقي يف األمساء والصفات      )  ١/٣١٤(حديث حسن صحيح ، وأبونعيم يف احللية        :  وقال)  ٢٥١٦(ح)  ٥٧٦
 . احلديث )) احفظ اهللا حيفظك (( املشهور من حديث ابن عباس ) ٩٧

، والنسائي يف   )  ٢/٢٤٧(، وأمحد   )  ١٣٣٧(ح)  ٢/٩٧٥(رواه مسلم يف احلج باب فرض احلج مرة يف العمر            )  ٢(
  .من حديث أيب هريرة ) ٥/٨٣(مناسك احلج باب وجوب احلج 

 ) .٨/١٢ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ، وانظر ) ٦/٢٣٨(موع فتاوى شيخ اإلسالم جم) ٣(
 ) .١/٦٢(، درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ٨/٢٩٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر) ٤(
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 (#θà): اىليف قولـه تع   ¨? $$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢ ÷èsÜtFó™ $#  )اه ، فهو مستطيع هبذا          )١فكل من أمره اهللا و 

االعتـبار ، وإن علـم أنـه ال يطيعه ، وإن أريد بالقدرة القدرية اليت ال تكون إال مقارنة                    
  .)٢(‘‘ه ال يفعل الفعل مل تكن هذه القدرة ثابتة له للمفعول ، فمن علم أن

 زوال قـدرة العبد وأسباهبا وأحكامها ، فقدرة العبد قد تزول بأسباب مشروعة               -٣
وبأخـرى ممـنوعة ، فـإن كانت األسباب مشروعة كان صاحبها معذوراً ، وإن كانت                

القرآن على الوجه   من يسمع   : األسـباب ممـنوعة كـان صاحبها آمثاً ملوماً ، مثال األول           
املشروع ، فيهيج له وجد حيبه أو خمافة أو رجاء ، فيضعف عن محله فقد ميوت أو يصعق أو                   
يصـيح صـياحاً عظيماً أو يضطرب اضطراباً كثرياً ، فينتج عن ذلك ترك صالة واجبة أو                 
تعـدي علـى بعض الناس ، فإن هذا معذور يف ذلك ؛ ألنه قد زال عقله وقدرته وأصبح                   

 . ن أو املضطر الذي تصدر عنه األفعال واألقوال بغري اختياره وإرادته كانو

 من فرط يف احلج بعد استطاعته       - وهو زوال القدرة بأسباب ممنوعة       -ومـثال الثاين    
ما قد حيصل لبعض    : حـىت ضـيع ماله ، فإنه يالم على ذلك ويبقى احلج يف ذمته ، وأيضا               

قل والقدرة حىت يتعدى بعضهم على بعض عند        الناس من االضطراب واالختالط وزوال الع     
 . )٣(مساع الغناء واألصوات املطربة فإم يالمون على ذلك

                                 
 ) .١٦(سورة التغابن آية رقم ) ١(
 ) . ٨/١٣٠ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ضمن -أقوم ما قيل يف القضاء والقدر ) ٢(
 ) .٣٥٠-١٠/٣٤٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر فيما سبق ) ٣(
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إن السبب إذا كان مشروعاً كان      : وأصـل هذا يرجع إىل القاعدة املعروفة اليت تقول          
 إىل هذه القاعدة يف مواضع شيخ اإلسالم رمحه اهللاصاحبه فيما تولد عنه معذوراً ، وقد أشار     

  .   )١(متفرقة من كتبه

                                 
 ضمن جمموع فتاوى    -، الرد األقوم على ما يف فصوص احلكم         )  ١١/٥٩١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم     :  انظر)  ١(

، )  ٢/٤٦١( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -، رسالة شيخ اإلسالم إىل نصر املنبجي        )  ٢/٣٩٧(شيخ اإلسالم   
 ) .١٠/٦٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن -التحفة العراقية البن تيمية 
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  :إرادة العبد: املطلب الثاين 

أردت : اإلرادة مـن الفعل أراد ، وهو فعل رباعي يتعدى بنفسه إىل مفعوله ، تقول              
 . كذا ، أي قصدت كذا وطلبته طلباً قلبياً 

 . والعبد له إرادة دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع 

  ôM:  أما الكتاب ، فقوله تعاىل     s9$s%  $tΒ  â™ !# u“ y_  ô⎯ tΒ  yŠ# u‘ r&  y7 Ï=÷δ r'Î/  # ¹™ ûθß™  HωÎ)  βr&  z⎯ yfó¡ ç„  ÷ρ r& 

ëU# x‹ tã  ÒΟŠ Ï9 r&  )وقوله تعاىل   )١ ،   :  *  öθs9 uρ  (#ρ ßŠ# u‘ r&  ylρ ãã‚ø9 $#  (#ρ ‘‰ tã{  …ã&s!  Zο £‰ ãã  )وقوله   )٢ ، 

  $̈Β:  تعاىل r&  èπ sΨ‹ Ï ¡¡9 $#  ôM tΡ% s3sù  t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑÏ9  tβθ è=yϑ÷ètƒ  ’Îû  Íóst7ø9 $#  ‘NŠ u‘ r'sù  ÷βr&  $pκz:‹Ïã r&  )وقوله   )٣ ، 

‘  tΑ$s%  þ’ÏoΤÎ)  ß‰ƒÍ:  تعاىل é&  ÷βr&  y7 ysÅ3Ρ é&  “ y‰ ÷nÎ)  ¢© tL uΖ ö/ $#  È⎦ ÷⎫ tG≈ yδ  )وقوله تعاىل   )٤ ،   :  ∅ tΒ uρ  ôŠÍãƒ 

z># uθrO  $u‹÷Ρ ‘‰9 $#  ⎯Ïµ Ï? ÷σ çΡ  $pκ÷] ÏΒ  ⎯ tΒ uρ  ôŠÍãƒ  z># uθrO  Ïο u½z Fψ $#  ⎯Ïµ Ï? ÷σ çΡ  $pκ÷] ÏΒ  )وقوله تعاىل   )٥ ،   :  Ν à6Ψ ÏΒ 

⎯ ¨Β  ß‰ƒÍãƒ  $u‹÷Ρ ‘‰9 $#  Ν à6Ψ ÏΒ uρ  ⎯ ¨Β  ß‰ƒÍãƒ  nο u½z Fψ $#  4    )وقوله تعاىل   )٦ ،   :  ã≅ sWtΒ uρ  t⎦⎪ Ï%©!$#  šχθà) ÏΨ ãƒ 

ãΝ ßγs9¨uθøΒ r&  u™ !$tóÏGö/ $#  ÏN$|ÊötΒ  «!$#  $\G Î7ø[ s? uρ  ô⎯ ÏiΒ  öΝ ÎγÅ¡ àΡ r&  È≅ sV yϑx.  ¤π ¨Ψ y_  )وقوله تعاىل   )٧ ،   :  *  ω 
u öyz  ’Îû  9ÏV Ÿ2  ⎯ ÏiΒ  öΝ ßγ1uθôf̄Ρ  ωÎ)  ô⎯ tΒ  utΒ r&  >π s%y‰ |ÁÎ/  ÷ρ r&  >∃ρ ã÷ètΒ  ÷ρ r&  £x≈ n=ô¹Î)  š⎥ ÷⎫ t/  Ä¨$̈Ψ9 $#  4  ⎯ tΒ uρ 

                                 
 ) .٢٥(سورة يوسف آية رقم ) ١(
 ) .٤٦(سورة التوبة آية رقم ) ٢(
 ) .٧٩(سورة الكهف آية رقم ) ٣(
 ) .٢٧(سورة القصص آية رقم ) ٤(
 ) .١٤٥(سورة آل عمران آية رقم ) ٥(
  .)١٥٢(سورة آل عمران آية رقم ) ٦(
 ) .٢٦٥(سورة البقرة آية رقم ) ٧(
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ö≅ yèø tƒ  y7 Ï9¨sŒ  u™ !$tóÏFö/ $#  ÏN$|Êó s∆  «!$#  t∃ öθ|¡ sù  ÏµŠÏ? ÷σ çΡ  # ·ô_r&  $\Κ‹ Ïàtã  )حيث أن معىن االبتغاء     )١ 

 .اإلرادة والطلب 

 : وأما السنة فهناك أحاديث كثرية منها 

 أذابه اهللا كما يذوب     - يعين املدينة    -من أراد أهل هذه البلدة بسوء        ((: قولـه  
)) امللح يف املاء  

من أراد منكم أن يهل حبج وعمرة فليفعل ، ومن أراد            ((: ، وقولـه    )٢(
)) أن يهـل حبـج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل            

دخلت إذا   ((:  ، وقوله    )٣(
)) العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال ميس من شعره وبشره شيئاً

)٤( . 

وقـد أمجع املسلمون على إثبات اإلرادة لإلنسان ، وأن العبد إذا أراد طاعة أو معصية     
 ابن  شيخ اإلسالم ى فعلها ، وحكى إمجاعهم على ذلك        إرادة جازمـة ، فإنه يكون قادراً عل       

 .تيمية 

إذا أراد العبد الطاعة اليت أوجبها اهللا عليه ، إرادة جازمة كان    ’’  : رمحـه اهللا  يقـول   
قـادراً عليها ، وكذلك إذا أراد ترك املعصية اليت حرمت عليه إرادة جازمة كان قادراً على                 

                                 
 ) .١١٤(سورة النساء آية رقم ) ١(
، )  ٢/٣٥٧(، وأمحد   )  ١٣٨٦(ح)  ٢/١٠٠٧(رواه مسلم يف احلج باب من أراد أهل املدينة بسوء أذابه اهللا              )  ٢(

 من حديث أيب  )  ٤٢٦٨(ح)  ٢/٤٨٣(والنسائي يف الكربى يف احلج باب من أخاف أهل املدينة أو أرادهم بسوء                
  .هريرة 

 . عن عائشة رضي اهللا عنها ) ١١٤/١٢١١(ح) ٢/٨٧١(رواه مسلم يف احلج باب وجوه اإلحرام ) ٣(
رواه مسلم يف األضاحي باب ي من دخل عليه عشر ذي احلجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره                    )  ٤(

 باب ترك أخذ الشعر ملن أراد أن يضحي         ، والترمذي يف األضاحي   )  ٦/٢٨٩(، وأمحد   )  ١٩٧٧(ح)  ٣/١٥٦٥(شيئاً  
، وابن ماجة يف األضاحي باب من أراد أن يضحي فال يأخذ            )  ٧/١٨٧(، والنسائي يف الضحايا     )  ١٥٢٣(ح)  ٤/٨٦(

 .كلهم من حيث أم سلمة رضي اهللا عنها ) ٣١٤٩(ح) ٢/١٠٥٢(يف العشر من شعره وأظفاره 
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سائر أهل امللل حىت أئمة اجلربية ، بل هذا معلوم          ذلـك ، وهـذا مما اتفق عليه املسلمون و         
 . )١(‘‘باالضطرار من دين اإلسالم 

 : وإرادة العبد تنقسم إىل قسمني 

اإلرادة اجلازمة ، وهي اليت جيب وقوع الفعل أو املقدور منه معها إذا              : القسم األول 
 .كانت القدرة تامة ، وتسمى اإلرادة التامة 

اإلرادة اجلازمة هي اليت جيب وقوع الفعل معها إذا         ’’  : اهللاشيخ اإلسالم رمحه    يقول  
كانـت القـدرة حاصلة ، فإنه مىت وجدت اإلرادة اجلازمة مع القدرة التامة وجب وجود                

  . )٢(‘‘الفعل لكمال وجود املقتضي السامل عن املعارض املقاوم 

 : ومن أحكام هذه اإلرادة 

ه ، فمىت مل يقترن هبا شيء من الفعل مل تكن            وجوب اقتراا بالفعل أو املقدور من      -١
إرادة جازمة ، وهذا حيصل يف العزم ، فإن العبد قد يعزم على فعل يف املستقبل مث ال يفعل ،                    
والعزم ال يكفي يف وجود الفعل ، بل ال بد عند حدوث الفعل من اإلرادة اجلازمة املستلزمة                 

 . للفعل 

ا اإلرادة اجلازمة فالبد أن يقترن هبا مع القدرة         وأم’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقـول   
فعل املقدور ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو حتريك بدن ، وهبذا يظهر معىن                  

)) إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار        ((: قـوله 
)٣(

فإن املقتول أراد قتل     
                                 

 ) .٨/٤٣٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر) ١(
 ) .١٠/٧٢٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
، ومسلم يف الفنت    )  ٦٦٧٢(ح)  ٢٥٩٥-٦/٢٥٩٤(رواه البخاري يف الفنت باب إذا التقى املسلمان بسيفيهما           )  ٣(

، وأبوداود يف املالحم باب يف النهي عن        )  ٢٨٨٨(ح)  ٤/٢٢١٣(وأشراط الساعة باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما        

= 
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لو : صـاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال ، وعجز عن حصول املراد ، وكذلك الذي قال                
أن يل مـثل ما لفالن ، لعملت فيه مثل ما يعمل فالن ، فإنه أراد فعل ما يقدر عليه ، وهو                      

ل أوزار من اتبعه     الكالم ، ومل يقدر على ذلك ، وهلذا كان من دعا إىل ضاللة كان عليه مث               
من غري أن ينقص من أوزارهم شيئاً ؛ ألنه أراد ضالهلم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم إذ ال                   

  .)١(‘‘يقدر إال على ذلك 

وهذه املسألة إمنا كثر فيها الرتاع ؛ ألم قدروا إرادة جازمة للفعل    ’’ : ويقـول أيضاً    
ا يكون ذلك يف العزم على أن يفعل ، فقد          ال يقترن هبا شيء من الفعل وهذا ال يكون ، وإمن          

يعـزم علـى الفعـل يف املستقبل من ال يفعل منه شيئاً يف احلال ، والعزم على أن يفعل يف                     
املسـتقبل ال يكفي يف وجود الفعل ، بل البد عند وجوده من حدوث متام اإلرادة املستلزمة         

  .)٢(‘‘للفعل 

لة الفعل التام ؛ ولذا جيازى عليها بالثواب         أن اإلرادة اجلازمة تعترب يف الشرع مبرت       -٢
 .إن كانت إرادة للطاعات ، أو العقاب إن كانت إرادة للمعاصي والسيئات 

: وقد رتب اهللا تعاىل يف القرآن العظيم الثواب والعقاب على هذه اإلرادة ، قال تعاىل              

  ⎯ ¨Β  tβ% x.  ß‰ƒÍãƒ  s's# Å_$ yèø9 $#  $uΖ ù=¤ftã  …çµ s9  $yγŠÏù  $tΒ  â™ !$t± nΣ  ⎯ yϑÏ9  ß‰ƒÍœΡ  ¢ΟèO  $sΨ ù=yèy_  …çµ s9  tΛ ©⎝ yγy_  $yγ8 n=óÁtƒ 

$YΒθ ãΒ õ‹ tΒ  # Y‘θãmô‰ ¨Β  ∩⊇∇∪  ô⎯ tΒ uρ  yŠ# u‘ r&  nο u½z Fψ $#  4© tëy™ uρ  $oλm;  $yγuŠ÷èy™  uθèδ uρ  Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù  tβ% Ÿ2 

Οßγã‹÷èy™  # Y‘θä3ô± ¨Β  )ــال تعـاىل  ، وق  )٣  :  ⎯ tΒ  tβ% x.  ß‰ƒÍãƒ  nο 4θuŠysø9 $#  $u‹÷Ρ ‘‰9 $#  $uηtFt⊥ƒÎ— uρ  Åe∃ uθçΡ 

öΝ Îκös9 Î)  öΝ ßγn=≈ yϑôã r&  $pκÏù  óΟèδ uρ  $pκÏù  Ÿω  tβθ Ý¡ y‚ö7ãƒ  ∩⊇∈∪  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&  t⎦⎪ Ï%©!$#  }§øŠs9  öΝ çλm;  ’Îû  Ïο u½z Fψ $#  ωÎ)  â‘$ ¨Ψ9 $#  ( 

                                 

كلهم من حديث أيب    )  ٧/١١٤(، والنسائي يف حترمي الدم باب حترمي القتل         )  ٤٢٦٨(ح)  ٤/٤٦٢(القتال يف الفتنة    =
  . بكرة 

 ) .٧/٥٢٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن -كتاب اإلميان األوسط ) ١(
 ) .١٠/٧٢٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
 ) .١٩-١٨(سورة اإلسراء آية رقم ) ٣(
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xÝ Î7xmuρ  $tΒ  (#θãèuΖ |¹  $pκÏù  ×≅ ÏÜ≈ t/ uρ  $̈Β  (#θçΡ$Ÿ2  tβθ è=yϑ÷ètƒ  )وقـال تعـاىل   )١ ،   :  ⎯ tΒ  šχ% x. 

ß‰ƒÍãƒ  y^ öxm  Ïο u½z Fψ $#  ôŠÍ“ tΡ  …çµ s9  ’Îû  ⎯Ïµ ÏO öxm  (  ⎯ tΒ uρ  šχ% x.  ß‰ƒÍãƒ  y^ öxm  $u‹÷Ρ ‘‰9 $#  ⎯Ïµ Ï? ÷σ çΡ  $pκ÷] ÏΒ  $tΒ uρ  …çµ s9  ’Îû 

Ïο u½z Fψ $# ⎯ ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ )وحنوها )٢ .  

 يريد العاجلة  ،     فرتب الثواب والعقاب على كونه    ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقول  

∃ Åe: ويريد احلياة الدنيا ، ويريد حرث الدنيا ، وقال يف آية هود            uθçΡ öΝ Îκös9 Î) öΝ ßγn=≈ yϑôã r& $pκÏù  

≅× : إىل أن قـال    ÏÜ≈ t/ uρ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ             ، فـدل علـى أنه كان هلم أعمال بطلت 

زمة للعمل ، وملا ذكر إرادة      وعوقـبوا علـى أعمال أخرى عملوها ، وأن اإلرادة هنا مستل           

⎯ ô: اآلخـرة قال   tΒ uρ yŠ# u‘ r& nο u½z Fψ $# 4© tëy™ uρ $oλm; $yγuŠ÷èy™ uθèδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ       وذلك ألن إرادة اآلخرة 

وإن اسـتلزمت عملها فالثواب إمنا هو على العمل املأمور به ال كل سعى ، وال بد مع ذلك   
  .)٣(‘‘من اإلميان 

 :  أمثلة كثرية على هذه اإلرادة ، فمنها ه اهللاشيخ اإلسالم رمحوقد ذكر 

“    ω:  قولـه تعـاىل  ÈθtGó¡ o„  tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $#  z⎯ ÏΒ  t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#  ã öxî  ’Í<'ρ é&  Í‘ u œØ9 $#  tβρ ß‰ Îγ≈ yfçR ùQ $# uρ 

’Îû  È≅‹ Î6y™  «!$#  óΟÎγÏ9¨uθøΒ r'Î/  öΝ ÎκÅ¦ àΡ r& uρ  4  Ÿ≅ Òsù  ª!$#  t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ yfçR ùQ $#  óΟÎγÏ9¨uθøΒ r'Î/  öΝ ÎκÅ¦ àΡ r& uρ  ’n? tã  t⎦⎪ Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $# 

Zπ y_u‘ yŠ  4  yξä. uρ  y‰ tã uρ  ª!$#  4© o_ ó¡ çtù: $#  4  Ÿ≅ Òsùuρ  ª!$#  t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ yfßϑø9 $#  ’n? tã  t⎦⎪ Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $#  # ·ô_r&  $VϑŠÏàtã  ∩®∈∪ 

;M≈ y_u‘ yŠ çµ ÷Ζ ÏiΒ Zο uÏ øótΒ uρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 4 tβ% x. uρ ª!$# # Y‘θà xî $̧ϑ‹Ïm§‘ )٤(.  

                                 
  .)١٦-١٥(سورة هود آية رقم ) ١(
 ) .٢٠(سورة الشورى آية رقم ) ٢(
 ) .١٠/٧٤٥ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
 ) .٩٦-٩٥(سورة النساء آية رقم ) ٤(



    ٢٠٩         قدرة العباد وإرادام_________________________________________________________  

 

فاهللا تعاىل نفى املساواة بني     ’’ :  يف بيان داللة هذه اآلية       رمحه اهللا شيخ اإلسالم   يقول  
ااهـد والقاعد الذي ليس بعاجز ، ومل ينف املساواة بني ااهد وبني القاعد العاجز ، بل                 

فى  يقتضي مساواته إياه ، ولفظ اآلية صريح استثىن أولو الضرر من ن            )١(دليل اخلطاب : يقال
املسـاواة ، فاالسـتثناء هـنا هـو من النفي ، وذلك يقتضي أن أوىل الضرر قد يساوون                   

 أنه قال يف غزوة       وإن مل يساووهم يف اجلميع ، ويوافقه ما ثبت عن النيب              )٢(القاعـدين 
وهم :  قالوا )) إن باملدينة رجاال ما سرمت مسرياً وال قطعتم وادياً إال كانوا معكم            ((: تبوك  

))وهم باملدينة حبسهم العذر      ((: قال! باملدينة  
فأخرب أن القاعد باملدينة الذي مل حيبسه إال        ) ٣(

العذر ، هو مثل من معهم يف هذه الغزوة ، ومعلوم أن الذي معه يف الغزوة يثاب كل واحد                   
  .)٤(‘‘غاز على قدر نيته فكذلك القاعدون الذين مل حيبسهم إال العذر منهم ثواب 

إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح             ((: ومـنها قولـه    
)) مقيم

) ٥(.  

ا كان يعمل يف الصحة واإلقامة عمالً ،  مث مل           فإنه إذ ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقول  
 يتركه إال ملرض أو سفر ، ثبت أنه إمنا ترك لوجود العجز واملشقة ، ال لضعف النية وفتورها  

                                 
أما مفهوم املخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ        ’’  )  :  ٣/٦٩(دليل اخلطاب كما يقول اآلمدي يف إحكام األحكام         )  ١(

)  ٢/٧٧٥(، ويقول ابن قدامة يف روضة الناظر   ‘‘  يسمى دليل اخلطاب    يف حمل السـكوت خمالفاً ملدلوله يف حمل النطق و        
 .‘‘ ومعناه االستدالل بتخصيص الشيء بالذكر على نفي احلكم عن ما عداه ، ويسمى مفهوم املخالفة ’’
 . ااهدين : ، ولعل الصواب ] القاعدين[كذا يف األصل ) ٢(
، وأبو داود يف اجلهاد ، باب       )  ٤١٦١(ح)  ٤/١٦١٠( اِحلجر   رواه البخاري يف املغازي ، باب نزول النيب         )  ٣(

(ح)  ٢/٩٢٣(، وابن ماجة يف اجلهاد ، باب من حبسه العذر            )  ٢٥٠٨(ح)  ٣/٢٥(الرخصة يف القعود من العذر      
  . من حديث أنس ) ٢٧٦٤

 ) .٧٣٢-١٠/٧٣١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
واللفظ له   )  ٢٨٣٤(ح)  ٣/١٠٩٢(فر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة        رواه البخاري يف اجلهاد ، باب يكتب للمسا       )  ٥(

من )  ٣٠٩١(ح)  ٣/٤٧٠(وأبو داود يف اجلنائز ، باب إذا كان الرجل يعمل عمالً صاحلاً فشغله عنه مرض أو سفر                   
  . حديث أيب موسى األشعري 
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فكـان لــه من اإلرادة اجلازمة اليت مل يتخلف عنها الفعل إال لضعف القـدرة ما                
  .)١(‘‘للعامل 

اً فقد غزا ، ومن خلفه يف أهله خبري فقد          من جهز غازي   (( : ومـن األمثلة قولـه     
)) غزا

)) من فطر صائماً فله مثل أجره من غري أن ينقص من أجره شيء ((:  وقوله)٢(
)٣(.  

فإن الغزو حيتاج إىل جهاد بالنفس ، وجهاد باملال ،          ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
فـإذا بذل هذا بدنه وهذا ماله ، مع وجود اإلرادة اجلازمة يف كل منهما ، كان كل منهما                   
جماهداً بإرادته اجلازمة ومبلغ قدرته ، وكذلك البد للغازي من خليفة يف األهل ، فإذا خلفه                

 خبري ، فهو أيضا غاز ، وكذلك الصيام ال بد فيه من إمساك ، وال بد فيه من العشاء                    يف أهله 
  .)٤(‘‘الذي به يتم الصوم ، وإال فالصائم الذي ال يستطيع العشاء ، ال يتمكن من الصوم 

 ،  عبد رزقه اهللا عز وجل ماالً وعلماً      : إمنا الدنيا ألربعة نفر   ((  : ومنها قول النيب    
فهذا بأفضل  : فهـو يتقي فيه ربه ، ويصل فيه رمحه ، ويعلم هللا عز وجل فيه حقه ، قال                 

لو كان يل   : فهو يقول : وعبد رزقه اهللا عز وجل علماً ومل يرزقه ماالً ، قال          : املنازل ، قال  
وعبد رزقه اهللا ماالً ومل يرزقه علماً        : جرمها سواء ، قال   فأ: مال عملت بعمل فالن ، قال     

فهو خيبط يف ماله بغري علم ، ال يتقي فيه ربه عز وجل ، وال يصل فيه رمحه ، وال يعلم هللا                      
                                 

 ) .١٠/٧٣٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
، ومسلم يف   )  ٢٦٨٨(ح)  ١٠٤٦-٣/١٠٤٥(فضل من جهز غازياً أو خلفه خبري        رواه البخاري يف اجلهاد ، باب       )  ٢(

واللفظ )  ١٨٩٥(ح)  ٣/١٥٠٧(اإلمارة ، باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا مبركوب وغريه ، وخالفه يف أهله خبري                 
  .له وهو من حديث زيد بن خالد اجلهين 

، والنسائي يف الكربى يف     )  ٨٠٧(ح)  ٣/١٧١(ر صائماً   رواه الترمذي يف الصوم ، باب ما جاء يف فضل من فط           )  ٣(
(، وابن ماجة يف الصيام ، باب يف ثواب من فطر صائماً             )  ٣٣٣٠(ح)  ٢/٢٥٦(الصيام ، باب ثواب من فطر صائماً        

حديث حسن صحيح ، وقال ): ٣/١٧١(وقال الترمذي     .  من حديث زيد بن خالد اجلهين       )  ١٧٤٦(ح)  ١/٥٥٥
 . صحيح ) : ١/٢٤٣( الترمذي األلباين يف صحيح سنن

 ) .٧٣٣-١٠/٧٣٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
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لو : وعبد مل يرزقه اهللا ماالً وال علماً ، فهو يقول         : فـيه حقه ، فهذا بأخبث املنازل ، قال        
))هي نيته فوزرمها فيه سواء : قالكان يل مال لعملت بعمل فالن ، 

)١(. 

فهذا التساوي مع األجر والوزر هو يف حكاية حال         ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
من قال ذلك وكان صادقاً فيه ، وعِلم اهللا منه إرادة جازمة ال يتخلف عنها الفعل إال لفوات                  

لو أن يل   :  ل حتصل لكل من قال    القدرة ، فلهذا استويا يف الثواب والعقاب ، وليس هذه احلا          
ما لفالن لفعلت مثل ما يفعل إال إذا كانت إرادته جازمة جيب وجود الفعل معها إذا كانت                 
القدرة حاصلة ، وإال فكثري من الناس يقول ذلك عن عزم لو اقترنت به القدرة النفسخت                 

‰  ô:  كما قال تعاىل  ...  عزميته كعامة اخللق يعاهدون وينقضون       s) s9 uρ  ÷Λ ä⎢Ψ ä.  tβöθ̈Ψ yϑs?  |Nöθyϑø9 $#  ⎯ ÏΒ 

È≅ ö6s%  βr&  çν öθs) ù=s?  ô‰ s) sù  çνθ ßϑçG÷ƒr& u‘  ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ  tβρ ãÝàΖ s?  )وكما قال تعاىل   )٢ ،  :  $pκš‰ r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  zΝ Ï9 
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Ν èδ ¨ρ šχθàÊÍ÷è–Β )٥(‘‘)٤(.  

اإلرادة غري اجلازمة وهي اليت يتخلف عنها الفعل أو املقدور منه مع            : القسـم الـثاين   
ه مع  وجـود القـدرة ، وتصدق هذه اإلرادة على كل فعل يريد اإلنسان فعله لكنه ال يفعل                

 . متكنه من ذلك 

                                 
(ح)  ٤/٤٨٧(واللفظ له ، والترمذي يف الزهد ، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر                 )  ٤/٢٣١(رواه أمحد   )  ١(

وقال .  وهو من حديث أيب كبشة األمناري       )  ٤٢٢٨(ح)  ٢/١٤١٣(، وابن ماجة يف الزهد ، باب النية          )  ٢٣٢٥
 . صحيح ) : ٢/٢٧٠(حديث حسن صحيح ، وقال األلباين يف صحيح سنن الترمذي ) : ٤/٤٨٧(الترمذي 

 ) .١٤٣(سورة آل عمران آية رقم ) ٢(
 ) .٢(سورة الصف آية رقم ) ٣(
 ) .٧٦-٧٥(سورة التوبة آية رقم ) ٤(
-٧٣٤ ،   ٧٣٠-١٠/٧٢٣(صدر  نفس امل :  ، ولالستزادة انظر  )  ٧٣٤-١٠/٧٣٣(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم     )  ٥(

٧٣٥. ( 
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ومىت وجدت اإلرادة والقدرة التامة ومل يقع الفعل مل         ’’ : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقول  
تكـن اإلرادة جازمـة ، وهو إرادات اخللق ملا يقدرون عليه من األفعال ومل يفعلوه ، وإن                  

 الفعل املراد  كانت هذه اإلرادات متفاوتة يف القوة والضعف تفاوتاً كثرياً ، لكن حيث مل يقع         
  .)١(‘‘مع وجود القدرة التامة فليست اإلرادة جازمة جزماً تاماً 

 رضي اهللا عنهما عن     وهـذه اإلرادة هي هم من مل يعمل الوارد يف حديث  ابن عباس             
 ، مث بني     والسيئات إن اهللا كتب احلسنات    ((:   فيما يروي عن ربه عز وجل قال       الـنيب   
فمـن هـم حبسنة فلم يعملها كتبها اهللا له عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم ا                   : ذلـك 

وعملها كتبها اهللا له عنده عشر حسنات ، إىل سبعمائة ضعف ، إىل أضعاف كثرية ومن                
ه حسنة كاملة ، فإن هو هم ا فعملها كتبها اهللا           هم بسيئة فلم يعملها ، كتبها اهللا له عند        

)) له سيئة واحدة
)٢(. 

: فهذا التقسيم هو يف رجل ميكنه الفعل ، وهلذا قال         ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقول  
 ومن أمكنه الفعل فلم يفعل مل تكن إرادته جازمة ؛ فإن اإلرادة             ))فلم يعملها    (( ))فعملـها   ((

تلزمة للفعل ، كما تقدم أن ذلك كاف يف وجود الفعل وموجب له ،              اجلازمة مع القدرة مس   
إذ لو توقف على شيء آخر مل تكن اإلرادة اجلازمة مع القدرة تامة كافية يف وجود الفعل ،                  
ومـن املعلوم احملسوس أن األمر خبالف ذلك ، وال ريب أن اهلم والعزم واإلرادة وحنو ذلك                 

فعل إال للعجز ، وقد ال يكون هذا على هذا الوجه من            قد يكون جازماً ، ال يتخلف عنه ال       
  .)٣(‘‘اجلزم 

                                 
 ) .١٠/٧٢٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
واللفظ له ، ومسلم يف     )  ٦١٢٦(ح)  ٢٣٨١-٦/٢٣٨٠(رواه البخاري يف الرقاق ، باب من هم حبسنة أو بسيئة            )  ٢(

  .)١/٣٦٠(، وأمحد )  ١٣١(ح) ١/١١٨(اإلميان ، باب إذا هم العبد حبسنة كتبت وإذا هم بسيئة مل تكتب 
 ) .١٠/٧٣٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
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ومن أحكام هذه اإلرادة أنه يفرق فيها بني املريد وبني الفاعل بعكس األوىل ، فمريد               
السـيئات ال يعاقب على إرادته إال إذا فعل ، ومريد اخلري يثاب على إرادته وإن مل يفعل ،                   

 . ، كما يف احلديث السابق وهذا من فضل اهللا تعاىل ورمحته 

إن (( وهـذه اإلرادة تدخل يف حديث النفس الذي يعفى عن صاحبه كما يف احلديث               
))اهللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم 

)١(. 

فإذا عرف أن اإلرادة اجلازمة ال يتخلف عنها الفعل         ’’ : ه اهللا شيخ اإلسالم رمح  ويقول  
مع القدرة إال لعجز يجرى صاحبها جمرى الفاعل التام يف الثواب والعقاب ، وأما إذا ختلف                
عـنها ما يقدر عليها ، فذلك املتخلف ال يكون مراداً إرادة جازمة ، بل هو اهلم الذي وقع                   

  .)٢(‘‘العفو عنه 

ن يالحظ هنا أن هذا اهلم ليس يف األمور اليت تقدح يف اإلميان مثل              ولكـن ينبغـي أ    
 أو بغضه ، أو بغض شيء مما جاء به وحنوها من أعمال القلوب ، ألن                تكذيب الرسول   

 املؤمنني ، فمن وجد منه هم ينايف هذا اإلميان مل يكن من أمة              هـذا احلديث ألمة حممد      
 .عنه عما يف نفسه  يف احلقيقة ، وال جيب أن يعفى حممد 

 والعفو عن حديث النفس إمنا وقع ألمة حممد         ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقـول   
املؤمـنني باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من                 

ث ؛ ألنه إذا    األمور اليت ال تقدح يف اإلميان ، فأما ما ناىف اإلميان فذلك ال يتناوله لفظ احلدي               
نـاىف اإلميان مل يكن صاحبه من أمة حممد يف احلقيقة ، ويكون مبرتلة املنافقني ، فال جيب أن                   
يعفى عما يف نفسه من كالمه أو عمله ، وهذا فرق بني يدل عليه احلديث وبه تأتلف األدلة                  

                                 
رواه البخاري يف الطالق ، باب الطالق يف اإلغالق والكره ، والسكران وانون وأمرمها ، والغلط والنسيان يف                   )  ١(

، ومسلم يف اإلميان ، باب جتاوز اهللا عن حديث النفس واخلواطر             )  ٤٩٦٨(ح)  ٥/٢٠٢٠(الطالق والشرك وغريه    
  . عن أيب هريرة ) ١٢٧(ح) ١/١١٦(مل تستقر بالقلب إذا 

 ) .١٠/٧٦٥ (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٢(
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تاب والسنة   الشرعية ، وهذا كما عفا اهللا هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان ، كما دل عليه الك               
فمن صح إميانه عفي له عن اخلطأ والنسيان وحديث النفس كما خيرجون من النار ، خبالف                
مـن لـيس معه اإلميان ، فإن هذا مل تدل النصوص على ترك مؤاخذته مبا يف نفسه وخطئه                    

  .)١(‘‘ونسيانه

لكـن قـد يوجد يف قلب املؤمن إرادات متعارضة مثل حديث النفس الذي يتضمن               
جاء ناس  :  قال  ، ويقارنه بغض لذلك الكفر وتعوذ منه ، كما يف حديث أيب هريرة             الكفـر 

 ((: إنا جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ؟ قال           :  فسألوه   مـن أصحاب النيب       
)) يح اإلميان ذاك صر  ((: نعم ، قال  :  قالوا )) وقد وجدمتوه 

 ، ويف احلديث اآلخر عن  ابن        )٢(
يا رسول اهللا ، إن أحدنا جيد يف نفسه يعرض          :  فقال جاء رجل إىل النيب     :  قـال  عـباس 

اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب        ((: بالشيء ، ألن يكون محمة أحب إليه من أن يتكلم به ، فقال            
))احلمد هللا الذي رد كيده إىل الوسوسة 

)٣(. 

فهذا ال يضر املؤمن بل هو دال على إميانه ؛ ألن الكافر واملنافق ال يوسوس له الشيطان       
فر ما يغىن الشيطان عن الوسوسة ، إضافة إىل أن الوسوسة باملعارض املنايف     فمعهمـا من الك   

لإلميان حتصل ملن وجد لديه مقتض لإلميان ، فإذا مل يكن معه ما يقتضي اإلميان مل حيتج إىل                  
معارض يدفعه هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن كره املؤمن هي خالص وحمض اإلميان                 

 جيد يف قلبه هذا الكره والبغض ، فقد قام يف قلبيهما ما هو أعظم من                ألن املنافق والكافر ال   
 . الوسوسة وهو الكفر فلم يبغضوه أو يكرهوه 

                                 
 ) .٧٦١-١٠/٧٦٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 ) .١٣٢(ح) ١/١١٩(رواه مسلم يف اإلميان ، باب بيان الوسوسة يف اإلميان وما يقوله من وجدها ) ٢(
ص (، وابن حبان كما يف موارد الظمآن        )  ٥١١٠(ح)  ٥/٣٣٥(سوسة  رواه أبوداود يف األدب ، باب يف رد الو        )  ٣(

: انظر.  فحمة  :  أي)  محمة  :  (  صحيح ، وقوله  )  :  ٣/٩٦٣(يف صحيح سنن أيب داود      :  ، وقال األلباين  )  ٤٥(ح)  ٤١
 ) .٩٩ص (قنعة األريب يف تفسري الغريب ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي 
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فهنا ملا اقترن بالوسواس هذا البغض وهذه الكراهة         ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقول  
ذا البغض وهذه   كان هو صريح اإلميان ، وهو خالصه وحمضه ؛ ألن املنافق والكافر ال جيد ه              

 وهو اإلعراض عما جاء به      -الكـراهة مع الوسوسة بذلك ، بل إن كان يف الكفر البسيط             
 فهذا قد ال يوسوس له الشيطان بذلك         - وترك اإلميان به ، وإن مل يعتقد تكذيبه          الرسول  

 معه ما   إذ الوسوسة باملعارض املنايف لإلميان إمنا حيتاج إليها عند وجود مقتضيه ، فإذا مل يكن              
يقتضـي اإلميـان مل حيتج إىل معارض يدفعه ، وإن كان يف الكفر املركب وهو التكذيب                  

  .)١(‘‘فالكفر فوق الوسوسة ، وليس معه إميان يكره به ذلك 

                                 
 ) .١٠/٧٦٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
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 . تأثري قدرة العبد وإرادته يف الفعل : املطلب الثالث 

 اليت خاض الناس فيها     إن مسألة تأثري قدرة العبد يف الفعل من املسائل الدقيقة الغامضة          
 ، وتعددت فيها اآلراء وتباينت املذاهب واضطربت األقوال       شيخ اإلسالم رمحه اهللا   كثرياً قبل   

ومـا ذاك إال خلطـورا ، حـيث أنه يترتب على حبثها الكالم يف التوحيد واألمر والنهي                  
هلما أثر كبري باإلثبات أو النفي هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن دقتها وغموضها كان   

يف اضـطراب الـناس فيها ، فقد كثرت آراء الناس حوهلا وتعددت ، بل أصحاب املذهب                 
 وغريهم ، فقد الـواحد قـد خيتلفون يف هذه املسألة ، كما حصل للمتكلمني من األشاعرة    

من رأي   تعـددت آراؤهـم وتباينت ، بل إن الفرد منهم قد يكون له يف هذه املسألة أكثر                  
 . )١(كما حصل لبعض حمققي األشاعرة

 : هذه املسألة وبينها بياناً واضحاً ، وقرر فيها ما يليشيخ اإلسالم رمحه اهللاوقد فصل 

أنه ينبغي االستفصال يف لفظ التأثري ، فال يطلق القول فيه دون بيان أو توضيح               : أوالً  
هذا اللفظ من املعىن احلق واملعىن الباطل ، فال يطلق القول فيه            للمقصود منه ، نظراً ملا حيتمله       

 . دون بيان أو تفصيل 

إطالق القول بإثبات التأثري أو نفيه دون االستفصال         ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقول  
  .)٢(‘‘وبيان معىن التأثري ، ركوب جهاالت واعتقاد ضالالت 

 : حتماالت أن لفظ التأثري حيتمل ثالث ا: ثانياً 

 الـتأثري باخللق واإلجياد ، وهذا باطل ؛ ألنه يتضمن جعل شـريك هللا تعاىل يف                -١
 . خلقه 

                                 
وما بعدها ، وانظر آراء األشاعرة      )  ٧٥-٧/١٠(العواصم والقواصم البن الوزير     :  انظر آراء الناس يف هذه املسألة       )  ١(

 . من هذا البحث ) ٧٥٢ص(يف 
 ) .٨/٣٩٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
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 الـتأثري يف صـفة الفعل أو أحد وجوهه ، وهذا باطل ؛ ألن حقيقته ترجع إىل                  -٢
 .االحتمال األول 

 الـتأثري السـبـيب ، أي أن قدرة العبد وإرادته سبب يف حصول الفعل ، ولكن                -٣
 .كل خلق اهللا تعاىل ، السبب واملسبب ، وهذا هو الصحيح ال

التأثري اسم مشترك ، قد يراد بالتأثري االنفراد        ’’  : شـيخ اإلسـالم رمحه اهللا     يقـول   
باالبتداع والتوحيد باالختراع ، فإن أريد بتأثري قدرة العبد هذه القدرة فحاشا هللا ، مل يقله                

 .سين وإمنا هو املعزو إىل أهل الضالل 

و إن أريـد بالـتأثري نـوع معاونة ، إما يف صفة من صفات الفعل ، أو يف وجه من                   
وجـوهه ، كما قاله كثري من متكلمي أهل اإلثبات ، فهو أيضا باطل مبا به بطل التأثري يف                   
ذات الفعـل ؛ إذ ال فرق بني إضافة االنفراد بالتأثري إىل غري اهللا سبحانه يف ذرة أو فيل وهل                 

 .ون شرك ، وإن كان قائل هذه املقالة ما حنا إال حنو احلق هو إال شرك د

وإن أريـد بالتأثري أن خروج الفعل من العدم إىل الوجود كان بتوسط القدرة احملدثة                
أن القدرة املخلوقة هي سبب وواسطة يف خلق اهللا سبحانه وتعاىل الفعل هبذه القدرة ،               : مبعىن

يث بالسحاب ، وكما خلق مجيع املسببات كمـا خلـق النـبات باملـاء ، وكما خلق الغ         
  . )١(‘‘واملخلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق ، وهذا شأن مجيع األسباب واملسببات 

أنت إذا كتبت   : إذا أشكل عليك هذا البيان ، فخذ مثالً من نفسك         ’’ : ويقول أيضاً   
اف إليه  بـالقلم ، وضربت بالعصا ، وجنرت بالقدوم ، هل يكون القلم شريكك ؟ أو يض               

شـيء من نفس الفعل وصفاته ؟ أم هل يصلح أن تلغى أثره ، وتقطع خربه وجتعل وجوده                  
به فعل وبه صنع ، وهللا املثل األعلى ، فإن األسباب بيد العبد ليست من               : كعدمه ؟ أم يقال   

فعله وهو حمتاج إليها ال يتمكن إال هبا ، واهللا سبحانه خلق األسباب ومسبباا ، وجعل خلق     
                                 

 ) .٣٩٠-٨/٣٨٩(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
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ها شرطاً وسبباً يف خلق غريه ، وهو مع ذلك غين عن االشتراط والتسبب ونظم بعضها                بعض
  .)١(‘‘ببعض ، لكن حلكمة تتعلق باألسباب وتعود إليها واهللا عزيز حكيم 

أن التأثري السـبـيب للقدرة واإلرادة يف الفعل ، خيتلف ويتنوع بتنوع قدرة            : ثالـثاً   
 ، النوع األول شرط يف التأثري السـبـيب ،         )٢( كما سبق  العبد وإرادته ، فقدرة العبد نوعني     

وسـبب ناقص ، والنوع الثاين علة للفعل وسبب تام له ، وال بد معها من اإلرادة اجلازمة                  
 . لكي حيصل الفعل 

 القدرة مع مقدورها كالسبب مع املسبب ، والِعلَّة’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللايقـول   
 مع املشروط ، فإن أريد بالقدرة القدرة الشرعية املصححة للفعل           لـول ، والشرط   مـع املع  

املـتقدمة علـيه ، فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه وعلة ناقصة له ، وإن أريد بالقدرة                  
القـدرة املقارنـة للفعـل املستلزمة له ، فتلك علة للفعل وسبب تام ، ومعلوم أنه ليس يف                   

ت شيء هو وحده علة تامة ، وسبب تام للحوادث مبعىن أن وجوده مستلزم لوجود               املخلوقا
احلـوادث ، بل ليس هذا إال مشيئة اهللا تعاىل خاصة ، فما شـاء اهللا كان وما مل يشـأ مل                    

  . )٣(‘‘يكن 

 : ومن أحكام سببية العبد يف الفعل ما يلي

 ، وهذا مبين على مسألة عدم        عـدم استقالل قدرة العبد وإرادته بالتأثري يف الفعل         -١
 .)٤(استقالل األسباب بالتأثري ، وقد سبق إيضاح هذه القضية فيما تقدم

إثبات كون الرب خالقاً لكل     ... القول الوسط   ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقـول   
شيء ، مع كون أفعال العباد خملوقة له ومع كوا أفعاال للعباد أيضا ، وأن  قدرة العباد هلا                   

                                 
 ) .٨/٣٩١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 ) . ١٩٦ ، ١٩٣ص (انظر ) ٢(
 ) .٨/١٣٣(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن -أقوم ما قيل يف القضاء والقدر ) ٣(
  ) .١٤٩ص : (انظر) ٤(
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ـ  أثري فيها كتأثري األسباب يف مسبباا ، وأن اهللا خالق كل شيء مبا خلقه من األسباب ،                 ت
ولـيس شيء من األسباب مستقالً بالفعل ، بل هو حمتاج إىل أسباب أخر تعاونه وإىل دفع                 
موانع تعارضه ، وال تستقل إال مشيئة اهللا تعاىل ، فإنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ، فما                     

 كـان وإن مل يشأ العباد ، وما مل يشأ مل يكن ولو شاء العباد ، وهذا الذي عليه                    شـاء اهللا  
  .)١(‘‘سلف األمة وأئمتها ومجهورها 

 أن ال يعـتمد العـبد علـى قدرته وإرادته اعتماداً تاماً ؛ ألن قدرته وإرادته غري                  -٢
 التوكل املأمور بـه    مستقلة بالتأثري كما تقدم آنفاً ، أضف إىل ذلك أن هذا األمر يتناىف مع             

الـذي يقتضي اعتماد القلب على اهللا ، وتفويض األمـر إليه مع القيام بالسبب املأمور به ،               
  . )٢(وقد تقدم الكالم على هذه املسألة فيما سبق

يذكر اهللا  األسباب ويأمر بأن ال يعتمد عليها ، وال           ’’    :  شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقول  

  $tΒ:   ملا أنزل املالئكة   يرجى إال اهللا قال تعاىل     uρ  ã&s# yèy_  ª!$#  ωÎ)  3“ u ô³ç0  öΝ ä3s9  ¨⎦ È⌡ yϑôÜtGÏ9 uρ  Ν ä3ç/θè=è% 

⎯Ïµ Î/  3  $tΒ uρ  ã óÇ̈Ζ9 $#  ωÎ)  ô⎯ ÏΒ  Ï‰Ψ Ïã  «!$#  Í“ƒÍ• yèø9 $#  ÉΟ‹ Å3utù: $#  )٣(  وقــــال ،   :  βÎ)  ãΝ ä. ö ÝÇΖ tƒ  ª!$# 

Ÿξsù  |=Ï9$xî  öΝ ä3s9  (  βÎ) uρ  öΝ ä3ø9 ä‹ øƒs†  ⎯ yϑsù  # sŒ  “ Ï%©!$#  Ν ä. ã ÝÇΖ tƒ  .⎯ ÏiΒ  ⎯Ïν Ï‰ ÷èt/  3  ’n? tã uρ  «!$#  È≅ ª. uθtGuŠù=sù 

tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ) ٥(‘‘)٤(  .  

                                 
 ) .١٠/١١٥(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ١(
 ) . ١٣٤ص : (انظر) ٢(
 ) .١٢٦(سورة آل عمران آية رقم ) ٣(
 ) .١٦٠(سورة آل عمران آية رقم ) ٤(
 ) .١٠/٢٥٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن -شرح دعوة ذي النون ) ٥(
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 : التولد وحقيقته : املطلب الرابع 

وإرادته وتأثريمها ، ولكن بقيت مسألة      لقد تكلمت يف املطالب السابقة عن قدرة العبد         
 .هي من متام هذا املبحث ، وهلا ارتباط كبري بالسببية ، وهي مسألة املتولدات وحقيقتها 

 : فأفعال العباد تنقسم باعتبار املباشرة وعدمها إىل قسمني 

فعل مباشر ، وهو ما يقوم بالعبد يف حمل قدرته من أفعال ، وينطبق              : القسـم األول    
هذا القسم ما ذكرته يف قضية تأثري العبد يف فعله ، من حيث خلق اهللا تعاىل للفعل ،                  علـى   

ما يقوم بالعبد من األفعال االختيارية      : وكـون العـبد سـبباً فيه ومباشراً له ، ومثال ذلك           
كالصـالة والصيام والزكاة واحلج وحنوها ، وقد مر الكالم على هذه املسألة يف قضية تأثري                

 . وإرادته قدرة العبد 

أفعـال غري مباشر ، وهي ما خرج عن حمل قدرة العبد ، وتسمى       : القسـم الـثاين   
 . باملتولدة 

: أفعال اإلنسان وغريه من احليوان على نوعني      ’’  : شـيخ اإلسالم رمحه اهللا    يقـول   
ل  املتولد ، فاملباشر ما كان يف حمل القدرة كالقيام والقعود واألك          : املباشر ، والثاين  : أحدمها

والشرب ، وأما املتولد فهو ما خرج عن حمل القدرة ، كخروج السهم من القوس ، وقطع                 
  .)١(‘‘السكني للعنق ، واألمل احلاصل من الضرب وحنو ذلك 

وحقـيقة املـتولدات أا أمور تنتج عن فعل العبد ، بغري قدرته املنفردة ، بل حتصل                 
 .يف الفعل وغري منفرد بقدرة العبد وباألسباب األخرى ، فالعبد مشارك 

املتولدات حاصلة بسبب   : هذه األمور اليت يقال هلا    ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقول  
فعل العبد وباألسباب األخرى اليت خيلقها اهللا ، فالشبع حيصل بأكل العبد وابتالعه ومبا جعله               

                                 
 ) .١/١٥٠(ة البن تيمية الصفدي) ١(
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الزهوق حاصل  اهللا يف اإلنسـان ويف الغذاء من القوى املعينة على حصول الشبع ، وكذلك               
بفعـل العـبد ومبا جعله يف احملل من قبول االنقطاع ، وهو سبحانه خالق لألثر املتولد عن                  

  .)١(‘‘هذين السببني اللذين أحدمها فعل العبد ، وهو خالق للسببني مجيعاً 

 : وللمتولدات أمثلة كثرية منها 

ل ، ومثله    حصـول الشـبع بعد األكل ، فاإلنسان أكل ، والشبع تولد عن األك              -١
الـري بعد شرب املاء ، ومثله اجلُرح بعد اجلَرح ، واملوت بعد ضرب العنق بالسيف وحنو                 

 .)٢(ذلك 

 مـا يصيب العبد من التعب واجلوع والعطش واملرض وحنوها ، فهذه تولدت عن         -٢
 . )٣(ممارسة عمل شاق أو ما شابه ذلك 

هدى أو الداعي إىل ضالل ،       والقـبول واالتباع للداعي ، سواء كان الداعي إىل           -٣
وانـتفاع الـناس بالعلم ، ودعاء الولد الصاحل ألبيه ، كلها متولدات ، فالعبد دعا فقط ،                  
والقبول واالتباع من آثار دعوته ، وعِلم وعلَّم ، وتولد عن تعليمه انتفاع الناس بعلمه ، ويف                 

 .)٤( الولد إمنا رباه تربية حسنة ، فتولد عن ذلك ولد صاحل يدعو له

وقد ذكر اهللا تعاىل نوعي الفعل يف آيتني من القرآن العظيم ، وقرن بينهما ، كما يف                  

%  $tΒ  tβ:  قوله تعاىل  Ÿ2  È≅ ÷δ{  Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $#  ô⎯ tΒ uρ  Οçλm;öθxm  z⎯ ÏiΒ  É># { ôã F{ $#  βr&  (#θà ¯=y‚tGtƒ  ⎯ tã  ÉΑθ ß™ §‘ 

«!$#  Ÿωuρ  (#θç7xî ötƒ  öΝ ÎκÅ¦ àΡ r'Î/  ⎯ tã  ⎯Ïµ Å¡ ø ¯Ρ  4  y7 Ï9¨sŒ  óΟßγ̄Ρ r'Î/  Ÿω  óΟßγç6 ÅÁãƒ  Ø'yϑsß  Ÿωuρ  Ò=|ÁtΡ  Ÿωuρ  ×π |ÁyϑøƒxΧ 

’Îû  È≅‹ Î6y™  «!$#  Ÿωuρ  šχθä↔ sÜtƒ  $Y∞ÏÛöθtΒ  àá‹Éótƒ  u‘$ ¤ à6 ø9 $#  Ÿωuρ  šχθä9$uΖ tƒ  ô⎯ ÏΒ  5iρ ß‰ tã  ¸ξø‹̄Ρ  ωÎ)  |=ÏGä. 

                                 
 ) .٩/٣١(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ١(
 ) .٢/٢٢١(، الرد على البكري البن تيمية ) ٩/٣٠(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر) ٢(
 ) .١٠/١٢٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن -أمراض القلوب وشفاءها : انظر) ٣(
 ) .١٠/٧٢٣(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ، ) ٩/٣٢(ل والنقل البن تيمية درء تعارض العق: انظر) ٤(
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Οßγs9  ⎯Ïµ Î/  ×≅ yϑtã  ìxÏ=≈ |¹  4  χ Î)  ©!$#  Ÿω  ßì‹ÅÒãƒ  uô_r&  t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $#    )وقولـه تعاىل بعد هذه     )١ ،

(  Ÿωuρ  šχθà:اآلية   ÏΨ ãƒ  Zπ s) x tΡ  Zο uÉó|¹  Ÿωuρ  Zο uÎ7Ÿ2  Ÿωuρ  šχθãèsÜø) tƒ  $ºƒÏŠ# uρ  ωÎ)  |=ÏGà2  öΝ çλm; 

ÞΟßγtƒÍ“ ôfu‹Ï9 ª!$# z⎯ |¡ ômr& $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ  )٢(.  

ففـي اآلية األوىل ذكر اهللا تعاىل األفعال املتولدة ، وهي الظمأ والتعب واجلوع وغيظ               
ألا ليست عمالً هلم ، بل هم       الكفـار وحنـوها ، وأخرب أنه يكتب هلم هبا عمل صاحل ؛              

مشـاركون فيه ، خبالف النفقة وقطع املسافات يف اآلية الثانية ، فهذه أفعاهلم املباشرة هلذا                
 . إا نفسها تكتب هلم : قال

فذكر يف اآلية األوىل ما حيدث عن أفعاهلم بغري         ’’  : شـيخ اإلسالم رمحه اهللا    يقـول   
العطش واجلوع والتعب وما حيصل للكفار هبم من        قـدرم املنفردة ، وهو ما يصيبهم من         

 |=ÏGä. Οßγs9 ⎯Ïµ: الغـيظ ومـا ينالونه من العدو ، وقال         Î/ ×≅ yϑtã ìxÏ=≈ |¹      فأخرب أن هذه ، 

 .األمور اليت حتدث وتتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب هلم هبا عمل صاحل 

باشروها بأنفسهم ، وهى اإلنفاق     وذكـر يف اآليـة الثانية نفس أعماهلم املباشرة اليت           

 ωÎ) |=ÏGà2 öΝ: وقطـع املسـافة ؛ فلهـذا قال فيها         çλm;         فإن هذه نفسها عمل صاحل ، 

وإرادـم يف املوضـعني جازمة على مطلوهبم الذي هو أن يكون الدين كله هللا وأن تكون                 
تعني فيها قدرم   كلمـة اهللا هي العليا ، فما حدث مع هذه اإلرادة اجلازمة من األمور اليت                

  .)٣(‘‘بعض اإلعانة  هي هلم عمل صاحل 

                                 
 ) .١٢٠(سورة التوبة آية رقم ) ١(
 ) .١٢١(سورة التوبة آية رقم ) ٢(
-٢/٢٢١(الرد على البكري البن تيمية      :  ولالستزادة انظر )  .  ٧٢٤-١٠/٧٢٣(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم     )  ٣(

جمموع فتاوى شيخ    ضمن   -، أمراض القلوب وشفاءها     )  ٣٢-٩/٣١( تيمية   ، درء تعارض العقل والنقل البن     )  ٢٢٢
 ) .١٠/١٢٤(اإلسالم 
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 Ü=çGò6: ويقـول اهللا تعال يف آية أخرى       tΡ uρ $tΒ (#θãΒ £‰ s% öΝ èδ u≈ rO# u™ uρ )واملتولدات )٢)(١ 

 .من آثار األعمال 

سبحانه يكتب ما   ’’ :  رمحه اهللا يف بيان داللة هذه اآلية على التولد فهو          يقول ابن القيم  
عملـوه ومـا تولد من أعماهلم ، فيكون املتولد عنها كأم عملوه يف اخلري والشر وهو أثر                  

  .)٣(‘‘أعماهلم ، فآثارهم هي آثار أعماهلم املتولدة عنها 

 :تولدات أحكام منها وهلذه امل

 أن اهللا تعـاىل كما أنه خالق أفعال العباد ، فهو أيضاً خالق ملا يتولد عنها ؛ قال                   -١

#$! ª: تعـاىل  uρ ö/ ä3s) n=s{ $tΒ uρ tβθ è=yϑ÷ès? ) خلقكـم وخلـق أصنامكم ، ومعلوم أن        : ، أي )٤

صـنام إمنا امتازت عن احلجارة العادية مبا فيها من النحت والتصوير ، والنحت والتصوير               األ
مـتولد عن فعل العبد ، فاهللا تعاىل خلق العباد ، وخلق ما تولد عن أفعاهلم ، وهذا يستلزم                   
خلق الفعل املباشر ، ألن املتولد الزم للفعل املباشر وملزوم له ، وخلق أحد املتالزمني يستلزم      

 . لق اآلخر خ

فمن املعلوم أن النحت الذي فيها هو أثرهم        ’’  : شـيخ اإلسـالم رمحه اهللا     يقـول   
فإذا ثبت أن اهللا خلقها مبا فيها من التصوير والنحت ، ثبت أنه خالق ما تولد          ... وعملـهم   

عـن فعلـهم ، واملتولد الزم للفعل املباشر وملزوم له ، وخلق أحد املتالزمني يستلزم خلق                 
                                 

 ) .١٢(سورة يس آية رقم ) ١(
 . هذا الدليل ومل يعلق عليهشيخ اإلسالم، فقد ذكر ) ٩/٣٢(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر) ٢(
 ) .٨٥ص (شفاء العليل البن القيم ) ٣(
 ) .٩٦(فات آية رقم سورة الصا) ٤(
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، فدلت اآلية أنه خالق أفعاهلم القائمة هبم ، وخالق ما تولد عنها ، وخالق األعيان                اآلخـر   
  . )١(‘‘اليت قام هبا املتولد 

 أن التولد ال يكون إال عن أصلني ، فال ميكن أن يكون هناك تولد من شيء واحد                  -٢
ن الفعل الشاق   مطلقاً ، فاإلحراق يتولد من النار واجلسم القابل لالحتراق ، والتعب يتولد م            

واجلسـم القابل للتعب ، ودعاء الولد الصاحل يتولد من الفعل الذي هو التربية الصحيحة ،                
إضافة إىل احملل القابل الذي هو الولد ، ويف هذه األمور كلها ال بد من صرف املوانع ، لكي                   

 . حيصل األثر املطلوب 

ن أصلني ، وليس يف     التولد ال يكون إال م    ’’  : شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا      يقـول   
املوجـودات ما يكون وحده مولداً لشيء ، بل قد خلق اهللا تعاىل من كل شيء زوجني ،                  

 .... وهو سبحانه الفرد الذي ال زوج له 

وأيضـا فإنه ال يعرف يف الوجود واحد صدر عنه مبجرده شيء وما ميثلون به من أن                 
 يصدر عنه إال التربيد ، والشمس       الـنار ال يصـدر عنها إال اإلحراق والتسخني ، واملاء ال           

يصـدر عنها الشعاع ، وحنو ذلك كلها حجج عليهم ، فإن هذه اآلثار مل تصدر عن جمرد                  
النار أو : أحدمها: هـذه األجسام وطبائعها ، بل ال تكون السخونة واإلحراق إال عن شيئني         

بل لذلك كبدن   حمل قا : الشـعاع أو احلركة ، فإن هذه الثالثة من أسباب السخونة والثاين           
 والياقوت  وغريمها ملا مل تكن فيه قوة القبول مل           احليوان والنبات وحنو ذلك ، وإال فالسمندل      

 . حترقه النار 

وكـذلك الشعاع ال بد له من حمل يقبل االنعكاس عليه ، وإال فـإذا مل يكن هناك                 
 .... جسـم قابل له مل حيدث الشعاع 

                                 
 ) .٣/٣٣٨(منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ١(



    ٢٢٥         قدرة العباد وإرادام_________________________________________________________  

 

كان مستقراً يف فطر الناس ، كان عامة ما يسمونه تولداً ونتاجاً إمنا             وهـذا القدر ملا     
يكون عن أصلني ، فاألمور اليت تسمى متولدات كالشبع والري وحنو ذلك إمنا حدثت عن               

 . فعل العبد ، واألسباب األخر املعاونة له : أصلني

حصول النتيجة  النتيجة ال تكون إال عن مقدمتني ، ويشبهون         : وكذلك النظار يقولون  
عـن املقدمـتني حبصـول النتاج عن األصلني من احليوان ؛ ألن هذين أصالن يف التوليد ،                  

  .)١(‘‘وهذين أصالن يف التولد 

 أن العـبد يثاب ويعاقب على ما يتولد عن فعله ، إن خرياً فخري وإن شراً فشر ،                   -٣
 . وذلك ملا له يف حصوله من السبب واالكتساب 

لى املؤمنني من البالء واحملن واالضطهاد من قبل الكفار ، فإم يثابون          فمثالً ما جيري ع   
 .عليه ؛ ألنه تولد من إميام وتوحيدهم 

 ،  والذين يؤذون على اإلميان وطاعة اهللا ورسوله        ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقول  
وحيـدث هلـم بسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل أو                  

 أو شـتم أو نقـص رياسـة ومـال ، هم يف ذلك على طريقة األنبياء وأتباعهم                    ضـرب 
كاملهاجـرين األولني ، فهؤالء يثابون على ما يؤذون به ، ويكتب هلم به عمل صاحل ، كما                  
يـثاب ااهد على ما يصيبه من اجلوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار ، وإن كانت                

:  به ، لكنها متسببة عن فعله االختياري وهي اليت يقال هلا           هذه اآلثار ليست عمالً فعله يقوم     
  .)٢(‘‘متولدة 

                                 
 ضمن  -تفسري سورة اإلخالص    :  ، ولالستزادة انظر  )  ٣٧٢-٧/٣٦٩(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية        )  ١(

 )  .٢٨٩ ، ٢٧٩ ، ٢٧٢ ، ٢٦٨  -١٧/٢٦٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 
 ) .١٠/١٢٤ (تاوى شيخ اإلسالمجمموع ف ضمن -أمراض القلوب وشفاؤها ) ٢(



    ٢٢٦         قدرة العباد وإرادام_________________________________________________________  

 

: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث        ((  : ومـن هذا الباب قول الرسول       
)) صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صاحل يدعو له

)٢)(١(. 

 هذه األشياء الثالثة بوصول الثواب إىل       وخص النيب   ’’  : رمحه اهللا  يقول ابن القيم  
مر والنهي يترتب   املـيت ؛ ألنه سبب حلصوهلا ، والعبد إذا باشر السبب الذي يتعلق به األ              

علـيه مسببه ، وإن كان خارجاً عن سعيه وكسبه ، فلما كان هو السبب يف حصول هذا                  
الولد الصاحل والصدقة اجلارية والعلم النافع ، جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه ، فالعبد إمنا                

  . )٣(‘‘يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه 

 اهلدى ، والداعي إىل الضالل ، فإن هلما من اجلزاء           ويـدخل يف هذا الباب الداعي إىل      
كما للمستجيب ، فالداعي إىل اهلدى له مثل أجر من اتبعه ، وال ينقص ذلك من أجره شيئاً                   

 ((: والداعـي إىل الضالل  لـه مثل إمث من اتبعه ، وال ينقص ذلك من إمثه شيئاً ، يقول                 
 ، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً  ن تبعهمن دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور م   

ومـن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ، ال ينقص ذلك من آثامهم                   
)) شيئاً

)٤(. 

 : وهذا الثواب والعقاب جاء لسببني 

                                 
، وأبو  )  ٣/٣٧٢(، وأمحد   )  ١٦٣١(ح)  ٣/١٢٥٥(رواه مسلم يف الوصية ، باب ما يلحق اإلنسان بعد وفاته             )  ١(

، والترمذي يف األحكام ، باب يف الوقف        )  ٢٨٨٠(ح)  ٣/٣٠٠(داود يف الوصايا ، باب ما جاء يف الصدقة عن امليت            
  .  رة من حديث أيب هري) ١٣٧٦(ح) ٣/٦٦٠(
 . ، فقد ذكر الشيخ هذا الدليل ومل يعلق عليه ) ٩/٣٢(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر) ٢(
 ) .١/١٧٥(مفتاح دار السعادة البن القيم ) ٣(
(ح)  ٤/٢٠٦٠(رواه مسـلم يف العـلم ، بـاب من سـن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو ضاللة                   )  ٤(

، والترمذي يف العلم    )٤٦٠٩(ح)  ١٦-٥/١٥(، وأبو داود يف السنة ، باب لزوم السنة          )  ٢/٣٩٧(، وأمحد   )  ٢٦٧٤
، وابن ماجة يف املقدمة ، باب من سن سنة          )  ٢٦٧٤(ح)  ٥/٤٢(باب ما جاء فيمن دعا إىل هدى فاتبع أو إىل ضاللة            

  .عن أيب هريرة ) ٢٠٦(ح) ١/٧٥(حسنة أو سيئة 
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ركة يف حصول الفعل ، فالفعل مل حيصل بقدرة الداعي          ما للعبد من املشا   : أحـدمها   
وحـده ؛ ألن الداعي ال يقدر إال على األمر والدعاء والطلب ، وهذه ال تكفي يف حصول                  
الفعـل ، بل ال بد من احملل القابل ، وهو املأمور املمتثل ملا دعي إليه ، ومن اشتراك هذين                    

 .السببني يتولد االتباع والقبول عند التابع 

#  :  ـال تعـاىل ق sŒÎ) uρ  Ÿ≅ŠÏ%  Μ çλm;  !# sŒ$̈Β  tΑ u“Ρ r&  ö/ ä3š/ u‘     (# ûθä9$s%  ãÏÜ≈ y™ r&  š⎥⎫ Ï9 ¨ρ F{ $#  ∩⊄⊆∪ 

(# ûθè=Ïϑósu‹Ï9  öΝ èδ u‘# y— ÷ρ r&  Z's# ÏΒ$x.  tΠöθtƒ  Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $#     ô⎯ ÏΒ uρ  Í‘# y— ÷ρ r&  š⎥⎪ Ï%©!$#  ΟßγtΡθ =ÅÒãƒ  Î ötóÎ/  AΟù=Ïã  3  Ÿωr&  u™ !$y™  $tΒ 

šχρ â‘ Í“ tƒ )١(. 

⎯ ô: فقوله’’  : شـيخ اإلسالم رمحه اهللا    يقـول    ÏΒ uρ Í‘# y— ÷ρ r& š⎥⎪ Ï%©!$# ΟßγtΡθ =ÅÒãƒ   هي 

األوزار احلاصـلة لضـالل األتباع ، وهى حاصلة من جهة اآلمر ومن جهة املأمور املمتثل                
  .)٢(‘‘فالقدرتان مشتركتان يف حصول ذلك الضالل 

 عند الداعي ، فإا ملا كانت جازمة كاملة يف هدي           اإلرادة اجلازمة : السـبب اآلخر   
األتباع أو ضالهلم وأتى صاحبها مبا يقدر عليه يف ذلك ، كان صاحبها مبرتلة العامل الكامل                 

 .فله جزاء كل من اتبعه ، للهادي مثل أجور املهتدين ، وللمضل مثل أوزار الضالني 

دى والضاللة ملا كانت إرادته جازمة      الداعي إىل اهل  ’’  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا   يقول  
كاملـة يف هدى األتباع وضالهلم ، وأتى من اإلعانة على ذلك مبا يقدر عليه ، كان مبرتلة                  
العامـل الكامـل ، فلـه من اجلزاء مثل جزاء كل من اتبعه ، للهادي مثل أجور املهتدين                   

 . وللمضل مثل أوزار الضالني 

                                 
 .) ٢٥-٢٤(سورة النحل آية رقم ) ١(
 ) .١٠/٧٢٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(



    ٢٢٨         قدرة العباد وإرادام_________________________________________________________  

 

ما رسـم للتحري ، فإن    : ، فإن السنة هي   وكـذلك السَّـان سنة حسنة وسنة سيئة         
  . )١(‘‘السَّان كامل اإلرادة لكـل ما يفعل من ذلك ، وفعله حبسـب قدرته 

 يتـرتب على مسألة التولد مسألة حصول العلم عقب النظر يف الدليل ، هل النظر   -٤
 مستلزم للعلم ؟ أو متضمن له ؟ أو مقترن به اقتراناً عادياً ؟ 

والتحقيق أنه من مجلة األمور اليت تسمى املتولدات        ’’  : م رمحه اهللا  شيخ اإلسال يقول  
كالشـبع والـري والـرؤية يف العني والسمع يف األذن ، فهي حاصلة بفعل العبد املقدور                  
وبأســباب خارجـة عـن قدرتــه ، وهلذا يثـاب عليه ملا له يف حصوله من السبب                  

  .)٢(‘‘واالكتساب 

                                 
 ) .١٠/٧٢٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 ،  ٣٥-٣٤/  ٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم     :  ، ولالستزادة انظر    )  ٢٢٥-٢/٢٢٤(الرد على البكري البن تيمية      )  ٢(

١٧/٥٣٠ ( ، 



 

 
 

 

 املبحث الثالث

 ـزاء على األعمـالاجل

 :وفيه مطلبان 

 .اجلزاء الد�يوي : ـ املطلب األول ١

 .اجلزاء األخروي : ـ املطلب الثا�ي ٢
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 متهيد

إن العبد يف هذه احلياة حارث مهام ، البد له من هم وإرادة وعمل وحركة ، فهو مهام             
 . متحرك باإلرادة 

؛ ألا أمر فطري جبلي خلق      وهذه احلركة ال خيلو منها إنسان بأي صورة من الصور           
 . اإلنسان عليه ، فهي من لوازمه الذاتية 

وهـذه احلركة هي سبب للثواب أو العقاب حبسب النفع والضر ، فإن كانت نافعة               
 .فهي سبب للثواب ، وإن كانت ضارة فهي سبب للعقاب 

 يف  والـثواب والعقــاب منه ما هو يف الدنيا ، ومنه ما هو يف اآلخرة ، ومنه ما هو                  
 . الربزخ 

 : وهلذا فالكالم على اجلزاء يندرج يف مطلبني 

 .اجلزاء الدنيوي : املطلب األول 

 .اجلزاء األخروي : املطلب الثاين 

 . أما اجلزاء الربزخي فهو تبع للجزاء األخروي ؛ ولذا مل أفرده مبطلب خاص



    ٢٣١      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

 : اجلزاء الدنيوي : املطلب األول 

يب اإلنسان يف هذه الدنيا من النعم واملصائب ، إضافة          املقصود باجلزاء الدنيوي ما يص    
إىل احلسـنات والسـيئات اليت يعملها اإلنسان يف حياته ، فهي كلها تندرج ضمن اجلزاء                

 .الدنيوي 

 :  وهبذا يكون اجلزاء الدنيوي ثالثة أنواع 

 . النعم :  النوع األول-١

 .املصائب والعقوبات العاجلة :  النوع الثاين -٢

 املعاصي : لنوع الثالث  ا-٣

ولكل نوع من هذه األنواع تفاصيل ومباحث طويلة ، وليس هذا حمل اإلفاضة فيها ،               
وهلـذا سيكون كالمي يف هذه األنواع حول قضية السببية ودخوهلا يف هذه األمور ، إضافة                

 . إىل ما قد يرتبط هبذه املسألة من مباحث

 :النعم : ـ النوع األول ١

رية يتفضل اهللا هبا على عباده ، وهي متنوعة وتشمل كل ما يتنعم به              النعم أصناف كث  
 . العبد يف هذه احلياة كالصحة واملال والولد وغريها 

ومن أعظم تلك النعم نعمة اهلداية إىل هذا الدين ، ونعمة أداء األعمال الصاحلة اليت                

  $tΒ:  اىلافترضها اهللا على عباده ، فهي من فضل اهللا وجوده ورمحته ، قال تع               uρ  Ν ä3Î/  ⎯ ÏiΒ 

7π yϑ÷èÏoΡ  z⎯ Ïϑsù  «!$#  (  ¢ΟèO  # sŒÎ)  ãΝ ä3¡¡ tΒ  • ‘Ø9 $#  Ïµ ø‹s9 Î* sù  tβρ ãt↔ øg rB  )وقال تعاىل  )١ ،  :  u¤‚y™ uρ  / ä3s9  $̈Β  ’Îû 

                                 
 ) .٥٣(سورة النحل آية رقم ) ١(



    ٢٣٢      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  $tΒ uρ  ’Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  $Yè‹ÏΗ sd  çµ ÷Ζ ÏiΒ  4  ¨βÎ)  ’Îû  y7 Ï9¨sŒ  ;M≈ tƒUψ  5Θ öθs) Ïj9  šχρ ã©3x tGtƒ    )وقال   )١ ، 

    óΟs9:  تعاىل r&  (# ÷ρ us?  ¨βr&  ©!$#  u¤‚y™  Ν ä3s9  $̈Β  ’Îû  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  $tΒ uρ  ’Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  xt7ó™ r& uρ  öΝ ä3ø‹n=tæ  …çµ yϑyèÏΡ 

Zο uÎγ≈ sß  Zπ uΖ ÏÛ$t/ uρ  3  )٢(وقال تعاىل ،  : øŒÎ) uρ tΑ$s% 4© y›θãΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθs) Ï9 ÏΘ öθs)≈ tƒ (#ρ ãä. øŒ$# sπ yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3ø‹n=tæ 

øŒÎ)  Ÿ≅ yèy_  öΝ ä3Š Ïù  u™ !$uŠÎ; /Ρ r&  Ν ä3n=yèy_uρ  % Z.θè=–Β  Ν ä39s?# u™ uρ  $̈Β  öΝ s9  ÏN÷σ ãƒ  # Y‰ tnr&  z⎯ Ï iΒ  t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $#  )وقال   )٣ ، 

  $uΖ:  تعاىل ôã u“ tΡ uρ  $tΒ  ’Îû  Ν Ïδ Í‘ρ ß‰ ß¹  ô⎯ ÏiΒ  5e≅ Ïî  “ Íøg rB  ⎯ ÏΒ  ãΝ ÎκÉJ øtrB  ã≈ pκ÷Ξ F{ $#  (  (#θä9$s%uρ  ß‰ ôϑutù: $#  ¬!  “ Ï%©!$# 

$uΖ1y‰ yδ # x‹≈ yγÏ9 $tΒ uρ $̈Ζ ä. y“ Ï‰ tF÷κs] Ï9 Iωöθs9 ÷βr& $uΖ1y‰ yδ ª!$# ( )٤( .  

وباجلملـة فـنعم اهللا تعاىل على عباده ال تعد وال حتصى ، والعبد يتقلب فيها يف كل                  

  Ν: وقـت وحني ، آناء الليل وأطراف النهار ، قال تعاىل           ä39s?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ à2 $tΒ çνθ ßϑçGø9 r'y™ 4 

βÎ) uρ (#ρ ‘‰ ãès? |M yϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθ ÝÁøtéB 3 χ Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ×Πθè=sàs9 Ö‘$ ¤ Ÿ2 )٥(   وقال تعاىل ،  : βÎ) uρ 

(#ρ ‘‰ ãès? sπ yϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθ ÝÁøtéB 3 χ Î) ©!$# Ö‘θà tós9 ÒΟ‹ Ïm§‘  )٦( .  

 :وقد قرر شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذا الباب ما يلي 

أن الـنعم واخلري الذي يصيب العبد يف الدنيا ال تنحصر أسبابه ، ألنه من فضل                : أوالً  
 .لعبد منه حيصل بعمله وبدون عمله اهللا تعاىل ورمحته وإحسانه ، وما يصيب ا

                                 
 ) .١٣(سورة اجلاثية آية رقم ) ١(
 ) .٢٠(سورة لقمان آية رقم ) ٢(
 ) .٢٠(سورة املائدة آية رقم ) ٣(
 ) .٤٣(سورة األعراف آية رقم ) ٤(
 ) .٣٤(سورة إبراهيم آية رقم ) ٥(
 ) .١٨(سورة النحل آية رقم ) ٦(



    ٢٣٣      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

وأما ما يصيبه من اخلري والنعم ، فإنه ال تنحصر          ’’ : ويقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا     
  .)١(‘‘أسبابه ؛ ألن ذلك من فضل اهللا وإحسانه ، حيصل بعمله وبغري عمله 

ه ،  أن عمل العبد يف الطاعة هو من مجلة فضل اهللا تعاىل عليه ورمحته وإحسان             : ثانـياً   

 Ÿωöθs9: فلوال فضل اهللا ما زكى أحد أبداً ، وال اهتدى للخري أحد ، قال تعاىل               uρ ã≅ ôÒsù «!$# 

ö/ ä3ø‹n=tæ …çµ çGuΗ ÷q u‘ uρ $tΒ 4’s1 y— Ν ä3Ζ ÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰ tnr& # Y‰ t/ r& )٢( .  

الذي يعمل احلسنات إذا عملها فنفس عمله        ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       

‰  ß:  احلسنات هو من إحسان اهللا ، وبفضله عليه باهلداية واإلميان كما قال أهل اجلنة                ôϑutù: $# 

¬! “ Ï%©!$# $uΖ1y‰ yδ # x‹≈ yγÏ9 $tΒ uρ $̈Ζ ä. y“ Ï‰ tF÷κs] Ï9 Iωöθs9 ÷βr& $uΖ1y‰ yδ ª!$# ( ) ٣( .  

   ، إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم ، مث أوفيكم إياها  ييا عباد   ((وىف احلديث الصحيح    
))فمن وجد خرياً فليحمد اهللا  ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه 

)٤(.  

فنفس خلق اهللا هلم أحياء ، وجعله هلم السمع واألبصار واألفئدة هو من نعمته ،                 
 . بني الذي اهتدوا به هو من نعمته ونفس إرسال الرسول إليهم وتبليغه البالغ امل

وإهلامهم اإلميان وهدايتهم إليه وختصيصهم مبزيد نعمة حصل هلم هبا اإلميان دون              

⎯£  :  الكافرين هو من نعمته كما قـال تعاىل         Å3≈ s9 uρ  ©!$#  |=¬7xm  ãΝ ä3ø‹s9 Î)  z⎯≈ yϑƒM}$#  …çµ uΖ §ƒy— uρ  ’Îû 

                                 
 ) .١٤/٣٣٩( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة ) ١(
 ) .٢١(سورة النور آية رقم ) ٢(
 ) .٤٣(اف آية رقم سورة األعر) ٣(
  .عن أيب ذر ) ٢٥٧٧(ح) ٤/١٩٩٤(رواه مسلم يف الرب والصلة واآلداب ، باب حترمي الظلم ) ٤(



    ٢٣٤      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

ö/ ä3Î/θè=è%  oν §x. uρ  ãΝ ä3ø‹s9 Î)  uø ä3ø9 $#  s−θÝ¡ à ø9 $# uρ  tβ$uŠóÁÏèø9 $# uρ  4  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&  ãΝ èδ  šχρ ß‰ Ï©¨ §9 $#  ∩∠∪  WξôÒsù  z⎯ ÏiΒ  «!$# 

Zπ yϑ÷èÏΡ uρ )١(.  

ميع ما يتقلب فيه العامل من خريي الدنيا واآلخرة هو نعمة حمضة منه ، بال سبب                 فج
سابق يوجب هلم حقاً ، وال حول وال قوة هلم من أنفسهم إال به  وهو خالق نفوسهم ،                    

 . )٢(‘‘وخالق أعماهلا الصاحلة ، وخالق اجلزاء 

 وهو سبحانه ال    وعمله نفسه من إنعام اهللا عليه ،      ’’ : ويقـول أيضـاً عن عمل العبد      
جيزي بقدر العمل ، بل يضاعفه له ، وال يقدر العبد على ضبط أسباهبا ، لكن يعلم أا من                   
فضل اهللا وإنعامه ، فريجع فيها إىل اهللا ، فال يرجو إال اهللا ، وال يتوكل إال عليه ، ويعلم أن                     

كر املطلق العام   النعم كلها من اهللا ، وأن كل ما خلقه فهو نعمة كما تقدم فهو يستحق الش               
  .)٣(‘‘التام الذي ال يستحقه غريه 

 ، فاهللا تعاىل جيازي     أن من أسباب النعم عمل العبد بطاعة اهللا تعاىل ورسوله           : ثالثاً  
علـى فعـل الطاعة بطاعة أخرى ، وتكون الطاعة الثانية اليت فعلها العبد من جزاء الطاعة                 

 .األوىل 

  öθs9:  قوله تعاىل :  السنة فمنها واألدلة على هذا كثرية يف الكتاب و       uρ  öΝ åκ®Ξ r&  (#θè=yèsù  $tΒ 

tβθ Ýàtãθãƒ  ⎯Ïµ Î/  tβ% s3s9  # [ öyz  öΝ çλ°;  £‰ x© r& uρ  $\G Î7÷V s?  ∩∉∉∪  # ]ŒÎ) uρ  Ν ßγ≈ sΨ ÷ s? `ψ  ⎯ ÏiΒ  !$̄Ρ à$©!  # ·ô_r&  $VϑŠÏàtã  ∩∉∠∪ 

öΝ ßγ≈ sΨ ÷ƒy‰ yγs9 uρ  $WÛ¨u ÅÀ  $Vϑ‹É) tGó¡ –Β  )  وقوله تعاىل  )٤ ،  :  z⎯ƒÏ%©!$# uρ  (#ρ ß‰ yγ≈ y_  $uΖŠ Ïù  öΝ åκ̈] tƒÏ‰ ÷κs] s9  $uΖ n=ç7ß™  4 

                                 
 ) .٨-٧(سورة احلجرات آية رقم ) ١(
 ) .١٤/٢٦٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة البن تيمية ) ٢(
 ) .١٤/٣٣٩(املصدر السابق ) ٣(
 ) .٦٨-٦٦( رقم سورة النساء آية) ٤(



    ٢٣٥      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

¨βÎ) uρ  ©!$#  yìyϑs9  t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $#  )وقولـه تعاىل  )١ ،  :  $pκš‰ r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  (#θà) ¨? $#  ©!$#  (#θä9θè%uρ  Zωöθs% 

# Y‰ƒÏ‰ y™  ∩∠⊃∪  ôxÏ=óÁãƒ  öΝ ä3s9  ö/ ä3n=≈ yϑôã r&  öÏ øótƒuρ  öΝ ä3s9  öΝ ä3t/θçΡ èŒ  3  ⎯ tΒ uρ  ÆìÏÜãƒ  ©!$#  …ã&s!θß™ u‘ uρ  ô‰ s) sù  y—$sù  # ·— öθsù 

$̧ϑŠÏàtã  )وقوله تعاىل  )٢ ،  :  “ Ï‰ ôγtƒ  Ïµ Î/  ª!$#  Ç∅ tΒ  yìt7̈? $#  …çµ tΡ¨uθôÊÍ‘  Ÿ≅ ç7ß™  ÉΟ≈ n=¡¡9 $#  Ν ßγã_Í÷‚ãƒuρ 

z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ⎯Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/ óΟÎγƒÏ‰ ôγtƒuρ 4’n<Î) 7Þ¨u ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡ –Β )وغريها من اآليات )٣ ، . 

 يهدى إىل الرب ، وإن الرب       عليكم بالصدق ، فإن الصدق    ((  : ويقـول الرسـول     
 ، وما يزال الرجل يصـدق ، ويتحرى الصـدق حىت يكتب عند اهللا             يهـدي إىل اجلنة  

))صديقاً 
)٤(

 إىل غريه من األحاديث 
)٥(.  

 الرجل يف الدنيا على ما فعله من خري اهلدى مبا           جيزى’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    
: من عمل مبا علم ورثه اهللا علم ما مل يعلم ، وقد قال            :  يفتح عليه من هدى آخر ، وهلذا قيل       

  öθs9 uρ  öΝ åκ®Ξ r&  (#θè=yèsù  $tΒ  tβθ Ýàtãθãƒ  ⎯Ïµ Î/  tβ% s3s9  # [ öyz  öΝ çλ°;  £‰ x© r& uρ  $\G Î7÷V s?      إىل قولــه     : 

$Vϑ‹É) tGó¡ –Β )وقـال)٦ ،  :   ô‰ s%  Ν à2 u™ !% y`  š∅ ÏiΒ  «!$#  Ö‘θçΡ Ò=≈ tGÅ2 uρ Ñ⎥⎫ Î7–Β ∩⊇∈∪ “ Ï‰ ôγtƒ Ïµ Î/ 

ª!$#  Ç∅ tΒ  yìt7̈? $#  …çµ tΡ¨uθôÊÍ‘  Ÿ≅ ç7ß™  ÉΟ≈ n=¡¡9 $#  )وقال  )٧ ،   :  $pκš‰ r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  (#θà) ¨? $#  ©!$#  (#θãΖ ÏΒ# u™ uρ 

                                 
 ) .٦٩(سورة العنكبوت آية رقم ) ١(
 ) .٧١-٧٠(سورة األحزاب آية رقم ) ٢(
 ) .١٦(سورة املائدة آية رقم ) ٣(
رواه البخاري األدب ، باب قول اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني وما ينهى عن                       )  ٤(

/٤(لرب والصلة واآلداب ، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله           ، ومسلم يف ا   )  ٥٧٤٣(ح)  ٥/٢٢٦١(الكذب  
) ٤٩٨٩(ح)  ٥/٢٦٤(، وأبو داود يف األدب ، باب يف التشديد يف الكذب            )  ١/٣٨٤(، وأمحد   )  ٢٦٠٧(ح)  ٢٠١٣

  .عن عبداهللا بن مسعود ) ١٩٧١(ح) ٤/٣٠٦(والترمذي يف الرب والصلة ، باب ما جاء يف الصدق والكذب 
 ) .٢٤١-١٤/٢٤٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة البن تيمية : بق من األدلة انظر فيما س) ٥(
 ) .٦٨-٦٦(سورة النساء آية رقم ) ٦(
 ) .١٦-١٥(سورة املائدة آية رقم ) ٧(



    ٢٣٦      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

⎯Ï&Ï!θß™ uÎ/  öΝ ä3Ï? ÷σ ãƒ  È⎦ ÷, s# ø Ï.  ⎯ ÏΒ  ⎯Ïµ ÏGyϑôm§‘  ≅ yèøg s†uρ  öΝ à6 ©9  # Y‘θçΡ  tβθ à± ôϑs?  ⎯Ïµ Î/  öÏ øótƒuρ  öΝ ä3s9  4  )١(  ، 

  βÎ)  (#θà):  وقال −Gs?  ©!$#  ≅ yèøg s†  öΝ ä3©9  $ZΡ$s%öèù    )يوم الفرقان   :  ، فسروه بالنصر والنجاة كقوله    )٢

⎯  :نور يفرق به بني احلق والباطل ، ومثله قولـه        :  وقد قيل  tΒ uρ  È, −Gtƒ  ©!$#  ≅ yèøg s†  …ã&©!  % [ ùøƒxΧ 

∩⊄∪  çµ ø%ã— ötƒuρ  ô⎯ ÏΒ  ß] ø‹xm  Ÿω  Ü=Å¡ tFøts†  4  )وعد املتقني باملخارج من الضيق وبرزق املنافع ،         )٣ ،

⎪⎦  t:ومن هذا الباب قوله    Ï%©!$# uρ  (# ÷ρ y‰ tG÷δ $#  óΟèδ yŠ# y—  “ Y‰ èδ  öΝ ßγ9s?# u™ uρ  óΟßγ1uθø) s?  )وقوله  )٤    :  öΝ åκ®Ξ Î) 

îπ u‹÷FÏù  (#θãΖ tΒ# u™  óΟÎγÎn/ uÎ/  óΟßγ≈ tΡ ôŠÎ— uρ  “ Y‰ èδ  )ومنه قوله   )٥ ،   :  $̄Ρ Î)  $sΨ óstFsù  y7 s9  $[s÷Gsù  $YΖ Î7–Β  ∩⊇∪ 

uÏ øóu‹Ïj9  y7 s9  ª!$#  $tΒ  tΠ£‰ s) s?  ⎯ ÏΒ  y7 Î7/Ρ sŒ  $tΒ uρ  üz r's?  ¢ΟÏFãƒuρ  …çµ tFyϑ÷èÏΡ  y7 ø‹n=tã  y7 tƒÏ‰ ÷κu‰ uρ  $WÛ¨u ÅÀ  $Vϑ‹É) tFó¡ –Β 

∩⊄∪ x8uÝÁΖ tƒuρ ª!$# # ¶ óÇtΡ # ¹“ƒÍ• tã )٧( ‘‘)٦(.  

اعلم أن اهللا تعاىل خلق فعل العبد سبباً مقتضيا آلثار حممودة أو            ’’ : ويقـول أيضـاً   
مذمومة ، والعمل الصاحل مثل صالة أقبل عليها بقلبه ووجهه وأخلص فيها وراقب وفقه ما               
بنيت عليه من الكلمات الطيبات واألعمال الصاحلات ، يعقبه يف عاجل األمر نور يف قلبه ،                
وانشراح يف صدره ، وطمأنينة يف نفسه ، ومزيد يف علمه ، وتثبيت يف يقينه ، وقوة يف عقله                    
إىل غـري ذلـك من قوة بدنه وهباء وجهه وانتهائه عن الفحشاء واملنكر ، وإلقاء احملبة له يف                   

 . ب اخللق ، ودفع البالء عنه ، وغري ذلك مما يعلمه وال نعلمه قلو

                                 
 ) .٢٨(سورة احلديد آية رقم ) ١(
 ) .٢٩(سورة األنفال آية رقم ) ٢(
 ) .٣-٢(سورة الطالق آية رقم ) ٣(
 ) .١٧(رة حممد آية رقم سو) ٤(
 ) .١٣(سورة الكهف آية رقم ) ٥(
 ) .٣-١(سورة الفتح آية رقم ) ٦(
 ) .١٧٧-١٨/١٧٦( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -شرح حديث إين حرمت الظلم على نفسي ) ٧(



    ٢٣٧      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

مث هـذه اآلثار اليت حصلت له من النور والعلم واليقني وغري ذلك أسباب مفضية إىل                
أن من ثواب   : آثـار أخـر من جنسها ومن غري جنسها أرفع منها وهلم جرا ، وهلذا قيل               

  .)١(‘‘احلسنة احلسنة بعدها 

 : املصائب والعقوبات العاجلة : النوع الثاين -٢

مـن اجلزاء الدنيوي املصائب ، وهي ما يصيب العبد يف هذه الدنيا من اآلالم واحملن                 
والشدائد ، سواء كانت تلك ال صنع آلدمي فيها كاملرض وموت عزيز وتلف مال وحنوها ،            

دق أو كانت من جهة آدمي كالسب والضرب والسجن والظلم وحنوها ، فكال النوعني يص             
عليه مسمى املصائب ، ويدخل يف هذا الباب عقوبات اهللا الدنيوية ملن كذب رسله وعصاه                

 . وكذلك ما يصيب املؤمنني من املصائب واحملن 

 : وقد قرر شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذا الباب ما يلي

أن مـا يصـيب الكفـار من العقوبات الدنيوية املعجلة إمنا هي بذنوهبم ، ومبا                : أوالً

# Ÿωuρ ãΑ: كسبت أيديهم، كما قال تعاىل     u“ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãx x. Ν åκâ: ÅÁè? $yϑÎ/ (#θãèsΨ |¹ îπ tã Í‘$ s% ÷ρ r& ‘≅ çtrB 

$Y7ƒÍs% ⎯ ÏiΒ öΝ Ïδ Í‘# yŠ 4© ®L xm z’ÏAù'tƒ ß‰ ôã uρ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# Ÿω ß# Ï=øƒä† yŠ$yè‹ÎR ùQ $# )وقــال تعاىل   )٢ ، :  βÎ* sù 

(# öθ©9 uθs? öΝ n=÷æ $$sù $uΚ ¯Ρ r& ß‰ƒÍãƒ ª!$# βr& Ν åκz: ÅÁãƒ ÇÙ÷èt7Î/ öΝ ÎκÍ5θçΡ èŒ 3 ¨βÎ) uρ # [ÏWx. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# tβθ à) Å¡≈ x s9 )٣(.  

ن قصص األنبياء ، فإنه     و كذلك كل ما أخرب به م      ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    
علم أنه أهلك قوم نوح وعاد ومثود وفرعون ولوط ومدين وغريهم بذنوهبم ، وأنه جنى                 

¡    $£ϑn=sù  (#θÝ:  األنبياء ومن اتبعهم بإميام وتقواهم كما قال       nΣ  $tΒ  (#ρ ãÅe2 èŒ  ÿ⎯Ïµ Î/  $uΖ øŠpgΥ r&  t⎦⎪ Ï%©!$# 

                                 
 ) .٨/٣٩٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 ) .٣١(سورة الرعد آية رقم ) ٢(
 ) .٤٩(قم سورة املائدة آية ر) ٣(



    ٢٣٨      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

šχ öθpκ÷] tƒ  Ç⎯ tã  Ï™ ûθ¡9 $#  $tΡ õ‹ s{r& uρ  š⎥⎪ Ï%©!$#  (#θßϑn=sß  ¤># x‹ yèÎ/  ¤§ŠÏ↔ t/  $yϑÎ/  (#θçΡ% x.  šχθà) Ý¡ ø tƒ  )١(  ، 

    ˆξä3sù  $tΡ  :وقال õ‹ s{r&  ⎯Ïµ Î6/Ρ x‹ Î/  (  Ν ßγ÷Ψ Ïϑsù  ô⎯ ¨Β  $uΖ ù=y™ ö‘ r&  Ïµ ø‹n=tã  $Y6Ï¹% tn  Οßγ÷Ψ ÏΒ uρ  ô⎯ ¨Β  çµ ø? x‹ s{r&  èπ ysøŠ¢Á9 $# 

Οßγ÷Ψ ÏΒ uρ  ï∅ ¨Β  $sΨ ø |¡ yz  Ïµ Î/  š⇓ ö‘ F{ $#  Οßγ÷Ψ ÏΒ uρ  ô⎯ ¨Β  $sΨ ø%uøî r&  4  )اآلية، وقال  )٢   :  y7 Ï9¨sŒ  Οßγ≈ sΨ ÷ƒz• y_ 

öΝ ÎκÈøót7Î/  (  )وقال )٣ ،  :  ãΝ èδ x‹ s{r'sù  ª!$#  öΝ ÎκÍ5θçΡ ä‹ Î/  $tΒ uρ  tβ% x.  Ν ßγs9  z⎯ ÏiΒ  «!$#  ⎯ ÏΒ  5−# uρ  )وقال  )٤ ، : 

Ν ßγ≈ uΖ õ3n=÷δ r'sù  öΝ ÎκÍ5θçΡ ä‹ Î/  $tΡ ù't±Σ r& uρ  .⎯ ÏΒ  öΝ Ïδ Ï‰ ÷èt/  $̧Ρ ös%  t⎦⎪ Íyz# u™  )وقال )٥ ،:  š ù=ÏFsù  öΝ ßγè?θã‹ç/  Oπ tƒÍρ% s{ 

$yϑÎ/  (# ûθßϑn=sß  3  χ Î)  ’Îû  y7 Ï9¨sŒ  Zπ tƒUψ  5Θ öθs) Ïj9  tβθ ßϑn=÷ètƒ  ∩∈⊄∪  $uΖ øŠpgΥ r& uρ  š⎥⎪ Ï%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  (#θçΡ% Ÿ2 uρ 

šχθà) −Gtƒ )٧( ‘‘)٦(.  

أن ما يصيب املؤمنني يف هذه الدنيا من احملن والباليا واملصائب هو بسبب               :  ثانياً  

    !$£ϑs9قال تعاىل يف املؤمنني     ذنوهبم ، ومبا كسبت أيديهم ، وفيه رمحة هلم وعدل ،              uρ r& 

Ν ä3÷Gu;≈ |¹r&  ×π t7ŠÅÁ–Β  ô‰ s%  Λ ä⎢ ö6|¹r&  $pκön=÷V ÏiΒ  ÷Λ ä⎢ ù=è%  4’̄Τr&  # x‹≈ yδ  (  ö≅ è%  uθèδ  ô⎯ ÏΒ  Ï‰Ψ Ïã  öΝ ä3Å¡ àΡ r&  3  ¨βÎ)  ©!$#  4’n? tã  Èe≅ ä. 

&™ ó© x«  ÖƒÏ‰ s%  ∩⊇∉∈∪  !$tΒ uρ  öΝ ä3t7≈ |¹r&  tΠöθtƒ  ‘s) tGø9 $#  Èβ$yèôϑpg ù: $#  ÈβøŒÎ* Î6sù  «!$#  zΝ n=÷èu‹Ï9 uρ  t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#  )وقال   )٨ ، 

 !$̈Β y7: تعاىل t/$|¹r& ô⎯ ÏΒ 7π uΖ |¡ xm z⎯ Ïϑsù «!$# ( !$tΒ uρ y7 t/$|¹r& ⎯ ÏΒ 7π y∞Íh‹y™ ⎯ Ïϑsù y7 Å¡ ø ¯Ρ 4  )٩(.  

                                 
 ) .١٦٥(سورة األعراف آية رقم ) ١(
 ) .٤٠(سورة العنكبوت آية رقم ) ٢(
 ) .١٤٦(سورة األنعام آية رقم ) ٣(
 ) .٢١(سورة غافر آية رقم ) ٤(
 ) .٦(سورة األنعام آية رقم ) ٥(
 ) .٥٣-٥٢(سورة النمل آية رقم ) ٦(
 ) .٨/٢٧٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٧(
 ) .١٦٦-١٦٥(ن آية رقم سورة آل عمرا) ٨(
 ) .٧٩(سورة النساء آية رقم ) ٩(



    ٢٣٩      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

وهو سبحانه ال يعذب أحداً إال بذنبه ، مبقتضى         ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا      
احلكمـة والعدل ، ويف تعذيبه أنواع احلكمة والرمحة ، وهذا ظاهر فيما يبتلى به املؤمنني يف                 

ة والعدل ما هو    الدنيا من املصائب اليت هي جزاء سيئام ، فإن يف ذلك من احلكمة والرمح             

  !$tΒبـني ملـن تأمله ، وال يعاقب أحداً إال بذنبه قال تعاىل               uρ Ν à6 t7≈ |¹r& ⎯ ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ–Β $yϑÎ6sù 

ôM t6|¡ x. ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θà ÷ètƒuρ ⎯ tã 9ÏWx. )٢(‘‘)١(.  

السيئات اليت تصيب اإلنسان وهي مصائب الدنيا واآلخرة ليس هلا          ’’ : ويقول أيضاً   
 )٣(‘‘سبب إال ذنبه الذي هو من نفسه ، فاحنصرت يف نفسه 

أن املصائب اليت حتل باملؤمنني فيها متحيص وتصفية وختليص لنفوسهم مما قد            : ثالـثاً   
جنس تصفية الذهب بالنار ، فإنه يتخلص من اخلبث الذي يعلق           يوجد فيها من الشر ، من       

 . به 

وكذلك ما ابتلوا به يف السراء والضراء والزلزال        ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
ليس هو بسبب نفس إميام وطاعتهم ، لكن امتحنوا به ؛ ليتخلصوا مما فيهم من الشر                   

طيبه من خبيثه ، والنفوس فيها شر ، واالمتحان          وفتنوا به كما يفنت الذهب بالنار ليتميز        

 y7:  ميحص املؤمن من ذلك الشر الذي يف نفسه ، قال تعاىل           ù=Ï? uρ ãΠ$§ƒF{ $# $yγä9 Íρ# y‰ çΡ t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9 $# 

zΝ n=÷èu‹Ï9 uρ  ª!$#  š⎥⎪ Ï%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  x‹ Ï‚−Gtƒuρ  öΝ ä3Ζ ÏΒ  u™ !# y‰ pκà−  3  ª!$# uρ  Ÿω  =Ïtä†  t⎦⎫ ÉΚ Ï=≈ ©à9 $#  ∩⊇⊆⊃∪  }ÈÅcsyϑãŠÏ9 uρ  ª!$# 

                                 
 ) .٣٠(سورة الشورى آية رقم ) ١(
 ) .١/١٣٤( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف معىن كون الرب عادالً البن تيمية ) ٢(
/٨(املصدر السابق   :  ، وانظر   )  ١٤/٣٣٩( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -احلسـنة والسيئة البن تيمية     )  ٣(

٢٢٤. ( 



    ٢٤٠      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θãΨ tΒ# u™  t, ysôϑtƒuρ  š⎥⎪ ÍÏ≈ s3ø9 $#  )وقال تعاىل   )١ ،   :  z’Ì? tFö; uŠÏ9 uρ  ª!$#  $tΒ  ’Îû  öΝ à2 Í‘ρ ß‰ ß¹ 

}ÈÅcsyϑã‹Ï9 uρ $tΒ ’Îû öΝ ä3Î/θè=è% 3 )٣( ‘‘)٢(.  

 ال تكون مطلقاً سبباً لشيء من       أن اإلميـان بـاهللا تعاىل وطاعة الرسول         : رابعـاً 
 .املصائب ، بل هي ال تقتضي إال اخلري يف الدنيا واآلخرة 

 ليس سبباً   واملقصود أن ما جاء به الرسول       ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
 وال تكون طاعة اهللا ورسوله قط سبباً ملصيبة ، بل طاعة اهللا والرسول              لشيء من املصائب ،   

                 ال تقتضـي إال جـزاء أصحاهبا خبريي الدنيا واآلخرة ، ولكن قد تصيب املؤمنني باهللا 
 ، كما حلقهم يوم  مصائب بسبب ذنوهبم ، ال مبا أطاعوا فيه اهللا والرسول          ورسـوله   

  .)٤( ‘‘اهللا ورسوله أحد بسبب ذنوهبم ، ال بسبب طاعتهم 

أن ما يصيب العبد املؤمن من املصائب يف الدنيا عالوة على كونه بسبب             : خامسـاًً   
ذنب العبد  فإن للعبد فيه أجراً ومثوبة ، فإنه عندما يصرب على ما يصيبه من ذلك ، فإنه ينال                    

، فتكون  بـذلك الثواب على الصرب ، مع ما تكفره تلك املصيبة عنه من الذنوب واملعاصي                
 .تلك املصائب باعتبار ما يعقبها من الصرب وتكفري الذنوب من نعم اهللا على عباده املؤمنني 

املصائب تكفر سيئات املؤمنني ، وبالصرب عليها       ’’ : ويقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
ترتفع درجام ، وما أصاهبم يف اجلهاد من مصائب بأيدي العدو ، فإنه يعظم أجرهم بالصرب                

  . )٥(‘‘يها عل

                                 
 ) .١٤١-١٤٠(سورة آل عمران آية رقم ) ١(
 ) .١٥٤(سورة آل عمران آية رقم ) ٢(
 ) .٢٥٥-١٤/٢٥٤( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة البن تيمية ) ٣(
 ) .١٤/٢٥٤(املصدر السابق ) ٤(
 ) .١٤/٢٥٥(املصدر السابق ) ٥(



    ٢٤١      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

وما يصيب اإلنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة ، وإن كان يسوؤه              ’’ : ويقول أيضاً   
فهـو نعمـة من جهة أنه يكفر خطاياه ، ويثاب بالصرب عليه ، ومن جهة أن فيه حكمة ،                    

©# ورمحـة ال يعلمها      |¤tã uρ βr& (#θèδ uõ3s? $Z↔ ø‹x© uθèδ uρ Ö öyz öΝ à6 ©9 ( #© |¤tã uρ βr& (#θ™6Åsè? $Z↔ ø‹x© uθèδ uρ 

@ Ÿ° öΝ ä3©9 3 ª!$# uρ ãΝ n=÷ètƒ óΟçFΡ r& uρ Ÿω šχθßϑn=÷ès?  )١( .  

 ، إن   واهللا ال يقضي اهللا للمؤمن قضاء إال كان خرياً له          ((: وقـد قـال يف احلديث    
)) أصابته سراء شكر فكان خرياً له ، وإن أصابته ضراء صرب فكـان خرياً له             

)٢(
وإذا كان   

 .  عليه هذا وهذا ، فكالمها من نعم اهللا

 . وكلتا النعمتني حتتاج مع الشكر إىل الصرب 

أمـا نعمـة الضراء فاحتياجها إىل الصرب ظاهر ، وأما نعمة السراء  فتحتاج إىل الصرب     
ابتلينا : علـى الطاعة فيها ، فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء ، كما قال بعض السلف                

 . بالضراء فصربنا ، وابتلينا بالسراء فلم نصرب

)) أعوذ بك من فتنة الفقر ، وشر فتنة الغىن ((: وىف احلديث
)٣(.  

  .)٤(‘‘والفقر يصلح عليه خلق كثري ، والغىن ال يصلح عليه إال أقل منهم 

                                 
 ) .٢١٦(سورة البقرة آية رقم ) ١(
عن )  ٤/٣٣٢(، وأمحد   )  ٢٩٩٩(ح)  ٤/٢٢٩٥( يف الزهد والرقائق ، باب املؤمن أمره كله خري            رواه مسلم )  ٢(

 . بنحو هذا اللفظ صهيب الرومي 
واللفظ له مع تقدمي    )  ٦٠٠٧(ح)  ٢٣٤٢-٥/٢٣٤١(رواه البخاري يف الدعوات باب التعوذ من املأمث واملغرم           )  ٣(

، )  ٥٨٩(ح)  ٤/٢٠٧٨(الستغفار ، باب التعوذ من الفنت وغريها        وتأخري فيه ، ومسلم يف الذكر والدعاء والتوبة وا        
، والترمذي يف الدعوات    )  ٢٣١-٨/٢٣٠(والنسائي يف االستعاذة ، باب االستعاذة من شر فتنة القرب           )  ٦/٥٧(وأمحد  
(ح)  ٢/١٢٦٢  (، وابن ماجة يف الدعـاء ، باب ما تعوذ منه رسول اهللا             )  ٣٤٩٥(ح)  ٤٩١-٥/٤٩٠  (٧٧باب

 . هم عن عائشة رضي اهللا عنها كل) ٣٨٣٨
 ) .٣٠٥-١٤/٣٠٤( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة البن تيمية ) ٤(



    ٢٤٢      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

 :الذنوب واملعاصي : النوع الثالث 

 سبحانه وتعاىل الدنيوية ، فهي عقوبات على        تعترب الذنوب واملعاصي من عقوبات اهللا     
ذنـوب سابقة هلا ، فاهللا تعاىل جيازي على السيئة مبثلها ، فعقوبة السيئة األوىل سيئة ثانية ،                  

 .والسيئة الثانية هلا عقوبة سيئة ثالثة ، وهكذا 

%  ¢ΟèO  tβ:  وقد دل على هذا األمر نصوص الكتاب والسنة ، فمن ذلك قوله تعاىل              x. 

sπ t7É)≈ tã  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θä↔ ¯≈ y™ r&  #“ r& ûθ¡9 $#  βr&  (#θç/ ¤‹ Ÿ2  ÏM≈ tƒ$t↔ Î/  «!$#  (#θçΡ% x. uρ  $pκÍ5  šχρ â™ Í“ ôγtGó¡ o„  )وله  ، وق  )١

  Ν:  تعاىل åκ÷] ÏΒ uρ  ô⎯ ¨Β  y‰ yγ≈ tã  ©!$#  ï⎥ È⌡ s9  $sΨ9s?# u™  ⎯ ÏΒ  ⎯Ï&Í# ôÒsù  £⎯ s%£‰ ¢ÁsΨ s9  £⎯ tΡθ ä3uΖ s9 uρ  z⎯ ÏΒ  t⎦⎫ ÅsÏ=≈ ¢Á9 $# 

∩∠∈∪  !$£ϑn=sù  Οßγ9s?# u™  ⎯ ÏiΒ  ⎯Ï&Í# ôÒsù  (#θè=Ïƒr2  ⎯Ïµ Î/  (#θ©9 uθs? uρ  Ν èδ ¨ρ  šχθàÊÍ÷è–Β  ∩∠∉∪  öΝ åκz: s) ôã r'sù  $]%$x ÏΡ  ’Îû 

öΝ ÎκÍ5θè=è%  4’n<Î)  ÏΘ öθtƒ  …çµ tΡ öθs) ù=tƒ  !$yϑÎ/  (#θà n=÷z r&  ©!$#  $tΒ  çνρ ß‰ tã uρ  $yϑÎ/ uρ  (#θçΡ$Ÿ2  šχθç/ É‹ õ3tƒ  )وقوله   )٢ ، 

¡|  (#θßϑ:  تعـاىل ø%r& uρ  «!$$Î/  y‰ ôγy_  öΝ ÎκÈ]≈ yϑ÷ƒr&  ⎦ È⌡ s9  öΝ åκøEu™ !% y`  ×π tƒ# u™  ¨⎦ ä⎞ ÏΒ ÷σ ãŠ©9  $pκÍ5  4  ö≅ è%  $yϑ̄Ρ Î)  àM≈ tƒFψ $#  y‰Ζ Ïã 

«!$#  (  $tΒ uρ  öΝ ä. ãÏèô± ç„  !$yγ̄Ρ r&  # sŒÎ)  ôNu™ !% y`  Ÿω  tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ  ∩⊇⊃®∪  Ü=Ïk=s) çΡ uρ  öΝ åκsEy‰ Ï↔ øùr&  öΝ èδ u≈ |Áö/ r& uρ  $yϑx.  óΟs9  (#θãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

ÿ⎯Ïµ Î/ tΑ ¨ρ r& ;ο § s∆ öΝ èδ â‘ x‹ tΡ uρ ’Îû óΟÎγÏΖ≈ uŠøóèÛ tβθ ßγyϑ÷ètƒ )إىل غريها من اآليات )٣ ،    . 

 وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدى إىل الفجور ، وإن           (( : ويقـول الرسول    
 ، وما يزال الرجل يكذب ، ويتحرى  الكذب ، حىت يكتب عند              الفجور يهدى إىل النار   

)) اهللا كذاباً
)٥)(٤( . 

                                 
 ) .١٠(سورة الروم آية رقم ) ١(
 ) .٧٧-٧٥(سورة التوبة آية رقم ) ٢(
 ) .١١٠-١٠٩(سورة األنعام آية رقم ) ٣(
  .)٢٣٥ص (سبق خترجيه ) ٤(
 ) .٢٤٤-١٤/٢٤٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة البن تيمية : انظر فيما سبق من األدلة ) ٥(



    ٢٤٣      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

الضالل واملعاصي تكون بسبب الذنوب املتقدمة ،       ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      

#)  $£ϑn=sù: كمـا قال اهللا    ûθäî# y— sø# y— r& ª!$# öΝ ßγt/θè=è% )وقالوا  )١ ،  :  $sΨ ç/θè=è% 7# ù=äî 4 ö≅ t/ yìt6sÛ ª!$# 

$uηø‹n=tæ öΝ Ïδ Íø ä3Î/ )وقال )٢ ،:  $yϑÎ6sù Ν ÎκÅÕø) tΡ öΝ ßγs)≈ sV‹ÏiΒ öΝ ßγ≈ ¨Ζ yès9 $sΨ ù=yèy_uρ öΝ ßγt/θè=è% Zπ u‹Å¡≈ s% ( )٣(  ، 

ــال ¡| (#θßϑ: وق ø%r& uρ «!$$Î/ y‰ ôγy_ öΝ ÎκÈ]≈ yϑ÷ƒr& ــولـه  Ÿω tβθ:  إىل ق ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ــولـه :          إىل ق

 βθ ßγyϑ÷ètƒ )إن من ثواب احلسنة    :   وهـذا باب واسع ، وهلذا قال من قال من السلف            )٤

  . )٥(‘‘احلسنة بعدها ، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها 

وكذلك العمل السيئ مثل الكذب مثالً يعاقب صاحبه يف احلال           ’’ :ويقـول أيضـاً     
بظلمـة يف القلـب وقسـوة ، وضيق يف صدره ، ونفاق واضطراب ، ونسيان ما تعلمه ،                   

قينه وعقله ، واسوداد وجهه ، وبغضه يف قلوب         وانسداد باب علم كان يطلبه ، ونقص يف ي        
اخللق ، واجترائه على ذنب آخر من جنسه ، أو غري جنسه ، وهلم جرا إال أن يتداركه اهللا                   
بـرمحته ، فهذه اآلثار هي اليت تورثها األعمال ، هي الثواب والعقاب وإفضاء العمل إليها                

اهللا سـبحانه وتعاىل أسباباً إىل     واقتضـاؤه إياهـا ، كإفضاء مجيع األسـباب اليت جعلها           
  .  )٦(‘‘مسبَّباا 

إذا كانت املعصية الثانية سببها املعصية األوىل ، فمـا هو سبب املعصية            : فـإن قـيل   
 األوىل ؟ 

                                 
 ) .٥(سورة الصف آية رقم ) ١(
 ) .١٥٥(سورة النساء آية رقم ) ٢(
 ) .١٣(سورة املائدة آية رقم ) ٣(
 ) .١١٠-١٠٩(سورة األنعام آية رقم ) ٤(
 ) .١٨/١٧٧( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -لظلم على نفسي البن تيمية شرح حديث إين حرمت ا) ٥(
 ) .٣٩٧-٨/٣٩٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٦(



    ٢٤٤      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

املعصية األوىل وقعت عقوبة على عدم فعل احلسنات اليت خلق اهللا           : فاجلواب أن يقال  
فطرهم على توحيده واإلقرار لـه باأللوهية       عـباده هلـا ، وأمـرهم هبا ، فهو سبحانه قد             

والتعظـيم واحملبة ، وجعل فيهم أسباب العلم واملعرفة ، وأرسل إليهم الرسل عليهم الصالة               
والسالم ، وأنزل عليهم الكتب ، فلما مل يعملوا ما خلقهم اهللا له ، وكان من طبيعة النفس                  

 احلسنات ، وال بد هلا من عمل ومراد          البشرية اإلرادة والعمل ، ومل تفعل ما طلب منها من         
 . وحصل هلا من يزين الشر والفساد ، فحينئٍذ عوقبت بعمل املعاصي والسيئات 

 و إن   -ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية        ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
إن اهللا إمنا    فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه اهللا له وفطره عليه ، ف              -كانـت خلقاً هللا     

كل مولود يولد    (( : خلقه لعبادته وحده ال شريك له ، ودله على الفطرة كما قال النيب              

))على الفطرة   
 óΟÏ%r'sù y7: ، و قال تعاىل   )١( yγô_uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z‹ÏΖ xm 4 |NuôÜÏù «!$# © ÉL ©9 $# usÜsù }¨$̈Ζ9 $# 

$pκön=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 y7 Ï9¨sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟÍhŠs) ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u nYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑn=÷ètƒ )٢(.  

ـ    ا مل يفعـل ما خلق له ، وما فطر عليه ، وما أمر به من معرفة اهللا وحده ،                    فهـو مل
وعـبادتـه وحـده عـوقب على ذلك ، بـأن زين له الشـيطان ما يفعله من الشرك ،                  

  .)٣(‘‘واملعاصي 

                                 
واللفظ له ، ومسلم يف القدر ،       )  ١٣١٩(ح)  ١/٤٦٥(رواه البخاري يف اجلنائز ، باب ما قيل يف أوالد املشركني            )  ١(

، )  ٢٦٥٨(ح)  ٤/٢٠٤٧(طفال الكفار وأطفال املسلمني     باب معىن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أ          
) ٥/٨٦(، وأبو داود يف السنة ، باب يف ذراري املشركني           )  ٢/٢٣٣(، وأمحد   )  ٥٧١(ح)  ١/٢٤١(ومالك يف املوطأ    

كلهم من حديث   )  ٢١٣٨(ح)  ٤/٣٨٩(، والترمذي يف القدر باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة             )  ٤٧١٤(ح
  . أيب هريرة 

 ) .٣٠(سورة الروم آية رقم ) ٢(
 ) .٣٣٢-١٤/٣٣١( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة البن تيمية ) ٣(



    ٢٤٥      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

اهللا خالق أفعال العباد ، فخلقه للطاعات نعمة ورمحة ، وخلقه           ’’ : ويقـول أيضـاً     
ة ، و هو مع هذا عدل منه ، فما ظلم الناس شيئاً ، ولكن الناس        للسيئات له فيه حكمة ورمح    

 .ظلموا أنفسهم 

عدم عملهم باحلسنات ، فهذا ليس مضافا إليه ، وعملهم    : وظلمهـم ألنفسهم نوعان   
للسـيئات خلقه عقوبة هلم على ترك فعل احلسنات اليت خلقهم هلا وأمرهم هبا ، فكل نعمة                 

  .)١(‘‘منه فضل ، وكل نقمة منه عدل 

وإذا تـبني للعـبد أن الذنوب واملعاصي من نفس اإلنسان بذنوبه ، فعليه أن يستغفر                 
ويتوب ويستعيذ باهللا تعاىل من شر نفسه ، وسيئات عمله ، ويدعو بذلك يف الصباح واملساء                 

إن احلمد هللا ، نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا           ((:  يقول يف خطبته     فقـد كان النيب     
)) نفسنا ، ومن سيئات أعمالنامن شرور أ

)٢( . 

اللهم فاطر السموات    ((:  أن يقول     )٣ ( أفضل األمة أبا بكر    وأمــر الـنيب     
 ، أعوذ بك     ، عـامل الغيب والشهادة ، ال إله إال أنت ، رب كل شيء ومليكه               واألرض

                                 
 ) .١٤/٣٣٤(املصدر السابق ) ١(
، والنسائي يف   )  ٢١١٨(ح)  ٢/٥٩١(، وأبو داود يف النكاح ، باب يف خطبة النكاح            )  ١/٣٩٢(رواه أمحد   )  ٢(

) ١١٠٥(ح)  ٣/٤١٣(، والترمذي يف النكاح ، باب ما جاء يف خطبة النكاح            )  ٣/٨٥(اجلمعة ، باب كيفية اخلطبة      
، والدارمي يف النكاح ، باب يف خطبة        )  ١٨٩٢(ح)  ١/٦٠٩(واللفظ له ، وابن ماجة يف النكاح ، باب خطبة النكاح            

األلباين حديث حسن ، وقال     :  وقال الترمذي   .  كلهم من حديث عبداهللا بن مسعود       )  ٢٢٠٨(ح)  ٢/٦٦(النكاح  
 .  صحيح ) : ١/٣٢١(يف صحيح سنن الترمذي 

 وخليفته من بعده ، أفضل األمة بعد النبيني ،          عبد اهللا بن عثمان التيمي أبو بكر الصديق ، صاحب رسول اهللا             )  ٣(
، تقريب التهذيب   )  ٣/٣٣٣(، اإلصابة البن حجر     )  ٢/٢٣٥(االستيعاب البن عبدالرب    :  انظر.   هـ   ١٣تويف سنة   

 )  .٣١٣ص (حجر البن 



    ٢٤٦      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

من شر نفسي ، ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءاً ، أو أجره إىل                  
)) مسلم

)٢)(١(.  

فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من احلسنات من           ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
فضـل اهللا فشكر اهللا ، فزاده اهللا من فضله عمالً صاحلاً ونعماً يفيضها عليه ، وإذا علم أن                   
الشر ال حيصل له إال من نفسه بذنوبه ، استغفر وتاب ، فزال عنه سبب الشر ، فيكون العبد                   

  .)٣(‘‘ائماً شاكراً مستغفراً ، فال يزال اخلري يتضاعف له ، والشر يندفع عنه د

                                 
كالمها من حديث عبداهللا بن عمرو      )  ٣٥٢٩(ح)  ٥/٥٠٦(بلفظه ، والترمذي يف الدعوات      )  ٢/١٩٦(رواه أمحد   )  ١(

)  : ١/٤١٧(حديث حسن غريب من هذ الوجه ، وقال املنذري يف الترغيب والترهيب             :  ابن العاص ، وقال الترمذي      
 .إسناده حسن ) : ١٠/١٢٢(زوائد رواه أمحد بإسناد حسن ، وقال اهليثمي يف جممع ال

(ح)  ٣١١-٥/٣١٠(، وأبو داود يف األدب ،باب ما يقول إذا أصبح           )  ٢٩٨-٢/٢٩٧ ،   ١٠ ،   ١/٩(ورواه أمحد   
) ٤/٤٠١(، والنسائي يف الكربى يف النعوت       )  ٣٣٩٢(ح)  ٥/٤٣٦  (١٥، والترمذي يف الدعوات ، باب       )  ٥٠٦٧

 .هذا حديث حسن صحيح : وقال الترمذي  ، ، كلهم بنحوه من حديث أيب هريرة ) ٧٦٩١(ح
 بإسناد ضعيف ؛ ألنه منقطع كما قال احلافظ ابن حجر يف إطراف املسند املعتلي       عن أيب بكر    )  ١/١٤(ورواه أمحد   

 ) . ٦/٩١(بأطراف املسند احلنبلي 
 ) .١٤/٢٦٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة البن تيمية : انظر ) ٢(
 )٢٦٢-١٤/٢٦١( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -نة والسيئة البن تيمية احلس) ٣(



    ٢٤٧      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

 . اجلزاء األخروي على األعمال : املطلب الثاين 

اجلـزاء األخروي ما يلقاه اإلنسان يف الدار اآلخرة من الثواب أو العقاب ، والكالم               
رب اهللا تعاىل عن هذا اجلزاء       على سببية العمل للجزاء األخروي البد أن يسبقه مقدمة حول خ          

وما فيه من أحكام ، وهو ما يسمى عند العلماء بنصوص الوعد والوعيد ، وتتعزز أمهية هذه                 
املقدمة بوجود السببية فيها ، فهي جزء مهم ال ميكن إمهاله يف مسألة الوعد والوعيد ، وعلى                 

 :هذا فهذه املسألة تشتمل على فرعني 

 .الوعد والوعيد : أحدمها 

 .اجلزاء األخروي : اآلخر 



    ٢٤٨      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

  :الوعد والوعيد: الفرع األول 

يف اخلري والشر ، والوعيد هو التَّهدد ،        : الـوعد هو العهد ، ويكون يف اخلري ، وقيل         
 .)١(ويكون يف الشر

وحقيقة الوعيد بيان أن    ’’وحقـيقة الوعد بيان أن هذا العمل سبب يف هذا الثواب ،             
 . )٢(‘‘ذابهذا العمل سبب يف هذا الع

وهذه القضية ترتبط بقضية اجلزاء على األعمال ، ألن نصوص الوعد والوعيد سبب ملا              
علق عليها من اجلزاء ثواباً وعقاباً ، وهذه السببية هلا أحكام ، منها ما تقدم ذكره من أحكام                  

 .السببية العامة ، ومنها ما سـوف أطرقه يف هذا الفرع 

 عن نصوص الوعد والوعيد يف مواضع كثرية من         وقـد تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 : مؤلفاته ، وقرر فيما ما يلي 

⎦¨  Ÿξsùأن وعد اهللا ال خيلف كما قال تعاىل         : أوالً   t⎤ |¡ øtrB ©!$# y# Ï=øƒèΧ ⎯Ïν Ï‰ ôã uρ ÿ…ã&s# ß™ â‘ 3 ¨βÎ) 

©!$# Ö“ƒÍ• tã ρ èŒ 8Π$s) ÏGΡ $# )وقــال تعــاىل)٣ ،  : y‰ ôã uρ «!$# ( Ÿω ß# Ï=øƒä† ª!$# …çν y‰ ôã uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ u nYò2 r& 

Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=÷ètƒ )وقـال تعاىل    )٤ ،  :  $sΨ −/ u‘ $sΨ Ï?# u™ uρ $tΒ $sΨ ¨?‰ tã uρ 4’n? tã y7 Ï=ß™ â‘ Ÿωuρ $tΡ Í“ øƒéB 

tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 3 y7 ¯Ρ Î) Ÿω ß# Ï=øƒéB yŠ$yèŠÎR ùQ $# )٥( .  

                                 
 ) .٣/٤٦٣(لسان العرب البن منظور : انظر) ١(
 ) .٢٠/٢٥٥( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية ) ٢(
 ) .٤٧(سورة إبراهيم آية رقم ) ٣(
 ) .٦(سورة الروم آية رقم ) ٤(
 ) .١٩٤( سورة آل عمران آية رقم )٥(



    ٢٤٩      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

فإخالف ميعاده تبديل لكلماته ، وهو سبحانه ال        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
  .  )١(‘‘مبدل لكلماته 

“£   tΑ$s% Ÿω (#θßϑÅÁtGøƒrB: أن وعيد اهللا تعاىل كميعاده ال خيلف ، قال تعاىل         : ثانـياً    t$s! 

ô‰ s%uρ àM øΒ £‰ s% / ä3ø‹s9 Î) Ï‰‹Ïã uθø9 $$Î/ ∩⊄∇∪ $tΒ ãΑ £‰ t7ãƒ ãΑ öθs) ø9 $# £“ t$s! !$tΒ uρ O$tΡ r& 5Ο≈ ¯=sàÎ/ Ï‰‹Î7yèù=Ïj9 )٢(.  

  $tΒ: فأخرب سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد ، وقال       ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      

ãΑ £‰ t7ãƒ ãΑ öθs) ø9 $# £“ t$s!  وهذا يقتضي أنه صادق يف وعيده أيضاً ، وأن وعيده ال يبدل ،  ... 

  $tΒ:  الوعيد جائز ، فإن قوله     إن إخالف :  هذه اآلية تضعف جواب من يقول      )٣(]و[

ãΑ £‰ t7ãƒ ãΑ öθs) ø9 $# £“ t$s!   بعد قولـه  : ô‰ s%uρ àM øΒ £‰ s% / ä3ø‹s9 Î) Ï‰‹Ïã uθø9 $$Î/       دليل على أن وعيده ال 

  . )٤(‘‘يبدل ، كما ال يبدل وعده 

 ، وهذا القول نقل عن      )٥(وقد اشتهر عند بعض الناس جواز إخالف اهللا تعاىل للوعيد         
تقدمني واملتأخرين ، وقد ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللا ونقده مرة بصورة            طوائـف مـن امل    

 . مباشرة كما تقدم أعاله ، ومرة ذكره ورجح غريه 

                                 
 ) .٤٩٨-١٤/٤٩٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 ) .٢٩-٢٨(سورة ق آية رقم ) ٢(
 .ما بني املعكوفتني إضافة إىل النص حيتاج إليها الكالم املنقول ) ٣(
 ) .١٤/٤٩٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
، فقد ذكر أن    )  ٢٣٤-٢٣٣ص  (ة منها لعواد بن عبداهللا املعتق       املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السن     :  انظر)  ٥(

هذا القول قول أهل السنة ، وممن استند إليهم يف هذا القول ابن القيم رمحه اهللا ، وعبد الغين النابلسي ، وأما بقية من                         
١/٤٢٧(عة اليت لدي     يف طب  -نقل عنهم فلم يصرحوا هبذا القول ، أما ابن القيم فقد نقل املؤلف عن مدارج السالكني                 

 والغريب أن ابن القيم ذكر هذا القول ، ومل يرجحه ، بل مال إىل قول شيخ اإلسالم وهو عدم إخالف                      -)  ٤٢٨-
/٢(الوعيد ، وهو قول الفرقة السابعة حبسب تعداد ابن القيم ، وصوب هذا القول بطريق صريح يف الصواعق املرسلة                    

،  ويف نفس حادي     )  ١٤١ص  (سبه للجمهور يف حادي األرواح      ، ون )  ١٨٣ص  (، ويف طريق اهلجرتني     )  ٦٩١

= 



    ٢٥٠      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

بل إخالف الوعيد ليس بكذب      : وقال قوم آخرون  ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
ما تعد عاراً أو شناراً     وإن العرب ال تعد عاراً أو شناراً أن يوعد الرجل شراً مث ال ينجزه ، ك               

أن يعد خرياً مث ال ينجزه ، وهذا قول طوائف من املتقدمني واملتأخرين ، وقد احتجوا بقول                 
  : خياطب النيب )١(كعب بن زهري

 )٢(والعفو عند رسول اهللا مأمول  نبئت أن رسول اهللا أوعدين 

 ، فعلم أن العفو عن      فهذا وعيد خاص وقد رجا فيه العفو ، خماطباً للنيب           : قالـوا 
 . املتوعد جائز ، وإن مل يكن من باب ختصيص العام 

الوعد والوعيد ، كما ذلك     والتحقـيق أن يقال الكتاب والسنة مشتمل على نصوص          
مشـتمل علـى نصوص األمر والنهي ، وكل من النصوص يفسر اآلخر ويبينه ، فكما أن                 
نصوص الوعد على األعمال الصاحلة مشروطة بعدم الكفر احملبط ؛ ألن القرآن قد دل على               
أن مـن ارتـد فقد حبط عمله ، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم                

  .)٣(‘‘التوبـة 

                                 

ذكر القول جبواز إخالف الوعيد عن أهل السنة ، لكنه ذكره نقالً يف سياق تعداد حجج                  )  ٢٧٧ص  (األرواح  =
 . القائلني بفناء النار ومل جيزم به 

املعارف :   انظر على سبيل املثال    أما عبدالغين النابلسي فصويف حمترق على طريقة ابن عريب ، وكتبه طافحة بذلك ،              
 ،  ٢٥ص(، حقائق اإلسالم وأسراره     )  ٨٢ ،   ٧١ص(، وأسرار الشريعة    )  ١٤٧ص  (الغيبية يف شرح العينية اجليلية      

 .جتد العجب العجاب ) ١٢٤
 فأهدر دمه ، مث ندم وأسلم وقدم على         كعب بن زهري بن أيب سلمى ، صحايب شاعر ، كان قد هجا النيب                )  ١(

االستيعاب :  انظر.   هـ   ٢٦تويف سنة   )    بانت سعاد :  ( بعد انصرافه من الطائف وأنشده قصيدته املشهورة         النيب  
 ) .٥/٢٢٦(، األعالم للزركلي ) ٣/٢٧٩(، اإلصابة البن حجر ) ٣/٢٨٠(البن عبدالرب 

 ) .٨٩ص(ديوان كعب بن زهري ) ٢(
  .)٤٨٣-١٢/٤٨٢( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -الكيالنية ) ٣(



    ٢٥١      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

أن الوعد والوعيد كالمها من األسباب ، واألسباب قد يتخلف مقتضاها لفقد            : ثالثاً  
شـرط أو وجود مانع ، ولكي يتحقق الوعد والوعيد فال بد من وجود الشـروط وزوال                

 .املوانع 

حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب يف هذا         ’’:  يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
 من ذلك حترمي الفعل وقبحه ، أما أن كل شخص قام به ذلك السبب             العـذاب ، فيسـتفاد    

  جيـب وقـوع ذلك املسبب به ، فهذا باطل قطعاً لتوقف ذلك املسبب على وجود الشرط                
  . )١(‘‘وزوال مجيع املوانع 

 فما هي شروط الوعد والوعيد وموانعهما ؟ : فإن قيل

 :ران يشترط للوعد أم: فاجلواب أن يقال

اإلخالص يف العمل هللا تعاىل ، فإن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً                : أحدمها
 .لوجهه الكرمي 

 يف ذلك العمل ، فإن العمل إذا مل يكن على سنة            املتابعة واملوافقة للرسول    : اآلخر  
 .  مل يقبل الرسول 

 مشروط بأن يكون    وتناول نصوص الوعد للشخص   ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    
 الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل :  قيل لـهعمله خالصاً لوجه اهللا موافقاً للسنة ، فإن النيب 

                                 
 ) .٢٠/٢٥٥( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -رفع املالم عن األئمة األعالم ) ١(



    ٢٥٢      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي       ((: محـية ، ويقاتـل ليقال ، فأي ذلك يف سبيل اهللا ؟ فقال             
))العليا ، فهو يف سبيل اهللا 

)٢(‘‘)١(. 

 : ومينع حتقق الوعد مانعان أيضاً 

الكفر والردة ، فمن كفر أو ارتد ، فقط بطل عمله وحبط ؛ ألن الكفر                :  أحدمها  

  …çµ:   حيرم دخول اجلنة مطلقاً ، قال تعاىل       والردة حيبطان مجيع احلسنات ، وهذا املانع       ¯Ρ Î)  ⎯ tΒ 

õ8Î ô³ç„ «!$$Î/ ô‰ s) sù tΠ§xm ª!$# Ïµ ø‹n=tã sπ ¨Ψ yfø9 $# çµ1uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $tΒ uρ š⎥⎫ ÏϑÏ=≈ ©à=Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& )٣( . 

الفسق ، فمن ارتكب فسقاً ، فإنه يكون غري مستحق للوعد بدخول اجلنة،             : اآلخـر 
 إمنا مينع الدخول املطلق للجنة ، وهو الدخول بال عذاب ، ومن أمثلته من كثرت                وهذا املانع 

ذنوبه وظلمه ، فيؤخذ من حسناته حىت تذهب ، مث توضع عليه من سيئات من ظلمهم ، مث                  
: ح يف النار ، وأيضاً من يعقب عمله ما يبطله كاملن واألذى ، كما قال تعاىل يف الصدقة                 يطر

 $yγ•ƒr'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θè=ÏÜö7è? Ν ä3ÏG≈ s%y‰ |¹ Çd⎯ yϑø9 $$Î/ 3“ sŒF{ $# uρ )٤(.  

                                 
، ومسلم يف   )  ٧٠٢٠(ح)  ٦/٢٧١٤  ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني       رواه البخاري يف التوحيد ، باب       )  ١(

، )  ٤/٤٠١(، وأمحد   )  ١٩٠٤(ح)  ٣/١٥١٣(اإلمارة ، باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا                
، والترمذي يف فضائل اجلهاد     )  ٢٥١٧(ح)  ٣/٣١(وأبو داود يف اجلهاد ، باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا               

، والنسائي يف اجلهاد ، باب من قاتل لتكون كلمة    )  ١٦٤٦(ح)  ١٥٤-٤/١٥٣(باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا        
كلهم بنحوه من حديث    )  ٢٧٨٣(ح)  ٢/٩٣١(ة يف اجلهاد ، باب النية يف القتال         ، وابن ماج  )  ٦/٢٠(اهللا هي العليا    

 . أيب موسى األشعري 
 ) .٢٧/٤٧٤( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -مكان رأس احلسني ) ٢(
 ) .٧٢(سورة املائدة آية رقم ) ٣(
 ) .٢٦٤(سورة البقرة آية رقم ) ٤(



    ٢٥٣      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

قد يتخلف املقتضي عن املقتضى ملانع ال يقدح يف         ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا     
))من صلى البردين دخل اجلنة  ((: اقتضائه ، كسائر أحاديث الوعد ، فإنه ملا قال       

)١(
من فعل  

لى أن ذلك العمل سبب لدخول اجلنة ، وإن ختلف عنه مقتضاه             كـذا دخـل اجلنة ، دل ع       
لكفر أو فسق ، فمن ترك صالة الظهر أو زنا أو سرق وحنو ذلك كان فاسقاً ، والفاسق غري                   

  .)٢(‘‘مستحق للوعد بدخول اجلنة كالكافر

 دخول   من وكذلك نصوص الوعد مشروطة بعدم األسباب املانعة      ’’ : ويقـول أيضاً    
 . أن ميوت كافراً : اجلنة ، وأعظمها 

أن تكثر ذنوبه وظلمه فيؤخذ من حسناته حىت تذهب ، مث توضع عليه من              : ومـنها   
 . سيئات من ظلمهم 

حتبط عمل  : ومنها أن يعقب العمل ما يبطله كاملن واألذى ، وترك صالة العصر ، قيل             
مل يدع قول الزور والعمل به ،       من   (( : العمل كله ، وكما قال      : ذلـك اليوم ، وقيل    

)) فليس هللا حاجة أن يدع طعامه وشرابه
)٣( . 

فانتفـى هـذا الدخول املطلق ، وهو دخول اجلنة بال عذاب ، فمن أتى بالكبائر مل                 
  .)٤(‘‘ عذاب قبله يستحق هذا الدخول املطلق الذي ال

                                 
، ومسلم يف املساجد ومواضع     )  ٥٤٨(ح)  ١/٢١٠(ضل صالة الفجر    رواه البخاري يف مواقيت الصالة ، باب ف       )  ١(

كلهم بلفظه من   )  ٤/٨٠(، وأمحد   )  ٦٣٥(ح)  ١/٤٤٠(الصالة ، باب فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهما          
  .حديث أيب موسى األشعري 

 ) .٦/٤٢٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
/٢(، وأمحد   )  ١٨٠٤(ح)  ٢/٦٧٣(ع قول الزور والعمل به يف الصوم        رواه البخاري يف الصوم ، باب من مل يد        )  ٣(

، وابن ماجة يف الصيام     )  ٧٠٧(ح)  ٣/٨٧(، والترمذي يف الصوم ، باب ما جاء يف التشديد يف الغيبة للصائم              )  ٤٥٢
 .  بلفظه ، كلهم من حديث أيب هريرة ) ١٦٨٩(ح) ١/٥٣٩(باب ما جاء يف الغيبة والرفث للصائم 

( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -الكيالنية  :  ، وانظر   )  ٢٥٢ص  ( الفتاوى املصرية البن تيمية للبعلي       خمتصر)  ٤(
١٢/٤٨٣. ( 



    ٢٥٤      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

ويشـترط لتحقق الوعيد عدم العذر الشرعي عند ارتكاب الفعل احملرم ، وهلذا العذر              
 . عدم العلم بالتحرمي ، أو التمكن من هذا العلم : صور كثرية منها 

وأيضـاً االجتهاد الشرعي  أو التأويل أو التقليد املباح وحنو هذه األمور ، فهذه أعذار               
 .  الوعيد ال بد من عدمها شرعية لكي يتحقق

الدخول حتت الوعيد مشروط بعدم العذر يف الفعل         ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
وأما املعذور عذراً شرعياً فال يتناوله الوعيد حبال ، واتهد معذور بل مأجور ، فينتفي شرط      

  .)١(‘‘الدخول يف حقه فال يكون داخالً 

يد ملن فعل احملرم مشروط بعلمه بالتحرمي ، أو بتمكنه من           حلوق الوع ’’ : ويقول أيضاً   
العلـم بالتحرمي ، فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد باإلسالم وفعل شيئا من احملرمات                  
غـري عامل بتحرميها مل يأمث ، ومل حيد ، وإن مل يستند يف استحالله إىل دليل شرعي ، فمن مل           

 اإلباحة إىل دليل شرعي أوىل أن يكون معذوراً ، وهلـذا           يـبلغه احلديث املُحرم واستند يف     

# yŠ…ãρ: كـان هذا مأجوراً حمموداً ألجـل اجتهاده ، قال اهللا سبحانه           yŠuρ z⎯≈ yϑøŠn=ß™ uρ   إىل 

 $Vϑù=Ïã: قوله uρ )باحلكم والعلم  ، فاختص سليمان بالفهم ، وأثىن عليهما )٢ . 

إذا اجتهد   ((:   قال   رضي اهللا عنه أن النيب       )٣(وىف الصحيحني عن عمرو بن العاص     
)) احلاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر         

)٤(
ن اتهد مع خطئه له     فتبني أ   

                                 
 ) .٢٨٣-٢٠/٢٨٢( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية ) ١(
 ) .٧٩-٧٨(سورة األنبياء آية رقم ) ٢(
لقرشي السهمي أبو عبداهللا ، صحايب مشهور ، أسلم عام احلديبية ، فتح مصر وويل                عمرو بن العاص بن وائل ا     )  ٣(

، )  ٣/٣(، اإلصابة البن حجر     )  ٢/٥٠١(االستيعاب البن عبدالرب    :  انظر.   هـ   ٤٣إمرا مرتني ، مات هبا سنة       
 ) .٤٢٣ص (تقريب التهذيب البن حجر 

(ح)  ٦/٢٦٧٦(أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ        رواه البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة ، باب          )  ٤(
، )  ١٧١٦(ح)  ٣/١٣٤٢(، ومسلم يف األقضية ، باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ                  )  ٦٩١٩

= 



    ٢٥٥      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

أجـر ، وذلـك ألجـل اجتهاده ، وخطؤه مغفور له ؛ ألن درك الصواب يف مجيع أعيان                   
  .)١(‘‘األحكام إما متعذر أو متعسر

نصوص  الوعيد للشخص مشروط بأن ال يكون متأوالً وال جمتهدا  ’’ : ويقـول أيضاً    
  .)٣()٢(‘‘خمطئاً ، فإن اهللا عفا هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان 

وموانـع حلـوق الوعيد أحد عشر مانعاً ، عد شيخ اإلسالم رمحه اهللا عشرة منها يف                 
 : منهاج السنة بالتفصيل واألدلة ، وهذا موجز ما ذكره 

 التوبة ، فالتائب من الذنب كمن ال ذنب له ، وهي متحو مجيع السيئات ، وليس                 -١
 . شيء يغفر مجيع الذنوب إال التوبة 

≅ * ö: قـال تعاىل  è% y“ ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θèùu ó  r& #’n? tã öΝ ÎγÅ¡ àΡ r& Ÿω (#θäÜuΖ ø) s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q §‘ «!$# 4 

¨βÎ) ©!$# ãÏ øótƒ z>θçΡ —%! $# $·è‹ÏΗ sd 4 …çµ ¯Ρ Î) uθèδ â‘θà tóø9 $# ãΛ⎧ Ïm§9 $# )وهـذه يف التائب )٤ ، . 

 االسـتغفار ، وهـو طلب املغفرة ، وال يستلزمها ، بل هو سبب من األسباب ،            -٢
 . وهو من جنس الدعاء والسؤال 

أذنب عبد ذنباً ،     ((:  فيما حيكي عن ربه عز وجل أنه قال         عن النيب    عن أيب هريرة  
أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر        : للهم اغفر يل ذنيب ، فقال تبارك وتعاىل       ا: فقـال 

 ذنيب ، فقال تبارك     أي رب اغفر يل   :  ويأخـذ بالذنب ، مث عاد فأذنب ، فقال         الـذنب 
                                 

، وابن ماجة يف األحكام ، باب احلاكم جيتهد          )  ٨/١٩٧(والنسائي يف آداب القضاة ، باب اإلصابة يف احلكم           =
 .كلهم بنحوه ) ٢٣١٤(ح) ٢/٧٧٦(فيصيب احلق 

 ) .٢٠/٢٥٢( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية ) ١(
 ) .٢٧/٤٧٤( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -مكان رأس احلسني ) ٢(
 ) .٢٠/٢٨٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -رفع املالم عن األئمة األعالم : انظر يف التقليد) ٣(
 ) .٥٣(سورة الزمر آية رقم ) ٤(



    ٢٥٦      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ، مث عاد فأذنب ،                : وتعـاىل 
أذنب عبدي ذنباً  فعلم أن له رباً يغفر         : أي رب اغفر يل ذنيب ، فقال تبارك وتعاىل        : فقال

)) الذنب ويأخذ بالذنب ، اعمل ما شئت ، فقد غفرت لك
)١(. 

 ، فاألعمال الصاحلة مما ميحو اهللا تعاىل هبا اخلطايا ، كما قال              األعمـال الصاحلة   -٣

≈  ¨βÎ) ÏM: تعاىل uΖ |¡ utù: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# )٢(.  

 الدعاء للمؤمنني ، فإن صالة املؤمنني على امليت ، ودعاءهم له من أسباب املغفرة               -٤
 .وكذلك دعاؤهم واستغفارهم يف غري صالة اجلنازة 

 . واستغفاره يف حياته ، وبعد مماته كشفاعته يوم القيامة  دعاء النيب -٥

 .واحلج وحنوها  ما يفعل بعد املوت من عمل صاحل يهدى للميت مثل الصدقة -٦

ما يصيب املسلم     (( املصائب الدنيوية اليت يكفر اهللا هبا اخلطايا ، كما يف احلديث           -٧
من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم ، حىت الشوكة يشاكها إال كفر                  

))اهللا ا من خطاياه 
)٣(.  

 .  ما يبتلى به املؤمن يف قربه من الضغطة ، وفتنة امللكني -٨

                                 
) ٧٠٦٨(ح)  ٦/٢٧٢٥  ( يريدون أن يبدلوا كالم اهللا     :رواه البخـاري يف التوحيـد ، باب قول اهللا تعـاىل        )  ١(

واللفظ له ،   )  ٢٧٥٨(ح)  ٤/٢١١٢(ومسلم يف التوبة ، باب قبول التوبة من الذنوب ، وإن تكررت الذنوب والتوبة               
 ) .٢/٢٩٦(وأمحد 

 ) .١١٤( آية رقم سورة هود) ٢(
واللفظ له ، ومسلم يف الرب      )  ٥٣١٨(ح)  ٥/٢١٣٧(رواه البخاري يف املرضى ، باب ما جاء يف كفارة املرض             )  ٣(

) ٤/١٩٩٢(والصلة واآلداب ، باب ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو حنو ذلك حىت الشوكة يشاكها                    
من حديث  )  ٩٦٦(ح)  ٣/٢٩٨( باب ما جاء يف ثواب املريض        ، والترمذي يف اجلنائز   )  ٢/٣٠٣(، وأمحد   )  ٢٥٧٣(ح

 . أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي اهللا عنهما 



    ٢٥٧      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

 .  ما حيصل للعبد يف اآلخرة من كرب وأهوال يوم القيامة -٩

((  اقتصـاص املؤمنني يوم القيـامة بعضهم من بعض ، فقد جـاء يف احلديث              -١٠

ؤمنون من النار ، فيحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار ، فيقتص لبعضهم من              خيلـص امل  
 ، مظـامل كانت بينهم يف الدنيـا ، حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخــول                 بعـض 

))اجلنة 
)٢)(١(. 

إن هللا مائة رمحة ، فمنها رمحة ا         ((  رمحـة اهللا تعاىل بعباده ، كما يف قوله           -١١
)) يتراحم اخللق بينهم ، وتسعة وتسعون ليوم القيامة       

 أرحم   هللا(( :  ، ويف احلديث اآلخر    )٣(
)) بعباده من هذه بولدها

)٥)(٤(. 

والذي عليه أهل السنة و اجلماعة اإلميان بالوعد         ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
والوعـيد ، فكمـا أن ما توعد اهللا به العبد من العقاب قد بني سبحانه أنه بشروط بأن ال                    

ب ، تاب اهللا عليه ، وبأن ال يكون له حسنات متحو ذنوبه ، فإن احلسنات                يـتوب ، فإن تا    
يـذهنب السيئات ، وبأن ال يشاء اهللا أن يغفر له ، فإن اهللا ال يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما                      

بلسانه ال إله إال اهللا      : دون ذلـك ملـن يشاء ، فهكذا الوعد لـه تفسري وبيان ، فمن قال              
 . ر باتفاق املسلمني ، وكذلك إن جحد شيئا مما أنزل اهللا وكذب الرسول ، فهو كاف

فالبد من اإلميان بكل ما جاء به الرسول ، مث إن كان من أهل الكبائر فأمره إىل اهللا إن        
شـاء عذبه  وإن شاء غفر له ، فإن ارتد عن اإلسالم ومات مرتداً كان يف النار ، فالسيئات      

                                 
، من  )  ٣/١٣(واللفظ له ، وأمحد     )  ٦١٧٠(ح)  ٥/٢٣٩٤(رواه البخاري يف الرقاق ، باب القصاص يوم القيامة          )  ١(

  . حديث أيب سعيد اخلدري 
 ) .٢٣٨-٦/٢٠٦(وية البن تيمية منهاج السنة النب: انظر فيما سبق ) ٢(
  . عن سلمان الفارسي ) ٢٧٥٣(ح) ٤/٢١٠٨(رواه مسلم يف التوبة باب سعة رمحة اهللا وأا سبقت غضبه ) ٣(
، ومسلم يف التوبة ، باب      )  ٥٦٥٣(ح)  ٥/٢٢٣٥(رواه البخاري يف األدب ، باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته           )  ٤(

  .واللفظ هلما من حديث عمر بن اخلطاب ) ٢٧٥٤(ح) ٤/٢١٠٩ (سعة رمحة اهللا وأا سبقت غضبه
 ) .٢٠/٢٥٥( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية : انظر) ٥(
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ة ، ومن كان له حسنات وسيئات فإن اهللا ال يظلمه ،            حتبطها التوبة  واحلسنات حتبطها الرد     
بـل من يعمل مثقال ذرة خرياً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، واهللا تعاىل قد يتفضل                    

 . عليه وحيسن إليه مبغفرته ورمحته 

ومن مات على اإلميان فإنه ال خيلد يف النار ، فالزاين والسارق ال خيلد يف النار ، بل ال                   
  .)١(‘‘ يدخل اجلنة ، فإن النار خيرج منها من كان يف قلبـه مثقال ذرة من إميان بد أن

التوبة ، ومنها االستغفار ، ومنها      : وموانع حلوق الوعيد متعددة منها    ’’ : ويقول أيضاً   
احلسنات املاحية للسيئات ، ومنها بالء الدنيا ومصائبها ، ومنها شفاعة شفيع مطاع ، ومنها               

رامحني ، فإذا عدمت هذه األسباب كلها ، ولن تعدم إال يف حق من عتا ومترد                 رمحة أرحم ال  
  .)٢(‘‘وشرد على اهللا شراد البعري على أهله فهنالك يلحق الوعيد به 

 :اجلزاء األخروي : الفرع الثاين 

ال ريـب أن النصـوص الشرعية قد دلت على سببية العمل للجزاء األخروي ، سواء      
 . اً ، وهذا ظاهر بصورة جلية يف آيات كثرية من القرآن العظيم كان ثواباً أو عقاب

#)  : ومـن نصوص الثواب قولــه تعـاىل      ÿρ ßŠθçΡ uρ βr& ãΝ ä3ù=Ï? èπ ¨Ψ yfø9 $# $yδθ ßϑçGøO Í‘ρ é& $yϑÎ/ 

óΟçGΨ ä. tβθ è=yϑ÷ès? )وقـولــه تعــاىل    )٣ ،  : (#θè=ä. (#θç/ u õ°$# uρ $O↔ ÿ‹ÏΨ yδ !$yϑÎ/ óΟçFø n=ó™ r& ’Îû ÏΘ$§ƒF{ $# 

Ïπ u‹Ï9$sƒù: $#  )وقولــه تعــاىل   )٤ ،  : $̈Β r& t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# öΝ ßγn=sù àM≈ ¨Ζ y_ 

                                 
/١٠ ،   ٤/٤٨٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم     :  ولالسزادة انظر )  .  ٢٧١-٨/٢٧٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم     )  ١(

، منهاج السنة النبوية    )  ١٠/٣٣٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       - شرح دعوة ذي النون      ،)  ٢٤/٣٧٥ ،   ٣٧٢
 ) .٥/١٢٦ ،  ٥٧١ ، ٤/٣٢٥(البن تيمية 

 ) .٢٥٥-٢٠/٢٥٤( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية ) ٢(
 ) .٤٣(سورة األعراف آية رقم ) ٣(
 ) .٢٤( رقم سورة احلاقة آية) ٤(
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3“ uρ ù'yϑø9 $# Kωâ“ çΡ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ )وقوله تعاىل   )١ ،  : Ÿξsù ãΝ n=÷ès? Ó§ø tΡ !$̈Β z’Å∀ ÷z é& Μ çλm; ⎯ ÏiΒ Ïο §è% 

&⎦ ã⎫ ôã r& L™ !# u“ y_ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ )وغريها من اآليات )٢ ، . 

ال ريب أن العمل الصاحل سبب لدخول اجلنة ، واهللا          ’’ :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    
  .)٣(‘‘قدر لعبده املؤمن وجوب اجلنة مبا ييسره له من العمل الصاحل 

 األسباب من عدم استقالليتها ، فالبد لتحققها        وهذه السببية ينطبق عليها ما تقرر يف      
 . وجود الشروط وارتفاع املوانع 

فاألسباب اليت من العباد بل ومن غريهم ليست        ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا      
موجبات ، ال ألمر الدنيا ، وال ألمر اآلخرة ، بل قد يكون ال بد منها ومن أمور أخرى من                    

قدرة العبد ، وما مث موجب إال مشيئة اهللا فما شاء كان وما مل              فضل اهللا ورمحته خارجة عن      
  .)٤(‘‘يشأ مل يكن 

  y7:  ومن النصوص الواردة يف سببية العمل للعقاب ، قوله تعال          Ï9¨sŒ  â™ !# u“ y_  Ï™ !# y‰ ôã r&  «!$# 

â‘$ ¨Ψ9 $#  (  öΝ çλm;  $pκÏù  â‘# yŠ  Ï$ù# èƒù: $#  (  L™ !# u“ y_  $oÿ Ï3  (#θçΡ% x.  $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/  tβρ ß‰ ysøg s†  )وقولـه تعاىل   )٥ ،   : 

öΝ èδ ã à³øtwΥ uρ  tΠöθtƒ  Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $#  4’n? tã  öΝ ÎγÏδθ ã_ãρ  $\Šôϑãã  $Vϑõ3ç/ uρ  $tϑß¹uρ  (  öΝ ßγ1uρ ù'̈Β  ãΛ ©⎝ yγy_  (  $yϑ̄=à2  ôM t7yz 

óΟßγ≈ tΡ ôŠÎ—  # [Ïèy™  ∩®∠∪  y7 Ï9¨sŒ  Ν èδ äτ !# u“ y_  öΝ ßγ̄Ρ r'Î/  (#ρ ãx x.  $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/  (# ûθä9$s%uρ  # sŒÏ™ r&  $̈Ζ ä.  $Vϑ≈ sàÏã  $¹G≈ sùâ‘ uρ  $̄Ρ Ï™ r& 

tβθ èOθãèö7yϑs9  $Z) ù=yz  # ´‰ƒÏ‰ y`  )وقوله جل وعال      )٦ ،   :  tΠöθtƒuρ  ÞÚ u÷èãƒ  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#ρ ãx x.  ’n? tã  Í‘$ ¨Ζ9 $# 

                                 
 ) .١٩(سورة السجدة آية رقم ) ١(
 ) .١٧(سورة السجدة آية رقم ) ٢(
 ) .١/١٤٦( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف دخول اجلنة البن تيمية ) ٣(
 ) .١/١٧٦(االستقامة البن تيمية ) ٤(
 ) .٢٨(سورة فصلت آية رقم ) ٥(
 ) ٩٨-٩٧(سورة اإلسراء آية رقم ) ٦(



    ٢٦٠      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

÷Λ ä⎢ ö7yδ øŒr&  óΟä3ÏG≈ t6Íh‹sÛ  ’Îû  â/ ä3Ï?$ uŠxm  $u‹÷Ρ ‘‰9 $#  Λ ä⎢ ÷ètFôϑtFó™ $# uρ  $pκÍ5  tΠöθu‹ø9 $$sù  tβ÷ρ u“ øg éB  z># x‹ tã  Èβθ ßγø9 $#  $yϑÎ/  ÷Λ ä⎢Ζ ä. 

tβρ ã É9 õ3tGó¡ n@ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î ötóÎ/ Èd, utù: $# $oÿ Ï3 uρ óΟçFΖ ä. tβθ à) Ý¡ ø s? )وغريها من اآليات )١ ، . 

ال تدخل إال بعمل ، ولن يدخلها إال        و أما النار ف   ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
  .)٢(‘‘أهل الدنيا 

وتفترق سببية دخول اجلنة ، عن سببية دخول النار يف أن اجلنة تدخل بعمل وبال عمل                
ألناس معينني ، فإن اهللا تعاىل خيلق خلقاً يوم القيامة يدخلهم فضول اجلنة برمحته ، أما النار                 

نة يدخلها أهل الدنيا وغريهم ، بينما النار ال يدخلها          فال تدخل إال بعمل ، إضافة إىل أن اجل        
 . إال أهل الدنيا 

نعم اهللا وإحسانه إىل عباده يقع ابتداء بال سبب      ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
مـنهم أصـال ، فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر وغري ذلك على من مل يعمل خرياً قط ،                   

ل اجلنة ، وقد خلقهم يف اآلخرة مل يعملوا خرياً ، ويدخل            وينشئ للجنة خلقاً يسكنهم فضو    
أطفـال املؤمنني وجمانينهم اجلنـة برمحتـه بال عمل ، وأمـا العقاب فال يعاقب أحداً إال               

  .    )٣(‘‘بعمله 

فالعمل الصاحل يف الدنيا سبب للدخول والدرجة ، وإن كان اهللا           ’’ : ويقـول أيضـاً     
، كما يدخل األبناء تبعا آلبائهم ، وليس كل ما حيصل           يـدخل اجلـنة بدون هذا السبب        

بسـبب ، ال حيصل بدونه كاملوت الذي يكون بالقتل ، ويكون بدون القتل ، ومن فهم أن                  
                                 

 ) .٢٠(رقم سور األحقاف آية ) ١(
 ) .٨/٤٠١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
 ) .١٤/٢٦٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة البن تيمية ) ٣(
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السـبب ال يـوجب املسبَّب بل ال بد أن يضم اهللا إليه أموراً أخرى ، وأن يدفع عنه آفات                    
  .)١(‘‘ له حقيقة األمر من هذا وغريه كثرية ، وأنه قد خيلق املسبَّب بدون السبب ، انفتح

وال ينبغـي أن يفهم من هذا األمر إمهال العمل ، أو التقليل من أمهيته ، فهو سبب ال                   
بـد للعبد من اإلتيان به لكي يدخل اجلنة ؛ ألنه من مقتضى علم اهللا تعاىل وتقديره دخول                  

القدر ، فنهى عن ذلك      عن ترك العمل واالتكال على       اجلـنة بالعمـل ، وقد سئل النيب         
)) اعملوا فكل ميسر ملا خلق له ((: وقال

)٢( . 

فمن ظن أنه يدخل اجلنة بال إميان ، كان ظنه باطالً            ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    
ن يعملها أو ال يعملها     وإذا اعتقد أن األعمال اليت أمر اهللا هبا ال حيتاج إليها ، وال فرق بني أ               

كان كافراً ، واهللا قد حرم اجلنة على الكافرين ، فهذا االعتقاد يناقض اإلميان الذي ال يدخل                 
  .)٣(‘‘صاحبه النار

وهـناك قضـية هامة أود أن ذكرها قبل االنتهاء من هذه املسألة ، وهي ما ورد يف                  
يا رسول اهللا ، وال     :  ، قالوا  )) لن ينجو أحد منكم بعمله    ((:  أنه قال  احلـديث عن النيب     

))وال أنـا إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل            ((: أنـت ؟ قـال    
)٤(

فقد ظن بعض الناس   
 . مناقضته ملا تقدم من اآليات اليت تدل على أن دخول اجلنة بسبب األعمال 

حلديث ، وفصل الكالم فيه ، وقرر أنه ال         وقد تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذا ا        
تـناقض بني احلديث الشريف واآليات القرآنية ؛ ألن مورد اإلثبات يف اآليات خيتلف عن               

                                 
 )١/١٥٢( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف دخول اجلنة البن تيمية ) ١(
 ) .١٢٥ص (سبق خترجيه ) ٢(
 ) .٨/٢٦٦(يخ اإلسالم جمموع فتاوى ش) ٣(
، ومسلم يف صفات املنافقني     )  ٥٣٤٩(ح)  ٥/٢١٤٧(رواه البخاري يف املرضى باب ي متين املريض املوت           )  ٤(

)  ٢/٢٦٤(واللفظ له ، وأمحد     )  ٢٨١٨(ح)  ٤/٢١٧٠(وأحكامهم ، باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله بل برمحة اهللا             
  .كلهم عن أيب هريرة 
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مـورد النفـي يف احلـديث  فمورد اإلثبات يف اآليات السببية ، ومورد النفي يف احلديث                  
 ليست باء السببية الواردة     ))له   بعم ((: املعاوضـة واملقابلة ، فالباء الواردة يف احلديث يف قوله         

يف نصوص القرآن  بل هذه باء املقابلة واملعاوضة كاليت تكون بني الناس ، فاألجري يعمل ملن                 
استأجره ، فيعطيه أجره بقدر عمله ، فإن زاد عمله ، زاد أجره ، وإن نقص العمل ، نقص                   

 . يل املقابلة واملعاوضة  أن يكون جزاء اهللا تعاىل وثوابه على سباألجر ، فنفى الرسول 

 : وقد علل شيخ اإلسالم هذا التفسري بأمور منها 

 عـدم احتياج اهللا تعاىل إىل عباده ، فاهللا تعاىل هو الغين املطلق من مجيع الوجوه                  -١
 . خبالف العباد فإم حمتاجون لبعضهم بعضاً 

ل العباد ، كما حيتاج     اهللا تعاىل ليس حمتاجاً إىل عم     ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
إنكم  ((: املخلـوق إىل عمل من يستأجره ، بل هو سبحانه كما قـال يف احلديث الصحيح   

)) لن تبلغوا نفعي فتنفعوين ، ولن تبلغوا ضري فتضروين        
 والعباد إمنا يعملون ألنفسهم ،      )١(

 $yγs9 $tΒ ôM:ال تعاىل كما ق  t6|¡ x. $pκön=tã uρ $tΒ ôM t6|¡ tFø. $# 3 )وقـال تعاىل  )٢  : ô⎯ ¨Β Ÿ≅ ÏΗ xå $[sÏ=≈ |¹ 

⎯Ïµ Å¡ ø uΖ Ï=sù ( ô⎯ tΒ uρ u™ !$y™ r& $yγøŠn=yèsù )ــال)٣  βÎ) (#ρ:  ، وقــ ãà õ3s? χ Î* sù ©!$# ;© É_ xî öΝ ä3Ζ tã ( Ÿωuρ 

4© yÌötƒ Ïν ÏŠ$t7ÏèÏ9 uø ä3ø9 $# ( βÎ) uρ (#ρ ãä3ô± n@ çµ |Êötƒ öΝ ä3s9 )٥( ‘‘)٤( .  

 أن اهللا تعاىل هو الذي من على العامل بالعمل ، فقد خلقه وأحياه ورزقه ، وأرسل   -٢
 . له الرسل ، وأنزل إليه الكتب ، وهداه إىل العمل ، وحببه إليه ، وكره إليه ضده 

                                 
 ) . ٢٣٣ص (سبق خترجيه ) ١(
 ) .٢٨٦(سورة البقرة آية رقم ) ٢(
 ) .٤٦(سورة فصلت آية رقم ) ٣(
 ) .٧(سورة الزمر آية رقم ) ٤(
 ) .١/١٤٨( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف دخول اجلنة البن تيمية ) ٥(
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اهللا هو الذي من على العامل بأن خلقه أوال وأحياه           ’’ : إلسالم رمحه اهللا  يقول شيخ ا  
ورزقـه ، مث بأن أرسل إليه الرسل ، وأنزل إليه الكتب ، مث بأن يسر له العمل ، وحبب إليه                     
اإلميان ، وزينه يف قلبه ، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ، واملخلوق إذا عمل لغريه مل                 

 اخلالق لعمل أجريه ، فكيف يتصور أن يكون للعبد على اهللا عوض وهو              يكن املستعمل هو  
خلقه وأحدثه ، وأنعم على العبد به ، وهل تكون إحدى نعمتيه عوضاً عن نعمته األخرى ،                 

  .)١(‘‘وهو ينعم بكلتيهما 

 أن أقل أجزاء الثواب باجلنة ال ميكن أن يكون مثنه هو عمل العبد ، بل هو يتطلب                  -٣
 . أضعاف أضعاف ذلك العمل من العبد 

عمل العبد لو بلغ ما بلغ ، ليس هو مما يكون ثواب            ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    
اهللا مقابالً له ، ومعادالً حىت يكون عوضاً ، بل أقل أجزاء الثواب ، يستوجب أضعاف ذلك                 

  .)٢(‘‘العمل 

لدنيا أضعاف أضعاف ما     أن اهللا تعـاىل مين على عباده ويتفضل عليهم بالنعم يف ا            -٤
 . يقابل عمل العبد الدنيوي 

العبد قد ينعم وميتع يف الدنيا مبا أنعم اهللا به عليه مما        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا     
  . )٣(‘‘يسـتحق بإزائه أضعاف ذلك العمـل ، إذا طلبت املعـادلة واملقابلة 

                                 
 ) .١/١٤٩(املصدر السابق ) ١(
 ) .١/١٤٩(املصدر السابق ) ٢(
 ) .١/١٤٩(املصدر السابق ) ٣(



    ٢٦٤      اجلزاء على األعمال  ________________________  _________________________________

 

٥-          م ، فلوال عفو اهللا تعاىل عنهم        أن العـباد ال خيلون من السيئات والتقصري يف حيا
لو أن اهللا عذب أهل مسواته وأهل أرضه ،          ((ملا استحقوا ثواباً بل عقاباً ، كما يف احلديث          

))لعذم وهو غري ظامل هلم ، ولو رمحهم كانت رمحته خرياً هلم من أعماهلم 
)١(. 

العباد ال بد هلم من سيئات ، وال بد يف حيام من            ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا     
تقصري ، فلوال عفو اهللا هلم عن السيئات ، وتقبله أحسن ما عملوا ، ملا استحقوا ثواباً ، وهلذا   

: يا رسول اهللا ، أليس اهللا يقول      : )٢( قالت عائشة  )) بمن نوقش احلساب عذ    (( : قـال   

 $̈Β r'sù ô⎯ tΒ z’ÏAρ é& …çµ t7≈ tGÏ. ⎯Ïµ ÏΨŠ Ïϑu‹Î/ ∩∠∪ t∃ öθ|¡ sù Ü=y™$utä† $\/$|¡ Ïm # [Å¡ o„ )ذلك  ((:  ؟ قــال  )٣

))العرض ، ومن نوقش احلساب عذب
)٥(‘‘)٤( .  

                                 
) ٥/٧٥(واللفظ له ، وأبو داود يف السـنة ، بـاب يف القـدر            )  ١٨٩ ،   ١٨٥ ،   ١٨٣-٥/١٨٢(رواه أمحد   )  ١(
) ١٠٩ص  (، وابن أيب عاصم يف السنة       )  ٧٧(ح)  ٣٠-١/٢٩(، وابن ماجة يف املقدمة ، باب يف القدر          )  ٤٦٩٩(ح
، كلهم من حديث أيب بن كعب وزيد بن         )  ١٨١٧(ح)  ٤٥٠ص  (، وابن حبان كما يف موارد الظمآن        )  ٢٤٥(ح

 . إسناده صحيح ) : ١٠٩ص (ثابت رضي اهللا عنهما ، وقال األلباين يف ظالل اجلنة 
 وهي بنت ست ودخل هبا وهي بنت        أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ، تزوجها النيب              )  ٢(

 إال خدجية ففيهما     ، وكانت أفقه النساء مطلقاً ، وأفضل أزواج النيب            أحاديث كثرية  تسع ، روت عن النيب      
، تقريب  )  ٤/٣٤٨(، اإلصابة البن حجر     )  ٤/٣٤٥(االستيعاب البن عبدالرب    :  انظر.   هـ   ٥٧خالف ، توفيت سنة     
 ) .٧٥٠ص (التهذيب البن حجر 

 ) .٨-٧(سورة االنشقاق آية رقم ) ٣(
، ومسلم يف اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،        )  ١٠٣(ح)  ١/٥١( من مسع شيئاً فراجع      رواه البخاري يف العلم ، باب     )  ٤(

-٣/٤٧١(، وأبو داود يف اجلنائز باب عيادة النساء         )  ٦/٩١(، وأمحد   )  ٢٨٧٦(ح)  ٤/٢٢٠٤(باب إثبات احلساب    
، )  ١١٦١٩(ح)  ٦/٤٩٨  (فأما من أويت كتابه بيمينه      ، والنسائي يف الكربى يف التفسري قوله        )  ٣٠٩٣(ح)  ٤٧٢

كلهم عن عائشة رضي اهللا عنها      )  ٢٤٢٦(ح)  ٥٣٤-٤/٥٣٣  (٥والترمذي يف صفة القيامة والرقائق والورع ، باب       
 .بنحوه 

منهاج السنة النبوية البن    :  ولالستزادة انظر )  .  ١/١٥٠( ضمن جامع الرسائل     -رسالة يف دخول اجلنة البن تيمية       )  ٥(
، الرد على البكري    )  ١/٢١٧( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -يلة  ، قاعدة يف التوسل والوس    )  ١/٤٦٩(تيمية  

 ) .٢/٢٤١(البن تيمية 



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الســببية والنبــوة

 :وفيه مبحثان 

 .املعجزات : املبحث األول

 . الكرمات : املبحث الثا�ي 

 

 

 



    ٢٦٦       السببية والنبوة ______________________________________________________________  

 متهيد

إن موضـوع النبوة من املوضوعات املهمة ، فهو ميس جانباً عظيماً يف عقيدة املسلم،               
وهـو اجلانـب الذي خيتص بإحدى الشهادتني اليت ال تصح إحدامها إال باألخرى ، وهي                

 .  رسول اهللاالشهادة أن حممداً 

شرح (وقـد تكلـم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن قضية النبوة يف كثري من كتبه ، منها                  
، بل وخصص هلا كتاباً مستقالً      ) الصفدية(، ومنها   ) اجلواب الصحيح (، ومنها   ) األصفهانية

 ) .النبوات(تكلم فيه عن بعض مسائلها وما قاله املتكلمون فيها وهو كتاب 

صورة أكثر تفصيالً ، ولكن التفصيل يف هذا املقام         وكـنت أود أن أتكلـم علـيها ب        
سـيكون خارجاً عن موضوع البحث ، ولذا سوف أتطرق إىل ما خيص السببية منها مع ما                 
يتطلـبه املقـام مـن مسـائل أخرى متصلة هبذا الباب تعني على إدراك املقصود من هذه                 

 .الدراسة 

 :والكالم يف النبوة يندرج يف مبحثني

 . املعجزات :املبحث األول

 .الكرامات : املبحث الثاين



 

 

 

 

 

 

 املبحث األول

 املعجــــــزات



    ٢٦٨       املعجزات__________________________________________________________________  

 

 املعجزات

عـندما نـتكلم عن املعجزات فإننا حباجة إىل تعريفها ، ولكن قبل أن أعرفها أود أن                 
أشـري إىل مالحظـة ذكـرها شـيخ اإلسالم رمحه اهللا حول اسم املعجزة ، فقد اختلفت                  

عند املتقدمني خيتلف عنه عند املتأخرين ، فعند املتقدمني يدخل          اصطالحات الناس فيه ، فهو      
فيه آيات األنبياء وبراهينهم سواء حصلت على أيديهم أو على أيدي أتباعهم ، فكله داخل               
حتت مسمى املعجزة ، أما املتأخرون فإم خيصون املعجزات مبا جيري على يد األنبياء فقط ،                

 .م يسمونه كرامة وأما ما جيري على يد األتباع فإ

 واآليات والرباهني الدالـة على نبوة حممد       ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
كـثرية متـنوعة ، وهي أكثر وأعظم من آيات غريه من األنبياء ، ويسميها من يسميها من                  
الـنظار معجزات ، وتسمى دالئل النبوة وأعالم النبوة ، وهذه األلفاظ إذا مسيت هبا آيات                

نبياء كانت أدل على املقصود من لفظ املعجزات ، وهلذا مل يكن لفظ املعجزات موجوداً               األ
وأما لفظ املعجزة فإمنا يدل على      ... يف الكـتاب والسنة وإمنا فيه لفظ اآلية والبينة والربهان           

 $tΒ: أنه أعجز غريه كما قال تعاىل      uρ Ν èδ t⎦⎪ Í“ Åf÷èßϑÎ/ )وقال  )١ ،  : !$tΒ uρ ΟçFΡ r& š⎥⎪ Í“ Åf÷èßϑÎ/ 

’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ ’Îû Ï™ !$yϑ¡¡9 $# )وهـذا اللفظ ال يدل على كون ذلك آية ودليالً إال إذا              ... )٢

ه وذُكر شرائطه ، وهلذا كان كثري من أهل الكالم ال يسمي معجزاً إال ما كان                فُسر املراد ب  
 لألنبـياء فقـط وما كان لألولياء إن أثبت هلم خرق عادة مساها كرامة ، والسلف كأمحد                

عجزات ، إذا مل    إا م : وغـريه كانوا يسمون هذا وهذا معجزاً ، ويقولون خلوارق األولياء          
  .)٣(‘‘يكن يف اللفظ ما يقتضي اختصاص األنبياء بذلك

                                 
 ) .٥١(سورة الزمر آية رقم ) ١(
 ) .٢٢(سورة العنكبوت آية رقم ) ٢(
 ) .٤١٩ ، ٤١٨ ، ٥/٤١٢(اجلواب الصحيح البن تيمية ) ٣(



    ٢٦٩       املعجزات__________________________________________________________________  

 

ولكـن هـذا االختالف يف االصطالح ال مينع من استخدام أحدها إذا أمن اللبس ،                
وذلـك يكون بالتوضيح والبيان ، وهذا ما سار عليه شيخ اإلسالم رمحه اهللا  يف مصنفاته ،                  

 . يح املراد وال جيد غضاضة يف ذلك فنجده يستخدم كالً من االصطالحني مع توض

قاعدة شريفة يف املعجزات والكرامات ، وإن كان        ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 بن حنبل    اسم املعجزة يعم كل خارق للعادة يف اللغة وعرف األئمة املتقدمني كاإلمام أمحد            

 لكن كثري من املتأخرين يفرق يف اللفظ بينهما فيجعل املعجزة وغـريه ويسـموا اآليات ،    
  .)١(‘‘للنيب والكرامة للويل 

 : تعريف املعجزة 

لقد توقفت كثرياً عند تعريف املعجزة ذلك أين مل أقف على من عرفها بتعريف يوافق               
مـذهب السلف ؛ فإن كثرياً ممن عرفها يذكر ضمن التعريف أموراً ختالف مذهب السلف                
كقضية التحدي وكونه شرطاً يف املعجزة ، أو جيعل جمرد خرق العادة الركن األساسي الذي               

، ولذا سوف أحاول أن اقتبس هلا تعريفاً        )٢(تدور حوله املعجزة من غري ضابط ملسألة العادة       
 . من كالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا خيلو قدر اإلمكان من االعتراضات اليت ختل بالعقيدة 

ـ    اآليـة اخلارقـة للعادة اخلارجة عن مقدور جنس احليوان ، وهبذه            : ي  املعجـزة ه
 .)٣(األوصاف تكون ساملة عن املعارضة ، مستلزمة لصدق دعوى النبوة 

                                 
 ) .٣١٢-١١/٣١١(شيخ اإلسالم  ضمن جمموع فتاوى -قاعدة يف املعجزات والكرامات البن تيمية ) ١(
 ) .٢/٨٢٦، ٦٠٣ ، ٦٠١/ ١(النبوات البن تيمية : انظر يف نقد هاتني املسألتني ) ٢(
، فكل مجلة يف التعريف أخذت من موضع        )  ٢١٣ ،   ٥٠٠ ،   ١٤٤ ،   ٢١٥ ،   ١/١٦٣(انظر النبوات البن تيمية     )  ٣(

 . من املواضع املشار إليها ، وهي على ترتيب التعريف 



    ٢٧٠       املعجزات__________________________________________________________________  

 

 : أنواع املعجزات 

واملعجزات وما يدخل فيها من الكرامات باعتبار حقيقتها وجنسها نوعان أو ثالثة ،             
مني ، فيدمج الثالث يف الثاين ، وتارة يفصلها         وشـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا تارة جيعلها قس         

 :  ، وهي )١(وجيعلها ثالثة

 ما يكون من باب العلم ، وهذا يدخل حتته أنواع متعددة ، منها أن يسمع العبد                 -١
ما ال يسمعه غريه ، ومنها أن يرى ما ال يرى غريه يقظة ومناماً ، ومنها أن يعلم ما ال يعلمه                     

 .إهلاماً أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادقة غريه سواء كان وحياً أو 

 :وميثل شيخ اإلسالم هلذا النوع بأمثلة عديدة من أبرزها 

أمور الربوبية واجلنة والنار واملالئكة      :  عن األمور الغيبية ، مثل        إخـبار الـنيب      -أ
 . وحنوها ، على حنو يوافق من قبله من األنبياء ، من غري أن يكون تعلم منهم 

أحوال :  عن األمور الغائبة ، املاضية واحلاضرة واملستقبلة مثل        إخـبار الـنيب      -ب
  لبين   األمـم السـابقة وما جرى هلا مع أنبيائها وبعض تفاصيل ذلك ، وإخبار عيسى                

 عن زوال مملكة فارس والروم       إسرائيل ما يأكلون يف بيوم وما يدخرون ، وإخبار النيب           
 . وقتال الترك وحنوها 

 ما يكون من باب القدرة ، سواء كان يف العامل العلوي كانشقاق القمر واملعراج                -٢
 ، وعكسه وهو   ، أو كان يف اجلو كاستسقاء النيب   ورد الشـمس ليوشـع بن نون        

استصـحاؤه ، وأيضاً إسراؤه من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ، أو يف األرض كقلب                
  ، وتأييد اهللا تعاىل       ، وإحياء املوتى لعيسى       صاحل   العصـا حية ، وفلق البحر ، وناقة       

 ، وتكثري املاء يف عني تبوك         باملالئكة يف بدر وغريها ، واهتزاز اجلبل حتته          للنيب حممد   
                                 

 ضمن جمموع فتاوى شـيخ اإلسـالم       -، قاعدة يف املعجزات والكرامات      )  ١/١٥٠(النبوات البن تيمية    :  ظران)  ١(
 ) .١/١٨٣(، الصفدية البن تيمية ) ١١/٣٢٣(



    ٢٧١       املعجزات__________________________________________________________________  

 

اإلنس واجلن   :  يف احليوان     ، وتصرفه    وعـني احلديبـية ، ونبع املاء من بني أصابعه           
 رضي اهللا عنه بالبصق فيه ، وكإبراء الغالم الذي به مس ،             والـبهائم ، كإبـراء عني علي      

 يف األشجار    من صاحبه ، ومنها تصرفه       وكاجلمـل الـذي اشتكى إىل رسول اهللا         
 .  ، وشهادة عذق النخلة بني يديه واألخشاب كحنني اجلذع إليه 

الستغناء عن احلاجات البشرية ،      مـا يكـون من باب الغىن ، وهذا يدخل حتته ا            -٣
  .)١(كاالستغناء عن األكل والشرب مدة من الزمن وحنو ذلك

 : وميكن تقسيم اآليات واملعجزات باعتبار زمنها إىل ثالثة أقسام 

 .املعجزات قبل البعثة : القسم األول

  .املعجزات حني البعثة ويف حياة النيب : القسم الثاين

  . بعد موت النيب املعجزات: القسم الثالث

 من األمور املتصلة باملعجزة وقت حصول املعجزة ، وقد يبدو هذا التقسيم غريباً نوعاً              
مـا ، ولكن إذا علمنا أن شيخ اإلسالم رمحه اهللا ال حيدد وقتاً معينا للمعجزة ، فهو يرى أن                    

هم ،  معجـزات األنبياء تكون قبل وجودهم ، وحـال وجودهم ، وبعد موم ، ويف غيبت              
 .فإننا ال نستغرب مثل هذا التقسيم 

آيات األنبياء ودالئل صدقهم متنوعة ، قبل املبعث ،         ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
إخبار من تقدم من األنبياء به ،       : وحـني املبعث يف حيام ، وبعد موم ، فقبل املبعث مثل           

، وأما يف حياته فمثل نصره وإجنائه        ومثل اإلرهاصات الدالة عليه ، وأما حني املبعث فظاهر          
                                 

، )  ٣١٧-١١/٣١٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم         -قاعدة يف املعجزات والكرامات     :  انظر فيما سبق    )  ١(
وفيه تفاصيل وأدلة كثرية لكل معجزة      )  ٣٢٣-٦/١٥٩( اجلواب الصحيح البن تيمية      ،)  ١/١٨٣(الصفدية البن تيمية    

 . من املعجزات ما ذكرته ، ومامل أذكره 



    ٢٧٢       املعجزات__________________________________________________________________  

 

 $̄Ρ: وإهـالك أعدائه ، وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه ، وإهالك أعدائه كما قال تعاىل                Î) 

ã ÝÇΖ sΨ s9 $sΨ n=ß™ â‘ š⎥⎪ Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u™ ’Îû Ïο 4θuŠutù: $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# tΠöθtƒuρ ãΠθà) tƒ ß‰≈ yγô© F{ $# )٢( ‘‘)١( .  

وآيات النبوة وبراهينها تكون يف حياة الرسول ، وقبل         ’’ : ويقـول أيضـاً رمحه اهللا       
و حال التحدي   مولده ، وبعد مماته ، ال ختتص حبياته فضالً عن أن ختتص حبال دعوى النبوة أ               

  .)٣(‘‘كما ظنه بعض أهل الكالم 

 :أحكام املعجزات 

لقد تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن املعجزات ، وفصل أحكامها ، وقرر فيها كثرياً               
 : من املسائل اهلامة ، ومما ذكر رمحه اهللا 

  :مسألة وجود املعجزة وكيفيته: أوالً 

حصول املعجزة ، وقرر أن معجزات لقـد حبـث شـيخ اإلسالم رمحه اهللا يف كيفية        
األنبـياء كغريهـا من املخلوقات من حيث خلق اهللا تعاىل هلا باألسباب ، فاهللا تعاىل خيلق                 

 . ، وهي أيضاً خلقت باألسباب )٤(باألسباب كما تقدم

وكل ما وجد يف العامل من خوارق العادات آيات         ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
 يأت منها شيء إال بأسباب تقدمته ، كآيات موسى من مثل مصري             األنبـياء وغريهـا ،مل    

العصـي حية كانت بعد أن ألقاها ، إما عند أمر اهللا بذلك ملا ناداه من الشجرة ورأى النار                   
اخلارقة للعادة ، وإما عند مطالبة فرعون له باآلية ، وإما عند معارضة السحرة لتبتلع حباهلم                 

                                 
 ) .٥١(سورة غافر آية رقم ) ١(
 ) .٤٠٩-٦/٤٠٨(اجلواب الصحيح البن تيمية ) ٢(
 ) .٦/٣٨٠(املصدر السابق ) ٣(
 ) .١٧٢ص(انظر ) ٤(
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، حىت إغراق فرعون كان بعد مسري اجليش وضربه البحر          وعصـيهم ، وكذلك سائر آياته       
بالعصا  وكذلك تفجر املاء من احلجر كان بعد أن ضرب احلجر بعصاه واستسقاء قومه إياه                 

 . وهم يف برية ال ماء عندهم 

 مثل تكثري املاء كان بوضع يده فيه حىت نبع املاء من بني             وكـذلك آيـات نبينا      
من بني األصابع ، مل خيرج من نفس األصابع ، وكذلك البئر            األصـابع ، أي تفجر املـاء       

كان ماؤها يكثر ، إما بإلقائه سهماً من كنانته فيها ، وإما بصبه املاء الذي بصق فيه فيها ،                   
وكذلك املسيح كان يأخذ من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه ، فيكون طرياً بإذن اهللا إىل أمثال           

  .)١(‘‘ذلك 

 أنه ميكن للعبد أن يتوصل إىل تلك املعجزات باألسباب ، فهي            ولكـن هـذا ال يعين     
املالئكة واجلن واإلنس وسائر احليوان ، فال ميكن ألحد أن          : خارجة عن مقدور مجيع العباد    

 . يتوصل إليها باألسباب مطلقاً ، وإن كان اهللا تعاىل خيلقها باألسباب 

وطية ، وكما يف والدة املسيح      ووجود املالئكة يف املعجزة كما يف طمس أبصـار الل        
 .بال أب وغريها ، هو كوجود سائر األسباب يف مسبباا ، والسبب ال يستقل بالتأثري 

: آيات األنبياء ال تكون مما يقدر عليه العبد كما قال         ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    

  ö≅ è% $yϑ̄Ρ Î) àM≈ tƒFψ $# y‰Ζ Ïã «!$# ( )واملالئكـة إمنا هي سبب من األسباب ، كما يف خلق            )٢ 

املسـيح من غري أب ، فجربيل إمنا كان مقدوره النفخ فيها وهذا ال يوجب اخللق ، بل هو                   
مبرتلـة اإلنـزال يف حق غري املسيح ، وكذلك املسيح ملا خلق من الطني كهيئة الطري ، إمنا                   
مقدوره تصوير الطني ، وأما حصول احلياة فيه فبإذن اهللا ، فإن اهللا حييي ومييت ، وهذا من                  

                                 
 ) .٤٠٤-٦/٤٠٣(اجلواب الصحيح البن تيمية ) ١(
 ) .١٠٩(سورة األنعام آية رقم ) ٢(
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/ }‘În: خصائصـه وهلـذا قال اخلليل      u‘ ” Ï%©!$# ⎯Ç‘ósãƒ àM‹Ïϑãƒuρ t )ويف القرآن يف غري      )١ ، 

ــع  ⇔ ßlÍøƒä† ¢‘yمواضــ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹yϑø9 $# ßlÍøƒä†uρ |M Íh‹yϑø9 $# z⎯ ÏΒ Çc‘y⇔ ø9 $# )٢( ، öΝ çGΨ à2 uρ $Y?¨uθøΒ r& 

öΝ à6≈ uŠômr'sù ( )٣( ،  Ä© ôvä†uρ uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷èt/ $pκÌEöθtΒ 4 )٤( ،  ª!$# uρ ⎯Ç‘øtä† àM‹Ïÿ ä‡uρ 3 )٥( .  

وما يتولد عن أفعال املالئكة وغريهم ليسوا مستقلني به  بل هلم فيه شركة ، كطمس                
، وكذلك النصر إمنا يقدرون على القتال كاإلنس ، والنصر          أبصـار اللوطية وقلب مدينتهم      

 $tΒ: هو من عند اهللا كما قـال تعـاىل       uρ ã&s# yèy_ ª!$# ωÎ) 3“ uô± ç/ ¨⎦ È⌡ yϑôÜtFÏ9 uρ ⎯Ïµ Î/ öΝ ä3ç/θè=è% 4 $tΒ uρ 

ã óÇ̈Ζ9 $# ωÎ) ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# )٦( .  

والقرآن إمنا يقدرون على النـزول به ال على إحداثه ابتداء فهم يقدرون على اإلتيان              
مبـثله من عند اهللا ، وأما اجلن واإلنس فال يقدرون على اإلتيان مبثله ؛ ألن اهللا ال يكلم مبثله                    

 Ÿω tβθ: نس ابتداء ، وهلذا قال    اجلن واإل  è? ù'tƒ Ï&Í# ÷WÏϑÎ/ )وقال تعاىل   )٧ ،  : (#θè? ù'sù ;ο u‘θÝ¡ Î/ ⎯ ÏiΒ  

Ï&Í# ÷V ÏiΒ   ِ)وقـال )٨ ، : (#θè? ù'sù Î ô³yèÎ/ 9‘ uθß™ Ï&Í# ÷V ÏiΒ )وقـال  )٩ ،  : (#θè? ù'u‹ù=sù ;]ƒÏ‰ ut¿2 ÿ⎯Ï&Í# ÷WÏiΒ βÎ) 

                                 
 ) .٢٥٨(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .١٩(سورة الروم آية رقم ) ٢(
 ) .٢٨(سورة البقرة آية رقم ) ٣(
 ) .١٩(سورة الروم آية رقم ) ٤(
 ) .١٥٦(سورة آل عمران آية رقم ) ٥(
 ) .١٠(آية رقم سورة األنفال ) ٦(
 ) .٨٨(سورة اإلسراء آية رقم ) ٧(
 ) .٢٣(سورة البقرة آية رقم ) ٨(
 ) .١٣(سورة هود آية رقم ) ٩(
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(#θçΡ% x. š⎥⎫ Ï%Ï‰≈ |¹ )اإلحداث بل طالبهم باإلتيان مبثـله ، إما إحداثـاً     ،مل يكلفهم نفس   )١ 

 .وإما تبليغا عن اهللا ، أو عن خملوق ليظهر عجزهم من مجيع اجلهات  

فنفس أفعال العباد ليست من اآليات ؛ إذ كانت مقدورة ومفعولة للعبد            : فقـد يقال  
ملقصود من القدرة وإن كان ذلك بإقدار اهللا تعاىل ، وال نفس القدرة على ذلك الفعل ، فإن ا       

 . املالئكة واجلن واإلنس : هو الفعل ، بل اآليات خارجة عن مقدور مجيع العباد

وهـي أيضا ال تنال باالكتساب ، فإن اإلنس واجلن قد يقدرون بأسـباب مباينة هلم               
على أمور ، كما يقدرون على قتل من يقتلونه وإمراضه وحنو ذلك ، وآيات األنبياء ال يقدر                 

  .)٢(‘‘توصل إليها بسبب أحد أن ي

 : مسألة داللة املعجزة : ثانياً 

 ، ولقد   )٣(املقصـود بداللة املعجزة أي كيف حيصل لنا العلم بصدق النيب من خالهلا            
حبـث شـيخ اإلسالم رمحه اهللا هذه املسألة ، وقرر أن املعجزات تدل على صدق األنبياء                 

ا نعلمه من حكمة اهللا تعاىل ورمحته        م: صـلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني بطرق متعددة         
وعدلـه وقدرتـه وسنته يف خلقه ، إضافة إىل العلم الضروري الذي ال يستطيع اإلنسان أن                 

 .يدفعه عن نفسه 

: وللناس طرق يف داللة املعجزة على صدق الرسول       ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
، وطريق سنته وعادته اليت هبا      طـريق احلكمـة ، وطريق القدرة ، وطريق العلم والضرورة            

                                 
 ) .٣٤(سورة الطور آية رقم ) ١(
 ) .١٠٧٣-٢/١٠٧٠(النبوات البن تيمية ) ٢(
عجزة املذكورة أعاله ،    يف تعليقه على هذه املسألة بني طرق داللة امل        )  ٢/٦٨٤(وقد خلط حمقق كتاب النبوات      )  ٣(

 .ومها خمتلفان كما بني شيخ اإلسالم ، وكما هو مبني يف هذه الدراسة ) ٢٨٥ص(وطرق معرفة النبوة اليت ستأيت 
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يعـرف أيضاً ما يفعله ، وهو من جنس املواطأة ، وطريق العدل ، وطريق الرمحة ، وكلها                  
  .)١(‘‘طرق صحيحة 

 : ومن تلك الطرق 

 حكمة اهللا تعاىل ، فاهللا حكيم يضع األشياء يف مواضعها الالئقة هبا ، فال جيوز يف                 -١
 وضعها ؛ ألن هذا يستلزم التسوية بني الصادقني          حكمـته أن يضـع املعجزة حيث ال جيوز        

والكاذبني ، واهلدى والضالل ، واخلري والشـر ، وطريق اجلنة وطريق النار ، ويرتفع التمييز               

≅ ã: بـني هذه األمور ، وهذا يوجب الفساد يف الدين والدنيا واآلخرة ، قال تعاىل               yèôfuΖ sùr& 

t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡ çR ùQ $# t⎦⎫ ÏΒ ÍôfçR ùQ $% x. ∩⊂∈∪ $tΒ öΝ ä3s9 y# ø‹x. tβθ ãΚ ä3øtrB  َ)وقــال تعــاىل)٢ ،  : ⎯ yϑsùr& tβ% x. $YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ 

⎯ yϑx. šχ% x. $Z) Å™$sù 4 ω tβ… âθtFó¡ o„ )وقـال تعاىل    )٣ ،  : Ÿω ü“ ÈθtGó¡ o„ Ü=≈ utõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9 $# Ü=≈ utõ¾r& uρ 

Ïπ ¨Ψ yfø9 $# 4 Ü=≈ ysô¹r& Ïπ ¨Ψ yfø9 $# ãΝ èδ tβρ â“ Í← !$x ø9 $# )٤(.  

 رمحة اهللا تعاىل ، فاهللا رحيم بعباده بل هو أرحم هبم من أنفسهم ، فال جيوز فيمن                  -٢
ن يؤيد كذاباً مبعجزة من املعجزات ؛ ألن يف ذلك          أكان كذلك أن يضل عباده ضالالً عاماً ب       

 .اً لدين الناس وديناهم وآخرم ، وهذا يتناىف مع رمحته تعاىل خبلقه شراً عاماً وإفساد

 السنة اإلهلية ، فاهللا تعاىل له سنة يسير مبقتضاها األمور ، وهي ال تتغري وال تتبدل                 -٣

⎯ : كمــا قـال تعـاىل    s9 uρ y‰ Åg rB Ïπ ¨Ζ Ý¡ Ï9 «!$# WξƒÏ‰ ö7s? )وقـال تعـاىل     )٥ ،  Ÿωuρ ß‰ Åg rB 

                                 
 ) .٢/٦٨٤(النبوات البن تيمية ) ١(
 ) .٣٦-٣٥(سورة القلم آية رقم ) ٢(
 ) .١٨(سورة السجدة آية رقم ) ٣(
 ) .٢٠( سورة احلشر آية رقم )٤(
 ) .٦٢(سورة األحزاب آية رقم ) ٥(
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$sΨ ÏK ¨Ψ Ý¡ Ï9 ¸ξƒÈθøtrB )ومن سنته جل وعال عـدم تأييد الكاذبني باملعجزات ، بل سنته هي              )١ ، 

  öθs9: ائهم عليه ، كما قال تعاىل     قطعهم  وبترهم ، فال ميكّن هلم ، بل ينتقم منهم ؛ الفتر             uρ 

tΑ §θs) s? $sΨ ø‹n=tã uÙ÷èt/ È≅ƒÍρ$s%F{ $# ∩⊆⊆∪ $tΡ õ‹ s{{ çµ ÷Ζ ÏΒ È⎦⎫ Ïϑu‹ø9 $$Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $uΖ ÷èsÜs) s9 çµ ÷Ζ ÏΒ t⎦⎫ Ï? uθø9 $# )٢(.  

ال جيوز أن يؤيد اهللا كذاباً عليه باملعجزات اليت أيد          ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
م هبـا أنبـياءه الصـادقني ، فإن هذا شـر عام للناس يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياه                

 .وآخرم 

 ولـيس هذا كامللك الظامل والعدو ، فإن امللك الظامل ال بد أن يدفع اهللا به من الشر                  
 . أكثر من ظلمه 

 . ستون سنة بإمام ظامل خري من ليلة واحدة بال إمام : وقد قيل

وإذا قدر كثرة ظلمه  فذاك ضرر يف الدين ، كاملصائب تكون كفارة لذنوهبم ويثابون               
ون فيها إىل اهللا ويستغفرونه ويتوبون إليه ، وكذلك ما يسلط عليهم من             علـيها ، ويـرجع    

 . العدو 

 أنه نيب ، فلو أيده اهللا تأييد الصادق          - أي يدعي    -وأما من يكذّب على اهللا ، ويقول        
للزم أن يسوى بينه وبني الصادق ، فيستوي اهلدى والضالل ، واخلري والشر ، وطريق اجلنة                

فع التمييز بني هذا وهذا ، وهذا مما يوجب الفساد العام للناس يف دينهم              وطريق النار ، ويرت   
 . ودنياهم وآخرم 

                                 
 ) .٧٧(سورة اإلسراء آية رقم ) ١(
 ) .٤٦-٤٤(سورة احلاقة آية رقم ) ٢(
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 ،   بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كاخلوارج          وهلـذا أمـر النيب      
كثرياً من  وأمر بالصرب على جور األئمة وى عن قتاهلم واخلروج عليهم ، وهلذا قد ميكن اهللا                

 . امللوك الظاملني مدة 

وأما املتنبئون الكذابون فال يطيل متكينهم بل ال بد أن يهلكهم ؛ ألن فسـادهم عام               

  öθs9: يف الـدين والدنيا واآلخرة قال تعاىل       uρ tΑ §θs) s? $sΨ ø‹n=tã uÙ÷èt/ È≅ƒÍρ$s%F{ $# ∩⊆⊆∪ $tΡ õ‹ s{{ çµ ÷Ζ ÏΒ 

È⎦⎫ Ïϑu‹ø9 $$Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $uΖ ÷èsÜs) s9 çµ ÷Ζ ÏΒ t⎦⎫ Ï? uθø9 $# )وقـال تعاىل   )١  : ÷Πr& tβθ ä9θà) tƒ 3“ u yIøù$# ’n? tã «!$# $\/ É‹ x. ( 

βÎ* sù Î* t± o„ ª!$# óΟÏFøƒs† 4’n? tã y7 Î7ù=s% 3 )فأخرب أنـه بتقدير االفتراء ال بد أن يعاقب من افترى            )٢ ، 

  .)٣(‘‘عليـه 

كذلك سنته يف األنبياء الصادقني وأتباعهم من املؤمنني ويف الكذابني          ’’ : ويقول أيضاً   
واملكـذبني باحلق ، إن هؤالء ينصرهم ويبقى هلم لسان صدق يف اآلخرين ، وأولئك ينتقم                
مـنهم وجيعل عليهم اللعنة ، فبهذا وأمثاله يعلم أنه ال يؤيد كذاباً باملعجزة ال معارض هلا ؛                  

 ذلـك مـن الفسـاد والضرر بالعباد ما متنعه رمحته ، وفيه من سوء العاقبة ما متنعه                   ألن يف 
  .)٤(‘‘حكمته ، وفيه من نقض سـنته املعروفة وعادته املطردة ما تعلم به مشيئته 

 عـدل اهللا تعـاىل ، فـاهللا تعاىل حكم عدل ، ومن عدله جل وعال أن ال يؤيد                    -٤
يساويه بالصادق ، فالعدل وضع األشياء يف مواضعها ،         الكذاب باملعجزة ، وال ينصره ، وال        

 .وتأييد الكاذب باملعجزات نقيض العدل 

                                 
 ) .٤٦-٤٤(سورة احلاقة آية رقم ) ١(
 ) .٢٤(سورة الشورى آية رقم ) ٢(
 ) . ٢٧٠-١٤/٢٦٨( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة البن تيمية ) ٣(
/١(، النبوات البن تيمية     )  ١٤٨ص  (نفس املصدر   :  ولالستزادة انظر )  .  ١٦٠ص  (شرح األصفهانية البن تيمية     )  ٤(

 ) .٤٩٦-٣/٤٩٥(، اجلواب الصحيح البن تيمية ) ٩١٧ ، ٢/٨٩٧ ، ٥٥٤ ، ٥٥٢ ، ١٤٨
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فمن عدله أن جيعل الصادق عليه املبلغ لرسالته حيث         ’’  :يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 :  يصلح من كرامته ونصره ، وأن جيعل الكاذب حيث يليق به من إهانته وذله ، قال تعاىل                

¨βÎ)  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#ρ ä‹ sƒªB $#  Ÿ≅ ôfÏèø9 $#  öΝ çλé;$uΖ t y™  Ò=ŸÒxî  ⎯ ÏiΒ  öΝ ÎγÎn/ §‘  Ø'©!ÏŒuρ  ’Îû  Ïο 4θuŠysø9 $#  $u‹÷Ρ ‘‰9 $#  4  y7 Ï9¨x‹ x. uρ  “ Í“ øg wΥ 

t⎦⎪ Î yIø ßϑø9 $# )٢(‘‘دعوى النبوة والرسالة كذباً : ومن أعظم االفتراء عليه ... )١(.  

 قـدرة اهللا تعاىل ، وهذا املسلك من املسالك اليت سار عليها بعض املتكلمني يف                -٥
لو مل تدل املعجزة على صدق النيب للزم من ذلك          : تقرير داللة املعجزة على الصدق ، وقالوا      

 عن إقامة الدليل على صدق نبيه ، واهللا تعاىل ليس بعاجز ، فهو على كل                عجـز اهللا تعاىل   
 . شيء قدير 

 .وهذا طريق صحيح ، وإن كان طريق احلكمة أحسن منه 

وقد تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذا الطريقة يف أكثر من موضع يف كتبه ، ونقد                 
عند املتكلمني يف تقرير هذا الطريق  املتكلمني يف أثناء ذلك ولكن نقده كان منصباً على غلط 

 : ال على نفس الطريق ، وجهة الغلط عند املتكلمني يف هذه القضية مكون من ثالثة أمور 

 نفي داللة غري املعجزة على النبوة ، فطرق إثبات النبوة متعددة ، واملعجزات هي               -١
 .نوع منها ، فال يصح إثبات نوع ونفي بقية األنواع 

لة املعجزة غري طريق القدرة الذي سلكوه ، فطرق داللة املعجزة            نفـي طرق دال    -٢
 .متعددة كما سردت هاهنا ، وال يصح أن ينفى شيء منها 

 أن املـتكلمني عـندما سـلكوا هذا املسلك كان للتخلص من مشكلة ترد على               -٣
د أصوهلم ، وهي أم جيوزون على اهللا تعاىل كل فعل ممكن ، فيجوز حبسب أصوهلم أن يؤي                

                                 
 ) .١٥٢(سورة األعراف آية رقم ) ١(
 ) .٢/٩٠٠(النبوات البن تيمية ) ٢(
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إن اهللا ال   : اهللا الكاذب باملعجزات ، ولكي يتخلصوا من هذا املأزق يف باب النبوات ، قالوا             
يـؤيد الكاذب باملعجزات ؛ ألنه يلزم من ذلك عجز اهللا تعاىل عن إقامة الدليل على صدق                 
الصـادق ، وما لزم منه نفي القدرة كان ممتنعاً ؛ وألجل هذه األمور الثالثة وحنوها نقدهم                 

 .  )١(اإلسالم رمحه اهللاشيخ 

وكلما كان الناس إىل الشيء أحوج كان الرب به         ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
أجـود ، وكـذلك كلما كانوا إىل بعض العلم أحوج كان به أجود ، فإنه سبحانه األكرم                   
الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم ، وهو الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ،                   
وهـو الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى ، فكيف ال يقدر أن يهدي عباده إىل أن يعلموا           
أن هـذا رســوله ، وأن ما جاء به من اآليات أنه من اهللا ، وهي شـهادة من اهللا لـه                     

  .)٢(‘‘بصدقـه 

كل األفعال جـائزة ’’ : وخيـرب شـيخ اإلسالم رمحه اهللا عن املتكلمني أم يقولون            
منا يعلم أنه ال يفعل مبا ال يفعل ، أو يفعل ما يفعل باخلرب ، خرب األنبياء عنه ،                   وإ... علـيه  

و إال فمهما قُدر جاز أن يفعله ، وجاز أن ال يفعله ، ليس يف نفس األمر سبب وال حكمة                     
وال صفة تقتضي التخصيص ببعض األفعال دون بعض ، بل ليس إال مشيئة نسبتها إىل مجيع                

 .رجح أحد املتماثلني بال مرجح احلوادث سواء ، ت

فيجوز تأييد الكذاب باملعجز  فال يبقى املعجز دليالً على صدق األنبياء ،             :  فقيل هلم 
فال يبقى خرب نيب يعلم به الفرق ، فيلزم مع الكفر باألنبياء ، أن ال يعلم الفرق ال بسمع وال                    

ن الكذاب باملعجزات يستلزم    بعقـل ، فاحتالوا للفرق بني املعجزات وغريها بأن جتويز إتيا          
                                 

، شرح  )  ٥٣ ،   ٩/٤٠(، درء تعارض العقل والنقل البن تيمية        )  ٤٨٠ ،   ١/٢٣٤(النبوات البن تيمية    :  انظر)  ١(
 ) .٦/٣٩٧(، اجلواب الصحيح البن تيمية ) ٣/٩٤(، منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ١٦٣ص (األصفهانية 

 ) . ٦٨٦-٢/٦٨٤(النبوات البن تيمية ) ٢(
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تعجيز الباري تعاىل عما به يفرق بني الصادق والكاذب ، أو ألن داللتها على الصدق معلوم                
  .)١(‘‘باالضطرار كما قد بسط الكالم على ذلك يف غري هذا املوضع 

 العلم الضروري ، وهذا املسلك أيضاً من املسالك اليت سار عليها بعض املتكلمني              -٦
إن العلم بتصديق اهللا تعاىل ملن أظهر على يديه املعجزات          :  داللة املعجزة ، وقالوا    يف تقريـر  

علـم ضروري ، ويوافقهم شيخ اإلسالم رمحه اهللا على هذه القضية ، لكن يرى أا تناقض                 
أصـوهلم ؛ ألن مبىن هذا االستدالل على احلكمة ، فاهللا تعاىل خلق هذه املعجزة لتدل على                 

 .  من ال يقر باحلكمة فكيف له أن يستدل هبذه الطريق صدق من أرسله ، و

داللة املعجزة على الصدق داللة ضرورية ال حتتاج        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا     
إىل نظـر ، فإن اقتران املعجزة بدعوى النبوة يوجب علماً ضرورياً بأن اهللا أظهرها لصدقه ،        

 إىل هؤالء ، فانقض عادتك وقم واقعد        إن كنت أرسلتين  : كمـا أن من قال مللك من امللوك       
  . )٢(‘‘ثالث مرات ، ففعل ذلك امللك ، علم بالضرورة أنه فعل ذلك ألجل تصديقه 

وقبل االنتقال إىل قضية أخرى يف املعجزات أود أن أشري إىل أمر هام يف داللة املعجزة                 
جود اهللا تعاىل ،    وهو أن املعجزات كما تدل على صدق األنبياء ، تدل كذلك على إثبات و             

فهـي إحـدى الطرق الصحيحة إلثبات وجوده جال وعال ، وقد جاء االستدالل هبا على                
 ، ففرعون كان منكراً لوجود اهللا تعاىل ،         وجـود اهللا يف القرآن يف قصة نيب اهللا موسى           

 آية ،   مسـتفهماً عـنه ، سواء كان يف الباطن مقراً به أو مل يكن ، وطلب من موسى                   
، قال  )٣( اآلية ، واستدل هبا على إثبات إهلية اهللا تعاىل وإثبات نبوته            موسى   فأظهـر لـه   

⎦ tΑ$s% È: تعــاىل Í. s! |Nõ‹ sƒªB $# $·γ≈ s9 Î) “ Î öxî y7 ¨Ζ n=yèô_{ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΡθ àfó¡ yϑø9 $# ∩⊄®∪ tΑ$s% öθs9 uρ r& y7 çGø⁄ Å_ 

                                 
 ) .١٤/٢٧١(من جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ض-احلسنة والسيئة البن تيمية ) ١(
، )  ١/٩٠(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية       :  ولالستزادة انظر )  .  ٣/٩٤(منهاج السنة النبوية البن تيمية      )  ٢(

، شرح  )  ٨٨٤ ،   ٢/٤٨٢ ،   ١/٢٣٦(، النبوات البن تيمية      )  ٤٩٥ ،   ٦/٣٩٨(اجلواب الصحيح البن تيمية      
 ) .١٦٣ص (األصفهانية البن تيمية 

 ) .٩/٤٣(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر ) ٣(
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&™ ó© y Î́/ &⎦⎫ Î7–Β ∩⊂⊃∪ tΑ$s% ÏNù'sù ÿ⎯Ïµ Î/ βÎ) |MΨ à2 š∅ ÏΒ t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊇∪ 4’s+ ø9 r'sù çν$|Átã # sŒÎ* sù }‘Ïδ 

×β$t7÷èèO ×⎦⎫ Î7–Β ∩⊂⊄∪ tíu“ tΡ uρ …çν y‰ tƒ # sŒÎ* sù }‘Ïδ â™ !$ŸÒø‹t/ t⎦⎪ ÍÏà≈ ¨Ζ= Ï9 )١(.  

فهنا قد عرض عليه موسى احلجة البينة اليت جعلها         ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
دلـيالً علـى صـدقه يف كـونه رسول رب العاملني ، وىف أن له إهلاً غري فرعون يتخذه ،                     

 óΟ©9: وكـذلك قـال تعاىل   Î* sù (#θç7ŠÅftFó¡ o„ öΝ ä3s9 (# ûθßϑn=÷æ $$sù !$yϑ̄Ρ r& tΑ Í“Ρ é& ÄΝ ù=ÏèÎ/ «!$# βr& uρ Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) 

uθèδ ( )٢( .  

ل  اليت هي فع   -فـبني أن املعجزة تدل على الوحدانية والرسالة ؛ وذلك ألن  املعجزة              
 تدل بنفسها على ثبوت الصانع كسائر احلوادث ، بل هي أخص من ذلك ؛               -خارق للعادة   

ألن احلوادث املعتادة ليست يف الداللة كاحلوادث الغريبة ، وهلذا يسبح الرب عندها ويمجد              
ويعظم ما ال يكون عند املعتاد ، وحيصل يف النفوس ذلة من ذكر عظمته ما ال حيصل للمعتاد                   

 آيات جديدة ، فتعطى حقها ، وتدل بظهورها على الرسول ، وإذا تبني أا تدعوا                إذ هـي  
  .)٣(‘‘إىل اإلقرار بأنه رسول اهللا ، فتتقرر هبا الربوبية والرسالة 

 :الفرق بني املعجزات وخوارق الكهان والسحرة : ثالثاً 

وارق الكهان  لقـد تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن التفريق بني معجزات األنبياء وخ            
والسـحرة ، وأنكـر على بعض املنتسبني إىل العلم دعوى التسوية بني النوعني يف اجلنس                 
واالختالف فقط بدعوى النبوة ، وكان هذا داعياً له إىل تقرير الفرق بني معجزات األنبياء                

 :وخوارق الكذابني ، ومما ذكره من الفروق 

                                 
 ) .٣٣-٢٩(سورة الشعراء آية رقم ) ١(
 ) .١٤(سورة هود آية رقم ) ٢(
 ) .١١/٣٧٩(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
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 مع النبوة وما يتوافق معها من التوحيد         أن آيـات األنبياء وبراهينهم ال توجد إال        -١
والصـدق والعدل والرب والتقوى ، خبالف السحر والكهانة ، فإنه عالوة على كون أصلها               
يـناقض النبوة وال جيتمع معها إطالقاً ، فإنه مع ذلك يقترن به من الشرك والظلم والكذب                 

 .والدجل وحنوها من األمور املناقضة للنبوة الشيء الكثري 

فآيات األنبياء وبراهينهم ال توجد إال مع النبوة ، وال          ’’ : ول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    يق
توجد مع ما يناقض النبوة ، ومدعي النبوة إما صادق وإما كاذب ، والكذب يناقض النبوة ،                 

 الكفر والسحر والكهانة    )١(]و... [فـال جيوز أن يوجد مع املناقض هلا مثل ما يوجد معها             
  .)٢(‘‘قض النبوة ال جيتمع هو والنبوة كل ذلك ينا

 أن آيـات األنبـياء خارجة عن جنس مقدور اجلن واإلنس واحليوان ، خبالف               -٢
خـوارق السحرة والكهان ، فإا ال خترج عن مقدور اجلن واإلنس واحليوان ، بل هي من                 

 : جنسها ، ويضرب شيخ اإلسالم جمموعة من األمثلة على ذلك

حر من قتل أو متريض ، فهذا كله أمر مقدور ، معروف بالسحر              مـا يقوم به السا     -أ
وغـري السـحر ، وكـذلك ركوب املكنسة حىت تطري به وطريانه ، فإن هذا فعل مقدور                  
للحيوان ، واجلن تفعله ، وكذلك إحضار ما حيضر من نفقة أو ثياب أو غري ذلك ، فهذا إمنا                   

 واجلن ، لكن اجلن تفعله والناس ال        هـو نقل مال من مكان إىل مكان ، وهذا تفعله اإلنس           
يبصـرون ذلك ، خبالف معجزات األنبياء فمثالً كون املاء القليل يفيض حىت يصري كثرياً ،                

 .بأن ينبع من بني األصابع من غري زيادة يزادها ، فهذا ال يقدر عليه إنس وال جان 

 الكذب ، إال أنه      ما خيرب به الكهان من بعض األمور الغائبة ، فهذا مع ما فيه من              -ب
مقـدور للجـن تفعله مع كثري من الكهان ، خبالف اإلخبار مبا يأكلون وما يدخرون مع                 

 . تسمية اهللا عليه ، فهذا ال تظهر عليه الشياطني 
                                 

 .ما بني املعكوفتني إضافة إىل النص حيتاج إليها الكالم املنقول ) ١(
 ) .٢/١٠٧٤ ، ١/٥٥٨(نفس املصدر : ، وانظر ) ١/١٤٤(النبوات البن تيمية ) ٢(
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 مـا خيـرب به الكهان من بعض األمور املستقبلية مع ما فيه من الكذب ، إال أن                   -ج
، خبالف ما خيرب به الرسل من تفصيل األمور         جنسـه معتاد ميكن أن يعلم باملنامات وغريها         

ال تقوم الساعة حىت     ((: الكبار على وجه الصدق ، كاإلخبار ببعض أشراط الساعة كقوله           
)) خترج نار من أرض احلجاز تضيء هلا أعناق اإلبل ِببصرى         

 ، فإن هذا ال يقدر عليه إال        )١(
 . )٢(اهللا تعاىل

 أن معجـزات األنبياء ال ميكن معارضتها ممن ليس بنيب ، خبالف خوارق السحرة               -٣
 .فإنه متكن معارضتها جبنسها 

جيب يف آيات األنبياء أن ال يعارضها من ليس بنيب           ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
ها صادراً ممن ليس من جنس األنبياء ، فليس من آيام ، وهلذا طلب فرعون               فكل من عارض  

أن يعـارض مـا جاء به موسى ملا ادعى أنه ساحر ، فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل                   
موسى ، فال تبقى حجته خمتصة بالنبوة ، وأمرهم موسى أن يأتوا أوالً خبوارقهم ، فلما أتت                 

ية ، علم السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم فآمنوا          وابتلعـتها العصـا اليت صارت ح      
  .)٣(‘‘إميانا جازماً 

 أن معجـزات األنبـياء ال تـنال بالسعي والعمل واالكتساب ، خبالف السحر               -٤
 . والكهانة ، فإم ينالوا بأفعاهلم وعبادم ودعائهم وشركهم 

                                 
، مسلم يف الفنت وأشراط الساعة ، باب ال         )  ٦٧٠١(ح)  ٦/٢٦٠٥(رواه البخاري يف الفنت ، باب خروج النار         )  ١(

 .  بلفظه كالمها عن أيب هريرة ) ٢٩٠٢(ح) ٤/٢٢٢٧(تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز 
املنجد :  انظر.  جد اآلن يف حمافظة حوران جنوب دمشق بالقرب من احلدود مع األردن             مدينة سورية قدمية تو   :  بصرى  

 ) .٩ص (ويف قسم اخلرائط ) ٥ص (يف األعالم 
 ) .٢/١٠٨١ ، ٥٥٩ ، ١٥١-١/١٤٤(النبوات البن تيمية : انظر فيما سبق ) ٢(
 ) .١/٥٥٩(نفس املصدر : ، وانظر ) ١٧٠-١/١٦٩(املصدر السابق ) ٣(
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احلني والسحرة والكهان    الص: خوارق غري األنبياء    ’’: يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
وأهـل الشرك والبدع تنال بأفعاهلم ، كعبادام ودعائهم وشركهم وفجورهم وحنو ذلك ،              

  .)١(‘‘وأما آيات األنبياء فال حتصل بشيء من ذلك ، بل اهللا يفعلها آية وعالمة هلم 

 :طرق معرفة النبوة غري املعجزات : رابعاً

اليت يتم من خالهلا معرفة النيب الصادق ، وتعترب         املقصود بطرق معرفة النبوة أي الطرق       
املعجزات إحدى الطرق الدالة على إثبات النبوة ، لكنها ليست الطريق الوحيد إلثبات النبوة              
كمـا يظن ذلك بعض الناس ، بل هناك طرق كثرية غريها ، فاهللا عز وجل مل يقصر طريق                   

بحث متت دراسة املعجزة ، وأردت      معرفة النبوة على مسلك واحد بل عددها ، ويف هذا امل          
أن أشري إىل الطرق األخرى ؛ ألا ال تقل أمهية عن املعجزة ، ولكي ال يظن أن املعجزة هي                   

 . الطريق الوحيد إلثبات النبوة 

الطرق الدالة على صدقه طرق متعددة غري طريق        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
ال ذلك كان عليه الدليل ، فإن النايف عليه الدليل           إنه ال طريق إ   : ومـن قال  ... املعجـزات   

  . )٢(‘‘كما على املثبت الدليل 

ولقـد سرد شيخ اإلسالم رمحه اهللا طرقاً متعددة غري املعجزات تدل كل واحدة منها               
 :  ، فكيف باجتماعها ، ومن تلك الطرق الكثرية بانفرادها على صدق الرسول 

الصادق والكاذب ، وهي كثرية جداً ، فكل من ادعى  أنـواع األدلة اليت متيز بني   -١
دعـوى يف أمـر مـن األمور يف النبوة أو غريها ، فال بد أن يبني صدقه أو كذبه يف هذه                      
الدعـوى ، سـواء من خالل صفاته ، أو من خالل أقواله أو أفعاله ، فالصادق يظهر عليه                   

 ، وأنواع من ذلك ما ال يظهر        أمارات الصدق ، وخمايل اخلري ، ومسات الفضل والعلم والرب         
                                 

 ) .١/٥٥٨(نفس املصدر : ، وانظر) ٢/١٠٨٤(ت البن تيمية النبوا) ١(
 ) .٩٤-٣/٩٣(منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ٢(
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علـى الكـاذب ، والـناس مييـزون بني الصنفني ليس يف النبوة فقط ، بل حىت يف العلوم                    
والصـناعات ، فمن ادعى معرفة علٍم من العلوم كالنحو مثالً أو الطب أو الفقه ، أو ادعى                  

 ذلك بني   معـرفة صناعة من الصناعات كالفالحة والنجارة ، فإن الناس ميكنهم التفريق يف            
 .الصادق والكاذب من وجوه كثرية 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابني إال وقد ظهر          ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 . عليه من اجلهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطني عليه ما ظهر ملن له أدىن متييز 

لعلم والصدق والرب   ومـا مـن أحد ادعى النبوة من الصادقني إال وقد ظهر عليه من ا              
 . وأنواع اخلريات ما ظهر ملن له أدىن متييز 

فـإن الرسـول ال بد أن خيرب الناس بأمور ، ويأمرهم بأمور  وال بد أن يفعل أموراً ،                    
والكذاب يظهر يف نفس ما يأمر به ، وخيرب عنه ، وما يفعله ما يبني به كذبه من وجوه كثرية     

، وما خيرب عنه ، ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه            والصـادق يظهر يف نفس ما يأمر به         
كثرية ، بل كل شخصني ادعيا أمراً من األمور ، أحدمها صادق يف دعواه ، واآلخر كاذب                  
فـال بد أن يبني صدق هذا وكـذب هذا من وجوه كثرية ، إذ الصـدق مسـتلزم للرب ،                  

  .)١(‘‘والكـذب مستلزم للفجور 

٢-    م ، فإن النبوة ختتص بسمات ، وتشتمل على صفات           خصـائص األنبياء وصفا
ميكـن من خالهلا التمييز بني الصادق والكاذب يف دعوى النبوة ، فمثالً من ادعى النبوة يف                 
زمن إمكان البعثة ، واتصف خبصائص األنبياء ، ودعا إىل ما يدعون إليه ، فال شك أنه نيب ؛                 

 . التصافه بتلك الصفات واخلصائص 

                                 
 ) .٤٩٥ - ٦/٤٨٢(اجلواب الصحيح : ، ولالستزادة انظر) ٩٠-٨٩ص (شرح األصفهانية البن تيمية ) ١(
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نبوة ، ومل يكن متصفاً بصفات األنبياء وخصائصهم ، بل أتى مبا يناقضها             ومن ادعى ال  
من الدعوة إىل الكفر والشرك وحنوها ، فإنـه يعلم قطعاً كذبه ، وإن أظهر من اخلوارق ما                 

 .أظهر 

 وهذا الطريق حيتاج فيه إىل مقدمة هامة ، وهي معرفة خصائص النبوة وما يدعو إليه               
وم ، مث ينظر بعد ذلك يف كل شخص بعينه ، فإن اتصف بتلك              األنبـياء علـى سبيل العم     

اخلصـائص فهو صادق وما ال فال  ، ويرى شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن هذه املقدمة معروفة                  
 .عند الناس لتتابع األنبياء عليهم 

والنبوة مشتملة على علوم وأعمال ال بد أن     ’’ : ويقـول شـيخ اإلسـالم رمحه اهللا         
، وهي أشرف العلوم ، وأشرف األعمال ، فكيف يشتبه الصادق فيها            يتصـف الرسول هبا     

بالكاذب ، وال يتبني صدق الصادق ، وكذب الكاذب من وجوه كثرية ، ال سيما والعامل ال  
 . خيلو من آثار نيب من لدن آدم إىل زماننا 

، وقـد علم جنس ما جاءت به األنبياء واملرسلون  وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به           
ومل تزل آثار املرسلني يف األرض ، ومل يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما       

 . جاءت به الرسل ، ويفرقون به بني الرسل وغري الرسل 

فلـو قدر أن رجالً جاء يف زمان إمكان بعث الرسل ، وأمر بالشرك وعبادة األوثان                 
ادة اهللا ، وال باإلميان باليوم اآلخر ، هل         وإباحـة الفواحش والظلم والكذب ، ومل يأمر بعب        

 كان مثل هذا حيتاج أن يطالب مبعجزة ؟ أو يشك يف كذبه أنه نيب ؟ 



    ٢٨٨       املعجزات__________________________________________________________________  

 

ولـو قدر أنه أتى مبا يظن أنه معجزة ، لعلم أنه من جنس املخاريق أو الفنت واحملنة ؛                   
للعلم بأن دعواه   وهلـذا ملا كان الدجال يدعى اإلهلية ، مل يكن ما يأيت به داالً على صدقه ؛                  

  .)١(‘‘ممتنعة يف نفسها ، وأنه كذاب 

 الـتأمل والنظر فيما جاءت به األنبياء وأخربت به ، وما فيه من احلكمة واإلتقان                 -٣
واهلدى ، وما يشتمل عليه من أنواع اخلريات ، وحماسن األخالق ، ومجيل الصفات وحنوها               

ضرورية  وهي استحالة صدور مثل هذا       مـن األمور ، فإن من تأمل ذلك فإنه خيرج بنتيجة            
 . الكالم عن الكذاب املفتري على اهللا تعاىل أو اجلاهل الضال 

من تأمل ما جاء به الرسل عليهم السالم فيما         ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
أخـربت بـه ، ومـا أمرت به ، علم بالضرورة أن مثل هذا ال يصدر إال عن أعلم الناس                      

  . وأصدقهم وأبرهم

وأن مـثل هـذا ميتـنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب مفتر على اهللا  خيرب عنه                  
بالكـذب الصريح ، أو خمطئ جاهل ضال يظن أن اهللا تعاىل أرسله ومل يرسله ؛ وذلك ألن                  
فيما أخربوا به وما أمروا به من اإلحكام واإلتقان وكشف احلقائق وهدي اخلالئق وبيان ما               

عن معرفته تفصيالً ، ما يبني أم من العلم  واملعرفة واخلربة يف            يعلمـه العقـل مجلة ويعجز       
 . الغاية اليت باينوا هبا أعلم اخللق ممن سواهم 

فيمتـنع أن يصـدر مثل ذلك عن جاهل ضال ، وفيها من الرمحة واملصلحة واهلدى                
 بار  واخلري وداللة اخللق على ما ينفعهم  ومنع ما يضرهم ، ما يبني أن ذلك صدر عن راحم                 

 . يقصد غاية اخلري واملنفعة للخلق 

                                 
 ) .٩٣ ، ٩١ص (شرح األصفهانية البن تيمية ) ١(
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وإذا كان ذلك يدل على كمال علمهم ، وكمال حسن قصدهم ، فمن مت علمه ومت                
حسن قصده امتنع أن يكون كاذباً على اهللا ، يدعي عليه هذه الدعوى العظيمة اليت ال يكون                 

  .)١( ‘‘أفجر من صاحبها إذا كان كاذباً متعمداً ، وال أجهل منه إن كان خمطئاً

                                 
 ) .١٠٥ص (تيمية شرح األصفهانية البن ) ١(



 

 

 

 
 
 

 املبحث الثا�ي

 الكرامـــــات
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 الكرامــــات

الكرامات مجع كرامة ، والكرامة من جنس املعجزة ، ورمبا أطلق عليها مسمى معجزة               
معجزات األولياء ، وهذا اصطالح جرى عليه كثري من الناس ، واملقصود منه أا              : فـيقال 

ياء ، وهلذا أدخلها بعض أهل العلم ضمن آيات         معجزات لألنبياء ، ألن سببها هو اتباع األنب       
  .)١(األنبياء ومعجزام ، وقد تقدم فيما سـبق إشارة إىل هذه القضية

ومن أصول أهل السنة واجلماعة اإلميان بكرامات األولياء ، وما جيري على أيديهم من              
 . خوارق العادات ، خالفاً ملن أنكرها من أهل البدع 

التصديق : ومن أصول أهل السنة واجلماعة      ’’ : ه اهللا   يقـول شـيخ اإلسـالم رمح      
بكـرامات األولـياء ومـا جيـري اهللا على أيديهم من خوارق العادات يف أنواع العلوم                  
واملكاشـفات ، وأنـواع القـدرة والتأثريات كاملأثور عن سالف األمم يف سورة الكهف                

قرون األمة ، وهي موجودة     وغريهـا ، وعن صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني وسائر            
  .)٢(‘‘فيها إىل يوم القيامة 

 :أنواع الكرامات

 :والكرامات أنواع متعددة ، وهي من جنس أنواع املعجزات ، فمنها 

 ما هو من باب القدرة والتأثري ، مثل قصة الذي عنده علم الكتاب كما يف قصة                 -١

‰    tΑ$s%  $pκš:   يف إحضار عرش بلقيس ، قال تعاىل       نيب اهللا سليمان     r'̄≈ tƒ  (# àσ n=yϑø9 $#  öΝ ä3•ƒr&  © É_‹ Ï? ù'tƒ 

$pκÅ−öyèÎ/  Ÿ≅ ö6s%  βr&  ’ÏΤθè? ù'tƒ  š⎥⎫ ÏϑÏ=ó¡ ãΒ  ∩⊂∇∪  tΑ$s%  ×MƒÍø Ïã  z⎯ ÏiΒ  Çd⎯ Åfø9 $#  O$tΡ r&  y7‹ Ï?# u™  ⎯Ïµ Î/  Ÿ≅ ö6s%  βr&  tΠθà) s? 

⎯ ÏΒ  y7 ÏΒ$s) ¨Β  (  ’ÏoΤÎ) uρ  Ïµ ø‹n=tã  ;“ Èθs) s9  ×⎦⎫ ÏΒ r&  ∩⊂®∪  tΑ$s%  “ Ï%©!$#  …çν y‰Ζ Ïã  ÒΟù=Ïæ  z⎯ ÏiΒ  É=≈ tGÅ3ø9 $#  O$tΡ r&  y7‹ Ï?# u™  ⎯Ïµ Î/ 

                                 
 ) .٤/٣٦(منهاج السنة البن تيمية : ، وانظر ) ٢٦٨ص : (انظر ) ١(
 ) .٣/١٥٦( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -العقيدة الواسطية البن تيمية ) ٢(
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Ÿ≅ ö6s%  βr&  £‰ s? ötƒ  y7 ø‹s9 Î)  y7 èùösÛ  4  )كما يف قوله تعاىل    ، وقصة مرمي     )١  :  $yϑ̄=ä.  Ÿ≅ yz yŠ  $yγøŠn=tã 

$§ƒÍx. y—  z># uósÏϑø9 $#  y‰ y ùρ  $yδ y‰Ζ Ïã  $]%ø— Í‘  (  tΑ$s%  ãΛ uq öyϑ≈ tƒ  4’̄Τr&  Å7 s9  # x‹≈ yδ  (  ôM s9$s%  uθèδ  ô⎯ ÏΒ  Ï‰Ζ Ïã  «!$#  (  ¨βÎ) 

©!$# ä− ã— ötƒ ⎯ tΒ â™ !$t± o„ Î ötóÎ/ A>$ |¡ Ïm )وقصة أهل الكهف وهي مشهورة وحنوها )٢ ،  . 

 ، وإخبار أيب    )٣ ( يف قصة سارية    مثل قول عمر    ما هو من باب العلم واملكاشفة ،       -٢
 ، ومثل قول أحد تالمذة شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن علم            )٤( بـأن ببطن زوجته أنثى     بكـر 

إن شاء اهللا ليقيمن اهللا سبحانه لنصر هذا الكالم ونشره وتدوينه            وواهللا  ’’ : الشيخ ومؤلفاته   
                                 

 ) .٤٠-٣٨(سورة النمل آية رقم ) ١(
 ) . ٣٧(سورة آل عمران آية رقم ) ٢(
ة بن زنيم بن عبداهللا الدئلي ، صحايب ، أسلم وحسن إسالمه ، واله عمر على جيش وسريه إىل فارس سنة                     ساري)  ٣(

 ) .٢/٢(، اإلصابة البن حجر ) ٤/٢٤٦(اإلكمال البن ماكوال : انظر.  هـ ٢٣
 قال فبينا   وقصة عمر مع سارية يرويها عبداهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب بعث جيشاً وأمر عليهم رجال يدعى سارية                  

فقدم رسول اجليش    :  يا ساري اجلبل ، يا ساري اجلبل ، قال        :  عمر خيطب الناس يوما قال فجعل يصيح وهو على املنرب         
ياساري اجلبل ، يا ساري اجلبل ، فأسندنا        :  يا أمري املؤمنني ، لقينا عدونا فهزمناهم ، فإذا بصايح يصيح          :  فسأله ، فقال  

هذه القصة رواها عبداهللا    .   إنك كنت تصيح بذلك      - يعين بن اخلطاب     - فقيل لعمر    ظهورنا باجلبل ، فهزمهم اهللا ،     
بإسناد قال عنه ابن كثري يف البداية       )  ٣٣١-١/٣٢٩(ابن أمحد يف زياداته على كتاب اإلمام أمحد فضائل الصحابة            

ناد حسن  ، ورواها     وهو إس ):  ٢/٣(هذا إسناد جيد حسن ، وقال عنه ابن حجر يف اإلصابة            )  :  ٧/١٣١(والنهاية  
/٧(بإسناد فيه نظر كما قال ابن كثري يف البداية والنهاية           )  ١٢٢-١٢٠ص  (الاللكائي يف كرامات أولياء اهللا عز وجل        

، وابن عساكر يف تاريخ دمشق كما       )  ٢٥٣٨(ح)  ١٣٣١-٧/١٣٣٠(، ويف شرح أصول اعتقاد أهل السنة        )  ١٣١
قد ذكر ابن كثري هلذه القصة طرقاً متعددة يف البداية والنهاية ، وقال         ، و )  ٩/١٨٤(يف خمتصر تاريخ دمشق البن منظور       

 .  فهذه طرق يشد بعضها بعضاً ): ٧/١٣٢(
:  حنلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة ، قال             إن أبا بكر الصديق     :  عن عائشة قالت  )  ٤(

 ، وال أعز علي فقراً منك ، إين كنت حنلتك جذاذ عشرين وسقاً ،               واهللا يا بنية ما من الناس أحب إيل غىن بعدي منك          
فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك ، وإمنا هو اليوم مال وارث ، وإمنا مها أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب اهللا                      

ذو بطن بنت   :  بكريا أبة لو كان كذا وكذا لتركته ، إمنا هي أمساء فمن األخرى ؟ فقال أبو                 :عز وجل ، قالت عائشة      
وابن سعد يف   )  ٩/١٠١(وعبدالرزاق يف مصنفه    )    ٢/٧٥٢(هذه القصة رواها مالك يف املوطأ       .  خارجة أراها جارية    

ص (، والاللكائي يف كرمات أولياء اهللا عز وجل         )  ٤/٨٨(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار       )  ٣/١٤٥(الطبقات  
 ) .٦/١٦٩(، والبيهقي يف السنن الكربى ) ١١٧
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وتفهمـه ، واسـتخراج مقاصـده ، واستحسان عجائبه وغرائبه ، رجاالً هم إىل اآلن يف                 
  .)١(‘‘أصالب آبائهم 

 مـا هو من باب الغىن ، مثل استغناء بعض الصاحلني عن املال واجلاه والسلطان                -٣
 .  والغىن وحنو ذلك 

وأما املعجزات اليت لغري األنبياء من بـاب الكشف        ’’ :  شيخ اإلسالم رمحه اهللا      يقول
ى ،   بـأن ببطن زوجته أنث     ، وإخبـار أىب بكر     يف قصة سـارية   والعلـم ، فمثل قول عمر     

 ، وقصـة صـاحب    )٢( مبــن خيـرج مـن ولـده فيكون عـادالً       وإخـبـار عمـر   
والقـدرة مثـل قصـة الذي عنـده عـلم       . )٣(موســى يف علمـه حبـال الغـالم     

 )٤(مـن الكتـاب ، وقصـة أهـل الكهف ، وقصـة مرمي ، وقصـة خـالد بن الوليد             
                                 

هذه من  :  ، أقول )  ١٠٢ص  ( ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية          -رسالة شهاب الدين بن مري      )  ١(
كرامات الشيخ شهاب الدين رمحه اهللا ، يقول هذا الكالم يف وقت كانت تالحق فيه مؤلفات شيخ اإلسالم                       

فات ومستخرج وحمقق وجامع ومستنبط     وتالمذته وفتاواه واختياراته ، ويف عصرنا احلاضر انظر كم دارس لتلك املؤل           
وخمرج ، وهذا حتقيق ملا قاله الشيخ رمحه اهللا ، وهذا البحث ما هو إال جزء من تلك البحوث والدراسات ، سبقته                       

 . أحباث كثرية وسيأيت بعده الكثري منها مبشيئة اهللا تعاىل 
هذا األثر رواه   .   ، كما ملئت جوراً        ليت شعري من ذو الشني من ولدي الذي ميلؤها عدالً         :   قال عن عمر   )  ٢(

/٩(البداية والنهاية   :  ، ولالستزادة انظر  )  ١٣٥ ،   ١/١٢٢(، ونعيم بن محاد يف الفنت       )  ٥/٢٥٤(ابن سعد يف الطبقات     
 .فقد أورد ابن كثري عدة روايات يف هذا املوضوع ) ١٩٦

 ] .٨٠سورة الكهف آية  [ِن فَخِشينآ أَن يرِهقَهما طُغياناً وكُفْراً وأَما الْغالَم فَكَانَ أَبواه مؤِمني:قال تعاىل) ٣(
خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي ، أبو سليمان ، سيف اهللا ، من كبار الصحابة ، كان إسالمه بني احلديبية                      )  ٤(

االستيعاب البن  :  انظر.   هـ   ٢٢   أو ٢١والفتح ، وكان أمرياً على قتال أهل الردة وغريها من الفتوح ، تويف سنة                
 ) . ١٩١ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ١/٤١٢(، اإلصابة البن حجر ) ١/٤٠٥(عبدالرب 

ائتوين به  :  احذر السم ، ال تسقيكه األعاجم ، فقال       :   أنه نزل احلرية على أمري بين املرازبة ، فقالوا له          وقصة خالد   
وهذه القصة رواها أبو يعلى يف مسنده كما يف         .  بسم اهللا ، فلم يضره شيئاً       :  فأيت به فأخذه بيده ، مث اقتحمه ، وقال        

، وقال اهليثمي يف جممع     )  ١٠٦-٤/١٠٥(، والطرباين يف الكبري     )  ٣/٢٣٣(املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي        
ل الصحيح ، وهو مرسل ،      رواه أبو يعلى والطرباين بنحوه ، وأحد إسنادي الطرباين رجاله رجا          )  :  ٩/٣٥٠(الزوائد  

 . ورجاهلما ثقات ، إال أن أبا السفر وأبا بردة بن أيب موسى ملا يسمعا من خالد 
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 ، وأشياء يطول شـرحها ، فإن تعداد        )٢( ،  وأىب مسلم اخلوالين     )١(وسفينة موىل رسول اهللا   
  .)٣(‘‘هذا مثل املطر ، وإمنا الغرض التمثيل بالشيء الذي سـمعه أكثر الناس 

                                 
 ، أبو عبدالرمحن ، خمتلف يف امسه على إحدى وعشرين قوالً ، أصله من فارس اشترته                 سفينة موىل رسول اهللا     )  ١(

االستيعاب : انظر. فينة لكونه محل شيئاً كثرياً يف السفر  ، ولقب سأم سلمة مث اعتقته واشترطت عليه أن خيدم النيب       
 ) .٢٤٥ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ٢/٥٧(، اإلصابة البن حجر ) ٢/١٢٨(البن عبدالرب 
كنت يف البحر ، فانكسرت سفينتنا ، فلم نعرف الطريق ، فإذا أنا باألسد قد                :   يرويها هو فيقول     وقصة سفينة   

 ، وقد أضللنا الطريق فمشى بني       أنا سفينة صاحب رسول اهللا        :  حايب ، فدنوت منه ، فقلت     عرض لنا ، فتأخر أص    
هذه القصة رواها   .  يدي ، حىت وقفنا على الطريق ، مث تنحى ، ودفعين ، كأنه يوريين الطريق ، فظننت أنه يودعنا                     

، واحلاكم ) ٧/٨١(رباين يف الكبري ، والط) ١/٤٣٦(، والروياين يف مسـنده   )  ٣/٢٧١(البزار كما يف كشف األستار      
، )  ١/٣٦٩(، وأبو نعيم يف احللية      )  ١٥٩ص  (، والاللكائي يف كرامات أولياء اهللا عز وجل         )  ٣/٦٠٦(يف املستدرك   

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب ،            :  وقال احلاكم )  ٦/٤٥(والبيهقي يف دالئل النبوة     
   ورجاهلما وثقوا  ، وقال البوصريي يف       ...  رواه البزار والطرباين بنحوه     ):  ٣٦٧-٩/٣٦٦(مع  وقال اهليثمي يف ا
 . رواه أبو يعلى املوصلي بسند ضعيف ؛ لضعف أسامة بن زيد ) : ٧/٢٧٧(إحتاف اخلرية املهرة 

 فلم  ىل النيب   عبداهللا بن ثوب أبو مسلم اخلوالين الزاهد الشامي ، مشهور بكنيته ، وهو ثقة عابد ، رحل إ                  )  ٢(
، )  ٣/٣٧٧(، الكاشف للذهيب    )  ٤/١٩٠(االستيعاب البن عبدالرب    :  انظر.  يدركه ، وعاش إىل زمن يزيد بن معاوية         

 ) .٦٧٣ص (تقريب التهذيب البن حجر 
 : رسول اهللا ؟ قال    أتشهد أن حممداً    :  وقصة أيب مسلم اخلوالين أنه طلبه األسود العنسي ملا ادعى النبوة ، فقال له              

فأمر بنار عظيمة ، فأججت ، وطرح فيها أبو مسلم ، فلم             :  ما أمسع ، قال   :  فتشهد أين رسول اهللا ؟ قال     :  نعم قال 
إن تركت هذا يف بلدك أفسدها عليك ، فأمره بالرحيل ، فقدم املدينة ، وقد قبض رسول                 :  تضره ، فقال له أهل مملكته     

سجد وقام إىل سارية من سواري املسجد يصلي إليها فبصر به             واستخلف أبوبكر ، فعقل راحلته على باب امل         اهللا  
فما فعل عدو اهللا بصاحبنا الذي حرقه       :  من اليمن ، قال   :  من أين الرجل ؟ قال    :   ، فأتاه فقال   عمر بن اخلطاب    

ني عينيه   فقبل ما ب  :  اللهم نعم ، قال   :  نشدتك باهللا أنت هو ؟ قال     :  ذاك عبداهللا بن ثوب ، قال     :  بالنار فلم تضره ؟ قال    
 من  احلمد هللا الذي مل ميتين من الدنيا حىت أراين يف أمة حممد             :  مث جاء به ، حىت أجلسه بينه وبني أيب بكر ، وقال           

الاللكائي يف كتاب كرمات أولياء اهللا عز       :  هذه القصة رواها  .  فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرمحن عليه السالم          
 ) .١٢٩-٢/١٢٨(احللية ، وأبو نعيم يف ) ١٨٢-١٨١ص (وجل 

 ) .١١/٣١٨( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -قاعدة يف املعجزات والكرامات ) ٣(
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اخلوارق منها ما هو من جنس العلم كاملكاشفات ، ومنها ما هو من          ’’ : ويقول أيضاً   
جنس القدرة وامللك كالتصرفات اخلارقة للعادات ، ومنها ما هو من جنس الغىن عن جنس               

  .)١(‘‘ما يعطاه الناس يف الظاهر من العلم والسلطان واملال والغىن 

 كثري من مؤلفاته ، وقد قرر       وقد تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن مسألة الكرامات يف         
يف هـذا الباب أحكاماً كثرية ، سوف أذكر منها ما يتصل بالسببية مع ما يقتضيه احلال من                  

 : مسائل إلكمال هذه القضية ، ومن أهم تلك املسائل 

سـبب الكرامات ، أي سبب حصول الكرامات ، فإنه من املستقر عند أهل              : أوالً  
امات ال بد لـه من سبب ، شأنه يف ذلك شأن بقية            السـنة واجلماعـة أن حصـول الكر       

 : املخلوقات ، والسببية تدخل يف هذا الباب من ناحيتني 

 :فعل اهللا تعاىل ، وهذا له جانبان : األوىل 

جانـب اخللـق باألسباب ، فاهللا جل وعال خيلق باألسباب كما تقدم ،              : أحـدمها 
 املعجزات ليست مستثناة أيضاً ،      والكـرامات ليسـت مستثناة من هذه القاعدة ، كما أن          

ولكـن قد ال نعلم ما ختلق به هذه األمور ، وهذا ال يقدح يف أصل قاعدة اخللق باألسباب؛         
 .ألن ما ال نعلمه من األسباب اليت يتم اخللق هبا أكثر مما نعلمه 

جانب السبب الغائي يف الكرامة ، أي احلكمة املقصودة من الكرامة ، فإن هللا              : واآلخر
عـاىل يف كل أمر حكمةً بالغة ال ميكن للبشر اإلحاطة هبا ، ولكن قد تدرك بعض تفاصيل                  ت

 :تلك األمور ، ومن ِحكَم اهللا تعاىل يف الكرامات 

 .  تأييد الدين -١
 . تعجيل بعض ثواب املؤمنني -٢

                                 
 )١١/٢٩٩( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ) ١(
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 . جلب نعمة أو دفع نقمة -٣
 . زيادة إميان من هو حباجة إىل ذلك أو تقويته -٤
 .ر وابتالء من اهللا لبعض عباده   اختبا-٥

وكذلك خيرقها ألوليائه تارة    ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا عن خرق العادات           
لتأييد دينه بذلك ، وتارة تعجيالً لبعض ثواهبم يف الدنيا ، وتارة إنعاماً عليهم جبلب نعمة أو                 

  .)١(‘‘دفع نقمة أو لغري ذلك 

رف أن الكرامات قد تكون حبسب حاجة الرجل ،         ومما ينبغي أن يع   ’’ :ويقـول أيضاً  
فإذا احتاج إليها الضعيف اإلميان أو احملتاج أتاه منها ما يقوى إميانه ويسد حاجته ، ويكون                
مـن هو أكمل والية هللا منه مستغنياً عن ذلك ، فال يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها                    

تابعني أكثر منها يف الصحابة ، خبالف من        ال لـنقص واليته ، وهلذا كانت هذه األمور يف ال          
  .)٢(‘‘جيري على يديه اخلوارق هلدي اخللق وحلاجتهم فهؤالء أعظم درجة  

خوارق العادات اليت تسميها العامة كرامة ليست عند أهل التحقيق          ’’ : ويقول أيضاً   
إمنا هي مما يبتلي    كرامة مطلقاً ، بل يف احلقيقة الكرامة هي لزوم االستقامة وهى طاعة اهللا ، و              

اهللا به عبده ، فإن أطاعه هبا رفعه ، وإن عصاه هبا خفضه ، وإن كانت من آثار طاعة أخرى                    
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 ) .١/٣٦٢(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ) ١(
املصدر :  وانظر)  .  ١١/٢٨٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       - وأولياء الشيطان    الفرقان بني أولياء الرمحن   )  ٢(

  ) .٣٠٠-١١/٢٩٨(السابق 
 ) .١٧-١٦(سورة اجلن آية رقم ) ٣(
 ضمن جمموع فتاوى شيخ     -التحفة العراقية   :  وانظر)  ١/١٦٦( ضمن جامع الرسائل     -قاعدة يف احملبة البن تيمية      )  ٤(

 ) .١٠/٣٠(اإلسالم 
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فعل العبد ، فالكرامات ال حتصل لكل فرد من املسلمني ، بل إمنا             : لثانـية الناحـية ا  
حتصل لبعض الصاحلني واألخيار سواء كان من هذه األمة أو من األمم السابقة ، وسببها هو                

 .اإلميان والتقوى 

كرامات األولياء البد أن يكون سببها اإلميان   ’’ : يقـول شـيخ اإلسـالم رمحه اهللا         
  .)١(‘‘والتقوى 

مث القـول يف هذا السبب كالقول يف األسباب عامة ، فتنطبق عليه ضوابط السببية من        
حـيث عدم االستقالل ، فليس كل من آمن واتقى خرقت له العادة وحصلت الكرامة ، بل         

 . حصوهلا خيضع ألسباب أخرى مع هذا السبب ، وقد سبق اإلشارة إىل بعضها آنفاً 

لى الكرامة ، فمن خالله نستطيع أن حنكم على         وهـذا السـبب هو معيار احلكم ع       
الكرامة وغريها من اخلوارق حبمد أو ذم ، فإنه ينظر يف سببها ، وفيما تؤدي إليه ، فإن كان                   
سـببها شرعياً ، وهو اإلميان والتقوى ، ونتيجتها شرعية ، فأدت إىل فعل األوامر واجتناب                

ية ، فهي مذمومة ، وإن كانت األسباب        النواهي فهي حممودة ، وإن كانت أسباهبا غري شرع        
 والنتيجة مباحة فالكرامة من املباحات ، وإن كانت األسباب شرعية والنتيجة غري             شـرعية 

 . شرعية كانت وباالً على صاحبها 

وإمنا الكمال يف الوالية أن يستعمل خرق العادات        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
األمر والنهى الشرعيني ، مع حصوهلما بفعل املأمور وترك احملظور ، فإذا حصلت             يف إقامـة    

بغـري األسـباب الشرعية فهي مذمومة ، وإن حصلت باألسباب الشرعية لكن استعملت              
ليتوصـل هبـا إىل حمرم كانت مذمومة ، وإن توصل هبا إىل مباح ال يستعان به على طاعة                    

 إن حصلت بالسبب الشرعي ، واستعني هبا على فعل          كانـت لألبـرار دون املقربني ، وأما       
يف أسباهبا   : األمـر الشرعي ، فهذه خوارق املقربني السابقني ، فال بد أن ينظر يف اخلوارق              

                                 
 ) .١١/٣٠٢( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -قان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان الفر) ١(
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يف مستخرجها ،   : وغاياـا ، من أين حصلت ؟ وإىل ماذا أوصلت ؟ كما ينظر يف األموال              
  .)١(‘‘ومصروفها 

 الكرامة شرعية وتؤدي إىل أمر حمرم ؟فإن قيل كيف ميكن أن تكون أسباب 

هذا اإلشكال قد أجاب عنه شيخ اإلسالم رمحه اهللا ، فقد شبه هذه          : فاجلواب أن يقال  
املسـألة مبن جاهد العدو وغنم غنيمة ، مث أنفقها يف معصية اهللا تعاىل ، فتكون تلك الغنيمة                  

 . وباالً عليه 

لياء إمنا يستعملون هذه الكرامات حبجة      وأكابر األو ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
للـدين أو حلاجة للمسلمني ، واملقتصدون قد يستعملوا يف املباحات ، وأما من استعان هبا                
يف املعاصـي فهو ظامل لنفسه متعد حد ربه ، وإن كان سببها اإلميان والتقوى ، فمن جاهد                  

وإن ناله بسبب عمل صاحل فإذا      العـدو فغنم غنيمة فأنفقها يف طاعة الشيطان ، فهذا املال            
  .)٢(‘‘أنفقه يف طاعة الشيطان كان وباالً عليه 

وإذا ظهر أن سبب الكرامة اإلميان والتقوى ، فإن هذا األمر ال يقتضي من العبد طلب                
الكـرامة أو السعي إليها ، فتكون من أكرب مهه واية سعيه ، بل الواجب عليه االستقامة ،                  

اً ، وهي أعظم كرامة يناهلا املرء يف حياته ؛ ألن الكرامة خبرق العادة     فهـي املطلوبة منه شرع    
 قد تكون ابتالء من اهللا تعاىل لعباده ، والعبد ال يدري أيسعد هبا ، أم يشقى ؟ 

الكرامة لزوم االستقامة ، وأن اهللا مل يكرم عبده          ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
ويرضاه ، وهو طاعته وطاعة رسوله ومواالة أوليائه          بكرامة أعظم من موافقته فيما حيبه        

    Iωr&  χ:  ومعاداة أعدائه ، وهؤالء هم أولياء اهللا الذين قال اهللا فيهم            Î)  u™ !$uŠÏ9 ÷ρ r&  «!$#  Ÿω 
                                 

 ) .٥٠٠-١٠/٤٩٩( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -شرح كلمات لعبدالقادر يف فتوح الغيب ) ١(
 ) .١/١٧٧( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -قاعدة يف التوسل والوسيلة ) ٢(
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î∃ öθyz  óΟÎγøŠn=tæ  Ÿωuρ  öΝ èδ  šχθçΡ u“ øts†  )فإن كانوا موافقني له فيما أوجبه عليهم فهم من           )١ 

املقتصدين ، وإن كانوا موافقني فيما أوجبه وأحبه فهم من املقربني ، مع أن كل واجب                  
 . حمبوب وليس كل حمبوب واجباً 

لك وأما ما يبتلى اهللا به عبده من السراء خبرق العادة أو بغريها أو بالضراء فليس ذ                 
ألجل كرامة العبد على ربه ، وال هوانه عليه ، بل قد يسعد هبا أقوام إذا أطاعوه يف ذلك ،                    

  $̈Β:  وقد يشقى هبا قوم إذا عصوه يف ذلك ، قال اهللا تعاىل            r'sù  ß⎯≈ |¡Ρ M}$#  # sŒÎ)  $tΒ  çµ8 n=tGö/ $#  …çµ š/ u‘ 

…çµ tΒ uø. r'sù  …çµ yϑ̈ètΡ uρ  ãΑθ à) uŠsù  ú†Ïn1 u‘  Ç⎯ tΒ uø. r&  ∩⊇∈∪  !$̈Β r& uρ  # sŒÎ)  $tΒ  çµ8 n=tGö/ $#  u‘ y‰ s) sù  Ïµ ø‹n=tã  …çµ s%ø— Í‘  ãΑθ à) uŠsù  þ’Ïn1 u‘ 

Ç⎯ sΨ≈ yδ r& ∩⊇∉∪ ξx. ( )٣( ‘‘)٢(.  

 :الفرق بني كرمات األولياء ومعجزات األنبياء : ثانياً 

لقد تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن الفروق بني الكرامات واملعجزات ، وعدد كثرياً              
 :رقة من كتبه ، ومن أبرز تلك الفروق ما يلي منها ، يف مواضع متف

آيات كربى ، وآيات    :  أن معجـزات األنبـياء من حيث القدر واجلنس نوعان          -١
صغرى ، فالكربى خمتصة باألنبياء كانشقاق القمر والقرآن وقلب العصا حية وانفالق البحر              

تكثري الطعام وجد   وحنوها ، أما الصغرى فقد تكون للصاحلني لكن ليس بقدر املعجزات ، ف            
  ، فقد أطعم جيشاً من طعام يسري ، ووجد لبعض الصاحلني لكن ليس هبذا القدر ، للنيب 

وغريه صارت النار عليهم برداً وسالماً        وكـذلك نار اخلليل ، فإن أبا مسلم اخلوالين        
 ، فأبو مسلم مشارك للخليل يف جنس اآلية ،           يف عظمتها  لكن مل تكن مثل نار إبراهيم       

                                 
 ) .٦٢(سورة يونس آية رقم ) ١(
 ) .١٧-١٥(سورة الفجر آية رقم ) ٢(
الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء     :  ، وانظر )  ٣٠-١٠/٢٩( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -التحفة العراقية   )  ٣(

 ) .١١/٢٩٨( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -الشيطان 
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كمـا هو مشارك يف جنس اإلميان ، لكن ما امتاز به اخلليل من ذلك ال مياثله فيه أبو مسلم                    
 .وأمثاله 

إما من حيث اجلنس ، أو من حيث القدر         : املقصود أن األنبياء هلم اختصاص باملعجزة     
 . والكيفية 

ما كرامات األولياء فهي أيضاً من آيات األنبياء ،         وأ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 . فإا إمنا تكون ملن يشهد هلم بالرسالة ، فهي دليل على صدق الشاهد هلم بالنبوة 

وأيضـاً فإن كرامات األولياء معتادة من الصاحلني ، ومعجزات األنبياء فوق ذلك ،              
خروج الدابة من صخرة ، مل      فانشـقاق القمـر واإلتيان بالقرآن ، وانقالب العصا حية ، و           

يكـن مثله لألولياء ، وكذلك خلق الطري من الطني ، ولكن آيام صغار وكبار ، كما قال                  

‘ çµ1u: تعاىل r'sù sπ tƒFψ $# 3“ u ö9 ä3ø9 $# )مد   فلله تعاىل آية كبرية وصغرية ، وقال عن نبيه حم          )١  

ô‰ s) s9 3“ r& u‘ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ Ïµ În/ u‘ #“ u ö9 ä3ø9 $# )٢( .  

فاآليـات الكربى خمتصة هبم ، وأما اآليات الصغرى فقد تكون للصاحلني مثل تكثري              
 أنه   لكن مل يوجد كما وجد للنيب        الطعـام ، فهـذا قد وجد لغري واحد من الصاحلني ،           

أطعم اجليش من شيء يسري ، فقد يوجد لغريهم من جنس ما وجد هلم ، لكن ال مياثلون يف                   
قدره ، فهم خمتصون ، إما جبنس اآليات فال يكون ملثلهم كاإلتيان بالقرآن وانشقاق القمر ،                

طري ، وإما بقدرها    وقلـب العصـا حـية ، وانفالق البحر ، وأن خيلق من الطني كهيئة ال               
 وغريه صارت النار عليهم برداً وسالماً ، لكن وكيفيتها ، كنار اخلليل فإن أبا مسلم اخلوالين

مل تكـن مثل نار إبراهيم يف عظمتها كما وصفوها ، فهو مشارك للخليل يف جنس اآلية ،                  
                                 

 ) .٢٠(سورة النازعات آية رقم ) ١(
 ) .١٨(سورة النجم آية رقم ) ٢(
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ة اهللا وتوحيده ، ومعلوم أن الذي امتاز به اخلليل من           كمـا هو مشارك يف جنس اإلميان حمب       
  . )١(‘‘هذا ال مياثله فيه أبو مسلم وأمثاله 

 الكـرامات تـنال باألعمال الصاحلة من الدعاء والعبادة وحنوها ، وإن كان هذا               -٢
السـبب لـيس مستقالً بالتأثري ، بل هو حباجة إىل أسباب أخرى معه ، خبالف معجزات                 

ـ    ا ال تنال بأي عمل مطلقاً ، فمهما عمل املرء واجتهد فإنه ال ينال بذلك أي                األنبـياء فإ
 . معجزة 

وهذه تنال بالصالح بدعائهم     ’’ :يقـول شـيخ اإلسـالم رمحه اهللا عن الكرامات           

≅ öوعبادم ، ومعجزات األنبياء ال تنال بذلك ولو طلبها الناس حىت يأذن اهللا فيها                è% $yϑ̄Ρ Î) 

àM≈ tƒFψ $# y‰Ζ Ïã «!$# ( ) ٢( ،   ö≅ è% χ Î) ©!$# î‘ ÏŠ$s% #’n? tã βr& tΑ Íi” t∴ ãƒ Zπ tƒ# u™ )٤( ‘‘)٣(.  

 املعجزات تستلزم عصمة األنبياء عليهم الصالة والسالم يف كل ما يقولونه               -٣
ويبلغونه عن اهللا تعاىل ، بينما الكرامة ال تستلزم عصمة الويل ، فقد خيطئ وقد يضل ، وهلذا                  

 .  صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني ال جيب اتباعه ، بل جيب اتباع األنبياء

وجود الكرامات على أيدي الصاحلني ال توجب أن        ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
يكونوا معصومني كاألنبياء ، لكن يكون الرجل صاحلاً ولياً هللا ولـه كرامات ، ومع هذا                

أو فيما يفهمه من    فقد يغلط وخيطئ فيما يظنه ، أو فيما يسمعه ويرويه ، أو فيما يراه ،                 
 . الكتب 

                                 
 ) .٤٠٤-٢/٨٠١(النبوات البن تيمية ) ١(
 ) .١٠٩(سورة األنعام آية رقم ) ٢(
 ) .٣٧(سورة األنعام آية رقم ) ٣(
 ) .١/٥٦٠(النبوات البن تيمية ) ٤(
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وهلذا كان كل من سوى األنبياء يؤخذ من قوهلم ويترك ، خبالف األنبياء صلوات اهللا               
عليهم أمجعني ، فـإنه جيب تصـديقهم يف كـل مـا أخربوا به مـن الغيب ، وطاعتهم               

 . يف كل ما أمروا به 

ما يأيت به غريهم قال     وهلذا أوجب اهللا اإلميان مبا أوتوه ومل يوجب اإلميان جبميع            

#)  :  تعاىل ûθä9θè%  $̈Ψ tΒ# u™  «!$$Î/  !$tΒ uρ  tΑ Í“Ρ é&  $uΖ øŠs9 Î)  !$tΒ uρ  tΑ Í“Ρ é&  #’n<Î)  zΟ↵ Ïδ¨uö/ Î)  Ÿ≅ŠÏè≈ oÿ ôœÎ) uρ  t,≈ ysó™ Î) uρ  z>θà) ÷ètƒuρ 

ÅÞ$t6ó™ F{ $# uρ  !$tΒ uρ  z’ÏAρ é&  4© y›θãΒ  4© |¤ŠÏã uρ  !$tΒ uρ  z’ÏAρ é&  šχθ–ŠÎ; ¨Ψ9 $#  ⎯ ÏΒ  óΟÎγÎn/ §‘  Ÿω  ä− Íhx çΡ  t⎦ ÷⎫ t/  7‰ tnr&  óΟßγ÷Ψ ÏiΒ 

ß⎯ øtwΥ uρ …çµ s9 tβθ ãΚ Ï=ó¡ ãΒ )٢( ‘‘)١( .  

اء ورفعة هلم بصورة مطلقة ، بينما كرامات األولياء ليست           املعجزات كرامة لألنبي   -٤
كرامة مطلقة ، بل ينطبق عليها كل ما ينطبق على غريها من النعم اليت ينعمها اهللا على عباده         
فـإن اسـتعان هبـا على الطاعة واخلري واهلدى ، كانت خرياً يف حقه ورفعة ملرتلته ، وإن                   

ألمور املباحة ، وإن استعان هبا على احملرمات كانت         اسـتعان هبا على املباحات كانت من ا      
 .وباالً عليه  

ومجيع ما يؤتيه اهللا لعبده من هذه األمور إن استعان          ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    
بـه على ما حيبه اهللا ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره اهللا به ورسوله ، ازداد بذلك                  

 . له وعلت درجته رفعة وقرباً إىل اهللا ورسو

وإن اسـتعان بـه على ما ى اهللا عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش ، استحق      
بذلك الذم والعقاب ، فإن مل يتداركه اهللا تعاىل بتوبة أو حسنات ما حية وإال كان كأمثاله                 

  .)٣(‘‘من املذنبني 

                                 
 ) .١٣٦(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .٢/٣٤٤(اجلواب الصحيح البن تيمية ) ٢(
 ) .١١/٢٩٩(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن -الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ) ٣(
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 : الفرق بني كرامات األولياء وخوارق السحرة والكهان : ثالثاً 

د تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن الفروق بني كرامات األولياء وخوارق السحرة             لق
والكهـان يف مواضـع متفرقة من كتبه ، ذلك أن من الناس من اشتبه عليه األمرين فخلط                  
بيـنهما ، بـل وجعلهما جنساً واحداً ، األمر الذي ترتب عليه ضالل بعض الزهاد والعباد                  

الشياطني تتصور بصور بعض العباد ، وتعني من يستغيث هبم           وإضـالهلم لغريهم ، ذلك أن       
أو يـنذر هلم أو يدعوهم ، فتحسن هلم الشرك والضالل ، واجلاهل من هؤالء يظن أن هذا                  
مـن كرامات الصاحلني ، وقد يوصي اتباعه باالستغاثة به حىت بعد موته ، فيقع يف الشرك                  

أمهية معرفة الفرق بني كرامات األولياء       هـو وأتباعه من حيث ال يشعرون ، ومن هنا تأيت            
 . وخوارق السحرة والدجالني وتلبيسات الشياطني 

أعرف غري واحد من الشيوخ األكابر الذين فيهم        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
: صدق وزهد وعبادة ، ملا ظنوا هذا من كرامات الصاحلني صار أحدهم يوصى مريديه يقول              

أنا أفعل بعد   : ة فليستغث يب وليستنجدىن وليستوصين ، ويقول      إذا كانـت ألحـدكم حاج     
موتـى ما كنت أفعل يف حيايت ، وهو ال يعرف أن تلك شياطني تصورت على صورته  ؛                   
لتضله وتضل أتباعه ، فتحسن هلم اإلشراك باهللا ودعاء غري اهللا واالستغاثة بغري اهللا ، وأا قد                 

بك ما كنا نفعل هبم يف حياتك ، فيظن هذا من تلقـى يف قلـبه أنا نفعل بعد موتك بأصحا       
  .)١(‘‘خطاب إهلي ألقي يف قلبه ، فيأمر أصحابه بذلك 

 :ومن طرق متييز كرامات األولياء عن خوارق الشياطني 

 النظـر يف سـبب ذلك اخلارق ، وفيما يؤدي إليه ، فإن كان سببه اتباع الشرع                   -١
إىل مثل ذلك ، فهو من كرامات األولياء ، وإن   بامتـثال األوامر واجتناب النواهي  ، وأدى         

                                 
 ) .١٧/٤٥٧( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -تفسري سورة اإلخالص ) ١(
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كـان سببه خمالفة الشرع من الشرك والظلم والفسق واملعاصي وحنوها ، فهو من اخلوارق               
 . الشيطانية وليس من الكرامات الرمحانية 

كرامات األولياء سببها اإلميان والتقوى ، واألحوال       ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      

≅    ö:  ا ما ى اهللا عنه ورسوله ، وقد قال تعاىل         الشيطانية سببه  è%  $yϑ̄Ρ Î)  tΠ§xm  }‘În/ u‘  |·Ïm¨uθx ø9 $# 

$tΒ  uyγsß  $pκ÷] ÏΒ  $tΒ uρ  z⎯ sÜt/  zΝ øO M}$# uρ  z© øö t7ø9 $# uρ  Î ötóÎ/  Èd, y⇔ ø9 $#  βr& uρ  (#θä. Î ô³è@  «!$$Î/  $tΒ  óΟs9  öΑ Íi” t∴ ãƒ  ⎯Ïµ Î/ $YΖ≈ sÜù=ß™ βr& uρ 

(#θä9θà) s? ’n? tã «!$# $tΒ Ÿω tβθ çΗ s>÷ès? )١( .  

فالقول على اهللا بغري علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمه اهللا تعاىل ورسوله ، فال               
 .  لكرامة اهللا تعاىل بالكرامات عليها تكون سبباً

فإذا كانت ال حتصل بالصالة والذكر وقراءة القرآن ، بل حتصل مبا حيبه الشيطان ،                
وباألمور اليت فيها شرك كاالستغاثة باملخلوقات ، أو كانت مما يستعان هبا على ظلم اخللق ،                

 . لرمحانية وفعل الفواحش ، فهي من األحوال الشيطانية ال من الكرامات ا

ومن هؤالء من إذا حضر مساع املكاء  والتصدية يتنـزل عليه شيطانه ، حىت حيمله يف                
اهلواء ، وخيرجه من تلك الدار ، فإذا حصل رجل من أولياء اهللا تعاىل طرد شيطانه فيسقط                  

  . )٢(‘‘كما جرى هذا لغري واحد 

عاىل وتوحيده وقراءة    ومـن طرق متييز الكرامات عن خوارق الشياطني ذكر اهللا ت           -٢
القـرآن ال سـيما قوارع القرآن وآية الكرسي ، فإا تقوي الكرامات ، وتبطل أو تضعف                

 . اخلوارق الشيطانية 

                                 
 ) .٣٣(سورة األعراف آية رقم ) ١(
 ) .١١/٢٨٧( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ) ٢(
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وهذه األحوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر        ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
تبطل عامة هذه اخلوارق اهللا وتوحـيده ، وقرئت قوارع القرآن ال سيما آية الكرسي ، فإا              
  .)١(‘‘الشيطانية ، وأما آيات األنبياء واألولياء فتقوى بذكر اهللا وتوحيده 

 ومـن طـرق متييـز الكرامة عن اخلارق الشيطاين إمكان املعارضة ، فكرامات               -٣
الصاحلني ال ميكن معارضتها مبثلها ، وال بأقوى منها ؛ ألا كلها تسري يف اجتاه واحد ، فهي                  

ضـد وتتساند مع بعضها ، خبالف خوارق الدجالني ، فإنه قد يعارض بعضها بعضاً ،                تتعا
 .وينتج عنها إما قتل أو إمراض أو سلب حال أو حنو ذلك مما حيصل مثله بني الدجالني 

ما يأيت به السحرة والكهان وكل خمالف للرسل        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
 .  كما هو الواقع ملن عرف هذا الباب متكن معارضته مبثله وأقوى منه ،

 . وآيات األنبياء ال ميكن أحد أن يعارضها ال مبثلها وال بأقوى منها 

وكـذلك كـرامات الصاحلني ال تعارض ال مبثلها وال بأقوى منها ، بل قـد يكون                
لكنها متصادقة متعاونة على مطلوب واحد وهو عبادة        ... بعضـها آيـات أكرب من بعض       

يق رسـله ، فهي آيات ودالئل وبراهني متعاضدة على مطلوب واحد ، واألدلة              اهللا وتصـد  
 . بعضها أدل وأقوى من بعض 

إما :  الذين يتحاسدون ويتعادون ويقهر بعضهم بعضاً خبوارقه       -وهلـذا كان املشايخ     
 خوارقهم شيطانية   -بقـتل وإمـراض ، وإما بسلب حاله وعزله عن مرتبته وإما غري ذلك               

  .)٢(‘‘ األنبياء واألولياء ليست من آيات

                                 
  .)٢/١٠٣٠(النبوات البن تيمية : انظر ) ١(
 ) .٢/١٠٨٢(النبوات البن تيمية ) ٢(



 

 

 

 

 الفصل الرابع

 الســببية والطبائع
 :وفيه مبحثان 

 . صفات األفعال : املبحث األول

 .طبائع األشياء : املبحث الثا�ي 

 

 

 



    ٣٠٧   السببية والطبائع  _____________________________________________________________  

 

 متهيد

يعتـرب موضوع السببية والطبائع من املوضوعات املهمة يف العقيدة ، فهو ميس جوانب              
اعة ، فهذا املوضوع له ارتباط وثيق مبسألة صفات اهللا          خطـرية يف عقيدة أهل السنة واجلم      

تعاىل ، وخاصة مسألة احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا ، إضافة إىل قضية اإلرادة واملشيئة وما                
فـيها من مسائل ، وأيضاً مسألة املعاد وما قرره أهل السنة واجلماعة فيه كما سيتبني ذلك                 

 . كله خالل هذا الفصل 

ئل هذا الفصل قضية صفات األفعال وطبائع األشياء ، فهاتان املسألتان           ومن أبرز مسا  
هلمـا ارتباط أساسي بقضية السببية ، فهما تعتربان جزءاً مهماً من السببية املوجودة يف هذا                
العـامل ، وقد رتب الشارع احلكيم عليهما أحكاماً كثرية ، وهلذا سوف تكون الدراسة يف                

 :  مها هذا الفصل مندرجة يف مبحثني

 .صفات األفعال : املبحث األول

 . طبائع األشياء : املبحث الثاين



 

 

 

 

 

 

 املبحث األول

 صفــات األفعـــال



    ٣٠٩    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

 صفات األفعال  

ال شـك أن األفعال متصفة بالصفات ، وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة ، وتنقسم               
 :هذه الصفات باعتبار الشرع والقدر إىل قسمني

فعل لذاته وحقيقته ، وهو وصف ثابت مقتض للحكم متضمن          وصف ال : القسم األول 
ما يشتمل عليه الفعل من املصلحة واملفسدة ، كالصدق مثالً فإنه وصف ثابت لذات الفعل               

 .مشتمل على املصلحة ، وضده الكذب ، وهو وصف ثابت مشتمل على املفسدة 

لق اهللا تعاىل   وذلك الوصف ناشئ عن خلق اهللا تعاىل وتقديره لألفعال ، من جنس خ            
لألسـباب ومسـبباا ، فكما أن تناول الطعام سبب للشبع ، وشرب املاء سبب للري ،                 

 . فكذلك صفات الفعل هي سبب ملا يترتب عليها من املصلحة واملفسدة 

وصف الفعل حبكمه ، وهو حكم الشرع على األفعال من احلل واحلرمة            : القسم الثاين 
على فعل حبل أو حرمة ، فهذه األحكام هي صفات لتلك           وحنـوها ، فـإذا حكم الشارع        

 . األفعال 

وهذه الصفات ناشئة عن خطاب اهللا تعاىل الشرعي ، وهذا اخلطاب سببه حتليل اهللا أو               
حتـرميه هلـذا الفعل ، وهذا التحليل أو التحرمي سببه علم اهللا تعاىل مبا يف ذلك من صفات                   

 . مقتضية للحل أو احلرمة 

 : وهنا أمور أربعة’’ : سالم رمحه اهللا يقول شيخ اإل

 .الوصف الثابت املقتضي للحرمة يف احلال اليت اقتضاها : أحدها

 .علم اهللا سبحانه هبذا الوصف املقتضي : والثاين

حكـم اهللا الذي هو التحرمي مثالً ، فإنه سبحانه ملا علم ما يف الفعل من                : والـثالث 
 وهذه اإلضافة ترتيب ذايت عقلي ، ال ترتيب         املصـلحة واملفسـدة ، حكم مبقتضى علمه ،        



    ٣١٠    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

وجودي زماين ، كترتيب الصفة على الذات ، وترتيب العلم على احلياة ، والترتيب احلاصل               
يف الكالم املوجود يف آن واحد ، وحنو ذلك مما يشهد العقل مالزمته ، ترتيباً اقتضته احلقيقة                  

 .وكنه ذلك مغيب عن علم اخللق  

م به ، الذي هو احلرمة القائمة بالفعل ، سواء جعلت صفة عينية ، أو               احملكو: والـرابع 
  .)١(‘‘جعلت إضافة حمضة ، أو جعلت عينية مضافة 

وهـذا النص من شيخ اإلسالم رمحه اهللا يتضمن ما ذكرته من القسمني ، فاألول هو                
  .القسم األول ، والرابع هو القسم الثاين ، وكالمها قد جعل من صفات األفعال 

وأمـا كون صفات الفعل هي أسباب ملا يترتب عليها من املصلحة واملفسدة ، فالنص               
الـذي وقفـت عليه لشـيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذه القضية هو عبارة عن إشارة سريعة                 

 بسط املسألة ، وكان نصه أوضح يف هذه         رمحه اهللا  ، لكن تلميذه العالمة ابن القيم     )٢(جمملـة 
 .القضية وهلذا سوف أنقله هنا 

كون الفعل حسناً أو قبيحاً لذاته أو لصفة ،مل يعن به أن ذلك             ’’ :  يقـول رمحه اهللا     
كونه عرضاً ، وكونه مفتقراً إىل حمل يقوم به ،          :  ال ينفك عنها حبال ، مثل      )٣(]حبقيقته[يقوم  

سواد لوناً ، ومن هاهنا غَِلط علينا املنازعون لنا يف املسألة ،            وكـون احلـركة حركة ، وال      
أنه يف نفسه منشأ    : وألـزمونا ماال يلزمنا ، وإمنا نعىن بكونه حسناً أو قبيحا لذاته  أو لصفته              

للمصـلحة واملفسـدة وتـرتيبهما عليه كترتيب املسببات على أسباهبا املقتضية هلا ، وهذا               
 والشبع على األكل ، وترتب منافع األغذية واألدوية          كتـرتيب الـري علـى الشـرب ،        

ومضـارها عليها ، فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفالين حسناً نافعاً أو                 
                                 

 ) .٣١٤ص (بيان الدليل على بطالن التحليل البن تيمية ) ١(
 ) .٣/١٧٨(منهاج السنة النبوية البن تيمية : انظر) ٢(
 .ولعل الصواب ما أثبته  ] حبقيقة[ يف األصل ) ٣(



    ٣١١    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

قبـيحاً ضـاراً ، وكـذلك الغذاء واللباس واملسكن واجلماع واالستفراغ والنوم والرياضة               
  .)١(‘‘ت واملسبَّبات على عللها وأسباهبا وغريها ، فإن ترتب آثارها عليها ترتب املعلوال

وقد تبني مما سبق اشتمال األفعال على املصاحل واملفاسد ، والفعل املتضمن للمصلحة             
ال شـك أنـه حسن ، والفعل املتضمن للمفسدة ال شك أنه قبيح ، وهبذا فاألفعال تتصف                  

 . باحلسن والقبح تبعاً ملا فيها من املصلحة واملفسدة 

عض الناس أن هذا يستلزم قيام العرض بالعرض ؛ ألن الفعل عرض ، وصفته              وقد ظن ب  
أيضاً عرض ، وهذا غري صحيح ، فإن العرض عندما يتصف بالصفة يكون هو وصفته قائم                
بـالعني املوصوفة ، فليست الصفة قامت بالصفة ، ومل يقم العرض بالعرض إطالقاً ، فعندما                

ذا ، فالسواد واحلركة من األعراض ومع ذلك        سواد شديد وحركة سريعة وحنو ه     : نقـول 
اتصـفا بالشـدة والسـرعة ، وهذه الصفات من األعراض أيضاً ، لكن السواد وشدته ،                 

 . واحلركة وسرعتها كل ذلك قائم بالعني املوصوفة ، فلم تقم األعراض ببعضها 

حيتاج إىل  إثبات هذا ال    ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن احلسن والقبح يف األفعال         
قيام العرض بالعرض ، كما توصف األعراض بالصفات ومجيع ذلك قائم بالعني املوصوفة ،              

  .)٢(‘‘هذا سواد شديد ، وهذه حركة سريعة وبطيئة : فنقول

 : أدلة اتصاف األفعال باحلسن والقبح 

 ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا أدلة كثرية على اتصاف األفعال باحلسن والقبح ، أدلة من              
 : الكتاب والسنة والعقل واحلس والفطرة ، وفيما يلي بعضاً منها 

                                 
 ) .٢/٢٨(مفتاح دار السعادة البن القيم ) ١(
 ) .٣/٩٠٩(التسعينية البن تيمية : ، وانظر) ٤٣١ص (بن تيمية الرد على املنطقيني ال) ٢(



    ٣١٢    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

 :أدلة الكتاب والسنة : أوالً 

يعِمـد شـيخ اإلسالم رمحه اهللا يف سياق إثبات اتصاف األفعال باحلسن والقبح إىل               
جممـوعة كبرية من النصوص الشرعية ، وحياول أن يستخرج منها ما يدل على ذلك ، فمن                 

 : ذلك 

دلة الدالة على قبح أعمال الكفار قبل جميء الرسل إليهم ، ولو كانت األفعال ال                األ -أ
تقـبح إال بالشـرع ملا قبحت تلك األفعال إال بعد جميء الشرع ، وشيخ اإلسالم رمحه اهللا                   

 : يفيض يف هذا القسم ويذكر نصوصاً كثرية متنوعة ، فمن ذلك 

  ó=yδ:  قول اهللا تعاىل ملوسى      -١ øŒ$# 4’n<Î) tβöθtã ó Ïù …çµ ¯Ρ Î) 4© xö sÛ ∩⊇∠∪ ö≅ à) sù ≅ yδ y7 ©9 #’n<Î) βr& 

4’ª1 u“ s? ∩⊇∇∪ y7 tƒÏ‰ ÷δ r& uρ 4’n<Î) y7 În/ u‘ 4© y ÷́‚tFsù )حـيث أخرب عن طغيانه قبل إرسال موسى     )١ ،  

 . إليه 

  ¨βÎ)  šχ:   قوله تعاىل  -٢ öθtã öÏù  Ÿξtã  ’Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  Ÿ≅ yèy_uρ  $yγn=÷δ r&  $Yèu‹Ï©  ß# ÏèôÒtGó¡ o„  Zπ x Í← !$sÛ 

öΝ åκ÷] ÏiΒ  ßxÎn/ x‹ ãƒ  öΝ èδ u™ !$sΨ ö/ r&  ⎯Ä© ÷∏ tGó¡ o„uρ  öΝ èδ u™ !$|¡ ÏΡ  4  …çµ ¯Ρ Î)  šχ% x.  z⎯ ÏΒ  t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑø9 $#  ∩⊆∪  ß‰ƒÍçΡ uρ  βr&  £⎯ ßϑ̄Ρ  ’n? tã 

š⎥⎪ Ï%©!$#  (#θà ÏèôÒçGó™ $#  ’Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  öΝ ßγn=yèøg wΥ uρ  Zπ £ϑÍ← r&  ãΝ ßγn=yèôftΡ uρ  š⎥⎫ ÏO Í‘¨uθø9 $#  ∩∈∪  z⎯ Åj3yϑçΡ uρ  öΝ çλm;  ’Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $#  )قبل أن يولد موسى      -فهذا خرب عن حال فرعون       ،   )٢      ًوحني كان صغريا ، 

  .)٣( أنه كان طاغياً مفسداً-قبل أن يأتيه برسالة 

                                 
 ) .١٩-١٧(سورة النازعات آية رقم ) ١(
 ) .٦-٤(سورة القصص آية رقم ) ٢(
 ) .١١/٦٧٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر) ٣(



    ٣١٣    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

‰  ô:   قوله تعاىل  -٣ s) s9 uρ  $̈Ψ uΖ tΒ  y7 ø‹n=tã  ¸ο §tΒ  #“ u÷z é&  ∩⊂∠∪  øŒÎ)  !$uΖ øŠxm÷ρ r&  #’n<Î)  y7 ÏiΒ é&  $tΒ  #© yrθãƒ 

∩⊂∇∪  Èβr&  ÏµŠÏùÉ‹ ø%$#  ’Îû  ÏNθç/$−G9 $#  Ïµ‹ ÏùÉ‹ ø%$$sù  ’Îû  ÉdΟu‹ø9 $#  Ïµ É) ù=ã‹ù=sù  Οu‹ø9 $#  È≅ Ïm$ ¡¡9 $$Î/  çν õ‹ è{ù'tƒ  Aρ ß‰ tã  ’Ík<  Aρ ß‰ tã uρ 

…ã&©! 4 )٢(  فأخرب عن فرعون أنه عدو هللا ، ومل يكن جاءته الرسالة بعد)١( .  

  $»Ûθä9:   قوله تعاىل  -٤ uρ  øŒÎ)  tΑ$s%  ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθs) Ï9  tβθ è? ù's? r&  sπ t± Ås≈ x ø9 $#  $tΒ  Ν ä3s) t7y™  $pκÍ5  ô⎯ ÏΒ  7‰ tnr& 

š∅ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# )٣( .  

دل على أا كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم          ف’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
ما كانت فاحشة وال قبيحة وال سيئة حىت اهم عنها ، وهلذا قال              :  خبالف قول من يقول   

    öΝ:  هلم ä3̈Ψ Í← r&  tβθ è? ù'tGs9  tΑ% y Í̀h9 $#  tβθ ãèsÜø) s? uρ  Ÿ≅‹ Î6¡¡9 $#  šχθè? ù's? uρ  ’Îû  ãΝ ä3ƒÏŠ$tΡ  ux6Ζ ßϑø9 $#  (  )٤(  ، 

  .)٥(‘‘وهذا خطاب ملن يعرفون قبح ما يفعلون ، ولكن أنذرهم بالعذاب 

 ÏΘ:  قـوله تعاىل عن خطاب شعيب لقومه       -٥ öθs)≈ tƒuρ (#θèù÷ρ r& tΑ$u‹ò6 Ïϑø9 $# šχ# u”Ïϑø9 $# uρ 

ÅÝ ó¡ É) ø9 $$Î/ ( Ÿωuρ (#θÝ¡ y‚ö7s? }¨$̈Ζ9 $# öΝ èδ u™ !$u‹ô© r& Ÿωuρ (# öθsW÷ès? ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ãΒ )٦( .  

وهـذا يـبني أن ما فعلوه كان خبساً للناس أشياءهم ، وأم كانوا عاثني يف األرض                 
أن ظلمهم ما كان سيئة إال ملا اهم ، وأنه          : مفسـدين قبل أن ينهاهم ، خبالف قول اربة        

                                 
 ) .٣٩-٣٧(سورة طه آية رقم ) ١(
 ) .١١/٦٧٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر) ٢(
 ) .٨٠(عراف آية رقم سورة األ) ٣(
 ) .٢٩(سورة العنكبوت آية رقم ) ٤(
 ) .١١/٦٨٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٥(
 ) .٨٥(سورة هود آية رقم ) ٦(



    ٣١٤    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

ما قبل النهى كان مبرتلة سائر األفعال من األكل والشرب وغري ذلك ، كما يقولون يف سائر                 
  .)١(ت عنه الرسل من الشرك  والظلم والفواحش

. öä:  قــولـه تعــاىل -٦ øŒ$# uρ ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# tΛ⎧ Ïδ¨uö/ Î) 4 …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $Z)ƒÏd‰ Ï¹ $†‹Î; ¯Ρ ∩⊆⊇∪ øŒÎ) tΑ$s% 

Ïµ‹ Î/{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7÷ès? $tΒ Ÿω ßìyϑó¡ tƒ Ÿωuρ ã ÅÇö7ãƒ Ÿωuρ © É_ øóãƒ y7Ζ tã $Z↔ ø‹x© )فهـذا توبيخ من     . )٢

  . )٣(يه على فعله قبل النهي ألبنيب اهللا إبراهيم 

›  øŒÎ) tΑ$s% Ïµ:  لقومه  قـولـه تعـاىل حكاية لقول اخلليل         -٧ Î/{ ⎯Ïµ ÏΒ öθs%uρ # sŒ$tΒ 

tβρ ß‰ ç7÷ès? ∩∇∈∪ % ¸3ø Í← r& Zπ yγÏ9# u™ tβρ ßŠ «!$# tβρ ß‰ƒÍè? ∩∇∉∪ $yϑsù / ä3‘Ζ sß Éb> uÎ/ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# )إىل قــوله)٤  :  

tΑ$s% tβρ ß‰ ç7÷ès? r& $tΒ tβθ çGÅs÷Ψ s? ∩®∈∪ ª!$# uρ ö/ ä3s) n=s{ $tΒ uρ tβθ è=yϑ÷ès? )٥( .   

فهذا كله يبني قبح ما كانوا عليه قبل النهى وقبل          ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا     

  tΑ$s% tβρ: م منكر فقال  إنكـاره عليهم ، وهلذا استفهم استفها       ß‰ ç7÷ès? r& $tΒ tβθ çGÅs÷Ψ s? ∩®∈∪ ª!$# uρ 

ö/ ä3s) n=s{ $tΒ uρ tβθ è=yϑ÷ès? )أن تعبدوا ما تصنعونه     وخلـق مـا تنحـتون ، فكيف جيوز        :  أي )٦ 

 . بأيديكم وتدعون رب العاملني 

فلـوال أن حسن التوحيد وعبادة اهللا تعاىل وحده ال شريك له وقبح الشرك ثابت يف                
نفس األمر معلوم بالعقل ، مل خياطبهم هبذا ؛ إذ كانوا مل يفعلوا شيئاً يذمون عليه ، بل كان                   

                                 
 ) .١١/٦٨١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر) ١(
 ) .٤٢-٤١(سورة مرمي آية رقم ) ٢(
 ) .١١/٦٨١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر) ٣(
 ) .٨٧-٨٥(فات آية رقم سورة الصا) ٤(
 ) .٩٦-٩٥(سورة الصافات آية رقم ) ٥(
 ) .٩٦-٩٥(سورة الصافات آية رقم ) ٦(



    ٣١٥    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

نهي ، ومعىن قبحه كونه منهياً عنه ، ال ملعىن          فعلـهم كأكلهم وشرهبم ، وإمنا كان قبيحاً بال        
    .)١(‘‘فيه كما تقوله اربة 

كان الناس يسألون رسول اهللا     :  رضي اهللا عنه قال    )٢( ومـن السنة حديث حذيفة     -٨
            يا رسول اهللا ، إنا كنا يف       :  عـن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين ، فقلت
:  قلت ))نعم   ((: لـية وشـر ، فجاءنا اهللا هبذا اخلري ، فهل بعد هذا اخلري من شر ؟ قال                 جاه

قوم  ((: وما دخنه ؟ قال   :  قلت )) نعم ، وفيه دخن    ((: وهـل بعد ذلك الشر من خري ؟ قال        
نعم (( : فهل بعد ذلك اخلري من شر ؟ قال       :  قلت ))يهـدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر        

يا رسول اهللا ، صفهم لنا ،       :  قلت )) دعـاة على أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها         
 ((: فما تأمرين إن أدركين ذلك ؟ قال      :  قلت )) هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا     ((: قـال 

فاعتزل  ((:  قال))فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام      ((: قلت ))تلـزم مجاعة املسلمني وإمامهم      
))تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك                

)٣( .
 .)٤(فهذا بيان أن ما عليه الكفار قبل جميء الرسل شر وقبيح

أن  األدلـة الدالـة على أمر الرسل عليهم صلوات اهللا وسالمه أمجعني أقوامهم               -ب
يستغفروا ويتوبوا عما فعلوه قبل جميء الرسل إليهم ، ولو كانت األفعال ال تقبح إال بالشرع                

                                 
 ) .٦٨٢-١١/٦٨١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
حسيل ، صحايب جليل من السابقني هو وأبوه ،         : حذيفـة بـن الـيمان العبسى حليف األنصار ، واسم اليمان           ) ٢(

(االستيعاب البن عبدالرب    : انظر.  هـ   ٣٦سنة   يف أول خالفة علي      ائن ، وتويف     على املد  استعمله عمر   
 ) .١٥٤ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ١/٣١٦(، اإلصابة البن حجر ) ١/٢٧٦
واللفظ له ، ومسلم    ) ٦٦٧٣(ح) ٢٥٩٦-٦/٢٥٩٥(رواه البخاري يف الفنت باب كيف األمر إذا مل تكن مجاعة            ) ٣(

وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت ويف كل حال وحترمي اخلروج عن الطاعة ومفارقة               يف اإلمـارة بـاب      
/٢(، وابن ماجة يف الفنت ، باب العزلة         ) ٥/٤٠٦(، وأمحـد يف املسند      ) ١٨٤٧(ح) ١٤٧٦-٣/١٤٧٥(اجلماعـة   
النهاية : انظر. سوادها  مصدر دِخنت النار تدخن إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر           : والدخن  ) . ٣٩٧٩(ح) ١٣١٧

 ) .٢/١٠٩(البن األثري 
 ) .١١/٦٧٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر) ٤(



    ٣١٦    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

ملـا أمـروا  باالسـتغفار والتوبة منها ، وألصبحت مبرتلة املباحة املستوية الطرفني ، ومن                 
 :النصوص الواردة يف ذلك 

≈=  !9#  4  ë:   قوله تعاىل  -١ tGÏ.  ôM yϑÅ3ômé&  …çµ çG≈ tƒ# u™  §Ν èO  ôM n=Å_Áèù  ⎯ ÏΒ  ÷βà$©!  AΟŠ Å3xm  AÎ7yz  ∩⊇∪ 

ωr&  (# ÿρ ß‰ ç7÷ès?  ωÎ)  ©!$#  4  © É_ ¯Ρ Î)  / ä3s9  çµ ÷Ζ ÏiΒ  ÖƒÉ‹ tΡ  ÖÏ± o0 uρ  ∩⊄∪  Èβr& uρ  (#ρ ãÏ øótFó™ $#  ö/ ä3−/ u‘  §Ν èO  (# ûθç/θè?  Ïµ ø‹s9 Î)  Ν ä3÷èÏnGyϑãƒ 

$·è≈ tG̈Β  $·Ζ |¡ xm  #’n<Î)  5≅ y_r&  ‘wΚ |¡ –Β  ÏN÷σ ãƒuρ  ¨≅ ä.  “ ÏŒ  5≅ ôÒsù  …ã&s# ôÒsù  (  βÎ) uρ  (# öθ©9 uθs?  þ’ÏoΤÎ* sù  ß∃% s{r&  ö/ ä3ø‹n=tæ 

z># x‹ tã 5Θ öθtƒ AÎ6x. )١(.  

≅  ö:   قوله تعاىل  -٢ è%  !$yϑ̄Ρ Î)  O$tΡ r&  Ö |³o0  ö/ ä3è=÷WÏiΒ  #© yrθãƒ  ¥’n<Î)  !$yϑ̄Ρ r&  ö/ ä3ßγ≈ s9 Î)  ×µ≈ s9 Î)  Ó‰ Ïn¨uρ 

(# ûθßϑ‹É) tGó™ $$sù Ïµ ø‹s9 Î) çνρ ãÏ øótGó™ $# uρ 3 ×≅ ÷ƒuρ uρ t⎦⎫ Ï. Î ô³ßϑù=Ïj9 ∩∉∪ t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿω tβθ è? ÷σ ãƒ nο 4θŸ2 ¨“9 $# )٢( .  

    !$̄Ρ:   قولـه تعاىل    -٣ Î)  $uΖ ù=y™ ö‘ r&  % ·nθçΡ  4’n<Î)  ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθs%  ÷βr&  ö‘ É‹Ρ r&  y7 tΒ öθs%  ⎯ ÏΒ  È≅ ö7s%  βr&  óΟßγu‹Ï? ù'tƒ 

ë># x‹ tã  ÒΟŠ Ï9 r&  ∩⊇∪  tΑ$s%  ÏΘ öθs)≈ tƒ  ’ÏoΤÎ)  öΝ ä3s9  ÖƒÉ‹ tΡ  î⎦⎫ Î7–Β  ∩⊄∪  Èβr&  (#ρ ß‰ ç6ôã $#  ©!$#  çνθ à) ¨? $# uρ  Èβθ ãè‹ÏÛr& uρ  ∩⊂∪ 

öÏ øótƒ / ä3s9 ⎯ ÏiΒ ö/ ä3Î/θçΡ èŒ )٤( ، وهذا يدل على أن هلم ذنوباً قبل إنذاره إياهم)٣(.  

(  4’n<Î:   قولـه تعاىل  -٤ uρ  >Š% tæ  öΝ èδ% s{r&  # YŠθèδ  4  tΑ$s%  ÏΘ öθs)≈ tƒ  (#ρ ß‰ ç6ôã $#  ©!$#  $tΒ  Ν à6 s9  ô⎯ ÏiΒ  >µ≈ s9 Î) 

ÿ…çν ã öxî  (  ÷βÎ)  óΟçFΡ r&  ωÎ)  šχρ ã yIø ãΒ  ∩∈⊃∪  ÏΘ öθs)≈ tƒ  Iω  ö/ ä3è=t↔ ó™ r&  Ïµ ø‹n=tã  # ·ô_r&  (  ÷βÎ)  š” Íô_r&  ωÎ)  ’n? tã  “ Ï%©!$# 

þ’ÏΤusÜsù 4 Ÿξsùr& tβθ è=É) ÷ès? ∩∈⊇∪ ÏΘ öθs)≈ tƒuρ (#ρ ãÏ øótFó™ $# öΝ ä3−/ u‘ ¢ΟèO (# ûθç/θè? )٥(.   

                                 
 ) .٣-١(سورة هود آية رقم ) ١(
 ) .٧-٦(سورة فصلت آية رقم ) ٢(
 ) .٤-١(سورة نوح آية رقم ) ٣(
 ) .١١/٦٧٩(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر) ٤(
 ) .٥٢-٥٠(سورة هود آية رقم ) ٥(



    ٣١٧    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

(    *  4’n<Î:   قوله تعاىل  -٥ uρ  yŠθßϑrO  öΝ èδ% s{r&  $[sÏ=≈ |¹  4  tΑ$s%  ÏΘ öθs)≈ tƒ  (#ρ ß‰ ç6ôã $#  ©!$#  $tΒ  / ä3s9  ô⎯ ÏiΒ 

>µ≈ s9 Î)  …çν ã öxî  (  uθèδ  Ν ä. r't±Ρ r&  z⎯ ÏiΒ  ÇÚ ö‘ F{ $#  óΟä. uyϑ÷ètGó™ $# uρ  $pκÏù  çνρ ãÏ øótFó™ $$sù  ¢ΟèO  (# ûθç/θè?  Ïµ ø‹s9 Î)  4  ¨βÎ)  ’Ïn1 u‘  Ò=ƒÍs% 

Ò=‹Åg ’Χ )٢)(١( . 

 النصـوص الدالة على أن من ارتكب معصية جبهالة فعليه التوبة ، فهذه النصوص               -ج
وإن كانت فيمن علم بالتحرمي ، إال أا أيضا تتناول من مل يسمع اخلطاب ، ليس من حيث                  
العقاب ، فال عقوبة إال بعد مساع اخلطاب وقيام احلجة ، ولكن من حيث كونه يصدق عليه                 

 :  عامل سوءاً فينبغي عليه التوبة ، ومن تلك النصوص أنه

# :  قـولـه تعاىل   -١ sŒÎ) uρ x8u™ !% y` š⎥⎪ Ï%©!$# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ ö≅ à) sù íΝ≈ n=y™ öΝ ä3ø‹n=tæ ( |=tGx. 

öΝ ä3š/ u‘ 4’n? tã Ïµ Å¡ ø tΡ sπ yϑôm§9 $# ( …çµ ¯Ρ r& ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã öΝ ä3Ψ ÏΒ # L™ ûθß™ 7's#≈ yγpg ¿2 ¢ΟèO z>$ s? .⎯ ÏΒ ⎯Ïν Ï‰ ÷èt/ yxn=ô¹r& uρ 

…çµ ¯Ρ r'sù Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ )٣( .  

 $yϑ̄Ρ:  قوله تعاىل  -٢ Î) èπ t/ öθ−G9 $# ’n? tã «!$# š⎥⎪ Ï%©# Ï9 tβθ è=yϑ÷ètƒ u™ ûθ¡9 $# 7's#≈ yγpg ¿2 ¢ΟèO šχθç/θçGtƒ 

⎯ ÏΒ 5=ƒÍs% y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù Ü>θçGtƒ ª!$# öΝ Îκön=tã 3 šχ% x. uρ ª!$# $̧ϑŠÏ=tã $\ΚŠ Å6 xm )٤(.  

 ¢ΟèO ¨βÎ) y7:  قوله تعاىل  -٣ −/ u‘ š⎥⎪ Ï%©# Ï9 (#θè=Ïϑtã u™ ûθ¡9 $# 7's#≈ yγpg ¿2 §Ν èO (#θç/$s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9¨sŒ 

(# ûθßsn=ô¹r& uρ ¨βÎ) y7 −/ u‘ .⎯ ÏΒ $yδ Ï‰ ÷èt/ Ö‘θà tós9 îΛ⎧ Ïm§‘ )٦)(٥( . 

                                 
 ) .٦١(سورة هود آية رقم ) ١(
 ) .٦٨٠-١١/٦٧٩(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر فيما سبق ) ٢(
 ) .٥٤(سورة األنعام آية رقم ) ٣(
 ) .١٧(سورة النساء آية رقم ) ٤(
 ) .١١٩(سورة النحل آية رقم ) ٥(
 ) .١١/٦٨٣(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر فيما سبق من األدلة ) ٦(



    ٣١٨    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

فدل على أنه يكون عامالً سوءاً  وإن كان مل يسمع           ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 له ويرمحه ، وإن كان ال يستحق        اخلطاب املبني املنهي عنه ، وأنه يتوب من ذلك ، فيغفر اهللا           

  . )١(‘‘العقاب إال بعد بلوغ اخلطاب وقيام احلجة 

 :  وهناك نصوص أخرى متنوعة يف الداللة على حسن األفعال وقبحها عقالً ومنها -د

⎪⎦  t:   قوله تعاىل  -١ Ï%©!$#  šχθãèÎ7−Ftƒ  tΑθ ß™ §9 $#  ¢© É< ¨Ζ9 $#  ¥’ÍhΓ W{ $#  “ Ï%©!$#  …çµ tΡρ ß‰ Åg s†  $¹/θçGõ3tΒ 

öΝ èδ y‰Ψ Ïã  ’Îû  Ïπ1u‘ öθ−G9 $#  È≅‹ ÅgΥ M}$# uρ  Ν èδ ããΒ ù'tƒ  Å∃ρ ã÷èyϑø9 $$Î/  öΝ ßγ8 pκ÷] tƒuρ  Ç⎯ tã  Íx6Ψ ßϑø9 $#  ‘≅ Ïtä†uρ  ÞΟßγs9  ÏM≈ t6Íh‹©Ü9 $# 

ãΠÍhutä†uρ  ÞΟÎγøŠn=tæ  y] Í×̄≈ t6y‚ø9 $#  ßìŸÒtƒuρ  öΝ ßγ÷Ζ tã  öΝ èδ u ñÀ Î)  Ÿ≅≈ n=øñ F{ $# uρ  © ÉL ©9 $#  ôM tΡ% x.  óΟÎγøŠn=tæ  4  š⎥⎪ Ï%©!$$sù  (#θãΖ tΒ# u™ 

⎯Ïµ Î/ çνρ â‘“̈ tã uρ çνρ ã|ÁtΡ uρ (#θãèt7̈? $# uρ u‘θ‘Ζ9 $# ü“ Ï%©!$# tΑ Í“Ρ é& ÿ…çµ yètΒ   y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθßsÏ=ø ßϑø9 $# )٢(.  

فدل ذلك على أن الفعل يف      ’’ : ويشـرح شيخ اإلسالم رمحه اهللا وجه داللته فيقول        
نفسـه معروف ومنكر ، واملطعوم طيب وخبيث ، ولو كان ال صفة لألعيان واألفعال إال                

م ما  يأمرهم مبا يأمرهم ، وينهاهم عما ينهاهم ، وحيل هل         : بتعلق األمر والنهي ، لكان التقدير     
  . )٣(‘‘حيل هلم ، وحيرم عليهم ما حيرم عليهم ، واهللا مرته عن مثل هذا الكالم 

/  Ÿωuρ (#θç:  قوله تعاىل-٢ uø) s? #’oΤÍh“9 $# ( …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u™ !$y™ uρ Wξ‹ Î6y™ )٤(  . 

علل النهي عنه   ’’  :  ويوضح شيخ اإلسالم رمحه اهللا وجه الداللة يف هذه اآلية فيقول           
مبا اشـتمل عليـه مـن أنـه فـاحشــة ، وأنـه ســاء سـبيالً ، فلو كـان              

                                 
 ) .١١/٦٨٤(اوى شيخ اإلسالم جمموع فت) ١(
 ) .١٥٧(سورة األعراف آية رقم ) ٢(
 ) .٣/١٧٩(منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ٣(
 ) .٣٢(سورة اإلسراء آية رقم ) ٤(



    ٣١٩    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

املعلول ال   تسبق   الِعلَّةإمنـا صـار فاحشـة وسـاء سبيالً بالنهي ، ملا صح ذلك ؛ ألن              
  .)١(‘‘تتبعه 

≅ ö:  قـــوله تعـــاىل-٣ è% χ Î) ©!$# Ÿω Þ ß∆ù'tƒ Ï™ !$t± ósx ø9 $$Î/ ( tβθ ä9θà) s? r& ’n? tã «!$# $tΒ Ÿω 
šχθßϑn=÷ès? )٣)(٢(. 

فيستدل به على أن    ’’ :  ويوضح شيخ اإلسالم رمحه اهللا جهة داللة هذا الدليل فيقول         
يف األفعال السيئة من الصفات ما مينع أمر الشرع هبا ؛ فإنه أخرب عن نفسه يف سياق اإلنكار                  

أنه مرته عنه ، فلو كان جائزا عليه مل يترته عنه            عليهم أنه ال يأمر بالفحشاء ، فدل ذلك على          
فعلـم أنه ال جيوز عليه األمر بالفحشاء ، وذلك ال يكون إال إذا كان الفعل يف نفسه سيئاً ،                    

 .)٤(‘‘فعلم أن كلما كان يف نفسه فاحشة ، فإن اهللا ال جيوز عليه األمر به 

 : أدلة العقل واحلس والفطرة : ثانياً 

م رمحه اهللا كثرياً باألدلة العقلية واحلسية ، ويسوق قدراً منها يف            يهـتم شـيخ اإلسال    
االسـتدالل علـى املسـائل املخـتلفة ، حسبما تقتضيه طبيعة املسائل ، من حيث إمكان       

 . االستدالل فيها بالعقل 

وهـذه املسألة مما ميكن االستدالل فيها بالعقل ، بل الداللة العقلية فيها تعترب إحدى               
ليت يعتمد عليها يف هذه املسألة ؛ ذلك أن نفاة احلسن والقبح يف األفعال ، إمنا نفوا                 الركائز ا 

إمكانـية معـرفة احلسن والقبح بالعقل ، فإذا كان العقل أصالً يدل على اتصاف األفعال                
                                 

 ) .٢/٧(مفتاح دار السعادة البن القيم : ، وانظر ) ٩-١٥/٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 ) .٢٨(سورة األعراف آية رقم ) ٢(
 ) .٣/١٧٩(منهاج السنة النبوية البن تيمية :  انظر فيما سبق)٣(
 ) .١٥/٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(



    ٣٢٠    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

باحلسـن والقبح كان ذلك أبلغ يف تقرير املسألة من ناحية ، وأبلغ يف الرد عليهم من ناحية                  
 .أخرى 

اق شيخ اإلسالم رمحه اهللا جمموعة من األدلة العقلية واحلسية والفطرية على            وقـد س  
 : هذه القضية ، ومن أبرز ذلك ما يلي 

 : األدلة العقلية : أوالً 

 أن معرفة احلسن والقبح عند اإلنسان هي من أخص صفات العقل ، فكيف يكون      -١
نافع والضار ، فالتمييز بينهما عند كل       اإلنسان عاقالً وهو ال مييز بني احلسن والقبيح ، بني ال          

عاقل ، فهو يعلم ما ينفعه ويفعله ، ويعلم ما يضره ويتركه ، بل إن تفاوت وتفاضل عقول                  
 .الناس هو مبعرفة هذه األمور والعمل مبقتضاها 

فأخص صفات العقل عند اإلنسان أن يعلم اإلنسان        ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 ويعلم ما يضره ويتركه ، واملراد باحلسن هو النافع ، واملراد بالقبيح هو              مـا ينفعه ويفعله ،    

 )١(]عظم[إن عقل اإلنسان ال مييز بني احلسن وبني القبيح ، وهل            : الضـار ، فكـيف يقال     
تفاضـل العقـالء إال مبعرفة هذا من هذا ؟ بل وجنس الناس مييل إىل من يتصف بالصفات                  

ائح ، فذاك مييل جنس اإلنسان إىل مسع كالمه ورؤيته ،           اجلمـيلة ، وينفر عمن يتصف بالقب      
  .)٢(‘‘وهذا ينفر عن رؤيته ومسع كالمه 

 أن اتفـاق الـناس على معرفة احلسن والقبح بعقوهلم أعظم من اتفاقهم على ما                -٢
ما ، فقد   عدم اجتماع النقيضني أو ارتفاعه    :  من األمور الكلية العقلية مثل       الفالسفةيذكره  

يعـيش الناس زمناً طويالً ، وال ختطر هلم هذه القضايا الكلية العقلية ، خبالف مسألة احلسن                 
                                 

 . ولعل الصواب ما أثبته ] أعظم[يف األصل ) ١(
 ) .٤٣٠-٤٢٩ص (الرد على املنطقيني البن تيمية ) ٢(



    ٣٢١    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

والقبح ، فإنه ال توجد طائفة من الناس إال وهي حتسن العدل والصدق والعلم ، وتقبح ضد                 
 . ذلك 

وإذا تصور معىن احلسن والقبح علم أن هذه        ’’ : يقـول شـيخ اإلسـالم رمحه اهللا         
شـهورات مـن أعظم اليقينيات ، فإا مما اتفقت عليها األمم ، ملا علموه باحلس والعقل                  امل

 . والتجربة ، بل اتفاق الناس على هذه أعظم من اتفاقهم على عامة ما يذكرونه 

وقـد يعيش طوائف من الناس زماناً وال ختطر هلم القضايا الكلية العقلية اليت جعلوها               
، وإن كان يعلم أن هذا الشيء       ‘ النفي واإلثبات ال جيتمعان     ’ : ائلمبادئ العلم ، كقول الق    

املعـني إذا كان موجوداً مل يكن معدوماً ، لكن قد ال ختطر هلم القضية الكلية ، بل وقد ال                    
خيطـر هلم تقدير اجتماع وجوده وعدمه ، فإن هذا التقدير ممتنع ، فال خيطر ألكثر الناس ،                  

 . )١(‘‘سن العدل والصدق والعلم واإلحسان وتقبح ضد ذلك وال توجد طائفة إال وهي حت

 أن احلكمة عند الناس هي العلم والعمل ، وهي مبنية على قضايا احلسن والقبح ،                -٣
 وما  -كحسن العدل وقبح الظلم ، فإذا مل تكن هذه القضايا معلومة بالعقل مل تكن احلكمة                

 .  معلومة ، وهذه مكابرة ظاهرة -ذمومة تتضمنه من العلم والعمل واألخالق احملمودة وامل

واملقصود أن احلكمة العملية كلها مبنية على هذه        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
العلمية والعملية ، والعمل ال بد أن يكون بعلم ، فإن مل تكن             : القضـايا ، والنفس هلا قوتان     

اً ، وال شئ من األعمال       هـذه القضـايا معلـومة ، مل يكن شئ من احلكمة العملية معلوم             
واألخـالق احملمودة واملذمومة معلوماً ، وهذا مع ما فيه من املناقضة ملا يقولونه هم وغريهم                

  .)٢(‘‘من العقالء ، فهو مكابرة ظاهرة 

                                 
 ) .٤٢٤ص (املصدر السابق ) ١(
 ) .٤٢٦ص (املصدر السابق ) ٢(



    ٣٢٢    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

 أن أحكـام األفعال اليت هي احلل واحلرمة ، وهي من صفات الفعل تتبع صفات                -٤
يء الشرع إىل األفعال املتساوية يف ذواا ، فيجعل         ذات الفعـل ، فإنه من غري املعقول أن جي         

يف أحـدها احلل ، ويف اآلخر احلرمة ، من غري سبب ختتص به تلك األفعال ، وهل هذا إال                    
 . حمض التحكم ، والترجيح دون مرجح ، الذي ال يفعله حيوان أصال ال عاقل وال جمنون 

فيما بينها حبسن وال سوء وال      مث إن اعـتقاد العـبد تسـاوي األفعال حبيث ال تتميز             
مصـلحة وال مفسدة ، مع اعتقاده أن هذا واجب يذم تاركه ، وهذا حرام يعاقب فاعله ،                  

 ؛ ألن اعتقاد الوجوب والتحرمي يتضمن اعتقاد الرجحان         )١(تـناقض يف العقـل وسفسطة     
ع العاقل والتفضيل ، واعتقاد التساوي والتماثل ينايف اعتقاد الرجحان والتفضيل ، فكيف جيم           

 .بني االعتقادين املتناقضني 

مث إن شـأن األدلـة الداللة على املطلوب وليس إجياد املطلوب ، فإذا مل يكن للدليل                 
 كان املطلوب وجود املدلول ، وهذا ليس شأن األدلة ، بل    - ألن األفعال متساوية     -مدلول  

قتضي للعلم واالعتقاد   شـأن األسـباب والعلل اليت توجد املسبَّبات ، وفرق بني الدليل امل            
 . الذهين ، وبني الدليل املقتضي للوجود اخلارجي 

وقبل أن أورد نص كالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذه القضية هناك مالحظة مهمة               
هـنا ، وهـي أن هذا النص يف األصل إمنا هو على من جعل األحكام تتبع االعتقاد ، فقد                    

يهم ، وهلذا يوجد يف كالمه ما ال يتناسب مع القضية           ناقشهم شيخ اإلسالم رمحه اهللا ورد عل      
 .موضوع البحث ، وقد استخلصت منه الدليل العقلي السابق ذكره 

فإن املؤمن الطالب حلكم اهللا إذا علم أن تلك         ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
سواء مل مييز   األفعال عند اهللا سواء ، مل مييز بعضها عن بعض بأمر وال ي ، وهى يف أنفسها                  

                                 
قياس مركب من الومهيات ، والغرض منه تغليط        : احلكمة املموهة ، وعند املنطقيني    : د الفالسفة السفسـطة عـن   ) ١(

كشاف اصطالحات  : انظر. قياس ظاهره احلق وباطنه الباطل يقصد به خداع اآلخرين          : اخلصـم وإسـكاته ، وقيل     
 ) .  ٩٧ص (في مع اللغة ، املعجم الفلس) ١/٦٥٨(، املعجم الفلسفي جلميل صليبا ) ٣/١٧٣(الفنون للتهانوي 



    ٣٢٣    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

بعضـها عن بعض حبسن وال سوء وال مصلحة وال مفسدة ، فإن هذا االعتقاد منه موجب                 
الستوائها ومتاثلها ، فاعتقاده بعد هذا أن هذا واجب يذم تاركه ، وهذا حرام يعاقب فاعله                

  .)١(تناقض يف العقل وسفسطة ، وكفر يف الدين وزندقة

ماثل يناىف اعتقاد الرجحان والتفضيل ، فضال عن        فألن اعتقاد التساوي والت   : أما األول 
وجـوب هـذا وحترمي هذا ، فكيف جيمع العاقل بني االعتقادين املتناقضني ، إال أن يكون                 

أنا أوجب هذا وأحرم هذا ، بال أمر من اهللا ، وال مرجح ألحدمها              : أخـرق كافراً ، فيقول    
 . مل يأذن به اهللا من جهة العقل ، فإذا فعل هذا كان شارعاً من الدين ملا

وهـو مع هذا دين معلوم الفساد بالعقل ، حيث جعل األفعال املستوية بعضها واجب            
وبعضها حمرم ، بال سبب يوجب التخصيص ، إال حمض التحكم الذي ال يفعله حيوان أصالً                

تلك : ال عاقل وال جمنون ، إذ لو فرض اختصاص أحد الفعلني لشهوة أو لذة أمكن أن يقال                
جب الترجيح ، وهى جهة حسن عند من يقول بالتحسني العقلي فيجب لذلك ،              جهـة تو  

والغـرض انـتفاء ذلك مجيعه ، وإذا انتفى ذلك كله ، علم أن اعتقاد حسن الفعل وقبحه                  
ووجوبه وحترميه ، يتبع أمراً ثابتاً يف نفسه يكون مطابقاً له أو غري مطابق ، وإذا كان كذلك                   

واالعتقاد املخالف ليس بصواب ، ال أن احلكم يتبع االعتقاد من           فاالعتقاد املطابق صواب ،     
 .كل وجه 

أن الطالـب املستدل بالدليل ليستبني له األحكام ، هو يطلب العلم مبدلول             : الـثاين 
 مل يكن   - وإمنا مدلول الدليل حيصل عقب التأمل        -الدلـيل ، فـإن مل يكن للدليل مدلول          
وبه وجود املدلول ، وليس هذا شأن األدلة اليت تبني          مطلـوبه العلـم باملدلـول ، وإمنا مطل        

املدلوالت ، وإمنا هو شأن األسباب والعلل توجد املسبَّبات ، وفرق كثري بني الدليل املقتضي               
                                 

الكفـر والـزندقة هـنا تنطبق على من جعل األحكام تتبع االعتقاد ، فاإلنسان إن شاء أوجب ، وإن شاء حرم                      ) ١(
 . باعتقاده ، وهذا يؤدي إىل رفع األمر والنهي 



    ٣٢٤    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

للعلـم القـائم بالقلب ، وبني العلم املقتضى للوجود القائم يف اخلارج ، فإن مقتضى األول           
  .)١(‘‘د اخلارجي ، وأحد النوعني مباين لآلخر االعتقاد الذهين ، ومقتضى الثاين الوجو

 : دليل احلس : ثانياً 

أنـنا جنـد يف أنفسنا من لذة العدل والصدق والعلم ، ما ال جنده من الظلم والكذب                  
واجلهل ، كما جند يف أنفسنا حمبة املتصف بتلك الصفات احلسنة ، والثناء عليه ، والدعاء له                 

 وهذا أمر حسي ال ميكننا أن ندفعه عن أنفسنا ، وهو من             ما ال جنده فيمن اتصف بضدها ،      
 . جنس إحساسنا للذة باألكل والشرب ، واألمل باجلوع والعطش 

فاإلنسان من نفسه جيد من لذة العدل والصدق        ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
الذين والعلـم واإلحسان والسرور بذلك ، ما ال جيده من الظلم والكذب واجلهل ، والناس                

وصـل إلـيهم ذلـك ، والذين مل يصل إليهم ذلك ، جيدون يف أنفسهم من اللذة والفرح                    
والسرور بعدل العادل ، وبصدق الصادق ، وعلم العامل ، وإحسان احملسن ما ال جيدونه يف                
الظلم والكذب واجلهل واإلساءة ، وهلذا جيدون يف أنفسهم حمبة ملن فعل ذلك ، وثناء عليه ،                 

، وهم مفطورون على حمبة ذلك ، واللذة به ، ال ميكنهم دفع ذلك عن أنفسهم ،                 ودعاء له   
  .)٢(‘‘كما فطروا على وجود اللذة باألكل والشرب ، واألمل باجلوع والعطش 

 : دليل الفطرة : ثالثاً

أن اهللا تعـاىل فطر الناس على حب املالئم النافع ، وبغض املنافر الضار ، واحلسن هو                 
ع ، والقبيح هو املنافر الضار ، فاهللا إذن فطر الناس على معرفة احلسن والقبيح،               املالئـم الناف  
 . هذا من جهة 

                                 
 ) .١٤٨-١٩/١٤٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 ) .٤٢٣ص (الرد على املنطقيني البن تيمية ) ٢(



    ٣٢٥    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

ومـن جهـة أخرى لو مل تكن قضايا احلسن والقبح فطرية ملا اشتهرت عند الناس ،                 
واشـتركت فـيها مجيع األمم ؛ ألن اشتراك الناس فيها يدل على أا من موجب الفطرة                 

 .املشتركة بني الناس

إن مبادئ هذه القضايا أمر ضروري يف النفوس،        ’’ :  يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
ما يالئمها ،   : فإـا مفطـورة على حب ما يالئمها ، وبغض ما يضرها ، واملراد باحلسن              

: مـا يضرها ، وإذا كانت مفطورة على حب هذا وبغض هذا ، فاملراد بقولنا              : وبالقبـيح 
أنه ضار مؤذ ، وهذا أمر فطري ، ‘‘ قبيح ’’ : واملراد بقولنا أنـه مالئم نافع ،      ‘‘ حسـن   ’’

 . ‘‘ فعلم أن الناس بفطرم يعلمون هذه القضايا املشهورة بينهم 

لو مل يكن هلذه القضايا مبدأ يف قوى اإلنسان مل تشتهر يف مجيع             ’’ : ويقـول أيضـاً     
لفطرة املشتركة بني مجيع    األمم ، فإن املشهور يف مجيع األمم ال بد أن يكون له موجب يف ا              

األمم ، فعلم أن املوجب العتقاد هذه القضايا أمر اشتركت فيه األمم ، وذلك ال يكون إال                 
  .)١(‘‘من لوازم اإلنسانية ، فإن األمم مل تشترك كلها يف غري لوازم اإلنسانية  

ة ، وهو   وبعد أن انتهيت من تقرير املسألة وأدلتها أنتقل إىل جانب آخر يف هذه املسأل             
 . أقسام صفات األفعال وما قرره شيخ اإلسالم رمحه اهللا فيها 

 : أقسام صفات األفعال باعتبار منشأ احلسن والقبح فيها 

وتنقسم األفعال باعتبار منشأ احلسن والقبح فيها إىل أقسام ، فحسنها وقبحها إما أن              
 . يكون من ذات الفعل ، أو من الشرع ، أو من جمموع األمرين 

                                 
 ) .٤٣٠ص (املصدر السابق ) ١(



    ٣٢٦    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

إما أن ينشأ   : حسن الفعل وقبحه  ’’ : قـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذا التقسيم        ي
من نفس الفعل ، واألمر والنهي كاشفان ، أو ينشأ من نفس تعلق األمر والنهي به ، أو من                   

  .)١(‘‘اموع 

  .)٢(‘‘فاخلطاب مظهر تارة ، ومؤثر تارة ، وجامع بني األمرين تارة ’’ : ويقول أيضاً 

 : قسام إذن ثالثة فاأل

أن تكون صفة الفعل ناشئة من الفعل نفسه ، وهذا كالصدق والعدل ،             : القسم األول 
والرب والتوحيد ، فإن هذه األفعال كلها حسنة مشتملة على اخلري واملصلحة ، وكذلك الظلم               
والبغـي والكذب والشرك وحنوها ، فإن هذه األفعال كلها قبيحة ، فهي مشتملة على الشر                

 . الفساد ، وكل هذا قبل جميء الشرع و

 فما هو موقف الشرع من صفات هذه األفعال ؟ : فإن قيل 

أن الشرع جاء كاشفاً عن صفات هذه األفعال مظهراً هلا ، لكنه مل يثبت               :  فاجلواب
هلا صفة مل تكن هلا قبل جميئه ، فحسنها أو قبحها معلوم بالعقل قبل جميء الشرع ، وعندما                  

يد ما كان معلوماً بالعقل من صفات الفعل حسناً وقبحاً ، وبذلك أصبح للفعل              جاء الشرع أ  
 . )٣(من جهة أمر الشرع به: إحدامها من جهة نفسه ، واألخرى: حسن من جهتني

ولكن ال يترتب على هذا احلسن والقبح العقلي أي ثواب أو عقاب ؛ ألن الثواب                 
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Zωθß™ u‘  )وقال تعاىل   )٤ ،   :  $tΒ uρ  tβ% x.  y7 š/ u‘  y7 Ï=ôγãΒ  3“ uà) ø9 $#  4© ®L xm  y] yèö7tƒ  þ’Îû  $yγÏiΒ é&  Zωθß™ u‘  (#θè=÷Gtƒ 

                                 
 ) .٢٠٤ص (شرح األصفهانية البن تيمية ) ١(
 ) .١٩/٢٩٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
 ) .١٤/١٤٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر ) ٣(
 ) .١٥(سورة اإلسراء آية رقم ) ٤(



    ٣٢٧    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

öΝ ÎγøŠn=tæ  $uΖ ÏF≈ tƒ# u™  4  $tΒ uρ  $̈Ζ à2  ’Å5 Ï=ôγãΒ  #” uà) ø9 $#  ωÎ)  $yγè=÷δ r& uρ  šχθßϑÏ=≈ sß  )الشرط ، وإذا انتفى     )١ 

 الذين يوجبون الثواب والعقاب بالعقل ، فيجعلون من          انتفى املشروط ، خالفاً للمعتزلة    
 . خالف موجب العقل معاقباً يف اآلخرة 

شتمالً أن يكون الفعل م     :)٢(أحدها’’:  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذا القسم         
 . على مصلحة أو مفسدة ولو مل يرد الشرع بذلك 

كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العامل ، والظلم يشتمل على فسادهم ، فهذا               
النوع هو حسن وقبيح ، وقد يعلم بالعقل  والشرع قبح ذلك ، ال أنه أثبت للفعل صفة مل                    

 . تكن 

 معاقباً يف اآلخرة إذا مل يرد شرع        ولكن ال يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله         
 . بذلك 

إن العباد يعاقبون   :  وهذا مما غلط فيه غالة القائلني بالتحسني والتقبيح ، فإم قالوا           
    $tΒ:  على أفعاهلم القبيحة ولو مل يبعث إليهم رسول ، وهذا خالف النص ، قال تعاىل                uρ 

$̈Ζ ä.  t⎦⎫ Î/ Éj‹ yèãΒ  4© ®L xm  y] yèö6tΡ  Zωθß™ u‘  )وقال تعاىل  )٣   :    Wξß™ •‘  t⎦⎪ Î Åe³t6–Β  t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ  ξy∞Ï9  tβθ ä3tƒ 

Ä¨$̈Ζ= Ï9  ’n? tã  «!$#  8π ¤fãm  y‰ ÷èt/  È≅ ß™ ”9 $#  4  )وقـال تعاىل   )٤ ،   :  $tΒ uρ  tβ% x.  y7 š/ u‘  y7 Ï=ôγãΒ  3“ uà) ø9 $# 

4© ®L xm  y] yèö7tƒ  þ’Îû  $yγÏiΒ é&  Zωθß™ u‘  (#θè=÷Gtƒ  öΝ ÎγøŠn=tæ  $uΖ ÏF≈ tƒ# u™  4  $tΒ uρ  $̈Ζ à2  ’Å5 Ï=ôγãΒ  #” uà) ø9 $#  ωÎ)  $yγè=÷δ r& uρ 

šχθßϑÏ=≈ sß  )وقال تعاىل   )٥ ،   :  ßŠ% s3s?  ã” £yϑs?  z⎯ ÏΒ  Åá ø‹tóø9 $#  (  !$yϑ̄=ä.  z’Å+ ø9 é&  $pκÏù  Ólöθsù  öΝ çλm;r'y™  !$pκçJ tΡ u“ yz 

                                 
 ) .٥٩(سورة القصص آية رقم ) ١(
 .سن والقبح فيها أي أحد أنواع األفعال باعتبار منشأ احل) ٢(
 ) .١٥(سورة اإلسراء آية رقم ) ٣(
 ) .١٦٥(سورة النساء آية رقم ) ٤(
 ) .٥٩(سورة القصص آية رقم ) ٥(



    ٣٢٨    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

óΟs9 r&  ö/ ä3Ï? ù'tƒ  ÖƒÉ‹ tΡ  ∩∇∪  (#θä9$s%  4’n? t/  ô‰ s%  $tΡ u™ !% y`  ÖƒÉ‹ tΡ  $uΖ ö/ ¤‹ s3sù  $uΖ ù=è%uρ  $tΒ  tΑ ¨“ tΡ  ª!$#  ⎯ ÏΒ  >™ ó© x«  ÷βÎ)  óΟçFΡ r&  ωÎ) 

’Îû 5≅≈ n=|Ê 9Î7x. ∩®∪ (#θä9$s%uρ öθs9 $̈Ζ ä. ßìyϑó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷ètΡ $tΒ $̈Ζ ä. þ’Îû É=≈ utõ¾r& ÎÏè¡¡9 $# )١( .  

ما أحد أحب إليه العذر من اهللا ، ومن أجل            ((:   أنه قال  وىف الصحيحني عن النيب     
)) أرسل الرسل مبشرين ومنذرينذلك 

)٢( . 

والنصوص الدالة على أن اهللا ال يعذب إال بعد الرسالة كثرية ترد على من قال من أهل                 
  . )٣(‘‘ليهم أن اخللق يعذبون يف األرض بدون رسول أرسل إ: التحسني والتقبيح

وهنا مسألة حتتاج إىل توضيح قبل االنتقال إىل القسم الثاين ، وهي هل ميكن أن جييء                
هل جيوز عقالً أن يأيت يف شرع       : الشرع بضد ما ثبت لذات الفعل من حسن وقبح ؟ مبعىن          

اهللا تعاىل ودينه أمر بالشرك والكفر والكذب والظلم والفواحش ، وي عن التوحيد واإلميان              
 والصدق والعدل والعفاف ؟ 

ال شـك أن هـذا األمر جائز عند نفاة التحسني والتقبيح العقليني ؛ ألن األفعال ال                 
تتصـف بصفات ، فهي متساوية يف احلقيقة ، والشرع أمر ببعضها وى عن بعض دون أن                 

 . يكون هناك فرق حقيقي يف نفس الفعل 

 . جائز ال عقالً وال شرعاً ولكن الصحيح عند أهل السنة واجلماعة أن ذلك غري

أما عقالً فإن اهللا تعاىل موصوف بصفات الكمال ونعوت اجلالل ، فيتنـزه عن هذه              
 . األمور لكمال علمه وحكمته وعدله ورمحته 

 فكيف جيوز يف علم اهللا أن يتساوى اخلري والشر ، الظلم والعدل ، احلق والباطل ؟

                                 
 ) .١٠-٨(سورة امللك آية رقم ) ١(
 ) .١٧٧ص (تقدم خترجيه ) ٢(
 ) .٤٣٥-٨/٤٣٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(



    ٣٢٩    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

حكم احلاكمني الذي أتقن ما صنع ،       أم كـيف ميكن أن جتوز ذلك حكمته ؟ وهو أ          
 . وأحسن ما شرع ، فجاءت شريعته على أحسن الوجوه وأكملها وأمتها وأفضلها 

أم كـيف جيـوز ذلك يف عدله ؟ وهو امللك احلق العدل املبني الذي يضع األشياء يف                  
 . مواضعها ، وينـزهلا يف منازهلا الالئقة هبا 

 والكفار ، ويعاقب املؤمنني املتقني األخيار ؟        أم كيف جيوز يف رمحته أن يثيب العصاة       
 . كما يزعم نفاة احلسن والقبح 

وال ريـب أن مـن اتصف بتلك الصفات ميتنع عقالً أن يأمر بالشرك والكفر والشر                
والفسـاد والفواحش ويثيب أهلها ، وينهى عن التوحيد واإلميان واخلري والصالح والعفاف             

 . ويعاقب أهله 

خرب اهللا تعاىل يف كتابه العظيم بعدة أخبار تدل مجيعها على تنـزيه اهللا             أما شرعاً فقد أ   
تعـاىل عـن األمر بالشر ومدح أهله وثواهبم ، وتنـزيـهه عن النهي عن اخلري وذم أهله                 

 : وعقاهبم ، وهذه األمور كلها جائزة عند النفاة ، ومما جاء يف ذلك 

#  :   قال تعاىل   أخرب تعاىل أنه يتنـزه عن األمر بالفحشاء ،         -١ sŒÎ) uρ  (#θè=yèsù  Zπ t± Ås≈ sù 

(#θä9$s%  $tΡ ô‰ y ùρ  !$pκön=tæ  $tΡ u™ !$t/# u™  ª!$# uρ  $tΡ z s∆r&  $pκÍ5  3  ö≅ è%  χ Î)  ©!$#  Ÿω  Þ ß∆ù'tƒ  Ï™ !$t± ósx ø9 $$Î/  (  tβθ ä9θà) s? r&  ’n? tã  «!$# 

$tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? )١( .  

فذكر براءته من هذا على وجه      ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذا الدليل          
أن يضاف إىل اهللا    املدح له بذلك وتنـزيهه عن ذلك ، فدل على أن من األمور ما ال جيوز                

                                 
 ) .٢٨( األعراف آية رقم سورة) ١(



    ٣٣٠    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

األمر به ، ليست األشياء كلها مستوية يف أنفسها وال عنده ، وأنه ال خيصص املأمور على                  
  . )١(‘‘احملظور رد التحكم ، بل خيصص املأمور باألمر واحملظور باحلظر ملا اقتضته حكمته 

≅  :   أخرب تعـاىل أنه ال يسـتوي عنـده اخلبيث والطيب قال تعاىل            -٢ è%  ω 
“ ÈθtGó¡ o„  ß]ŠÎ7sƒù: $#  Ü=Íh‹©Ü9 $# uρ  öθs9 uρ  y7 t7yfôã r&  äο u øYx.  Ï]ŠÎ7sƒù: $#  4  (#θà) ¨? $$sù  ©!$#  ’Í<'ρ é'̄≈ tƒ  É=≈ t6ø9 F{ $#  öΝ ä3̄=yès9 

šχθßsÏ=ø è? )٢(.  

⎯  :  أخرب تعاىل أنه ال يستوي عنده املؤمن والفاسق ، قال تعاىل           -٣ yϑsùr& tβ% x. $YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ 

⎯ yϑx. šχ% x. $Z) Å™$sù 4 ω tβ… âθtFó¡ o„ )يف حكمه املسلمني املؤمنني الصاحلني       ، كما ال يستوي    )٣ 

≅ ã: املتقني مع ارمني املفسدين الفجار ، قال تعاىل yèôfuΖ sùr& t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡ çR ùQ $# t⎦⎫ ÏΒ ÍôfçR ùQ $% x. ∩⊂∈∪ $tΒ öΝ ä3s9 

y# ø‹x. tβθ ãΚ ä3øtrB  َ)ــاىل)٤ ــال تعـ  ôΘ:  ، وقـ r& ã≅ yèøg wΥ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# 

t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑø9 $% x. ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ôΘ r& ã≅ yèøg wΥ t⎦⎫ É) −Gßϑø9 $# Í‘$ ¤fà ø9 $% x. )٥(.  

يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عمن أجاز األمر بالباطل والنهي عن احلق وجعلهم               
فهذا القول ولوازمه هو أيضاً قول ضعيف خمالف للكتاب والسنة وإلمجاع            ’’  :  متساويني

السلف والفقهاء ، مع خمالفته أيضاً للمعقول الصريح ، فإن اهللا نزه نفسه عن الفحشاء ،                  

    χ:  فقال Î)  ©!$#  Ÿω  Þ ß∆ù'tƒ  Ï™ !$t± ósx ø9 $$Î/  (  )كما نزه نفسه عن التسوية بني اخلري والشر ،          )٦ ،

¡    ÷Πr&  |=Å:  فقال تعاىل  xm  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θãmu yIô_$#  ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $#  βr&  óΟßγn=yèøg ªΥ  t⎦⎪ Ï%©!$% x.  (#θãΖ tΒ# u™  (#θè=Ïϑtã uρ 

                                 
 ) .١٧/١٨١( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -جواب أهل العلم واإلميان ) ١(
 ) .١٠٠(سورة املائدة آية رقم ) ٢(
 ) .١٨(سورة السجدة آية رقم ) ٣(
 ) .٣٦-٣٥(سورة القلم آية رقم ) ٤(
 ) .٢٨(سورة ص آية رقم ) ٥(
 ) .٢٨(سورة األعراف آية رقم ) ٦(



    ٣٣١    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $#  [™ !# uθy™  ôΜ èδ$u‹øt¤Χ  öΝ åκèE$ yϑtΒ uρ  4  u™ !$y™  $tΒ  šχθßϑä3øts†  )وقال )١ ،  :  ôΘ r&  ã≅ yèøg wΥ  t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑø9 $% x. ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ôΘ r& ã≅ yèøg wΥ t⎦⎫ É) −Gßϑø9 $# Í‘$ ¤fà ø9 $% x. )٢( . 

ال فرق يف التسوية بني هؤالء وهؤالء ، وبني تفضيل بعضهم على            :  وعلى قول النفاة  
بعض ، ليس تنـزيهه عن أحدمها بأوىل من تنـزيهه عن اآلخر وهذا خالف املنصوص                

  .)٣(‘‘واملعقول 

اىل ،  ويف هـذا املقام أشري إىل مسألة هامة وهي مسألة احلسن والقبح يف أفعال اهللا تع               
فقد تبني مما سبق تنـزه اهللا تعاىل عن القبيح ، والذي عليه أهل السنة واجلماعة أن أفعال اهللا                  
كلـها حسـنة ، وميكنه أن يفعل القبيح ، لكنه تنـزه عنه مع قدرته عليه ، لكمال علمه                   
وعدلـه ورمحته ، كالظلم مثالً فإنه تعاىل حرمه على نفسه مع قدرته عليه كما يف احلديث                 

))يا عبادي ، إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا  ((لقدسي ا
)٤(. 

ولكـن لـيس معيار احلسن والقبح عند اهللا تعاىل كمعياره عند اخللق ، فليس كل ما       
 اهللا تعاىل ، أو قبح من اخللق قبح منه جل وعال ؛ ألن الفعل               حسـن مـن اخللق حسن من      
جلب منفعة أو دفع مضرة أو فعل أمر أو ترك ي ، و يقبح              : حيسن يف حق العبد ألمور منها     

 . بضد ذلك 

وهذه األمور كلها منتفية يف حق اهللا تعاىل ، بل إن بعض األفعال قد تقبح من العبد ،                  
ك ملا له فيها من احلكم العظيمة اليت خيلو منها العبد ، واليت يعجز              وحتسن من اهللا تعاىل ؛ وذل     

 .  البشر عن اإلحاطة هبا 

                                 
 ) .٢١( اجلاثية آية رقم سورة) ١(
 ) .٢٨(سورة ص آية رقم ) ٢(
 ) .٤٣٣-٨/٤٣٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
 ) .٢٣٣ص(تقدم خترجيه ) ٤(



    ٣٣٢    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

ليس ما حسن منه حسن منا ، وليس ما قبح منه           ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
نفعة ، ويقبح    شبهت اهللا خبلقه ، وذلك أن الفعل حيسن منا جللبه امل           املعتزلةيقـبح منا ، فإن      

جللبه املضرة ، وحيسن ألنا أمرنا به ، ويقبح ألنا ينا عنه ، وهذان الوجهان منتفيان يف حق                  
 :اهللا تعاىل قطعاً ، ولو كان الفعل حيسن باعتبار آخر ، كما قال بعض الشيوخ

  .)٢( ‘‘)١(وتفعله فيحسن منك ذاك  ويقبح من سواك الفعل عندي

أن تكون صفة   : القسـم الثاين من أقسام صفات األفعال باعتبار منشأ احلسن والقبح            
الفعـل ناشئةً من الفعل والشرع معاً ، مبعىن أن الشرع هو املؤثر الذي يعطي الفعل الصفة                 

 . حسناً أو قبحاً ، ويوافقه العقل على ذلك ويؤيده 

عقل جمرد املوافقة العامة ؛ أي ألن الشرع جاء به فيكون حسناً ،             ولـيس معىن تأييد ال    
وألن الشـرع ى عنه فيكون قبيحاً ، بل إذا تأمل العقل ما جاء به الشرع وجده ال خيرج                   

 . عن موجب العقل ومقتضاه ، فهو يف غاية احلكمة واحلسن واإلتقان 

لعقول ال تستقل مبعرفتها،    ويف هذا الباب تدخل تفاصيل كثرية من أمور الشريعة ، فا          
 . وجاء الشرع حبسنها وقبحها ، ووافقه العقل على ذلك 

وهذا عكس القسم السابق  ، ففي هذا عرف بالشرع حسن األفعال وقبحها ، وجاء               
العقل وأيد الشرع ، خبالف السابق الذي فيه عرف العقل حسن األفعال وقبحها قبل الشرع                

 .وجاء الشرع فوافقه وأيده 

                                 
 ، وال يوجد يف ديوانه ، لكن وجدت يف ديوان أيب          ) ٢/٥٤(هـذا البـيت نسب إىل املتنيب يف حماضرات األدباء           ) ١(

نـواس ما يقارب هذا البيت ضمن قصيدة بنفس الوزن والقافية واألشبه أن البيت له ، ونص البيت يف ديوان أيب نواس    
 .ويسمج من سواك الشيء عندي            فتفعله فيحسن منك ذاكا ) : ٣٨٣ص (
 ) .١١/٣٥٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -قاعدة يف املعجزات والكرامات ) ٢(



    ٣٣٣    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

هللا عز وجل إذا أحب عبداً ووااله وأعطاه من الصفات احلسنة ما يتميز هبا على من                وا
أبغضـه وعـاداه ، وكـذلك املكان والزمان واألفعال فإذا أحب اهللا منها شيئاً أعطاه من                 
الصفات احلسنة ما ميتاز به على من أبغضه وعاداه ، كما هو احلال بالنسبة إىل الكعبة وشهر                 

املتنوعة اليت مل تعلم إال بالشرع ، فاهللا تعاىل يعطيها من احلسن ما مييزها              رمضان والعبادات   
 .عن غريها 

وهلـذا القسم أمثلة متعددة منها الصالة والزكاة والصيام واحلج وحنوها من الشريعة،             
 :ولكين سأذكر مثالني يتضح فيهما بصورة جلية تأثري الشرع يف التحسني والتقبيح 

الصـخرة يف أول اإلسالم ، وهذا مما يتضح فيه تأثري الشرع يف             الصـالة إىل    : األول  
التحسني والتقبيح ، الجتماع احلسن والقبح يف فعل واحد مع اختالف الزمن ، فالصالة إىل               
الصـخرة كانت حسنة يف أول اإلسالم ، وقبيحة بعدما نسخت وأُمر بالتوجه إىل الكعبة ،                

 .  ، وهو الذي أكسبها القبح يف النهاية فالشرع هو الذي أكسبها احلسن يف البداية

’’ :  رمحه اهللا وجه احلسن والقبح يف التوجه إىل بيت املقدس فيقول             ويوضح ابن القيم  
، فبعث  وتأمل احلكمة الباهرة يف شرع الصالة أوالً إىل بيت املقدس ؛ إذ كانت قبلة األنبياء                

مبا بعث به الرسل ، ومبا يعرفه أهل الكتاب ، وكان استقبال بيت املقدس مقرراً لنبوته ، وأنه  
بعث مبا بعث به األنبياء قبله ، وأن دعوته هي دعوة الرسل بعينها ، وليس بدعاً من الرسل ،                   

 . وال خمالفاً هلم ، بل مصدقاً هلم مؤمناً هبم 

قلوب ، وقامت شواهد صدقه من كل جهة ، وشهدت        فلما استقرت أعالم نبوته يف ال     
القلوب له بأنه رسول اهللا حقاً ، وإن أنكروا رسالته عناداً وحسداً وبغياً ، وعلم سبحانه أن                 
املصـلحة لـه وألمته أن يستقبلوا الكعبة البيت احلرام ، أفضل بقاع األرض وأحبها إىل اهللا                 

  .)١(‘‘وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها 

                                 
 ) .٢/٣٠(ح دار السعادة البن القيم مفتا) ١(



    ٣٣٤    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

شرب اخلمر ، وهذا مثال واضح على مراعاة الشرع للحسن والقبح يف               :  الثاين
األحكام الشرعية من حيث املصلحة واملفسدة ، فاخلمر كانت معروفة يف اجلاهلية ، وجاء               
اإلسالم ومل يقبح شرهبا يف أوله ؛ ألن النفوس قد اعتادت على شرب اخلمر عادة شديدة ،                 

ميكنها من قبول حترمي شرب اخلمر ، إضافة إىل أن دين           ومل يكن عندها من قوة اإلميان ما        
الناس مل يكن تاماً حىت ال يوجد نقص إال ما حيصل بشرب اخلمر ، وهلذا ترك الشارع                   
حترميها يف أول اإلسالم ؛ ألن املفسدة الناشئة عن حترميها أرجح من املصلحة املترتبة على                

فورية ، بل وقع التدرج يف التحرمي ، لكي         منعها ، وعندما حرمها مل حيرمها بصورة مباشرة         
 . يتفادى ما قد يترتب على التحرمي من املفسدة 

  *  y7:  فأنزل اهللا تعاىل أوالً ذمها كما يف قوله تعاىل         tΡθ è=t↔ ó¡ o„  Ç∅ tã  Íôϑy‚ø9 $#  Î Å£÷ yϑø9 $# uρ  ( 

ö≅ è% !$yϑÎγŠÏù ÖΝ øO Î) ÖÎ7Ÿ2 ßìÏ≈ sΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 !$yϑßγßϑøO Î) uρ ã y9 ò2 r& ⎯ ÏΒ $yϑÎγÏèø ¯Ρ 3 )١( .  

‰    $pκšمث ى عن قرب الصالة حال شرب اخلمر كما يف قوله تعاىل              r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θãΨ tΒ# u™  Ÿω 
(#θç/ uø) s? nο 4θn=¢Á9 $# óΟçFΡ r& uρ 3“ u≈ s3ß™ 4© ®L xm (#θßϑn=÷ès? $tΒ tβθ ä9θà) s? )٢(.  

‰  $pκš:  مث أنزل التحرمي كما يف قولـه تعـاىل       r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï%©!$#  (# ûθãΨ tΒ# u™  $yϑ̄Ρ Î)  ãôϑsƒù: $#  ã Å£øŠyϑø9 $# uρ 

Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ  ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ  Ó§ô_Í‘  ô⎯ ÏiΒ  È≅ yϑtã  Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $#  çνθ ç7Ï⊥ tGô_$$sù  öΝ ä3̄=yès9  tβθ ßsÏ=ø è?  ∩®⊃∪  $yϑ̄Ρ Î)  ß‰ƒÍãƒ 

ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $#  βr&  yìÏ%θãƒ  ãΝ ä3uΖ ÷ t/  nο uρ¨y‰ yèø9 $#  u™ !$ŸÒøót7ø9 $# uρ  ’Îû  Í÷Κ sƒù: $#  Î Å£÷ yϑø9 $# uρ  öΝ ä. £‰ ÝÁtƒuρ  ⎯ tã  Íø. ÏŒ  «!$#  Ç⎯ tã uρ 

Ïο 4θn=¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ ä⎢Ρ r& tβθ åκyJΖ –Β )٣(.  

                                 
 ) .٢١٩(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .٤٣(سورة النساء آية رقم ) ٢(
 ) .٩١-٩٠(سورة املائدة آية رقم ) ٣(



    ٣٣٥    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

أن ما أمر به وى     :  )١(والنوع الثاين ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذا القسم         
عنه صار متصفاً حبسن اكتسبه من األمر ، وقبح اكتسبه من النهي ، كاخلمر اليت كانت مل                  

 عنها  حترم مث حرمت فصارت خبيثة ، والصالة إىل الصخرة اليت كانت حسنة ، فلما ى               
 . صارت قبيحة 

فإن ما أمر به حيبه ويرضاه ، وما ى عنه يبغضه ويسخطه ، وهو إذا أحب عبداً                   
 . ووااله أعطاه من الصفات احلسنة ما ميتاز هبا على من أبغضه وعاداه 

 خيصه  - كالكعبة وشهر رمضان      -وكذلك املكان والزمان الذي حيبه ويعظمه        
يث حيصل يف ذلك الزمان واملكان من رمحته وإحسانه         بصفات مييزه هبا على ما سواه ، حب       

 .ونعمته ما ال حيصل يف غريه

اخلمر قبل التحرمي وبعده سواء ، فتخصيصها باخلبث بعد التحرمي ترجيح بال            :  فإن قيل 
 مرجح ؟ 

 .ليس كذلك ، بل إمنا حرمها يف الوقت الذي كانت احلكمة تقتضي حترميها : قيل

اً وسيئاً مثل كونه أسود وأبيض ، بل هو من جنس            وليس معىن كون الشيء حسن    
كونه نافعاً وضاراً ومالئماً ومنافراً وصديقاً وعدواً وحنو هذا من الصفات القائمة باملوصوف             
اليت تتغري بتغري األحوال ، فقد يكون الشيء نافعاً يف وقت ضاراً يف وقت ، والشيء الضار                  

رجح ، كما لو حرمت اخلمر يف أول اإلسالم ،          قد يترك حترميه إذا كانت مفسدة التحرمي أ       
فإن النفوس كانت قد اعتادا عادة شديدة ، ومل يكن حصل عندهم من قوة اإلميان ما                  
يقبلون ذلك التحرمي ، وال كان إميام ودينهم تاماً حىت مل يبق فيه نقص إال ما حيصل                    

دريج يف حترميها ،    بشرب اخلمر من صدها عن ذكر اهللا وعن الصالة ، فلهذا وقع الت              
                                 

 .أي من أنواع األفعال باعتبار منشأ احلسن والقبح فيها ) ١(



    ٣٣٦    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

  *  y7:  فــأنزل اهللا أوالً فيها      tΡθ è=t↔ ó¡ o„  Ç∅ tã  Íôϑy‚ø9 $#  Î Å£÷ yϑø9 $# uρ  (  ö≅ è%  !$yϑÎγŠÏù  ÖΝ øO Î)  ÖÎ7Ÿ2 

ßìÏ≈ sΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 !$yϑßγßϑøO Î) uρ ã y9 ò2 r& ⎯ ÏΒ $yϑÎγÏèø ¯Ρ 3 )١( .  

مث أنزل فيها ملا شرهبا طائفة وصلوا فغلط اإلمام يف القراءة ، آية النهي عن الصالة                  
  .)٢(‘‘سكارى ، مث أنزل اهللا آية التحرمي 

هللا يف هذا النص إىل ما قد يظنه بعضهم من تعارض بني            وقد أشار شيخ اإلسالم رمحه ا     
أحكـام األفعـال اليت هي صفات الفعل الشرعية ، وبني حسن الفعل وقبحه الذايت ، إذ لو               

 ! كان يف األفعال حسن وقبح ذايت ملا جاز تبدل األحكام فيها 

فعل وهـذه املسألة أشكلت على بعض نفاة احلسن والقبح ، فظنوا أن تبدل أحكام ال              
 . مع كون جنس الفعل واحد ينقض القول باحلسن والقبح الذايت 

وقـد بني شيخ اإلسالم رمحه اهللا عدم تعارض هذين األمرين ؛ ألن احلسن والقبح يف                
هـذا القسم وإن كان ذاتياً إال أنه مما يتغري بتغري األحوال ، فليس معىن كونه ذاتياً أن يكون                   

 ، بل هو من جنس كون الشيء نافعاً وضاراً ، والنفع            كالسواد والبياض واحلركة والسكون   
والضرر قد ختتلف يف الفعل حبسب أحواله ، فقد يكون الفعل ضاراً يف زمن ، نافعاً يف آخر                   

 . حبسب املصلحة واملفسدة 

وهـذا كمـا حيصل من الطبيب ملريضه ، فإنه يأمره بالدواء واحلمية يف الوقت الذي                
يض ، وينهاه عنهما يف الوقت الذي يكون فيه ضرر ومفسدة           يكـون فيه نفع ومصلحة للمر     

 . عليه 

                                 
 ) .٢١٩(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .٢٠٢-١٧/٢٠١(موع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن جم-جواب أهل العلم واإلميان ) ٢(



    ٣٣٧    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

وهـذا ال يعـىن أن الدواء غري متصف بصفة ذاتية  بل يدل على أن آثار الشيء قد                   
تـتخلف عـنه زماناً ومكاناً وحاالً ، حبسب القبول واالستعداد  فيكون نافعاً يف زمن دون    

  .)١(ونه مقتضياً آلثاره بقواه وصفاتهزمن ، ويف حال دون حال ، وال خيرج بذلك عن ك

وهذا أيضاً من جنس أكل امليتة ، فإنه يكون قبيحاً تارة ، وحسناً تارة أخرى ، مع أن                  
  .)٢(الذات واحدة يف كال احلالني

أن األحكام لألفعال ليست من     : وحتقيق األمر ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
 . لألفعال حبسب مالءمتها ومنافرا الصفات الالزمة ، بل هي من العارضة 

فاحلسـن والقبح مبعىن كون الشيء حمبوباً ومكروهاً ونافعاً وضاراً ومالئماً ومنافراً ،             
 . وهذه صفة ثبوتية للموصوف ، لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست الزمة له 

ليس : إن األفعال ليس فيها صفات تقتضي احلسن والقبح ، فهو مبرتلة قوله           : ومن قال 
يف األجسـام صفات تقتضي التسخني والتربيد واإلشباع واإلرواء ، فسلب صفات األعيان             

 . املقتضية لآلثار ، كسلب صفات األفعال املقتضية لآلثار 

وأمـا مجهـور املسلمني الذين يثبتون طبائع األعيان وصفاا ، فهكذا يثبتون ما يف               
  .)٣(‘‘را األفعال من حسن وقبح باعتبار مالءمتها ومناف

أن تكون صفة   : القسم الثالث من أقسام صفات األفعال باعتبار منشأ احلسن والقبح           
الفعـل ناشـئة من الشرع فقط ، فيكون مرجع احلسن والقبح إىل األمر والنهي ، مبعىن أن                  

 . احلكمة ناشئة من األمر بالفعل ال من املأمور به 

                                 
 ) .٢/٢٨(مفتاح دار السعادة البن القيم : انظر ) ١(
 ) .٣/٢٩(منهاج السنة النبوية البن تيمية : انظر) ٢(
 ) .٣/١٧٨(منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ٣(



    ٣٣٨    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

مطلقاً ، بل ينظر إىل األمر ، وما يشتمل عليه       فهنا احلسن والقبح ال ينظر فيه إىل الفعل         
مـن احلكمة واخلري واملصلحة من حيث كونه أمراً ، بقطع النظر عن املأمور به ، فقد يكون            
املأمـور به ليس فيه خري وال مصلحة ، وأمر به الشارع من باب االختبار واالبتالء ، وهذا                  

 حيث أمر بذبح ابنه ، فلما عزم على كمـا حصـل لنيب اهللا إبراهيم عليه الصالة والسالم ،      
الفعل وأراد ذبح ابنه حصل املقصود من األمر ، وهو العزم واإلرادة على تنفيذ األمر ، فعند                 

 .ذلك نسخ األمر بالذبح وفداه اهللا تعاىل بذبح عظيم 

ومثله أيضاً أصحاب طالوت ملا ابتلوا باالمتناع عن الشرب ليحصل من إميام               
 :   به املوافقة ، وهذا االبتالء كـان بنهي ال بأمر ، قـال تعــاىل             وطاعتهم ما حتصل  

$£ϑn=sù  Ÿ≅ |Ásù  ßNθä9$sÛ  ÏŠθãΖ àfø9 $$Î/  tΑ$s%  χ Î)  ©!$#  Ν à6‹Ï=tFö6ãΒ  9yγsΨ Î/  ⎯ yϑsù  z> Î Ÿ°  çµ ÷Ψ ÏΒ  }§øŠn=sù  © Éi_ ÏΒ  ⎯ tΒ uρ 

öΝ ©9  çµ ôϑyèôÜtƒ  …çµ ¯Ρ Î* sù  û© Éi_ ÏΒ  ωÎ)  Ç⎯ tΒ  t∃ u yIøî $#  Oπ sùöäî  ⎯Ïν Ï‰ u‹Î/  4  (#θç/ Î |³sù  çµ ÷Ψ ÏΒ  ωÎ)  WξŠÏ=s%  öΝ ßγ÷Ψ ÏiΒ  4  $£ϑn=sù  …çν y— uρ% y` 

uθèδ  š⎥⎪ Ï%©!$# uρ  (#θãΖ tΒ# u™  …çµ yètΒ  (#θä9$s%  Ÿω  sπ s%$sÛ  $uΖ s9  tΠöθu‹ø9 $#  |Nθä9$yfÎ/  ⎯Ïν ÏŠθãΖ ã_uρ  4  tΑ$s%  š⎥⎪ Ï%©!$# 

šχθ‘Ζ Ýàtƒ  Ν ßγ̄Ρ r&  (#θà)≈ n=–Β  «!$#  Ν Ÿ2  ⎯ ÏiΒ  7π t⁄ Ïù  A's#ŠÏ=s%  ôM t7n=xî  Zπ t⁄ Ïù  Oο uÏWŸ2  ÈβøŒÎ* Î/  «!$#  3  ª!$# uρ  yìtΒ 

t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# )٢)(١(. 

ثالثة يف بين إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى        ((ومثل هذا أيضاً ما ورد يف احلديث أن           
: إليك ؟ قال  أي شيء أحب    :  ، فأتى األبرص فقال    بدا هللا أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكا       

فمسحه فذهب عنه ، فأعطي لوناً      : لـون حسن ، وجلد حسن ، قد قذرين الناس ، قال           
 هو  -البقر  : اإلبل ، أو قال   : أي املال أحب إليك ؟ قال     : حسـناً ، وجلداً حسناً ، فقال      

فأعطي ناقة   -البقر: اإلبل ، وقال اآلخر   : شـك يف ذلك أن األبرص واألقرع قال أحدمها        
شعر : أي شيء أحب إليك ؟ قال     :  يبارك لك فيها ، وأتى األقرع ، فقال        :عشراء ، فقال  

                                 
 ) .٢٤٩(سورة البقرة آية رقم ) ١(
  .)١٤/١٤٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر) ٢(



    ٣٣٩    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

فمسحه فذهب ، وأعطي شعراً حسنا       : حسن ، ويذهب عين هذا قد قذرين الناس ، قال         
يبارك لك  : فأعطاه بقرة حامالً ، وقال    : البقر ، قال  : فأي املال أحب إليك ؟ قال     : قـال 

يرد اهللا إيل بصري فأبصر به      : ك ؟ قال  أي شيء أحب إلي   : فـيها ، وأتـى األعمى فقال      
الغنم ،  : فأي املال أحب إليك ؟ قال     : فمسحه فرد اهللا إليه بصره ، قال      : الـناس ، قال   

فأعطاه شاة والداً ، فأنتج هذان وولَّد هذا ، فكان هلذا واد من إبل ، وهلذا واد من بقر ،                    
رجل مسكني ،   : ته ، فقال  وهلـذا واد مـن الغـنم ، مث إنه أتى األبرص يف صورته وهيئ              

تقطعـت يب احلـبال يف سفري ، فال بالغ اليوم إال باهللا مث بك ، أسألك بالذي أعطاك                   
إن احلقوق كثرية    : اللون احلسن واجللد احلسن واملال بعرياً أتبلغ عليه يف سفري فقال له           

لقد :  ؟ فقال  له كأين أعرفك ، أمل تكن أبرص يقْذَرك النـاس ، فقرياً فأعطاك اهللا            : فقال
إن كنت كاذباً فصريك اهللا إىل ما كنت ، وأتى األقرع يف            : وِرثت ِلكابٍر عن كابٍر ، فقال     

إن : صـورته وهيئـته ، فقال له مثل ما قال هلذا ، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا  فقال                    
رجل مسكني : كـنت كاذبـاً فصريك اهللا إىل ما كنت ، وأتى األعمى يف صورته ، فقال           

ن سبيل ، وتقطعت يب احلبال يف سفري ، فال بالغ اليوم إال باهللا مث بك أسألك بالذي                  واب
قد كنت أعمى فرد اهللا بصري وفقرياً       : رد عليك بصرك شاة أتبلغ ا يف سفري ، فقال         

أمسك : فقـد أغـناين ، فخذ ما شئت ، فواهللا ال أجهدك اليوم بشيء أخذته هللا ، فقال                 
)) رضي اهللا عنك وسخط على صاحبيك مالك فإمنا ابتليتم ، فقد

)١(. 

 فهـنا مل يكـن مقصود امللَك بطلبه أخذ الصدقة واالنتفاع هبا ، بل مقصوده اختبار                
أمسك عليك   ((: هؤالء الثالثة وابتالؤهم ، وهلذا ملا عزم األعمى على الفعل قال له امللَك              

  . ))مالك ، إمنا ابتليتم ، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك 

                                 
واللفظ له ، ومسلم يف الزهد      ) ٣٢٧٧(ح) ٣/١٢٧٦(رواه الـبخاري يف األنبياء ، باب ما ذكر عن بين إسرائيل             ) ١(

  .كلهم من حديث أيب هريرة ) ٢٩٦٤(ح) ٤/٢٢٧٥(والرقائق 



    ٣٤٠    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

هـذا القسـم هو الذي يدخل فيه النسخ قبل التمكن من الفعل ، فيجوز أن ينسخ                 و
الفعـل ، قـبل متكن العبد من أدائه ؛ ألن مقصوده حصول العزم واإلرادة على الفعل دون                  

 .  )١(حقيقة الفعل ، ومثل هذا نسخ الصالة ليلة املعراج من مخسني إىل مخس

 أن تكون احلكمة    )٢(والنوع الثالث ’’  :  م  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذا القس       
ناشئة من نفس األمر ، وليس يف الفعل البتة مصلحة ، لكن املقصود ابتالء العبد ، هل يطيع                   
أو يعصي ؟  فإذا اعتقد الوجوب وعزم على الفعل ، حصل املقصود باألمر ، فينسخ حينئذ ،              

حة ، وال كان هو مطلوب الرب       كما جرى للخليل يف قصة الذبح ، فإنه مل يكن الذبح مصل           
يف نفس األمر ، بل كان مراد الرب ابتالء إبراهيم ، ليقدم طاعة ربه وحمبته على حمبة الولد ،                   
وال يبقى يف قلبه التفات إىل غري اهللا ، فإنه كان حيب الولد حمبة شديدة ، وكان قد سأل اهللا                    

 ، بأن ال يبقى يف قلبه ما يزاحم به          أن يهبه إياه وهو خليل اهللا ، فأراد تعاىل تكميل خلته هللا           

™    !$£ϑn=sù  $yϑn=óحمبة ربه ،     r&  …ã&©# s? uρ  È⎦⎫ Î7yfù=Ï9  ∩⊇⊃⊂∪  çµ≈ sΨ ÷ƒy‰≈ tΡ uρ  βr&  ÞΟŠ Ïδ¨uö/ Î* ¯≈ tƒ  ∩⊇⊃⊆∪  ô‰ s%  |M ø%£‰ |¹  !$tƒö™ ”9 $#  4 

$̄Ρ Î) y7 Ï9¨x‹ x. “ Í“ øg wΥ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $# ∩⊇⊃∈∪ χ Î) # x‹≈ yδ uθçλm; (# àσ ¯≈ n=t7ø9 $# ß⎦⎫ Î7ßϑø9 $# )٣( .  

حديث أبرص وأقرع وأعمى كان     :  ومثل هذا احلديث الذي يف صحيح البخاري       
 . املقصود ابتالءهم ال نفس الفعل 

 ، فلم يعرفوا وجه احلكمة الناشئة من        املعتزلةوهذا الوجه والذي قبله مما خفي على        
 . مر وال من املأمور لتعلق األمر به ، بل مل يعرفوا إال األول األ

                                 
 ) .٢٠٤ص (انظر شرح األصفهانية البن تيمية ) ١(
  .أي من أنواع األفعال باعتبار منشأ احلسن والقبح فيها) ٢(
 ) .١٠٦-١٠٣(سورة الصافات آية رقم ) ٣(



    ٣٤١    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

والذين أنكروا احلكمة عندهم اجلميع سواء ال يعتربون حكمة ، وال ختصيص فعل بأمر      
  . )١(‘‘وال غري ذلك كما قد عرف من أصلهم 

ه  أن يأمر الشارع بشيء ، ليمتحن العبد ، هل يطيع         : والنوع الثالث ’’ : ويقول أيضاً   
أم يعصـيه ؟ وال يكون املراد فعل املأمور به ، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه ، فلما أسلما وتله                    

 . للجبني حصل املقصود ، ففداه بالذبح 

وكـذلك حـديث أبرص وأقرع وأعمى ملا بعث اهللا إليهم من سأهلم الصدقة ، فلما                
تم فرضي عنك وسخط    أمسك عليك مالك ، فإمنا ابتلي      ((: أجـاب األعمى ، قال املَلَك     

  .))على صاحبيك 

 . فاحلكمة منشؤها من نفس األمر ال من نفس املأمور به 

أن احلسن والقبح ال يكون إال ملا       :  ، وزعمت  املعتزلةوهذا النوع والذي قبله مل يفهمه       
 . هو متصف بذلك بدون أمر الشارع 

يع الشريعة من قسم االمتحان ، وأن األفعال ليست هلا صفة ال             ادعوا أن مج   األشعريةو
 . قبل الشرع وال بالشرع 

  .)٢(‘‘وأما احلكماء واجلمهور فأثبتوا األقسام الثالثة وهو الصواب 

وقبل أن أنتهي من كالمي على أقسام صفات الفعل باعتبار منشأ احلسن والقبح فيها              
 رمحه اهللا له تقسيم خمتلف عن شيخ اإلسالم رمحه اهللا           يمأود أن أشـري إىل أن العالمة ابن الق        

 :يف هذه القضية ، فهو يقسمها إىل أربعة أقسام 

                                 
 ) .١٧/٢٠٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -جواب أهل العلم واإلميان ) ١(
 ) .٨/٤٣٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(



    ٣٤٢    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

 مـا كانـت املصـلحة تنشأ فيه من الفعل املأمور به ، كالصدقة والعفة والعدل                 -١
 .األول الذي ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللا واإلحسان ، وهذا يوافق القسم 

 مـا كانت املصلحة تنشأ من األمرين الفعل واألمر به ، وذلك كالصوم والصالة               -٢
واحلج وإقامة احلدود وأكثر األحكام الشرعية ، فالفعل يتضمن مصلحة ، واألمر هبا يتضمن              

 . مصلحة ، وهذا يوافق القسم الثاين عند شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

 مـا كانـت املصلحة تنشأ فيه من األمر به ، وذلك كالتجرد لإلحرام والتطهر                -٣
 . بالتراب والسعي بني الصفا واملروة ورمي اجلمار 

 مـا كانت املصلحة فيه تنشأ من العزم ارد عليه ، وذلك كأمر اهللا تعاىل خليله                 -٤
  .)١( بذبح ولدهإبراهيم 

حة الناشئة من األمر ، فبينما يفسرها شيخ        ونقطـة اخلـالف بينهما يف تفسري املصل       
 بذبح ابنه ، أما     اإلسـالم رمحه اهللا مبا املصلحة فيه حاصلة بالعزم عليه فقط كأمر اخلليل              

قالً ، ويفسر    رمحه اهللا فإنه جيعل املصلحة الناشئة من العزم قسماً مست          العالمـة ابـن القيم    
املصـلحة الناشـئة من األمر ببعض األمور اليت يرى أا ال تعقل حكمتها كالسعي ورمي                

 .اجلمار 

ومل يـرتض شيخ اإلسالم رمحه اهللا هذا التفسري ، ورأى أنه غري صحيح ؛ وعلل ذلك             
 .بأن هذه األفعال يف أنفسها مقصودة ، ملا تضمنته من ذكر اهللا تعاىل 

و أما رمي اجلمار والسعي بني الصفا واملروة ، فالفعل يف نفسه             ’’ :يقـول رمحه اهللا     
:  هذا بقوله يف احلديث الذي يف السـنن       مقصود ملا تضمنه من ذكر اهللا ، وقد بني النيب           

                                 
 ) .٢/٦٠(مفتاح دار السعادة البن القيم : انظر فيما سبق ) ١(



    ٣٤٣    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

))إمنا جعل السعي بني الصفا و املروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا              ((
 فبني النيب    ... )١(

 ال حكمة بل هو تعبد وابتالء حمض ؟ : أن هذا له حكمة ، فكيف يقال

وأمـا فعـل مأمور يف الشرع ليس فيه مصلحة وال منفعة وال حكمة إال جمرد الطاعة                 
 العزم كما نسخ    واملؤمـنون يفعلونه ، فهذا ال أعرفه ، بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعد               

  .)٢(‘‘إجياب اخلمسني صالة إىل مخس 

 : السببية يف قضايا احلسن والقبح 

املـراد من قضايا السببية يف احلسن والقبح هو بيان سببية احلسن يف املدح والثواب ،                
وسـببية القبح يف الذم والعقاب ، ومدى إمكانية إدراك تلك السببية عقالً ، والكالم على                

 : يندرج يف مسائل هذه القضايا 

 .سببية احلسن والقبح العقليني يف املدح والذم : األوىل

 .سببية احلسن والقبح يف الثواب والعقاب : الثانية 

 إدراك تلك السببية عقال ؟ : الثالثة

 . سببية الفعل الواحد ألمرين متنافيني : الرابعة

                                 
، والترمذي  ) ١٨٨٨(ح) ٢/٤٤٧(اسك ، باب يف الرمل      ، وأبو داود يف املن    ) ١٣٨ ،   ٧٥ ،   ٦/٦٤(رواه أمحد   ) ١(

حديث : واللفظ له مع تقدمي وتأخري فيه وقال      ) ٩٠٢(ح) ٣/٢٤٦(يف احلـج ، بـاب مـا جاء كيف ترمى اجلمار             
(ح) ١/٢٧٨(حســن صحيح ، والدارمي يف مناسك احلج ، باب الذكر يف الطواف والسـعي بني الصفا واملروة                  

/٤(، وابن خزميـة يف صحيحه      ) ١٥٣٣٤ ،   ١٥٣٣٣(ح) ٣/٣٩٩(شيبة يف مصنفه    ، وابن أيب    ) ١٨٦١ ،   ١٨٦٠
، ) ٥/١٤٥(وصححه ، ووافقه الذهيب ، ورواه البيهقي يف السنن الكربى           ) ١/٤٥٩(، واحلـاكم    ) ٢٨٨٢(ح) ٢٧٩

 . إسناده ضعيف ) : ٢/٨٠٦(وقال األلباين يف حاشية مشكاة املصابيح . كلهم من حديث عائشة رضي اهللا عنها
 ) .١٤٦-١٤/١٤٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(



    ٣٤٤    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

 . سببية احلسن والقبح يف املدح والثواب : املسألة األوىل

هـذه املسـألة مترتبة على ما سبق من أن الفعل يتصف باحلسن وبالقبح ، كما تقدم           
 خاصة ما كان منشأه ذات الفعل       -أقسام ذلك ، وبناء عليه هل يكون ذلك احلسن والقبح           

  سبباً يف املدح والذم أم ال ؟ -

هـذه املسـألة اخـتلفت فيها الطوائف ، وهي إحدى مسائل الرتاع بينهم يف قضايا            
 . لتحسني والتقبيح العقليني ا

ومـذهب أهل السنة واجلماعة أن حسن الفعل وقبحه يكون سـبباً يف املدح والذم ،             
 :فقد دلت النصوص الشرعية على هذا األمر بطرق متنوعة منها 

 أن اهللا تعـاىل مسـى الكفار قبل إرسال الرسول بأمساء الذم ، فقد مساهم ظاملني                  -١

 ó=yδ:  قوله تعاىل  وطـاغني ومفسـدين ، كما يف       øŒ$# 4’n<Î) tβöθtã ó Ïù …çµ ¯Ρ Î) 4© xö sÛ )وقوله   )١ ، 

( øŒÎ: تعاىل uρ 3“ yŠ$tΡ y7 š/ u‘ #© y›θãΒ Èβr& ÏM ø $# tΠöθs) ø9 $# t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ ©à9 $# ∩⊇⊃∪ tΠöθs% tβöθtã öÏù 4 Ÿωr& tβθ à) −Gtƒ )٢(  ، 

 ¨βÎ) šχ: وقـوله تعاىل   öθtã öÏù Ÿξtã ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿ≅ yèy_uρ $yγn=÷δ r& $Yèu‹Ï© ß# ÏèôÒtGó¡ o„ Zπ x Í← !$sÛ öΝ åκ÷] ÏiΒ 

ßxÎn/ x‹ ãƒ öΝ èδ u™ !$sΨ ö/ r& ⎯Ä© ÷∏ tGó¡ o„uρ öΝ èδ u™ !$|¡ ÏΡ 4 …çµ ¯Ρ Î) šχ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑø9 $# )وهـذا يدل على أن       )٣ ، 

 . أعماهلم مذمومة حىت قبل إرسال الرسول 

فأخرب أنه ظاملاً وطاغياً ومفسداً هو وقومه ، وهذه ’’ : قـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا   ي
أمسـاء ذم األفعال ، والذم إمنا يكون يف األفعال السيئة القبيحة ، فدل ذلك على أن األفعال                  

                                 
 ) .١٧(سورة النازعات آية رقم ) ١(
 ) .١١-١٠(سورة الشعراء آية رقم ) ٢(
 ) .٤(سور القصص آية رقم ) ٣(



    ٣٤٥    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

تكون قبيحة مذمومة قبل جميء الرسول إليهم ، ال يستحقون العذاب إال بعد إتيان الرسول               

  $tΒ: لهإليهم لقو uρ $̈Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yèãΒ 4© ®L xm y] yèö6tΡ Zωθß™ u‘ )١( .  

 (#ρ: وكـذلك أخرب عن هود أنه قال لقومه        ß‰ ç6ôã $# ©!$# $tΒ Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ã öxî ( ÷βÎ) 

óΟçFΡ r& ωÎ) šχρ ã yIø ãΒ )م جعلوا مع             )٢فجعلهم مفترين قبل أن حيكم حبكم خيالفونه ؛ لكو ، 

  .)٣(‘‘اهللا إهلا آخر 

 فـيما سبق عند مسألة احلسن والقبح الذايت لألفعال أدلة متنوعة ميكن             وقـد تقـدم   
 . االستدالل هبا على هذا األمر 

 إخباره تعاىل عن نفسه أنه مقت أعمال اجلاهلية ، واملقت هو أشد البغض ، كما                -٢
إين خلقـت عبادي حنفاء كلهم ، وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن            (( : يف احلـديث  

 ، وحرمت عليهم ما أحللت هلم ، وأمرم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا ،                  ديـنهم 
))وإن اهللا نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب 

)٤(. 

فأخرب أنه مقتهم إال هؤالء البقايا ، واملقت هو          ’  ’:  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    
البغض بل أشد البغض ، ومع هذا فقد أخرب يف القرآن أنه مل يكن ليعذهبم حىت يبعث إليهم                  

    $tΒ:  رسوال ، فقال   uρ  $̈Ζ ä.  t⎦⎫ Î/ Éj‹ yèãΒ  4© ®L xm  y] yèö6tΡ  Zωθß™ u‘  )وقال  )٥ ،   :    öθs9 uρ  !$̄Ρ r&  Ν ßγ≈ sΨ õ3n=÷δ r& 

5># x‹ yèÎ/  ⎯ ÏiΒ  ⎯Ï&Í# ö7s%  (#θä9$s) s9  $uΖ −/ u‘  Iωöθs9  |M ù=y™ ö‘ r&  $uΖ ø‹s9 Î)  Zωθß™ u‘  yìÎ7®K uΖ sù  y7 ÏG≈ tƒ# u™  ⎯ ÏΒ  È≅ ö7s%  βr&  ¤Α É‹ ¯Ρ 

                                 
 ) .١٥(سورة اإلسراء آية رقم ) ١(
 ) .٥٠(سورة هود آية رقم ) ٢(
 ) .٣٨-٢٠/٣٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
 ) .١٧٨ص  (تقدم خترجيه) ٤(
 ) .١٥(سورة اإلسراء آية رقم ) ٥(



    ٣٤٦    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

3“ u“ øƒwΥ uρ  )فدل ذلك على أن املقتضي لعذاهبم قائم ، ولكن شرط العذاب هو بلوغ                 )١ ، 

  .)٢(‘‘الرسالة 

 . سببية احلسن والقبح يف الثواب والعقاب  : املسألة الثانية

ون سبباً يف الثواب والعقاب ؛ ألن       ال شك أن األعمال وما تتصف به من صفات تك         
اهللا تعاىل قد أخربنا عن الكفار أم اكتسبوا األعمال اليت توجب العذاب قبل إرسال الرسول 

  Iωöθs9:  إليهم ، قال تعاىل    uρ  βr&  Ν ßγt6ŠÅÁè?  8π t7ŠÅÁ–Β  $yϑÎ/  ôM tΒ £‰ s%  öΝ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr&  (#θä9θà) u‹sù  $sΨ −/ u‘  Iωöθs9 
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فهذا يدل على أم مستحقون للعذاب قبل إرسال الرسول ، وإن كان اهللا تعاىل ال                
 مفقود ، وهلذا    - وهو الرسالة    -يعذهبم إال بعد الرسـالة ، فاالستحقاق موجود ، وشرطه          

 . مل حيصل 

فهذا يبني أنه مل يكن ليعذب      ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذه اآليات           
ر حـىت يبعث إليهم رسوالً ، وبني أم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا األعمال اليت                الكفـا 

تـوجب املقـت والذم وهي سـبب للعذاب ، ولكن شـرط العذاب قيام احلجة عليهم               
  .)٥(‘‘بالرسالة 

                                 
 ) .١٣٤(سورة طه آية رقم ) ١(
 ) .٢/٣٠٦(اجلواب الصحيح البن تيمية ) ٢(
 ) .٤٧(سورة القصص آية رقم ) ٣(
 ) .١٣٤(سورة طه آية رقم ) ٤(
 ) .٢/٣١٤(اجلواب الصحيح البن تيمية ) ٥(



    ٣٤٧    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

وقبل أن انتقل إىل املسألة الثالثة أود أن أشري إىل أن كالً من املسألتني السابقتني تعترب                
ر وفوائد ومعاين مسألة احلسن والقبح يف األفعال عقالً ، فالكفار قبل جميء الرسول              مـن مثا  

مثالً وإن كانوا ال يعذبون إال بعد الرسل ، لكنهم مذمومون ، ال يستحقون ما يستحقه من                 
 .سلم من تلك األعمال القبيحة ، وهبذا حيصل هلم نوع عقوبة ، وهي حرمام من اخلري 

كان حيصل لتارك املستحبات ، إال أن هناك فرقاً بني من يفوته ما             وهذا احلرمان وإن    
مل حيصل عليه كما هو شأن تارك املستحبات ، وبني من ينقص ما عنده كما هو احلال ملن                  

 . يفعل القبائح قبل الشرع 

هـذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن كون تلك األعمال سبباً يف العقاب يعىن أن                 
بائح قريب من اهلالك والسقوط ، وهناك فرق بني القريب من ذلك            مـن ارتكـب تلك الق     

 . والبعيد ، فالقريب يوشك على السقوط خبالف البعيد 

إذا مل يكن معاقباً عليها فال معىن لقبحها ،         : فإن قيل ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 :بل فيه معنيان: قيل

 :  وهو احلجة ، قال تعاىل     شرطالأنه سبب للعقاب ، لكن هو متوقف على         : أحدمها
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على شفري فهلك ، فهالكه موقوف على سقوطه ، خبالف ما إذا بان وبعد عن ذلك ، فقد                  
 .بعد عن اهلالك ، فأصحاهبا كانوا قريبني إىل اهلالك والعذاب 

أم مذمومون منقوصون معيبون ، فدرجتهم منخفضة بذلك والبد ، ولو قدر            : الثاين
ن ذلك من كرامته أيضا وثوابه ، فهذه        أـم مل يعذبـوا ال يستحقون ما يستحقه السليم م          

عقـوبة حبـرمان خـري ، وهي أحد نوعى العقوبة ، وهذا وإن كان حاصالً لكل من ترك                   
                                 

 ) .١٠٣(ن آية رقم سورة آل عمرا) ١(



    ٣٤٨    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

مسـتحباً فإنه يفوته خريه ، ففرق بني ما يفوته ما مل حيصل له ، وبني ما ينقص ما عنده ،                     
  . )١(‘‘وهذا كالم عام فيما مل يعاقب عليه من الذنوب 

وهي اإلدراك العقلي لسببية احلسن والقبح يف املدح والذم والثواب           : ثةاملسـألة الثال  
والعقـاب ، مبعـىن هل ميكن للعقل أن يدرك أن احلسن سبب يف املدح والثواب ، والقبح                  

 سبب يف الذم والعقاب ؟ 

 :وهذه القضية هي أيضاً إحدى مسائل الرتاع يف قضايا احلسن والقبح ، وهلا جانبان

 .خمتلف فيه : عليه ، واآلخرمتفق : أحدمها

 :اجلانب املتفق عليه ، ويتضمن أمران: أوالً 

أن احلسن والقبح إذا فسر باملالئم واملوافق للطبع ، واملنايف واملنافر له ، فإن              : أحدمها  
ذلك أمر ميكن إدراكه عقالً ، فاملالئمة تتضمن حصول احملبوب املطلوب ، واملنافرة تتضمن              

 . ذور املتأذى به حصول املكروه احمل

أن احلسن والقبح إذا فسر بالكمال والنقص ، فإنه ميكن إدراك ذلك            : األمـر اآلخـر   
بالعقـل أيضـاً ، فإن العقل يدرك مثالً أن العامل أكمل من اجلاهل ، والصادق أكمل من                  

 . الكاذب 

فهـذان األمـران اتفقـت عليهما الطوائف املتنازعة يف مسائل احلسن والقبح ؛ ألن               
 . راكهما يعترب من الضرورات العقلية الفطرية اليت ال يستطيع العبد أن يدفعها عن نفسه إد

واعلم أنه ال ميكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد           ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 .مييز بعقله بني احلق والباطل والصدق والكذب ، وبني النافع والضار واملصلحة واملفسدة 

                                 
 ) .١١/٦٨٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(



    ٣٤٩    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

ملـؤمن أن يدفـع عن إميانه أن الشريعة جاءت مبا هو احلق والصدق يف               وال ميكـن ا   
 . املعتقدات ، وجاءت مبا هو النافع واملصلحة يف األعمال اليت تدخل فيها االعتقادات 

وهلـذا مل خيتلف الناس أن احلسن أو القبيح إذا فسر بالنافع والضار واملالئم لإلنسان               
 .  قد يعلم بالعقل ، وهذا يف األفعال واملنايف له واللذيذ واألليم  فإنه

وكـذلك إذا فسر حسنه بأنه موجود أو كمال املوجود يوصف باحلسن ، ومنه قوله               
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 كمـا نعلم أن احلي أكمل من امليت يف وجوده ، وأن العامل أكمل من اجلاهل ، وأن               
  . )٣(‘‘الصادق أكمل من الكاذب ، فهذا أيضا قد يعلم بالعقل 

اجلانب املختلف فيه ، وهو إدراك كون احلسن سبباً للمدح والثواب ، والقبح             : ثانياً  
 . سبباً يف الذم والعقاب 

ويـرى شيخ اإلسالم أن هذا القسم ال خيرج عن القسمني السابقني ، بل هذا القسم                
ب تـبع هلمـا ومكمل ؛ ألن املدح والثواب من باب املالئم املوافق ، والذم والعقاب من با                 

 .املنافر املنايف ، فحقيقته ال خترج عن القسم األول 

والعقالء متفقون على أن كون بعض األفعال مالئماً        ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 . لإلنسان ، وبعضها منافياً له 

                                 
 ) .١٨٠(سورة األعراف آية رقم ) ١(
 ) .٧(سورة السجدة آية رقم ) ٢(
التدمرية : ، وانظر   ) ١١/٣٤٧( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -قاعدة يف املعجزات والكرمات البن تيمية       ) ٣(
 ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      -، أقوم ما قيل يف القضاء والقدر        ) ٣/١١٥( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -
 ) .٣/٢٨(، منهاج السنة النبوية البن تيمية )  ٨/٩٠(



    ٣٥٠    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

 .هذا حسن وهذا  قبيح ، فهذا احلسن والقبح مما يعلم بالعقل باتفاق العقالء : إذا قيل

احلسن والقبح مبعىن كون الفعل سبباً للذم والعقاب ، هل يعلم بالعقل ؟  وتـنازعوا يف    
 أم ال يعلم إال بالشرع ؟ 

وكان من أسباب الرتاع أم ظنوا أن هذا القسم مغاير لألول ، وليس هذا خارجاً عنه                
 . فليس يف الوجود حسن إال مبعىن املالئم وال قبيح إال مبعىن املنايف 

  .)١(‘‘ئم ، والذم والعقاب مناف فهذا نوع من املالئم واملنايف واملـدح والثواب مال

اتفقوا على أن احلسن     ’’ : ويقـول أيضـاً عن الطوائف املتنازعة يف احلسن والقبح           
 . والقبح باعتبار املالئمة واملنافرة قد يعلم بالعقل 

ول واملالئمـة تتضـمن حصول احملبوب املطلوب املفروح به ، واملنافرة تتضمن حص            
 . املكروه احملذور املتأذى به 

وهذا الذي اتفقوا عليه حق ، لكن تومهوا بعد هذا أن احلسن والقبح الشرعي خارج               
  .)٢(‘‘عن ذلك ، وليس األمر كذلك ، بل هو يف احلقيقة يعود إىل ذلك 

وهي قضية سببية الفعل الواحد ألمرين متنافيني ، مبعىن إمكان أن           : املسـألة الـرابعة   
 .لفعل الواحد سبباً يف احلمد والذم والثواب والعقاب يكون ا

وقـبل أن أتناول هذه املسألة هاهنا أمر جيب التنبه إليه ، وهو أن كون الفعل الواحد                 
سـبباً ألمرين متنافيني مبين على إمكانية اجتماع احلسن والقبح يف الفعل الواحد ، فإذا قدر                

                                 
 ) .٨/٣٠٩( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -االحتجاج بالقدر ) ١(
 ) .٨/٢٢(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ٢(



    ٣٥١    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

ون الفعل الواحد سبباً ألمرين متنافيني ، إذن        اجتماعهما ، فإنه يبحث بعد ذلك يف مسألة ك        
 :هاهنا مسألتان 

 . اجتماع احلسن والقبح يف الفعل الواحد : األوىل

اجـتماع األمر والنهي يف الفعل الواحد ، الذي يؤدي إىل أن يكون الفعل              : الثانـية   
 . الواحد سبباً يف احلمد والذم والثواب والعقاب 

تماع احلسن والقبح يف الفعل الواحد ، فهذا أمر جائز عقالً            وهي اج : أما املسألة األوىل  
فـنحن نعقل يف الفعل الواحد من الشخص الواحد أو من غريه ما فيه جلب منفعة ومضرة                 

 . معاً 

كالرجل يكون له عدوان يقتل أحدمها صاحبه فيسر من حيث عدم عدو ، ويساء من               
به فيساء من حيث انعزال الصديق      حيث غلب عدو ، ويكون له صديقان يعزل أحدمها صاح         

ويسر من حيث توىل صديق ، بل إن أكثر أمور الدنيا من هذا الباب ، فإن املصلحة احملضة                  
نـادرة فأكثـر احلـوادث فيها ما يسوء ويسر ، فيشتمل الفعل على ما ينفع  وحيب ويراد                   

ح ، وهذا   ويطلب ، وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع ، وهبذا جيتمع يف الفعل حسن وقب              
 .  األمر ينطبق على كل ما اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة 

فنحن نعقل وجند أن الفعل الواحد من الشخص أو         ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
مـن غريه جيلب له منفعة ومضرة معا ، والرجل يكون له عدوان ، يقتل أحدمها صاحبه ،                  

ويكون له صديقان يعزل أحدمها     فيسر من حيث عدم عدو ، ويساء من حيث غلب عدو ،             
 . صاحبه ، فيساء من حيث انعزال الصديق ، ويسر من حيث توىل صديق 



    ٣٥٢    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

وأكثر أمور الدنيا من هذا  فإن املصلحة احملضة نادرة ، فأكثر احلوادث فيها ما يسوء                
ويسـر ، فيشتمل الفعل على ما ينفع وحيب ويراد ويطلب ، وعلى ما يضر ويبغض ويكره                 

  .)١(‘‘ويدفع 

هل ميكن اجتماع احملبة والبغض واإلرادة والكراهة والطلب والدفع يف الفعل           : فإن قيل 
 الواحد ؟ 

فاجلـواب أن ذلك أمر ممكن ، فالعبد قد يعمل بعض األعمال اليت يكرهها من حيث                
كوا مفروضة عليه ، وحيبها من حيث ما فيها من املنفعة له ، وهبذا اجتمع فيه حمبة وبغض                  

 . د لعمل واح

وجود الشيء قد يكون مرادا ، ويكون عدمه مراداً   ’’ : ويقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 . أيضاً ، إذا كان يف كل منهما منفعة للمريد 

ويكون أيضاً وجوده أو عدمه مراداً مكروهاً ، حبيث يلتذ العبد ويتأمل بوجوده وبعدمه              
 :كما قيل

 )٢(ى البغضاء حمبوبفاعجب لشيء عل  الشيب كره وكره أن نفارقه 

                                 
 ) .٢٩٨-١٩/٢٩٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
صريع الغواين مسلم بن الوليد والبيت يف ذيل ديوانه         : هذا البيت من حبر البسيط ، وجدته منسوباً لشاعرين األول           ) ٢(

أبو العتاهية والبيت يف ديوانه املسمى أبو العتاهية أشعاره وأخباره البن           : ، والثاين ) ٣١١ص  (شـرح الديوان    : انظـر 
 :      ولفظ البيت عندمها) ٥٣٠ص (عبدالرب 

                    الشيب كره وكره أن يفارقين         أعجب بشيء على البغضاء مودود 



    ٣٥٣    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

فهـو يكره الشيب ويبغضه ؛ ملا فيه من زوال الشباب النافع ووجود املشيب الضار ،                
وهـو حيبه أيضاً ويكره عدمه ؛ ملا فيه من وجود احلياة وىف عدمه من الفناء ، وهذه حال ما          

  .)١(‘‘حة ومفسدة من مجيع األمور اجتمع فيه مصل

وهي اجتماع األمر والنهي يف الفعل الواحد ، فيكون العمل الواحد           : املسـألة الثانية    
مأموراً به من وجه ، منهياً عنه من وجه ، سبباً يف احلمد والثواب من جهة ، وسبباً يف الذم                    

  :والعقاب من جهة أخرى ، والكالم على هذه املسألة يف مقامني 

ال شك بأن ذلك جائز عقالً ، وهو مبين على          : مقام اإلمكان العقلي ، فيقال    : األول  
القضـية السابقة ، وهي اجتماع احلسن والقبح يف الفعل الواحد ، وهذه القضية ممكنة كما                

 . تقدم بيان ذلك وإيضاحه 

، وي له مقام الوقوع الشرعي ، مبعىن هل جاء يف الشرع أمر للعبد بفعل معني    : الثاين
 عن ذلك الفعل يف آن واحد ؟

ال شـك أن الشرع مل يأِت بذلك ، فالفعل املعني ال يؤمر به بعينه وينهى عنه بعينه ؛                   
ألن ذلك تكليف ما ال يطاق ، وهو مجع بني النقيضني ، ولكن قد يؤمر العبد بفعل بصورة                  

: عني ، ومثال ذلك   مطلقـة ، وينهى عن فعل آخر بصورة مطلقة ، ولكنهما جيتمعان يف امل             
الصالة يف األرض املغصوبة ، فالصالة قد أمر هبا بصورة مطلقة ، والبقاء يف األرض املغصوبة                
ي عنه بصورة مطلقة ، فكان مورد األمر غري مورد النهي ، لكن تالزما واجتمعا يف العبد                 

 . املعني ، وهو الذي مجع بينهما ، أما الشرع فلم يأمر باجلمع بينهما 

التحقيق أن الفعل املعني كالصالة يف الدار املعينة ،         ’’ : ل شيخ اإلسالم رمحه اهللا      يقو
ال يؤمـر بعينها ، وينهى عن عينها ؛ ألنه تكليف ماال يطاق ، فإنه تكليف للفاعل أن جيمع                   

 . بني وجود الفعل املعني وعدمه 

                                 
 ) .٢٩٩-١٩/٢٩٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(



    ٣٥٤    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

كون مورد األمر   وإمنا يؤمر هبا من حيث هي مطلقة ، وينهى عن الكون يف البقعة ، في              
 . غري مورد النهي ، ولكن تالزما يف املعني 

والعبد هو الذي مجع بني املأمور به ، واملنهي عنه ال أن الشارع أمره باجلمع بينهما ،                 
 . فأمره بصالة مطلقة ، واه عن كون مطلق 

  .)١(‘‘وأما املعني فالشارع ال يأمر به وال ينهى عنه كما يف سائر املعينات 

ل أن أخـتم الكالم يف مسألة صفات األفعال أحب أن أشري بصورة موجزة إىل               وقـب 
 :  اليت ترتبط بقضية التحسني والتقبيح العقليني وهي )٢(بعض املسائل العقدية اهلامة 

 مسـألة احلكمـة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل ، وقضايا الشر ودخوله يف القضاء                -١
 . اإلهلي 

تعليل يف أفعال اهللا تعاىل من أصول مسائل احلسن والقبح ، وقد      تعترب مسألة احلكمة وال   
تقـدم فـيما سبق حبثها مفصالً ، ولكين هنا أشري إىل قضية ارتباط مسألة احلكمة بقضايا                 

 . احلسن والقبح العقليني 

فاحلكمـة تقتضـي التمييز بني األفعال ، واختيار احلسن وترك القبيح ، وهذا أبسط               
 من ال يثبت حكمة كيف يثبت حسناً  أو قبحاً ؟ مقتضيات احلكمة ، و

 الذين ال يقرون باحلكمة ، ال يقرون باحلسن والقبح تبعاً لذلك ، فال األشاعرةوهلـذا   
 .متييز عندهم بني األفعال 

                                 
 ) .١٩/٢٩٩(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
حممد . ه وأصول الدين لـ د    املسائل املشتركة بني أصول الفق    : هناك بعض املسائل املرتبطة هبذه القضية انظرها يف         ) ٢(

 ) .٢٩٠، ١٩٤ ، ١٣٨ ، ١٠٧ ، ١٠٤ ، ٣٨ص (العروسي عبدالقادر 



    ٣٥٥    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

 منها شيء     الذين أثبتوا حكمة ال يعود إىل اهللا       املعتزلةومن احنرف يف إثبات احلكمة ك     
وقاسوا أفعال اهللا تعاىل على خلقه ، وحكمته على حكمتهم ، فإن قوهلم هذا أصل ملذهبهم                
يف التحسني والتقبيح العقليني ، فقد أثبتوه على وجه مماثلة اهللا تعاىل خللقه ، فاهللا تعاىل حيسن                 

القضية تبعاً  مـنه مـا حيسـن منا ، ويقبح منه ما يقبح منا ، وهبذا يكون احنرافهم يف هذه                    
 . الحنرافهم يف باب احلكمة 

 استراحوا يف هذا الباب عندما      األشاعرةأمـا مسألة دخول الشر يف القضاء اإلهلي ، ف         
 .نزعوا عن الفعل صفاته الذاتية ، فليس يف الواقع عندهم خري وال شر 

كعادم ، فأرجعوا جزءا منها إىل املخلوقات ،         فتخبطوا يف هذه املسألة      املعتزلةأمـا   
فالعـبد عندهم هو اخلالق ألفعاله ، وهبذا ختلصوا من جزء من الشر ، وأما بقية الشرور فقد                  
تكلفـوا إجياد تعليالت هلا على طريقة قياس اهللا تعاىل خبلقه ، فما حيسن منا حيسن منه، وما                  

كاالت كثرية ، وأوردت عليهم إيرادات      يقـبح مـنا يقبح منه  ، فوقعوا بسبب هذا يف إش            
 . عظيمة ليس هذا حمل التفصيل فيها 

 :  مسألة صفات اهللا تعاىل االختيارية -٢

تعتـرب مسـألة الصفات االختيارية األصل الثاين من األصول اليت بنيت عليها مسائل              
هنا إىل  احلسن والقبح العقليني ، وتقدم فيما سبق حبث الصفات االختيارية ، وسوف أشري              
 . جهة االرتباط بني مسألة الصفات االختيارية ، وبني قضايا التحسني والتقبيح العقليني 

فاهللا سبحانه وتعاىل عندما أمر باألوامر وى عن النواهي ، فإمنا أمر مبا أمر به ؛ حلسن                 
 ؛  الفعل  وكماله ، فهو حيبه جل وعال هلذه الصفات ، وعندما ى عما ى عنه من األفعال                 

 .فإن ذلك لقبحها ونقصها فهو جل وعال يبغضها 

ومـن ال يقـر بصـفة احملبة والبغض هللا تعاىل فإنه يضطرب يف قضايا احلسن والقبح                 
 ، فالفعل عندهم ال صفة له قبل الشرع ؛ ألن اهللا            األشاعرةالعقليني ، فقد ينفيها كما فعلت       

 عنده سواء ، وهلذا جوزوا األمر بالكفر والنهي عن          ال حيـب فعالً ويبغض آخر بل اجلميع       



    ٣٥٦    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

اإلميان ، وهبذا وقعوا يف حماذير كبرية ، هذا فضالً عما يف قوهلم من مكابرة للعقول وجحد                 
 . للضرورات العقلية واحلسية ، وهذا كان نتيجة إلنكار الصفات االختيارية 

فعال االختيارية عن اهللا تعاىل ، ولكنهم أثبتوا احلسن          ، فإم نفوا األ    املعتزلةوقابلـتهم   
والقـبح يف األفعـال ، فوقعوا هبذا يف اضطراب عظيم يف هذا الباب حيث قاسوا أفعال اهللا                  
تعاىل على أفعال خلقه ، وجعلوا ما حيسن منا حيسن منه ، وما يقبح منا يقبح منه ، وحكّموا          

 ، وصيروا له شريعة بعقوهلم ، وضعوا فيها ما          عقـوهلم احملـدودة على أفعال اهللا جل وعال        
يفعلـه وما ال يفعله قياساً على أفعال العباد حسنها وقبيحها ، ومل يرجعوا ذلك إىل ما حيبه                  

 . من األفعال وما يبغضه 

وهذا يبني من   ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف سياق ذكر حمبة اهللا تعاىل للتوبة            
نة لإلميان والعمل الصاحل ، ومن كراهته خلالف ذلك ما يرد على            حمـبة اهللا للـتوبة املتضم     

 ؛ فإن الطائفتني جتعل مجيع األشياء بالنسبة إليه سواء ،           القدرية و اجلهميةمنكري الفَرق من    
، وال يقصد الظلم ؛ لكونه      هو يقصد نفع العبد ، لكون ذلك حسناً         :  يقولـون  القدريـة مث  

 . قبيحاً 

إذا كان ال فرق بالنسبة إليه بني هذا وهذا ، امتنع أن يكون عنده              :  يقولون اجلهمـية و
شـيء حسـن وشيء قبيح ، وإمنا يرجع ذلك إىل أمور إضافية للعباد ، فاحلسن بالنسبة إىل      

 .  والقبيح بالعكس العبد ما يالئمه ، وما ترتب عليه ثواب يالئمه ،

فلو أثبتوا أنه سبحانه حيب ويفرح حبصول       . ومـن هـنا جعلوا احملبة واإلرادة سواء         
 تبني هلم حكمته ، وتبني أيضا أنه يفعل األفعال          -   كمـا أخرب به الرسول       -حمـبوبه   
 . حلكمة 

. متنع أن يفعل حلكمة     إذا كانت األشياء بالنسبة إليه سواء ، ا       :  قالوا اجلهمـية فـإن   
 . يفعل حلكمة تعود إىل العباد :  قالوااملعتزلةو

 تلك احلكمة يعود إليه منها حكم أو ال يعود ؟ : اجلهميةفقالت هلم 



    ٣٥٧    صفات األفعال __________________________________________  ____________________

ممتنع ، فيمتنع أن أحداً خيتار احلسن       : خالف األصل الذي أصلتموه ، والثاين     : فاألول
ح ، إن مل يكن له من فعل احلسن معىن يعود إليه ، فيكون فعل احلسن يناسبه ،                  علـى القبي  

  .)١(‘‘خبالف القبيح فإذا قدر نفي ذلك امتنع أن يفعل حلكمة 

                                 
/٢(ويقول العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف مفتاح دار السعادة           ) . ٣٢٥-٥/٣٢٤(منهاج السنة النبوية البن تيمية      ) ١(

ومعظمها ، فلنذكر سرها وغايتها وأصوهلا      وإذ قـد انتهينا يف هذه املسألة إىل هذا املوضع ، وهو حبرها              ’’) : ٤٣-٤٢
الـيت أثبتت عليها ، فبذلك تتم الفائدة ، فإن كثرياً من األصوليني ذكروها جمردة ، ومل يتعرضوا لسرها وأصلها الذي                     

 :أثبتت عليه ، وللمسألة ثالثة أصول هي أساسها 
وهذه من أجل مسائل التوحيد املتعلقة باخللق       هل أفعال الرب تعاىل وأوامره معللة باحلكم والغايات ؟          : األصـل األول  

 .بالشرع والقدر ]و[واألمر 
أن تلك احلكم املقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعاىل قيام الصفة به فريجع إليه حكمها ، ويشتق له امسها                    : األصل الثاين 

 .م أم يرجع إىل املخلوق فقط من غري أن يعود إىل الرب منها حكم ، أو يشتق له منها اس
هل تعلق إرادة الرب تعاىل جبميع األفعال تعلق واحد ؟ فما وجد منها مراد له حمبوب مرضى ، طاعة                   : األصـل الثالث  

كـان ، أو معصية ، وما مل يوجد منها ، فهو مكروه له مبغوض غري مراد ، طاعة كان أو معصية ، فهو حيب األفعال                          
 وإجيادها ؛ ألن يف مشيئته إلجيادها فوات حكمة أخرى هي أحب            احلسـنة اليت هي منشأ املصاحل وإن مل يشأ تكوينها         

إلـيه مـنها ، ويـبغض األفعال القبيحة اليت هي منشأ املفاسد ومينعها ، وميقت أهلها وإن شاء تكوينها وإجيادها ؛ ملا             
ل الثالثة  تستلزمه من حكمه ومصلحة هي أحب إليه منها ، وال بد من توسط هذه األفعال يف وجودها ، فهذه األصو                   

أما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من األصوليني         .... علـيها مـدار هذه املسألة ومسائل القدر والشرع          
والفقهاء واملتكلمني فيثبتون األصول الثالثة ، فيثبتون احلكمة املقصودة بالفعل يف أفعاله تعاىل وأوامره ، وجيعلوا عائدة           

 فاملعاصي كلها ممقوتة مكروهة ، وإن وقعت مبشيئته وخلقه ، والطاعات كلها حمبوبة له               إليه حكماً ومشتقاً له امسها ،     
مرضية ، وإن مل يشأها ممن مل يطعه ، ومن وجدت منه فقد تعلق هبا املشيئة واحلب ، فما مل يوجد من أنواع املعاصي                         

ه ، وما مل يوجد من الطاعات املقدرة تعلق         فلـم تتعلق به مشيئته وال حمبته ، وما وجد منها تعلقت به مشيئته دون حمبت               
هبا حمبته دون مشيئته ، وما وجد منها تعلق به حمبته ومشيئته ، ومن مل حيكم هذه األصول الثالثة مل يستقر له يف مسائل                     

 .‘‘ احلكم والتعليل والتحسني والتقبيح قدم بل ال بد من تناقضه ، ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها 



 

 
 
 

 املبحث الثا�ي

 طبـــائع األشـــياء 

 



    ٣٥٩   طبائع األشياء  _______________________________________________________________  

 

 طبائع األشياء 

ة ما كتب إن الكالم على مسألة طبائع األشياء من القضايا الغامضة ، وذلك لدقتها وقل  
فيها على مذهب أهل السنة واجلماعة ، وقبل البحث فيها ينبغي معرفة الطبائع وحقيقتها ،               

 . ومن مث أتطرق إىل ما قرره شيخ اإلسالم رمحه اهللا فيها 

 :تعريف الطبائع 

والسَِّليقة والنَِّحيزة    واخلَِليقة والقَِرحية والسَِّجيَّة والنَِّحيتة      الطـبائع مجع طبيعة ، والطبيعة     
 . والتوس والسوس والغِريزة والنحاس واِخليم مبعىن واحد 

طبعت اللنب طبعاً ، وطَبع الدرهم والسيف        :  ابتداء صنعة الشيء ، تقول     وأصل الطَّبع 
 . صاغه : وغريمها يطْبعه طَبعاً 

ملستطيلة فيطبع منها سيفاً  أو سكيناً أو سناناً  أو حنو الذي يأخذ احلديدة ا  : والطَّـبَّاع 
 .عملت ، والطَّبَّاع الذي يعملها : ذلك ، وصنعته الطِّباعة ، وطَبعت من الطني جرة 

 .فطره : طبعه اهللا على األمر يطبعه طبعاً أي: وتطلق الطبيعة على الفطرة يقال

اء والسقاء يطْبعه طَبعاً ، وطَبَّعه تطِْبيعاً       طَبع اإلن : وتطلـق ويراد هبا ملء الشيء ، يقال       
 .ملؤه ، والطَّبع  ملْؤك السقاء حىت ال مزيد فيه من شدة ملئه :  مأله ، وِطبعه: فتطَبَّع 

 .اضربه على طبع هذا وعلى غراره : ويطلق الطبع ويراد به املثال ، يقال

 .واالستيثاق من أن يدخله شيء ويأيت مبعىن اخلتم ، وهو التغطية على الشيء 

 .اخلليقة والسجية اليت جبل عليها اإلنسان : وطبيعة اإلنسان 



    ٣٦٠   طبائع األشياء  _______________________________________________________________  

 

هـو ما طبع عليه من طباع يف مأكله ومشربه وسهولة أخالقه             : وطـبع اإلنسـان     
 .)١(وحزونتها وعسرها ويسرها وشدته ورخاوته وخبله وسخائه

خللقة ، وإما من حيث العادة ،       والطبـيعة هي نقش النفس بصورة ما ، إما من حيث ا           
 :وهو فيما ينقش به من حيث اخللقة أغلب ، وهلذا قيل

  .)٢(وتأىب الطباع على الناقل

 . )٣(ما سخره اهللا له من مزاجه: وطبيعة النار وطبيعة الدواء

اريها ذلك تقدير العزيز    وشيء طبيعي أي ذايت منفعل عن تدبري اجلبلة يف البدن بصنع ب           
 .)٤(العليم 

صفات وقوى يف األجسام تقتضي آثاراً معينة كاإلشباع يف         :  هنا   واملقصـود بالطبائع  
الطعام ، واإلرواء يف املاء ، والقطع يف السيف ، واإلبصار يف العني ، واالستماع يف األذن ،                  

  .)٥(شياء وأنواعهاوحنو ذلك ، وختتلف هذه اآلثار باختالف األ

                                 
٨ ،   ٢٢٧ ،   ٦/٣٣ ،   ٤١٥ ،   ٣٨٧ ،   ٥/٣١٥ ،   ٢/٩٨ ،   ١/٥٤٩(لسان العرب البن منظور     : انظر فيما سبق    ) ١(
/٢٣٣– ٢٣٢. ( 
 : وصدره ) ٣/٢٢(هذا عجز بيت من حبر املتقارب ، وهو للمتنيب كما يف ديوانه بشرح العكربي ) ٢(

 .يراد من القلب نسيانكم 
 ) .٤٧٩ص (، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ) ٥١٥ص (املفرادت للراغب : انظر فيما سبق ) ٣(
 .جبل  : مادة ) ٣٥ص (املصباح املنري للفيومي : انظر ) ٤(
سياقه منفي لكن املقصود منه اإلثبات وإليك النص        ) ٣/١٧٨(وهـنا نـص من منهاج السنة النبوية البن تيمية           ) ٥(

 إن األفعال ليس فيها صفات تقتضي احلسن والقبح فهو مبرتلة قوله            ومن قال ’’ : بتمامه  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا        
ليس يف األجسام صفات تقتضي التسخني والتربيد واإلشباع واإلرواء ، فسلب صفات األعيان املقتضية لآلثار كسلب                

 يثبتون ما يف    صـفات األفعـال املقتضية لآلثار ، وأما مجهور املسلمني الذين يثبتون طبائع األعيان وصفاا ، فهكذا                
 .‘‘ األفعال من حسن وقبح باعتبار مالءمتها ومنافرا 



    ٣٦١   طبائع األشياء  _______________________________________________________________  

 

فإنا نعلم أن يف العني قوة فارقت هبا قوة اليد حىت           ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
كان هذه يرى هبا  وهذا ال يرى هبا ، ونعلم أن يف العاقل قوة فارق هبا انون حىت كان هذا      

  .)١(‘‘يعقل ، وهذا ال يعقل 

 : األدلة على إثبات الطبائع 

اإلسالم رمحه اهللا جمموعة من األدلة على إثبات طبائع األشياء  ، منها             وقد ذكر شيخ    
مـا يـرجع إىل أدلة إثبات األسباب املتنوعة واليت سبق ذكرها ، فإن تلك األدلة تدل على                  

 : إثبات الطبائع ، ومنها ما يدل على إثبات الطبائع خبصوصها ، وفيما يلي بعض تلك األدلة 

ب طبيعة بعض اجلمادات يف حاالت معينة ، فإن ذلك دال            األدلـة الدالة على سل     -١

 $uΖ: علـى اتصافها بتلك القوى والطبائع فيما هو دون تلك احلاالت ، قال تعاىل              ù=è% â‘$ uΖ≈ tƒ 

’ÏΤθä. # YŠöt/ $̧ϑ≈ n=y™ uρ #’n? tã zΟŠ Ïδ¨uö/ Î) )٢( .  

ولـو كانت النار ال طبيعة هلا وال حترق كما يزعم نفاة الطبائع ملا كانت هناك حاجة                 
كوين برداً وسالماً  بل يكون هذا كخطاب املاء         : إىل سـلب طبيعـتها عنها ، وملا قيل هلا         

ل يتصور ما   والتـراب والشجر واحلجر وغريها أن يكون برداً وسالماً ، وهذا ال يقوله عاق             
 . يقول 

 األدلة اليت فيها إضافة األفعال إىل اجلمادات ، فإن اجلمادات تفعل ما أضيف إليها               -٢
 :بطبعها مبا أودعه اهللا تعاىل فيها من القوى ، واألدلة يف ذلك كثرية فمنها 

    uθèδ:  قولـه تعاىل    uρ  ” Ï%©!$#  ã≅ Å™ öãƒ  yx≈ tƒÍh9 $#  # M ô³ç0  š⎥ ÷⎫ t/  ô“ y‰ tƒ  ⎯Ïµ ÏGuΗ ÷q u‘  (  #© ®L xm  !# sŒÎ) 

ôM ¯=s%r&  $\/$ysy™  Zω$s) ÏO  çµ≈ sΨ ø) ß™  7$s# t6Ï9  ;M Íh‹̈Β  $uΖ ø9 u“Ρ r'sù  Ïµ Î/  u™ !$yϑø9 $#  $sΨ ô_u÷z r'sù  ⎯Ïµ Î/  ⎯ ÏΒ  Èe≅ ä.  ÏN¨uyϑ̈V9 $#  4 

                                 
 ) .٢٦٨ص (بغية املرتاد البن تيمية ) ١(
 ) .٦٩(سورة األنبياء آية رقم ) ٢(
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y7 Ï9¨x‹ x.  ßlÍøƒéΥ  4’sAöθyϑø9 $#  öΝ ä3̄=yès9  šχρ ã2 x‹ s?  )وقال تعاىل    )١ ،    :    ÏM≈ n=Ïϑ≈ utù: $$sù  # Xø%Íρ  )٢(  ، 

حيث جعل الرياح تقل السحاب أي حتمله ، فجعل اجلماد فاعالً بطبعه ، خالفاً لنفاة                  
 .  الطبائع الذين ال جيعلون له أي فعل مطلقاً 

“  :  وقولـه تعاىل    us? uρ  š⇓ ö‘ F{ $#  Zο y‰ ÏΒ$yδ  !# sŒÎ* sù  $uΖ ø9 u“Ρ r&  $yγøŠn=tæ  u™ !$yϑø9 $#  ôN̈” yI÷δ $#  ôM t/ u‘ uρ 

ôM tFt6/Ρ r& uρ  ⎯ ÏΒ  Èe≅ à2  £l÷ρ y—  8kŠÎγt/  )حيث أن األرض عند نزول املطر عليها تتحرك بالنبات          )٣

، والشاهد يف هذه اآلية هو نسبته هذه األفعال إىل اجلماد ، وهذا يدل على               )٤(وترتفع وتنبت 
 . أا فاعلة بطبعها 

 $̄Ρ: وقولـه تعاىل  Î) $£ϑs9 $tósÛ â™ !$yϑø9 $# ö/ ä3≈ sΨ ù=uΗ xq ’Îû Ïπ tƒÍ‘$ pg ù: $# )حيث أضاف الطغيان    )٥ ،

 . إىل املاء 

  ãÏiΒ: وقولـه تعاىل y‰ è? ¨≅ ä. ¥™ ó© x« ÍøΒ r'Î/ $pκÍh5u‘ )التدمري إىل الريح  ، حيث أضاف)٦  . 

ــاىل  ــولـه تع ©# : وق ®L xm !# sŒÎ) ÏNx‹ s{r& ÞÚ ö‘ F{ $# $yγsùã÷z ã— ôM sΨ §ƒ̈— $# uρ  ∅ sßuρ !$yγè=÷δ r& öΝ åκ®Ξ r& 

šχρ â‘ Ï‰≈ s% !$pκön=tæ !$yγ9s? r& $tΡ Þ ö∆r& ¸ξø‹s9 ÷ρ r& # Y‘$ pκtΞ ) ٨( ، حيث أضاف التزين إىل األرض)٧(. 

                                 
 ) .٥٧(سورة األعراف آية رقم ) ١(
 ) .٢(سورة الذاريات آية رقم ) ٢(
 ) .٥(سورة احلج آية رقم ) ٣(
 ) .٣/١٨١(يم البن كثري تفسري القرآن العظ: انظر) ٤(
 ) .١١(سورة احلاقة آية رقم ) ٥(
 ) .٢٥(سورة األحقاف آية رقم ) ٦(
 ) .٢٤(سورة يونس آية رقم ) ٧(
 ) .٢٤٤-٣/٢٤١(منهاج السنة النبوية البن تيمية : انظر فيما سبق من األدلة ) ٨(
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ونصوص الكتاب والسنة يف    ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن القول بنفي الطبائع          

 $uΖ: إبطـال هذا كثرية جداً كقوله      ù=è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ÏΤθä. # YŠöt/ $̧ϑ≈ n=y™ uρ #’n? tã zΟŠ Ïδ¨uö/ Î)  ) فسلب   )١ ،

  ylÍ÷‚ãΖ: الـنار  طبيعـتها ، وقولـه       Ïj9 ⎯Ïµ Î/ ${7xm $Y?$ t7tΡ uρ )قوله ، و  )٢ : #© ®L xm !# sŒÎ) ôM ¯=s%r& 

$\/$ysy™ Zω$s) ÏO )حتمله ، فجعل هذا اجلماد فاعالً     :  ، فأخرب أن الرياح تقل السحاب ، أي        )٣ 

” ôN̈: بطبعه ، وقال   yI÷δ $# ôM t/ u‘ uρ ôM tFt6/Ρ r& uρ )فجعلها فاعلة بطبعها ، وقوله      )٤ ،  : $sΨ ÷Gu; /Ρ r'sù $pκÏù 

⎯ ÏΒ Èe≅ à2 8l÷ρ y— AΟƒÍx. )٦(‘‘ وهو الكثري املنفعة ، والزوج الصنف)٥(.  

 األدلة الدالة على أن اجلمادات قانتة هللا تعـاىل أسلمت له وسجدت تسبح حبمده              -٣
 . وختشاه 

فإن اهللا تعاىل قد أضاف هذه األفعال إىل هذه اجلمادات ، وهي تفعل هذه األمور مبا                
 . ن كنا جنهل كيفية ذلك أودعه اهللا تعاىل فيها من قوى وطبائع ، وإ

وقد أفرد شيخ اإلسالم رمحه اهللا هلذا املوضوع قاعدة مستقلة ذكر فيها األدلة واألقوال              
 :   ، ومما ذكر رمحه اهللا من األدلة يف ذلك )٧(والراجح يف هذه املسألة

                                 
 ) .٦٩(سورة األنبياء آية رقم ) ١(
 ) .١٥(سورة النبأ آية رقم ) ٢(
 ) .٥٧( سورة األعراف آية رقم )٣(
 ) .٥(سورة احلج آية رقم ) ٤(
 ) .١٠(سورة لقمان آية رقم ) ٥(
 ) .٤/١٩٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٦(
 ) .٤٥-١/٣( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف قنوت األشياء كلها هللا تعاىل : انظر) ٧(
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› (#θä9$s%uρ x: قولـه تعاىل :  آيات القنوت ، ومنها      -١ sƒªB $# ª!$# # V$s!uρ 3 …çµ sΨ≈ ysö7ß™ ( ≅ t/ …ã&©! 

$tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( @≅ ä. …ã&©! tβθ çFÏ⊥≈ s% )وقولـه تعاىل   )١ ،  :  …ã&s!uρ ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( @≅ à2 …ã&©! tβθ çFÏΖ≈ s% )٢( .  

  u: قولـه تعاىل :  آيات اإلسالم ، ومنها    -٢ ötósùr& Ç⎯ƒÏŠ «!$# šχθäóö7tƒ ÿ…ã&s!uρ zΝ n=ó™ r& ⎯ tΒ 

’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ä⇓ ö‘ F{ $# uρ $Yã öθsÛ $\δ öŸ2 uρ Ïµ ø‹s9 Î) uρ šχθãèy_öãƒ )٣( .  

‰  ¬!uρ  ß  :قولـه تعاىل :   آيات السجود ، ومنها      -٣ àfó¡ o„  ⎯ tΒ  ’Îû  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

$Yã öθsÛ  $\δ öx. uρ  Ν ßγè=≈ n=Ïßuρ  Íiρ ß‰ äóø9 $$Î/  ÉΑ$|¹Fψ $# uρ  )وقولـه تعاىل   )٤ ،   :  óΟs9 uρ r&  (# ÷ρ utƒ  4’n<Î)  $tΒ  t, n=yz  ª!$# 

⎯ ÏΒ  &™ ó© x«  (# àσ ¨Šx tFtƒ  …ã&é#≈ n=Ïß  Ç⎯ tã  È⎦⎫ Ïϑu‹ø9 $#  È≅ Í← !$yϑ¤±9 $# uρ  # Y‰ £∨ ß™  °!  óΟèδ uρ  tβρ ã½z¨yŠ  ∩⊆∇∪  ¬!uρ  ß‰ àfó¡ o„  $tΒ  ’Îû 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  $tΒ uρ  ’Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  ⎯ ÏΒ  7π −/ !# yŠ  èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# uρ  öΝ èδ uρ  Ÿω  tβρ ã É9 õ3tGó¡ o„  )وقولـه تعـاىل)٥ ،  : 

óΟs9 r&  us?  χ r&  ©!$#  ß‰ àfó¡ o„  …çµ s9  ⎯ tΒ  ’Îû  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  ⎯ tΒ uρ  ’Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  ß§ôϑ¤±9 $# uρ  ãyϑs) ø9 $# uρ  ãΠθàf‘Ζ9 $# uρ 

ãΑ$t7Åg ù: $# uρ ãyf¤±9 $# uρ > !# uρ ¤$! $# uρ ÖÏV Ÿ2 uρ z⎯ ÏiΒ Ä̈ $̈Ζ9 $# ( íÏWx. uρ ¨, xm Ïµ ø‹n=tã Ü># x‹ yèø9 $# 3 )٦(.  

¡|  ßxÎm6:   آيات التسـبيح ، ومنهـا قوله تعاىل      -٤ è@  ã&s!  ßN¨uθ≈ uΚ ¡¡9 $#  ßìö7¡¡9 $#  ÞÚ ö‘ F{ $# uρ 

⎯ tΒ uρ  £⎯ ÎκÏù  4  βÎ) uρ  ⎯ ÏiΒ  >™ ó© x«  ωÎ)  ßxÎm7|¡ ç„  ⎯Ïν Ï‰ ÷Κ ut¿2  ⎯ Å3≈ s9 uρ  ω  tβθ ßγs) ø s?  öΝ ßγys‹Î6ó¡ n@  3  …çµ ¯Ρ Î)  tβ% x.  $̧ϑŠÏ=xm 

                                 
 ) .١١٦(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .٢٦ (سورة الروم آية رقم) ٢(
 ) .٨٣(سورة آل عمران آية رقم ) ٣(
 ) .١٥(سورة الرعد آية رقم ) ٤(
 ) .٤٩-٤٨(سورة النحل آية رقم ) ٥(
 ) .١٨(سورة احلج آية رقم ) ٦(
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# Y‘θà xî  )و قوله تعاىل    )١ ،   :    óΟs9 r&  us?  ¨βr&  ©!$#  ßxÎm7|¡ ç„  …çµ s9  ⎯ tΒ  ’Îû  ÏN¨uθ≈ uΚ ¡¡9 $#  ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  ã ö©Ü9 $# uρ 

;M≈ ¤ ¯≈ |¹  (  @≅ ä.  ô‰ s%  zΝ Ï=tæ  …çµ s? Ÿξ|¹  …çµ ys‹Î6ó¡ n@ uρ  3  ª!$# uρ  7Λ⎧ Ï=tæ  $yϑÎ/  šχθè=yèø tƒ  )قوله تعاىل   )٢ ،   :  

$̄Ρ Î)  $tΡ ö¤‚y™  tΑ$t7Åg ù: $#  …çµ yètΒ  z⎯ ósÎm7|¡ ç„  Äc© Å ýèø9 $$Î/  É−# u õ°M}$# uρ  )قوله    )٣ ،   yx¬7y™  ¬!  $tΒ  ’Îû  ÏN¨uθ≈ uΚ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  (  uθèδ uρ  â“ƒÍ• yèø9 $#  ãΛ⎧ Å3utù: $#  )قولـه تعاىل   )٤ ،   :  yx¬7y™  ¬!  $tΒ  ’Îû  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  $tΒ uρ  ’Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $#  (  uθèδ uρ  â“ƒÍ“ yèø9 $#  ÞΟŠ Å3utù: $#    )يف سورتني من القرآن ، وقوله تعاىل         )٥   :  ßxÎm7|¡ ç„  ¬!  $tΒ  ’Îû 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  $tΒ uρ  ’Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  Å7 Ï=pR ùQ $#  Ä¨ρ ‘‰ à) ø9 $#  Í“ƒÍ“ yèø9 $#  ÉΟ‹ Å3utù: $#  )وقوله تعاىل   )٦ ،   :  ßxÎm7|¡ ç„  ¬!  $tΒ 

’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ã&s! à7 ù=ßϑø9 $# ã&s!uρ ß‰ ôϑysø9 $# ( uθèδ uρ 4’n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« íƒÏ‰ s% )٧(.  

    öθs9  $uΖ:  قولـه تعاىل :   آيات اخلشوع واخلشية ، ومنها     -٥ ø9 u“Ρ r&  # x‹≈ yδ  tβ# u™ öà) ø9 $#  4’n? tã 

5≅ t6y_  …çµ tF÷ƒr& u©9  $YèÏ±≈ yz  % Yæ Ïd‰ |ÁtF–Β  ô⎯ ÏiΒ  Ïπ uŠô± yz  «!$#  4  y7 ù=Ï? uρ  ã≅≈ sV øΒ F{ $#  $pκæ5Î ôØtΡ  Ä¨$̈Ζ= Ï9  óΟßγ̄=yès9 

šχρ ã©3x tGtƒ  )وقولـه تعاىل   )٨ ،   :  §Ν èO  ôM |¡ s%  Ν ä3ç/θè=è%  .⎯ ÏiΒ  Ï‰ ÷èt/  y7 Ï9¨sŒ  }‘Îγsù  Ïο u‘$ y∨ Ïtù: $$x.  ÷ρ r& 

‘‰ x© r& Zο uθó¡ s% 4 ¨βÎ) uρ z⎯ ÏΒ Ïο u‘$ yfÏtù: $# $yϑs9 ã¤fx tFtƒ çµ ÷Ζ ÏΒ ã≈ yγ÷Ρ F{ $# 4 ¨βÎ) uρ $pκ÷] ÏΒ $yϑs9 ß, ¤) ¤± o„ ßlã÷‚uŠsù çµ ÷Ψ ÏΒ â™ !$yϑø9 $# 4  

                                 
 ) .٤٤(سورة اإلسراء آية رقم ) ١(
 ) .٤١(سورة النور آية رقم ) ٢(
 ) .١٨(سورة ص آية رقم ) ٣(
 ) .١(سورة احلديد آية رقم ) ٤(
 ) .١(، وسورة الصف آية رقم ) ١(ورة احلشر آية رقم س) ٥(
 ) .١(سورة اجلمعة آية رقم ) ٦(
 ) .١(سورة التغابن آية رقم ) ٧(
 ) .٢١(سورة احلشر آية رقم ) ٨(
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¨βÎ) uρ $pκ÷] ÏΒ $yϑs9 äÝ Î6÷κu‰ ô⎯ ÏΒ Ïπ uŠô± yz «!$# 3 $tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈ tóÎ/ $£ϑtã tβθ è=yϑ÷ès? )٢)(١(. 

ويـرى شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن ما ذكر يف هذه اآليات حق على حقيقته وظاهره،                
ع واخلشية أفعال هلذه املخلوقات تليق هبا      فالقـنوت واإلسـالم والسجود والتسبيح واخلشو      

 : وتناسبها ، وإن مل نعلم كيفية ذلك ، واستدل لذلك بعدة أدلة منها 

 بعض األحاديث النبوية اليت فيها شيء من هذه األمور كحديث سجود الشمس ،              -١
اهللا :  ؟ قال  ))تدري أين تذهب     ((:  حني غربت الشمس   )٣( أليب ذر  فقـد قـال الـنيب       

فإهنا تذهب حىت تسجد حتت العرش فتستأذن فيؤذن هلا ، ويوشك            ((: ورسوله أعلم ، قال   
ارجعي من حيث جئت ،     :  ، يقال هلا   أن تسجد ، فال يقبل منها وتستأذن ، فال يؤذن هلا          

 ß§ôϑ¤±9فـتطلع مـن مغرا ، فذلك قولـه تعاىل           $# uρ “ Íøg rB 9hs) tGó¡ ßϑÏ9 $yγ©9 4 y7 Ï9¨sŒ ãƒÏ‰ ø) s? 

Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟŠ Ï=yèø9 $# )٤( ((
)٥(. 

فهي ال تزال تسبح يف الفلك ، وهي تسجد هللا           ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
 ، فهي تسجد سجوداً يناسبها ، وختضع لـه وختشع           وتستأذن كل ليلة كما أخرب النيب       

  . )٦(‘‘نس كما خيضع وخيشع كل ساجد من املالئكة واجلن واإل

                                 
 ) .٧٤(سورة البقرة آية رقم ) ١(
، منهاج  ) ٤٥-١/٣ ( ضمن جامع الرسائل   -رسالة يف قنوت األشياء كلها هللا تعاىل        : انظر فيما سبق من األدلة      ) ٢(

 ) .٣٤٥-٣/٣٤٤(السنة النبوية البن تيمية 
جـندب بن جنادة ، أبو ذر الغفاري ، صحايب مشهور بكنيته خمتلف يف امسه واسم أبيه ، أسلم قدمياً ، وتأخرت                      ) ٣(

صابة البن  ، اإل ) ٤/٦٢(االستيعاب البن عبدالرب    : انظر.  هـ   ٣٢هجـرته فلم يشهد بدراً ، مناقبه كثرية ، تويف سنة            
 ) .٦٨٣ص(، تقريب التهذيب البن حجر ) ٤/٦٣(حجر 

 ) .٣٨(سور يس آية رقم ) ٤(
واللفظ لـه ، ومسلم    ) ٣٠٢٧(ح  ) ٣/١١٧٠(رواه البخاري يف بدء اخللق ، باب صفة الشمس والقمر حبسبان            ) ٥(

 ) .١٧٧ ، ٥/١٥٢(، وأمحد ) ١٥٩(ح ) ١/١٣٩(يف اإلميان ، باب بيان الزمن الذي ال يقبل فيه اإلميان 
 ) .١/٣٧( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف قنوت األشياء كلها هللا تعاىل البن تيمية ) ٦(



    ٣٦٧   طبائع األشياء  _______________________________________________________________  

 

إين ألعرف حجراً مبكة كان      ((:  ، يقول    وحـديث تسليم احلجر على النيب       
))يسـلم علي قبل أن أبعث ، إين ألعرفه اآلن 

)١(. 

 إىل جذع ، فلما اختذ       خيطب كان النيب    (( ، فقد    وحديث حنني اجلذع للنيب     
)) املنرب حتول إليـه ، فحن اجلذع ، فـأتـاه فمسـح يده عليه

)٢(. 

يف قول  :   ما جاء عن بعض السلف من تفسري لبعض هذه اآليات ، فقد قال جماهد              -٢

  §Νاهللا جل ثناؤه     èO  ôM |¡ s%  Ν ä3ç/θè=è%  .⎯ ÏiΒ  Ï‰ ÷èt/  y7 Ï9¨sŒ  }‘Îγsù  Ïο u‘$ y∨ Ïtù: $$x.  ÷ρ r&  ‘‰ x© r&  Zο uθó¡ s%  4  ¨βÎ) uρ  z⎯ ÏΒ 

Ïο u‘$ yfÏtù: $#  $yϑs9  ã¤fx tFtƒ  çµ ÷Ζ ÏΒ  ã≈ yγ÷Ρ F{ $#  4  ¨βÎ) uρ  $pκ÷] ÏΒ  $yϑs9  ß, ¤) ¤± o„  ßlã÷‚uŠsù  çµ ÷Ψ ÏΒ  â™ !$yϑø9 $#  4  ¨βÎ) uρ  $pκ÷] ÏΒ  $yϑs9  äÝ Î6÷κu‰ 

ô⎯ ÏΒ  Ïπ uŠô± yz  «!$#  3  $tΒ uρ  ª!$#  @≅ Ï≈ tóÎ/  $£ϑtã  tβθ è=yϑ÷ès?    )كل حجر يتفجر منه املاء ، أو       :   قال )٣

شقق عن ماء ، أو يتردى من رأس جبل فهو من خشية اهللا عز وجل ، نزل بذلك                     يت
  . )٤(القرآن

  .)٥( يف تفسري هذه اآلية ، واختاره ابن جرير الطربي وابن جريجوبنحو هذا قال قتادة

                                 
) ٢٢٧٧(ح) ٤/١٧٨٢( وتسليم احلجر عليه قبل النبوة       رواه مسـلم يف الفضـائل ، باب فضل نسب النيب            ) ١(

  .كالمها من حديث جابر بن مسرة ) ٥/٩٥(واللفظ له ، وأمحد 
ـ  ) ٢(  من حديث ابن عمر ) ٣٣٩٠(ح) ٣/١٣١٣(بخاري يف املـناقب ، باب عالمات النبوة يف اإلسالم   رواه ال

 .بلفظه 
 ) .٧٤(سورة البقرة آية رقم ) ٣(
 ) .١/٣٦٤(رواه ابن جرير الطربي يف جامع البيان ) ٤(
معامل الترتيل  : نظر، ولالستزادة ا  ) ٢٨/٥٣ ،   ٣٦٥-١/٣٦٤(جامع البيان البن جرير الطربي      : انظر فيمـا سبق    ) ٥(

 ) .١/١٠٢(، تفسـري القرآن العظيم البن كثري ) ١/٣١٥(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ١/١٠٥(للبغوي 
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ـ            : )١( وقال أبو العالية   اجداً حني  ما يف السماء جنم وال مشس وال قمر إال يقع هللا سـ
  .)٢(يغيب ، مث ال ينصرف حىت يؤذن له ، فيأخذ ذات اليمني حىت يرجع إىل مطلعه

ـ    -٣ ض اآليات مينع أن يكون املقصود جمرد خضوع املخلوقات هللا تعاىل            سـياق بع
ونفـوذ حكمـه ومشيئته فيها كما ذكر ذلك بعض املفسرين ؛ ألن هذا األمر الزم هلا ال                  
يكـون يف وقت دون آخر ، وال يكون من خملوقات دون غريها ، فهو من جنس فقرها إىل                   

ية ، بينما املذكور يف اآليـات التعبد       اهللا تعـاىل وحاجـتها إلـيه ، وهذا من باب الربوب           
 .واأللوهية 

وأما تفسري سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب       ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
وقدرتـه فيهما وداللتها على الصانع فقط فاالقتصار على هذا باطل ، فإن هذا وصف الزم                

قة حمتاجة فقرية إىل اهللا تعاىل ، دائـم هلا ال يكون يف وقت دون وقت ، وهو مثل كوا خملو  
 : وعلـى هذا فاملخلوقات كلها ال تزال ساجدة مسبحة ، وليس املراد هذا فإنه قال تعاىل               

$̄Ρ Î) $tΡ ö¤‚y™ tΑ$t7Åg ù: $# …çµ yètΒ z⎯ ósÎm7|¡ ç„ Äc© Å ýèø9 $$Î/ É−# u õ°M}$# uρ  )وقال )٣ ،  : u ö©Ü9 $# uρ Zο u‘θà± øtxΧ ( @≅ ä. ÿ…ã&©! 

Ò># ¨ρ r& )وقال  )٤ ،  : @≅ ä. ô‰ s% zΝ Ï=tæ …çµ s? Ÿξ|¹ …çµ ys‹Î6ó¡ n@ uρ 3 )فقد أخرب سبحانه وتعاىل عنه       )٥ ، 

 .أنه يعلم ذلك ، وداللتها على الرب يعلمه عموم الناس  

                                 
 ، ثقة كثري اإلرسال ،      رفَـيع بن ِمهران البصري ، أبو العالية الرياحي ، أدرك اجلاهلية وأسلم بعد وفاة النيب                 ) ١(

، تقريب التهذيب   ) ٣/٢٤٦(، ذيب التهذيب البن حجر      ) ١/٣١٢(للذهيب  الكاشف  : انظر.  هـ   ٩٠تـويف سنة    
 ) .٢١٠ص (البن حجر 

إىل عبد بن محيد وابن     ) ٤/٣٨١(، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور       ) ١٧/١٣٠(رواه ابـن جرير يف جامع البيان        ) ٢(
 . املنذر 

 ) .١٨(سورة ص آية رقم ) ٣(
 ) .١٩(سورة ص آية رقم ) ٤(
 ) .٤١( النور آية رقم سورة) ٥(
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 كالم اهلدهد والنمل وأن سليمان علم منطق        وأيضاً فقد أخرب اهللا تعاىل يف القرآن من       
 .  الطري مبا يدل على االختصاص ، وهذا يف احليوان 

 ÖÏV: وأيضـاً فإنـه جعل اجلميع يسجد ، مث قال          Ÿ2 uρ z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ( íÏWx. uρ ¨, xm Ïµ ø‹n=tã 

Ü># x‹ yèø9 $# 3 )وهـذا املعـىن يشترك فيه مجيع املخلوقات دائماً ، وهو وصف الزم لكل               )١ ،

 .خملوق ال يزال مفتقرا إىل اخلالق ، وال يزال داالً عليه ، وال يزال منقاداً ملا يشاء الرب 

كره ، وانفعاهلا ملشيئة الرب وقدرته ال ينقسم إىل         وأيضاً فإنه قسم السجود إىل طوع و      
طـوع وكره ، وال يوصف ذلك بطوع منها وال كره ، فإن دليل فعل الرب فيها ليس هو                   

 .فعل منها البتة 

والقـرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال هلذه املخلوقات ، وكون الرب خالقاً              
وهو سبحانه تارة جيعلها آيات     ...  أمر إليها    هلـا إمنا هو كوا خملوقة للرب ليس فيه نسبة         

كما يفرق بني كون اإلنسان     ... لـه ، وتارة جيعلها ساجدة مسبحة ، وهذا نوع غري هذا            
خملوقاً وبني كونه عابدا هللا ، فهذا غري هذا ، هذا يتعلق بربوبية الرب له ، وهذا يتعلق بتأهله                   

  .)٢(‘‘وعبادته للرب 

ت الطبائع ما نقل عن السلف من أقوال يف إثباا ، ويتضح             ومـن األدلة على إثبا     -٤
هـذا بصـورة جلية عند كالمهم على العقل وحقيقته ، فقد نقل عن مجاعة من السلف يف                

 .تفسريهم العقل بأنه غريزة وآلة للتمييز ، وهذا فيه إثبات لطبيعة العقل 

                                 
 ) .١٨(سورة احلج آية رقم ) ١(
 ) .٤٤-١/٤٣( ضمن جامع الرسائل -رسالة يف قنوت األشياء كلها هللا تعاىل البن تيمية ) ٢(
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  عند نقده لكالم    وقـد حبـث شيخ اإلسالم رمحه اهللا مسألة العقل وحقيقته وفصلها             
 ، وذكر يف أثناء ذلك أقوال السلف فيه ، وربط بني أقواهلم وبني إثبات               )١( يف العقل  الفالسفة

 :األسباب والطبائع ، ومما ذكر رمحه اهللا يف حقيقة العقل أا تتناول أموراً متعددة 

 . العاقل وانون  العلوم الضرورية اليت يفرق هبا بني-١

 . العلوم املكتسبة اليت تدعو اإلنسان إىل فعل ما ينفعه وترك ما يضره -٢

 . العمل بالعلم -٣

 . الغريزة اليت حيصل هبا العقل  -٤

 :فهنا أمور ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا

الذي علوم ضرورية يفرق هبا بني انون الذي رفع القلم عنه ، وبني العاقل              : أحـدها 
 .جرى عليه القلم ، فهذا مناط التكليف 

علوم مكتسبة تدعو اإلنسان إىل فعل ما ينفعه وترك ما يضره ، فهذا أيضا ال               : والثاين
نزاع يف وجوده ، وهو داخل فيما حيمد هبا عند اهللا من العقل ، ومن عدم هذا ذم وإن كان                    

ل يدخل فيه هذا النوع ، وقد       من األول ، وما يف القرآن من مدح من يعقل وذم من ال يعق             

 öθs9 $̈Ζ: عدمـه من قال ä. ßìyϑó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷ètΡ $tΒ $̈Ζ ä. þ’Îû É=≈ utõ¾r& ÎÏè¡¡9 $# )٢(.  

 مسمى العقل أيضاً ، بل هو من أخص ما يدخل يف            العمل بالعلم ، يدخل يف    : الثالث
اسـم العقل املمدوح وهذان النوعان مل ينازع األولون يف وجودمها ، وال يف أما يسميان                

كالمنا يف العقل الذي هو مناط التكليف للفرق بني العاقل وانون ،            : عقـالً ، ولكن قالوا    
 .وهذان ال يدخالن يف ذلك ، فالرتاع فيهما لفظي 

                                 
 ) .٢٧٤ – ٢٥٠ص (بغية املرتاد البن تيمية : انظر ) ١(
 ) .١٠(سورة امللك آية رقم ) ٢(
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  .)١(‘‘الغريزة اليت هبا يعقل اإلنسان : األمر الرابع

وبعـدما ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا األمر الرابع ذكر الرتاع بني الناس فيه ، وأقوال                
فهذه مما تنوزع يف وجودها ، فأنكر كثري من األولني أن           ’’ :  يف ذلك مث قـال    األشـاعرة 

لم هبا غري العلم ، أو قوة يبصر هبا غري البصر ، أو قوة يسمع               يكـون يف اإلنسـان قـوة يع     
 الذين جيعلون يف    )٢( والطبائعية هبا غري السمع ، وجعلوا إثبات ذلك من جنس قول الفالسفة          

  .)٣(‘‘اإلنسان قوى يفعل هبا ، وقد بالغ يف ذلك طوائف منهم 

والسلف واألئمة متفقون   ’’ :  ف على إثبات هذه القوى فقال     مث حكـى إمجاع السل    
علـى إثـبات هذه القوى ، فالقوى اليت هبا يعقل كالقوى اليت هبا يبصر ، واهللا تعاىل خالق                   
ذلك كله ، كما أن العبد يفعل ذلك بقدرته بال نزاع منهم ، واهللا تعاىل خالقه وخالق قدرته                   

  .)٤(‘‘فإنه ال حول وال قوة إال باهللا 

                                 
(درء تعـارض العقل والنقل البن تيمية       : ستزادة يف موضوع العقل انظر    ، ولال ) ٢٦٠ص  (بغية املرتاد البن تيمية     ) ١(
، ) ٥/٤٣(، اجلواب الصحيح البن تيمية      ) ٢/٣٣١(، الصفدية البن تيمية     ) ٢/١٦١(، االستقامة البن تيمية     ) ٦/٥٠

 ) .٢٧٦ ، ١٩٦ ، ٩٤ص(، الرد على املنطقيني البن تيمية ) ٩/٢٨٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 
 هم قوم من الفالسفة ، زعموا أن أصل العامل الطبائع األربع ، وهي احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة                   :لطبائعية  ا) ٢(

 فاحلرارة   ، ، وأا مل تزل متناثرة ، مث امتزجت فاقتضى امتزاجها العامل             وأا قدمية مؤثرة يف العامل بطبعها ال باختيارها       
ومنهم من   ،   اء ، والرطوبة طبع اهلواء ، واليبوسة طبع األرض ، وهذه هي العناصر األربعة             طبع النار ، والربودة طبع امل     
أصول : انظر . إن األفالك والكواكب قدمية أيضاً ، ومنهم من زاد طبيعة أخرى خامسة           : زاد علـى هذه املقولة فقال     

، الداعي  ) ١٥٠ص  ( لإلسفرايين   ، التبصري يف الدين   ) ٩١-١/٩٠(الفصل البن حزم     ،) ٢٥٣ص  (اإلميـان للبغدادي    
 .) ٢٣٨-٢٣٧ص (إىل اإلسالم البن األنباري 

 ) .٢٦١-٢٦٠ص (بغية املرتاد البن تيمية ) ٣(
 ) .٢٦٣ص (املصدر السابق ) ٤(
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 وهلذا نص أمحد  ’’ :  يف ذلك فقال     )١( واحلارث احملاسيب  ونقل ما ذكر عن اإلمام أمحد     
  .)٢(‘‘أن العقل غريزة يف اإلنسان : ا وغريمهابن حنبل واحلارث احملاسيب

 وأيب عبداهللا بن     النص يف ذلك عن اإلمام الشافعي      وذكـر أنه قد نقل بعض األشاعرة      
إن العقل آلة   :  عنهما قوهلـما     حيث نقل  - وإن كانـوا قد تأولوا كالمهم        - )٣(جماهـد 

  . )٥(العقل قوة التمييز : )٤(التمييز ، وقال أبو العباس القالنسي

 تسمية العقل قوة فقد     )٦( وهو أبو املعايل اجلويين    وقد وقع يف كالم أحد أئمة األشاعرة      
 .)٧( بأنه العلمذكر ذلك يف أصول الفقه ، بل ونقد قول األشاعرة

واملقصود من هذا أن الطبائع دل على إثباا اتفاق السلف الصاحل كما نقل عن بعض               
 . ملتكلمني إثباا أيضاً السلف أقوال يف العقل تدل على إثباا ، كما أنه نقل عن بعض ا

                                 
احلـارث بـن أسد احملاسيب ، أبو عبداهللا ، أحد العباد الزهاد املشهورين ، أنكر عليه اإلمام أمحد خوضه يف علم                      ) ١(

ـ    ، ) ١١/٣٠٨(، املنتظم البن اجلوزي     ) ١٠/٧٣(احللية أليب نعيم    : انظر.  هـ   ٢٤٣ره ، تويف سنة     الكـالم وهج
 ) .١/٥٩(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

 ) .٦/٥٠(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ٢(
ي ، ، قدم بغداد واشتغل      حممد بن أمحد بن جماهد الطائي البصري املتكلم أبو عبداهللا ، صاحب أيب احلسن األشعر              ) ٣(

تبيني كذب املفتري البن    : انظر.  هـ   ٣٦٠بالتصـنيف والـتدريس ، وهو شيخ أيب بكر بن الباقالين تويف بعد سنة               
 ) .٣/٧٤(، شذرات الذهب البن العماد ) ١٦/٣٠٥(، سري أعالم النبالء للذهيب ) ١٧٧ص(عساكر 

: انظر. بو العباس ، متكلم من معاصري أيب احلسن األشعري          أمحـد بن عبدالرمحن بن خالد القالنسي الرازي ، أ         ) ٤(
 ) .٣٩٨ص (تبيني كذب املفتري البن عساكر 

 ) .٢٦٥-٢٦٤ص (بغية املرتاد البن تيمية : انظر) ٥(
 هـ ،   ٤١٩بدامللك بن عبداهللا اجلويين األشعري الشافعي ، أبو املعايل ، امللقب بإمام احلرمني ، ولد جبوين سنة                  ع) ٦(

/١٦ (املنتظم البن اجلوزي  : انظر . هـ٤٧٨ تويف سنة    ةصنف مصنفات كثري  العلم عن مجاعة من أهل العلم ، و       وأخذ  
 ) .٤/١٦٠(، األعالم للزركلي ) ٢٧٨ص(تبيني كذب املفتري البن عساكر ، ) ٢٤٤

 ) .٩٦-١/٩٥(لفقه ، وانظر كالم اجلويين يف كتابه الربهان يف أصول ا) ٢٦٣ص (بغية املرتاد البن تيمية : انظر ) ٧(
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 : تأثري الطبائع 

تقـدم فيما سبق الكالم على طبائع األشياء من حيث التعريف وأدلة اإلثبات ، وبقي               
 .الكالم على تأثريها وما ذكر يف ذلك من شروط 

وقـد أشار شيخ اإلسالم رمحه اهللا إىل شروط تأثري الطبائع ، وحاصلها يرجع إىل ما                
 السببية عند أهل السنة واجلماعة من عدم استقاللية األسباب بالتأثري ،            سبق حبثه يف ضوابط   

فكل طبيعة من طبائع األشياء غري مستقلة إطالقاً بالتأثري يف مسبباا ، ولكنها جزء سبب يف                
 . التأثري ، وهلا شروط وموانع ، فال بد من وجود شروطها وانتفاء موانعها 

بيعية وغريها ، فمثالً طبيعة النار اإلحراق ، ولكنها    وهذا ينطبق على مجيع األسباب الط     
جزء سبب يف اإلحراق  وليست سبباً مستقالً ؛ ألن اإلحراق ال حيصل مبجرد النار بل ال بد                  
مـن أسباب أخر ، كما البد من صرف املوانع ، وال يستقل بالفعل إال اهللا وحده ، وهكذا                   

باع بالنسبة إىل الطعام ، وغريها من األسباب        القـول يف اإلرواء بالنسـبة إىل املاء ، واإلش         
 . والقوى الطبيعية 

ملا كان وجوب الوجود من خصائص رب العاملني ،         ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
والغـىن عـن الغري من خصائص رب العاملني ، كان االستقالل بالفعل من خصائص رب                

 . ول من خصائص رب العاملني العاملني ، وكان التنـزه عن شريك يف الفعل واملفع

فليس يف املخلوقات ما هو مستقل بشيء من املفعوالت ، وليس فيها ما هو وحده علة      
تامة ، وليس فيها ما هو مستغنياً عن الشريك يف شيء من املفعوالت ، بل ال يكون يف العامل                   

 علة  - وإن مسي علة     -شيء موجود عن بعض األسباب إال يشاركه سبب آخر له ، فيكون             
 . مقتضية سببية ال علة تامة ، ويكون كل منهما شرطاً لآلخر 
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كمـا أنـه ليس يف العامل سبب إال وله مانع مينعه يف الفعل ، فكل ما يف املخلوق مما                    
 ، وله معارض    يسمى علة أو سبباً  أو قادراً  أو فاعالً  أو مؤثراً ، فله شريك هو له كالشرط                  

⎯ ضد ، وقد قال سبحانه هو له مانع و ÏΒ uρ Èe≅ à2 >™ ó© x« $sΨ ø) n=yz È⎦ ÷⎫ y ÷̀ρ y— )١(.  

والـزوج يراد به النظري املماثل ، والضد املخالف ، وهذا كثري ، فما من خملوق إال له                  
 سبحانه وحده هو الذي ال شريك له ، وال ند ، وال مثل له ، بل ما                  شـريك وند ، والرب    

شـاء كان وما مل يشأ مل يكن ، وهلذا ال يستحق غريه أن يسمى خالقاً وال رباً مطلقا وحنو                    
ذلـك ؛ ألن ذلـك يقتضي االسـتقالل واالنفراد باملفعول املصنوع  وليـس ذلك إال هللا                

  . )٢(‘‘وحده 

طبائعها خاضعة هللا جل وعال يتصرف فيها مبشيئته وحكمته  إن           مث مع ذلك فاألشياء و    
شاء أبقى على سببيتها وطبيعتها ، وإن شاء سلب ذلك عنها ، كما سلب النار قوة إحراقها                 

 $uΖ:  ، قال تعاىلعن اخلليل  ù=è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ÏΤθä. # YŠöt/ $̧ϑ≈ n=y™ uρ #’n? tã zΟŠ Ïδ¨uö/ Î)  )٣( .  

وما من سبب من األسباب إال دائر موقوف على         ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
أسـباب أخـرى ولــه معارضات ، فالنار ال حترق إال إذا كان احملل قابالً ، فال حترق                   

  .)٤(‘‘ء اهللا منع أثرها كما فعل بإبراهيم عليه السالم  ، وإذا شاالسمندل

واجلديـر بالذكـر أن طبيعة بعض األشياء تزول بانقالب حقيقتها ، وهو ما يسمى               
 ، وهـي حتول األشياء ذات اخلصائص والطبائع املعينة إىل أشياء أخرى ذات              باالسـتحالة 

 .خصائص وطبائع خمتلفة عن األوىل 

                                 
 ) .٤٩(سورة الذاريات آية رقم ) ١(
 ) .١٨٢-٢٠/١٨١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
 ) .٦٩(سورة األنبياء آية رقم ) ٣(
 ) .١١/٥٢٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
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هـذا الزوال تغري تام يف حقيقة الشيء ، حبيث ينقلب من شيء ذي طبيعة معينة إىل                 و
 . شيء آخر خمتلف ذي طبيعة أخرى خمتلفة 

 عند دراستهم لبعض مسائل الطهارة ، كمسألة        وقـد تطرق الفقهاء ملسألة االستحالة     
الدم أو اخلرتير إذا استحال إىل رماد        النجاسات عندما تستحيل إىل أشياء أخرى ، كامليتة أو          

 :أو تراب أو حنو ذلك هل يطهر بذلك ، أو ال ؟ وللعلماء يف هذه املسألة قوالن 

 وأهل الظاهر وأحد    تطهـر بذلك ، وهو املنقول عن أصحاب أيب حنيفة         : أحـدمها   
 .  بن حنبل رحم اهللا اجلميع وأمحد القولني يف مذهب مالك

  وأحد القولني يف مذهب مالك     أا ال تطهر بذلك ، وهو مذهب الشافعي       : اآلخـر   
 . )١( اجلميع  رحم اهللاوأمحد

 أصح من القول    ويـرى شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن القول بطهارة النجاسة باالستحالة          
اآلخـر ، ويعلـل ذلـك بـأن النجاسة إذا صارت ملحاً أو رماداً فقد تبدلت حقيقتها ،                   

طلقاً امللح والرماد   والنصوص إمنا تتناول حترمي امليتة والدم وحلم اخلرتير ، ولكنها ال تتناول م            
والتـراب ، ال يف لفظها وال يف معناها ، أما يف اللفظ فواضح ، وأما يف املعىن فألن حقيقة                    
األعيان اخلبيثة صارت معدومة ، وعلى هذا فال وجه للقول بنجاستها عند استحالتها ، هذا               

 . من جهة النص 

اخلمر  القول بطهارة    ومـن جهة القياس فال يرى شيخ اإلسالم رمحه اهللا أي فرق بني            
 إىل اخلـل ، وبني طهارة البول والعذرة باالستحالة إىل رماد أو تراب فاجلميع               باالسـتحالة 

 .سواء 

                                 
 ) . ١/٤٠٣(، اجلواب الصحيح ) ٣/٤٤٥(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر ) ١(

T.I.M
يراجع هذا النص .
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إا تطهر باالستحالة أصح ، فإن      : وقول القائل ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
 . قيقة ، وتبدل االسم والصفة النجاسة إذا صارت ملحاً أو رماداً ، فقد تبدلت احل

فالنصوص املتناولة لتحرمي امليتة والدم وحلم اخلرتير ال تتناول امللح والرماد والتراب ال             
لفظاً وال معىن ، واملعىن الذي ألجله كانت تلك األعيان خبيثة معدوم يف هذه األعيان ، فال                 

 . بأا خبيثة جنسة : وجه للقول

 ، فطهرت   اخلمر جنست باالستحالة  :  اخلمر قالوا  والـذين فـرقوا بـني ذلـك وبني        
وكذلك البول والدم والعذرة إمنا جنست باالستحالة ، فينبغي أن          : فيقال هلم . باالسـتحالة   

  .)١(‘‘تطهر باالستحالة 

جزاء صغرية   تقسيم األشياء إىل أ    ويذكـر شيخ اإلسالم رمحه اهللا من طرق االستحالة        
جداً ، فريى أنه عندما تتصاغر األجزاء فإا تصل إىل مرحلة ال تكون فيها األشياء ذات قوة                 
حتتمل معه االنقسام الفعلي ، بل لو حصل هلا تقسيم فإنه تستحيل ، وتتحول إىل شيء آخر                  

ت تصل  ويضـرب شيخ اإلسالم رمحه اهللا مثاالً على ذلك باملاء ، فإن أجزاء املاء إذا تصاغر               
 . إىل درجة ال تقبل القسمة الفعلية ، ولو قسمت فإا تصري هواء ، وهذا ما حيصل للماء 

كل موجود فال بد أن يتميز منه شيء عن شيء فال           ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
يتصـور وجود جوهر ال يتميز منه شيء عن شيء ، لكن إذا تصغرت األجزاء استحالت ،                 

ة الفعلية بل إذا قسمت استحالت ، كما يف أجزاء املاء إذا تصغرت فإا              وقد ال تقبل القسم   
تصـري هـواء فهي ، وإن كان يتميز منها شيء عن شيء لكن ليس هلا من القوة ما حيتمل                    

  .)٢(‘‘االنقسام الفعلي بل  تستحيل 

                                 
، وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا أدلة وتفاصيل أخرى يف املسألة ليس             ) ٢٠/٥٢٢(تاوى شيخ اإلسالم    جمموع ف ) ١(

 ) .٦٠١ ، ٥١٧ ، ٥٠٢ ، ٤٨١ ، ٤٧٩ ، ٢١/٣٢١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر. هذا حمل ذكرها 
 ) .٤/١٨٦(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ٢(



    ٣٧٧   طبائع األشياء  _______________________________________________________________  

 

ر مسألة اخللق واإلعادة      يف تقري  وقد استفاد شيخ اإلسالم رمحه اهللا من قضية االستحالة        
  . )١(والرد على املتكلمني يف قوهلم باجلوهر الفرد

 ، فاملين يستحيل وينقلب     أما قضية اخللق ، فإن خلق اإلنسان يتم عن طريق االستحالة          
إىل علقـة ، والعلقـة إىل مضغة ، واملضغة إىل عظام وهكذا ، ومثل هذا يقال يف األشجار                   

 . ا من املخلوقات وحنوه
القول يف خلق اهللا لألجسام اليت يشاهد حدوثها أنه         ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      

 . يقلبها وحييلها من جسم إىل جسم ، هو الذي عليه السلف والفقهاء قاطبة واجلمهور 

  تستحيل العذرة     أم ال ؟ كما    وهلذا يقول الفقهاء يف النجاسة هل تطهر باالستحالة       
رماداً ، واخلرتير وغريه ملحاً وحنو ذلك ، واملىن الذي يف الرحم يقلبه اهللا علقة مث مضغة ،                   
وكذلك الثمر خيلق بقلب املادة اليت خيرجها من الشجرة من الرطوبة مع اهلواء ، واملاء الذي                

لك احلبة يفلقها   نزل عليها وغري ذلك من املواد اليت يقلبها مثرة مبشيئته وقدرته ، وكذ              
وتنقلب املواد اليت خيلقها منها سنبلة وشجرة وغري ذلك ، وهكذا خلقه ملا خيلقه سبحانه                
وتعاىل ، كما خلق آدم من الطني ، فقلب حقيقة الطني فجعلها عظماً وحلماً ، وغري ذلك                  

‰  ô:  من أجزاء البدن ، وكذلك املضغة يقلبها عظاماً وغري عظام ، قــال اهللا تعاىل               s) s9 uρ 

$sΨ ø) n=yz  z⎯≈ |¡Σ M}$#  ⎯ ÏΒ  7's#≈ n=ß™  ⎯ ÏiΒ  &⎦⎫ ÏÛ  ∩⊇⊄∪  §Ν èO  çµ≈ sΨ ù=yèy_  Zπ x ôÜçΡ  ’Îû  9‘# us%  &⎦⎫ Å3̈Β  ∩⊇⊂∪  ¢ΟèO  $uΖ ø) n=yz  sπ x ôÜ‘Ζ9 $# 

Zπ s) n=tæ  $uΖ ø) n=y‚sù  sπ s) n=yèø9 $#  Zπ tóôÒãΒ  $uΖ ø) n=y‚sù  sπ tóôÒßϑø9 $#  $Vϑ≈ sàÏã  $tΡ öθ|¡ s3sù  zΟ≈ sàÏèø9 $#  $Vϑøtm:  ¢ΟèO  çµ≈ tΡ ù't±Σ r&  $̧) ù=yz 

uyz# u™  4  x8u‘$ t7tFsù  ª!$#  ß⎯ |¡ ômr&  t⎦⎫ É) Ï=≈ sƒù: $#  ∩⊇⊆∪  §Ν èO  / ä3̄Ρ Î)  y‰ ÷èt/  y7 Ï9¨sŒ  tβθ çFÍh‹yϑs9  ∩⊇∈∪  ¢ΟèO  ö/ ä3̄Ρ Î)  tΠöθtƒ  Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 

šχθèWyèö7è? )٣(‘‘)٢(. 

                                 
 ال يتجزأ من األجسام ، واألجسام مكونة من اجلواهر الفردة عند املتكلمني ، وسيأين               اجلوهر الفرد هو اجلزء الذي    ) ١(

 ) .٧٧٦ ، ٧٦٧ص (شرح هذه النظرية ونقدها بالتفصيل 
 ) .١٦-١٢(سورة املؤمنون آية رقم ) ٢(
 ) .١٧/٢٤٨( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -تفسري سورة اإلخالص ) ٣(
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أما قضية اإلعادة ، فإنه قرر أنه عند موت اإلنسان ، فإن جسمه يبلى ويستحيل إىل                 
تراب ، وال يبقى منه إال عجب الذنب فقط ، وقد يدفن يف القرب الواحد أكثر من ألف ميت                    

 خلقهم ، مث اهللا تعاىل يعيدهم مرة أخرى كما          وكلهم يستحيل ويصري تراباً كما كانوا قبل      
خلقهم أول مرة ، ولكن بأجسام باقية دائمة ، من غري حاجة إىل أن ينقلوا من نطفة إىل                    
علقة إىل مضغة ، وكذا من غري حاجة إىل تغذية ودم وحنوها مما حيصل يف النشأة األوىل ، بل       

#$!  ª:  يف آيات كثرية كقوله تعاىل      كإحياء األرض بعد موا كما أخرب اهللا تعاىل بذلك           uρ 

ü“ Ï%©!$#  Ÿ≅ y™ ö‘ r&  yx≈ tƒÍh9 $#  ãÏWçFsù  $\/$utx  çµ≈ sΨ ø) Ý¡ sù  4’n<Î)  7$s# t/  ;M Íh‹̈Β  $uΖ ÷ u‹ômr'sù  Ïµ Î/  uÚ ö‘ F{ $#  y‰ ÷èt/  $pκÌEöθtΒ  4  y7 Ï9¨x‹ x. 

â‘θà± –Ψ9 $#  )وقوله تعاىل   )١ ،   :  uθèδ uρ  ” Ï%©!$#  ã≅ Å™ öãƒ  yx≈ tƒÍh9 $#  # M ô³ç0  š⎥ ÷⎫ t/  ô“ y‰ tƒ  ⎯Ïµ ÏGuΗ ÷q u‘  (  #© ®L xm 

!# sŒÎ)  ôM ¯=s%r&  $\/$ysy™  Zω$s) ÏO  çµ≈ sΨ ø) ß™  7$s# t6Ï9  ;M Íh‹̈Β  $uΖ ø9 u“Ρ r'sù  Ïµ Î/  u™ !$yϑø9 $#  $sΨ ô_u÷z r'sù  ⎯Ïµ Î/  ⎯ ÏΒ  Èe≅ ä.  ÏN¨uyϑ̈V9 $#  4 

y7 Ï9¨x‹ x. ßlÍøƒéΥ 4’sAöθyϑø9 $# öΝ ä3̄=yès9 šχρ ã2 x‹ s? )٢(.  

 اليت ترد على القائلني بتركب األجسام من اجلواهر الفردة           توهبذا خيرج من اإلشكاليا   
حـيث أورد علـيهم اإلنسان الذي يأكله حيوان ، وذلك احليوان أكله إنسان آخر ، فإن                 

تراب ،  أعيدت إىل اإلنسان األول مل تعد إىل الثاين والعكس ، فاجلميع يستحيل ويتحول إىل               
 .  مث ينشأ اإلنسان النشأة اآلخرة خلقاً جديداً 

وكما أنه سبحانه خلق اإلنسان ومل يكن شيئاً        ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
كـذلك يعيده بعد أن مل يكن شيئاً ، وعلى هذا فاإلنسان الذي صار تراباً ونبت من ذلك                  

ان الذي أكله إنسان أو حيوان ،       التـراب نبات آخر أكله إنسان آخر و هلم جرا ، واإلنس           
وأكل ذلك احليوان إنسان آخر ، ففي هذا كله قد عدم هذا اإلنسان وهذا اإلنسان ، وصار                 
كل منهما تراباً ، كما كان قبل أن خيلق ، مث يعاد هذا ، ويعاد هذا من التراب ، وإمنا يبقى                     

 . عجب الذنب منه خلق ومنه يركب 
                                 

 ) .٩(سورة فاطر آية رقم ) ١(
 ) .٥٧(سورة األعراف آية رقم ) ٢(
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ملادة اليت استحال إليها ، فإذا استحال يف القرب الواحد          وأمـا سائره فعدم ، فيعاد من ا       
ألـف مـيت ، وصاروا كلهم تراباً ، فإم يعادون ويقومون من ذلك القرب ، وينشئهم اهللا                  
تعـاىل بعد أن كانوا عدماً حمضاً ، كما أنشأهم أوالً بعد أن كانوا عدماً حمضاً ، وإذا صار                   

ن ذلك القرب ، من غري أن حيتاج أن خيلقهم كما           ألـف إنسـان تـراباً يف قرب أنشأ هؤالء م          
  .)١(‘‘خلقهم يف النشأة األوىل اليت خلقهم منها من نطفة مث من علقـة مث من مضغـة 

إن الشيء  : وأمـا الرد على املتكلمني يف قوهلم باجلوهر الفرد ، فإن املتكلمني يقولون              
مر ، إما أن يتجزأ إىل ما ال اية ،          إذا كـان ينقسم ويتجزأ إىل أجزاء متعددة ، فال خيلو األ           

وهذا باطل عقالً ، وذلك لوجود ماال يتناهى من األجزاء يف اجلسم املتناهي ، وإما أن يصل                 
  .)٢(إىل جزء ال ميكن جتزئته ، وهو اجلوهر الفرد املطلوب إثباته

ىل لكـن شيخ اإلسالم رمحه اهللا عندما قرر أن األجزاء عندما تتصاغر فإا تستحيل إ              
 . مادة أخرى ، فإنه يكون قد نقض احلجة اليت يستند إليها مثبتو اجلوهر الفرد من املتكلمني

 يف املواد   وعلماء الكيمياء يف الوقت احلاضر يوافقون على ما ذكر يف مسألة االستحالة           
عينة ذات الصفات   الطبيعية ، بل إن علم الكيمياء احلديث يقوم على حتويل بعض املركبات امل            

اخلاصة إىل مركبات أخرى ذات خصائص وصفات خمتلفة عن األوىل ، وهلم يف ذلك طرقهم     
 . )٤)(٣(اخلاصة 

                                 
 ) .١٧/٢٥٦( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -تفسري سورة اإلخالص ) ١(
 ) .٢٧٢-٢٦٨ ، ٢٣١ص (احملصل للرازي : انظر ) ٢(
تكوين الصابون ومعظم سوائل التنظيف يكون عن       : وهـناك أمثلة كثرية ملا يعمله أهل الكيمياء احلديثة ، فمثال            ) ٣(

كيميائي ، وهو عند الفقهاء يسمى استحالة ، وكذا تكوين العقاقري الطبية ومواد البناء كاإلمسنت وحنوه                طريق تفاعل   
 . يتم هبذا الطريق ، لكنه يتم بدقة كبرية ، وعناية تامة 

أمحد مدحت  . ، الصناعات الكيميائية لـ د    ) ١١٧ص  (معجـم أكادمييا للمصطلحات العلمية والتقنية       : انظـر   ) ٤(
 .وما بعدها ) ١/٧(إسالم 



  

 
 
 

 الباب الثا�ي

 السببية وأحكامها

 عند أهل السنة واجلماعة

 :وفيه فصالن

 .األسباب املأمور هبا وموقف ابن تيمية منها : الفصل األول

 .املنهي عنها وموقف ابن تيمية منها األسباب : الفصل الثا�ي



    ٣٨١    ة واجلماعة السببية وأحكامها عند أهل السن_______________________________________  

  

 متهيد

بعد الكالم على السببية وضوابطها عند أهل السنة واجلماعة ، فال بد من الكالم على               
 .أحكام السببية ؛ ألن يف ذلك بياناً ملوقف الشريعة من األسباب املتعددة 

سم هذا   منهي عنه ، وهلذا سوف أق      وواألسـباب منها ما هو مأمور به ، ومنها ما ه          
 : الباب إىل فصلني

 .األسباب املأمور هبا وموقف ابن تيمية منها : الفصل األول 

 . األسباب املنهي عنها وموقف ابن تيمية منها : الفصل الثاين 

وسوف أترك األسباب املباحة ؛ ألن باهبا واسع جداً وال ميكن حصرها يف أمور معينة               
 . ألا متساوية من حيث اإلباحة كما أنه ال يتسىن تفضيل بعضها على بعض ؛



 

 

 

 الفصل األول

 األسباب املأمور هبا

 وموقف ابن تيمية منها

 : وفيه مبحثان 

 .عبودية ا تعاىل : املبحث األول 

 . الصرب : املبحث الثا�ي 



     ٣٨٣      األسباب املأمور هبا___________________________________________________________  

 
 متهيد

ما أمر الشارع به من األسباب املعينة ، وجعله سبباً          : املقصـود باألسباب املأمور هبا    
 .  للوصول إىل املطلوب وطريقاً

وهـذا ينطبق على كل أوامر الشرع سواء كان أمراً جازماً  وهي الواجبات ، أو غري                 
 . جازم وهي املستحبات 

  .)١(‘‘فما أمر اهللا به عباده من األسباب فهو عبادة ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

صوده وهي دراسة   وهذا موضوع طويل جداً ، واإلفاضة فيه خترج البحث عن مق           
 : السببية ، وهلذا سوف أكتفي منه مبوضوعني يعتربان من أهم مواضيعه 

املوضوع األول عبودية اهللا تعاىل ، ذلك أا سبب خلق العباد ، فاهللا تعاىل خلق اجلن                
واإلنس ، وأرسل إليهم الرسل ، وأنزل عليهم الكتب ، لعبادته وحده ال شريك له ، فهي                  

فريق يف اجلنة ، وفريق يف السعري ،        :    وبسببها انقسم الناس إىل فريقني      سبب وجود الثقلني  
 . ومن هنا تتجلى أمهية دراستها فهي أهم األسباب املأمور هبا على اإلطالق 

الصرب ، وهو من أهم األسباب املأمور هبا وال يقل أمهية عن العبادة              :  املوضوع الثاين 
 بالذكر ألمهيته ، وملزيد العناية به ، إذ بدونه ال           وهو وإن كان داخالً ضمنها ، لكن أفردته       

  .)٢(تنفع العبادة

                                 
 ) .١٠/١٧٢( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -العبودية ) ١(
وقـد قرن اهللا تعاىل بني الصرب وبني العبادة املتمثلة بأركان اإلسالم ومقامات اإلميان يف مواضع كثرية يف القرآن ،                    ) ٢(

عند الكالم على أمهية الصرب ، يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا كما يف             ) ٤٢٦ص(وسـيأيت التنبـيه علـى هذا األمر يف          
? ôìÎ7̈: وقد قرن الصرب باألعمال الصاحلة عموما وخصوصاً فقال تعاىل        ’’ )  : ١٠/٦٧٦(جمموع الفتاوى    $# uρ $ tΒ #©yrθãƒ 

y7ø‹s9 Î) öÉ9ô¹ $# uρ 4©®L xm zΝä3 øt s† ª! $# 4 uθèδuρ ãö yz t⎦⎫ Ïϑ Å3≈ ut ù: $#  ] ويف اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها تصديقاً خلرب اهللا          ] ١٠٩:يونس

= 



     ٣٨٤      األسباب املأمور هبا___________________________________________________________  

 
فال بد للعبد من هذين األمرين ، عبادة اهللا تعاىل وحده ال شريك له ، والصرب على                  

  Î:  ذلك ، قال تعاىل    óÇyèø9 $# uρ  ∩⊇∪  ¨βÎ)  z⎯≈ |¡Σ M}$#  ’Å∀ s9  A ô£äz  ∩⊄∪  ωÎ)  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  (#θè=Ïϑtã uρ 

ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $#  (# öθ|¹# uθs? uρ  Èd, ysø9 $$Î/  (# öθ|¹# uθs? uρ  Î ö9 ¢Á9 $$Î/  )ومن هنا فقد قسمت موضوع         )١ ، 

 : األسباب املأمور هبا وموقف ابن تيمية منها إىل مبحثني 

 .عبودية اهللا تعاىل : املبحث األول 

 . الصرب : املبحث الثاين 

                                 

واحلاصل أن ختصيص الصرب بالذكر مع العبادة مع كونه داخالً فيها وليس قسيماً هلا أسلوب قرآين                . ‘‘ وطاعة ألمره   =
 اإلسالم رمحه   معـروف ، فقد جاء يف القرآن عطف الشيء على الزمه ، وعطف الشيء على بعضه ، وقد ذكر شيخ                   

-٧/١٦٢( املوجود ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم        -) اإلميان الكبري (اهللا على ذلك أمثلة كثرية فلتراجع يف كتابه         
١٧٧ . ( 

 ) .٣-١(سورة العصر اآليات ) ١(



 

 

 

 

 

 املبحث األول

 عبودية ا تعاىل



    ٣٨٦    عبودية اهللا تعاىل  _____________________________________________________________ 

 

 عبودية اهللا تعاىل 

وبة هللا عز وجل املرضية له ، فهي اليت ألجلها خلق اهللا تعاىل             تعترب العبودية الغاية احملب   

 $tΒ: اخللق قال تعاىل uρ àM ø) n=yz £⎯ Åg ù: $# }§Ρ M}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷èu‹Ï9 )١(  .  

‰  ô:  ال تعاىل وهبا أرسل اهللا تعاىل مجيع الرسـل ق       s) s9 uρ  $uΖ ÷Wyèt/  ’Îû  Èe≅ à2  7π ¨Β é&  »ωθß™ §‘ 

Âχ r&  (#ρ ß‰ ç6ôã $#  ©!$#  (#θç7Ï⊥ tGô_$# uρ  |Nθäó≈ ©Ü9 $#  (  )وقال تعاىل   )٢ ،   :  !$tΒ uρ  $uΖ ù=y™ ö‘ r&  ⎯ ÏΒ  y7 Ï=ö7s%  ⎯ ÏΒ 

@Αθ ß™ §‘ ωÎ) û© ÇrθçΡ Ïµ ø‹s9 Î) …çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& Èβρ ß‰ ç7ôã $$sù )٣( .  

  (#ρ:  ل رسول يقول لقومه   وك ß‰ ç7ôã $#  ©!$#  $tΒ  Ν ä3s9  ô⎯ ÏiΒ  >µ≈ s9 Î)  ÿ…çν ã öxî  )بل أمر هبا     )٤ ، 

‰  ô:   وجعلها الزمة له حىت املوت قال تعاىل       أفضل رسله حممد     ç6ôã $# uρ  y7 −/ u‘  4© ®L xm  y7 u‹Ï? ù'tƒ 

Ú⎥⎫ É) u‹ø9 $# )٥( .  

⎯    …ã&s!uρ:  ووصف هبا مالئكته قال تعاىل     tΒ  ’Îû  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  4  ô⎯ tΒ uρ  …çν y‰Ζ Ïã  Ÿω 
tβρ ã É9 õ3tGó¡ o„ ô⎯ tã ⎯Ïµ Ï? yŠ$t7Ïã Ÿωuρ tβρ ã Å£óstGó¡ tƒ ∩⊇®∪ tβθ ßsÎm7|¡ ç„ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ pκ̈]9 $# uρ Ÿω tβρ ã äIø tƒ )٦(.  

‰  ÷βÎ)  uθèδ  ωÎ)  î:  وصف هبا أنبياءه قال تعاىل عن املسيح الذي ادعيت فيه اإلهلية             و ö7tã 

$uΖ ôϑyè÷Ρ r&  Ïµ ø‹n=tã  çµ≈ sΨ ù=yèy_uρ  WξsWtΒ  û© É_ t6Ïj9  Ÿ≅ƒÏ™¨uó™ Î)  )وقال تعاىل عن نبينا حممد         )٧ ،    وهو يف 

≈⎯  z:    أكمل أحواله حال اإلسـراء      ysö6ß™  ü“ Ï%©!$#  3“ u ó  r&  ⎯Ïν Ï‰ ö7yèÎ/  Wξø‹s9  š∅ ÏiΒ  Ï‰ Åfó¡ yϑø9 $# 

                                 
 ) .٥٦(سورة الذاريات آية رقم ) ١(
 ) .٣٦(سورة النحل آية رقم ) ٢(
 ) .٢٥(سورة األنبياء آية رقم ) ٣(
 ) .٥٩(سورة األعراف آية رقم ) ٤(
 ) .٩٩(سورة احلجر آية رقم ) ٥(
 ) .٢٠-١٩(سورة األنبياء آية رقم ) ٦(
 ) .٥٩(سورة الزخرف آية رقم ) ٧(



    ٣٨٧    عبودية اهللا تعاىل  _____________________________________________________________ 

 

ÏΘ# uysø9 $#  ’n<Î)  Ï‰ Åfó¡ yϑø9 $#  $|Áø%F{ $#  “ Ï%©!$#  $sΨ ø. u≈ t/  …çµ s9 öθxm  …çµ tƒÎ ß∴ Ï9  ô⎯ ÏΒ  !$sΨ ÏG≈ tƒ# u™  4  …çµ ¯Ρ Î)  uθèδ  ßìŠÏϑ¡¡9 $# 

ãÅÁt7ø9 $#  )وقال عنه يف حال اإلحياء إليـه       )١ ،   :  #© yr ÷ρ r'sù  4’n<Î)  ⎯Ïν Ï‰ ö6tã  !$tΒ  4© yr ÷ρ r&  )وقال   )٢ ، 

    …çµ:  عنه يف حال دعوته إىل اهللا عز وجل        ¯Ρ r& uρ  $®R mQ  tΠ$s%  ß‰ ö7tã  «!$#  çνθ ãã ô‰ tƒ  (#ρ ßŠ% x.  tβθ çΡθ ä3tƒ  Ïµ ø‹n=tã 

# Y‰ t7Ï9 )٣( .  

  ßŠ$t7Ïã:  ونعت هبا صفوة خلقه املؤمنني يف أكمل أحواهلم قال تعاىل            uρ  Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# 

š⎥⎪ Ï%©!$#  tβθ à± ôϑtƒ  ’n? tã  ÇÚ ö‘ F{ $#  $ZΡ öθyδ  # sŒÎ) uρ  ãΝ ßγt6sÛ% s{  šχθè=Îγ≈ yfø9 $#  (#θä9$s%  $Vϑ≈ n=y™  )وقـال   )٤ ، 

 $YΖ: تعـاىل øŠtã Ü> u ô³o„ $pκÍ5 ßŠ$t7Ïã «!$# $pκtΞρ ãÅdfx ãƒ # [Åfø s? )٥( .  

  tΑ$s%uρ  ãΝ:  ها وتوعدهم بالعذاب الشديد قال تعاىل     وذم املستكربين عن   à6 š/ u‘  þ’ÏΤθãã ôŠ$# 

ó=ÅftGó™ r& öΝ ä3s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪ Ï%©!$# tβρ ã É9 õ3tGó¡ o„ ô⎯ tã ’ÏAyŠ$t6Ïã tβθ è=äz ô‰ u‹y™ tΛ ©⎝ yγy_ š⎥⎪ Í½z# yŠ )٦(.  

  . )٧(ة فالدين هو العبادة ، والعبادة هي الدينوباجلمل

 : تعريف العبادة 

طريق معبد أي مذلل    : اخلضوع والذل ، يقال   : هي الطاعة ، وأصلها   : العبادة يف اللغة    
 .)٨(هو اإلنسان حراً كان أو رقيقاً: والعبد. بكثرة الوطء 

                                 
 ) .١(سورة اإلسراء آية رقم ) ١(
 ) .١٠(سورة النجم آية رقم ) ٢(
 ) .١٩(سورة اجلن آية رقم ) ٣(
 ) .٦٣(سورة الفرقان آية رقم ) ٤(
 ) .٦(اإلنسان آية رقم سورة ) ٥(
 ) .٦٠(سورة غافر آية رقم ) ٦(
 ) .٤٣-٣٩ص (العبودية البن تيمية : انظر فيما سبق) ٧(
 ) .٢٧٣-٣/٢٧٠(لسان العرب البن منظور : انظر) ٨(



    ٣٨٨    عبودية اهللا تعاىل  _____________________________________________________________ 

 

 : )١(والعبادة يف الشرع هلا تعريفان

اســم جيمع كمال احلب    : هو التعبد ، وهي هبذا االعتبار       باعتبار الفعل و  : أحدمها  
  .)٢(وكمــال الـذل

فال بد أن يكون العابد حمباً      ’’ : ويشـرح شيخ اإلسالم رمحه اهللا هذا التعريف فيقول          
لإللـه املعبود كمال احلب ، وال بد أن يكون ذليالً لـه كمال الذل ، فمن أحب شيئاً ومل                   

 . خضع لـه ومل حيبه مل يعبده يذل لـه مل يعبده ، ومن 

وكمال احلب والذل ال يصلح إال هللا وحده فهو اإلله املستحق للعبادة اليت ال يستحقها            
 .)٣(‘‘إال هو ، وذلك يتضمن كمال احلب والذل واإلجالل واإلكرام والتوكل والعبادة 

ب شيئاً  ومن خضع إلنسان مع بغضه له ال يكون عابداً له ، ولو أح            ’’  :  ويقول أيضاً   
ومل خيضع له مل يكن عابداً له ، كما قد حيب الرجل ولده وصديقه ، وهلذا ال يكفى أحدمها                   
يف عبادة اهللا تعاىل ، بل جيب أن يكون اهللا أحب إىل العبد من كل شئ ، وأن يكون اهللا                     

 . أعظم عنده من كل شئ ، بل ال يستحق احملبة واخلضوع التام إال اهللا 

 فمحبته فاسدة ، وما عظم بغري أمر اهللا كان تعظيمه باطالً ،              وكل ما أحب لغري اهللا    

≅    ö:  قــال اهللا تعـــاىل   è%  βÎ)  tβ% x.  öΝ ä. äτ !$t/# u™  öΝ à2 äτ !$sΨ ö/ r& uρ  öΝ ä3çΡ¨uθ÷z Î) uρ  ö/ ä3ã_¨uρ ø— r& uρ 

óΟä3è? uÏ± tã uρ  îΑ¨uθøΒ r& uρ  $yδθ ßϑçGøùu yIø%$#  ×ο u≈ pg ÏB uρ  tβöθt± øƒrB  $yδ yŠ$|¡ x.  ß⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ  !$yγtΡ öθ|Êös?  ¡=xmr&  Ν à6 ø‹s9 Î) 

                                 
 ) .١/١٠(القول املفيد البن عثيمني رمحه اهللا : انظر يف فكرة التقسيم ) ١(
، أقوم ما قيل يف القضاء      ) ٢/٢٣٤(، الصفدية البن تيمية     ) ٦/٦٢( تيمية   درء تعارض العقل والنقل البن    : انظـر ) ٢(

 ضمن  -، االحتجاج بالقدر البن تيمية      ) ١٦٦ص  (، التدمرية البن تيمية     ) ٨/١٤١( ضمن جمموع الفتاوى     -والقدر  
 ذي النون   ، شرح دعوة  ) ١٠/٥٦( ضمن جمموع الفتاوى     -، التحفة العراقية البن تيمية      ) ٨/٣٥٢(جممـوع الفتاوى    

، قاعدة يف   ) ١٠/٤٨٨( ضمن جمموع الفتاوى     -، شرح كلمات عبدالقادر     ) ١٠/٢٥١( ضـمن جمموع الفتاوى      -
 ) .٢/٢٨٤( ضمن جامع الرسائل -احملبة البن تيمية 

 ) .٦/٣١(اجلواب الصحيح البن تيمية ) ٣(



    ٣٨٩    عبودية اهللا تعاىل  _____________________________________________________________ 

 

š∅ ÏiΒ  «!$#  ⎯Ï&Ï!θß™ u‘ uρ  7Š$yγÅ_uρ  ’Îû  ⎯Ï&Í#‹Î7y™  (#θÝÁ−/ u yIsù  4© ®L xm  z’ÏAù'tƒ  ª!$#  ⎯Ïν Í ö∆r'Î/  3  ª!$# uρ  Ÿω  “ Ï‰ ÷κu‰  tΠöθs) ø9 $# 

š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9 $# )٢(‘‘)١(.  

والتعـريف اآلخر باعتبار املفعول وهو املتعبد به ، وقد عرفها شيخ اإلسالم رمحه اهللا               
اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال          : العبادة’’: هبـذا االعتـبار فقال    

 .)٣(‘‘الباطنة والظاهرة 

 رمحه جزءاً من تعريف شيخ اإلسالم رمحه اهللا للعبادة          وقـد شـرح العالمة ابن القيم      
هو اعتقاد ما أخرب اهللا سبحانه به عن نفسه وعن أمسائه وصفاته            : فقـول القلب  ’’ : فقـال 

 .وأفعاله ومالئكته ولقائه على لسان رسله 

 والذب عنه ، وتبيني بطالن البدع       اإلخبار عنه بذلك ، والدعوة إليه ،      : وقول اللسان 
 . املخالفة له ، والقيام بذكره ، وتبليغ أوامره 

كاحملبة له ، والتوكل عليه ، واإلنابة إليه ، واخلوف منه ، والرجاء له               : وعمـل القلب  
وإخـالص الـدين له ، والصرب على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره ، والرضى به وعنه ،                  

ملعاداة فيه ، والذل له واخلضوع ، واإلخبات إليه والطمأنينة به ، وغري ذلك              واملواالة فيه ، وا   
مـن أعمـال القلوب اليت فرضها أفرض من أعمال اجلوارح ، ومستحبها أحب إىل اهللا من           

 .مستحبها ، وعمل اجلوارح بدوا إما عدمي املنفعة أو قليل املنفعة 

م إىل اجلمعة واجلماعات ومساعدة     كالصالة واجلهاد ونقل األقدا   : وأعمـال اجلوارح  
  .)٤(‘‘العاجز واإلحسان إىل اخللق وحنو ذلك 

                                 
 ) .٢٤(سورة التوبة آية رقم ) ١(
 ) .١٥٤-١٠/١٥٣(وى شيخ اإلسالم  ضمن جمموع فتا-العبودية البن تيمية ) ٢(
 ) .٣٨ص (العبودية البن تيمية ) ٣(
 ) .١١٤-١/١١٣(مدارج السالكني البن القيم ) ٤(
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ونالحظ هنا أن شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذا التعريف يؤكد على ثالث قضايا هامة               
 :تقوم عليها العبادة 

أن عبادة اهللا تعاىل ذات مفهوم واسع تشمل مجيع األقوال واألعمال           : القضـية األوىل  
كالصالة والزكاة والصيام واحلج ، وصدق احلديث ، وأداء األمانة ، وبر الوالدين             الظاهـرة   

وصـلة األرحـام ، والوفاء بالعهود ، واألمر باملعروف والنهى عن املنكر ، واجلهاد للكفار                
واملـنافقني ، واإلحسـان إىل اجلـار واليتيم واملسكني وابن السبيل واململوك من اآلدميني               

 .اء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة والبهائم ، والدع

كمـا أـا تشمل أيضاً مجيع األعمال الباطنة ، اليت هي أعمال القلوب ، كحب اهللا               
 ، وخشية اهللا ، واإلنابة إليه ، وإخالص الدين له ، والصرب حلكمه ، والشكر                ورسـوله   

خلوف لعذابه وأمثال ذلك هي     لنعمه ، والرضا بقضائه ، والتوكل عليه ، والرجاء لرمحته ، وا           
 .)١(من العبادة هللا سبحانه وتعاىل

أن حمبة اهللا تعاىل لألعمال واألقوال تعترب أساس العبادة ، وهذه القضية            : القضية الثانية 
 : تتضمن أمرين 

اإلخالص يف عبادة اهللا ، فاهللا تعاىل ال حيب األعمال اليت عملت لغريه ، كما               : أحدمها

 !$̄Ρ: ليت فيها شركة بينه وبني غريه ، قال تعاىل        ال حيـب األعمال ا     Î) !$uΖ ø9 u“Ρ r& y7 ø‹s9 Î) |=≈ tFÅ6 ø9 $# 

Èd, ysø9 $$Î/ Ï‰ ç7ôã $$sù ©!$# $TÁÏ=øƒèΧ çµ ©9 š⎥⎪ Ïe$! $# )فاهللا تعاىل ال يقبل من العمل إال ما أخلص فيه            )٢ ، 

 !$tΒ:  ، وقال تعاىل )٣(العامل هللا وحده ال شريك له      uρ (# ÿρ Þ É∆é& ωÎ) (#ρ ß‰ ç6÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÏ=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# 

                                 
 ) .٣٨ص (العبودية البن تيمية : انظر) ١(
 ) .٢(سورة الزمر آية رقم ) ٢(
 ) ٣/٤٢(تفسري القرآن العظيم البن كثري : انظر) ٣(



    ٣٩١    عبودية اهللا تعاىل  _____________________________________________________________ 

 

u™ !$x uΖ ãm (#θßϑ‹É) ãƒuρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè? ÷σ ãƒuρ nο 4θx. ¨“9 $# 4 y7 Ï9¨sŒuρ ß⎯ƒÏŠ Ïπ yϑÍhŠs) ø9 $# )وقال اهللا تبارك وتعاىل يف       )١ ، 

أنا أغىن الشركاء عن الشرك ، من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي              ((: احلديث القدسي 
)) تركته وشركه

)٢( . 

 ، فمحبوبات اهللا عز وجل ال ميكن معرفتها إال          املتابعة لرسول اهللا    :  األمر اآلخر   
من خالل ما جاءت به رسله ، فالرسل هم الذين يبينون لنا ما حيبه اهللا ويرضاه ، وما يبغضه                   

 فهو من حمبوباته ، وميكننا أن نتعبد به ، وما مل يشرعه فال              ويسخطه ، فما شرعه اهللا تعاىل     
: ميكن لنا ، بل وال يصح أن نزعم أنه حيبه ، فقد دلت النصوص على بغضه له  قال تعاىل                      

    ¨βr& uρ  # x‹≈ yδ  ‘ÏÛ¨u ÅÀ  $VϑŠÉ) tGó¡ ãΒ  çνθ ãèÎ7̈? $$sù  (  Ÿωuρ  (#θãèÎ7−Fs?  Ÿ≅ ç6¡9 $#  s− §x tGsù  öΝ ä3Î/  ⎯ tã  ⎯Ï&Í#‹Î7y™  4  öΝ ä3Ï9¨sŒ 

Ν ä38 ¢¹uρ  ⎯Ïµ Î/  öΝ à6 ¯=yès9  tβθ à) −Gs?  )وقال تعاىل منكراً على من تعبده بغري ما شرعه            )٣ ،   :    ÷Πr& 

óΟßγs9  (# àσ ¯≈ Ÿ2 u à°  (#θãã u Ÿ°  Οßγs9  z⎯ ÏiΒ  É⎥⎪ Ïe$! $#  $tΒ  öΝ s9  .βsŒù'tƒ  Ïµ Î/  ª!$#  4  )وقال تعاىل منكراً على      )٤ ، 

≅    ö:  من حلل وحرم بغري أمره       è%  ΟçF÷ƒu™ u‘ r&  !$̈Β  tΑ u“Ρ r&  ª!$#  Ν ä3s9  ∅ ÏiΒ  5− ø— Íh‘  ΟçFù=yèyfsù  çµ ÷Ζ ÏiΒ  $YΒ# uxm 

Wξ≈ n=xmuρ ö≅ è% ã&©#!!# u™ tβÏŒr& öΝ ä3s9 ( ôΘ r& ’n? tã «!$# šχρ ã yIø s? )٥( .  

والعبادة والطاعة واالستقامة ولزوم الصراط املستقيم      ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 : وحنو ذلك من األمساء مقصودها واحد وهلا أصالن

 .أال يعبد إال اهللا : أحدمها

                                 
 ) .٥(سورة البينة آية رقم ) ١(
(ح) ٤/٢٢٨٩( رواه مسـلم يف الزهد والرقائق ، باب من أشرك يف عمله غري اهللا ، ويف نسخة باب حترمي الرياء                      )٢(

  .من حديث أيب هريرة ) ٢٩٨٥
 ) .١٥٣(سورة األنعام آية رقم ) ٣(
 ) .٢١(سورة الشورى آية رقم ) ٤(
 ) .٥٩(سورة يونس آية رقم ) ٥(
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أن ال يعـبده إال مبا أمر وشرع ، ال يعبده بغري ذلك من األهواء والظنون                : والـثاين 

⎯ : البدع ، قال تعاىل   و yϑsù tβ% x. (#θã_ötƒ u™ !$s) Ï9 ⎯Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ÷èu‹ù=sù WξuΚ tã $[sÏ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î ô³ç„ Ïο yŠ$t7ÏèÎ/ 

ÿ⎯Ïµ În/ u‘ # J‰ tnr& )وقــال تعــاىل )١ ، :  4’n? t/ ô⎯ tΒ zΝ n=ó™ r& …çµ yγô_uρ ¬! uθèδ uρ Ö⎯ Å¡ øtèΧ ÿ…ã&s# sù …çν ãô_r& y‰Ψ Ïã 

⎯Ïµ În/ u‘ Ÿωuρ î∃ öθyz öΝ ÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝ èδ tβθ çΡ u“ øts† )ل تعاىل  ، وقا  )٢ :  ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ômr& $YΨƒÏŠ ô⎯ £ϑÏiΒ zΝ n=ó™ r& 

…çµ yγô_uρ ¬! uθèδ uρ Ö⎯ Å¡ øtèΧ yìt7̈? $# uρ s'©# ÏΒ zΟŠ Ïδ¨uö/ Î) $Z‹ÏΖ xm 3 x‹ sƒªB $# uρ ª!$# zΟŠ Ïδ¨uö/ Î) WξŠÏ=yz )٣( .  

فالعمل الصاحل هو اإلحسان وهو فعل احلسنات ، واحلسنات هي ما أحبه اهللا ورسوله               
 . أمر إجياب أو استحباب : وهو ما أمر به

حيح السنة ، فإا وإن     فمـا كان من البدع يف الدين اليت ليست يف الكتاب وال يف ص             
قاهلـا من قاهلا ، وعمل هبا من عمل ، ليست مشروعة ، فإن اهللا ال حيبها وال رسوله ، فال                     
تكون من احلسنات ، وال من العمل الصاحل  كما أن من يعمل ماال جيوز كالفواحش والظلم        

 .ليس من احلسنات ، وال من العمل الصاحل 

 Ÿωuρ õ8Î: وأما قولـه  ô³ç„ Ïο yŠ$t7ÏèÎ/ ÿ⎯Ïµ În/ u‘ # J‰ tnr& )وقوله  )٤ ، : zΝ n=ó™ r& …çµ yγô_uρ ¬! )٥(  

اللهم اجعل عملي كله صاحلاً      :  يقول فهو إخالص الدين هللا وحده ، وكان عمر بن اخلطاب         
 . )٦(واجعله لوجهك خالصاً ، وال جتعل ألحد فيه شيئاً

                                 
 ) .١١٠(سورة الكهف آية رقم ) ١(
 ) .١١٢(ورة البقرة آية رقم س) ٢(
 ) .١٢٥(سورة النساء آية رقم ) ٣(
 ) .١١٠(سورة الكهف آية رقم ) ٤(
 ) .١١٢(سورة البقرة آية رقم ) ٥(
 ) .٤/٣٧٤(، طبقات احملدثني بأصبهان لألنصاري ) ١١٨ص (رواه اإلمام أمحد يف الزهد ) ٦(



    ٣٩٣    عبودية اهللا تعاىل  _____________________________________________________________ 

 

 öΝ:  يف قوله )١(وقـال الفضـيل بـن عياض       ä. uθè=ö7u‹Ï9 ö/ ä3•ƒr& ß⎯ |¡ ômr& WξuΚ tã 4 )قال)٢ ،  :

إن العمل إذا كان خالصاً ومل      : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال       :  ، قالوا  أخلصه وأصوبه 
 ، وإذا كـان صواباً ومل يكن خالصاً مل يقبل حىت يكون خالصاً صواباً               يكن صواباً مل يقبل   

  .)٤( ‘‘)٣(أن يكون على السنة: أن يكون هللا ، والصواب: الصواخل

االرتباط الوثيق بني العمل الظاهر والباطن ، أو بعبارة أخرى أن العبادة : القضية الثالثة
هـي جمموع مركب من العمل الظاهر والباطن وال ميكن فصل أحدمها من اآلخر ، فالعمل                

ي حتصل العبادة الشرعية واإلميان املطلوب من العبد         الباطن يلزمه العمل الظاهر بالضرورة لك     
 . والعمل الظاهر ال بد له من عمل باطن يصححه 

فأصل اإلميان يف القلب ، وهو قول القلب وعمله          ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
وهو إقرار بالتصديق واحلب واالنقياد ، وما كان يف القلب فالبد أن يظهر موجبه ومقتضاه               

ـ  ى اجلـوارح ، وإذا مل يعمـل مبوجِبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه ، وهلذا كانت      عل
األعمال الظاهرة من موجب إميان القلب ومقتضاه ، وهي تصديق ملا يف القلب ودليل عليه                
وشـاهد له ، وهى شعبة من جمموع اإلميان املطلق وبعض له ، لكن ما يف القلب هو األصل       

  .)٥(‘‘ملا على اجلوارح 

                                 
هد املشهور ، أصله من خراسان ، سكن مكة ، وهو ثقة       الفضـيل بن عياض بن مسعود التميمي ، أبو علي ، الزا           ) ١(

، ) ٤٤٨ص  (، تقريب التهذيب البن حجر      ) ٢/٣٨٦(الكاشف للذهيب   : انظر.  هـ   ١٨٧عابـد إمام ، تويف سنة       
 ) .١/٣١٧(شذرات الذهب البن العماد 

 ) .٢(سورة امللك آية رقم ) ٢(
 ) .٨/٩٥(رواه أبو نعيم يف احللية ) ٣(
، االستقامة  ) ٥/٢٥٣(منهاج السنة النبوية البن تيمية      : ، ولالستزادة انظر  ) ٧٦-٧٤ص  (بن تيمية   العـبودية ال  ) ٤(

/٢٥(، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      ) ٨٣٤-٢/٨٣٠(، اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية       ) ٢/٣٠٨(البـن تيمية    
 ) .٢٦/١٥١( ضمن جمموع الفتاوى -، منسك شيخ اإلسالم ) ٣١٧

٧( ضمن جمموع الفتاوى     -اإلميان الكبري البن تيمية     : ، ولالستزادة انظر  ) ٧/٦٤٤( شيخ اإلسالم    جمموع فتاوى ) ٥(
/١٨٧ . ( 
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وهو أن حقيقة   : وههنا أصل آخر  ’’ :  هذه القضية فيقول     ويشـرح العالمة ابن القيم    
 .اإلميان مركبة من قول وعمل 

وهو التكلم بكلمة   : قـول القلب وهو االعتقاد ، وقول اللسان         : والقـول قسـمان   
 .اإلسالم 

عمل القلب وهو نيته وإخالصه ، وعمل اجلوارح ، فإذا زالت هذه           : والعمـل قسمان  
األربعـة زال اإلميـان بكماله ، وإذا زال تصديق القلب مل تنفع بقية األجزاء ؛ فإن تصديق                  
القلـب شرط يف اعتقادها وكوا نافعة ، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق ، فهذا                 

 .  وأهل السنة )١(موضع املعركة بني املرجئة

فأهـل السنة جممعون على زوال اإلميان وأنه ال ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب               
وهـو حمبـته وانقياده ، كما مل ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود واملشركني الذين كانوا                

ال ليس بكاذب ، ولكن   : يعـتقدون صـدق الرسول ، بل ويقرون به سراً وجهراً ويقولون           
نتـبعه وال نـؤمن به ، وإذا كان اإلميان يزول بزوال عمل القلب ، فغري مستنكر أن يزول                   
بزوال أعظم أعمال اجلوارح ، وال سيما إذا كان ملزوماً لعدم حمبة القلب وانقياده الذي هو                
ملزوم لعدم التصديق اجلازم ، كما تقدم تقريره ، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة                 

رح ، إذ لـو أطاع القلب وانقاد أطاعت اجلوارح وانقادت ، ويلزم من عدم طاعته                اجلـوا 
وانقياده عدم التصديق املستلزم للطاعة ، وهو حقيقة اإلميان ، فإن اإلميان ليس جمرد التصديق               
كما تقدم بيانه ، وإمنا هو التصديق املستلزم للطاعة واالنقياد ، وهكذا اهلدى ليس هو جمرد                

                                 
فيخرجون العمل عن    ،   فرقة من الفرق اإلسالمية ، مسوا بذلك ألم يؤخرون العمل عن النية والقصد            : املـرجئة ) ١(

تضر مع اإلميان معصية ، كما ال تنفع مع الكفر طاعة ،            ال  : مسـمى اإلميان ، وألم يعطون الرجا مبعىن أم يقولون         
اإلميان تصديق القلب وقول اللسان وهؤالء هم مرجئة الفقهاء ، وقالت           : وهـم فـرق ، فعلماؤهم وأئمتهم يقولون       

وقالت اإلميان هو املعرفة بالقلب ،      : وقالت اجلهمية    اإلميان هو التصديق بالقلب فقط ،        :مـن اتـبعهم     األشـاعرة و  
، ) ١/١٣٩ (، امللل والنحل للشهرستاين   ) ٥/٧٣(الفصل البن حزم    : انظر .اإلميـان قول باللسان فقط      : كـرامية ال

  .)١٣/٥٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن -الفرقان بني احلق والباطل ، ) ٣٤ص (الربهان للسكسكي 
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 وتبينه ، بل هو معرفته املستلزمة التباعه والعمل مبوجبه ، وإن مسي األول هدى               معرفة احلق 
فليس هو اهلدى التام املستلزم لالهتداء ، كما أن اعتقاد التصديق وإن مسي تصديقاً فليس هو               

  .)١(‘‘التصديق املستلزم لإلميان 

من كتبه ، بل إنه     وقد تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن قضية العبادة يف مواضع كثرية             
 : أفردها برسالة خاصة ناقش فيها بعض مسائلها ، وقد ذكر يف هذا الباب عدة مسائل منها 

 : أن عبودية الناس هللا تعاىل تنقسم إىل قسمني : املسألة األوىل

العبودية العامة وهي عبودية القهر وامللك ، فالناس هبذا املعىن كلهم           : القسـم األول    
و كرهاً ، جتري عليهم أحكام اهللا تعاىل القدرية ، ويصرف أمورهم ، وال              عـباد هللا طوعاً أ    

 .يستطيعون اخلروج عما قدره وقضاه هلم 

وهذا وصف الزم جلميع العباد مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم ال ميكن ألحدهم أن             
 . ينفك عن ذلك ، فكلهم خاضعون له أذالء ألمره ، منقادون حلكمه القدري فيهم 

اىل رب العاملني خالقهم ورازقهم وحمييهم ومميتهم ومقلب قلوهبم ، ال رب هلم             فهو تع 
سواه ، وال خالق إال هو سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه ، وسواء علموا بذلك أو جهلوه                  

    u:  قال تعاىل  ötósùr&  Ç⎯ƒÏŠ  «!$#  šχθäóö7tƒ  ÿ…ã&s!uρ  zΝ n=ó™ r&  ⎯ tΒ  ’Îû  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  Ä⇓ ö‘ F{ $# uρ  $Yã öθsÛ 

$\δ öŸ2 uρ Ïµ ø‹s9 Î) uρ šχθãèy_öãƒ )٢( .  

ال جمرد تصريف   وعامة السلف يفسرون استسالم العباد هللا تعاىل خبضوعهم وذهلم له ،            
الرب تعاىل هلم ، وذل املؤمن وخضوعه هللا عز وجل يكون طوعاً ، وأما ذل الكافر هللا تعاىل                  
وخضوعه فإنه يكون يف حال الرغبة أو الرهبة ، فإذا زال عنه ذلك احلال فإنه يعرض عن ربه                  

                                 
 ) .٥٤ص (كتاب الصالة وحكم تاركها البن القيم ) ١(
 ) .٨٣(ة رقم سورة آل عمران آي) ٢(
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#    :  كما قال تعاىل     sŒÎ) uρ  ¡§tΒ  }¨$̈Ζ9 $#  @ àÑ  (# öθtã yŠ  Ν åκ®5u‘  t⎦⎫ Î7 ÏΖ –Β  Ïµ ø‹s9 Î)  ¢ΟèO  !# sŒÎ)  Οßγs%# sŒr&  çµ ÷Ζ ÏiΒ  ºπ uΗ ÷q u‘ 

# sŒÎ)  ×,ƒÍsù  Ν åκ÷] ÏiΒ  ôΜ ÎγÎn/ uÎ/  tβθ ä. Î ô³ç„  )وقال تعاىل   )١ ،   :    *  # sŒÎ) uρ  ¡§tΒ  z⎯≈ |¡Σ M}$#  @ àÑ  $tã yŠ  …çµ −/ u‘ 

$·7 ÏΖ ãΒ  Ïµ ø‹s9 Î)  §Ν èO  # sŒÎ)  …çµ s9 §θyz  Zπ yϑ÷èÏΡ  çµ ÷Ζ ÏiΒ  z© Å¤tΡ  $tΒ  tβ% x.  (# ûθãã ô‰ tƒ  Ïµ ø‹s9 Î)  ⎯ ÏΒ  ã≅ ö7s%  Ÿ≅ yèy_uρ  ¬!  # YŠ# y‰Ρ r& 

¨≅ ÅÒã‹Ïj9 ⎯ tã ⎯Ï&Í#‹Î7y™ 4 ö≅ è% ôì−Gyϑs? x8Íø ä3Î/ ¸ξ‹ Ï=s% ( y7 ¯Ρ Î) ô⎯ ÏΒ É=≈ utõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9 $# )٢(.  

وحترير ذلك أن العبد يراد به املُعبد الذي عبده اهللا          ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
عتبار املخلوقون كلهم عباد اهللا من األبرار والفجار           فذلَلّـه ودبره وصرفه ، وهبذا اال      

واملؤمنني والكفار وأهل اجلنة وأهل النار ، إذ هو رهبم كلهم ومليكهم ال خيرجون عن                 
مشيئته وقدرته وكلماته التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر ؛ فما شاء كان وإن مل يشاءوا                  

    u:  عاىلوما شاءوا إن مل يشأه مل يكن ، كما قال ت           ötósùr&  Ç⎯ƒÏŠ  «!$#  šχθäóö7tƒ  ÿ…ã&s!uρ  zΝ n=ó™ r&  ⎯ tΒ 

’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ä⇓ ö‘ F{ $# uρ $Yã öθsÛ $\δ öŸ2 uρ Ïµ ø‹s9 Î) uρ šχθãèy_öãƒ )٣(.  

فهو سبحانه رب العاملني وخالقهم ورازقهم وحمييهم ومميتهم ومقلب قلوهبم ومصرف           
أمـورهم ، ال رب هلم غريه ، وال مالك هلم سواه ، وال خالق إال هو ، سواء اعترفوا بذلك           

وا ذلك واعترفوا به     أو أنكروه ، وسواء علموا ذلك أو جهلوه ، لكن أهل اإلميان منهم عرف             
خبالف من كان جاهالً بذلك أو جاحداً له مستكربا على ربه ال يقر وال خيضع له مع علمه                  

  .)٤(‘‘بأن اهللا ربه وخالقه 

                                 
 ) .٣٣(سورة الروم آية رقم ) ١(
 ) .٨(سورة الزمر آية رقم ) ٢(
 ) .٨٣(سورة آل عمران آية رقم ) ٣(
 ) .١٥٥-١٠/١٥٤( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -العبودية ) ٤(
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العبودية اخلاصة وهي عبودية الطاعة واحملبة ، وهذه خيتص اهللا هبا بعض            : القسم الثاين   
ا جاءت به رسل اهللا تعاىل فهم يعبدونه ،         خلقـه ، فهي حتصل من املؤمنني باهللا املصدقني مب         

 .ويستعينون به طوعاً ، خبالف الكافرين فإن عبوديتهم هللا تعاىل كرها 

 :واسم العبد يتناول معنيني’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

≅‘ ( βÎ: مبعىن العابد كرها ، كما قال     : أحـدمها  à2 ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ HωÎ) 

’ÏA# u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# # Y‰ ö7tã )ــال)١  u:  ، وق ötósùr& Ç⎯ƒÏŠ «!$# šχθäóö7tƒ ÿ…ã&s!uρ zΝ n=ó™ r& ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

Ä⇓ ö‘ F{ $# uρ $Yã öθsÛ $\δ öŸ2 uρ Ïµ ø‹s9 Î) uρ šχθãèy_öãƒ )وقـــال)٢ ،  : …ã&s!uρ ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( @≅ à2 …ã&©! tβθ çFÏΖ≈ s%  )وقــــال)٣ ،  :  ¬!uρ ß‰ àfó¡ o„ ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

$Yã öθsÛ $\δ öx. uρ )٤(.  

مبعىن العابد طوعاً ، وهو الذي يعبده ويستعينه ، وهذا هو املذكور يف قولـه              : ينو الثا 

 ßŠ$t7Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# š⎥⎪ Ï%©!$# tβθ à± ôϑtƒ ’n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# $ZΡ öθyδ )ــوله)٥  $YΖ:  ، وقـ øŠtã Ü> u ô³o„ $pκÍ5 

ßŠ$t7Ïã «!$# $pκtΞρ ãÅdfx ãƒ # [Åfø s? )٦(وقـــوله ،  : ¨βÎ) “ ÏŠ$t6Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝ Îκön=tã í⎯≈ sÜù=ß™ )٧( ، 

 ωÎ) x8yŠ$t6Ïã ãΝ: وقوله åκ÷] ÏΒ š⎥⎫ ÅÁn=ø⇐ ßϑø9 $# )وقوله  )٨ ،  : ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ Ÿω î∃ öθyz â/ ä3ø‹n=tæ tΠöθu‹ø9 $# Iωuρ 

                                 
 ) .٩٣(سورة مرمي آية رقم ) ١(
 ) .٨٣(سورة آل عمران آية رقم ) ٢(
 ) .٢٦(سورة الروم آية رقم ) ٣(
 ) .١٥(سورة الرعد آية رقم ) ٤(
 ) .٦٣(سورة الفرقان آية رقم ) ٥(
 ) .٦(سورة اإلنسان آية رقم ) ٦(
 ) .٤٢(سورة احلجر آية رقم ) ٧(
 ) .٤٠(سورة احلجر آية رقم ) ٨(
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óΟçFΡ r& šχθçΡ u“ øtrB )وقـوله  )١ ،  : öä. øŒ$# uρ !$tΡ y‰≈ t7Ïã tΛ⎧ Ïδ¨uö/ Î) t,≈ ysó™ Î) uρ z>θà) ÷ètƒuρ )وقوله  )٢ ،  :

 #© yr ÷ρ r'sù 4’n<Î) ⎯Ïν Ï‰ ö6tã !$tΒ 4© yr ÷ρ r& )وقـوله   )٣ ،  : zΝ ÷èÏΡ ß‰ ö7yèø9 $# ( ÿ…çµ ¯Ρ Î) ë># ¨ρ r& )وقوله  )٤ ،  : 

z⎯≈ ysö6ß™ ü“ Ï%©!$# 3“ u ó  r& ⎯Ïν Ï‰ ö7yèÎ/ Wξø‹s9 )وقوله)٥ ،  :  …çµ ¯Ρ r& uρ $®R mQ tΠ$s% ß‰ ö7tã «!$# çνθ ãã ô‰ tƒ )٦(.  

وهذه العبودية قد خيلو اإلنسان منها تارة ، وأما األوىل فوصف الزم إذا أريد هبا                 

  u: جريان القدر عليه و تصريف اخلالق لـه ، قال تعاىل     ötósùr& Ç⎯ƒÏŠ «!$# šχθäóö7tƒ ÿ…ã&s!uρ zΝ n=ó™ r& 

⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ä⇓ ö‘ F{ $# uρ $Yã öθsÛ $\δ öŸ2 uρ Ïµ ø‹s9 Î) uρ šχθãèy_öãƒ )٧( .  

استسالمهم له باخلضوع والذل ال جمرد       :  ستسالموعامة السلف على أن املراد باال      

‰  ¬!uρ  ß:  تصريف الرب هلم كمـا يف قولــه      àfó¡ o„  ⎯ tΒ  ’Îû  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  $Yã öθsÛ 

$\δ öx. uρ )٨( .  

ل هو أيضا الزم لكل عبد البد لـه من ذلك ، و إن كان قد                وهذا اخلضوع والذ  
يعرض لـه أحياناً اإلعراض عن ربه واالستكبار ، فالبد لـه عند التحقيق من اخلضوع               
والذل لـه ، لكن املؤمن يسلم لـه طوعاً فيحبه ويطيع أمره ، والكافر إمنا خيضع لـه عند                 

#  :  مـا قــال رغبة ورهبة فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه ، ك            sŒÎ) uρ  ¡§tΒ  z⎯≈ |¡Ρ M}$# 

                                 
 ) .٦٨(سورة الزخرف آية رقم ) ١(
 ) .٤٥(سورة ص آية رقم ) ٢(
 ) .١٠(سورة النجم آية رقم ) ٣(
 ) .٣٠(م سورة ص آية رق) ٤(
 ) .١(سورة اإلسراء آية رقم ) ٥(
 ) .١٩(سورة اجلن آية رقم ) ٦(
 ) .٨٣(سورة آل عمران آية رقم ) ٧(
 ) .١٥(سورة الرعد آية رقم ) ٨(
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• ‘Ø9 $#  $tΡ% tæ yŠ  ÿ⎯Ïµ Î7/Ψ yfÏ9  ÷ρ r&  # ´‰ Ïã$ s%  ÷ρ r&  $VϑÍ← !$s%  $£ϑn=sù  $uΖ ø t± x.  çµ ÷Ζ tã  …çν § àÑ  §tΒ  βr( Ÿ2  óΟ©9  !$sΨ ãã ô‰ tƒ  4’n<Î)  9h àÑ 

…çµ ¡¡ ¨Β  4  )وقال  )١ ،   :  # sŒÎ) uρ  ãΝ ä3¡¡ tΒ  • ‘Ø9 $#  ’Îû  Íóst7ø9 $#  ¨≅ |Ê  ⎯ tΒ  tβθ ãã ô‰ s?  HωÎ)  çν$§ƒÎ)  (  $−Η s>sù  ö/ ä39̄g wΥ  ’n<Î) 

Îh y9 ø9 $# ÷Λ ä⎢ ôÊz ÷är& 4 tβ% x. uρ ß⎯≈ |¡Ρ M}$# # ·‘θà x. )٣( ‘‘)٢( .  

 : فال بد أن يعبد غريه أن من مل يعبد اهللا تعاىل : املسألة الثانية

 : وهذه املسألة مبنية على مقدمات قبلها هي 

 . أن كل إنسان حساس -١

 . أن كل حساس مهام -٢

 . أن كل مهام حارث -٣

 . أن كل حارث عابد -٤

والنتـيجة هي أن كل إنسان عابد ، فإما أن يكون عبداً هللا عز وجل ، وإما أن يكون                   
هناك طريق آخر بينهما ، فمن مل يعبد اهللا تعاىل كان عابداً لغريه             عبداً لغري اهللا تعاىل ، وليس       

 .ضرورة 

وإيضـاح ذلك أن اإلنسان يف حياته ال بد لـه من اإلرادة والقصد ، واهلم هو مبدأ                 
اإلرادة ، واإلرادة واحلب والطلب مسبوقة باإلدراك واحلس والشعور باملراد ، واحلي مفطور             

 . وبغض ما ينافره ويضره على حب ما يالئمه وينفعه ، 

                                 
 ) .١٢(سورة يونس آية رقم ) ١(
 ) .٦٧(سورة اإلسراء آية رقم ) ٢(
 ) .١/١١٨(البن القيم مدارج السالكني : ، وانظر) ٣١-١٤/٢٩(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
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وقد يتصور يف الشيء أنه مالئم نافع فيحبه ويريده ويعمله أو يعمل ما يقدر عليه منه                 
وقد يتصور فيه أنه منافر ضار فيبغضه ويتركه ، بغض النظر عن مدى صدق هذا الشعور أو                 

 ، والعكس    كذبه ، فقد يشعر بأن شيئاً ما حسن نافع ، ويكون يف حقيقة األمر قبيحاً ضاراً               
 . وهلذا قد يكون تصوره ذلك علماً حقيقياً ، وقد يكون ظناً وخرصاً  

واملقصـود أن إرادة العـبد للشيء مبنية على إدراكه وحسه وشعوره باملالئم واملنافر              
 . والنافع والضار ، وعمله مبين على إرادته 

 وبعد ذلك يأيت    والعبد ال بد لـه يف كل حال من شعور وإدراك وهو ال خيلو منهما ،              
اهلـم واإلرادة ، وبعـد ذلك العمل ، فالعبد حارث مهام ، ال خيلو من اهلم والعمل ، قال                    

≈̄'  $yγ•ƒr: تعـاىل  tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M}$# y7 ¯Ρ Î) îyÏŠ% x. 4’n<Î) y7 În/ u‘ % [nô‰ x. ÏµŠÉ)≈ n=ßϑsù )يا أيها اإلنسان   :  ،  أي   )١

خريا كان عملُك ذلك أو شرا ، فال بد للعبد من           : إنـك عامـل إىل ربك عمالً فمالقيه به        
 . العمل 

  . )٢(عامل له عمالً : قال قتادة

‰  ô: وقال تعاىل    s) s9 $uΖ ø) n=yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ’Îû >‰ t6x. )٤(يكابد األمور ويعاجلها  :  ، أي  )٣(  ، 

 .فالعبد ال خيلو عن ذلك أيضاً 

)) أصدقها حارث ومهام   ((يف األمساء أن     : وجـاء يف احلديث عن النيب       
 وهذا  )٥(

 . حالة العبد اليت ال ينفك عنها مبين على وصف

                                 
 ) .٦(سورة اإلنشقاق آية رقم ) ١(
 ) .٣٠/١١٥(جامع البيان البن جرير الطربي ) ٢(
 ) .٤(سورة البلد آية رقم ) ٣(
 ) .٣٠/١٩٨(جامع البيان البن جرير الطربي : انظر) ٤(
، وأبو ) ٨١٤(ح) ٢/٢٧٧(بلفظه ، والبخاري يف األدب املفرد كما يف فضل اهللا الصمد          ) ٤/٣٤٥(رواه أمحـد    ) ٥(

، والبيهقي يف السنن    ) ٢٢/٣٨٠(، والطرباين يف الكبري     ) ٤٩٥٠(ح) ٥/٢٣٧(داود يف األدب بـاب يف تغيري األمساء         
 .من حديث أيب وهب اجلشمي ) ٩/٣٠٦(الكربى 
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اإلنسان حي حساس متحرك باإلرادة ، وهلذا قال        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
 ، فاحلارث الكاسب العامل ، واهلمام الكثري        )) أصدق األمساء احلارث ومهام    ((: الـنيب   

اإلرادة ، وذلك ال    اهلم  واهلم مبدأ اإلرادة والقصد ، فكل إنسان حارث مهام وهو املتحرك ب             
يكـون إال بعد احلس والشعور ، فإن اإلرادة مسبوقة بالشعور باملراد ، فال يتصور إرادة وال            
حـب وال شـوق وال اختيار وال طلب إال بعد الشعور وما هو من جنسه كاحلس والعلم                  
والسـمع والبصـر والشم والذوق واللمس وحنو هذه األمور ، فهذا اإلدراك والشعور هو               

 . ة اإلرادة واحلب والطلب مقدم

واحلـي مفطور على حب ما يالئمه وينفعه ، وبغض ما يكرهه ويضره ، فإذا تصور                
الشـيء املالئم النافع أراده وأحبه ، وإذا تصور الشيء الضار أبغضه ونفر عنه ، لكن ذلك                 

افع وهو  التصور قد يكون علماً ، وقد يكون ظناً وخرصاً ، فإذا كان عاملاً بأن مراده هو الن                
املصلحة وهو الذي يالئمه كان على اهلدى واحلق ، وإذا مل يكن معه علم بذلك كان متبعا                 

  .)١(‘‘للظن وما وى نفسه 

وإذا ثـبت أن العـبد ال بد له من العمل واحلرث ، فال بد أن يكون هلذا العمل غاية                    
 غايته لغريه فهو    وهـدف ، فإن كانت غايته هللا تعاىل فهو عبادة هللا جل وعال ، وإن كانت               

⎯ : الشرك ال شيء سواه قال تعاىل        tΒ šχ% x. ß‰ƒÍãƒ y^ öxm Ïο u½z Fψ $# ôŠÍ“ tΡ …çµ s9 ’Îû ⎯Ïµ ÏO öxm ( ⎯ tΒ uρ 

šχ% x. ß‰ƒÍãƒ y^ öxm $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ⎯Ïµ Ï? ÷σ çΡ $pκ÷] ÏΒ $tΒ uρ …çµ s9 ’Îû Ïο u½z Fψ $# ⎯ ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ )٢( .  

                                 
 ) .٦٤-٣/٦٣(منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ١(
 ) .٢٠(سورة الشورى آية رقم ) ٢(
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كانت هجرته إىل اهللا     ، فمن    إمنا األعمال بالنية وإمنا إلمرئ ما نوى      ((   : ويقول  
ورسـوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ،                

)) فهجرته إىل ما هاجر إليه
)١(.  

وعلى كال التقديرين فالعبد إما أن يكون عمله هللا فيكون عابداً هللا عز وجل ، وإما أن                 
 ميكن أن جتتمعا ، ففي احلديث القدسي قال         يكـون لغري اهللا تعاىل فيكون عابداً لغريه ، وال         

أنا أغىن الشركاء عن الشرك ، من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي              ((: اهللا تبارك وتعاىل  
)) تركته وشركه

)٢( . 

بادة ، فهي إما التوحيد اخلالص املتمثل يف عبادة اهللا          وال ميكـن للعبد أن ينفك عن الع       
تعاىل وحده ال شريك له ، وإما الشرك املتمثل يف عبادة غري اهللا من األصنام واألوثان واملال                 

 . واجلاه والصور وغريها 

وكل من استكرب عن عبادة اهللا البد أن يعبد غريه ،           ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 ((:  أنه قال  حسـاس يتحرك باإلرادة ، وقد ثبت يف الصحيح عن النيب            فـإن اإلنسـان     

))أصدق األمساء حارث ومهام     
 فاحلارث الكاسب الفاعل ، واهلمام فعال من اهلم  واهلم           )٣(

ي إليه ، فال بد     أول اإلرادة ، فاإلنسـان له إرادة دائما ، وكل إرادة فال بد هلا من مراد تنته                
لكـل عبد من مراد حمبوب هو منتهى حبه وإرادته ، فمن مل يكن اهللا معبوده ومنتهى حبه                  
وإرادتـه بل استكرب عن ذلك فال بد أن يكون لـه مراد حمبوب يستعبده غري اهللا ، فيكون                  

من دون اهللا   عبداً لذلك املراد احملبوب ، إما املال وإما اجلاه وإما الصور ، وإما ما يتخذه إهلا                 
                                 

، ومسلم يف اإلمارة ،     ) ٦٣١١(ح) ٢٤٦٢-٦/٢٤٦١( يف األميان والنذور ، باب النية يف األميان          رواه البخاري ) ١(
كالمها من ) ١٩٠٧(ح) ٣/١٥١٥( وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال     )) إمنا األعمال بالنية     (( : بـاب قوله    
 . بلفظه حديث عمر 

 ) .٣٩١ص (تقدم خترجيه ) ٢(
 ) .٤٠٠ص (تقدم خترجيه ) ٣(
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كالشـمس والقمـر والكواكب واألوثان وقبور األنبياء والصاحلني أو من املالئكة واألنبياء             
 . الذين يتخذهم أرباباً أو غري ذلك مما عبد من دون اهللا 

وإذا كان عبداً لغري اهللا يكون مشركاً ، وكل مستكرب فهو مشرك ، وهلذا كان فرعون                
  .)١(‘‘ادة اهللا وكان مشركاً من أعظم اخللق استكباراً عن عب

 .أن حقيقة العبودية عبودية القلب  : املسألة الثالثة

هذه املسألة مبنية على اليت قبلها ، فقد ذكرت فيما سبق النية ، وأشرت إىل أثرها يف                 
 . التوحيد والشرك ، وأن اإلنسان ال خيلو منها ، ويف هذه املسألة أفصل ما سبق إمجاله هناك 

عبودية يف األصل تعلق القلب باهللا تعاىل حمبة وخوفاً ورجاء وتوكالً ، وهذا             فحقيقة ال 
كاألساس ألعمال اجلوارح ، وكلما كان التعلق باهللا تعاىل أكثر كان أعبد هللا عز وجل ،                 
وإذا ضعفت هذه األمور يف قلب العبد فإنه ينقص من عبوديته هللا عز وجل ، وتكون فيه                  

در ما نقص من هذه األمور يف قلبه ؛ فمن مل يعبد اهللا تعاىل فال بد                عبودية لغري اهللا تعاىل بق    

⎯  :  أن يعبد غريه ، قال تعاىل        tΒ  tβ% x.  ß‰ƒÍãƒ  nο 4θuŠysø9 $#  $u‹÷Ρ ‘‰9 $#  $uηtFt⊥ƒÎ— uρ  Åe∃ uθçΡ  öΝ Îκös9 Î)  öΝ ßγn=≈ yϑôã r&  $pκÏù 

óΟèδ uρ  $pκÏù  Ÿω  tβθ Ý¡ y‚ö7ãƒ  ∩⊇∈∪  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&  t⎦⎪ Ï%©!$#  }§øŠs9  öΝ çλm;  ’Îû  Ïο u½z Fψ $#  ωÎ)  â‘$ ¨Ψ9 $#  (  xÝ Î7xmuρ  $tΒ  (#θãèuΖ |¹ 

$pκÏù ×≅ ÏÜ≈ t/ uρ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ )٢(.  

                                 
 ) .١٩٧-١٠/١٩٦( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -العبودية البن تيمية ) ١(
 ) .١٦-١٥(سورة هود آية رقم ) ٢(
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 ه جازاه اهللا حبسناته فـي الدنيا وطلبته ونيتمن كانت الدنيا همه وسدمه’’ : قال قتادة
مث يفِْضي إىل اآلخرة وليس له حسنة يعطَى هبا جزاء ، وأما املؤمن فيجازي حبسناته يف الدنيا                 

  .)١(‘‘ويثاب عليها يف اآلخرة 

 ، إن أعطي     عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة      تعس((  :    اهللا  وقال رسول   
)) فال انتقَش وإذا ِشيك ، تعس وانتكسرضي ، وإن مل يعط سخط

)٢( .  

ولتوضـيح هـذه املسألة أكثر فإنين أضرب على ذلك بعض األمثلة اليت ذكرها شيخ               
 :اإلسالم رمحه اهللا 

 الـرجاء وهو عمل من أعمال القلوب ، ويعترب من ركائز عبودية القلب ، فكلما                -١
العكس ، فإذا تعلق قلبه بالرجاء      كـان رجـاء العبد هللا أكثر كلما ازدادت عبوديته لـه و           

ملخلوق يف قضاء حاجة أو دفع ضرورة فإن ذلك يوجب عبوديته لذلك املخلوق ، وإعراض               
قلبه عن اهللا عز وجل ، ويكون يف قلبه من العبودية والذل ملن رجاه بقدر ما تعلق به قلبه ،                    

 . وتنقص عبوديته هللا بقدر ذلك 

كلما قوي طمع العبد يف فضل اهللا ورمحته  لقضاء          و’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
حاجته ودفع ضرورته ، قويت عبوديته لـه وحريته مما سواه ، فكما أن طمعه يف املخلوق                

استغن عمن شئت تكن    :  يوجب عبوديته لـه ، فيأسه منه يوجب غىن قلبه عنه ، كما قيل            
ن أسريه  ، فكذلك     نظريه ، وأفضل على من شئت تكن أمريه ، واحتج إىل من شئت تك              

                                 
/١٢(العرب  لسان  : انظر. الولوع بالشيء واللهج به     : والسدم  ) . ١٢/١٢(جامـع البيان البن جرير الطربي       ) ١(

٢٨٤. ( 
 من حديث أيب هريرة     ) ٢٧٣٠(ح) ٣/١٠٥٧(رواه البخاري يف اجلهاد ، باب احلراسة يف الغزو يف سبيل اهللا             ) ٢(

كساء أسود مربع له خطوط ،      : سقط على وجهه أو شقي وهلك ، اخلميصة       : تعس  : مفـردات احلديث  . بلفظـه   
قدر على إخراج   : أصابته شوكة ، انتقش   : خلسران ، شيك    انقلـب على رأسه ، وهذا دعاء عليه باخليبة وا         : انـتكس 

 ) .١١/٢٥٩) (٦/٩٧(فتح الباري البن حجر : يف شرح مفردات هذا احلديث انظر . الشوكة باملنقاش 
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طمع العبد يف ربه ورجاؤه لـه يوجب عبوديته له ، وإعراض قلبه عن الطلب من اهللا                    
والرجاء لـه يوجب انصراف قلبه عن العبودية هللا ، ال سيما من كان يرجو املخلوق وال                 

لى يرجو اخلالق ، حبيث يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه ، وإما ع        
أهله وأصدقائه ، وإما على أمواله وذخائره ، وإما على ساداته وكربائه كمالكه ومِلكه                

≅    ö:  وشيخه وخمدومه وغريهم ممن هو قد مات أو ميوت ، قال تعـاىل            2 uθs? uρ  ’n? tã  Çc‘y⇔ ø9 $# 

“ Ï%©!$# Ÿω ßNθßϑtƒ ôxÎm7y™ uρ ⎯Ïν Ï‰ ôϑut¿2 4 4‘x Ÿ2 uρ ⎯Ïµ Î/ É>θçΡ ä‹ Î/ ⎯Ïν ÏŠ$t6Ïã # ¶Î7yz )١(.  

وكل من علق قلبه باملخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه ، خضع قلبه هلم                 
وصار فيه من العبودية هلم بقدر ذلك ، وإن كان يف الظاهر أمرياً هلم مدبراً ألمورهم متصرفا                 

  .)٢(‘‘ل ينظر إىل احلقائق ال إىل الظواهر هبم ، فالعاق

 احلـب وهو من أعمال القلوب بل من أمهها ، وفيه تتضح عبودية القلب بصورة                -٢
جلية ، فمن تعلق قلبه باحلب لغري اهللا عز وجل ، فإنه تكون فيه عبودية لغري اهللا حبسب ذلك                    

 . وكلما أخلص قلبه هللا عز وجل كلما كان أعبد هللا عز وجل 

 ولو  -فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة      ’’  : قول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذه القضية         ي
 يبقى قلبه أسرياً هلا حتكم فيه ، وتتصرف مبا تريد ، وهو يف الظاهر        -كانـت مـباحة لـه      

سـيدها  ألنـه زوجها أو مالكها ، ولكنه يف احلقيقة هو أسريها ومملوكها ، وال سيما إذا                   
ها وعشقه هلا ، وأنه ال يعتاض عنها بغريها ، فإا حينئذ تتحكم فيه حتكم               علمـت بفقره إلي   

السـيد القاهـر الظامل يف عبده املقهور الذي ال يستطيع اخلالص منه بل أعظم ، فإن أسر                  
القلـب أعظم من أسر البدن ، واستعباد  القلب أعظم من استعباد البدن ، فإن من استعبد                  

إذا كان قلبه مسترحياً من ذلك مطمئناً ، بل ميكنه االحتيال يف            بدنـه واسترق وأسر ال يبايل       
 .اخلالص 

                                 
 ) .٥٨(سورة الفرقان آية رقم ) ١(
 ) .٩٦-٩٤ص (العبودية البن تيمية ) ٢(
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 رقيقاً مستعبداً متيماً لغري اهللا ، فهذا        - الذي هو ملك اجلسم      -وأمـا إذا كان القلب      
 .هو الذل واألسر احملض ، والعبودية الذليلة ملا استعبد القلب 

 والعقاب ، فإن املسلم لو أسره       وعـبودية القلب وأسره هي اليت يترتب عليها الثواب        
كافر أو استرقه فاجر بغري حق مل يضره ذلك ، إذا كان قائما مبا يقدر عليه من الواجبات ،                   
ومن استعبد حبق إذا أدى حق اهللا وحق مواليه فلـه أجران ، ولو أكره على التكلم بالكفر                  

قلبه فصار عبداً لغري اهللا      وأما من استعبد    . فـتكلم بـه وقلبه مطمئن باإلميان مل يضره ذلك           
 . فهذا يضره ذلك ، ولو كان يف الظاهر ملك الناس 

فاحلرية حرية القلب ، والعبودية عبودية القلب ، كما أن الغىن غىن النفس ، قال النيب                
 : )) ليس الغىن عن كثرة العرض ، وإمنا الغىن غىن النفس ((

)١( . 

فأما من استعبد قلبه صورة     . وهـذا لعمرو اهللا إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة            
 . امرأة أو صىب ، فهذا هو العذاب الذي ال يدانيه عذاب : حمرمة

وهـؤالء عشاق الصور من أعظم الناس عذاباً وأقلهم ثواباً ، فإن العاشق لصورة إذا               
ا مستعبداً هلا اجتمع لـه من أنواع الشر والفساد ما ال حيصيه إال رب              بقـى قلبه متعلقاً هب    

العـباد ، ولو سلم من فعل الفاحشة الكربى ، فدوام تعلق القلب هبا بال فعل الفاحشة أشد                  
  .)٢(‘‘ضرراً عليه ممن يفعل ذنباً مث يتوب منه  ويزول أثره من قلبه 

عبودية القلب ، فمن تعلق قلبه       اخلـوف وهو من أعمال القلوب ، وأحد ركائز           -٣
باخلـوف من غري اهللا عز وجل ، فإنه يصري عبداً له حىت وإن كان يف الظاهر سيداً مطاعاً ،                    

 . ومن جعل خوفه من اهللا تعاىل وحده كان أعبد هللا جل وعال 

                                 
، ومسلم يف الزكاة ، باب ليس الغىن   ) ٦٠٨١(ح) ٥/٢٣٦٨(رواه الـبخاري يف الرقاق ، باب الغىن غىن النفس           ) ١(

 .  بلفظه كالمها من حديث أيب هريرة ) ١٠٥١(ح) ٢/٧٢٦(عن كثرة العرض 
 ) .٩٨-٩٦ص (العبودية البن تيمية ) ٢(
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وكذلك طالب الرئاسة والعلو يف األرض قلبه رقيق        ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
عليها ولو كان يف الظاهر مقدمهم واملطاع فيهم ، فهو يف احلقيقة يرجوهم وخيافهم               ملن يعينه   

فيبذل هلم األموال والواليات ، ويعفو عما جيترحونه ليطيعوه ويعينوه ، فهو يف الظاهر رئيس               
 . مطاع وىف احلقيقة عبد مطيع هلم 

بادة اهللا ، وإذا كان     أن كالمها فيه عبودية لآلخر ، وكالمها تارك حلقيقة ع         : والتحقيق
تعاوما على العلو يف األرض بغري احلق كانا مبرتلة املتعاونني على الفاحشة أو قطع الطريق ،                

  .)١(‘‘ مستعبد لآلخر- هلواه الذي استعبده واسترقه -فكل واحد من الشخصني 

  ويشخص شيخ اإلسالم رمحه اهللا سبب هذه البلية بأنه تعلق القلب بغري اهللا عز وجل              
ثالث من كن  فيه     ((  : وخلو القلب عن حالوة اإلميان ، فقد جاء يف احلديث عن النيب             

 ، ومن أحب عبداً ال حيبه       من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها       : وجد حالوة اإلميان  
)) ذه اهللا كما يكره أن يلقى يف النارإال هللا ، ومن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنق

)٢(.  

وعند فقد العبد هلذه احلالوة أو عدم إحساسه هبا واستشعاره هلا فإنه تغلبه نفسه على               
اتباع هواها ، ويعتاض عن حالوة اإلميان مبا جيده من لذة اهلوى الذي يتمثل يف صور عديدة                  

واملال واجلاه والرئاسة  والشهرة     قـد تكون جمتمعة ، وقد تكون متفرقة ، من عشق النساء             
 . وغريها 

ويصـف شـيخ اإلسالم رمحه اهللا الدواء من هذه البلية بأنه إقبال القلب على اهللا عز                 
وجل ، وحماولة استشعار طعم اإلميان ، وحالوة اإلخالص هللا عز وجل ، مع متام اخلوف من                 

 . اهللا جل وعال 

                                 
 ) .١٠١ص (املصدر السابق ) ١(
) ٢١(ح) ١/١٦(يف النار رواه الـبخـاري يف اإلميـان ، بـاب من كره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يلقى     ) ٢(

كالمها ) ٤٣(ح) ١/٦٦(واللفـظ لـه ، ومسـلم يف اإلميان ، باب بيان خصال من اتصف هبن وجد حالوة اإلميان                  
  .من حديث أنس 
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حبوب آخر يكون أحب إليه منه  أو خوفاً         ويعلـل ذلك أن العبد ال يترك حمبوباً إال مب         
مـن مكـروه ، فاحلب الفاسد ينصرف عن العبد إذا جاء احلب الصاحل ، أو باخلوف من                  

 .الضرر الذي قد يلحقه من جراء ذلك 

إعراض القلب عن   : ومن أعظم أسباب هذا البالء    ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
 ، واإلخالص له ، مل يكن عنده شيء قط أحلى من            اهللا  فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة اهللا        

واإلنسان ال يترك حمبوباً إال مبحبوب آخر يكون أحب         . ذلك  وال ألذ وال أمتع وال أطيب         
إلـيه منه ، أو خوفاً من مكروه ، فاحلب الفاسد إمنا ينصرف القلب عنه باحلب الصاحل أو                  

 .باخلوف من الضرر 

 y7: قـال تعـاىل يف حق يوسف       Ï9¨x‹ Ÿ2 t∃ Î óÇuΖ Ï9 çµ ÷Ζ tã u™ ûθ¡9 $# u™ !$t± ósx ø9 $# uρ 4 …çµ ¯Ρ Î) ô⎯ ÏΒ 

$tΡ ÏŠ$t6Ïã š⎥⎫ ÅÁn=ø⇐ ßϑø9 $# )إىل الصورة والتعلق    فاهللا يصرف عن عبده ما يسوؤه من امليل        . )١ 

هبـا ، ويصرف عنه الفحشاء بإخالصه هللا ، وهلذا يكون قبل أن يذوق حالوة العبودية هللا                  
واإلخالص لـه ، حبيث تغلبه نفسه على اتباع هواها فإذا ذاق طعم اإلخالص وقوى يف قلبه       

 . انقهر لـه هواه بال عالج 

 χ: قال تعاىل  Î) nο 4θn=¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$t± ósx ø9 $# Ís3Ζ ßϑø9 $# uρ 3 ãø. Ï%s!uρ «!$# ã y9 ò2 r& 3 )٢(  

 ،  فـإن الصالة فيها دفع مكروه وهو الفحشاء واملنكر ، وفيها حتصيل حمبوب وهو ذكر اهللا               
وحصول هذا احملبوب أكرب من دفع ذلك املكروه ، فإن ذكر اهللا عبادة هللا ، وعبادة  القلب                  

والقلب خلق  . هللا مقصودة لذاا ، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغريه على سبيل التبع               
حيـب احلق ويريده ويطلبه ، فلما عرضت لـه إرادة الشر ، طلب دفع ذلك ؛ فإا تفسد                  

 . ما يفسد الزرع مبا ينبت فيه من الدغل القلب ك

                                 
 ) .٢٤(سورة يوسف آية رقم ) ١(
 ) .٤٥(سورة العنكبوت آية رقم ) ٢(
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‰  ô: وهلذا قال تعاىل   s% yxn=øùr& ⎯ tΒ $yγ8 ª. y— ∩®∪ ô‰ s%uρ z>% s{ ⎯ tΒ $yγ9¢™ yŠ )وقال تعاىل  )١  :  

ô‰ s% yxn=øùr& ⎯ tΒ 4’ª1 u“ s? ∩⊇⊆∪ ux. sŒuρ zΟó™ $# ⎯Ïµ În/ u‘ 4’©? |Ásù )وقال  )٢ ،  :  ≅ è% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ô⎯ ÏΒ 

ôΜ Ïδ Í≈ |Áö/ r& (#θÝàx øts†uρ óΟßγy_ρ ãèù 4 y7 Ï9¨sŒ 4’s1 ø— r& öΝ çλm; 3 )وقال تعاىل   )٣ ،  : Ÿωöθs9 uρ ã≅ ôÒsù «!$# ö/ ä3ø‹n=tæ 

…çµ çGuΗ ÷q u‘ uρ $tΒ 4’s1 y— Ν ä3Ζ ÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰ tnr& # Y‰ t/ r& )فجعل سبحانه غض البصر ، وحفظ الفرج هو          )٤ ، 

أقـوى تـزكية للنفس ، وبني أن ترك الفواحش من زكاة النفوس ، وزكاة النفوس تتضمن                 
  .)٥(‘‘ من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغري ذلك زوال مجيع الشرور

وقـبل أن أنتهـي من هذه النقطة أريد أن أنبه على قضية مهمة يف هذا الباب ، وهي            
 . مسألة احلب يف اهللا ، واحلب مع اهللا 

 : فاألوىل من حقيقة العبادة واإلميان والتوحيد واإلخالص ، كما جاء عن الرسول             
 ،  أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها       :  وجد حالوة اإلميان   ثـالث من كن  فيه     (( 

وأن حيـب املـرء ال حيبه إال هللا ، وأن يكره أن يعود يف الكفر ، كما يكره أن يقذف يف              
)) النار

)٦( .  

                                 
 ) .١٠-٩(سورة الشمس آية رقم ) ١(
 ) .١٥-١٤(سورة األعلى آية رقم ) ٢(
 ) .٣٠(سورة النور آية رقم ) ٣(
 ) .٢١(سورة النور آية رقم ) ٤(
 ) .١٠١-٩٨ص (العبودية البن تيمية ) ٥(
 ) .٤٠٧ص(تقدم خترجيه ) ٦(
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ون أندادهم كما حيبون اهللا ،      والثانية من الشرك ، فقد أخرب اهللا عن املشركني أم حيب          

∅  š: قـال تعـاىل   ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚−Gtƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκtΞθ™6Ïtä† Éb=ßsx. «!$# ( t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ 

(# ûθãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& ${6ãm °! 3 )١(.  

فأصل العبادة حمبة اهللا ، بل إفراده باحملبة ، وأن          ’’ :  رمحه اهللا    يقـول العالمة ابن القيم    
ا حيب ألجله وفيه كما حيب أنبياءه ورسله        يكون احلب كله هللا ، فال حيب معه سواه ، وإمن          

ومالئكـته وأولياءه ، فمحبتنا هلم من متام حمبته ، وليست حمبة معه ، كمحبة من يتخذ من                  
  .)٢(‘‘دون اهللا أندادا حيبوم كحبه 

ويف جمال املقارنة بني حب اهللا تعاىل وحب األهل واملال وحنوها فقد توعد اهللا سبحانه               
:  وجهاد يف سبيله بوعيد شديد قال تعاىل       ه أحب إليه من اهللا ورسوله       من كان أهله ومال   

  ö≅ è%  βÎ)  tβ% x.  öΝ ä. äτ !$t/# u™  öΝ à2 äτ !$sΨ ö/ r& uρ  öΝ ä3çΡ¨uθ÷z Î) uρ  ö/ ä3ã_¨uρ ø— r& uρ  óΟä3è? uÏ± tã uρ  îΑ¨uθøΒ r& uρ  $yδθ ßϑçGøùu yIø%$# 

×ο u≈ pg ÏB uρ  tβöθt± øƒrB  $yδ yŠ$|¡ x.  ß⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ  !$yγtΡ öθ|Êös?  ¡=xmr&  Ν à6 ø‹s9 Î)  š∅ ÏiΒ  «!$#  ⎯Ï&Ï!θß™ u‘ uρ  7Š$yγÅ_uρ  ’Îû 

⎯Ï&Í#‹Î7y™ (#θÝÁ−/ u yIsù 4© ®L xm z’ÏAù'tƒ ª!$# ⎯Ïν Í ö∆r'Î/ 3 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ ÷κu‰ tΠöθs) ø9 $# š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9 $# )٣(.  

‰    ω  ß:   قال تعاىل  كما نفى اإلميان عمن أحب من حاد اهللا ورسوله            Åg rB  $YΒ öθs% 

šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ  «!$$Î/  ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ  Í½z Fψ $#  šχρ –Š!# uθãƒ  ô⎯ tΒ  ¨Š!$xm  ©!$#  …ã&s!θß™ u‘ uρ  öθs9 uρ  (# ûθçΡ% Ÿ2  öΝ èδ u™ !$t/# u™  ÷ρ r& 

öΝ èδ u™ !$sΨ ö/ r&  ÷ρ r&  óΟßγtΡ¨uθ÷z Î)  ÷ρ r&  öΝ åκsEuÏ± tã  4  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&  |=tFŸ2  ’Îû  ãΝ ÎκÍ5θè=è%  z⎯≈ yϑƒM}$#  Ν èδ y‰ §ƒr& uρ  8yρ ãÎ/  çµ ÷Ψ ÏiΒ  ( 

                                 
 ) .١٦٥(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .١١٢-١/١١١(مدارج السالكني البن القيم ) ٢(
 ) .٢٤(رقم سورة التوبة آية ) ٣(
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óΟßγè=½z ô‰ ãƒuρ  ;M≈ ¨Ζ y_  “ Íøg rB  ⎯ ÏΒ  $pκÉJ øtrB  ã≈ yγ÷Ρ F{ $#  t⎦⎪ Ï$Í#≈ yz  $yγ‹ Ïù  4  z© ÅÌu‘  ª!$#  öΝ åκ÷] tã  (#θàÊu‘ uρ  çµ ÷Ψ tã  4  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& 

Ü> ÷“ Ïm «!$# 4 Iωr& ¨βÎ) z> ÷“ Ïm «!$# ãΝ èδ tβθ ßsÏ=ø çR ùQ $# )١( .  

 فاملؤمن يقدم حمبة اهللا على مجيع احملاب ، كما أنه حيب ما حيبه اهللا ورسوله                   
:  ، وليس هذا باألمر اهلني ، بل كما قال العالمة ابن القيم            ويبغض ما يبغضه اهللا ورسوله      

  .)٢(‘‘الدعوى وما أصعبه بالفعل فعند االمتحان يكرم املرء أو يهان ما أسهل هذا ب’’ 

وما أكثر ما يقدم العبد ما حيبه       ’’ :  رمحه اهللا    ويف نفس السياق يقول العالمة ابن القيم      
 حيبه اهللا تعاىل ، فهذا مل تتقدم حمبة اهللا          هو ويهواه أو حيبه كبريه وأمريه وشيخه وأهله على ما         

تعـاىل يف قلبه مجيع احملاب ، وال كانت هي املِلكة املُؤمَّرة عليها ، وسنة اهللا تعاىل فيمن هذا                   
شأنه أن ينكد عليه حمابه ، وينغصها عليه ، وال ينال شيئاً منها إال بنكد وتنغيص جزاء لـه                  

 . لق أو حيبه على حمبة اهللا تعاىل على إيثار هواه وهوى من يعظمه من اخل

وقد قضى اهللا تعاىل قضاء ال يرد وال يدفع أن من أحب شيئا سواه عذب به وال بد ،                   
وأن من خاف غريه سلط عليه ، وأن من اشتغل بشيء غريه كان شؤماً عليه ، ومن آثر غريه        

  .)٣(‘‘عليه مل يبارك فيه ، ومن أرضى غريه بسخطه أسخطه عليه وال بد 

فما الذي جيب على العبد يف زينة احلياة الدنيا اليت أباحها اهللا تعاىل له من               : فـإن قيل  
 حيث تعلق القلب هبا ؟

 :وهذه األمور نوعان’’ : وقد أجاب شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذه املسألة فقال

                                 
 ) .٢٢(سورة اادلة آية رقم ) ١(
 ) .١٢ص (الوابل الصيب البن القيم ) ٢(
 ) .١٢ص (املصدر السابق ) ٣(
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مـنها ما حيتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه وحنو ذلك ، هذا يطلبه                
 اهللا ويرغب إليه فيه ، فيكون املال عنده يستعمله يف حاجته مبرتلة محاره الذي يركبه ،                 مـن 

وبساطه الذي جيلس عليه ، بل مبرتلة الكنيف الذي يقضى فيه حاجته ، من غري أن يستعبده                 
 .فيكون هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه اخلري منوعاً 

 ال ينبغي لـه أن يعلق قلبه هبا ، فإذا علق قلبه هبا             ومنها ما ال حيتاج العبد إليه ، فهذه       
صـار مستعبداً هلا ، ورمبا صار معتمداً على غري اهللا ، فال يبقى معه حقيقة العبادة هللا ، وال                    
حقـيقة التوكل عليه ، بل فيه شعبة من العبادة لغري اهللا ، وشعبة من التوكل على غري اهللا ،                    

تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار ، تعس عبد           (( : وهـذا مـن أحق الناس بقوله        
))القطـيفة ، تعس عبد اخلميصة       

، وهذا هو عبد هذه األمور فلو طلبها من اهللا ، فإن اهللا            )١(
وإمنا عبد اهللا من يرضيه ما يرضى اهللا  إذا أعطـاه إياهـا رضـي ، وإذا منعه إياها سخط ،      

ويسـخطه مـا يسخط اهللا ، وحيب ما أحبه اهللا ورسوله ، ويبغض ما أبغضه اهللا ورسوله ،           
  .)٢(‘‘ويوايل أولياء اهللا ويعادى أعداء اهللا تعاىل 

إذا كانـت العـبودية احلقيقية عبودية القلب ، فما الذي حيرك هذه العبودية ويثريها               
 لنفس ؟ويبعثها يف ا

وقد أجاب شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذه املسألة ، وقرر أن حمركات القلوب إىل اهللا                
 : عز وجل ثالثة 

 . الرجاء -١
 . احلب -٢
 . اخلوف -٣

                                 
 ) .٤٠٤ص(تقدم خترجيه ) ١(
 ) .١٠٣-١٠١ص (العبودية البن تيمية ) ٢(
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وتعترب هذه األمور الثالثة حمركات للقلوب إىل اهللا عز وجل ، أو كما عرب العالمة ابن                
 ، فال ميكن أن حتصل      )١(بأـا قطب رحى العبودية ، وعليها دارت رحى األعمال         : القـيم 

العـبودية ألي عـبد بدون هذه األمور الثالثة ، فالرجاء يقوده إىل اهللا عز وجل ، واحلب                  
نعه حيركه على الطريق ، وعلى قدر حبه هللا عز وجل يكون سريه إىل اهللا تعاىل ، واخلوف مي                 

مـن اخلـروج عن طريق ربه عز وجل ، ولكل واحد من هذه الثالثة حمرك وباعث ومثري                  
 . حيركه ، فاحلب له ما حيركه ، وكذلك الرجاء واخلوف 

اعلم أن حمركات القلوب إىل اهللا عز       ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذه القضية         
ة ، وهى مقصودة تراد لذاا ؛ ألا تراد يف    احملبة واخلوف والرجاء ، وأقواها احملب     : وجل ثالثة 

 Iωr& χ: الدنـيا واآلخرة ، خبالف اخلوف فإنه يزول يف اآلخرة ، قال اهللا تعاىل              Î) u™ !$uŠÏ9 ÷ρ r& 

«!$# Ÿω î∃ öθyz óΟÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡ u“ øts† )واخلـوف املقصـود مـنه الزجر واملنع من           )٢ ، 

اخلروج عن الطريق ، فاحملبة تلقي العبد يف السري إىل حمبوبه ، وعلى قدر ضعفها وقوا يكون                 
سـريه إليه ، واخلوف مينعه أن خيرج عن طريق احملبوب ، والرجاء يقوده ، فهذا أصل عظيم                  

لـه ، فإنه ال حتصل لـه العبودية بدونه ، وكل أحد جيب أن جيـب على كل عبد أن يتنبه   
 .يكون عبداً هللا ال لغريه 

فالعبد يف بعض األحيان قد ال يكون عنده حمبة تبعثه على طلب حمبوبه فأي              : فإن قيل 
 شيء حيرك القلوب ؟ 

 : قلنا حيركها شيئان

                                 
 ) .٣/١٣٩(مدارج السالكني البن القيم ) ١(
 ) .٦٢( آية رقم سورة يونس) ٢(
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 وهلذا أمر اهللا عز     كثرة الذكر للمحبوب ؛ ألن كثرة ذكره تعلق القلوب به ،          : أحدمها

‰ $pκš: وجـل بالذكر الكثري فقال تعاىل      r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρ Þ è0 øŒ$# ©!$# # Xø. ÏŒ # [ÏV x. ∩⊆⊇∪ çνθ ßsÎm7y™ uρ 

Zο uõ3ç/ ¸ξ‹ Ï¹r& uρ )اآلية )١ . 

#) : مطالعة آالئه ونعمائه ، قـال اهللا تعـــاىل      : والثاين ÿρ ãà2 øŒ$$sù u™ Iω# u™ «!$# ö/ ä3̄=yès9 

tβθ ßsÏ=ø è? )ال تعاىل  ، وق  )٢ :  $tΒ uρ Ν ä3Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ÷èÏoΡ z⎯ Ïϑsù «!$# ( )وقال تعاىل   )٣ ،  : xt7ó™ r& uρ 

öΝ ä3ø‹n=tæ …çµ yϑyèÏΡ Zο uÎγ≈ sß Zπ uΖ ÏÛ$ t/ uρ 3 ) ٤(  وقال تعاىل ، : βÎ) uρ (#ρ ‘‰ ãès? |M yϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθ ÝÁøtéB 3 )٥(  

فـإذا ذكـر العـبد ما أنعم اهللا به عليه من تسخري السماء واألرض وما فيها من األشجار                   
واحليوان ، وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من اإلميان وغريه ، فالبد أن يثري ذلك عنده باعثاً                  

لعرض واحلساب وحنوه ، وكذلك     وكـذلك اخلوف حتركه مطالعة آيات الوعيد والزجر وا        
  .)٦(‘‘الرجاء حيركه مطالعة الكرم واحللم والعفو 

 .أنه ال سعادة للمرء وال لذة إال بعبادة اهللا وحده  : املسألة الربعة

السعادة واللذة وحنوها من األمور فطرت النفس البشرية على إرادا ، فالعبد مفطور             
 ، كما فطر على بغض وترك ما يضره ويزيل          علـى حب وطلب ما ينفعه ويسعده ويلتذ به        

السـعادة واللذة عنه ، إذن فالعبد يف هذه احلياة يطلب السعادة واللذة ، وينفر ويبتعد عن                 
 .الشقاء واألمل 

                                 
 ) .٤٢-٤١(سورة األحزاب آية رقم ) ١(
 ) .٦٩(سورة األعراف آية رقم ) ٢(
 ) .٥٣(سورة النحل آية رقم ) ٣(
 ) .٢٠(سورة لقمان آية رقم ) ٤(
 ) .٣٤(سورة إبراهيم آية رقم ) ٥(
 ) .٩٦-١/٩٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٦(
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 ولكن كيف ميكن للعبد أن حيقق السعادة واللذة ؟

بها ،  ولإلجابة عن هذا التساؤل ينبغي لنا أن ندرك أين توجد السعادة واللذة لكي نطل             
وعـندما نتأمل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فإننا جندها تدلنا على طريق السعادة              

  بوضوح ، فالقرآن من أوله إىل آخره دال على طريق اهلدى واحلق ، وكذلك سنة النيب                 
وسريته ، وأخص من ذلك ما جاء من النصوص يف مدح املؤمنني ووصفهم بالفوز والفالح               

 :  فهذا دال على طريق هذه األمور ، وهذه النصوص كثرية جداً فمنهاوالسعادة وحنوها

≈̄'  $yγ•ƒr: قــوله تعــاىل tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θãèŸ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àfó™ $# uρ (#ρ ß‰ ç6ôã $# uρ öΝ ä3−/ u‘ (#θè=yèøù$# uρ 

u öy‚ø9 $# öΝ à6 ¯=yès9 šχθßsÏ=ø è? ) )وقوله تعاىل   )١ ،  :  Ç⎯ Å3≈ s9 ãΑθ ß™ §9 $# š⎥⎪ Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u™ …çµ yètΒ 

(#ρ ß‰ yγ≈ y_ óΟÏλÎ;¨uθøΒ r'Î/ óΟÎγÅ¡ àΡ r& uρ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ ßγs9 ÝV¨u öy⇐ ø9 $# ( y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ ßsÏ=ø ßϑø9 $# )وقوله   )٢ ، 

⎯ : تعاىل tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ |·øƒs†uρ ©!$# Ïµ ø) −Gtƒuρ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβρ â“ Í← !$x ø9 $# )٣( .  

ة اهللا تعاىل وحده ، وكل لذة غريها فباطلة ،          فالسـعادة واللـذة احلقيقية هي يف عباد       
 ، والسلف الصاحل الذين يعتربون الواقع التطبيقي لتلك         وهلـذا عندما ننظر يف سرية النيب        

النصـوص فإنـنا جند العجب العجاب ، قوم ال يعبدون اهللا فقط بل يتلذذون بعبادة اهللا عز        
يقوم من الليل     كان النيب  ((وقد  وجل ، فهي مصدر الراحة هلم والطمأنينة والسعادة ،          

)) حـىت تتفطر قدماه   
 ، مع أن القيام الطويل فيه مشقة وأمل ، لكن فيه من السعادة واللذة               )٤(

مـا يفـوق بأضعاف مضاعفة ذلك األمل وتلك املشقة ، بل فيه ما يقلب األمور رأساً على                  
                                 

 ) .٧٧(سورة احلج آية رقم ) ١(
 ) .٨٨(وبة آية رقم سورة الت) ٢(
 ) .٥٢(سورة النور آية رقم ) ٣(
 لّيغِفر لَك اللّه ما تقَدم ِمن ذَنِبك وما تأَخر ويِتم ِنعمته علَيك ويهِديك              : رواه الـبخاري يف التفسري ، باب قوله       ) ٤(

 . عائشة رضي اهللا عنها بلفظه من حديث) ٤٥٥٧(ح) ٤/١٨٣٠] (٢: الفتح  [ِصراطاً مستِقيماً 
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 ، فيتحول األمل واملشقة إىل لذة وراحة وطمأنينة ، وهذه حقيقة العبادة اليت تؤدي إىل                عقب
 .قمة السعادة واللذة احلقيقية 

رجل آتاه اهللا هذا    : ال حسد إال على اثنتني     ((:  قال وجـاء يف احلديث عن النيب       
 ، ورجل آتاه اهللا ماالً فتصدق به آناء الليل          الكـتاب فقـام به آناء الليل ، وآناء النهار         

)) وآناء النهار
)١( .  

فجعل قراءة القرآن والقيام به والصدقة وهي من عبادة اهللا عز وجل جماالً للغبطة ، وما                
، وهلذا جند الصحابة رضي اهللا عنهم يتسابقون إىل         ذاك إال ملا فيها من اخلري والسعادة واللذة         

إن ’’ : عـبادة اهللا عز وجل ، فهي جنتهم يف هذه الدنيا كما قـال شيخ اإلسالم رمحه اهللا                
  .  )٢(‘‘يف الدنيا جنة من مل يدخلها ال يدخل جنة اآلخرة 

 على  حـىت يف اجلهاد الذي هو بذل للنفس والنفيس يف سبيل اهللا ، بل إم يتسابقون               
الشـهادة ، ويتبايعون على املوت ، بل إن الشهيد يف سبيل اهللا عز وجل ليتمىن العودة إىل                  
الدنـيا لكـي يستشهد مرة أخرى وما ذاك إال ملا جيده من الكرامة والنعيم واللذة  ، يقول                   

ما من عبد ميوت لـه عند اهللا خري يسره أن يرجع إىل الدنيا وأن لـه الدنيا                ((  : النيب  
ـ   ؛ ملا يرى من فضل الشهادة ، فإنه يسره أن يرجع إىل الدنيا فيقتل               ا فيها إال الشهيد   وم

)) مرة أخرى
)٣(    .   

                                 
، ومسلم يف صالة ) ٤٧٣٧(ح) ٤/١٩١٩(رواه الـبخاري يف فضـائل القـرآن ، باب اغتباط صاحب القرآن         ) ١(

(املسافرين وقصرها ، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غريه فعمل هبا وعلمها                      
  .ن حديث ابن عمر واللفظ له ، كالمها م) ٨١٥(ح) ١/٥٥٩
 ) .٩٦ص (الوابل الصيب البن القيم ) ٢(
واللفظ له ، ومسلم يف اإلمارة باب فضل        ) ٢٦٤٢(ح) ٣/١٠٢٩(رواه الـبخاري يف اجلهاد ، باب احلور العني          ) ٣(

  .كالمها من حديث أنس ) ١٨٧٧(ح) ٣/١٤٩٨(الشهادة يف سبيل اهللا 
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لق اخللق لعبادته اجلامعة ملعرفته      إن اهللا عز وجل خ    ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
واإلنابة إليه وحمبته واإلخالص لـه ، فبذكره تطمئن قلوهبم ، وبرؤيته يف اآلخرة تقر عيوم                
وال شـيء يعطيهم يف اآلخرة أحب إليهم من النظر إليه ، وال شيء يعطيهم يف الدنيا أعظم                  

 كحاجتهم وأعظم يف خلقه هلم  -إياه   يف عبادم إياه وتأهلهم      -من اإلميان به وحاجتهم إليه      
وربوبيته إياهم ، فإن ذلك هو الغاية املقصودة هلم  وبذلك يصريون عاملني متحركني ، وال                
صالح هلم وال فالح وال نعيم وال لذة بدون ذلك حبال ، بل من أعرض عن ذكر ربه ، فإن                    

 ....لـه معيشة ضنكاً ، وحنشره يوم القيامة أعمى 

نات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إال اهللا سبحانه              فليس يف الكائ  
 وحصل لـه به مودة يف احلياة الدنيا ونوع من اللذة فهو            - وإن أحبه    -ومـن عبد غري اهللا      

% öθs9 tβأعظـم مـن التذاذ أكل الطعام املسموم مفسدة ،            x. !$yϑÎκÏù îπ oλÎ;# u™ ωÎ) ª!$# $s? y‰ |¡ x s9 4 

z⎯≈ ysö6Ý¡ sù «!$# Éb> u‘ Ä¸ öyèø9 $# $£ϑtã tβθ à ÅÁtƒ )١(....  

تقاس به ، لكن    واعلم أن حاجة العبد إىل أن يعبد اهللا ال يشرك به شيئاً ليس هلا نظري ف               
يشـبه مـن بعض الوجوه حاجة اجلسد إىل الطعام والشراب ، وبينهما فروق كبرية ، فإن                 

قلبه وروحه ، وهى ال صالح هلا إال بإهلها اهللا الذي ال إله إال هو ، فال تطمئن                  : حقيقة العبد 
 صالح هلا   يف الدنيا إال بذكره ، وهى كادحة إليه كدحاً فمالقيته ، والبد هلا من لقائه ، وال                

إال بلقائه ، ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغري اهللا فال يدوم ذلك ، بل ينتقل من نوع إىل                    
نـوع ، ومن شخص إىل شخص ، ويتنعم هبذا يف وقت وىف بعض األحوال ، وتارة أخرى                  
  يكون ذلك الذي تنعم به والتذ غري منعم له وال مِلذّ ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده                  

  .)٢(‘‘ويضره ذلك ، وأما إهله فالبد له منه يف كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه 

                                 
 ) .٢٢(سورة األنبياء آية رقم ) ١(
 ضمن  -، قاعدة يف توحيد اإلهلية      ) ٧٦-٧٤ص  (ب التوحيد وإخالص العمل والوجه هللا عز وجل البن تيمية           كتا) ٢(

 ) .٢٥-١/٢٣(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 
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ويف نفس السياق ينتقد شيخ اإلسالم رمحه اهللا الفقهاء واملتكلمني الذين يطلقون على             
العبادة مسمى التكليف ، فكيف يستساغ وصفها بذلك مع أا جنة الدنيا ، وفيها من النعيم  

 . ادة اليت ال سعادة بعدها واللذة والسع

وهلذا مل جييء يف الكتاب والسنة  وكالم السلف إطالق القول           ’’ : يقـول رمحه اهللا     
أنه تكليف ، كما يطلق ذلك كثري من املتكلمة واملتفقهة ، وإمنا            : على اإلميان والعمل الصاحل   

#  Ÿω ß: جاء ذكر التكليف يف موضع النفي كقوله         Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡ ø tΡ ωÎ) $yγyèó™ ãρ 4 )١(   ،  Ÿω 
ß# ¯=s3è? ωÎ) y7 |¡ ø tΡ )٢(   ،   Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡ ø tΡ ωÎ) !$tΒ $yγ8 s?# u™ 4 )وإن وقع يف األمر    :  أي )٣

تكلـيف فال يكلف إال قدر الوسع ، ال أنه يسمى مجيع الشريعة تكليفاً ، مع أن غالبها قرة                   
العيون وسرور القلوب ولذات األرواح وكمال النعيم ، وذلك إلرادة وجه اهللا واإلنابة إليه              

لوجه إليه ، فهو اإلله احلق الذي تطمئن إليه القلوب وال يقوم غريه مقامه يف               وذكره وتوجه ا  

 çνذلك أبدا قال اهللا تعاىل  ô‰ ç7ôã $$sù ö É9 sÜô¹$# uρ ⎯Ïµ Ï? y‰≈ t6ÏèÏ9 4 ö≅ yδ ÞΟn=÷ès? …çµ s9 $wŠÏϑy™ )٥( ‘‘)٤(.  

وخـتاماً أقـول إذا تأملنا ما جاء يف هذا املبحث من حقائق حول قضية العبودية فإنه        
يتضـح لنا بشكل جلي مل كانت العبادة سبب خلق اخللق ، وسبب إرسال الرسل ، وإنزال                 

 . الكتب ، وانقسام الناس إىل فريقني ، فريق يف اجلنة وفريق يف السعري 

ك سبب التضحيات الضخمة اليت قدمها األنبياء يف سبيل اهللا ، ومن            ويتضـح لنا كذل   
 . سار على سبيلهم من الدعاة ، وسبب تركيزهم على قضية التوحيد 

                                 
 ) .٢٨٦(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .٨٤(سورة النساء آية رقم ) ٢(
 ) .٧(سورة الطالق آية رقم ) ٣(
 ) .٦٥(سورة مرمي آية رقم ) ٤(
 ) .٢٦-١/٢٥( ضمن جمموع الفتاوى -اعدة يف توحيد اإلهلية البن تيمية ق) ٥(
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ويتضـح لـنا كذلك مل كانت هذه املسألة من األمور اليت ال ميكن التساهل فيها أو                 

≅  öتب على هذا التنازل     التنازل عنها مهما كانت األسباب واملربرات والنتائج اليت قد تتر          è% 

$pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6 ø9 $# ∩⊇∪ Iω ß‰ ç6ôã r& $tΒ tβρ ß‰ ç7÷ès? )١( .  

طالق ، فهي الدين ، وهي أول األمر        فالعـبودية هي أهم األسباب املأمور هبا على اإل        
 .وآخره ، وهي سبب الفوز والنجاة والسعادة يف الدنيا واآلخرة 

                                 
 ) .٢-١(سورة الكافرون آية رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 

 املبحث الثا�ي

 الصـــرب
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 الصـــرب

عـندما نتكلم عن السببية يف الصرب وما قرره شيخ اإلسالم رمحه اهللا فيه ، فإنه ال بد                  
وأمهيته وأقسامه ، ومن مث بعد ذلك       قـبل ذلك من مقدمة يسرية تشتمل على تعريف الصرب           

 . يتم الشروع يف املقصود 

 : تعريف الصرب 

  -:يدور على ثالثة معاين الصرب يف اللغة 

 ، ومنه قول    )١( حبستها :صـربت نفسي على ذلك األمر أي      : احلـبس يقـال   : األول
 :   اعر ـالش

فةً عاِرفصربتةًرَّ لذلك حت                راجلسو إذا نفس لّطَبان ت١ (ع( 

، ومنه   الشدة والقوة ، ومنه الصرب للدواء املعروف ، لشدة مرارته وكراهته          : الـثاين   و
أم صبَّار   : ة  ر لألرض ذات احلصباء لشدا وصالبتها ، ومنه مسيت احلَ         - بضم الصاد    -الصرب  

  .)٢( ِصبار:ومنه قيل ملا اشتد من احلجارة وغَلُظ

  .)٣(اجلمع والضم ، ومنه صربة الطعام: الثالث 

                                 
  . )١٣ص (، عدة الصابرين البن القيم ) ٣/٣٢٩(معجم مقاييس اللغة البن فارس : انظر ) ١(
 ) .٤٩ص (قائل هذا البيت عنترة وهو يف ديوانه ) ١(
 ) .١٣ص (البن القيم ، عدة الصابرين ) ٣/٣٣٠(البن فارس غة معجم مقاييس الل: انظر ) ٢(
 ) .١٣ص (عدة الصابرين : انظر ) ٣(
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 : أمهية الصرب 

الصــرب ’’ :  رضي اهللا عنه   يعترب الصـرب نصف الدين ، كما قال عبداهللا بن مسعود         
 ؛ ألن الدين علم باحلق وعمل به ، والعمل به ال بد فيه من الصرب ، بل          )١( ‘‘نصـف اإلميان  

والعلـم أيضاً حيتاج إىل الصرب ؛ ألنه ال يأيت هكذا ، بل حيتاج إىل طلب ، وطلبه نوع من                    
 . اجلهاد ، واجلهاد البد فيه من الصرب 

دين كله علم باحلق ، وعمل به ، والعمل به ال بد            ال’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
:  رضى اهللا عنه   )٢(فيه من الصرب ، بل وطلب علمه حيتاج إىل الصرب ، كما قال معاذ بن جبل               

 ، وتعليمه ملن ال     علـيكم بالعلم ، فإن طلبه هللا عبادة ، ومعرفته خشية ، والبحث عنه جهاد              
يعلمه صدقة ، ومذاكرته تسبيح ، به يعرف اهللا ويعبد ، وبه ميجد اهللا ويوحد يرفع اهللا بالعلم      

  . )٣(أقواما جيعلهم للناس قادة ، وأئمة يهتدون هبم وينتهون إىل رأيهم

 : ، وال بد يف اجلهاد من الصرب وهلذا قال تعاىل       فجعـل البحث عن العلم من اجلهاد        

Î óÇyèø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’Å∀ s9 A ô£äz ∩⊄∪ ωÎ) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# (# öθ|¹# uθs? uρ Èd, ysø9 $$Î/ 

                                 
وقال هذا حديث   ) ٢/٤٤٦(واحلاكم  ) ٩/١٠٤(، والطرباين يف الكبري     ) ١/٣٧٤(رواه عبداهللا بن أمحد يف السنة       ) ١(

وهذا موقوف  ) : ٢/٢٢(تغليق التعليق   صـحيح اإلسـناد ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب ، وقال احلافظ ابن حجر يف                
 ) .١١٠ص (وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا عدة اعتبارات هلذا التقسيم ، فلتراجع يف كتابه عدة الصابرين . صحيح 

معاذ بن جبل بن عمرو األنصاري اخلزرجي ، أبو عبدالرمحن ، من أعيان الصحابة ، شهد بدراً وما بعدها ، كان                     ) ٢(
، اإلصابة البن   ) ٣/٣٣٥(االستيعاب البن عبدالرب    : انظر.  هـ   ١٨ العلم باألحكام والقرآن ، تويف سنة        إليه املنتهى يف  

 ) .٥٣٥ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ٣/٤٠٦(حجر 
مرفوعاً وموقوفاً مع   ) ٥٥-٥٤ص  (، وابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله         ) ١/٢٣٩(رواه أبو نعيم يف احللية      ) ٣(

هكذا حدثنيه أبوعبداهللا عبيد بن حممد رمحه اهللا مرفوعاً باإلسناد املذكور وهو حديث             :  ألفاظـه ، وقال    اخـتالف يف  
/١(حسن جداً ، ولكن ليس له إسناد قوي ، ورويناه من طرق شـىت موقوفاً ، وقال املنذري يف الترغيب والترهيب                     

يريد رمحه اهللا   .  ولكن ليس له إسناد قوي       حديث حسن جداً ،   : وقول ابن عبدالرب    . ورفعـه غـريب جداً      ) : ٩٥
. باحلسن حسن اللفظ ، وهو احلسن اللغوي وليس االصطالحي ؛ ألنه يوجد يف إسناده عبدالرحيم العمي وهو متروك                   

 ) .٢٠١-٢٠٠ص (تدريب الراوي للسيوطي : انظر 



    ٤٢٣      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

(# öθ|¹# uθs? uρ Î ö9 ¢Á9 $$Î/ )ــاىل )١ ــال تع . öä:  ، وق øŒ$# uρ !$tΡ y‰≈ t7Ïã tΛ⎧ Ïδ¨uö/ Î) t,≈ ysó™ Î) uρ z>θà) ÷ètƒuρ ’Í<'ρ é& 

“ Ï‰ ÷ƒF{ $# Í≈ |Áö/ F{ $# uρ )فـالعلم النافع هو أصل اهلدى ، والعمل باحلق هو الرشاد ، وضد        )٢ ، 

األول الضـالل ، وضد الثاين الغي ، فالضالل العمل بغري علم ، والغي اتباع اهلوى ، قال                  

  ÉΟôf̈Ψ9: تعاىل $# uρ # sŒÎ) 3“ uθyδ ∩⊇∪ $tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3ç7Ïm$ |¹ $tΒ uρ 3“ uθxî )فال ينال اهلدى إال بالعلم       )٣ 

أال إن الصرب من اإلميان مبرتلة الرأس من اجلسد          : وال ينال الرشاد إال بالصرب ، وهلذا قال علي        
 .  )٥( ‘‘)٤( لـهأال ال إميان ملن ال صرب:  ، مث رفع صوته فقـالفإذا انقطع الرأس بان اجلسد

والصرب واجب من الواجبات سواء كان صرباً على أداء الواجبات ، أو صرباً عن فعل               
 .احملرمات ، أو صرباً على أقدار اهللا عز وجل 

اإلنسان إذا ابتلي فعليه أن يصرب ويثبت وال ينكل ،          ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
الواجبات ، وال بد يف مجيع ذلك من الصرب ، وهلذا           حىت يكون من الرجال املوقنني القائمني ب      

على أداء الواجبات ، وترك احملظورات ، ويدخل ىف         : كـان الصرب واجباً باتفاق املسلمني       
ذلـك الصرب على املصائب عن أن جيزع فيها ، والصرب عن اتباع أهواء النفوس فيما ى اهللا                  

  .)٦(‘‘عنـه 

قرآن العظيم يف مواضع كثرية جداً ، قدرها بعض         ومن هنا فقد تكرر ذكر الصرب يف ال       
 : السلف بأكثر من تسعني موضعاً ، ومن ذلك 

                                 
 ) .٣-١(سورة العصر آية ) ١(
 ) .٤٥(سورة ص آية رقم ) ٢(
 ) .٢-١(قم سورة النجم آية ر) ٣(
) ٧/١٢٤(والبيهقي يف شعب اإلميان     ) ٨٥ص  (، والعدين يف اإلميان     ) ٤٨ -٤٧ص(رواه ابن أيب شيبة يف اإلميان       ) ٤(

 .، كلهم مع اختالف يف ألفاظه ) ٤/٨٤٢(والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
 ) .٤٠-١٠/٣٩( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -التحفة العراقية البن تيمية ) ٥(
 ) .٣٩-١٠/٣٨(املصدر السابق ) ٦(



    ٤٢٤      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

    ö:   النصـوص اليت تأمر به وحتث عليه وهي كثرية منها قولـه تعـاىل           -١ É9 ô¹$# uρ 

È/ õ3ß⇔ Ï9  y7 În/ u‘  y7 ¯Ρ Î* sù  $sΨ Ï⊥ ãŠôã r'Î/  (  ôxÎm7y™ uρ  Ï‰ ÷Κ ut¿2  y7 În/ u‘  t⎦⎫ Ïm  ãΠθà) s?  )وقولـه تعاىل   )١ ،   :  ö É9 ô¹$$sù 

È/ õ3çtÎ: y7 În/ u‘ Ÿωuρ ⎯ ä3s? É=Ïm$ |Áx. ÏNθçtù: $# øŒÎ) 3“ yŠ$tΡ uθèδ uρ ×ΠθÝàõ3tΒ )٢(.  

 : النصوص اليت متدح أهله وتثين عليهم بأمور متعددة منها -٢

⎦  :   حمبة اهللا تعاىل هلم كما قال تعاىل       -أ Éi⎪ r'x. uρ  ⎯ ÏiΒ  &c© É< ¯Ρ  Ÿ≅ tG≈ s%  …çµ yètΒ  tβθ •‹În/ Í‘  ÖÏWx.  $yϑsù 

(#θãΖ yδ uρ !$yϑÏ9 öΝ åκu5$ |¹r& ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# $tΒ uρ (#θà ãè|Ê $tΒ uρ (#θçΡ% s3tGó™ $# 3 ª!$# uρ =Ïtä† t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# )٣(.  

≈̄'    $yγ•ƒr:   معية اهللا هلم كما قال تعاىل      -ب tƒ  z⎯ƒÏ%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  (#θãΨ‹ ÏètGó™ $#  Î ö9 ¢Á9 $$Î/  Ïο 4θn=¢Á9 $# uρ  4 

¨βÎ)  ©!$#  yìtΒ  t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#  )وقال تعاىل   )٤ ،   :  (#θãè‹ÏÛr& uρ  ©!$#  …ã&s!θß™ u‘ uρ  Ÿωuρ  (#θãã u“≈ uΖ s?  (#θè=t± ø tGsù 

|=yδ õ‹ s? uρ  ö/ ä3çt†Í‘  (  (# ÿρ ã É9 ô¹$# uρ  4  ¨βÎ)  ©!$#  yìtΒ  š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#  )وقـال تعـاىل   )٥ ،   :  ª!$# uρ  yìtΒ 

t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# )٦(.  

هي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم       ’’  :   رمحه اهللا     يقول ابن القيم  
  .)٧(‘‘ليست معية عامة وهي معية العلم واإلحاطة 

                                 
 ) .٤٨(سورة الطور آية رقم ) ١(
 ) .٤٨(سورة القلم آية رقم ) ٢(
 ) .١٤٦(سورة آل عمران آية رقم ) ٣(
 ) .١٥٣(سورة البقرة آية رقم ) ٤(
 ) .٤٦(سورة األنفال آية رقم ) ٥(
  .)٦٦(، وسورة األنفال آية رقم ) ٢٤٩(سورة البقرة آية رقم ) ٦(
 ) .٢/١٥٩(مدارج السالكني البن القيم ) ٧(



    ٤٢٥      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

    Ν:   صالة اهللا ورمحته وهدايته هلم كما قال تعاىل          -ج ä3̄Ρ uθè=ö7sΨ s9 uρ  &™ ó© y Î́/  z⎯ ÏiΒ  Å∃ öθsƒù: $# 

Æíθàfø9 $# uρ  <Èø) tΡ uρ  z⎯ ÏiΒ  ÉΑ¨uθøΒ F{ $#  Ä§àΡ F{ $# uρ ÏN¨uyϑ̈W9 $# uρ 3 ÍÏe± o0 uρ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ t⎦⎪ Ï%©!$# !# sŒÎ) Ν ßγ÷Fu;≈ |¹r& 

×π t7ŠÅÁ–Β  (# ûθä9$s%  $̄Ρ Î)  ¬!  !$̄Ρ Î) uρ  Ïµ ø‹s9 Î)  tβθ ãèÅ_¨u‘  ∩⊇∈∉∪  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&  öΝ Îκön=tæ  ÔN¨uθn=|¹  ⎯ ÏiΒ  öΝ ÎγÎn/ §‘  ×π yϑômu‘ uρ  (  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& uρ 

ãΝ èδ tβρ ß‰ tGôγßϑø9 $# )١(.  

?    #’n:   نصر اهللا هلم ، ووقايتهم من كيد أعدائهم كما قال تعاىل            -د t/  4  βÎ)  (#ρ ã É9 óÁs? 

(#θà) −Gs? uρ  Ν ä.θè? ù'tƒuρ  ⎯ ÏiΒ  öΝ Ïδ Í‘ öθsù  # x‹≈ yδ  öΝ ä. ôŠÏ‰ ôϑãƒ  Ν ä3š/ u‘  Ïπ |¡ ôϑsƒ¿2  7#≈ s9# u™  z⎯ ÏiΒ  Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $#  t⎦⎫ ÏΒ Ècθ|¡ ãΒ  )٢(  

    βÎ)  öΝ:  وقال تعاىل  ä3ó¡ |¡ øÿ sC  ×π uΖ |¡ xm  öΝ èδ ÷σ Ý¡ s?  βÎ) uρ  öΝ ä3ö7ÅÁè?  ×π t⁄ ÍhŠy™  (#θãmuø tƒ  $yγÎ/  (  βÎ) uρ  (#ρ ã É9 óÁs? 

(#θà) −Gs? uρ Ÿω öΝ à2 • ÛØtƒ öΝ èδ ß‰ ø‹x. $̧↔ ø‹x© 3 ¨βÎ) ©!$# $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ètƒ ÔÝŠÏtèΧ ) ٣(.  

  y7:   مضاعفة أجرهم كما قــال تعاىل      -هـ Í×̄≈ s9 'ρ é&  tβöθs? ÷σ ãƒ  Ν èδ uô_r&  È⎦ ÷⎫ s? §̈Β  $yϑÎ/ 

(#ρ ã y9 |¹ )وقال تعاىل)٤ ،  : $yϑ̄Ρ Î) ’̄û uθãƒ tβρ ã É9≈ ¢Á9 $# Ν èδ uô_r& Î ötóÎ/ 5>$ |¡ Ïm )٥(  

‰    ô:  فعون بآياته املتعظون هبا كما قال تعاىل       أم املنت  -و s) s9 uρ  $uΖ ù=y™ ö‘ r&  4© y›θãΒ  !$sΨ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ 

ïχ r&  ólÍ÷z r&  y7 tΒ öθs%  š∅ ÏΒ  ÏM≈ yϑè=—à9 $#  ’n<Î)  Í‘θ–Ψ9 $#  Ν èδ öÅe2 sŒuρ  ÄΝ9§ƒr'Î/  «!$#  4  χ Î)  ’Îû  y7 Ï9¨sŒ  ;M≈ tƒUψ 

Èe≅ ä3Ïj9  9‘$ ¬7|¹  9‘θä3x©  )وقال تعـاىل عن قوم سبأ      )٦ ،   :  (#θä9$s) sù  $uΖ −/ u‘  ô‰ Ïè≈ t/  t⎦ ÷⎫ t/  $tΡ Í‘$ x ó™ r& 

(# ûθßϑn=sßuρ  öΝ åκ|¦ àΡ r&  öΝ ßγ≈ sΨ ù=yèyfsù  y]ƒÏŠ% tnr&  öΝ ßγ≈ sΨ ø%̈“ tΒ uρ  ¨≅ ä.  A− ¨“ yϑãΒ  4  ¨βÎ)  ’Îû  y7 Ï9¨sŒ  ;M≈ tƒUψ  Èe≅ ä3Ïj9  9‘$ ¬7|¹ 

                                 
 ) .١٥٧-١٥٥(سورة البقرة اآليات ) ١(
 ) .١٢٥(سورة آل عمران آية رقم ) ٢(
 ) .١٢٠(سورة آل عمران آية رقم ) ٣(
 ) .٥٤(سورة القصص آية رقم ) ٤(
 ) .١٠(سورة الزمر آية رقم ) ٥(
 ) .٥(سورة إبراهيم آية رقم ) ٦(



    ٤٢٦      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

9‘θä3x©  )وقال تعاىل   )١ ،   :  ô⎯ ÏΒ uρ  Ïµ ÏG≈ tƒ# u™  Í‘# uθpg ù: $#  ’Îû  Íóst7ø9 $#  ÉΟ≈ n=ôã F{ $% x. ∩⊂⊄∪ βÎ) ù't± o„ Ç⎯ Å3ó¡ ç„ yxƒÍh9 $# 

z⎯ ù=n=øàuŠsù y‰ Ï.# uρ u‘ 4‘n=tã ÿ⎯Ïν Íôγsß 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$ ¬6|¹ A‘θä3x© )٢(.   

:  أـم يلقون خصال اخلري من األعمال الصاحلة واحلظوظ العظيمة كما قال تعاىل             -ز

 $tΒ uρ !$yγ9¤) n=ãƒ ωÎ) t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ã y9 |¹ $tΒ uρ !$yγ8 ¤) n=ãƒ ωÎ) ρ èŒ >eá xm 5ΟŠ Ïàtã )٣(.  

 أن اهللا حكم باخلسران العام على كل من مل يؤمن ومل يكن من أهل احلق والصرب                  -٣

 Î: قـال تعاىل   óÇyèø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’Å∀ s9 A ô£äz ∩⊄∪ ωÎ) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# 

(# öθ|¹# uθs? uρ Èd, ysø9 $$Î/ (# öθ|¹# uθs? uρ Î ö9 ¢Á9 $$Î/ )٤(.  

 أن اهللا تعاىل قرن بني الصرب وبني أركان اإلسالم ومقامات اإلميان ، فقد قرنه اهللا                -٤
، منها  )٥(تعاىل بالصالة يف أكثر من مخسني موضعاً كما يقول ذلك شيخ اإلسالم رمحه اهللا               

≈̄'  $yγ•ƒr:  قوله تعاىل  tƒ  z⎯ƒÏ%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  (#θãΨ‹ ÏètGó™ $#  Î ö9 ¢Á9 $$Î/  Ïο 4θn=¢Á9 $# uρ  4  )وقوله تعاىل   )٦ ،   :  ÉΟÏ%r& uρ 

nο 4θn=¢Á9 $#  Ç’nû usÛ  Í‘$ pκ̈]9 $#  $Z s9 ã— uρ  z⎯ ÏiΒ  È≅ øŠ©9 $#  4  ¨βÎ)  ÏM≈ uΖ |¡ utù: $#  t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ  ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $#  4  y7 Ï9¨sŒ  3“ uø. ÏŒ  š⎥⎪ ÍÏ.¨ ©%# Ï9 

∩⊇⊇⊆∪  ö É9 ô¹$# uρ  ¨βÎ* sù  ©!$#  Ÿω  ßì‹ÅÒãƒ  uô_r&  t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $#  )وقوله تعاىل   )٧ ،  : ö É9 ô¹$$sù 4’n? tã $tΒ tβθ ä9θà) tƒ 

ôxÎm7y™ uρ  Ï‰ ôϑut¿2  y7 În/ u‘  Ÿ≅ ö6s%  Æíθè=èÛ  Ä§ôϑ¤±9 $#  Ÿ≅ ö6s%uρ  $pκÍ5ρ ãäî  (  ô⎯ ÏΒ uρ  Ä›!$tΡ# u™  È≅ ø‹©9 $#  ôxÎm7|¡ sù  t∃# uôÛr& uρ  Í‘$ pκ̈]9 $# 

                                 
 ) .١٩(م سورة سبأ آية رق) ١(
 ) .٣٣-٣٢(سورة الشورى آية رقم ) ٢(
 ) .٣٥(سورة فصلت آية رقم ) ٣(
 ) .٣-١(سورة العصر آية ) ٤(
 )١/٨١( ضمن جامع الرسائل -  واستعينوا بالصرب والصالةرسالة يف تفسري قوله ) ٥(
 ) .١٥٣(سورة البقرة آية رقم ) ٦(
 ) .١١٥-١١٤(سورة هود أية رقم ) ٧(



    ٤٢٧      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

y7 ¯=yès9  4© yÌös?  )وقوله تعاىل   )١ ،   :    ö É9 ô¹$$sù  χ Î)  y‰ ôã uρ  «!$#  A, xm  öÏ øótGó™ $# uρ  y7 Î7/Ρ s%Ï!  ôxÎm7y™ uρ 

Ï‰ ôϑut¿2 y7 În/ u‘ Äc© Å ýèø9 $$Î/ Í≈ x6 ö/ M}$# uρ )٢(.  

⎪⎦ ωÎ) t: وقـرنه باألعمـال الصـاحلة عمـوماً كقولـه تعاىل          Ï%©!$# (#ρ ã y9 |¹ (#θè=Ïϑtã uρ 

ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# )وقرنه بالتقوى كقوله تعاىل     )٣ ،  : …çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ È, −Gtƒ ö É9 óÁtƒuρ χ Î* sù ©!$# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ 

uô_r& š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $# ) وقرنه بالشـكر كقولـه تعاىل    , )٤ :  óΟs9 r& us? ¨βr& y7 ù=à ø9 $# “ Íøg rB ’Îû 

Íóst7ø9 $# ÏM yϑ÷èÏΖ Î/ «!$# / ä3tƒÎ ãÏ9 ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$ ¬7|¹ 9‘θä3x© )ــرنه )٥  ، وق

#) : باحلـق ، كقـوله تعاىل      öθ|¹# uθs? uρ Èd, ysø9 $$Î/ (# öθ|¹# uθs? uρ Î ö9 ¢Á9 $$Î/ )وقرنه بالرمحة كقوله     )٦ ، 

% ¢ΟèO tβ: عاىلت x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (# öθ|¹# uθs? uρ Î ö9 ¢Á9 $$Î/ (# öθ|¹# uθs? uρ Ïπ uΗ xq öuΚ ø9 $$Î/ )وقرنه باليقني    )٧ ، 

  $sΨ :كقـــولـه تعــاىل ù=yèy_uρ öΝ åκ÷] ÏΒ Zπ £ϑÍ← r& šχρ ß‰ ÷κu‰ $tΡ Í ö∆r'Î/ $£ϑs9 (#ρ ã y9 |¹ ( (#θçΡ% Ÿ2 uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 

tβθ ãΖ Ï%θãƒ )٩)(٨(. 

                                 
 ) .١٣٠(ة رقم سورة طه آي) ١(
 ) .٥٥(سورة غافر آية رقم ) ٢(
 ) .١١(سورة هود آية رقم ) ٣(
 ) .٩٠(سورة يوسف آية رقم ) ٤(
 ) .٣١(سورة لقمان آية رقم ) ٥(
 ) .٣(سورة العصر آية ) ٦(
 ) .١٧(سورة البلد آية رقم ) ٧(
 ) .٢٤(سورة السجدة آية رقم ) ٨(
، جمموع فتاوى شيخ    ) ٢/٢٦٢(االستقامة البن تيمية    : ن العظيم   انظـر فـيما سبق من نصوص الصرب يف القرآ         ) ٩(

)  ١٠/٣٩( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -،  التحفة العراقية البن تيمية       ) ٣٦-١١/٣٤  ،    ١٠/٦٧٧(اإلسالم  
-٧٤ص(، عدة الصابرين البن القيم      ) ٣٦١/ ٢٨( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -السياسة الشرعية البن تيمية     

 ) .١٧٠ ، ١٦١-٢/١٥٩(، ومدارج السالكني له أيضاً ) ٧٩



    ٤٢٨      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

 :  الصرب أقسام

ينقسم الصرب إىل قسمني ، باعتبار أحوال العبد ؛ ألن كل ما يلقاه العبد يف هذه الدنيا                 
إما  أن يكون موافقا لغرضه وهو السراء ، وإما أن يكون خمالفاً لغرضه              : ال خيلو من أمرين     
 . وهواه وهو الضراء 

وأنواع املالذ املباحة   وهو السراء كالصحة والسالمة واجلاه واملال        : القسم األول أما  
وحنـوها ، فهذا القسم يغفل عن الصرب عليه كثري من الناس ، وقد أشار إليه القرآن الكرمي                  
كمـا سيأيت ، وهو أشد على النفس من الصرب على الضراء ؛ ألنه مقرون بالقدرة ، فاجلائع                  

 . عند غيبة الطعام أقدر منه على الصرب عند حضوره 

 :  من وجوه والصرب على السراء يكون

 أن ال يـركن إليها ، وال يغتر هبا ، وال حتمله على البطر واألشر والفرح املذموم                  -١
 .الذي ال حيب اهللا أهله 

 .  أن ال ينهمك يف نيلها ، ويبالغ يف استقصائها ، فإا تنقلب إىل أضدادها -٢

 .  أن يصرب على أداء حق اهللا فيها ، وال يضيعه فيسلبها -٣

 عـن صرفها يف احلرام ، فال ميكن نفسه من كل ما تريده منها ، فإا                  أن يصـرب   -٤
تـوقعه يف احلـرام ، فإن احترز كل االحتراز أوقعته يف املكروه ، وال يصرب على السراء إال                   

   . )١(الصديقون

فتحتاج إىل  الصرب على الطاعة      :  وأما نعمة السراء  ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
ابتلينا بالضراء  ’’  :  نة السراء أعظم من فتنة الضراء ، كما قال بعض السلف           فيها ، فإن فت   

 .‘‘ فصربنا ، وابتلينا بالسراء فلم نصرب 

                                 
 ) .٦٦-٦٤ص (عدة الصابرين البن القيم : انظر فيما سبق ) ١(



    ٤٢٩      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

)) أعوذ بك من فتنة الفقر وشر فتنة الغىن ((ويف احلديث 
)١( .  

 . ال يصلح عليه إال أقل منهم والفقر يصلح عليه خلق كثري ، والغىن

وهلذا كان أكثر من يدخل اجلنة املساكني ؛ ألن فتنة الفقر أهون ، وكالمها حيتاج إىل                
الصرب والشكر ، لكن ملا كان يف السراء اللذة ، ويف الضراء األمل ، اشتهر ذكر الشكر يف                   

⎦÷  :  السراء ، والصرب يف الضراء ، قــال تعــاىل         È⌡ s9 uρ  $sΨ ø%sŒr&  z⎯≈ |¡Σ M}$#  $̈Ψ ÏΒ  Zπ yϑômu‘  §Ν èO 

$yγ≈ sΨ ôã u“ tΡ  çµ ÷Ψ ÏΒ  …çµ ¯Ρ Î)  Ó¨θä↔ uŠs9  Ö‘θà Ÿ2  ∩®∪  ÷⎦ È⌡ s9 uρ  çµ≈ sΨ ø%sŒr&  u™ !$yϑ÷ètΡ  y‰ ÷èt/  u™ !# §|Ê  çµ ÷G¡¡ tΒ  £⎯ s9θà) u‹s9  |=yδ sŒ 

ßN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $#  û© Éi_ tã  4  …çµ ¯Ρ Î)  ÓyÍx s9  î‘θã‚sù  ∩⊇⊃∪  ωÎ)  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#ρ ã y9 |¹  (#θè=Ïϑtã uρ  ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $#  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&  Οßγs9  ×ο uÏ øó̈Β 

Öô_r& uρ  ÖÎ7Ÿ2  )؛ وألن صاحب السراء أحوج إىل الشكر ، وصاحب الضراء أحوج إىل              )٢ 

 .  فإن صرب هذا وشكر هذا واجب ، إذا تركه استحق العقاب الصرب ،

فقد يكون مستحباً إذا كان عن فضول الشـهوات ،         :  وأما صرب صاحب السـراء   
 يغفر لـه ما يغفر من      - الذي هو حسنات     -وقد يكون واجبا ، ولكن إلتيانه بالشـكر        

  .)٣(‘‘سيئاته  

عان باعتبار دخوله حتت اختيار العبد      األمر املخالف للهوى ، وهو نو      : القسـم الثاين  
 :أو ضده 

وهو ما يرتبط باختيار العبد وإرادته ، وهو مجيع أفعاله اليت توصف            : الـنوع األول  
 :بكوا طاعة أو معصية ، وهذا ينقسم أيضاً إىل قسمني 

                                 
 ) .٢٤١ص (تقدم خترجيه ) ١(
 ) .١١-٩(سورة هود آية رقم ) ٢(
جمموع فتاوى  : ، وانظر   ) ٣٠٦-١٤/٣٠٥( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -احلسـنة والسيئة البن تيمية      ) ٣(

 ) .٨/٢٠٩(شيخ اإلسالم 
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 . وهو حبس النفس عليها وأداء حق اهللا تعاىل فيها  : الصرب على الطاعة: أحدمها 

تاج إىل الصرب على الطاعة ؛ ألن النفس بطبعها تنفر عن كثري من العبودية ،               والعبد حم 
فتنفـر عـن الصالة مثال ملا يف طبعها من الكسل وإيثار الراحة ، ال سيما إذا اتفق مع ذلك                 
قسوة القلب ورين الذنب وامليل إىل الشهوات وخمالطة أهل الغفلة ، فال يكاد العبد مع هذه                

يفعلها ، وإن فعلها مع ذلك كان متكلفاً غائب القلب ذاهالً عنها طالباً             األمـور وغريها أن     
 . لفراقها كاجلالس إىل اجليفة ، نسأل اهللا السالمة 

 : والصرب على الطاعة يكون يف ثالث حاالت 

 قـبل فعل الطاعة ، فقبل أن يشرع العبد بالعمل عليه تصحيح النية واإلخالص ،                -أ
 .عة ، وعقد العزم على توفية املأمور به حقه وجتنب دواعي الرياء والسم

ففي حال شروع العبد يف الطاعة عليه أن يصرب عن دواعي           :  يف أثناء فعل الطاعة      -ب
التقصري فيها والتفريط ، فيوفيها حقها بالقيام بأدائها تامة بأركاا وواجباا وسننها ، ويصرب  

ب بني يدي املعبود ، وأن ال ينساه        علـى مالزمة استصحاب ذكر النية ، وعلى حضور القل         
أثـناء تأديـة أمره ، فال يعطله حضوره مع اهللا تعاىل بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته ، وال                   

 . يعطله قيام اجلوارح بالعبودية عن حضور قلبه بني يديه سبحانه وتعاىل 

 : بعد فعل الطاعة ، ويكون الصرب بعد الطاعة من وجوه -ج

≈̄' $yγ•ƒr: ن اإلتيان مبا يبطل عمله ، قال تعاىل    أن يصـرب نفسه ع     -١ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω 
(#θè=ÏÜö7è? Ν ä3ÏG≈ s%y‰ |¹ Çd⎯ yϑø9 $$Î/ 3“ sŒF{ $# uρ )ان بالطاعة ، إمنا الشأن يف       ، فلـيس الشـأن اإلتـي       )١

 .حفظها مما يبطلها 

                                 
 ) .٢٦٤(سورة البقرة آية رقم ) ١(
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  أن يصرب عن رؤيتها والعجب هبا ، والتكرب والتعظم هبا ، فإن هذا أضر عليه من                  -٢
 .كثري من املعاصي الظاهرة 

 أن يصـرب عـن نقلها من ديوان السر إىل ديوان العالنية ، فإن العبد يعمل العمل                  -٣
 فيكتب يف ديوان السـر ، فإن حتدث به نقل إىل ديوان            ســراً بيـنه وبني اهللا سبحانه ،       

 . )١(العالنية

، )٢(وهو منع النفس منها طوعاً واختياراً والتذاذاً         : الصرب عن املعصية  : القسم اآلخر   
وأعظـم ما يعني عليه قطع املألوفات ، ومفارقة األعوان عليها يف االسة واحملادثة ، وقطع                

يعة خاصة ، فإذا انضافت الشهوة إىل العادة تظاهر جندان من جند            العـوائد ، فإن العادة طب     
  . )٣(الشيطان ، فال يقوى باعث الدين على قهرمها

وهذا الصرب أعظم وأكمل من الصرب على املصائب ، فال يصرب عن املعاصي إال صديق                
لكرام  خبـالف الصرب على املصائب فإن العبد ليس له يف ذلك اختيار ، فمن مل يصرب صرب ا                 

 . البهائم )٤( سلوسال

وال بـد أن يكون صرب العبد عن املعصية والشهوة ألجل اهللا تعاىل ، ال رجاًء ملخلوق                  
وال خـوفاً مـنه ، وتزداد صعوبة هذا الصرب عند كثرة الدواعي إليه ، وتيسر أسبابه ، فإنه                   

< tΑ$s% Ébالة والسالم ،    حينـئٍذ ال يصـرب إال صديق كما صرب يوسف الصديق عليه الص             u‘ 

ß⎯ ôfÅb¡9 $# =xmr& ¥’n<Î) $£ϑÏΒ û© É_ tΡθ ãã ô‰ tƒ Ïµ ø‹s9 Î) ( )وال يوجــد هلذا نظري إال يف خيار أولياء اهللا           )٥ ، 

                                 
 ) .٢/١٧١(، ومدارج السالكني ) ٦٧-٦٦ص (عدة الصابرين البن القيم : انظر فيما سبق ) ١(
 ) .٢/١٧١(مدارج السالكني البن القيم : انظر) ٢(
 ) .٦٧ص (عدة الصابرين البن القيم ) ٣(
 ) .١٠/١٨١(تاج العروس للزبيدي : انظر. نسي وغفل :  يسلو سلواناسال) ٤(
 ) .٣٣(سورة يوسف آية رقم ) ٥(
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 y7: ىلتعـاىل املتقني كمـا قـال تعـا     Ï9¨x‹ Ÿ2 t∃ Î óÇuΖ Ï9 çµ ÷Ζ tã u™ ûθ¡9 $# u™ !$t± ósx ø9 $# uρ 4 …çµ ¯Ρ Î) ô⎯ ÏΒ 

$tΡ ÏŠ$t6Ïã š⎥⎫ ÅÁn=ø⇐ ßϑø9 $# )٢)(١(. 

 - قدس اهللا روحه     -ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية      ’’ :  رمحه اهللا    يقـول ابن القيم   
كان صرب يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأا  أكمل من صربه على إلقاء               : يقـول 

ليه بغري اختياره    إخوته له يف اجلب وبيعه ، وتفريقهم بينه وبني أبيه ، فإن هذه أمور جرت ع               
ال كسب لـه فيها ، ليس للعبد فيها حيلة غري  الصرب ، وأما صربه عن املعصية فصرب اختيار                    
ورضى ، وحماربة للنفس ، وال سيما مع األسباب اليت تقوى معها دواعي املوافقة ، فإنه كان                 

وغريباً والغريب ال   شاباً وداعية الشباب إليها قوية ، وعزباً ليس له ما يعوضه ويرد شهوته ،               
يسـتحي يف بلد غربته مما يستحي منه من بني أصحابه ومعارفه وأهله ، ومملوكاً واململوك                
أيضـا لـيس وازعه كوازع احلر ، واملرأة مجيلة وذات منصب ، وهي سيدته ، وقد غاب                  
الـرقيب ، وهـي الداعـية له إىل نفسها ، واحلريصة على ذلك أشد احلرص ، ومع ذلك                   

 مل يفعل بالسجن والصغار ، ومع هذه الدواعي كلها صرب اختياراً وإيثاراً ملا عند               توعدته إن 
  .)٣(‘‘اهللا ، وأين هذا من صربه يف اجلب على ما ليس من كسبه 

 : ومن أسباب حصول الصرب عن املعصية ما يلي 

اية  علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءا ، وأن اهللا إمنا حرمها وى عنها صيانة ومح              -١
عن الدنايا والرذائل ، كما حيمي الوالد الشفيق ولده عما يضره ، وهذا السبب حيمل العاقل                

 .على تركها ولو مل يعلق عليها وعيد بالعذاب 

                                 
 ) .٢٤(سورة يوسف آية رقم ) ١(
 ) .١٧/٢٤( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -تفسري سورة اإلخالص البن تيمية : انظر) ٢(
 ) .٢/١٦٣(مدارج السالكني البن القيم ) ٣(
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 احلـياء من اهللا سبحانه ، فإن العبد مىت علم بنظره إليه ومقامه عليه ، وأنه مبرأى                  -٢
 .ض ملساخطه منه ومسمع ، وكان حييا استحىي من ربه أن يتعر

 مراعاة نعم اهللا على العبد ، وإحسانه إليه ، فإن الذنوب تزيل النعم وال بد ، فما                  -٣
أذنـب عبد ذنباً إال زالت عنه نعمة من اهللا حبسب ذلك الذنب ، فإن تاب وراجع رجعت                  

 . إليه أو مثلها وإن أصر مل ترجع إليه 

 يف وعده ووعيده واإلميان به       خوف اهللا وخشية عقابه ، وهذا إمنا يثبت بتصديقه         -٤
 . ، وهذا السبب يقوى بالعلم واليقني ، ويضعف بضعفهما وبكتابه وبرسوله 

 حمبة اهللا وهي أقوى األسباب يف الصرب عن خمالفته ومعاصيه ، فإن احملب ملن حيب                -٥
 . مطيع ، وكلما قوي سلطان احملبة يف القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك املخالفة أقوى 

 شـرف الـنفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها ومحيتها أن ختتار األسباب اليت حتطها            -٦
 .وتضع من قدرها وختفض مرتلتها وحتقرها وتسوي بينها وبني السفلة 

:  قوة العلم بسوء عاقبة املعصية ، وقبح أثرها ، والضرر الناشئ منها ، فمن ذلك                 -٧
 واحنصاره وشدة قلقه واضطرابه ومتزق      سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وأمله       

 .مشله وحنوها من األمور 

 قصـر األمل ، وعلمه بسرعة انتقاله ، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على                -٨
اخلـروج مـنها ، أو كـراكب قال يف ظل شجرة مث سار وتركها ، فهو لعلمه بقلة مقامه         

ينفعه ، حريص على االنتقال خبري      وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله محله ويضره وال           
 .ما حبضرته 

 جمانـبة الفضـول يف مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس ، فإن قوة            -٩
الداعي إىل املعاصي إمنا تنشأ من هذه الفضالت ، فإا تطلب هلا مصرفاً فيضيق عليها املباح                 
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د بطَالَته وفراغه ، فإن النفس ال تقعد        فتتعداه إىل احلرام ، ومن أعظم األشياء ضرراً على العب         
 .فارغة بل إن مل يشغلها مبا ينفعها شغلته مبا يضره وال بد 

 ثـبات شـجرة اإلميان يف القلب ، فصرب العبد عن املعاصي إمنا هو حبسب قوة                 -١٠
إميانه ، فكلما كان إميانه أقوى كان صربه أمت ، وإذا ضعف اإلميان ضعف الصرب ، وهذا هو                  

ع هلذه األسباب كلها ، فإن من باشر قلبه اإلميان بقيام اهللا عليه ورؤيته لـه وحترميه ملا                 اجلام
حـرم علـيه وبغضه لـه ومقته لفاعله ، وباشر قلبه اإلميان بالثواب والعقاب واجلنة والنار                

  . )١(امتنع من أن ال يعمل مبوجب هذا العلم

عة أو الصرب على ترك املعصية ،       وهـنا مسألة وهي أيهما أفضل الصرب على فعل الطا         
وهـذه املسـألة مما اختلف فيها رأي الشيخني اجلليلني شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ،                 

 رمحه اهللا ، فريى شيخ اإلسالم أن الصرب على أداء الطاعة أفضل             وتلمـيذه العالمة ابن القيم    
 . وأكمل 

الصرب على أداء الطاعات أكمل : وكان يقول’’:  يف نقل قول شيخه يقـول ابن القيم   
مـن الصرب على اجتناب احملرمات وأفضل ؛ فإن مصلحة فعل الطاعة  أحب إىل الشارع من                 

أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود املعصية ، مصـلحة ترك املعصية ، ومفسدة عدم الطاعة         
  .)٢(‘‘ولـه رمحه اهللا يف ذلك مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجهاً 

يوافق  شيخ   :  رمحه اهللا لـه رأيان يف هذه املسألة أحدمها        بيـنما العالمـة ابن القيم     
خيالفه ، فيفصل املسألة بطريقة أخرى فريى أن الصرب على          :  ، واآلخر  )٣(اإلسـالم رمحه اهللا   

الطاعـة الكبرية أفضل من الصرب عن املعصية الصغرية ، والصرب عن املعصية الكبرية ، أفضل                
 .من الصرب على الطاعة الصغرية 

                                 
 ) .٢٥٦-٢٥٢ص (طريق اهلجرتني البن القيم : بق انظر فيما س) ١(
 ) .٢/١٦٣(مدارج السالكني البن القيم ) ٢(
 ) .٢/١٧٣(املصدر السابق ) ٣(



    ٤٣٥      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

 ’’ :يقـول رمحه اهللا بعدما ذكر األقوال املختلفة ومنها قول شيخ اإلسالم رمحه اهللا               
وفصـل الـرتاع يف ذلـك أن هذا خيتلف باختالف الطاعة واملعصية ، فالصرب على الطاعة                 
املعظمـة الكـبرية أفضل من الصرب عن املعصية الصغرية الدنية ، والصرب عن املعصية الكبرية            
أفضل من الصرب على الطاعة الصغرية ، وصرب العبد على اجلهاد مثالً أفضل وأعظم من صربه                

 الصغائر ، وصربه عن كبائر اإلمث والفواحش أعظم من صربه على صالة الصبح               عن كثري من  
  .)١(‘‘وصوم يوم تطوعاً وحنوه 

 ، وهي املصائب اليت ليس للعبد       ما ال يدخل حتت اختيار العبد وإرادته      : النوع الثاين   
ى  حيلة يف دفعها ، والصرب عليها يكون حببس النفس عن اجلزع ، وحبس اللسان عن الشكو               

  .)٢(وحبس اجلوارح عن املعصية

 :املصائب تنقسم إىل قسمني 

 . ما ال صنع للعبد اآلدمي فيه كموت من يعز عليه ومرضه وحنو ذلك : القسم األول

 . ما يصيب العبد من جهة آدمي مثله كالسب والضرب وحنوها : القسم الثاين

 هذا كال   وقـد وردت نصـوص شرعية حتث على الصرب على املصائب ، ويدخل يف             

 ö: نوعـي املصائب املذكورة آنفاً ، فمن ذلك قوله تعاىل          É9 ô¹$# uρ È/ õ3ß⇔ Ï9 y7 În/ u‘ y7 ¯Ρ Î* sù $sΨ Ï⊥ ãŠôã r'Î/ ( 

ôxÎm7y™ uρ Ï‰ ÷Κ ut¿2 y7 În/ u‘ t⎦⎫ Ïm ãΠθà) s? )وقـوله تعاىل    )٣ ،  : ö É9 ô¹$$sù È/ õ3çtÎ: y7 În/ u‘ Ÿωuρ ⎯ ä3s? É=Ïm$ |Áx. 

ÏNθçtù: $# øŒÎ) 3“ yŠ$tΡ uθèδ uρ ×ΠθÝàõ3tΒ )٤( .  

                                 
 ) .٢٥٧ص (طريق اهلجرتني البن القيم ) ١(
 ) .٦ص (الوابل الصيب البن القيم : انظر) ٢(
 ) .٤٨(سورة الطور آية رقم ) ٣(
 ) .٤٨(سورة القلم آية رقم ) ٤(



    ٤٣٦      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

و ذلك نص يف الصرب على ما يناله من أذى اخللق ،            ’’ : ل شيخ اإلسالم رمحه اهللا      يقو
  .)١(‘‘وعلى املصائب السماوية ، والصرب على األول أشد 

اصرب ملا حيكم   : وقد قيل يف معناه   ’’ : ويقول يف موضع آخر تعليقاً على هذه اآليات         
آت ، واألول أصح ، وحكم اهللا       اصرب على أذاهم لقضاء ربك الذي هو        : به عليك  ، وقيل    

ما يأمر به وينهى عنه ،      : ما يقدره من املصائب ، والثاين     : خلـق وأمر ، فاألول    : نـوعان 
والعبد مأمور بالصرب على هذا وعلى هذا ، فعليه أن يصرب ملا أمر به ، وملا ي عنه ، فيفعل                    

  .)٢(‘‘املأمور ، ويترك احملظور ، وعليه أن يصـرب ملا قدره اهللا عليه 

  *  χ:  ويقول تعـاىل    âθn=ö7çFs9  þ’Îû  öΝ à6 Ï9¨uθøΒ r&  öΝ à6 Å¡ àΡ r& uρ   ∅ ãèyϑó¡ tFs9 uρ  z⎯ ÏΒ  z⎯ƒÉ‹ ©9 $# 

(#θè?ρ é&  |=≈ tGÅ3ø9 $#  ⎯ ÏΒ  öΝ à6 Ï=ö6s%  z⎯ ÏΒ uρ  š⎥⎪ Ï%©!$#  (# ûθä. u õ°r&  ” ]Œr&  # [ÏWx.  4  βÎ) uρ  (#ρ ã É9 óÁs?  (#θà) −Gs? uρ  ¨βÎ* sù  y7 Ï9¨sŒ 

ô⎯ ÏΒ ÏΘ ÷“ tã Í‘θãΒ W{ $# )٣( .  

فأمر سبحانه بالصرب على أذى املشركني وأهل       ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
الكتاب مع التقوى ، وذلك تنبيه على الصرب على أذى املؤمنني بعضهم لبعض متأولني كانوا               

  .)٤(‘‘أو غري متأولني 

(  ÷βÎ:  ويقـول تعـاىل    uρ  óΟçGö6s%% tæ  (#θç7Ï%$yèsù  È≅ ÷V ÏϑÎ/  $tΒ  ΟçFö6Ï%θãã  ⎯Ïµ Î/  (  ⎦ È⌡ s9 uρ  ÷Λ än ö y9 |¹  uθßγs9 

Ö öyz  š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á=Ïj9  ∩⊇⊄∉∪  ö É9 ô¹$# uρ  $tΒ uρ  x8ã ö9 |¹  ωÎ)  «!$$Î/  4  Ÿωuρ  ÷βu“ øtrB  óΟÎγøŠn=tæ  Ÿωuρ  à7 s?  ’Îû  9, øŠ|Ê  $£ϑÏiΒ 

šχρ ãà6 ôϑtƒ )٥( .  

                                 
 ) .١٦/٧٠( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم )١(
 ) .٨/٣٢٥( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -االحتجاج بالقدر ) ٢(
 ) .١٨٦(سورة آل عمران آية رقم ) ٣(
 ) . ١/٣٨(االستقامة البن تيمية ) ٤(
 ) .١٢٧-١٢٦(سورة النحل آية رقم ) ٥(



    ٤٣٧      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

 يعينه عليه ،    فأخرب أن صربه باهللا ، فاهللا هو الذي       ’’ : يقول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا      
فـــإن الصـرب على املكاره بترك االنتقــام من الظامل ثقيل على األنفس لكن صربه              

  .)١(‘‘باهللا 

 : وصرب العبد على ما يصيبه من جهة آدمي مثله نوعان 

وهو صرب العبد على ما يصيبه بدون تقدم سبب يستوجب ما            : اضـطراري : األول
 ال صنع آلدمي فيها ، كما حصل لنيب اهللا          حصـل لــه  ، وهذا من جنس املصائب اليت          

 من أخوته بسبب احلسد حيث أبغضوه بغضاً أوجب أن يصـري ملقى يف اجلب               يوسف  
مث أسـرياً مث مملوكاً ، فأخرجوه من احلرية إىل رق العبودية ، وكل هذا بغري اختياره ، وبغري                   

 .سبب منه يستوجب ذلك 

 ما يصيبه مع تقدم سبب منه يستوجب ما         وهو صرب العبد على    : اختـياري : الـثاين 
 من جهة   حيصـل لـه عند من ظلمه وتعدى عليه ، وهذا كما حصل لنيب اهللا يوسف                

زوجـة العزيـز حيث دعته إىل الفاحشة ، وراودته عليها ، واستعانت عليه مبن يعينها على                 
خط اهللا  ذلـك ، وقد أىب واستعصم واختار السجن على الفاحشة وآثر عذاب الدنيا على س              

 . عز وجل 

ومثل هذا املؤمن إذا أوذي على إميانه ، فطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان ، فإن                
 . مل يفعل أوذي وعوقب ، فاختار األذى والعقوبة على فراق دينه 

 وأصحابه ، فقد كان يؤذى بأنواع األذى فيصرب  وهـذا كمـا حصل لنبينا حممد        
 ؛ ألن يوسف إمنا طلب منه   أعظم من صرب نيب اهللا يوسف       علـيها صرباً اختيارياً ، وهذا       

 وأصحابه طلب منهم الكفر ، وإذا مل        الفاحشـة وعـوقب إذا مل يفعل باحلبس ، والنيب           
                                 

  .)٨/٣٢٩( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -االحتجاج بالقدر ) ١(



    ٤٣٨      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

 يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل ، فالطلب أشد والعقوبة أشد ، وأهون ما عوقب به النيب                
  . )١(لشعب مدةوأصحابه احلبس فإن املشركني ، حبسوه وبين هاشم با

فكان ما حصل للمؤمنني من األذى واملصائب هو        ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 ، مل يكن من املصائب السماوية اليت جترى بدون اختيار            باختيارهم طاعة هللا ورسوله     

العبد من جنس حبس يوسف ، ال من جنس التفريق بينه وبني أبيه ، وهذا أشرف النوعني ،                  
 وإن كان صاحب املصائب يثاب على صربه ورضاه ، وتكفر عنه             -ظم درجة   وأهلها أع 

 فإن هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة هللا يثاب على نفس املصائب ،              -الذنوب مبصائبه   

  y7:  ويكتب لـه هبا عمل صاحل قال تعاىل       Ï9¨sŒ  óΟßγ̄Ρ r'Î/  Ÿω  óΟßγç6 ÅÁãƒ  Ø'yϑsß  Ÿωuρ  Ò=|ÁtΡ  Ÿωuρ 

×π |ÁyϑøƒxΧ  ’Îû  È≅‹ Î6y™  «!$#  Ÿωuρ  šχθä↔ sÜtƒ  $Y∞ÏÛöθtΒ  àá‹Éótƒ  u‘$ ¤ à6 ø9 $#  Ÿωuρ  šχθä9$uΖ tƒ  ô⎯ ÏΒ  5 iρ ß‰ tã  ¸ξø‹̄Ρ  ωÎ) 

|=ÏGä. Οßγs9 ⎯Ïµ Î/ ×≅ yϑtã ìxÏ=≈ |¹ 4 χ Î) ©!$# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ uô_r& t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $# )٢(.  

خبالف املصائب اليت جتري بال اختيار العبد كاملرض وموت العزيز عليه وأخذ               
اللصوص ماله ، فإن تلك إمنا يثاب على الصرب عليها ، ال على نفس ما حيدث من املصيبة ،                   

لد لكن املصيبة يكفر هبا خطاياه ، فإن الثواب إمنا يكون على األعمال االختيارية وما يتو               
 .عنها 

 ، وحيدث هلم بسبب ذلك حرج أو        والذين يؤذون على اإلميان وطاعة اهللا ورسوله        
مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال                  
هم يف ذلك على طريقة األنبياء وأتباعهم كاملهاجرين األولني ، فهؤالء يثابون على ما يؤذون          

 عمل صاحل  كما يثاب ااهد على ما يصيبه من اجلوع والعطش               به ، ويكتب هلم به    
                                 

 ) .١٢٣-١٠/١٢١( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -أمراض القلوب وشفـاءها : انظر فيما سبق ) ١(
 ) .١٢٠(سورة التوبة آية رقم ) ٢(



    ٤٣٩      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

والتعب وعلى غيظه الكفار ، وإن كانت هذه اآلثار ليست عمالً فعله يقوم به ، لكنها                  
  .  )١(‘‘متولدة : متسببة عن فعله االختياري وهي اليت يقال هلا

 : ومن األسباب املعينة على الصرب على املصائب ما يلي 

 .جزائها وثواهبا  شهود -١

 . شهود تكفريها للسيئات وحموها هلا  -٢

 شـهود القدر السابق اجلاري هبا وأا مقدرة يف أم الكتاب قبل أن خيلق فال بد                 -٣
 .منها فجزعه ال يزيده إال بالء 

 .  شهوده حق اهللا عليه يف تلك البلوى وواجبه فيها الصرب -٤

 .  شهود ترتبها عليه بذنبه -٥

لـم أن اهللا قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية تقتضي رضاه مبا               أن يع  -٦
 . رضي له به سيده ومواله 

 أن يعلم أن هذه املصيبة هي داوء نافع ساقه إليه الطبيب العليم مبصلحته الرحيم به                -٧
 .فليصرب على جترعه وال يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطالً 

ـ       -٨ ىب هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال األمل ماال           أن يعلـم أن يف عق
 . حتصل بدونه 

 أن يعلـم أن املصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإمنا جاءت لتمتحن صربه وتبتليه               -٩
 . فيتبني حينئذ هل يصلح الستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم ال 

                                 
 ) .١٢٤-١٠/١٢٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -أمراض القلوب وشفاؤها ) ١(



    ٤٤٠      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

اء والنعمة والبالء فيستخرج من     ـ أن يعلم أن اهللا يريب عبده على السـراء والضر         ١٠
عبوديـته يف مجـيع األحوال ، فـإن العبد على احلقيقة من قام بعبودية اهللا على اختالف                 

 .)١(األحوال

 : السببية يف الصرب 

وقـد تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن الصرب يف مواضع متعددة من كتبه ، وقرر أن                 
 : ة منها الصرب سبب من األسباب الشرعية يف أمور كثري

 :   اإلمامة يف الدين ، فالصرب واليقني سبب لنيل اإلمامة يف الدين كما قال تعاىل              -١

$sΨ ù=yèy_uρ  öΝ åκ÷] ÏΒ  Zπ £ϑÍ← r&  šχρ ß‰ ÷κu‰  $tΡ Í ö∆r'Î/  $£ϑs9  (#ρ ã y9 |¹  (  (#θçΡ% Ÿ2 uρ  $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/  tβθ ãΖ Ï%θãƒ  )فالصرب   )٢ ، 

 . يدفع الشهوات واإلرادات الفاسدة ، واليقني يدفع الشكوك والشبهات 

وأهل اليقني والصرب هم الذين استثناهم اهللا سبحانه من مجلة اخلاسرين ، فقد أقسم               
اخلاسـرين والراحبني على أن من عداهم فهو من          جل وعال بالعصر الذي هو زمن        

  Î:  اخلاسـرين قـال تعاىل   óÇyèø9 $# uρ  ∩⊇∪  ¨βÎ)  z⎯≈ |¡Σ M}$#  ’Å∀ s9  A ô£äz  ∩⊄∪  ωÎ)  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  (#θè=Ïϑtã uρ 

ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $#  (# öθ|¹# uθs? uρ  Èd, ysø9 $$Î/  (# öθ|¹# uθs? uρ  Î ö9 ¢Á9 $$Î/  )فلم يكتف منهم مبعرفة احلق والصرب        )٣ ، 

يرشده إليه ، وحيثه عليه ، فالتواصي باحلق يدفع الشبهات           عليه حىت يوصي بعضهم بعضاً ، و      
  . )٤(والتواصي بالصرب يدفع الشهوات

                                 
 ) .٢٥٨-٢٥٧ص (طريق اهلجرتني البن القيم : انظر فيما سبق ) ١(
 ) .٢٤(ورة السجدة آية رقم س) ٢(
 ) .٣-١(سورة العصر آية ) ٣(
، وإغاثة اللهفان   ) ٣/١٠(، زاد املعاد البن القيم      ) ١/١٠٤(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية      : انظر فيما سبق    ) ٤(

 ) .١٤٧ص (، اجلواب الكايف له أيضاً ) ٢/٢٤١(له أيضاً 



    ٤٤١      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

فإن اهللا تعاىل أخرب أن مجيع      ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا معلقاً على هذه السورة          
 .الناس خاسرون إال من كان يف نفسه مؤمناً صاحلاً ، ومع غريه موصياً باحلق موصياً بالصرب 

 وإذا عظمت احملنة كان ذلك للمؤمن الصاحل سبباً لعلو الدرجة وعظيم األجر ، كما              
األنبياء مث الصاحلون مث األمثل فاألمثل ،        ((: أي الناس أشد بالء ؟ قال      :  سـئل النيب    

  وإن كان يف دينه      يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان يف دينه صالبة زيد يف بالئه             
رقة خفف عنـه ، وال يـزال البالء باملؤمن حىت ميشى على وجـه األرض وليس عليه               

)) خطيـئة 
 وحينئذ فيحتاج من الصرب ما ال حيتاج إليه غريه ، وذلك هو سبب اإلمامة يف                )١(

 $sΨ:  لدين كما قال تعاىل   ا ù=yèy_uρ öΝ åκ÷] ÏΒ Zπ £ϑÍ← r& šχρ ß‰ ÷κu‰ $tΡ Í ö∆r'Î/ $£ϑs9 (#ρ ã y9 |¹ ( (#θçΡ% Ÿ2 uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 

tβθ ãΖ Ï%θãƒ )٢(.  

فالبـد من الصرب على فعل احلسن املأمور به وترك السيئ احملظور ، ويدخل يف ذلك                
الصرب على األذى وعلى ما يقال ، والصرب على ما يصيبه من املكاره ، والصرب عن البطر عند                  

 .النعم وغري ذلك من أنواع الصرب 

م به ويغتذي به ، وهو       وال ميكـن العـبد أن يصرب إن مل يكن له ما يطمئن به ويتنع              
 أنه   رضى اهللا عنه ، عن النيب        الـيقني كمــا يف احلديث الذي رواه أبو بكر الصديق          

                                 
والترمذي يف الزهد ،    )  ٣٠-٢٩ص  (وأبو داود الطيالسي يف مسنده      ،  ) ٢/٤٤٣(رواه ابـن أيب شيبة يف مصنفه        ) ١(

، وقال الترمذي حديث حسن صحيح ، وابن ماجة يف الفنت            ) ٢٣٩٨(ح) ٤/٥٢٠(باب ما جاء يف الصرب على البالء        
، ) ٢٧٨٦(ح) ٢/٢٢٨(والدارمي يف الرقاق باب يف أشد الناس بالء         ) ٤٠٢٣(ح) ٢/١٣٣٤(باب الصرب على البالء     

 . باختالف يف ألفاظه  كلهم عن سعد بن أيب وقاص ) ٦٩٨(ح) ١٨٠ص (بن حبان كما يف املوارد وا
 ) .٢٤(سورة السجدة آية رقم ) ٢(



    ٤٤٢      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

يـا أيهـا النـاس ، سـلوا اهللا اليقني والعافيـة ، فـإنـه مل يعط أحـد              ((: قــال 
))لومها اهللا بعـد اليقني خرياً من العافيـة فسـ

)٢(‘‘)١(  . 

 أن الصرب والتقوى سبب يف النصر على األعداء ، والوقاية من كيدهم ومكرهم ،               -٢

?  #’n: قــال تعــاىل t/ 4 βÎ) (#ρ ã É9 óÁs? (#θà) −Gs? uρ Ν ä.θè? ù'tƒuρ ⎯ ÏiΒ öΝ Ïδ Í‘ öθsù # x‹≈ yδ öΝ ä. ôŠÏ‰ ôϑãƒ Ν ä3š/ u‘ Ïπ |¡ ôϑsƒ¿2 

7#≈ s9# u™ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# t⎦⎫ ÏΒ Ècθ|¡ ãΒ ) وقـد جعـل اهللا تعاىل الصرب والتقوى شرطاً يف انتفاء             )٣ ، 

( βÎ: الضرر عن املؤمنني قال تعاىل     uρ (#ρ ã É9 óÁs? (#θà) −Gs? uρ Ÿω öΝ à2 • ÛØtƒ öΝ èδ ß‰ ø‹x. $̧↔ ø‹x© 3 ¨βÎ) ©!$# $yϑÎ/ 

šχθè=yϑ÷ètƒ ÔÝŠÏtèΧ ) ه للمؤمنني على أعدائهم كان بسبب صربهم         ، وأخرب تعاىل أن نصر     )٤

 ôM: قال تعـاىل £ϑs? uρ àM yϑÏ=x. y7 În/ u‘ 4© o_ ó¡ ßsø9 $# 4’n? tã û© É_ t/ Ÿ≅ƒÏ™¨u ó  Î) $yϑÎ/ (#ρ ã y9 |¹ ( )٥(.  

وقد ذكر اهللا تعاىل الصرب والتقوى مجيعاً يف غري          ’’  :  قول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      ي
موضع من كتابه ، وبني أنه ينصر العبد على عدوه من الكفار احملاربني املعاندين واملنافقني                

?  #’n:  وعلى من ظلمه من املسلمني ، ولصاحبه تكون العاقبة ، قـال اهللا تعاىل             t/  4  βÎ)  (#ρ ã É9 óÁs? 

(#θà) −Gs? uρ  Ν ä.θè? ù'tƒuρ  ⎯ ÏiΒ  öΝ Ïδ Í‘ öθsù  # x‹≈ yδ öΝ ä. ôŠÏ‰ ôϑãƒ Ν ä3š/ u‘ Ïπ |¡ ôϑsƒ¿2 7#≈ s9# u™ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# t⎦⎫ ÏΒ Ècθ|¡ ãΒ ) ٦( ،

                                 
، والنسائي يف الكربى يف عمل      ) ٣٥٥٨(ح) ٥/٥٢١(، والترمذي يف الدعوات     ) ٨ ،   ١/٣(رواه اإلمـام أمحد     ) ١(

، ) ٩٣ ،   ٩٢ ،   ١/٨٢(، وأبو يعلى يف مسنده      )  ١٠٧٢١-١٠٧١٥(بعدة طرق ح  ) ٢٢٢-٦/٢٢٠(الـيوم الليلة    
 مع اختالف يف بعض     كلهم عن أيب بكر     ) ١/٥٢٩(واحلاكم  ) ٢٤٢٠(ح) ٦٠٠ص  (وابن حبان كما يف املوارد      

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،       : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وقال احلاكم        : ألفاظه ، وقال الترمذي     
رواه النسائي من رواية عبداهللا بن حممد بن عقيل         ) : ٤/٢٧٢(وقال املنذري يف الترغيب والترهيب      ووافقـه الذهيب ،     

 .حديث حسن غريب ، ورواه النسائي من طرق ، وعن مجاعة من الصحابة ، وأحد أسانيده صحيح : وقال
 ) .١٥٣-٢٨/١٥٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
 ) .١٢٥(سورة آل عمران آية رقم ) ٣(
 ) .١٢٠(سورة آل عمران آية رقم ) ٤(
 ) .١٣٧(سورة األعراف آية رقم ) ٥(
 ) .١٢٥(سورة آل عمران آية رقم ) ٦(



    ٤٤٣      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

  *  χ:  وقال اهللا تعاىل   âθn=ö7çFs9  þ’Îû  öΝ à6 Ï9¨uθøΒ r&  öΝ à6 Å¡ àΡ r& uρ   ∅ ãèyϑó¡ tFs9 uρ  z⎯ ÏΒ  z⎯ƒÉ‹ ©9 $#  (#θè?ρ é& 

|=≈ tGÅ3ø9 $#  ⎯ ÏΒ  öΝ à6 Ï=ö6s%  z⎯ ÏΒ uρ  š⎥⎪ Ï%©!$#  (# ûθä. u õ°r&  ” ]Œr&  # [ÏWx.  4  βÎ) uρ  (#ρ ã É9 óÁs?  (#θà) −Gs? uρ  ¨βÎ* sù  y7 Ï9¨sŒ  ô⎯ ÏΒ 

ÏΘ ÷“ tã  Í‘θãΒ W{ $#  )وقـــال تعــاىل   )١ ،   :  $pκš‰ r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θãΨ tΒ# u™  Ÿω  (#ρ ä‹ Ï‚−Gs?  Zπ tΡ$sÜÎ/  ⎯ ÏiΒ 

öΝ ä3ÏΡρ ßŠ  Ÿω  öΝ ä3tΡθ ä9 ù'tƒ  Zω$t6yz  (#ρ –Šuρ  $tΒ  ÷Λ —⎢ ÏΨ tã  ô‰ s%  ÏNy‰ t/  â™ !$ŸÒøót7ø9 $#  ô⎯ ÏΒ  öΝ ÎγÏδ¨uθøùr&  $tΒ uρ  ‘Ï ÷‚è? 

öΝ èδ â‘ρ ß‰ ß¹  ã y9 ò2 r&  4  ô‰ s%  $̈Ψ ¨ t/  ãΝ ä3s9  ÏM≈ tƒFψ $#  (  βÎ)  ÷Λ ä⎢Ζ ä.  tβθ è=É) ÷ès?  ∩⊇⊇∇∪  öΝ çFΡ r'̄≈ yδ  Ï™ Iω'ρ é&  öΝ åκtΞθ™7ÏtéB  Ÿωuρ 

öΝ ä3tΡθ ™6Ïtä†  tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ è? uρ  É=≈ tGÅ3ø9 $$Î/  ⎯Ï&Íj# ä.  # sŒÎ) uρ  öΝ ä.θà) s9  (# ûθä9$s%  $̈Ψ tΒ# u™  # sŒÎ) uρ  (# öθn=yz  (#θ‘Òtã  ãΝ ä3ø‹n=tæ  Ÿ≅ ÏΒ$tΡ F{ $# 

z⎯ ÏΒ  Åá ø‹tóø9 $#  4  ö≅ è%  (#θè?θãΒ  öΝ ä3ÏàøŠtóÎ/  3  ¨βÎ)  ©!$#  7Λ⎧ Ï=tæ  ÏN# x‹ Î/  Í‘ρ ß‰ Á9 $#  ∩⊇⊇®∪  βÎ)  öΝ ä3ó¡ |¡ øÿ sC  ×π uΖ |¡ xm  öΝ èδ ÷σ Ý¡ s? 

βÎ) uρ  öΝ ä3ö7ÅÁè?  ×π t⁄ ÍhŠy™  (#θãmuø tƒ  $yγÎ/  (  βÎ) uρ  (#ρ ã É9 óÁs?  (#θà) −Gs? uρ  Ÿω  öΝ à2 • ÛØtƒ  öΝ èδ ß‰ ø‹x.  $̧↔ ø‹x©  3  ¨βÎ)  ©!$#  $yϑÎ/ 

šχθè=yϑ÷ètƒ  ÔÝŠÏtèΧ  )وقال أخوة يوسف له      )٢ ،  :    y7 ¯Ρ Ï™ r&  |MΡ{  ß# ß™θãƒ  (  tΑ$s%  O$tΡ r&  ß# ß™θãƒ 

!# x‹≈ yδ uρ  © Ê r&  (  ô‰ s%   ∅ tΒ  ª!$#  !$uΖ øŠn=tã  (  …çµ ¯Ρ Î)  ⎯ tΒ  È, −Gtƒ  ö É9 óÁtƒuρ  χ Î* sù  ©!$#  Ÿω  ßì‹ÅÒãƒ  uô_r& 

š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $# )٤( ‘‘)٣(.  

فأخربهم أن أعداءهم من    ’’ : ويقول يف موضع آخر تعليقاً على بعض اآليات السابقة          
تاب ال بد أن يؤذوهم بألسنتهم ، وأخرب أم إن يصربوا ويتقوا ، فإن              املشـركني وأهل الك   

ذلـك مـن عزم األمور ، فالصرب والتقوى يدفع شر العدو املظهر للعداوة املؤذين بألسنتهم                
  .)٥(‘‘واملؤذين بأيديهم ، وشر العدو املبطن للعداوة وهم املنافقون 

                                 
  ) .١٨٦(سورة آل عمران آية رقم ) ١(
 ) .١٢٠-١١٨(سورة آل عمران آية رقم ) ٢(
 ) .٩٠(سورة يوسف آية رقم ) ٣(
 ) .٣٥-١١/٣٤ ، ٦٧٦-١٠/٦٧٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
 ) .١٠/٥٠٨( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -شرح كلمات لعبدالقادر يف فتوح الغيب ) ٥(



    ٤٤٤      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

ن خريي الدنيا واآلخرة ، قال       أن الصرب سبب يستعان به على نيل كل مطلوب م          -٣

 (#θãΖŠ: تعاىل ÏètFó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$Î/ Ïο 4θn=¢Á9 $# uρ 4 $pκ®Ξ Î) uρ îο uÎ7s3s9 ωÎ) ’n? tã t⎦⎫ ÏèÏ±≈ sƒù: $# ) وقال تعاىل  )١ ، : 

$yγ•ƒr'̄≈ tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θãΨ‹ ÏètGó™ $# Î ö9 ¢Á9 $$Î/ Ïο 4θn=¢Á9 $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yìtΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# )٢(.  

ويوضح شيخ اإلسالم رمحه اهللا هذه القضية بأن الصالة والصرب وحنوها تعترب من               
ء اجلامعة اليت يدخل فيها معاين كثرية ، وهلذا كانت سبباً يستعان به على نيل املطالب                 األمسا

فالصالة يدخل فيها ذكر اهللا تعاىل ودعاؤه وتالوة كتابه وإخالص الدين له والتوكل عليه ،               
والصرب يدخل فيه احتمال األذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس وخمالفة اهلوى وترك األشر              

⎦÷  :  حنوها ، قـال تعــاىل   والبطر و  È⌡ s9 uρ  $sΨ ø%sŒr&  z⎯≈ |¡Σ M}$#  $̈Ψ ÏΒ  Zπ yϑômu‘  §Ν èO  $yγ≈ sΨ ôã u“ tΡ  çµ ÷Ψ ÏΒ  …çµ ¯Ρ Î) 

Ó¨θä↔ uŠs9  Ö‘θà Ÿ2  ∩®∪  ÷⎦ È⌡ s9 uρ  çµ≈ sΨ ø%sŒr&  u™ !$yϑ÷ètΡ  y‰ ÷èt/  u™ !# §|Ê  çµ ÷G¡¡ tΒ  £⎯ s9θà) u‹s9  |=yδ sŒ  ßN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $#  û© Éi_ tã  4  …çµ ¯Ρ Î) 

ÓyÍx s9  î‘θã‚sù  ∩⊇⊃∪  ωÎ)  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#ρ ã y9 |¹  (#θè=Ïϑtã uρ  ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $#  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&  Οßγs9  ×ο uÏ øó̈Β  Öô_r& uρ  ÖÎ7Ÿ2  )٣(  

“    Ÿωuρ:  وقـال تعــاىل  ÈθtGó¡ n@  èπ sΨ |¡ utù: $#  Ÿωuρ  èπ y∞ÍhŠ¡¡9 $#  4  ôìsùôŠ$#  © ÉL ©9 $$Î/  }‘Ïδ  ß⎯ |¡ ômr&  # sŒÎ* sù  “ Ï%©!$# 

y7 uΖ ÷ t/  …çµ uΖ ÷ t/ uρ  ×ο uρ¨y‰ tã  …çµ ¯Ρ r( x.  ;’Í<uρ  ÒΟŠ Ïϑxm  ∩⊂⊆∪  $tΒ uρ  !$yγ9¤) n=ãƒ  ωÎ)  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#ρ ã y9 |¹  $tΒ uρ  !$yγ8 ¤) n=ãƒ  ωÎ)  ρ èŒ 

>eá xm 5ΟŠ Ïàtã )٥)(٤(. 

 (#θãΖŠ: وأما قوله   ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا        ÏètFó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$Î/ Ïο 4θn=¢Á9 $# uρ )٦(  ، 

اصربوا وصلوا فإن ذلك يعينكم على املطلوب ،        : فاملسـتعان به فعل يفعله العبد ، واملعىن         
                                 

 ) .٤٥(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .١٥٣(سورة البقرة آية رقم ) ٢(
 ) .١١-٩(سورة هود آية رقم ) ٣(
 ) .٣٥-٣٤(سورة فصلت آية رقم ) ٤(
، السياسة الشرعية البن    ) ١/٨٤( ضمن جامع الرسائل     -  واستعينوا بالصرب والصالة     رسالة يف قوله    : انظـر ) ٥(

 ) .٢٨/٣٦٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -تيمية 
 ) .٤٥(سورة البقرة آية رقم ) ٦(



    ٤٤٥      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

بالصدق ، فإن عليكم  (( : واألعمـال الصـاحلة بيـنها تصادق وتالزم كما قال النيب         
 ، وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق الصدق يهدي إىل الرب ، والرب يهدي إىل اجلنة        

)) حىت يكتب عند اهللا صديقاً    
 وكذلك األعمال السيئة بينها تصادق وتالزم كما قال يف          )١(

وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إىل الفجور ، وإن الفجور            ((: فـس هذا احلديث   ن
 )) ، وال يزال الرجل يكذب ، ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباً             يهدي إىل النار  

رضي اهللا تعاىل عنه ، وهداية الصدق مثل إعانة         بن مسعود   أخـرجاه يف الصـحيحني عن ا      
  . )٢(‘‘الصرب والصالة 

وهو أكرب العون على نيل كل مطلوب من ’’ :  رمحه اهللا عن الصرب  ويقـول ابن القيم   

 (#θãΖŠ: قال تعـاىل خـري الدنـيا واآلخرة ،        ÏètFó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$Î/ Ïο 4θn=¢Á9 $# uρ 4 $pκ®Ξ Î) uρ îο uÎ7s3s9 ωÎ) ’n? tã 

t⎦⎫ ÏèÏ±≈ sƒù: $#  )٤( ‘‘)٣(.  

الئكة اهللا   أن الصرب سبب يف دخول اجلنان ، والسالمة من النريان ، والسالم من م              -٤

≈  àM:  الواحد الديان ، قال تعاىل     ¨Ζ y_  5βô‰ tã  $pκtΞθè=äz ô‰ tƒ  ⎯ tΒ uρ  yxn=|¹  ô⎯ ÏΒ  öΝ ÎκÉ″ !$t/# u™  öΝ ÎγÅ_¨uρ ø— r& uρ 

öΝ ÎκÉJ≈ §ƒÍh‘ èŒuρ  (  èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# uρ  tβθ è=äz ô‰ tƒ  Ν Îκön=tã  ⎯ ÏiΒ  Èe≅ ä.  5>$ t/  ∩⊄⊂∪  íΝ≈ n=y™  / ä3ø‹n=tæ  $yϑÎ/  ÷Λ än ö y9 |¹  4  zΝ ÷èÏΨ sù  © t< ø) ãã 

Í‘# ¤$! $#  )وقال تعاىل    )٥ ،    :  …çµ ¯Ρ Î)  tβ% x.  ×,ƒÍsù  ô⎯ ÏiΒ  “ ÏŠ$t6Ïã  šχθä9θà) tƒ  !$sΨ −/ u‘  $̈Ψ tΒ# u™  öÏ øî $$sù  $uΖ s9 

$uΖ ÷Η xq ö‘ $# uρ  |MΡ r& uρ  ã öyz  t⎦⎫ ÏΗ ¿q¨ §9 $#  ∩⊇⊃®∪  ÷Λ èεθ ßϑè? õ‹ sƒªB $$sù  $‡ƒÍ÷‚Å™  #© ®L xm  öΝ ä. öθ|¡Σ r&  “ Íø. ÏŒ  ΟçFΖ ä. uρ  öΝ åκ÷] ÏiΒ 

šχθä3ysôÒs?  ∩⊇⊇⊃∪  ’ÏoΤÎ)  ãΝ ßγçF÷ƒu“ y_  tΠöθu‹ø9 $#  $yϑÎ/  (# ÿρ ã y9 |¹  öΝ ßγ̄Ρ r&  ãΝ èδ  tβρ â“ Í← !$x ø9 $#  )وقال تعاىل   )٦ ،   : 

                                 
 ) .٢٣٥ص (تقدم خترجيه ) ١(
 ) .٢/٢٢٦(الرد على البكري البن تيمية ) ٢(
 ) .٤٥(سورة البقرة آية رقم ) ٣(
 ) .٢/٣٣٠(مدارج السالكني البن القيم ) ٤(
 ) .٢٤-٢٣(سورة الرعد آية ) ٥(
 ) .١١١-١٠٩(سورة املؤمنون اآليات رقم ) ٦(



    ٤٤٦      الصـــرب __________________________________________________________  _____

 

t⎦⎪ Ï%©!$# uρ  šχθä9θà) tƒ  $sΨ −/ u‘  ó=yδ  $sΨ s9  ô⎯ ÏΒ  $uΖ Å_¨uρ ø— r&  $sΨ ÏG≈ §ƒÍh‘ èŒuρ  nο §è%  &⎥ ã⎫ ôã r&  $sΨ ù=yèô_$# uρ  š⎥⎫ É) −Fßϑù=Ï9  $·Β$tΒ Î) 

∩∠⊆∪  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&  šχ ÷ρ u“ øg ä†  sπ sùöäóø9 $#  $yϑÎ/  (#ρ ã y9 |¹  šχ öθ¤) n=ãƒuρ  $yγŠÏù  Zπ ¨ŠÏtrB  $̧ϑ≈ n=y™ uρ  ∩∠∈∪  š⎥⎪ Ï$Í#≈ yz  $yγŠÏù  4 

ôM sΨ Ý¡ xm # vs) tGó¡ ãΒ $YΒ$s) ãΒ uρ )١(.  

وتأمل كيف جعل جزاءهم على هذه األقوال املتضمنة        ’’ :  رمحه اهللا    يقـول ابن القيم   
م على سوء   للخضـوع والـذل واالستكانة هللا ، الغرفة والتحتية والسالم يف مقابلة صربه            

 .)٢(‘‘خطاب اجلاهلني هلم ، فبدلوا بذلك سالم اهللا ومالئكته عليهم 

  Ν: وقال تعاىل ßγ1u“ y_uρ $yϑÎ/ (#ρ ã y9 |¹ Zπ ¨Ζ y_ # XƒÍxmuρ )٣(.  

فلما كان يف الصرب الذي هو حبس النفس عن اهلوى          ’’ :  رمحه اهللا    يقـول ابن القيم   
  .)٤(‘‘خشونة وتضييق جازاهم على ذلك نعومة احلرير وسعة اجلنة 

وختاماً فالصرب من أجل األسباب الشرعية وأعظمها ، ولو مل يكن من ذلك إال كونه               
 النار لكفاه بذلك فضالً وشرفاً ، فكيف إذا انضم إىل ذلك            سبباً يف دخول اجلنة والنجاة من     

بقية مسبباته من اإلمامة يف الدين ، والنصر على األعداء  وغريها من مسبباته ، فإنه الفضل                 
 . الذي ما بعده فضل ، والشرف الذي ال يدانيه شرف 

                                 
 ) .٧٦-٧٤(سورة الفرقان آية رقم ) ١(
 ) .١٠٢ص (حادي األرواح البن القيم ) ٢(
. ن اآليات اليت فيها إثبات السببية       ، وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا هذه اآلية ضم         ) ١٢(سورة اإلنسان آية رقم     ) ٣(

 ) .٥/٣٦٥(منهاج السنة النبوية : انظر
 ) .٤٧٧ص (روضة احملبني البن القيم ) ٤(



 

 

 الفصل الثا�ي

 األسباب املنهي عنها وموقف 

 ابن تيمية منها

 : حث وفيه مبا

 . الشرك : املبحث األول 

 . السحر :  املبحث الثا�ي 

 .الكها�ة : املبحث الثالث 

 . البدع : املبحث الرابع 

 . األسباب الومهية : املبحث اخلامس 



    ٤٤٨          األسباب املنهي عنها_________________________________________________________  

 

 متهيد

بعد احلديث عن األسباب املشروعة وموقف شيخ اإلسالم رمحه اهللا منها ، أنتقل بعد              
 . وعة حقيقتها وسببيتها ، وموقف شيخ اإلسالم منها ذلك إىل الكالم يف األسباب املمن

وقـبل الـبحث يف هذه القضايا ينبغي أن يعلم أنه ليس كل ما كان سبباً كونياً جيوز           
تعاطيه ، فهناك كثري من األسباب الكونية احملرمة اليت ال جيوز فعلها ، فإن السرقة وهي حمرمة            

كفر بدين اإلسالم والدخول يف دين      قـد تكـون سـبباً يف رزق حيصل للسارق ، وكذا ال            
النصارى قد يكون سبباً ملال يعطونه إياه ، وكذلك الشرك قد يكون سبباً يف إعانة الشياطني                
للمشـرك  والسـحر قد يكون سبباً لقتل بعض الناس ، وأخذ أموال أناس آخرين ، وكذا                  

 . الكهانة والتنجيم وحنوها 

 الومهية ، وهي ما قد يظنه بعض الناس يف          ويلحـق تبعاً باألسباب املمنوعة األسباب     
أشـياء معينة أا سبب وليست كذلك كالنذر فبعض الناس يظن أن النذر سبب حيصل به                
بعـض األمـور املطلوبة للعبد ، وإن كان يف الواقع ليس سبباً ، وقضية السبب الومهي إمنا                  

لفعل ، بل إىل العالقة بني      اندرجت يف األسباب املمنوعة ألن املنع توجه فيها ليس إىل ذات ا           
 . ما يظن أنه سبب ومسببه 

ليس كل ما كان سبباً كونياً جيوز تعاطيه ، فإن          ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا         
قتل املسافر قد يكون سبباً ألخذ ماله وكالمها حمرم ، والدخول يف دين النصارى قد يكون                

الزور قد تكون سبباً ملال يؤخذ من املشهود له          حمرم ، وشهادة     )١(]هو[سبباً ملال يعطونه ، و    
وهـو حرام ، وكثري من الفواحش والظلم قد يكون سبباً لنيل مطالب وهو حمرم ، والسحر                 

 . والكهانة سبب يف بعض املطالب وهو حمرم 

                                 
 .ما بني املعكوفتني إضافة إىل النص حيتاج إليها الكالم املنقول ) ١(



    ٤٤٩          األسباب املنهي عنها_________________________________________________________  

 

وكذلك الشرك يف مثل دعوة الكواكب والشياطني وعبادة البشر قد يكون سبباً لبعض         
إن اهللا تعاىل حرم من األسباب ما كانت مفسدته راجحة على           املطالـب وهـو حمـرم ، ف       

  .)١(‘‘مصلحته ، وإن كان حيصل به بعض األغراض أحياناً 

والـبحث يف هذه القضايا يطول جداً ولذا سوف أقتصر على بعض تلك األسباب ،               
 :وسيكون الكالم يف هذه املسائل مندرجاً يف مخسة مباحث 

 . الشرك : املبحث األول 

 . السحر :  بحث الثاين امل

 .الكهانة : املبحث الثالث 

 . البدع : املبحث الرابع 

 . األسباب الومهية : املبحث اخلامس 

                                 
 ) .٢/٢٣٠(الرد على البكري البن تيمية ) ١(



 

 

 

 

 

 

 املبحث األول

 الشـــــرك



    ٤٥١   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

 الشــرك

يعتـرب الشـرك أخطر ما ميكن أن يقع فيه املسلم على اإلطالق ، وذلك نظراً لآلثار                 
ن من نتائجه إال عدم مغفرة اهللا عز وجل لصاحبه لكفى           اخلطـرية املترتبة عليه ، ولو مل يك       

 ¨βÎ) ©!$# Ÿω ãÏ: بـذلك ضـرراً ، يقول اهللا عز وجل         øótƒ βr& x8u ô³ç„ ⎯Ïµ Î/ ãÏ øótƒuρ $tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9¨sŒ 

⎯ yϑÏ9 â™ !$t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ õ8Î ô³ç„ «!$$Î/ Ï‰ s) sù #“ u yIøù$# $̧ϑøO Î) $̧ϑŠÏàtã )١(      ًويقـول أيضا ،  :  ¨βÎ) ©!$# Ÿω 
ãÏ øótƒ βr& x8u ô³ç„ ⎯Ïµ Î/ ãÏ øótƒuρ $tΒ šχρ ßŠ y7 Ï9¨sŒ ⎯ yϑÏ9 â™ !$t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ õ8Î ô³ç„ «!$$Î/ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n=|Ê 

# ´‰‹Ïèt/ )٢(.  

شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذا الباب ، فال         وقبل الشروع يف الشرك وسببيته وما قرره        
 .بد من تعريف الشرك وبيان أنواعه وأحكامه 

 : الشني والراء والكاف أصالن : جاء يف معجم مقاييس اللغة : الشرك يف اللغة 

يدل على مقارنة وخالف انفراد ، وهو الشركة ، وهو أن يكون الشيء بني              : أحدمها  
شاركت فالناً يف الشيء ، إذا صرت شريكاً له ،          : ، يقال اثـنني ال ينفـرد بـه أحـدمها          

 çµ:وأشـركت فالناً ، إذا جعلته شريكاً لك ، قال اهللا جل ثناؤه يف قصة موسى                ø. Î õ°r& uρ þ’Îû 

“ ÍøΒ r& )اجعلنا هلم شركاء يف     :اللهم أشركنا يف دعاء املؤمنني ، أي      :  ، ويقال يف الدعاء      )٣ 

 .ذلك ، وشِركت الرجلَ يف األمر أشِركه 

                                 
 ) .٤٨(سورة النساء آية رقم ) ١(
 ) .١١٦(النساء آية رقم سورة ) ٢(
 ) .٣٢(سورة طه آية رقم ) ٣(



    ٤٥٢   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

لَقَم الطريق ، وهو ِشراكة     : يدل على امتداد واستقامة ، فالشرك       : واألصـل اآلخر    
  . )١(أيضاً ، وشراك النعل مشبه هبذا ، ومنه شرك الصائد ، مسي بذلك المتداده

، فهو يطلق على ما فيه مشاركة بني        ومن هذا يتبني أن الشرك ضد التوحيد واالنفراد         
 .اثنني ال يستقل به أحدمها 

 .شرك أكرب ، وشرك أصغر : فينقسم الشرك إىل قسمني : أما يف االصطالح 

 . وهو تسوية غري اهللا تعاىل باهللا يف شيء من خصائصه  : الشرك األكرب: أوالً 

و ألوهيته ، أو شيء منها       فكل من سوى باهللا تعاىل غريه يف ربوبيته ، أو شيء منها ، أ             
أو يف صفاته وأفعاله ، أو شيء منها ، فقد وقع يف الشرك املخرج من امللة املوجب ملن مات                   

  «!$$s? βÎ) $̈Ζ: ومل يـتب منه اخللود يف النار ، ويدل على هذا قوله تعاىل             ä. ’Å∀ s9 5≅≈ n=|Ê A⎦⎫ Î7–Β 

∩®∠∪ øŒÎ) Ν ä3ƒÈcθ|¡ èΣ Éb> uÎ/ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ) ى )٢ ولـه تعال ∅  š:  ، وق ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚−Gtƒ ⎯ ÏΒ 

Èβρ ßŠ «!$# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκtΞθ™6Ïtä† Éb=ßsx. «!$# ( t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ (# ûθãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& ${6ãm °! 3  ) ٣(.  

ومن املعلوم أم إمنا سووهم به      ’’ : رمحه اهللا على هاتني اآليتني فيقول      يعلق ابن القيم  
سـبحانه يف احلـب والتأله والعبادة ، وإال فلم يقل أحد قط أن الصنم أو غريه من األنداد                   
مسـاٍو لرب العاملني يف صفاته ويف أفعاله ، ويف خلق السماوات واألرض ، ويف خلق عباده                 

 . ة يف احملبة والعبادة أيضا ، وإمنا كانت التسوي

وأضـل من هؤالء وأسوأ حاالً من سوى كل شيء باهللا سبحانه يف الوجود ، وجعله                
وجود كل موجود كامل أو ناقص ، فإذا كان اهللا قد حكم بالضالل والشقاء ملن سوى بينه                 

                                 
 ) .٣/٢٦٥(معجم مقاييس اللغة البن فارس : انظر) ١(
 ) .٩٨-٩٧(سورة الشعراء آية رقم ) ٢(
 ) .١٦٥(سورة البقرة آية رقم ) ٣(



    ٤٥٣   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

وبـني األصـنام يف احلب مع اعتقادهم تفاوت ما بني اهللا وبني خلقه يف الذات والصفات                 
فعـال ، فكيف مبن سوى اهللا باملوجودات يف مجيع ذلك ، وزعم أنه ما عبد غري اهللا يف                   واأل

  .)١(‘‘كل معبود 

ومما تقدم يتبني لنا أن املشركني األوائل إمنا سووا أصنامهم باهللا تعاىل يف احلب والعبادة            
 تلك  ال يف الـربوبية والصـفات واألفعال ، ولكن هذا ال يعين أن الشرك ال يكون إال يف                 

 كما هو حال املشركني -الصورة فقط ، بل كل من سوى اهللا تعاىل بغريه سواء يف األلوهية         
 أو يف الربوبية أو يف الصفات واألفعال ، فإنه يكون مشركاً الشرك األكرب الذي ال                -األوائل  

 .يغفر 

 : وهناك تعريفات أخرى للشرك وكلها تؤدي نفس املضمون ، فمنها

وأصل الشرك أن تعدل باهللا تعاىل      ’’ : شيخ اإلسالم رمحه اهللا بقوله     مـا أشار إليه      -١
خملـوقاته يف بعض ما يستحقه وحده ، فإنه مل يعدل أحد باهللا شيئا من املخلوقات يف مجيع                  

  .)٢(‘‘األمور ، فمن عبد غريه ، أو توكل عليه فهو مشرك به 

 : ف بينهما يف نقطتنيوهذا التعريف هو مبعىن التعريف السابق تقريباً ، واالختال

مت التعبري بكلمة تسوية يف التعريف السابق ، وهنا استعمل كلمة عدل وكالمها            : األوىل

⎪⎦ َ¢ΟèO t: مأخوذ من القرآن ، قال تعاىل Ï%©!$# (#ρ ãx x. öΝ ÎκÍh5uÎ/ šχθä9 Ï‰ ÷ètƒ )٣(.  

، وهي كلمة أعم من     ‘‘ غري اهللا   ’’ يف التعـريف السابق مت استعمال كلمة        : الثانـية 
، فهي تشمل كل ما سوى اهللا عز وجل من املوجودات واملعدومات            ‘‘ خملوقاته  ’’ : كلمة

واملمتـنعات فكـل من سوى باهللا تعاىل غريه يف أي من هذه األمور فقد وقع يف الشرك ،                   
                                 

 ) .٢٤٩ص (جالء األفهام البن القيم ) ١(
 ) .١/٣٤٤(االستقامة البن تيمية ) ٢(
 ) .١(ية رقم سورة األنعام آ) ٣(



    ٤٥٤   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

كلمـة خملوقاته فإنه ال يدخل يف التعريف من عدل باهللا املعدومـات            خبـالف التقيـيد ب    
واملمتنعات ؛ ألا ليست خملوقات ، وعلى هذا فيخرج شرك التعطيل من هذا التعريف فال               

 . يكون التعريف جامعاً 

وقـد أشـار شـيخ اإلسالم رمحه اهللا  إىل أن الشرك يدخل فيه العدل باملعدومات                 
 وأهل التمثيل   فال يوجد أحد من أهل التعطيل اجلهمية      ’’ : ه اهللا   واملمتـنعات ، يقـول رمح     

املشـبهة إال وفـيه نوع من الشرك العملي ؛ إذ أصل قوهلم فيه شرك وتسوية بني اهللا وبني                   
خلقـه ، أو بيـنه وبني املعدومات ، كما يسوى املعطلة بينه وبني املعدومات يف الصفات                 

تستلزم مدحاً وال ثبوت كمال ، أو يسوون بينه وبني الناقص من املوجودات             السلبية اليت ال    
يف صـفات الـنقص ، وكمـا يسـوون إذا أثبتوا هم ومن ضاهاهم من املمثلة بينه وبني                   
املخلـوقات يف حقائقهـا حىت قد يعبدوا فيعدلون برهبم ، وجيعلون له أنداداً ، ويسوون                

  .)١(‘‘املخلوقات برب العاملني 

وهو أن يتخذ من دون اهللا نداً حيبه كما         ’’ :  رمحه اهللا بقوله   مـا ذكره ابن القيم     -٢
  .)٢(‘‘حيب اهللا ، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آهلة املشركني برب العاملني 

 فهو يقتصر على بعض أنواعه      وهذا التعريف ال يدخل فيه مجيع أنواع الشرك األكرب ،         
 . فقط ، وهو الشرك يف األلوهية ، كما سيأيت يف أنواع الشرك األكرب 

  .)٣(‘‘أن جتعل هللا نداً ’’ :  عرف أيضاً بأنه -٣

 رضي اهللا عنه ، أنه قـال للنيب        وهـذا التعريف مأخوذ من حديث عبداهللا بن مسعود        
 :أن جتعل هللا نداً وهو خلقك  ((:  ؟ قالأي الذنب أعظم((

)١(.  

                                 
 ) .١٠/٥٥( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -التحفة العراقية البن تيمية ) ١(
 ) .١/٣٦٨(مدارج السالكني البن القيم ) ٢(
 ) .٢/١٥٣(وهذا تعريف الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن رمحه اهللا  كما يف الدرر السنية ) ٣(



    ٤٥٥   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

وهــذا التعريف غري مـانع ، فـإنه يدخل فيـه الشـرك األصغر ، فقـد قـال              
مـا : أجعلتين هللا نـداً ؟ قـل     ((:  ملن قـال لـه مـا شـاء اهللا وشـئت         الـنيب   

 ))شــاء اهللا وحده     
 فجعل قائل هذه العبارة مبثابة من جعل هللا نداً ، ومعلوم أن من قال         )٢(

 .مثل هذه العبارة ال يكون مشركاً باهللا تعاىل الشرك األكرب ، بل هو شرك أصغر 

 : أنواع الشرك األكرب 

اع التوحيد الثالثة ، فهناك شرك يف       وينقسم الشرك األكرب إىل ثالثة أنواع باعتبار أنو       
 .الربوبية ، وشرك يف األمساء والصفات ، وشرك يف األلوهية

وهو تسوية غري اهللا تعاىل باهللا يف ربوبيته أو شيء منها ،             : الشـرك يف الربوبية   : أوالً
 : وهو نوعان 

 . شرك التعطيل -١

 . شرك جعل بعض املخلوقات مستقلة بالفعل واإلحداث -٢

وهو شرك التعطيل ، فهو نفي وجود اهللا سبحانه وتعاىل ، أو ما يستلزم              : األولأمـا   
 : ذلك ، وهذا ينقسم إىل قسمني 

                                 

، ومسلم يف اإلميان  باب بيان كون        ) ٦٤٢٦(ح) ٢٤٩٨-٦/٢٤٩٧(الزناة  رواه البخاري يف احملاربني ، باب إمث        ) ١(
 .بلفظه  كالمها عن ابن مسعود ) ٨٦(ح) ١/٩٠(الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 

، والبخاري يف األدب املفرد كما يف       ) ٣٤٧ ،   ٢٨٣ ،   ٢٢٤ ،   ١/٢١٤(، وأمحد   ) ٢٦٦٩١(رواه ابن أيب شيبة     ) ٢(
ما شاء اهللا   : ، والنسائي يف الكربى يف عمل اليوم والليلة باب النهي أن يقال           ) ٧٨٣(ح) ١/٢٥٣(فضـل اهللا الصمد     

(ح) ١/٦٨٤(، وابن ماجة يف الكفارات باب النهي أن يقال ما شاء اهللا وشئت              ) ١٠٨٢٥(ح) ٦/٢٤٥(وشاء فالن   
جلح بن عبداهللا خمتلف فيه ،      يف إسناده األ  ) : ١/٦٨٤( ضمن السنن    -، وقال البوصريي يف زوائد ابن ماجة        ) ٢١١٧

ضـعفه اإلمام أمحد وأبو حامت والنسائي وأبوداود وابن سعد ، ووثقه ابن معني ويعقوب بن سفيان والعجلي ، وباقي                    
 . هذا إسناد حسن ) : ١٠٩٣(رجال اإلسناد ثقات ، وقال األلباين يف الصحيحة 
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: تعطيل املصنوع عن صانعه وخالقه ، كفرعـون عندما نفى الصانع إذ قال           :  أحدمها

  $tΒ uρ  > u‘  š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $#  )وقـال تعاىل خمرباً عنه أنه قال       )١ ،   :    tΑ$s%uρ  ãβöθtã öÏù  ß⎯≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ 

È⎦ ø⌠$#  ’Í<  % [nö |À  þ’Ìj? yè©9  àè=ö/ r&  |=≈ t7ó™ F{ $#  ∩⊂∉∪  |=≈ t7ó™ r&  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  yìÏ=©Ûr'sù  #’n<Î)  Ïµ≈ s9 Î)  4© y›θãΒ  ’ÏoΤÎ) uρ  …çµ ‘Ζ àß{ 

$\/ É‹≈ Ÿ2 4 )٢(.  

 وهـذا مرض خاص ال يكاد يقع عند بعض الناس إال عن عناد ومكابرة ؛ ألن اهللا عز                 
وجـل فطر اخللق كلهم على اإلقرار به وحمبته ، وفطرهم على ذلك  أعظم من فطرهم على            

  * ôM:  ، كمـا قـال تعاىل    المخلوقاتاإلقرار بغريه مـن     s9$s% óΟßγè=ß™ â‘ ’Îû r& «!$# A7 x© ÍÏÛ$sù 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( )٣(.  

وفرعون كان مستيقناً بوجود اهللا يف باطنه ، وإن كان يف الظاهر جيحده ، كما قال له                 

ــى  ‰ tΑ$s% ô: موسـ s) s9 |M ÷Η Í>tã !$tΒ tΑ u“Ρ r& Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ ωÎ) > u‘ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ uÍ← !$|Át/ )٤( ، 

 (#ρ:وقال تعاىل عنه وعن قومه  ß‰ ysy_uρ $pκÍ5 !$yγ÷FsΨ s) ø‹oK ó™ $# uρ öΝ åκß¦ àΡ r& $Vϑù=àß # vθè=ãæ uρ 4 )٦)(٥( . 

 القائلني بقدم العامل وأبديته ، وأنه مل يكن معدوماً          ومـن هذا شرك مالحدة الفالسفة     
أصـالً ، بـل مل يزل وال يزال ، واحلوادث بأسرها مستندة عندهم إىل أسباب ووسـائط                 

 . النفوس اقتضت إجيادها يسموا العقول و

                                 
 ) .٢٣(سورة الشعراء آية رقم ) ١(
 ) .٣٧-٣٦(سورة غافر آية رقم ) ٢(
 ) .١٠(سورة إبراهيم آية رقم ) ٣(
 ) .١٠٢(سورة اإلسراء آية رقم ) ٤(
 ) .١٤(سورة النمل آية رقم ) ٥(
، الصفدية البن   ) ١٠/٢٧٢ ،   ٩/١٢٢ ،   ٤٤٠ ،   ٨/٣٩(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية       : انظر فيما سبق    ) ٦(

 ) .٢/٢٧٠(، منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ١/٢٤٢(تيمية 
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ما مث خالق وخملوق ،     :  الذين يقولون  )١(ومنه أيضاً شرك طائفة من أهل وحدة الوجود       
ما هنا شيئان ، بل احلق املنـزه هو عني اخللق املشبه ، فحقيقة قوهلم نفي وجود                : ويقولون

  .  )٢(اهللا عز وجل

 املنتسبة إىل اإلسالم    )٣(ول هؤالء االحتادية  ق’’ : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا        
وكنت أبني أنه مذهبهم ، وأبني أنه حقيقة مذهب فرعون حىت حدثين            . هـو قول فرعون     

حنن على قول فرعون ، وهلذا يعظمون فرعون يف كتبهم          : الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال     
 . تعظيماً كثرياً 

نعاً للعامل خلق العامل ، وال أثبتوا رباً مدبراً للمخلوقات  وإمنا            فـإم مل جيعلـوا مث صا      
من عبده فقد عبد    : جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع ، وهلذا جوزوا عبادة كل شيء ، وقالوا            

اهللا ، وال يتصـور عـندهم أن يعـبد غـري اهللا ، فما من شيء يعبد إال وهو اهللا ، وهذه                       
  .)٤(‘‘ كـأجزاء اإلنسان أو صفاته الكائنـات عندهم أجزاؤه أو صفـاته

                                 
مذهب إحلادي ينص على أن اهللا تعاىل والعامل شيء واحد ، فكل شيء هو اهللا تعاىل ، وهو                  : وحـدة الوجـود   ) ١(

مذهب قدمي قالت به الربامهانية والرواقية واألفالطونية اجلديدة ، وقال به يف اإلسالم غالة الصوفية ، ومن أشهر رجاهلم        
جمموع فتاوى شيخ   : انظر. والصدر القونوي وعبد الكرمي اجليلي      ابـن عـريب الطائـي األندلسي وعمر بن الفارض           

، املعجم الفلسفي ) ٩٣١ ، ٣٧ص (، الكليات للكفوي ) ١٦ص (، الكافـية الشافية البن القيم   ) ٢/٩٨(اإلسـالم   
 ) . ٢١٢ص (، املعجم الفلسفي مع اللغة العربية ) ٢/٥٦٩(جلميل صليبا 

 ) .١٩٣ص ( البن القيم اجلواب الكايف: انظر فيما سبق) ٢(
االحتـاد عـند الصـوفية هو شهود وجود واحد مطلق من حيث أن مجيع األشياء موجودة بوجود ذلك الواحد                    ) ٣(

ويف كالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا املنقول آنفاً        ) . ١/٣٥(املعجم الفلسفي جلميل صليبا     : انظر. معدومـة يف أنفسـها      
 .  شرح موجز هلذا املذهب 

 ) .٦٣٢-٧/٦٣١( فتاوى شيخ اإلسالم جمموع) ٤(
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تعطيل الصانع عن كماله املقدس بتعطيل أمسائه : القسم اآلخر من أنواع شرك التعطيل      
 وحنوهم الذين   )١( والقرامطة وصـفاته ممـا يستلزم نفي ذاته ، وهذا كما فعل غالة اجلهمية            

  . )٢(إلثباتينفون أمساء اهللا وصفاته أو ينفون عنه النفي وا

إما التعطيل مثل تعطيل فرعون     : وأصل الشرك ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
موسى ، والذي حاج إبراهيم يف ربه خصم إبراهيم ، والدجال مسيح الضالل خصم مسيح               

 ، وإما اإلشراك وهو كثري يف األمم أكثر من التعطيل ، وأهله             اهلـدى عيسـى بن مرمي       
 . ء  خصوم مجهور األنبيا

 معطلة ومشركة ، لكن التعطيل احملض للذات قليل           وحممد   ويف خصوم إبراهيم    
وأمـا الكثري فهو تعطيل صفات الكمال وهو مستلزم لتعطيل الذات ، فإم يصفون واجب               

  .)٣(‘‘الوجود مبا يوجب أن يكون ممتنع الوجود 

د اخلالق أو نفي    كيف يكون التعطيل من الشرك مع أن التعطيل نفي وجو         : فـإن قيل  
 أمسائه وصفاته  ؟

فاجلواب أن يف التعطيل تسوية بني اهللا تعاىل وبني املعدومات واملمتنعات ، ومن هاهنا              
كان التعطيل والشرك متالزمان ، فكل معطل مشرك ، وكل مشرك معطل ، لكن ال يستلزم                

وبصفاته لكن عطل   الشرك أصل التعطيل ، بل قد يكون املشرك مقراً باخلالق سبحانه وتعاىل             
 . )٤(حق التوحيد

                                 
هـم أتباع محدان القرمطي ، كان داعية إىل مذهب الباطنية ، وضل بسببه خلق كثري ، وظهر هو وأتباعه عـام                     ) ١(

 هـ ، فقتلوا املسلمني يف احلرم ،        ٣١٧ هـ يف خالفة املعتصم ، واستولوا على بعض البالد ، ودخلوا مكة عام               ٢٨١
، البداية  ) ١٠١ص  (تلبيس إبليس البن اجلوزي     : انظر.  هـ   ٣٣٩ود وأخذوه ، ومل يعاد إال سنة        واقتلعوا احلجر األس  
 ) .٧٩ص (، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي ) ٢٢٣ ، ١٦٢-١١/١٦٠(والنهاية البن كثري 

 ) .١٩٣ص (اجلواب الكايف البن القيم : انظر فيما سبق ) ٢(
 ) .١٠/٢٨٩(درء التعارض : ، وانظر) ٣/٢٩٢(منهاج السنة النبوية ) ٣(
، درء  ) ١٠/٥٥( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -التحفة العراقية يف األعمال القلبية      : انظـر فـيما سـبق      ) ٤(

 ) .١٩٣-١٩٢ص (، اجلواب الكايف البن القيم ) ١٠/٢٨٩(التعارض البن تيمية 
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إثبات فاعل مستقل غري اهللا عز وجل ،        : والنوع الثاين من أنواع الشـرك يف الربوبية        
وذلـك كشـرك أهل التنجيم الذين جيعلون األفالك مستقلة بإحداث احلوادث ، وكشرك              

 الذين  االستقالل ، وكشرك املعتزلة    الذين جيعلون الطبائع مؤثرة بذاا على جهة         الطبائعـية 
 .جيعلون العبد خالقاً ألفعاله 

وهـذا النوع يرتبط مبوضوع األسباب بصورة جذرية ، فكل من نسب إىل األسباب              
تـأثرياً معيـناً علـى وجـه االستقالل فقد وقع يف هذا الشرك ، ألنه ال فاعل على سبيل                    

 غريه إال اهللا عز وجل ، فهو سبحانه الغين بذاته ، وما سواه              االسـتقالل من غري احتياج إىل     

#$! ª:فقـري إليه بذاته ، قال تعاىل       uρ © É_ tóø9 $# ÞΟçFΡ r& uρ â™ !# us) à ø9 $# 4 )فمن جعل غري اهللا مستقالً       )١ ، 

 . له مساوياً هللا عز وجل يف شيء من ربوبيته بالفعل والتأثري فقد جع

إثبات فاعل  ’’ :  عن الشرك يف الربوبية هو       شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا     يقـول   
مستقل غري اهللا ، كمن جيعل احليوان مستقالً بإحداث فعله ، وجيعل الكواكب أو األجسام               

قالً بشيء من األحداث ، فهؤالء      الطبيعية أو العقول أو النفوس أو املالئكة أو غري ذلك مست          
حقيقة قوهلم تعطيل احلوادث عن الفاعل ، فإن كل ما يذكرونه من فعل هذه الفاعالت أمر                
حـادث يفتقـر إىل حمدث يتم به إحداثه ، وأمر ممكن ال بد له من واجب يتم به وجوده ،           

م به حدوث وكـل مـا سوى اخلالق القدمي الواجب الوجود بنفسه مفتقر إىل غريه ، فال يت       
حادث وال وجود ممكن ، ومجهور العرب مل يكن شركها من هذا الوجه ، بل كانت مقرة                 

 .)٢(‘‘بأن اهللا خالق كل شيء وربه ومليكه 

 يعطل  شرك من جعل معه إهلاً آخر ومل      : النوع الثاين ’’ :  رمحه اهللا    ويقـول ابن القيم   
أمساءه وربوبيته وصفاته ، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثالثة فجعلوا املسيح إهلاً وأمه              

 .إهلاً 

                                 
 ) ٣٨(سورة حممد آية رقم ) ١(
 ) .٢٨٢-٣/٢٧٧(منهاج السنة النبوية : ، وانظر) ٣٩١- ٧/٣٩٠(لنقل درء تعارض العقل وا) ٢(
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 القائلني بإسناد حوادث اخلري إىل النور وحوادث الشر إىل          )١(ومـن هذا شرك اوس    
 .الظلمة 

يوان هو الذي خيلق أفعال نفسه ، وأا حتدث          القائلني بأن احل   ومن هذا شرك القدرية   
  ... بدون مشيئة اهللا وقدرته وإرادته ، وهلذا كانوا من أشباه اوس

ومن هذا شرك كثري ممن يشرك بالكواكب العلويات ، وجيعلها أرباباً مدبرة ألمر هذا              
 .وغريهم  )٢(العامل كما هو مذهب مشركي الصابئة

 .ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغريهم 

ومـن هـؤالء من يزعم أن معبوده هو اإلله على احلقيقة ، ومنهم من يزعم أنه أكرب                  
اآلهلة ، ومنهم من يزعم أنه إله من مجلة اآلهلة ، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه واالنقطاع                  

                                 
إم من القائلني باألصلني النور والظلمة ، والنور أزيل والظلمة حمدثة            : اختلف املصنفون يف الفرق يف شأم فقيل      ) ١(

 : آخر ؟ وهم فرق    ، وهلم اختالف يف سبب حدوثها أمن النور حدثت أمن شيء           وهـذا هو الفرق بينهم وبني الثنوية      
إم كانوا يف األصل من الثنوية أصحاب النور والظلمة فانتقلوا إىل           : ، وقيل  فمـنهم الكيومرثية والزروانية والزردشتية    

القول بيزادن وأهرمن ، وأقروا حبدوث أهرمن ، ودانوا بعبادة النار دعاهم إليها زرادشت يف أيام كشتاسب وإسفنديار                   
أصول اإلميان  : انظر .ظمون األنوار والنريان واملاء واألرض ، وهلم شرائع يصريون إليها           لكـنهم علـى كل تقدير يع      

(، امللل والنحل للشهرستاين     ) ١/٨٨(، البدء والتأريخ للمقدسي     ) ١/٨٦(،  الفصل البن حزم      ) ٢٥٧ص  (للبغدادي  
 ) .٢/٣٥٧ (، إغاثة اللهفان البن القيم) ٢٣٦-١/٢٣٣
من األمم الكبار ، يقرون أن للعامل صانعاً فاطراً حكيماً مقدساً عن العيوب والنقائص ، مث                أمة كبرية   : الصـابئة   ) ٢(

منهم من يقر بالنبوات مجلة ويتوقف يف التفصيل ، ومنهم من يقر هبا مجلة وتفصيالً ، ومنهم من ينكرها مجلة وتفصيالً                      
حلنيفية ، ومنهم صابئة مشركون ، فهؤالء يعظمون       فهؤالء شاركوا أهل اإلسالم يف ا      ،   وهم فرق ، فمنهم صابئة حنفاء     

والربوج اإلثين عشر ، ويصوروا يف هياكلهم ، ويتخذون هلا أصناماً ختصها ، وهلا عندهم عبادات     الكـواكب السبعة  
خمصوصـة ودعـوات خمصوصة، وزعموا أنه ال سبيل إىل الوصول إىل اهللا إال بالوسائط الروحانية القريبة منه ، ومنهم           

فالسـفة الذين ال دين هلم ، بل يأخذون من كل دين حماسن ما دلت عليه عقوهلم ، وخيرجون من قبيح ما هم عليه                        ال
، الربهان  ) ٨-٢/٦ ،   ٢٣١-١/٢٣٠(امللل والنحل للشهرستاين    : انظر .قـوالً وعمـالً ، فال يتقيدون مبلة وال حنلة           

  .)٣٦٢-٢/٣٥٩(، إغاثة اللهفان البن القيم ) ٩٣ص (للسكسكي 



    ٤٦١   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

زعم أن معبوده األدىن يقربه إىل املعبود الذي هو فوقه           إليه أقبل عليه واعتىن به ، ومنهم من ي        
والفـوقاين يقـربه إىل مـن هو فوقه ، حىت تقربه تلك اآلهلة إىل اهللا سبحانه ، فتارة تكثر                    

  .)١(‘‘الوسائط وتارة تقل 

 رمحه اهللا تعليقاً على     )٢(ويقـول الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عد الوهاب           
ويلتحق به من وجه شرك غالة عباد القبور الذين يزعمون          : قلت’’ : السابق كالم ابن القيم  

أن أرواح األولياء تتصرف بعد املوت ، فيقضون احلاجات ، ويفرجون الكربات ، وينصرون             
هـذه من خصـائص   مـن دعـاهم ، وحيفظون من التجأ إليهم ، والذ حبماهم ، فـإن               

  .)٣(‘‘الربوبية 

وهو تسوية غري اهللا تعاىل باهللا يف صفاته أو أفعاله           : ثانياً الشرك يف األمساء والصفات    
 : أو شيء منها ، وهذا ينقسم إىل قسمني 

يد كيدي ، ومسع كسمعي ،      : تشـبيه اخلالق باملخلوق ، كمن يقول      : القسـم األول  
وهو شرك املشبهة ، فقد سووا بني اهللا تعاىل وبني          وبصـر كبصري ، واستواء كاستوائي ،        

 . خلقه يف صفاته وأفعاله 

إن علم اهللا كعلمي ، أو قدرته كقدريت ،         : فمن قال ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    
أو كالمه مثل كالمي ، أو إرادته وحمبته ورضاه وغضبه مثل إراديت وحمبيت ورضائي وغضيب                

                                 
 ) .١٩٤-١٩٣ص (اجلواب الكايف البن القيم ) ١(
 هـ  أخذ العلم عن مجاعة ، صنف         ١٢٠٠عـامل وإمام من أئمة الدعوة السلفية اإلصالحية ، ولد بالدرعية سنة             ) ٢(

، األعالم  ) ١/٢١٢(عنوان اد البن بشر     : انظر.  هـ   ١٢٣٣بعض املصنفات منها تيسري العزيز احلميد ، تويف سنة          
 ) .٣/١٢٩(لي للزرك

 ) .٤٤ص (تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبداهللا ) ٣(



    ٤٦٢   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

توائي ، أو نزوله كرتويل ، أو إتيانه كإتياين ، وحنو ذلك فهذا             أو اسـتواؤه على العرش كاس     
  .)١(‘‘قد شبه اهللا ومثله خبلقه ، تعاىل اهللا عما يقولون ، وهو ضال خبيث مبطل بل كافر 

تسمية الصنم إهلاً ، واشتقاق أمساء لآلهلة الباطلة من أمساء اهللا عز وجل ،              : القسم الثاين 
والالت من اإلله على أحد القولني ،  فسموا أصنـامهم هبا ،            كاشتقاق العزى من العزيز ،      

™  ¬!uρ â: وأســماء اهللا تعاىل احلسىن خمتصة به كمـا قـال تعاىل          !$oÿ ôœF{ $# 4© o_ ó¡ çtù: $# çνθ ãã ôŠ$$sù 

$pκÍ5 ( )ىل ، وقال تعا   )٢ : ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ã&s! â™ !$yϑó™ F{ $# 4© o_ ó¡ çtù: $# )وقال تعاىل   )٣ ،  : È≅ è% 

(#θãã ôŠ$# ©!$# Íρ r& (#θãã ôŠ$# z⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ( $wƒr& $̈Β (#θãã ô‰ s? ã&s# sù â™ !$yϑó™ F{ $# 4© o_ ó¡ çtù: $# 4 )فمـن مسى غريه     )٥)(٤ ،

بأمسائـه على الوجه الذي خيتص به فقد جعل ذلك املسمى مساوياً هللا عز وجل ، ووقع يف                  
 . مساء والصفات شرك األ

وهذه جعلوها شركاء له تعبد     ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن أصنام املشركني         
إن الالت من اإلله ، والعزى من العزيز ،         : من دونه ، ومسوها بأمسائه مع التأنيث ، كما قيل         

ء اليت فيها   ومـناة مـن منى يمىن إذا قدَّر ، وكانوا يسموا الربة ، وهم مسوها هبذه األمسا                
 باإلهلية والعزة والتقدير والربوبية ، وهي أمساء مسوها هم وآباؤهم ما أنزل اهللا              )٦(وصفها هلا 

                                 
 ) .١١/٤٨٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 ) .١٨٠(سورة األعراف آية رقم ) ٢(
 ) .٨(سورة طه آية رقم ) ٣(
 ) .١١٠(سورة اإلسراء آية رقم ) ٤(
، تيسري العزيز ) ١/١٦٩(، بدائع الفوائد البن القيم ) ٣٩-١/٣٨(بن القيم مدارج السالكني ال: انظـر فيما سبق  ) ٥(

٢(، توضيح املقاصد وتصحيح القواعد للشيخ أمحد بن إبراهيم بن عيسى            ) ٤٤ص  (احلميد للشيخ سليمان بن عبداهللا      
 . ) ١٧ص (، القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن للشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا ) ٢٥٣/
 . هلا : كذا باألصل ولعل الصواب حذف كلمة ) ٦(



    ٤٦٣   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

 فإن اهللا تعاىل مل يأمر أحدا بأن يعبد أحداً غريه ،            - أي من كتاب وحجة      -هبا من سلطان    
  .)١(‘‘ومل جيعل لغريه شركاء يف إهليته 

 يف الشرك ليس ألجل التسمية فقط بل ملا          ومـن هـذا الـنص يتبني لنا أن وقوعهم         
 تلك األمساء من أوصاف خيتص هبا اهللا عز وجل ، وال ريب أن من               - مع ذلك    -تتضـمنه   

 . فعل ذلك فإنه يكون مشركاً الشرك األكرب 

وهو تسوية غري اهللا تعاىل باهللا يف العبادة ، أو شيء منها ،              : ثالثاً الشرك يف األلوهية   
 ، فإن هذا يتضمن تسوية لغري اهللا        )٢( صرف أي عبادة لغري اهللا عز وجل       وبعـبارة أخرى هو   

  .)٣(عز وجل به فيما جيب له وحده من أنواع العبادة

 ، وهم الذين    وهـذا الشرك هو الذي وقعت فيه أكثر األمم السابقة من قوم نوح              
ذين بعث فيهم نبينا  ، إىل مشركي العرب يف اجلاهلية ال     ابتدعوه ، إىل قوم نيب اهللا إبراهيم        

 ، وهو الشرك الذي وقع فيه كثري من الناس قبل زمن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه                 حممد  
 .اهللا وبعده ، كما هو حاصل يف زماننا هذا من عباد القبور 

فأما الشرك يف اإلهلية فهو أن جيعل هللا نداً ، أي مثالً            ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
بته أو خوفه أو رجائه أو إنابته ، فهذا هو الشرك الذي ال يغفره اهللا إال                  يف عبادته أو حم   

≅    :  بالتوبة منه ، قال تعاىل     è%  z⎯ƒÏ%©# Ïj9  (# ÿρ ãx Ÿ2  βÎ)  (#θßγtG⊥ tƒ  öx øóãƒ  Οßγs9  $̈Β  ô‰ s%  y# n=y™  )٤(  ، 

 مشركي العرب ؛ ألم أشركوا يف اإلهلية ، قال اهللا           وهذا هو الذي قاتل عليه رسول اهللا        

∅  š:تعاىل ÏΒ uρ  Ä¨$̈Ζ9 $#  ⎯ tΒ  ä‹ Ï‚−Gtƒ  ⎯ ÏΒ  Èβρ ßŠ  «!$#  # YŠ# y‰Ρ r&  öΝ åκtΞθ™6Ïtä†  Éb=ßsx.  «!$#  (  t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ  (# ûθãΖ tΒ# u™ 

                                 
 ) .٧/٣٦٦(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ١(
 ) .٥٧ص (القول السديد البن سعدي : انظر) ٢(
، القول السديد   ) ٢٦٦ص  ( ضمن جمموعة التوحيد     -تسع رسائل يف التوحيد للشيخ حممد بن عبدالوهاب         : انظر) ٣(

 ) .١١٥ص (احلق الواضح املبني البن سعدي ، ) ٢٩ص (البن سعدي 
 ) .٣٨(سورة األنفال آية رقم ) ٤(



    ٤٦٤   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

‘‰ x© r&  ${6ãm  °!  3  )اآليـة ، وقالوا   )١   :  $tΒ  öΝ èδ ß‰ ç6÷ètΡ  ωÎ)  !$tΡθ ç/ Íhs) ã‹Ï9  ’n<Î)  «!$#  #’s∀ ø9 ã—  )اآلية ،   )٢ 

≅    Ÿ:  وقالوا yèy_r&  sπ oλÎ;Fψ $#  $Yγ≈ s9 Î)  # ´‰ Ïn¨uρ  (  ¨βÎ)  # x‹≈ yδ  í™ ó© y ś9  Ò>$ yfãã  )٣(   وقال تعاىل ،   :    $u‹É) ø9 r& 

’Îû  tΛ ©⎝ yγy_  ¨≅ ä.  A‘$ ¤ Ÿ2  7‰ŠÏΖ tã  )إىل قوله     )٤ ،   “ Ï%©!$#  Ÿ≅ yèy_  yìtΒ  «!$#  $·γ≈ s9 Î)  uyz# u™  çν$u‹É) ø9 r'sù  ’Îû 

É># x‹ yèø9 $# Ï‰ƒÏ‰ ¤±9 $# )٥( .  

ستة يف األرض ، وواحداً يف السماء ،        :   قال ))  كم تعبد ؟    ((:  )٦( حلصني وقال النيب   
أال تسلم    ((:  الذي يف السماء ، قال    :   قال ))فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك ؟         ((:  الق

)) اللهم أهلمين رشدي وقين شر نفسي ((:  ، فأسلم ، فقال النيب قل)) فأعلمك كلمات
)٧(.  

⎦  :  وأما الربوبية فكانوا مقرين هبا قال اهللا تعاىل         Í. s!uρ  ΟßγtFø9 r'y™  ô⎯ ¨Β  t, n=yz  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

uÚ ö‘ F{ $# uρ   ∅ ä9θà) u‹s9  ª!$#  4  )وقال  )٨ ،   :  ≅ è%  Ç⎯ yϑÏj9  ÞÚ ö‘ F{ $#  ⎯ tΒ uρ  !$yγŠÏù  βÎ)  óΟçFΖ à2  šχθßϑn=÷ès? 

∩∇⊆∪  tβθ ä9θà) u‹y™  ¬!  4  )إىل قوله  )٩   :  4’̄Τr'sù  šχρ ãysó¡ è@  )منهم قط أن     ، وما اعتقد أحد    )١٠ 

                                 
 ) .١٦٥(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .٣(سورة الزمر آية رقم ) ٢(
 ) .٥(سورة ص آية رقم ) ٣(
 ) .٢٤(سورة ق آية رقم ) ٤(
 ) .٢٦(سورة ق آية رقم ) ٥(
االستيعاب : انظر.  روى عنه ابنه حديثاً يف إسالمه ويف الدعاء          حصـني بن عبيد اخلزاعي ، والد عمران بن حصني ،          ) ٦(

 ) .١٧٠ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ١/٣٣٦(، اإلصابة البن حجر ) ١/٣٣٢(البن عبدالرب 
كالمها مع ) ١٠٨٣٢-١٠٨٣٠) (٢٤٧-٦/٢٤٦(، والنسائي يف الكربى يف عمل اليوم والليلة ) ٤/٤٤٤(رواه أمحد ) ٧(

بنحوه  ) ٣٤٨٣(ح) ٥/٤٨٥(اظه بدون األسئلة يف أوله ، والترمذي يف الدعوات باب جامع الدعوات ،              اخـتالف يف ألف   
هذا حديث غريب ، وقال     : وقال الترمذي  . بنحوه كلهم عن عمران بن حصني       ) ١٨/١٧٤(والطـرباين يف الكـبري      

وسنده : وقال عن رواية النسائي    . إسناده صحيح   : عن رواية أمحد والنسائي     ) ١/٣٣٦(احلـافظ ابـن حجر يف اإلصابة        
 .  صحيح من الطريقني  

 ) .٣٨(سورة الزمر آية رقم ) ٨(
 ) .٨٥-٨٤(سورة املؤمنون آية رقم ) ٩(
 ) .٨٩(سورة املؤمنون آية رقم ) ١٠(



    ٤٦٥   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

األصنام هي اليت تنـزل الغيث وترزق العامل وتدبره ، وإمنا كان شركهم كما ذكرنا اختذوا               
من دون اهللا أنداداً حيبوم كحب اهللا ، وهذا املعىن يدل على أن من أحب شيئاً من دون اهللا                   

  (#θä9$s%  öΝ:  كما حيب اهللا تعاىل فقد أشرك ، وهذا كقوله         èδ uρ  $pκÏù  tβθ ßϑÅÁtFøƒs†  ∩®∉∪  «!$$s?  βÎ) 

$̈Ζ ä.  ’Å∀ s9  5≅≈ n=|Ê  A⎦⎫ Î7–Β  ∩®∠∪  øŒÎ)  Ν ä3ƒÈcθ|¡ èΣ  Éb> uÎ/  t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $#  )وكذا من خاف أحداً كما خياف       )١ 

  .)٢(‘‘اهللا أو رجاه كما يرجو اهللا وما أشبه ذلك 

شرك يف العبادة والتأله ، شرك يف الطاعة واالنقياد ،          : والشرك يف األلوهية ثالثة أنواع      
 . شرك يف اإلميان والقبول 

اإلشراك يف هذه األمة أخفى     ’’ :  هذه األنواع فقال   وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا     
شرك يف العبادة والتأله ، وشرك يف الطاعة واالنقياد ،          : مـن دبيب النمل ، دع جليله وهو       

  .)٣(‘‘وشرك يف اإلميان والقبول 

وهو أنواع كثرية جداً يتنوع حبسب أنواع        : شـرك العبادة والتأله   : الـنوع األول    
 : صرف شيئاً منها لغري اهللا تعاىل فقد وقع يف هذا الشرك ، فمن ذلكالعبادات ، فكل من 

? ’n: الـتوكل علـى غري اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا ، قال تعاىل               tã uρ «!$# È≅ ª. uθtGuŠù=sù 

tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# )٤( .  

خلوف ، وهو أن خياف العبد غري اهللا أن يصيبه مبكروه مبشيئته وقدرته وإن مل               ومـنه ا  

 Ÿξsù öΝ: يباشره قال تعاىل èδθ èù$y‚s? Èβθ èù% s{uρ βÎ) Λ ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ –Β )٥( .  

                                 
 ) .٩٨-٩٦(سورة الشعراء آية رقم ) ١(
 ) .٩٢-١/٩١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
 ) .١/٩٧(املصدر السابق ) ٣(
 ) .١٢٢(سورة آل عمران آية رقم ) ٤(
 ) .١٧٥(سورة آل عمران آية رقم ) ٥(



    ٤٦٦   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

≅  Èe: جود ، قال تعاىلومنه الصالة والركوع والس |Ásù y7 În/ uÏ9 öutùΥ $# uρ )١( .  

 tβθ: ومنه النذر ، قال تعاىل èùθãƒ Í‘ õ‹ ¨Ζ9 $$Î/ tβθ èù$sƒs†uρ $YΒ öθtƒ tβ% x. …çν • Ÿ° # [ÏÜtGó¡ ãΒ )٢( .  

≅ ö: ومنــه الذبح ، قـال تعـاىل     è% ¨βÎ) ’ÏAŸξ|¹ ’Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$u‹øtxΧuρ †ÏA$yϑtΒ uρ ¬! Éb> u‘ 

t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# )٣( .  

#) : ومـنـه الـتوبـة ، قـال تعاىل       ûθç/θè? uρ ’n<Î) «!$# $·èŠÏΗ sd tµ •ƒr& šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ö/ ä3̄=yès9 

šχθßsÏ=ø è? )٤( .  

 ¢ΟèO (#θàÒø): ومـنـه الطـواف ، قـال تعاىل        u‹ø9 öΝ ßγsWx s? (#θèùθã‹ø9 uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹ çΡ (#θèù§θ©Üu‹ø9 uρ 

ÏM øŠt7ø9 $$Î/ È,Š ÏFyèø9 $# )٦)(٥( . 

 : ادة والتأله ثالثة ولكن أبرز أنواع الشرك يف العب

وهو أن حيب غري اهللا كما حيب اهللا عز وجل ، فمن فعل              : النوع األول شرك احملبة   
ذلـك فقـد جعل حمبوبه نداً هللا تعاىل ، ويستوي يف هذا األمر مجيع احملبوبات من األصنام                  

 . قليل واألوثان والطواغيت والنساء واألوالد واملال واجلاه وغريها ، على تفصيل سيأيت بعد

                                 
 ) .٢(سورة الكوثر آية رقم ) ١(
 ) .٧(سورة اإلنسان آية رقم ) ٢(
 ) .١٦٢(سورة األنعام آية رقم ) ٣(
 ) .٣١(سورة النور آية رقم ) ٤(
 ) .٢٩(سورة احلج آية رقم ) ٥(
 ) .٤١-٤٠ص (ميد للشيخ سليمان بن عبداهللا بن حممد بن عبدالوهاب تيسري العزيز احل: انظر فيما سبق ) ٦(



    ٤٦٧   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

فمن أحب شيئاً منها كما حيب اهللا عز وجل ، فقد صرف هلا شيئاً من العبودية اليت ال                  

∅ š: جيوز أن تصرف إال هللا ، وجعلهـا بذلك نداً هللا عز وجل ، قال تعـاىل          ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# 

⎯ tΒ ä‹ Ï‚−Gtƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκtΞθ™6Ïtä† Éb=ßsx. «!$# ( t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ (# ûθãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& ${6ãm °! 3 )١(.  

وحقيقة العبودية هي كمال احلب مع كمال الذل كما تقدم ذلك يف املبحث السابق ،               
 .وهلذا من صرف هذا احلب لغري اهللا عز وجل ، فقد صار مشركاً عابداً لذلك احملبوب 

وكل شرك يف هذا العامل فأوله ومبدؤه من احملبة ، وهلذا يعترب شرك احملبة األصل الذي                
قامـت علـيه عبادة املشركني ، وهو أصل ملا سواه من أنواع الشرك األخرى ، فإنه لوال                  

 .وثان والطواغيت وحنوها ما عبدوها من دون اهللا عز وجل حمبتهم لألصنام واأل

فمن أحب خملوقاً مثل ما حيب اخلالق فهو مشرك ،          ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا        
وجيـب الفرق بني احلب يف اهللا ، واحلب مع اهللا ، فاألول من متام حمبة اهللا تعاىل وتوحيده ،                    

 . والثاين شرك 

، هو احملبوب لـه بذاته ، وحيب ما حيبه الرب تعاىل تبعاً حملبته              يكون هللا تعاىل    : فاألول
 رضي اهللا تعاىل    )٢( وكتابه وعباده املؤمنني كما يف الصحيحني عن أنس        فـيحب رسوله    

ثالث من كن فيه وجد ن حالوة اإلميان من كان اهللا و             ((:  أنه قال  عـنه عـن النيب      
 ومن كان حيب املرء ال حيبه إال هللا تعاىل ومن كان يكره أن              ب إليه مما سوامها   رسـوله أح  

)) يرجع إىل الكفر بعد إذ أنقذه اهللا تعاىل منه كما يكره أن يلقى يف النار
)٣( . 

                                 
 ) .١٦٥(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ، خدمه عشر سنني ، دعا له        أنـس بـن مالك بن النضر األنصاري اخلزرجي ، أبو محزة ، خادم رسول اهللا                 ) ٢(

االستيعاب البن عبد   : انظر.  هـ   ٩٣: قيل ، و  ٩٢: وقيل ٩١سنة  : بكثرة املال والولد ، اختلف يف تاريخ وفاته فقيل        
 ) .١١٥ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ١/٨٤(، اإلصابة البن حجر ) ١/٤٤(الرب 

 ) .٤٠٧ص(تقدم خترجيه ) ٣(



    ٤٦٨   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

ه ، ال ألجل اهللا تعاىل      وأمـا احلـب مع اهللا تعاىل فهو الذي حيب حمبوباً يف قلبه لذات             
  .)١(‘‘كحب املشركني أندادهم 

إن اهللا جبل عباده على حب الشهوات من النساء والبنني والذهب والفضة            :  فإن قيل 

⎯    z:  واخليل املسومة واألنعام واحلرث ، كما قال تعاىل        Îiƒã—  Ä¨$̈Ζ= Ï9  =ãm  ÏN¨uθyγ¤±9 $#  š∅ ÏΒ 

Ï™ !$|¡ ÏiΨ9 $#  t⎦⎫ ÏΖ t6ø9 $# uρ  ÎÏÜ≈ sΨ s) ø9 $# uρ  Ïο usÜΖ s) ßϑø9 $#  š∅ ÏΒ  É=yδ ©%! $#  Ïπ ÒÏ ø9 $# uρ  È≅ ø‹y‚ø9 $# uρ  Ïπ tΒ §θ|¡ ßϑø9 $#  ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# uρ 

Ï^ öysø9 $# uρ  3  y7 Ï9¨sŒ  ßì≈ tFtΒ  Ïο 4θu‹ysø9 $#  $u‹÷Ρ ‘‰9 $#  (  ª!$# uρ  …çν y‰Ψ Ïã  Ú∅ ó¡ ãm  É>$ t↔ yϑø9 $#  )فهل يدخل يف     )٢  

 هذا شيء من الشرك ؟ 

فاجلـواب فيه تفصيل ، فقد تكون هذه احملبة شركية ، وقد تكون قربة وطاعة ، وقد                 
تكـون من املباحات ، وقد تكون من احملرمات وليست شركاً أكرب حبسب ما قام يف قلب                 

  .العبد من التعظيم واخلوف والرجاء وحنوها جتاه هذه األمور

: نوعان... احلب مع اهللا    ’’ : ويفصـل العالمة ابن القيم رمحه اهللا هذه القضية فيقول         
نـوع يقدح يف أصل التوحيد وهو شرك ، ونوع يقدح يف كمال اإلخالص وحمبة اهللا وال                 

 .خيرج من اإلسالم 

∅ š: كمحبة املشركني ألوثام وأندادهم قال تعاىل     : فاألول ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚−Gtƒ 

⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκtΞθ™6Ïtä† Éb=ßsx. «!$# ( t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ (# ûθãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& ${6ãm °! 3 )ؤالء املشركون   وه )٣

حيـبون أوثام وأصنامهم وآهلتهم مع اهللا كما حيبون اهللا ، فهذه حمبة تأله ومواالة ، يتبعها                 
اخلـوف والرجاء والعبادة والدعاء ، وهذه احملبة هي حمض الشرك الذي ال يغفره اهللا ، وال                 

              م وحماربتهم ،   يـتم اإلميان إال مبعاداة هذه األنداد ، وشدة بغضها ، وبغض أهلها ، ومعادا
                                 

 ) .٢/٣٤٧(الرد على البكري البن تيمية ) ١(
 ) .١٤(سورة آل عمران آية رقم ) ٢(
 ) .١٦٥( آية رقم سورة البقرة) ٣(



    ٤٦٩   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

وبـذلك أرسل اهللا مجيع رسله ، وأنزل مجيع كتبه ، وخلق النار ألهل هذه احملبة الشركية ،                  
وخلق اجلنة ملن حارب أهلها وعاداهم فيه ويف مرضاته ، فكل من عبد شيئا من لدن عرشه                 

كان ، وال   إىل قرار أرضه ، فقد اختذ من دون اهللا إهلاً ووليا وأشرك به كائنا ذلك املعبود ما                  
 .بد أن تتربأ منه أحوج ما كان إليه 

حمبة ما زينه اهللا للنفوس من النساء والبنني والذهب والفضة واخليل           : والـنوع الـثاين   
املسـومة واألنعام واحلرث ، فيحبها حمبة شهوة ، كمحبة اجلائع للطعام ، والظمآن للماء ،                

 :فهذه احملبة ثالثة أنواع

 هبا إليه ، واستعانة على مرضاته وطاعته ، أثيب عليها ،      فـإن أحـبها هللا توصالً     ] ١[
وكانت من قسم احلب هللا ، فيثاب عليها ، ويلتذ بالتمتع هبا ، وهذا حاله أكمل اخللق الذي                  
حـبب إليه من الدنيا النساء والطيب ، وكانت حمبته هلما عونا لـه على حمبة اهللا ، وتبليغ                  

 .رسالته والقيام بأمره 

ها ملوافقة طبعه وهواه وإرادته ومل يؤثرها على ما حيبه اهللا ويرضاه ، بل              وإن أحب ] ٢[
ناهلا حبكم امليل الطبيعي ، كانت من قسم املباحات ومل يعاقب على ذلك ، ولكن ينقص من           

 .كمال حمبته هللا واحملبة فيه 

وإن كانت هي مقصوده ومراده وسعيه يف حتصيلها والظفر هبا ، وقدمها على ما              ] ٣[
 .به اهللا ويرضاه منه ، كان ظاملا لنفسه متبعا هلواه حي

  . )١(‘‘فاألوىل حمبة السابقني ، والثانية حمبة املقتصدين ، والثالثة حمبة الظاملني

                                 
 ) .٧٤٦-٢/٧٤٥(الروح البن القيم ) ١(



    ٤٧٠   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

 : من صور الشرك باهللا تعاىل يف احملبة 

صور الشرك باهللا تعاىل يف احملبة كثرية ، أكتفي منها مبثالني فقط ، توضح وتبني صورة                
 .ة حمبة املشركني ألندادهم ، وإن زعموا أم حيبون اهللا تعاىل أكثر مما حيبون غريه وحقيق

حمبة العاشق ملعشوقه ، بعض صور هذه احملبة توصل العبد إىل الشرك            : املـثال األول  
 .األكرب نسأل اهللا تعاىل السالمة 

فأصحاب العشق  ’’ :  هذا العشق وتلك احملبة الشركية فيقول      ويصـف ابـن القـيم     
الشـيطاين هلم من تويل الشيطان واإلشراك به بقدر ذلك ؛ ملا فيهم من اإلشراك باهللا ، وملا                  
فـام مـن اإلخالص لـه ، ففيهم نصيب من اختاذ األنداد ، وهلذا ترى كثريا منهم عبداً                  

أنه عبده ، فهو أعظم ذكراً له من        : خ يف حضوره ومغيبه     لذلك املعشوق ، متيماً فيه ، يصر      

≅ Èربـه ، وحـبه يف قلبه أعظم من حب اهللا فيه ، وكفى به شاهداً بذلك على نفسه ،                      t/ 

ß⎯≈ |¡Ρ M}$# 4’n? tã ⎯Ïµ Å¡ ø tΡ ×ο uÅÁt/ ∩⊇⊆∪ öθs9 uρ 4’s+ ø9 r& …çν uƒÏŒ$yètΒ )فلـو خري بني رضاه ورضا اهللا         )١ ، 

الخـتار رضا معشوقه على رضا ربه ، ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه ، ومتنيه لقربه                  
، يسخط ربه أعظـم متنيه لقرب ربه ، وهربه من سخطه عليه أشد من هربه من سخط ربه                 

مبرضاة معشوقه ، ويقدم مصاحل معشوقه وحوائجه على طاعة ربه ، فإن فضل من وقته فضلة            
وكان عنده قليل من اإلميان ، صرف تلك الفضلة يف طاعة ربه ، وإن استغرق الزمان حوائج                 
معشوقه ومصاحله صرف زمانه كله فيها ، وأمهل أمر اهللا تعاىل ، جيود ملعشوقه بكل نفيسة                

 كل رذيلة وخسيس ، فلمعشوقه لبه وقلبه        - إن جعل لـه     -نفيس ، وجيعل لربه من ماله       و
ومهه ووقته وخالص ماله ، وربه على الفضلة ، قد اختذه وراءه ظهريا ، وصار لذكره نسياً ،                  
إن قـام يف خدمـته يف الصالة فلسانه يناجيه وقلبه يناجي معشوقه ، ووجه بدنه إىل القبلة                   

 املعشوق ، ينفر من خدمة ربه حىت كأنه واقف يف الصالة على اجلمر من               ووجـه قلـبه إىل    
                                 

 ) .١٥-١٤(سورة القيامة آية رقم ) ١(



    ٤٧١   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

ثقلها عليه ، وتكلفه لفعلها ، فإذا جاءت خدمة املعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه ، فرحا هبا                  
 .ناصحا لـه فيها ، خفيفة على قلبه ال يستثقلها وال يستطيلها 

  أندادا حيبوم كحب اهللا ، والذين        وال ريب أن هؤالء من الذين اختذوا من دون اهللا         
 .آمنوا أشد حبا هللا 

من الفواحش الظاهرة والباطنة واإلمث ، والبغي بغري        : وعشـقهم جيمع احملرمات األربع    
احلـق والشرك باهللا ما مل ينـزل به سلطانا ، والقول على اهللا ما ال يعلمون ، فإن هذا من                    

 يعلم ، فكثرياً ما يوجد يف هذا العشق من          لـوازم الشـرك فكل مشرك يقول على اهللا ما ال          
الشـرك األكـرب ، واألصغر ، ومن قتل النفوس تغايراً على املعشوق ، وأخذ أموال الناس                 

  .)١(‘‘بالباطل ليصرفها يف رضا املعشوق ، ومن الفاحشة والكذب والظلم ما ال خفاء به 

وأنبه على  وقـد نقلـت هـذا النص مع طوله لكي أوضح صورة العشق الشركي ،                
خطورته ، وما الذي ميكن أن يصل إليه صاحبه ، خصوصاً أنه ميكن أن يقع فيه العبد بدون                  

 . أن يعلم ، وبالتايل يقع يف اإلشراك باهللا عز وجل 

حمبة عباد القبور لألولياء والقبور وغلوهم يف ذلك ، حىت جعلوها أنداداً             : املثال الثاين 
ون بعد ذلك أم حيبون اهللا تعاىل أكثر ، ولكن العربة ليست            يعبدوا من دون اهللا ، مث يزعم      

 .بالدعوى بل باحلقيقة والعمل ، فكم من عمل يكذب قول صاحبه 

ال : وترى املشرك يكذب حاله وعمله قوله ، فإنه يقول          ’’ :  رمحه اهللا    يقول ابن القيم  
م كحـب اهللا ، وال نسـويهم باهللا ، مث يغضب هلم وحلرمام إذا انتهكت أعظم مما                  حنـبه 

يغضـب هللا ، ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به ، سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة                  
اللهفات وكشف الكربات وقضاء احلاجات ، وأم الباب بني اهللا وبني عباده ، فإنك ترى               

قلبه ، ويج منه لواعج التعظيم واخلضوع هلم واملواالة ، وإذا           املشـرك يفرح ويسر ، وحين       
                                 

 ) .٢/٢١٦(إغاثة اللهفان البن القيم ) ١(



    ٤٧٢   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

ذكـرت لــه اهللا وحده ، وجردت توحيده ، حلقته وحشة وضيق وحرج  ورماك بنقص            
اإلهلـية اليت لـه ، ورمبا عاداك ، رأينا واهللا منهم هذا عيانا ، ورمونا بعداوم ، وبغوا لنا                   

  .)١(‘‘خرة الغوائل ، واهللا خمزيهم يف الدنيا واآل

وهو أن يدعو غري اهللا فيما ال       :  شرك الدعوة :  النوع الثاين من شرك العبادة والتأله     
يقدر عليه إال اهللا ، سواء كان الطلب من ميت كأن يطلب منه حاجة أو يستغيث به أو                    
يطلب منه الشفاعة أو حنو ذلك كما يفعله عباد القبور ، أو كان الطلب من غائب كأن                  

ثته أو نصرته أو تفريج كربته أو حنو ذلك ، أو كان الطلب من حاضر لكن ما                 يطلب منه إغا  
يطلب منه ليس يف مقدور اخللق كأن يطلب منه شفاء األمراض أو دخول اجلنة أو النجاة                 
من النار وحنو ذلك ، فإن هذه األمور كلها من جنس عبادة األصنام اليت ذكرها اهللا عز                   

#  :  ال تعاىل وجل يف كتابه عن املشركني ، ق       sŒÎ* sù  (#θç7Å2 u‘  ’Îû  Å7 ù=à ø9 $#  (# âθtã yŠ  ©!$#  t⎦⎫ ÅÁÏ=øƒèΧ  çµ s9 

t⎦⎪ Ïe$! $#  $£ϑn=sù  öΝ ßγ9̄g wΥ  ’n<Î)  Îh y9 ø9 $#  # sŒÎ)  öΝ èδ  tβθ ä. Î ô³ç„  )وقال تعاىل   )٢ ،   :  $tΒ  tβ% x.  @t± u; Ï9  βr&  çµ uŠÏ? ÷σ ãƒ  ª!$# 

|=≈ tGÅ3ø9 $#  zΝ õ3ßsø9 $# uρ  nο §θç7–Ψ9 $# uρ  §Ν èO  tΑθ à) tƒ  Ä¨$̈Ζ= Ï9  (#θçΡθ ä.  # YŠ$t6Ïã  ’Ík<  ⎯ ÏΒ  Èβρ ßŠ  «!$#  ⎯ Å3≈ s9 uρ  (#θçΡθ ä.  z⎯↵ ÍhŠÏΨ≈ −/ u‘ 

$yϑÎ/  óΟçFΖ ä.  tβθ ßϑÏk=yèè?  |=≈ tGÅ3ø9 $#  $yϑÎ/ uρ  óΟçFΖ ä.  tβθ ß™ â‘ ô‰ s?  ∩∠®∪  Ÿωuρ  öΝ ä. uãΒ ù'tƒ  βr&  (#ρ ä‹ Ï‚−Gs?  sπ s3Í×̄≈ n=pR ùQ $# 

z⎯↵ Íh‹Î; ¨Ζ9 $# uρ $¹/$t/ ö‘ r& 3 Ν ä. ããΒ ù'tƒr& Íø ä3ø9 $$Î/ y‰ ÷èt/ øŒÎ) Λ ä⎢Ρ r& tβθ ßϑÏ=ó¡ –Β )٣(.  

فإذا جعل من اختذ املالئكة     ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا  تعليقاً على هذه اآلية            
  .)٤(‘‘! والنبيني أرباباً كافراً ، فكيف من اختذ من دوم من املشايخ وغريهم أربابا ؟

                                 
 ) .١/٣٧١(مدارج السالكني البن القيم ) ١(
 ) .٦٥(سورة العنكبوت آية رقم ) ٢(
 ) .٨٠-٧٩(سورة آل عمران آية رقم ) ٣(
 ) .٢٧/٦٧(إلسالم جمموع فتاوى شيخ ا) ٤(



    ٤٧٣   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

وقد أبطل اهللا عز وجل دعاء املخلوقات يف كتابه ؛ ألن هذه املدعوة من دون اهللا                  
ضعيفة ، ال متلك لنفسها نفعاً وال ضراً ، فكيف تستطيع أن جتلب ملن دعاها نفعاً ، أو تدفع                   

⎪⎦  ¨βÎ)  t:  عنه ضراً ، قال تعاىل     Ï%©!$#  šχθãã ô‰ s?  ⎯ ÏΒ  Èβρ ßŠ  «!$#  îŠ$t6Ïã  öΝ à6 ä9$sWøΒ r&  (  öΝ èδθ ãã ôŠ$$sù 

(#θç6‹ÅftGó¡ uŠù=sù  öΝ à6 s9  βÎ)  óΟçFΖ ä.  t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹  )وقال تعاىل   )١ ،   :  Ÿωuρ  äíô‰ s?  ⎯ ÏΒ  Èβρ ßŠ  «!$#  $tΒ  Ÿω 
y7 ãèxΖ tƒ  Ÿωuρ  x8• ÛØtƒ  (  βÎ* sù  |M ù=yèsù  y7 ¯Ρ Î* sù  # ]ŒÎ)  z⎯ ÏiΒ  t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ ©à9 $#  )وقال تعاىل    )٢  ،   :    $yγ•ƒr'̄≈ tƒ  â¨$̈Ζ9 $# 

z> Î àÑ  ×≅ sWtΒ  (#θãèÏϑtGó™ $$sù  ÿ…ã&s!  4  χ Î)  š⎥⎪ Ï%©!$#  šχθãã ô‰ s?  ⎯ ÏΒ  Èβρ ßŠ  «!$#  ⎯ s9  (#θà) è=øƒs†  $\/$t/ èŒ  Èθs9 uρ 

(#θãèyϑtGô_$#  …çµ s9  (  βÎ) uρ  ãΝ åκö: è=ó¡ o„  Ü>$ t/ —%! $#  $Z↔ ø‹x©  ω  çνρ ä‹ É)Ζ tFó¡ o„  çµ ÷Ψ ÏΒ  4  y# ãè|Ê  Ü=Ï9$©Ü9 $#  Ü>θè=ôÜyϑø9 $# uρ  )٣(   

≅  È:  وقال تعاىل  è%  (#θãã ôŠ$#  š⎥⎪ Ï%©!$#  Λ ä⎢ ôϑtã y—  ⎯ ÏiΒ  Èβρ ßŠ  «!$#  (  Ÿω  šχθà6 Ï=ôϑtƒ  tΑ$s) ÷WÏΒ  ;ο §‘ sŒ  ’Îû 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  Ÿωuρ  ’Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  $ tΒ uρ  öΝ çλm;  $yϑÎγŠÏù  ⎯ ÏΒ  78ö Å°  $tΒ uρ  …çµ s9  Ν åκ÷] ÏΒ  ⎯ ÏiΒ  9Îγsß  ∩⊄⊄∪  Ÿωuρ  ßìxΖ s? 

èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ…çν y‰Ψ Ïã ωÎ) ô⎯ yϑÏ9 šχ ÏŒr& …çµ s9 4 )٤(.  

فبني سبحانه أن من دعي من      ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعليقاً على هذه اآلية          
قال ذرة يف    أم ال ميلكون مث    - من املالئكة والبشر وغريهم      -دون اهللا من مجيع املخلوقات      

ملكـه ، وأنه ليس له شريك يف ملكه ، بل هو سبحانه له امللك وله احلمد وهو على كل                     
شـيء قدير ، وأنه ليس له عون يعاونه ، كما يكون للملك أعوان وظهراء ، وأن الشفعاء                  

 .عنده ال يشفعون إال ملن ارتضى ، فنفى بذلك وجوه الشرك 

ون مالكاً ، وإما أن ال يكون مالكاً ، وإذا          وذلك أن من يدعون من دونه ، إما أن يك         
مل يكـن مالكاً ، فأما أن يكون شريكاً ، وإما أن ال يكون شريكاً ، وإذا مل يكن شريكاً ،                     

                                 
 ) .١٩٤(سورة األعراف آية رقم ) ١(
 ) .١٠٦(سورة  يونس آية رقم ) ٢(
 ) .٧٣(سورة احلج آية رقم ) ٣(
 ) .٢٣-٢٢(سورة سبأ آية رقم ) ٤(



    ٤٧٤   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

فأمـا يكـون معاونـاً ، وإما أن يكون سائالً طالباً ، فاألقسام األول الثالثة ، وهى امللك                   
⎯  : ن إال من بعد إذنه ، كما قال تعاىل        والشركة واملعاونة منتفية ، وأما الرابع فال يكو        tΒ 

# sŒ “ Ï%©!$# ßìx ô± o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã ωÎ) ⎯Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/ 4 )٢( ‘‘)١(.  

فتأمل كيف أخذت هذه    ’’ :  رمحه اهللا تعليقاً على هذه اآلية أيضاً         ويقـول ابن القيم   
اآليـة على املشركني مبجامع الطرق اليت دخلوا منها إىل الشرك ، وسدا عليهم أحكم سد                
وأبلغه ، فإن العابد إمنا يتعلق باملعبود ملا يرجو من نفعه ، وإال فلو مل يرج منه منفعة مل يتعلق                    

 فال بد أن يكون املعبود مالكاً لألسباب اليت ينفع هبا عابده ، أو شريكاً               قلـبه به ، وحينئذ    
ملالكهـا ، أو ظهرياً أو وزيراً ومعاوناً له أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده ، فإذا انتفت                   
هـذه األمور األربعة من كل وجه وبطلت ، انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده ، فنفى                

هي : لك مثقال ذرة يف السموات واألرض ، فقد يقول املشرك         سـبحانه عـن آهلتهم أن مت      
قد تكون ظهرياً ووزيراً ومعاوناً ،      : شـريكة ملالك احلق ، فنفى شركتها له ، فيقول املشرك          

 $tΒ:فقال uρ …çµ s9 Ν åκ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 9Îγsß )فلم يبق إال الشفاعة ، فنفاها عن آهلتهم ، وأخرب أنه             )٣ ، 

ال يشفع عنده أحد إال بإذنه ، فهو الذي يأذن للشافع ، فإن مل يأذن لـه مل يتقدم بالشفاعة                   
له ، بني يديه كما يكون يف حق املخلوقني ، فإن املشفوع عنده حيتاج إىل الشافع ، ومعاونته               

 .فيقبل شفاعته ، وإن مل يأذن له فيها 

وأمـا مـن كل ما سواه فقري إليه بذاته ، وهو الغين بذاته عن كل ما سواه ، فكيف                    
  .)٤(‘‘يشفع عنده أحد بدون إذنه 

                                 
 ) .٢٥٥(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .٢٧/٦٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
 ) .٢٢(سورة سبأ آية رقم ) ٣(
 ) .٢/٤٦١(لة البن القيم الصواعق املرس) ٤(



    ٤٧٥   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

ولكـن ينبغي التنبه هنا إىل أن دعاء غري اهللا عز وجل فيه ما هو شرك حمرم ، وفيه ما                    
 مباح ، وسأقتصر هنا على الشرك احملرم ، وله ثالث           هـو حمـرم ليس بشرك ، وفيه ما هو         

 : صور

 الطلـب من املخلوق ما ال يقدر عليه إال اهللا عز وجل ، سواء كان هذا املخلوق                  -١
حياً أو ميتاً ، حاضراً أو غائباً ، كهداية قلب ، وإطالة عمر ، وغفران ذنب وحنوها ، فهذه                   

 . أكرب ال تطلب إال من اهللا ، وطلبها من غريه شرك 

مطلوب العبد إن كان من األمور اليت ال يقدر          ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا        
عليها إال اهللا تعاىل ، مثل أن يطلب شفاء مريضه من اآلدميني والبهائم ، أو وفاء دينه من غري 

ية جهة معينة ، أو عافية أهله ، وما به من بالء الدنيا واآلخرة ، وانتصاره على عدوه ، وهدا                  
قلبه وغفران ذنبه ، أو دخوله اجلنة ، أو جناته من النار ، أو أن يتعلم العلم والقرآن ، أو أن                     
يصلح قلبه ، وحيسن خلقه ، ويزكى نفسه ، وأمثال ذلك فهذه األمور كلها ال جيوز أن                   

 سواء كان حيا أو ميتا      -تطلب إال من اهللا تعاىل ، وال جيوز أن يقول مللك وال نيب وال شيخ                
 اغفر ذنيب ، وال انصرين على عدوى ، وال اشف مريضي ، وال عافين أو عاف أهلي أو                    -

دابيت وما أشبه ذلك ، ومن سأل ذلك خملوقاً كائنا من كان ، فهو مشرك بربه ، من جنس                   
املشركني الذين يعبدون املالئكة واألنبياء والتماثيل اليت يصوروا على صورهم ، ومن جنس      

(  øŒÎ:  مسيح وأمه ، قال اهللا تعاىل     دعاء النصارى لل   uρ  tΑ$s%  ª!$#  © |¤ŠÏè≈ tƒ  t⎦ ø⌠$#  zΝ tƒó tΒ  |MΡ r& u™  |M ù=è% 

Ä¨$̈Ζ= Ï9  ’ÏΤρ ä‹ ÏƒªB $#  z’ÍhΓ é& uρ  È⎦ ÷⎫ yγ≈ s9 Î)  ⎯ ÏΒ  Èβρ ßŠ  «!$#  (  )اآلية ، وقال اهللا تعاىل     )١   :  (# ÿρ ä‹ sƒªB $#  öΝ èδ u‘$ t6ômr& 

öΝ ßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ  $\/$t/ ö‘ r&  ⎯ ÏiΒ  Âχρ ßŠ  «!$#  yx‹Å¡ yϑø9 $# uρ  š∅ ö/ $#  zΝ tƒötΒ  !$tΒ uρ  (# ÿρ ãÏΒ é&  ωÎ)  (# ÿρ ß‰ ç6÷èu‹Ï9  $Yγ≈ s9 Î)  # Y‰ Ïm¨uρ  ( 

Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ 4 …çµ sΨ≈ ysö7ß™ $£ϑtã šχθà2 Íô± ç„ )٣( ‘‘)٢( .  

                                 
 ) .١١٦(سورة املائدة آية رقم ) ١(
 ) .٣١(سورة التوبة آية رقم ) ٢(
 ) .٦٨-٢٧/٦٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(



    ٤٧٦   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

 الطلـب من امليت ، فامليت ال يقدر على شيء ، وما يطلب وإن كان منه قادراً                  -٢
على شيء ، فهو ال يقدر أن ينفع نفسه ،          علـيه يف حـياته ، لكنه بعد مماته أصبح ال يقدر             

فكـيف يـنفع غريه أو يضره ، ومثال هذا طلب الدعاء من األموات ، وكذا طلب النصرة                  
 . واملال وحنوها ، فمن طلب من ميت شيئاً من ذلك فقد وقع يف شرك الدعوة 

 الطلـب مـن احلي الغائب ، فالغائب ال يعلم شيئاً ، وال يقدر على نفع غريه أو            -٣
ضـره بـدون مباشرة األسـباب ، فمن ظن أن الغائب يستطيع ذلك فقد وقع يف الشرك                 

 . األكرب 

سؤال امليت والغائب نبياً كان أو غريه من        ’’ : ويقـول شـيخ اإلسـالم رمحه اهللا           
 وال فعله أحد من     احملـرمات املنكرة باتفاق أئمة املسلمني ، مل يأمر اهللا به ، وال رسوله               

 . تابعني هلم بإحسان ، وال استحبه أحد من أئمة املسلمني الصحابة وال ال

وهـذا مما يعلم باالضطرار من دين املسلمني أن أحداً منهم ما كان يقول إذا نزلت به                 
يا سيدي فالن أنا يف حسبك ، أو اقض حاجيت كما           : تـرة أو عرضـت لـه حاجة مليت         

ئبني ، وال أحد من الصحابة رضي       يقول بعض هؤالء املشركني ملن يدعوم من املوتى والغا        
 بعد موته ، وال بغريه من األنبياء ، ال عند قبورهم وال إذا بعدوا               اهللا عنهم استغاث بالنيب     

عـنها ، وقد كانوا يقفون تلك املواقف العظام يف مقابلة املشركني يف القتال ، ويشتد البأس              
  .)١(‘‘ وال غريه من املخلوقني هبم ، ويظنون الظنون ، ومع هذا مل يسـتغث أحد منهم بنيب

ومن أعظم الشرك أن يستغيث     ’’ : ويقـول أيضـاً إجابة عن سؤال يف هذه القضية           
يا سيدي فالن    : الرجل مبيت أو غائب كما ذكره السائل ، ويستغيث به عند املصائب يقول            

حبارهم كأنه يطلب منه إزالة ضره ، أو جلب نفعه ، وهذا حال النصارى يف املسيح وأمه وأ                
                                 

 ) .٢/٢٣١(الرد على البكري البن تيمية ) ١(



    ٤٧٧   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

 ، وأعلم الناس بقدره     ورهـبام ، ومعلوم أن خري اخللق وأكرمهم على اهللا نبينا حممد             
  .)١(‘‘وحقه أصحابه ومل يكونوا يفعلون شيئاً من ذلك ال يف مغيبه وال بعد مماته 

وهو أن يقصد   :  شرك القصد واإلرادة  :  النوع الثالث من شرك العبادة والتأله      
تعاىل ، كأن يعمل ألجل الدنيا فقط وال ينظر إىل اآلخرة ، وكأن يريد              بأعماله كلها غري اهللا     

 . الرياء يف مجيع أعماله فيكون من املنافقني الذين يظهرون اإلميان ويبطنون الكفر 

⎯  :  وهذا شرك أكرب بني اهللا تعاىل حكمه يف كتابه ، قال تعاىل            tΒ  tβ% x.  ß‰ƒÍãƒ  nο 4θuŠysø9 $# 

$u‹÷Ρ ‘‰9 $#  $uηtFt⊥ƒÎ— uρ  Åe∃ uθçΡ  öΝ Îκös9 Î)  öΝ ßγn=≈ yϑôã r&  $pκÏù  óΟèδ uρ  $pκÏù  Ÿω  tβθ Ý¡ y‚ö7ãƒ  ∩⊇∈∪  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&  t⎦⎪ Ï%©!$#  }§øŠs9  öΝ çλm; 

’Îû Ïο u½z Fψ $# ωÎ) â‘$ ¨Ψ9 $# ( xÝ Î7xmuρ $tΒ (#θãèuΖ |¹ $pκÏù ×≅ ÏÜ≈ t/ uρ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ )٣)(٢(.  

وهذه اآلية مما أشكل فهمها على كثري من الناس ، حيث فهموا منها أن من كانت له                 
 . إرادة يف الدنيا فله هذا الوعيد 

 : والتحقيق خبالف ذلك ، فالناس حبسب إرادم وأعماهلم ثالثة أقسام 

يهم الذين يريد احلياة الدنيا جبميع أعماهلم ، وهؤالء الذين نصت عل          : القسـم األول  
 هذه اآلية ، وهم يف احلقيقة ليسوا مبؤمنني وإن زعموا ذلك ، فاإلميان باهللا تعاىل ورسوله                 

ولقائـه ال جيتمع يف قلب عبد ال يريد جبميع أعماله إال الدنيا ، وإن ظن بعض الناس أنه قد                    
 . جيتمع ؛ ألن اإلميان يتناىف بصورة جذرية مع من يريد بأعماله الصاحلة الدنيا فقط 

                                 
 ) .٨٢-٢٧/٨١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 ) .١٦-١٥(سورة هود آية رقم ) ٢(
 ضمن جمموعة التوحيد    -رسالة يف أنواع التوحيد وأنواع الشرك للشيخ عبد الرمحن بن حسن            : سبقانظـر فيما    ) ٣(
 ) .٣٤٨-٣٤٧ص (



    ٤٧٨   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

ولكـن قد جيتمع يف القلب إقرار باهللا تعاىل مع إرادة الدنيا ، ولكن اإلميان ليس جمرد                 
اإلقـرار واملعرفة فقط ، كما يظنه بعض الطوائف املنحرفة ، فهو قول وعمل ، قول القلب                 
واللسان ، وعمل القلب واجلوارح ، وهلذا يستلزم اإلميان إرادة العبد لرمحة اهللا والدار اآلخرة               

لـه ، فـإذا انـتفت هذه اإلرادة انتفى ملزومها ، ولذلك ال يتصور وجود إميان عند                  بأعما
 . شخص يعمل الصاحلات ألجل الدنيا فقط 

ومن أجل ذلك فإن من يعمل ألجل الدنيا فإنه يكون كافراً وإن زعم أنه مؤمن أو                 

⎯  :  مسلم كما دلت عليه هذه اآلية ونظريها قوله تعاىل         ¨Β  tβ% x.  ß‰ƒÍãƒ  s's# Å_$ yèø9 $#  $uΖ ù=¤ftã  …çµ s9 

$yγŠÏù  $tΒ  â™ !$t± nΣ  ⎯ yϑÏ9  ß‰ƒÍœΡ  ¢ΟèO  $sΨ ù=yèy_  …çµ s9  tΛ ©⎝ yγy_  $yγ8 n=óÁtƒ  $YΒθ ãΒ õ‹ tΒ  # Y‘θãmô‰ ¨Β  ∩⊇∇∪  ô⎯ tΒ uρ  yŠ# u‘ r& nο u½z Fψ $# 

4© tëy™ uρ  $oλm;  $yγuŠ÷èy™  uθèδ uρ  Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù  tβ% Ÿ2  Οßγã‹÷èy™  # Y‘θä3ô± ¨Β  )وقوله تعاىل   )١ ،   :  ⎯ tΒ 

šχ% x.  ß‰ƒÍãƒ  y^ öxm  Ïο u½z Fψ $#  ôŠÍ“ tΡ  …çµ s9  ’Îû  ⎯Ïµ ÏO öxm  (  ⎯ tΒ uρ  šχ% x.  ß‰ƒÍãƒ  y^ öxm  $u‹÷Ρ ‘‰9 $#  ⎯Ïµ Ï? ÷σ çΡ  $pκ÷] ÏΒ 

$tΒ uρ …çµ s9 ’Îû Ïο u½z Fψ $# ⎯ ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ )٢(.  

 إرادة الدنيا   هنا أمر جيب التنبيه لـه ، وهو أنه ال ميكن         ’’ :  رمحه اهللا    يقول ابن القيم  
 ولقائه أبداً ، فإن اإلميان باهللا       وعاجلها بأعمال الرب دون اآلخرة مع اإلميان باهللا ورسوله          

والـدار اآلخرة يستلزم إرادة العبد لرمحة اهللا والدار اآلخرة بأعماله ، فحيث كان مراده هبا                
  .)٣(‘‘الدنيا ، فهذا ال جيامع اإلميان أبداً 

يريدون بأعماهلم الدار اآلخرة ، وهؤالء ال تتناوهلم هذه اآلية ،           الذين  : القسـم الثاين  
 . فال إشكال فيهم ، فهم من املؤمنني املتقني واآليات واضحة يف  شأم 

                                 
 ) .١٩-١٨(سورة اإلسراء آية رقم ) ١(
 ) .٢٠(سورة الشورى آية رقم ) ٢(
 ) .١٦٨ص (عدة الصابرين البن القيم ) ٣(
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الـذين يريدون بأعماهلم الدنيا واآلخرة ، وهؤالء اجتمعت فيهم          : القسـم الـثالث   
ما هو كحكم اجتماع الرب     اإلرادتــان ، إرادة الدنـيا وإرادة اآلخرة ، وحكم اجتماعه          

 .والفجور  والطاعة واملعصية ، واإلميان والشرك يف العبد 

والشـرك املقصود هنا ليس الشرك األكرب ، بل هو األصغر ، وصاحب هذا القسم ،                
يعاقـب علـى معاصيه ، ويثاب على طاعته كحكم مرتكب الكبرية على تفصيل عند أهل                

 . )١(ب الشرك األصغر العلم يف جواز مغفرة اهللا تعاىل لصاح

واهللا سبحانه ذكر جزاء من يريد      ’’  رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية          يقـول ابـن القيم    
بعمله احلياة الدنيا وزينتها وهو النار ، وأخرب حببوط عمله وبطالنه ، فإذا أحبط ما ينجو به                 

 معه ما ينجيه ، فإن كان معه إميان مل يرد به الدنيا وزينتها ، بل أراد اهللا به               وبطـل مل يـبق    
والدار اآلخرة ،مل يدخل هذا اإلميان يف العمل الذي حبط وبطل ، وأجناه إميانه من اخللود يف                 

إميان مينع من   : الـنار ، وإن دخلها حببوط عمله الذي به النجاة املطلقة ، واإلميان إميانـان             
النار ، وهو اإلميان الباعث على أن تكون األعمال هللا يبتغى هبا وجهه وثوابه ، وإميان                دخول  

ميـنع اخللـود يف النار ، وإن كان مع املرائي شئ منه وإال كان من أهل اخللود ، فاآلية هلا                     
  . )٢(‘‘حكم نظائرها من آيات الوعيد واهللا املوفق 

هو أن يطيع غري اهللا       :  الطاعة واالنقياد شرك  :  النوع الثاين من الشرك يف األلوهية       
 . يف حتليل احلرام أو حترمي احلالل ، على تفصيل سيأيت ذكره 

                                 
 ) .١٦٨-١٦٦ص (عدة الصابرين البن القيم : انظر فيما سبق ) ١(
 ) .١٦٧ص (املصدر السابق ) ٢(



    ٤٨٠   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

#)  :  واألصل فيــه قولــه تعـاىل    ÿρ ä‹ sƒªB $#  öΝ èδ u‘$ t6ômr&  öΝ ßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ  $\/$t/ ö‘ r&  ⎯ ÏiΒ  Âχρ ßŠ 

«!$#  yx‹Å¡ yϑø9 $# uρ  š∅ ö/ $#  zΝ tƒötΒ  !$tΒ uρ  (# ÿρ ãÏΒ é&  ωÎ)  (# ÿρ ß‰ ç6÷èu‹Ï9  $Yγ≈ s9 Î)  # Y‰ Ïm¨uρ  (  Hω  tµ≈ s9 Î)  ωÎ)  uθèδ  4  …çµ sΨ≈ ysö7ß™  $£ϑtã 

šχθà2 Íô± ç„ )١( .  

 قال أتيت رسول اهللا     :  عنه قال  رضي اهللا    )٢(جاء يف احلديث عن عدي بن حامت      
:  قال ))  يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك        ((:  ويف عنقي صليب من ذهب ، فقـال      

#)  فطرحته ، وانتهيت إليه وهو يقرأ يف سـورة براءة فقرأ هـذه اآليـة              ÿρ ä‹ sƒªB $#  öΝ èδ u‘$ t6ômr& 

öΝ ßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ  $\/$t/ ö‘ r&  ⎯ ÏiΒ  Âχρ ßŠ  «!$#    )فقال!  يا رسول اهللا ، إنا لسنا نعبدهم        :  قلت:   قال )٣ :

بلى ،  :  قلت:   قال ))  أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه            ((
)) فتلك عبادم ((: قال

)٤(. 

انطلقوا إىل حالل اهللا فجعلوه حراماً ،       :  يف تفسري هذه اآلية      )٥(قـال أبـو البختري    
الً ، فأطاعوهم يف ذلك ، فجعل اهللا طاعتهم عبادم ،           وانطلقـوا إىل حرام اهللا فجعلوه حال      

 .)٦(اعبدونا مل يفعلوا: ولو قالوا هلم

                                 
 ) .٣١(سورة التوبة آية رقم ) ١(
عـدي بـن حامت الطائي ، أبو طَريف ، صحايب مشهور أسلم سنة سبع أو تسع  وثبت يف الردة ، حضر فتوح                        ) ٢(

، ) ٢/٤٦٠(، اإلصابة البن حجر     ) ٢/٢٥٩(الكاشف للذهيب   : انظر.  هـ   ٦٨العـراق وحروب علي ، مات سنة        
 ) .٣٨٨ص (ب التهذيب البن حجر تقري

 ) .٣١(سورة التوبة آية رقم ) ٣(
(ح) ٢٦٠-٥/٢٥٩(، والترمذي يف التفسري باب ومن سورة التوبة         ) ٧/١٠٦(رواه البخاري يف التاريخ الكبري      ) ٤(

 ، والبيهقي يف  ) ١٧/٩٢(، والطرباين يف الكبري     ) ١٠/١١٤(، وابـن جريـر الطربي يف تفسريه واللفظ له           ) ٣٠٩٥
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبدالسالم بن حرب ، وغطيف بن              : وقال الترمذي   ) . ١٠/١١٦(الكربى  

 . حسن ) : ٣/٥٦(وقال األلباين يف صحيح سنن الترمذي , أعني ليس مبعروف يف احلديث 
: انظر.  هـ   ٨٣ت ، تويف سنة       سعيد بن فريوز بن أيب عمران الطائي ، أبو البختري ، كويف فقيه عامل ، ثقة  ثب                 ) ٥(

 ) .٢٤٠ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ١/٣٧٠(، الكاشف للذهيب ) ١١/٣٢(ذيب الكمال للمزي 
 ) .١٠/١١٥(رواه ابن جرير يف تفسريه ) ٦(
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كيف كانت الربوبية اليت كانت يف بين       : قلت أليب العالية  : )١(وقـال الـربيع بن أنس     
 إسرائيل ؟ 

ما أمرونا به ائتمرنا ، وما ونا عنه انتهينا لقوهلم ، وهم جيدون يف كتاب               : لواقا: قال
  .)٢(اهللا ما أمروا به وما وا عنه ، فـاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم

والذين يقعون يف هذا الشرك من الناس أصناف متعددة نسأل اهللا السالمة ذكر بعضهم    
وكثري من املتفقهة وأجناد امللوك وأتباع القضاة والعامة        ’’ : رمحه اهللا   شيخ اإلسالم ، يقول     

#)  ملا قرأ  لعدي بن حامتاملتـبعة هلـؤالء يشركون شرك الطاعة ، وقد قال النيب            ÿρ ä‹ sƒªB $# 

öΝ èδ u‘$ t6ômr& öΝ ßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡ yϑø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝ tƒötΒ )يا رسول اهللا   :  فقال )٣

ما عبدوهم ولكن أحلوا هلم احلرام فأطاعوهم ، وحرموا عليهم           ((: مـا عبدوهم ؟ فقال    
)) احلالل فأطاعوهم

)٤( .  

فتجد أحد املنحرفني جيعل الواجب ما أوجبه متبوعه ، واحلرام ما حرمه ، واحلالل ما               
حللـه ، والدين ما شرعه ، إما ديناً وإما دنيا ، وإما دنيا ودينا ، مث خيوف من امتنع من هذا         

  .)٥(‘‘ه أشرك به شيئاً يف طاعته بغري سلطان من اهللا  الشـرك وهـو ال خياف أنـ

 وجبت طاعته ؛ ألنه من يطع       فالرسول  ’’ : ويقـول رمحـه اهللا يف موضـع آخر        
الرسول فقد أطاع اهللا ، فاحلالل ما حلله واحلرام ما حرمه ، والدين ما شرعه ، ومن سوى                  

اعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة هللا       الرسول من العلماء واملشايخ واألمراء وامللوك إمنا جتب ط        
                                 

 هـ   ١٣٩الربيع بن أنس البكري أو احلنفي ، بصري نزل خراسان ، صدوق له أوهام ، رمي بالتشيع ، تويف سنة                     ) ١(
 ) .٢٠٥ص (، تقريب التهذيب البن حجر )١/٣٠٣(، الكاشف للذهيب )٩/٦٠(ذيب الكمال للمزي : نظرا
 ) .١٠/١١٥(رواه ابن جرير يف تفسريه ) ٢(
 ) ٣١(سورة التوبة آية رقم ) ٣(
 ) ٤٨٠ص (تقدم خترجيه ) ٤(
 ) .١/٩٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٥(
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:  ، قال تعاىل    بطاعتهم ، فطاعتهم داخلة يف طاعة الرسول         وهم إذا أمر اهللا ورسوله      

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# ûθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’Í<'ρ é& uρ Í ö∆F{ $# óΟä3Ζ ÏΒ ( )١(.  

فلم يقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا أوىل األمر منكم ، بل جعل طاعة أوىل األمر داخلة               
 طاعة هللا ، وأعاد الفعل يف طاعة الرسول دون           ، وطاعة الرسول     يف طاعـة الرسول     

 وىل األمر ، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ، فليس ألحد إذا أمره الرسول                 طاعـة أ  
 بأمر أن ينظر هل أمر اهللا به أم ال ؟ 

خبالف أوىل األمر ، فإم قد يأمرون مبعصية اهللا ، فليس كل من أطاعهم مطيعا هللا ،                 
هللا به أم ال ؟ سواء بـل البـد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية هللا ، وينظر هل أمر ا          

كـان أوىل األمر من العلماء أو األمراء ، ويدخل يف هذا تقليد العلماء  وطاعة أمراء السرايا                  

 öΝ: وغـري ذلك ، وهبذا يكون الدين كله هللا ، قال تعاىل            èδθ è=ÏG≈ s%uρ 4© ®L xm Ÿω šχθä3s? ×π uΖ ÷GÏù 

tβθ à6 tƒuρ ß⎯ƒÏe$! $# …ã&—# à2 ¬! 4 )٢(.  

يا رسول اهللا  الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل محية ، ويقاتل            :  ملا قيل له   وقال النيب   
من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل           ((: رياء ، فأي ذلك يف سبيل اهللا ؟ فقال        

 .)٣()) اهللا

مث إن كثريا من الناس حيب خليفة أو عاملاً أو شيخاً أو أمرياً فيجعله ندا هللا ، وان كان                   
 .إنه حيبه هللا : قد يقول

                                 
 ) .٥٩(سورة النساء آية رقم ) ١(
 ) .٣٩(سورة األنفال آية رقم ) ٢(
، ومسلم يف   ) ٢٦٥٥(ح) ١٠٣٥-٣/١٠٣٤(رواه البخاري يف اجلهاد باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا             ) ٣(

 ى كالمها عن أيب موس) ١٩٠٤(ح) ٣/١٥١٣(بـاب مـن قاتـل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا              
 . واللفظ ملسلم  
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 جتب طاعته يف كل ما يأمر به وينهى عنه وإن خالف أمر             فمن جعل غري الرسول     
 فقـد جعله نداً ، ورمبا صنع به كما تصنع النصارى باملسيح ، ويدعوه               ورسـوله   اهللا  

ويسـتغيث به ويوايل أولياءه ويعادي أعداءه مع إجيابه طاعته يف كل ما يأمر به وينهى عنه                  
 ، فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه يف         وحيللـه وحيرمه ، ويقيمه مقام اهللا ورسوله         

∅ š: قــوله تعــاىل ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚−Gtƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκtΞθ™6Ïtä† Éb=ßsx. «!$# ( t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ 

(# ûθãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& ${6ãm °! 3 )٢(‘‘)١(. 

ولكـن ينبغي أن يعلم أن طاعة غري اهللا تعاىل يف معصيته يتفاوت احلكم فيها حبسب                
 . حال الفاعل ، فتارة تكون شركاً أكرب ، وتارة ال تكون 

وهؤالء الذين اختذوا أحبارهم    ’’ :وقد فصل شيخ اإلسالم هذه القضية يقول رمحه اهللا          
هم يف حتليل ما حرم اهللا ، وحترمي ما أحل اهللا يكونون على             ورهـبام أربابـاً حيث أطاعو     

 :وجهني

أن يعلموا أم بدلوا دين اهللا ، فيتبعوم على التبديل ، فيعتقدون حتليل ما              : أحـدمها 
حـرم اهللا ، وحترمي ما أحل اهللا اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أم خالفوا دين الرسل ، فهذا                  

 شركاً ، وإن مل يكونوا يصلون هلم ويسجدون هلم ، فكان من             كفر ، وقد جعله اهللا ورسوله     
اتبع غريه يف خالف الدين مع علمه أنه خالف الدين ، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله اهللا                   

 . مشركاً مثل هؤالء ورسوله 

                                 
 ) .١٦٥(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .٢٦٧-١٠/٢٦٦( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -شرح دعوة ذي النون ) ٢(
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 ، لكنهم   )١(أن يكـون اعتقادهم وإميام بتحرمي احلالل وحتليل احلرام ثابتاً         : والـثاين 
 يف معصـية اهللا كما يفعل املسلم ما يفعله من املعاصي اليت يعتقد أا معاص ،                 أطاعـوهم 

 ((:  أنه قالفهـؤالء هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوب ، كما ثبت يف الصحيح عن النيب       
))إمنا الطاعة يف املعروف     

)٢(
ما أحب أو كره ما مل      على املسلم السمع والطاعة في     ((: وقال 

))يؤمـر مبعصية    
)) ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق      ((: وقال،  )٣(

من أمركم   ((: ، وقال )٤(
)) مبعصية اهللا فال تطيعوه

)٥(.  

 لكن  مث ذلـك احملرم للحالل واحمللل للحرام إن كان جمتهداً قصده اتباع الرسول              
خفي عليه احلق يف نفس األمر ، وقد اتقى اهللا ما استطاع ، فهذا ال يؤاخذه اهللا خبطئه ، بل                    

  هذا خطأ فيما جاء به الرسول       يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه ، ولكن من علم أن             
                                 

ثابت  عندهم أنه كفر ال      : هذا حممول على أن املراد أن اعتقادهم وإميام بتحرمي احلالل وحتليل احلرام ثابت ، أي              ) ١(
عاصي ؛ ألن هذا ما تدل عليه النصوص وهو مراد الشيخ رمحه اهللا يف هذا املوضع ويف غريه                  جيوز ، لكن أطاعوهم يف امل     

 . أفاده شيخنا الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه اهللا . من كتبه كما قرره ووضحه 
، ) ٦٧٢٦(ح) ٢٦١٣-٦/٢٦١٢(رواه الـبخاري يف األحكام ، باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية               ) ٢(

كالمها عن  ) ١٨٤٠(ح) ٢/١٤٦٩( يف اإلمارة ، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية               ومسلم
 .بلفظه  علي بن أيب طالب 

، ومسلم يف   ) ٦٧٢٥(ح) ٦/٢٦١٢(رواه البخاري يف األحكام ، باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية              ) ٣(
كالمها عن ابن عمر    ) ١٨٣٩(ح) ٣/١٤٦٩(غري معصية وحترميها يف املعصية      اإلمارة ، باب وجوب طاعة األمراء يف        

  مع اختالف يسري يف ألفاظه . 
) ١١٥ص  (بلفظه عن احلسن مرسالً ، ورواه أبو داود الطيالسي          ) ٣٣٧١٧(ح) ٦/٥٤٥(رواه ابـن أيب شـيبة       ) ٤(

ن حديث عمران بن حصني واحلكم بن        كلهم م  ))اهللا  (( بلفظ  ) ١٨/١٦٥(، والطـرباين يف الكبري      ) ٥/٦٦(وأمحـد   
وقال اهليثمي يف امع    . بلفظه   من حديث أنس    ) ١٠/٢٢(عمر رضي اهللا عنهما ، ورواه اخلطيب يف تاريخ بغداد           

) : ١٠/٤٤(ورجال أمحد رجال الصحيح ، وقال األلباين عن رواية أمحد يف حاشية شرح السنة للبغوي                ) : ٥/٢٢٦(
 .إسناده صحيح 

، وابن ماجة يف اجلهاد ، باب ال طاعة         ) ٣/٦٧(، وأمحد   ) ٣٣٧٠٨(، ح ) ٥٤٤-٦/٥٤٣(بـن أيب شيبة     رواه ا ) ٥(
كلهم من حديث  ) ١٥٥٢(ح) ٣٧٤ -٣٧٣ص(، وابن حبان كما يف املوارد       ) ٢٨٦٣(ح) ٢/٩٥٥(يف معصـية اهللا     

 .إسناده صحيح : سنن مع اختالف يسري فيه ، وقال البوصريي يف زوائد ابن ماجة كما يف ال أيب سعيد اخلدري 



    ٤٨٥   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

مث اتبعه على خطئه ، وعدل عن قول الرسول ، فهذا لـه نصيب من هذا الشرك الذي ذمه                  
اهللا ، ال سـيما إن اتبع يف ذلك هواه ، ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه خمالف للرسول                   

             إذا عرف احلق ال      ، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ، وهلذا اتفق العلماء على أنه 
   .)١(‘‘جيوز له تقليد أحد يف خالفه 

وهو أن يسوي غري    : شرك اإلميان والقبول    : النوع الثالث من الشرك يف األلوهية       
اهللا بـاهللا يف التصـديق والقـبول والتلقي ، وهذا ما يقع فيه الغالة يف األشخاص ، حيث                   

ن اهللا عز وجل ، فهذا يعترب تسوية        يصـدقون ويقبلون أقوال متبوعيهم مطلقاً بغري برهان م        
 . لغري اهللا تعاىل باهللا ، حيث صرف هلذا الشخص ما جيب أن يصرف هللا عز وجل 

وال يـدخل يف هـذا مـن خيرب عن اهللا عز وجل ممن شرع اهللا تصديقه من املرسلني                   

⎯  : والعلماء املبلغني ؛ ألن املرسلني قد شرع اهللا لنا تصديقهم ، قال تعاىل             ¨Β ÆìÏÜãƒ tΑθ ß™ §9 $# 

ô‰ s) sù tí$sÛr& ©!$# ( )٢( .  

والعلمـاء الصادقون إمنا يستندون يف كالمهم على ما جاء يف الكتاب والسنة فهم يف               
 .احلقيقة متبعون لألنبياء ال يتكلمون إال بسلطان من اهللا جل وعال 

ويقع يف هذا الشرك كثري من أتباع املتكلمني واملتفلسفني بل وبعض املتفقهة واملتصوفة              
وبعض أتباع امللوك والقضاة ، فإم يقبلون أقوال متبوعيهم ويصدقوم يف كل ما خيربون به               
يف االعـتقادات ، مـن حيث التصحيح واإلفساد ، أو من حيث مدح أصحاهبا أو ذمهم ،                  

 . هان من اهللا عز وجل وكل ذلك بغري بر

وأما الشرك الثالث فكثري من أتباع      ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا  عن هذا الشرك          
املـتكلمة واملتفلسفة ، بل وبعض املتفقهة واملتصوفة ، بل وبعض أتباع امللوك والقضاة يقبل               

                                 
 ) .٧١-٧/٧٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -كتاب اإلميان ) ١(
 ) .٨٠(سورة النساء آية رقم ) ٢(



    ٤٨٦   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

 وإفساد  قـول متـبوعه فيما خيرب به من االعتقادات اخلربية ، ومن تصحيح بعض املقاالت              
بعضـها ، ومـدح بعضها وبعض القائلني ، وذم بعض ، بال سلطان من اهللا ، وخياف ما                   
أشـركه يف اإلميان والقبول ، وال خياف إشراكه باهللا شخصاً يف اإلميان به وقبول قوله بغري                 
سـلطان من اهللا ، وهبذا خيرج من شرع اهللا تصديقه من املرسلني والعلماء املبلغني والشهداء                

دقني وغـري ذلـك ، فباب الطاعة والتصديق ينقسم إىل مشروع يف حق البشر وغري                الصـا 
  .)١(‘‘مشروع  

وهبـذا ينتهـي الكـالم على الشرك األكرب وأنواعه ، وأنتقل بعد ذلك إىل الشـرك                
 .األصغر 

وقد عرف بأنه كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إىل الشرك           : ثانـياً الشـرك األصغر    
  . )٢(ت واألقوال واألفعال اليت مل تبلغ رتبة العبادةاألكرب من اإلرادا

ومـن خالل هذا التعريف يتبني لنا أن الشرك األصغر يعترب من وسائل وذرائع الشرك               
 .األكرب ، فعند وقوع العبد فيه خيشى عليه أن يصل إىل الشرك األكرب الذي ال يغفر 

ىل غريه كمحبة العاشق    وهـذا الشرك يدخل يف باب اإلرادات كمن حيب مع اهللا تعا           
ملعشـوقة اليت مل تصل إىل درجة الشرك األكرب اليت مثل هلا سابقاً ، وكمن أراد بعمله غري                  
وجه اهللا ، ونوى شيئاً غري التقرب إليه سواء كانت نيته مدح الناس وثناءهم ، أو رجاء ملال                   

 .أو رئاسة أو غريها 

ا شاء اهللا وشئت ، وكاحللف بغري       م: ويدخل هذا الشرك يف األقوال واأللفاظ كقول        
 . لوال اهللا وفالن وحنوها من العبارات : اهللا تعاىل ، وقول القائل 

                                 
 ) .١/٩٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 ) .٥٣ص(القول السديد البن سعدي ) ٢(



    ٤٨٧   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

ويدخل هذا الشرك يف باب األعمال كلبس احللقة واخليط وحنوها لرفع البالء أو دفعه              
 مـع اعتقاد أا سبب يف ذلك ، وكذا لبس التمائم مع اعتقاد أا سبب يف اتقاء العني وحنو                  

 . هذه األمور 

وأما الشرك اخلفي فهو الذي ال يكاد أحد أن يسلم          ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 .منه ، مثل أن حيب مع اهللا غريه 

فـإن كانت حمبته هللا مثل حب النبيني والصاحلني واألعمال الصاحلة فليست من هذا              
ن حيب احملبوب وما أحبه ،      الـباب ؛ ألن هـذه تدل على حقيقة احملبة ؛ ألن حقيقة احملبة أ              

ويكره ما يكرهه ، ومن صحت حمبته امتنعت خمالفته ؛ ألن املخالفة إمنا تقع لنقص املتابعة ،                 

≅  ö: ويـدل على نقص احملبة قول اهللا تعاىل        è% βÎ) óΟçFΖ ä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7̈? $$sù ãΝ ä3ö7Î6ósãƒ ª!$# 

öÏ øótƒuρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θçΡ èŒ 3 )اآلية ، فليس الكالم يف هذا )١  . 

إمنـا الكالم يف حمبة تتعلق بالنفوس لغري اهللا تعاىل ، فهذا ال شك أنه نقص يف توحيد                  
 ....  نقص حمبة اهللا تعاىل ، إذ لو كملت حمبته مل حيب سواه احملبة هللا ، وهو دليل على

وكـذا اخلوف والرجاء وما أشبه ذلك ، فإن كمل خوف العبد من ربه مل خيف شيئا                 

⎪⎥  š: سـواه ، قـال اهللا تعاىل      Ï%©!$# tβθ äóÏk=t7ãƒ ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ «!$# …çµ tΡ öθt± øƒs†uρ Ÿωuρ tβöθt± øƒs† # ´‰ tnr& ωÎ) 

©!$# 3 )وإذا نقـص خوفه خاف من املخلوق ، وعلى قدر نقص اخلوف وزيادته يكون                )٢ ، 

 يكاد  اخلوف ، كما ذكرنا يف احملبة ، وكذا الرجاء وغريه ، فهذا هو الشرك اخلفي الذي ال                
  .)٣(‘‘أحد أن يسلم منه إال من عصمه اهللا تعاىل 

                                 
 ) .٣١(سورة آل عمران آية رقم ) ١(
 ) .٣٩(سورة األحزاب آية رقم ) ٢(
 ) .٩٤-١/٩٣( فتاوى شيخ اإلسالم جمموع) ٣(



    ٤٨٨   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

وقـد أشار شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذا النص إىل نوع من الشرك األصغر ، وهو                 
الشـرك اخلفي ، ومثل لـه باحملبة مع اهللا واخلوف والرجاء ، فإذا تعلق قلب العبد باحملبة أو                  

ص من حمبته هللا تعاىل وخوفه ورجائه بقدر تعلقه ،          اخلوف أو الرجاء بغري اهللا تعاىل ، فإنه ينق        
 . ويكون فيه من الشرك اخلفي بقدر ما فيه من التعلق 

وأما الشرك األصغر فكيسـري الرياء والتصنع ’’ : ويقـول العالمة ابن القيم رمحه اهللا      
من حلف بغري اهللا فقد      ((:  أنه قال   ، كما ثبت عن النيب       للخلـق واحللـف بغـري  اهللا       

)) أشــرك 
ما شاء اهللا وشئت ، وهذا من اهللا ومنك ، وأنا باهللا            : ، وقول الرجل للرجل   )١(

وكذا ،  وبك ، ومايل إال اهللا وأنت ، وأنا متوكل على اهللا وعليك ، ولوال أنت مل يكن كذا                   
 أنه قال لرجل قال     وقـد يكون هذا شركاً أكرب حبسب قائله ومقصده ، وصح عن النيب              

)) ما شاء اهللا وحده   : أجعلتين هللا نداً ؟ قل     ((: ما شاء اهللا وشئت     : لــه 
، وهذا اللفظ   )٢(

  .)٣(‘‘أخف من غريه من األلفاظ 

 رمحه اهللا يف كالمه قضية مهمة ، وهي أن الشرك األصغر قد يصري               ذكر ابن القيم   وقد
شركاً أكرب حبسب قصد صاحبه ، فإن اعتقد مثالً تساوي مشيئة العبد مع مشيئة اهللا تعاىل ،                 

ىل أو حنو هذا فقد عدل باهللا تعاىل غريه ووقع          أو تـوكل على العبد كما يتوكل على اهللا تعا         
 . يف الشرك األكرب 

وقـبل االنتقال إىل قضية السببية يف الشرك أشري إىل مسألة يف هذا الباب وهي مغفرة                
 الشرك األصغر ، مبعىن هل يغفر اهللا عز وجل لصاحب الشرك األصغر أو ال ؟ 

                                 
، وأبو داود يف األميان والنذور ، باب يف         ) ١٢٥ ،   ٨٦ ،   ٢/٦٩(، وأمحد   ) ٢٥٧ص  (رواه أبـو داود الطيالسي      ) ١(

، والترمذي يف النذور واألميان ، باب ما جاء يف كراهية احللف بغري اهللا              ) ٣٢٥١(ح) ٣/٥٧٠(كراهية احللف باآلباء    
 كلهم من حديث ابن عمر      ) ١١٧٧(ح) ٢٨٦ص  (، وابـن حبان كما يف املوارد        ) ١٥٣٥(، ح ) ٩٤-٤/٩٣(

 . صحيح ) : ٢/٦٢٧(هذا حديث حسن  ، وقال األلباين يف صحيح سنن أيب داود : بلفظه ، وقـال الترمذي 
 ) .٤٥٥ص (تقدم خترجيه ) ٢(
 ) .١/٣٧٣(مدارج السالكني البن القيم ) ٣(



    ٤٨٩   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

حبه يتقرر مصريه حبسب املوازنة بني      أنه ال يغفر ، وصا    : األول: يف هذه املسألة قوالن   
احلسـنات والسيئات ، فإن رجحت حسناته على سيئاته دخل اجلنة ، وإال عذب عليه وإن                

 .أدخل اجلنة بعد ذلك 

ومأخـذ هـذا القول النصوص الواردة يف عدم مغفرة الشرك ، وهي نصوص عامة                
 . فيدخل فيها األكرب واألصغر 

 حكمه كحكم كبائر الذنوب وإن كان أكرب منها إال          أنه يغفر ، وأن   : والقول الثاين   
أنــه حتت مشيئة اهللا تعاىل إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه ، مث يدخل بعد ذلك إىل                   

 . اجلنة 

والذي ظهر يل من كالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا فيما وقفت عليه من مؤلفاته أنه ينصر                
 .القول األول 

لشرك ال يغفر منه شيء ال أكرب وال أصغر على          ا: وقـد يقال  ’’ : يقـول رمحـه اهللا    
مقتضـى عمـوم القرآن ، وإن كان صاحب الشرك األصغر ميوت مسلماً ، لكن شركه ال                 

  .)١(‘‘يغفر له بل يعاقب عليه ، وإن دخل بعد ذلك اجلنة 

 ، فما وقفت عليه من كالمه أن يدل على أنه ينصر             رمحه اهللا  أمـا العالمـة ابن القيم     
 .القول الثاين 

شرك خفي ، وشرك جلي ،      : وشركهم قسمان ’’ : يقـول رمحه اهللا عن أهل الشرك        
  .)٢(‘‘فاخلفي قد يغفر ، وأما اجللي فال يغفره اهللا تعاىل إال بالتوبة منه 

                                 
 ) .١/١٤٧(الرد على البكري البن تيمية ) ١(
 ) .١/٣٠٨(مدارج السالكني البن القيم ) ٢(



    ٤٩٠   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

 : السببية يف الشرك 

 : من األسباب املمنوعة يندرج فيه قضيتانإن حبث السببية يف الشرك باعتباره 

 .سببية الشرك املعينة : سبب حصول الشرك يف األرض ، واألخرى: إحدامها

وهي سبب حصول الشرك يف األرض ، فمعلوم أن الناس كانوا             :  القضية األوىل أما  
ة  على التوحيد من لدن نيب اهللا آدم عليه الصالة والسالم ، واستمروا على ذلك مدة طويل                

%  tβ:  قدرها بعض السلف بعشرة قرون كما قال تعاىل           x.  â¨$̈Ζ9 $#  Zπ ¨Β é&  Zο y‰ Ïn¨uρ  y] yèt7sù  ª!$# 

z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $#  š⎥⎪ ÍÏe± u; ãΒ  t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ  tΑ u“Ρ r& uρ  ãΝ ßγyètΒ  |=≈ tGÅ3ø9 $#  Èd, ysø9 $$Î/  zΝ ä3ósuŠÏ9  t⎦ ÷⎫ t/  Ä¨$̈Ζ9 $#  $yϑŠÏù  (#θà n=tF÷z $# 

ÏµŠÏù  4  )وقال تعاىل     )١ ،   :  $tΒ uρ  tβ% x.  â¨$̈Ψ9 $#  HωÎ)  Zπ ¨Β é&  Zο y‰ Ïm¨uρ  (#θà n=tF÷z $$sù  4  Ÿωöθs9 uρ  ×π yϑÏ=Ÿ2  ôM s) t7y™ 

⎯ ÏΒ  y7 În/ §‘  z© ÅÓ à) s9  óΟßγsΨ ÷ t/  $yϑŠÏù  ÏµŠÏù  šχθà Ï=tFøƒs†  )فقد كان الناس أمة واحدة على ملة         )٢ 

 .واحدة  ودين واحد مث اختلفوا فبعث اهللا النبيني 

كان بني نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة         ’’  :   رضي اهللا عنه   قال ابن عباس  
  .)٣( ‘‘شرين ومنذرينمن احلق ، فاختلفوا فبعث اهللا النبيني مب

 وإذا تقرر هذا فكيف حدث الشرك ، وما هي أسباب حدوثه ؟ 

 يف أسباب   قـبل الـبدء يف ذكر أسباب حدوث الشرك ينبغي أن أنبه إىل قضية مهمة              
الشرك ، وهي أنه مل يكن حدوث الشرك ناجتاً عن سبب واحد فقط ، بل هو نتاج جمموعة                  
مـن األسـباب تضافرت فيما بينها وتشابكت وأدت إىل حدوث الشرك ، وفيما يلي أبرز                

 : أسباب الشرك 

                                 
 ) .٢١٣(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .١٩(سورة يونس آية رقم ) ٢(
 ) .٢/٣٣٤(جامع البيان البن جرير الطربي ) ٣(



    ٤٩١   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

يعترب هذا السبب من أبرز أسباب الشرك ، وهو متقدم على           :  الغلـو يف املخلوق      -١
ن األسباب ، ومالزم للشرك مالزمة تامة ، فإنك ال جتد طائفة وال مجاعة مشركة إال                غريه م 

وجتد عندهم تعظيماً وغلواً فيمن يشركون به ، ولوال الغلو يف الصاحلني ملا صوروهم ، وملا                
 .عبدوهم من دون اهللا عز وجل 

 وشـرك قـوم نوح ، وهو أول شرك حدث يف هذه األرض ، كانت بدايته الغلو يف                 
الصـاحلني ، فقـد كان يف ذلك الوقت رجال صاحلون ، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق                 

‘  (#θä9$s%uρ Ÿω ¨βâ: ونسـر ، كما ذكر اهللا تعاىل أمساءهم يف القرآن قال تعاىل        x‹ s? ö/ ä3tGyγÏ9# u™ Ÿωuρ 

¨βâ‘ x‹ s? # tŠuρ Ÿωuρ % Yæ# uθß™ Ÿωuρ šWθäótƒ s−θãètƒuρ # [ ô£nΣ uρ )فلما ماتوا غال فيهم أصحاهبم ، وزين        )١ ،

 .هلم الشيطان تصويرهم ، فلما تقادم العهد ، وتطاول الزمن هبم عبدوهم من دون اهللا 

صارت األوثان اليت كانت    ’’ :  رضي اهللا عنهما يف تفسري هذه اآلية         يقول ابن عباس  
 سواع كانت    ، وأما  )٢( ، أما ود كانت لكلب بدومة اجلندل       يف قـوم نـوح يف العرب بعد       

 عند سبأ ، وأما يعوق فكانت       )٣(هلذيل ، وأما يغوث فكانت ملراد ، مث لبين غطيف باجلوف          
هلمدان ، وأما نسر فكانت حلمري آلل ذي الكالع ، أمساء رجال صاحلني من قوم نوح فلما                 

أنصابا ومسوها  هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون             
  .)٤(‘‘بأمسائهم ، ففعلوا فلم تعبد حىت إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت 

 .وبذلك كان الغلو مع التصوير سبب حصول الشرك باهللا تعاىل عند الناس 

                                 
 ) .٢٣(سورة نوح آية رقم ) ١(
: انظر.   املنورة وبالد الشام وهي اآلن يف السعودية تسمى مدينة اجلوف            حصن وقرى بني املدينة   : دومة اجلندل   ) ٢(

 ) .٢٠٧ص (، املنجد يف األعالم ) ٢/٤٨٧(معجم البلدان للحموي 
 ) .٢٠٧ص (املنجد يف األعالم : انظر. مدينة يف اليمن ، مركز قضاء مبحافظة صنعاء : اجلوف ) ٣(
 ) .٤٦٣٦(ح) ٤/١٨٧٣(ودا وال سواعاً وال يغوث ويعوق رواه البخاري يف التفسري باب وال تذرن ) ٤(



    ٤٩٢   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

وبسبب الغلو كان شرك النصارى ، فإم يعبدون املسيح من دون اهللا تعاىل غلوا فيه                
 .ورفعاً له فوق مرتلته 

 ،  الغلـو كـان شـرك طائفة من هذه األمة الذين يعبدون رسول اهللا         وبسـبب 
ال  (( : ويصـرفون لـه من أنواع العبادة ما ال جيوز صرفه إال هللا عز وجل ، يقول النيب                  

)) عبداهللا ورسوله: تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي فإمنا أنا عبده فقولوا
)١(. 

وبسـبب الغلو كان شرك عباد القبور الذين غلوا يف الصاحلني ورفعوهم فوق مرتلتهم              
 .وصرفوا هلم من العبودية ما مل يصرفوه هللا سبحانه وتعاىل 

ملنتسب ا’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف ذكر أسباب املروق من اإلسالم والسنة             
إىل اإلسالم أو السنة يف هذه األزمان قد ميرق أيضاً من اإلسالم والسنة ، حىت يدعي السنة                  

منها الغلو الذي ذمه اهللا تعاىل يف       :  من ليس من أهلها بل قد مرق منها ، وذلك بأسباب           

≅  Ÿ:  كتابــه حيث قـال   ÷δ r'̄≈ tƒ  É=≈ tGÅ6 ø9 $#  Ÿω  (#θè=øós?  ’Îû  öΝ à6 ÏΖƒÏŠ  Ÿωuρ  (#θä9θà) s?  ’n? tã  «!$#  ωÎ) 

¨, ysø9 $#  4  $yϑ̄Ρ Î)  ßxŠÅ¡ yϑø9 $#  © |¤ŠÏã  ß⎦ ø⌠$#  zΝ tƒó tΒ  ãΑθ ß™ u‘  «!$#  ÿ…çµ çFyϑÏ=Ÿ2 uρ  !$yγ9s) ø9 r&  4’n<Î)  zΝ tƒó tΒ    إىل قولـه  :

  4’s∀ x. uρ  «!$$Î/  WξŠÅ2 uρ  )وقال تعاىل  )٢   :  Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ  É=≈ tGÅ6 ø9 $#  Ÿω  (#θè=øós?  ’Îû  öΝ à6 ÏΖƒÏŠ  u öxî  Èd, ysø9 $# 

Ÿωuρ  (# ûθãèÎ6®K s?  u™ !# uθ÷δ r&  5Θ öθs%  ô‰ s%  (#θ=|Ê  ⎯ ÏΒ  ã≅ ö6s%  (#θ=|Êr& uρ  # [ÏV Ÿ2  (#θ=|Êuρ  ⎯ tã  Ï™ !# uθy™  È≅‹ Î6¡¡9 $#  )٣(  ، 

                                 
عن ) ٣٢٦١( ح) ٣/١٢٧١ ( واذْكُر ِفي الِْكتاِب مريم ِإِذ انتبذَت ِمن أَهِلها        رواه الـبخاري يف األنبياء باب       ) ١(

 .بلفظه  عمر 
 ) .١٧١(سورة النساء آية رقم ) ٢(
 ) .٧٧(سورة املائدة آية رقم ) ٣(



    ٤٩٣   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

))  إمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين       إياكم والغلو يف الدين ف      ((  :  وقال النيب   
)١( 

  .)٢(‘‘وهو حديث صحيح 

 )) إياكم والغلو يف الدين    ((: وقوله’’ : ويقول يف موضع آخر تعليقاً على هذا احلديث       
ات واألعمال ، والغلو هو جماوزة احلد بأن يزاد يف محد           عام يف مجيع أنواع الغلو يف االعتقاد      

  .)٣(‘‘الشيء أو ذمه على ما يستحق وحنو ذلك 

من أسباب عبادة األصنام الغلو يف املخلوق وإعطاؤه        ’’ :  رمحه اهللا    ويقـول ابن القيم   
ظ من اإلهلية ، وشبهوه باهللا سبحانه ، وهذا هو التشبيه الواقع        فـوق مرتلته حىت جعل فيه ح      

  .)٤(‘‘يف األمم الذي أبطله اهللا سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله 

بل هذا تعظيم   : وغرهم الشيطان فقال  ’’ : ويقـول يف موضع آخر عن املشـركني        
ا تعظيماً وأشد فيهم غلوا كنتم بقرهبم أسعد        لقبور املشايخ والصاحلني ، وكلما كنتم أشد هل       

 . ومن أعدائهم أبعد 

ولعمر اهللا من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر ، ومنه دخل على                
عـباد األصـنام مـنذ كانوا إىل يوم القيامة ، فجمع املشركون بني الغلو فيهم  والطعن يف             

ريقتهم ، وإنزاهلم منازهلم اليت أنزهلم اهللا إياها    طـريقتهم ، وهدى اهللا أهل التوحيد لسلوك ط        
  .)٥(‘‘من العبوديـة ، وسـلب خصائص اإلهلية عنهم ، وهـذا غاية تعظيمهم وطاعتهم 

                                 
/٥(، ويف اتىب يف مناسك احلج       ) ٤٠٦٣(ح) ٢/٤٣٥(اه النسـائي يف الكربى يف احلج باب التقاط احلصى           رو) ١(

ص (، وابن حبان كما يف املوارد       ) ٣٠٢٩(ح) ٢/١٠٠٨(، وابـن ماجة يف املناسك باب قدر حصى الرمي           ) ٢١٨
  . بلفظه ، كلهم عن ابن عباس ) ١٢/١٥٦(، والطرباين يف الكبري ) ١٠١١(ح) ٢٤٩

 ) .٣/٣٨٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -الوصية الكربى البن تيمية ) ٢(
 ) .١/٢٨٩(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ) ٣(
 ) .٢/٣٢٢(إغاثة اللهفان البن القيم ) ٤(
 ) .١/٢٩٧(املصدر السابق ) ٥(



    ٤٩٤   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

 العكـوف علـى القبور ، واختاذها مساجد ، وهذا السبب يعترب جزء سبب من                -٢
لى قبورهم ، ومل يكونوا     أسباب عبادة األصنام ، فإن قوم نوح ملا غلوا يف الصاحلني عكفوا ع            

يعـبدوم يف البداية ، بل كانوا يعبدون اهللا تعاىل عندها ، مث بعد ذلك عبدت من دون اهللا                   
 .عز وجل 

وبسبب العكوف على القبور وبناء املساجد عليها كان شرك اليهود والنصارى ، فإم           
 . كانوا إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً 

 يف هذا طوائف من املنتسبني إىل اإلسالم ، كما هو حاصل يف زماننا هذا يف                وشاهبهم
العامل اإلسالمي فإن الرجل إذا مات يوصي أن يبىن على قربه مسجداً ، أو يدفن يف مسجد                 

 . قد بناه يف حياته 

 عن اختاذ القبور مساجد    وهـذا كلـه من أسباب الشرك اليت من أجلها ى النيب             
))قاتل اهللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد        ((   : يقول  

 يف مرضه الذي    ، وقال    )١(
))لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد           ((: مات فيه 

:  وقال أيضاً    )٢(
أال وإن مـن كـان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ، أال فال                 ((

))تتخذوا القبور مساجد ، إين أهناكم عن ذلك 
)٣(. 

                                 
ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة ،      ،  ) ٤٢٦(ح) ١/١٦٨(رواه البخاري يف املساجد ، باب الصالة يف البيعة          ) ١(

) ٥٣٠(ح) ١/٣٧٦(بـاب النهـي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد                  
 . بلفظه  كالمها عن أيب هريرة 

اضع ، ومسلم يف املساجد ومو    )  ٤١٧٩(ح) ٤/١٦١٥( ووفاته   رواه البخاري يف املغازي ، باب مرض النيب         ) ٢(
(ح)١/٣٧٦(الصـالة ، باب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد                   

 .، واللفظ للبخاري  كالمها عن ابن عباس ) ٥٢٩
 رواه مسلم يف املساجد ومواضع الصالة ، باب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن                  ) ٣(

 .  بلفظه من حديث جندب ) ٥٣٢(ح) ٣٧٨-١/٣٧٧(اختاذ القبور مساجد 



    ٤٩٥   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

 التصـوير ، وهذا السبب يعترب مكمالً لألسباب السابقة ، فإنه بعد غلو الناس يف                -٣
املخلـوق ، وعكـوفهم علـى القبور ، جاءهم الشيطان وزين تصويرهم ، ونصب تلك                
التصـاوير يف جمالسـهم ؛ لكـي يروهم ويكون ذلك داعياً هلم إىل تذكرهم واالقتداء هبم                 

تهاد يف العبادة ، ففعلوا ذلك ، وهبذا انتقلوا إىل مرحلة التعظيم بالتصوير ، مث ملا طال                 واالج
 . العهد وقل العلم عبدت تلك التصاوير واألصنام من دون اهللا 

وهذا كان سبب شرك قوم نوح ، فإم نصبوا األصنام لكي تذكرهم بالصاحلني ، مث               
وجل ، وهذا أيضاً سبب شرك النصارى كما   بعد ذلك عبدت تلك األصنام من دون اهللا عز          

 كنيسة رأا بأرض     ذكرت لرسول اهللا       )١(أن أم سلمة  (( : يف احلـديث عـن النيب       
 (( : مارية فذكرت لـه ما رأت فيها من الصور ، فقال رسول اهللا               : احلبشـة يقال هلا   

فيهم العبد الصاحل أو الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً وصوروا           أولئك قوم إذا مات     
))فيه تلك الصور ، أولئك شرار اخللق عند اهللا 

)٢(. 

 عن التصوير وحذر منه يف أحاديث        هذا وسداً لذريعة الشرك ى النيب        ومن أجل 
أال أبعثك على ما بعثين     : قال يل علي بن أيب طالب     :  قال )٣(كثرية ، فعن أيب اهلياج األسدي     

)) تدع متثاالً إال طمسته ، وال قرباً مشرفاً إال سويته أن ال ((: عليه رسول اهللا  
)٤(. 

                                 
 بعد أيب سلمة ، سنة أربع أو        هـند بنت أيب أمية بن املغرية املخزومية ، أم سلمة ، أم املؤمنني ، تزوجها النيب                  ) ١(

، اإلصابة  ) ٤/٤٠٥(االستيعاب البن عبد الرب     : انظر.  هـ   ٦٢ثـالث ، وعاشت بعد ذلك ستني سنة ، توفيت سنة            
 ) .٤٥٤ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ٤/٤٠٧(البن حجر 

، ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة ،       ) ٤٢٤(ح) ١/١٦٧(رواه البخاري يف املساجد ، باب الصالة يف البيعة          ) ٢(
) ٥٢٨(ح) ١/٣٧٥(بـاب النهـي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد                  

 .كالمها عن عائشة رضي اهللا عنها ، واللفظ للبخاري  
، ) ١/٢٦٢(الكاشف للذهيب : انظر. حـيان بن حصني ، أبو اهلياج األسدي الكويف ، ثقة روى عن عمر وعلي       ) ٣(

 ) .١٨٤ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ٣/٥٩(ذيب التهذيب البن حجر 
 .بلفظه ) ٩٦٩(ح) ٢/٦٦٦(ألمر بتسوية القرب رواه مسلم يف اجلنائز ، باب ا) ٤(



    ٤٩٦   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

وأصل الشرك يف بىن آدم كان من الشرك بالبشر         ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا        
 .م ، مث صوروا متاثيلهم ، مث عبدوهم الصاحلني املعظمني ، فإم ملا ماتوا عكفوا على قبوره

  فهذا أول شرك كان يف بين آدم ، وكان يف قوم نوح ، فإنه أول رسول بعث إىل                   

‘  (#θä9$s%uρ  Ÿω  ¨βâ:  أهل األرض يدعوهم إىل التوحيد وينهاهم عن الشرك كما قال تعاىل            x‹ s? 

ö/ ä3tGyγÏ9# u™  Ÿωuρ  ¨βâ‘ x‹ s?  # tŠuρ  Ÿωuρ  % Yæ# uθß™  Ÿωuρ  šWθäótƒ  s−θãètƒuρ  # [ ô£nΣ uρ  ∩⊄⊂∪  ô‰ s%uρ  (#θ=|Êr&  # [ÏWx.  (  )١( ،

ني كانوا يف قوم نوح ، فلما ماتوا جعلوا األصنام على صورهم ، مث               وهذه أمساء قوم صاحل   
ذهبت هذه األصنام ملا أغرق اهللا أهل األرض ، مث صارت إىل العرب كما ذكر ذلك  ابن                   

 .)٣)(٢(‘‘ وغريه ، إن مل تكن أعياا وإال فهي نظائرها عباس

وتالعب الشيطان باملشركني يف عبادة األصنام له       ’’ :  رمحه اهللا    قيمويقـول ابـن ال    
أسـباب عديدة ، تالعب بكل قوم على قدر عقوهلم ، فطائفة دعاهم إىل عبادا من جهة                 

 عن قوم نوح عليه السالم  تعظيم املوتى الذين صوروا تلك األصنام على صورهم ، كما تقدم  
 املتخذين على القبور املساجد والسرج ، وى عن الصالة إىل القبور ،             وهلـذا لعن النيب     

: وسأل ربه سبحانه أن ال جيعل قربه وثنا يعبد ، وى أمته أن يتخذوا قربه عيـداً ، وقـال                 
)) اشـتد غضـب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد           ((

، وأمر بتسوية القبور ،     )٤(
                                 

 ) .٢٤-٢٣(سورة نوح آية رقم ) ١(
 ) . ١٤/٣٦٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة ) ٢(
، ) ١/٤٧٦(، منهاج السنة النبوية البن تيمية       ) ٢٨٥ص  (الـرد على املنطقيني البن تيمية       : ولالسـتزادة انظـر   ) ٣(

 ) . ٥/٧٤(مية اجلواب الصحيح البن تي
كلهم ) ١١٨١٩(ح) ٧٥٤٤(ح) ٣/٣٠ ،   ٢/١٥٠(، وابن أيب شيبة     ) ٤١٤(ح) ١/١٧٢(رواه مالك يف املوطأ     ) ٤(

فهذا :  ، وقال  مسنداً من حديث أيب سعيد اخلدري       ) ٤٣-٥/٤٢(مرسـالً بلفظه ، ورواه ابن عبدالرب يف التمهيد          
ـ             ال باملسند ؛ إلسناد عمر بن حممد له ، وهو ممن تقبل         احلـديث صـحيح عند من قال مبراسيل الثقات ، وعند من ق

 . زيادته 



    ٤٩٧   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

وطمس التماثيل ، فأىب املشركون إال خالفه يف ذلك كله إما جهالً وإما عناداً ألهل التوحيد                 
 .)١(‘‘ومل يضرهم ذلك شيئاً ، وهذا السبب هو الغالب على عوام املشركني 

جوم ، وهذا السبب أحد أسباب الشرك عند خواص          تعظـيم الكـواكب والـن      -٤
 ، فقد كان لديهم تعظيم للكواكب       املشـركني ، وهو سبب شرك قوم نيب اهللا إبراهيم           

والـنجوم إىل درجـة أن جعلوا لكل كوكب صنماً على هيئة معينة تناسب روحانية ذلك                
تتنـزل على الكـوكب يف زعمهـم ، وكانـوا يظنون أا أحياء ناطقة ، وهلا روحانيات               

عابديها ؛ لذلك شرعوا يتقربون هلا بأنواع متنوعة من العبادات تناسبها يف ظنهم ، وجعلوا               
 .هلا بيوتاً وسدنة وحجاباً وحجاً وقرباناً 

عبادة الكواكب ،   : والسبب الثاين ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف أسباب الشرك         
حرون الوقت املناسب لصنعة ذلك الطلّسم       فكانوا يصنعون لألصنام طالسم للكواكب ، ويت      

ويصـنعونه من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب ، ويتكلمون عليها بالشرك               
والكفر ، فتأتى الشياطني فتكلمهم وتقضي بعض حوائجهم ، ويسموا روحانية الكواكب             

  .)٢(‘‘وهي الشيطان أو الشيطانة اليت تضلهم  

وهم املشركون حقاً ،    ’’ :  رمحه اهللا عن أصحاب هذا الشرك        ويقـول ابـن القـيم     
واألصـنام اليت كانوا يعبدوا كانت صوراً ومتاثيل للكواكب ، وكانوا يتخذون هلا هياكل               

دم لألصنام  وهي بيوت العبادات لكل كوكب منها هيكل فيه أصنام تناسبه ، فكانت عبا            
وتعظـيمهم هلا تعظيماً منهم للكواكب اليت وضعوا األصنام عليها وعبادة هلا ، وهذا أقوى               
السببني يف الشرك الواقع يف العامل ، وهو الشرك بالنجوم وتعظيمها واعتقاد أا أحياء ناطقة               

 جعلوا  وهلـا روحانـيات تترتل على عابديها وخماطبيها ، فصوروا هلا الصور األرضية ، مث              
عبادا وتعظيمها ذريعة إىل عبادة تلك  الكواكب واسترتال روحانياا ، وكانت الشياطني             

                                 
 ) .٣١٥-٢/٣١٤(إغاثة اللهفان البن القيم ) ١(
 ) .٢٨٦ص (الرد على املنطقيني ) ٢(



    ٤٩٨   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

تتـنــزل عليهم وختاطبهم وتكلمهم وتريهم من العجائب ما يدعوهم إىل بذل نفوسهم             
 .وأوالدهم وأمواهلم لتلك األصنام والتقرب إليها 

 والنحوس وحصول اخلري    وكـان مـبدأ هذا الشرك تعظيم  الكواكب وظن السعود          
والشـر يف العـامل مـنها وهذا شرك خواص املشركني وأرباب النظر منهم وهو شرك قوم      

  .)١(‘‘إبراهيم عليه الصالة والسالم  

بقني إىل قضية    رمحهما اهللا يف النصني السا     وقـد أشار شيخ اإلسالم والعالمة ابن القيم       
مهمـة وهـي أنه مل يكن هؤالء املشركون يعبدون األصنام لذواا ، بل كانت متثل لديهم                 
الكواكب فالعبادة كانت موجهة للكواكب بالدرجة األوىل ، وتعظيم األصنام والتقرب إليها     

 . كان تبعاً لتعظيم الكواكب والنجوم 

ى كل عباد األصنام ، فاألصنام مل       وممـا هو جدير بالذكر هنا أن هذا األمر ينطبق عل          
تعـبد لذاا ، بل ألسباب اقتضت ذلك ، فمثالً قوم نوح كانوا يعبدون األصنام ليس لذاا                 

 . بل تبعاً لتعظيم الصاحلني ، وكذلك مشركو العرب وغريهم 

املقصود أن أصل الشرك يف العامل كان من عبادة         ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا         
 .احلني وعبادة متاثيلهم وهم املقصودون البشر الص

ومـن الشـرك ما كان أصله عبادة الكواكب إما الشمس وإما القمر و إما غريمها ،                 
وصورت األصنام طالسم لتلك الكواكب ، وشرك قوم إبراهيم واهللا أعلم كان من هذا أو               

 .كان بعضه من هذا 

 األصنام ألجلهم ، وإال     ومـن الشرك ما كان أصله عبادة املالئكة أو اجلن ، وضعت           
  .)٢(‘‘فنفس األصنام اجلمادية مل تعبد لذاا ، بل ألسباب اقتضت ذلك 

                                 
 ) .٢/١٩٧(مفتاح دار السعادة البن القيم ) ١(
 ) .٤٦١-١٧/٤٦٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -تفسري سورة اإلخالص ) ٢(



    ٤٩٩   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

سببية الشرك املعينة ، مبعىن دراسة الشرك باعتباره سبباً من األسباب            : القضية الثانية 
اليت ميكن التوصل من خالهلا إىل أمور أخرى قد تكون مقصودة ومطلوبة ملن يرتكب الشرك               

 . يقع فيه أو 

ويعترب الشرك سبباً كونياً ، وليس معىن كونه سبباً أنه جيوز للعبد أن يقع فيه ، بل هو                  
حمـرم ومن أشد احملرمات وأعظمها ، كما تقدمت اإلشارة إىل هذه املسألة ، ولكن ملا كان                 

قد سبباً يف بعض األمور كان ذلك داعياً لبعض الناس إىل فعله ، لتحصيل بعض املصاحل اليت                 
تنـتج مـنه ، مع أن املفاسد الناجتة منه أعظم من تلك املصاحل ، ولكن كثرياً من املشركني                   

 .يهمل النظر يف املفاسد املترتبة عليه ، وال ينظر إال إىل املصاحل فقط 

وهـذه املصـاحل قد تكون من قبل البشر ، فمثالً إذا أشرك العبد باهللا عز وجل ، قد                   
لى بعض املال من املشركني ، ويف نصرم وإعانتهم ، كما           يكـون ذلك سبباً يف حصوله ع      

حيصـل هذا ملن يدخل يف النصرانية ، فإم يعينونه وينفقون عليه وعلى أبنائه كما هو احلال       
 . يف قارة أفريقيا من قبل املنصرين 

وقد حيصل على املال مما يقدم لألضرحة والقبور ، فيكون للسادن واملطوف ومن على              
 نصيب فيها ، بل وصل احلال يف هذه القضية أن أصبحت املزارات والقبور من               شـاكلتهم 

مصـادر دخل بعض الدول ، فيعطى للسادن منها نصيب وأجر معلوم ، وكذا يصرف على                
تـرميم الضـريح والقرب شيء منها ، ويرجع الباقي إىل ميزانية الدولة ليصرف يف أمور شىت                 

 .نسأل اهللا السالمة 

ذه الدول تشجع الشرك وحتض عليه ، طمعاً فيما جتنيه من ذلك من             هلـذا جند مثل ه    
 . أموال طائلة ، وبالطبع هذه األموال واملصاحل واملنافع ال تقارن باملفاسد الناجتة عنه 

وقـد تكون تلك املصاحل واملنافع من قبل الشياطني ، وذلك ملزيد إضالل للناس عن               
األصنام والقبور وحنوهم عندما يصرفون شيئاً من       اهلـدى وعن الطريق القومي ، فمثالً عباد         

العبادة لغري اهللا عز وجل تقترن هبم الشياطني ، وتعينهم على ما يريدون ، وختاطبهم بأنواع                



    ٥٠٠   الشـــرك  ___________  ___________________________________________________

 

اخلطاب ، وختربهم ببعض األخبار ، وجتلب هلم بعض ما يريدونه ، وهم يظنون أن هذا من                 
اثوا به ، أو روحانية الكوكب الذي روح املـيت ، أو كرامة من كرامات الشيخ الذي استغ         

صوروا له هذا الصنم ، ويف احلقيقة هو شيطان أو شيطانه جاء ليضلهم عن سبيل اهللا تعاىل ،                  

 βÎ) šχθãã: ويزين هلم الشرك والكفر والفسوق والعصيان ، كما قال تعاىل          ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ 

HωÎ) $ZW≈ tΡ Î) βÎ) uρ šχθãã ô‰ tƒ ωÎ) $YΖ≈ sÜø‹x© # Y‰ƒÍ̈Β )١(.  

  .)٢(يف كل صنم شيطان يتراءى للسدنة فيكلمهم:  قال ابن عباس

  .)٤(مع كل صنم جنية: )٣(وقال أيب بن كعب

وألجل ما حيصلون عليه من الشياطني من املصاحل واملنافع وغريها جتدهم يستميتون يف             
الدفاع عن أصنامهم وأوثام ، وحياربون أهل التوحيد بكل وسيلة وطريق ، ويلقى من                

اء يدعوهم إىل التوحيد من األذى واحملاربة والتضييق عليه الشيء الكثري ، كما حصل لألنبي              
والرسل وهم الدعاة األوائل إىل التوحيد ، وكما حيصل ملن سار على جهم ، واقتفى أثرهم                 

 والشيخ حممد بن     كما حصل لشيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه العالمة ابن القيم             

  *  χ:   رحم اهللا اجلميع ، وغريهم ممن يدعو إىل التوحيد قال تعاىل           )٥(عبدالوهاب âθn=ö7çFs9 

                                 
 ) .١١٧(النساء آية رقم سورة ) ١(
 ) .٢/٢٠٣(زاد املسري البن اجلوزي ) ٢(
أيب بـن كعب بن قيس النجاري األنصاري اخلزرجي ، أبو املنذر ، سيد القراء ، من فضالء الصحابة شهد بدراً                     ) ٣(

/١(بدالرب  االستيعاب البن ع  : انظر.  ، وقيل غري ذلك      ٣٢ ، وقيل    ١٩واملشاهد كلها ، اختلف يف تاريخ وفاته فقيل         
 ) .٩٦ص(، تقريب التهذيب البن حجر ) ١/٣١(، اإلصابة البن حجر ) ٢٧

، اجلامع ألحكام القرآن    ) ٢/١٥٨(معامل الترتيل للبغوي    : ولالستزادة انظر ) . ٢/٢٠٣(زاد املسري البن اجلوزي     ) ٤(
 ) .٢/٢٤٥(، الدر املنثور للسيوطي ) ٥/٢٤٨(للقرطيب 

 هـ وأخذ العلم عن مجاعة من أهل        ١١١٥بن سليمان التميمي النجدي ، ولد سنة        الشيخ حممد بن عبدالوهاب     ) ٥(
العلم ، مث محل راية الدعوة السلفية يف اجلزيرة العربية اليت أمثرت الدولة السعودية األوىل ، له مؤلفات كثرية ، تويف سنة                      

  . )٦/٢٥٧(، األعالم للزركلي ) ١/٨٩(عنوان اد البن بشر : انظر.  هـ ١٢٠٦
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وال ريب أن األوثان حيصل عندها من الشياطني        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
وخطاهبم وتصرفهم ما هو من أسباب ضالل بىن آدم ، وجعل القبور أوثاناً هو أول الشرك ،                
وهلـذا حيصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما        

أنه من امليت ، وقد يكون من اجلن والشياطني ، مثل أن يرى القرب قد انشق وخرج منه                  يظن  
املـيت وكلمـه وعانقـه ، وهذا يرى عند قبور األنبياء وغريهم ، وإمنا هو شيطان ، فإن                   
الشـيطان يتصـور بصور اإلنس ، ويدعي أحدهم أنه النيب فالن أو الشيخ فالن ، ويكون                 

  .)٢(‘‘كاذباً يف ذلك  

وكذلك الذين يدعون الكواكب وغريها من األوثان تتنـزل على         ’’ : ويقـول أيضاً    
هي روحانية الكواكب ، ويظن بعضهم أنه من املالئكة ، وإمنا هو من             : أحدهم روح يقول  

 .اجلن والشياطني يغوون املشركني 

نه والشـياطني يوالون من يفعل ما حيبونه من الشرك والفسوق والعصيان ، فتارة خيربو           
بـبعض األمور الغائبة ليكاشـف هبا ، وتـارة يؤذون من يريـد أذاه بقتل ومتريض وحنو               

وعند املشركني عباد األوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه األمة يف            ..... ذلك  
ذلـك من احلكايات ما يطول وصفه ، فإنه ما من أحد يعتاد دعاء امليت واالستغاثة به نبياً                  

يب إال وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضالله ، كما أن الذين يدعوم                كـان أو غري ن    
يف مغيـبهم ويسـتغيثون هبم ، فريون من يكون يف صورم ، أو يظنون أنه يف صورم ،                   

                                 
 ) .١٨٦(سورة آل عمران آية رقم ) ١(
 ) .١/١٦٨( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -قاعدة يف التوسل والوسيلة ) ٢(
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أنا فالن ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم ، فإم يظنون أن امليت املستغاث به هو              : ويقول
  .)١(‘‘ هو من اجلن والشياطني الذي كلمهم وقضى مطلوهبم ، وإمنا

واملقصود أن الشرك قد يكون سبباً يف بعض املنافع واملصاحل الدنيوية ، أما يف اآلخرة               

 …çµ: فكما قـال اهللا تعـاىل    ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8Î ô³ç„ «!$$Î/ ô‰ s) sù tΠ§xm ª!$# Ïµ ø‹n=tã sπ ¨Ψ yfø9 $# çµ1uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $tΒ uρ 

š⎥⎫ ÏϑÏ=≈ ©à=Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& )ولن تنفع املشرك تلك األموال وتلك املنافع          )٢ ،  tΠöθtƒ Ÿω ßìxΖ tƒ 

×Α$tΒ Ÿωuρ tβθ ãΖ t/ ∩∇∇∪ ωÎ) ô⎯ tΒ ’sAr& ©!$# 5=ù=s) Î/ 5ΟŠ Ï=y™ )٣( .  

                                 
، الرد  ) ٣/١١٤(، اجلواب الصحيح    ) ٢/٢٩٢(الصفدية  : ، ولالستزادة انظر  ) ١٧٤-١/١٧٣(املصـدر السابق    ) ١(

، الفرقان بني   ) ١/٣٥٠(ن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       ضم -، قاعدة يف التوسل والوسيلة      ) ٢٨٤ص  (على املنطقيني   
 ضمن  -، تفسري سورة اإلخالص     ) ١١/٢٩٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -أولـياء الرمحن وأولياء الشيطان      

، إيضاح الداللة يف عموم     ) ١٨/٣٢٢(، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      ) ١٧/٤٥٧(جممـوع فـتاوى شـيخ اإلسالم        
 ) . ٤٩ ، ١٩/٤١(فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن جمموع -الرسالة 

 ) .٧٢(سورة املائدة آية رقم ) ٢(
 ) .٨٩-٨٨(سورة الشعراء آية رقم ) ٣(



 

 

 

 

 

 

 املبحث الثا�ي

 الســــحر
 



    ٥٠٤      الســـحر ______________________________________________________________  

 

 الســـحر

ه اهللا  يف هذا الباب فإنه ال        قبل الشروع يف سببية السحر وما قرره شيخ اإلسالم رمح         
 .بد من بيان السحر تعريفه وأنواعه وحكمه ، مث بعد ذلك أدخل يف سببيته 

 : تعريف السحر 

ما : ما سحرك عن كذا أي    : صـرف الشيء عن وجهه ، يقال      : السـحر يف اللغـة      
  .)١(صرفك ، وسحره أيضا مبعىن خدعه

وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إىل غريه ، فكأن الساحر           ’’ : )٢(قال األزهري 
ملا أرى الباطل يف صورة احلق ، وخيل الشيء على غري حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه ،                  

 .)٣(‘‘صرفه : أي

)) إن من البيان لسحراً (( : ومنه قول النيب 
)٤( .  

ـ     أنه يبلغ من بيانه أنه ميدح اإلنسان        - واهللا أعلم    -كأن املعىن   ’’ : )٥(و عبيد قـال أب
                                 

 ) .٣٨٥ص (املطلع على أبواب املقنع حملمد بن أيب الفتح البعلي : انظر) ١(
أهل العلم ،    أخذ عن مجاعة من      هـ و ٢٨٢أبـو منصور حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة األزهري ولد سنة              ) ٢(

، سري  ) ٤/٣٣٤(وفيات األعيان البن خلكان     : انظر   . هـ   ٣٧٠ ، تويف سنة     كان رأساً يف اللغة والفقه ثقة ثبتاً ديناً       
 .) ٢/٣٩٥(، مرآة اجلنان لليافعي ) ١٦/٣١٥(أعالم النبالء للذهيب 

 ) .٤/٣٤٨(لسان العرب البن منظور ) ٣(
بلفظه ، ومسلم يف     عن ابن عمر    ) ٥٤٣٤(ح) ٥/٢١٧٦(يان لسحرا   رواه البخاري يف الطب باب إن من الب       ) ٤(

 . بنحوه  عن عمار بن ياسر ) ٨٦٩(ح) ٢/٥٩٤(اجلمعة باب ختفيف الصالة واخلطبة 
 هـ  وأخذ عن مجاعة من أهل العلم ، إمام جمتهد مشهور             ١٥٧القاسم بن سالم البغدادي ، أبوعبيد ، ولد سنة          ) ٥(

/١٠(، البداية والنهاية البن كثري      ) ١٠/٤٩٠(سري أعالم النبالء    : انظر.  هـ   ٢٢٤ة  ثقـة فاضل مصنف ، تويف سن      
 ) .٤٥٠ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ٢٩١
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فيصـدق فيه حىت يصرف القلوب إىل قوله ، مث يذمه فيصدق فيه حىت يصرف القلوب إىل                 
 .)١(‘‘قوله اآلخر ، فكأنه قد سحر السامعني بذلك

 .)٣( أو ما خفي ولطف سببه )٢(دق هو كل ما لطف مأخذه و: وقيل

عقد ورقى وكالم يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثر يف : أما يف االصطالح فهو
  .)٤(بدن املسحور أو قلبه أو عقله من غري مباشرة له

 : أنواع السحر 

تكلـم العلمـاء يف أنواع السحر ، وذكروا يف ذلك أنواعاً متعددة بعضها يدخل يف                
 شرعاً ، وبعضها ال ميكن إدخاله يف هذا إال لغة ، وأبرز ما ذكروا من أنواعه                 مسمى السحر 

 : ما يلي 

السـحر املـبين على قوة الوهم وتصفية النفس والرقى ، وأصحاب هذا النوع              : أوالً  
يـرون أن الـنفس تؤثر يف هذا العامل عن طريق التوجه إىل غرض واحد ومطلوب معني ،                  

ألن النفس إذا اشتغلت باألفعال الكثرية تفرقت قواها        : اواإلعـراض عمـا سـواه ، قالو       
وتوزعت على تلك األفعال ، لتصل إىل كل من تلك األفعال شعبة من تلك القوة ، خبالف                 
ما لو كان االشتغال بفعل واحد فإن قوة النفس تتركز على هذا الشيء الواحد فقط ،  فإذا                  

                                 
(جممع حبار األنوار حملمد طاهر الصديقي اهلندي        : وانظر) . ٢/٣٤(غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سـالم        ) ١(
٣/٤٤ ( 
، أضـواء البيان للشـنقيطي    ) ٤/٣٤٨(، لسـان العرب البن منظور      ) ٢٥٤ص   (خمتار الصحاح للرازي  : انظر) ٢(
)٤/٤٨١. ( 
 ) .١/١٣٠(تفسري القرآن العظيم البن كثري : انظر) ٣(
مقدمة : وهناك تعريفات أخرى للسحر ليس هذا حمل التفصيل فيها انظرها يف            ) . ١٢/٢٩٩(املغـين البن قدامة     ) ٤(

، كتاب السحر بني    ) ٢/٦٤٨( طبعة دار صادر     -طالحات الفنون للتهانوي    ، كشاف اص  ) ٤٩٦ص  (ابـن خلدون    
 ) .١٦-١٣ص (احلقيقة واخليال للدكتور أمحد احلمد 
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تستطيع بذلك أن حتدث أحواالً غريبة يف هذا        فعلت النفس ذلك فإنه تشتد قوا وتأثريها ، و        
 .العامل 

عليه : وميثلون لتأثري هذا السحر فيما لو أراد شخص أن يتعدى تأثريه إىل غريه فيقولون           
 ، ويضعه عند حسه ، ويشتغل احلس به ، فيتبعه اخليال  وتقبل              )١(أن يتخذ متثاالً لذلك الغري    

 . سية والروحانية فيه النفس الناطقة عليه فتقوى تأثرياا النف

حس البصر مشغول بالنظر إىل ذلك      : ويشـرحون طـريقة اشتغال احلس به فيقولون       
التمثال ، وحس السمع يتلوا الرقى ، فإن كانت تلك الرقى معلومة املعىن فاألمر فيها ظاهر                
مـن حيث التركيز اللفظي على املعني ، وإن كانت جمهولة املعىن فإن التأثري يكون أقوى ؛                 
ألن اإلنسـان إذا اعـتقد أن هذه الكلمات تقرأ لالستعانة بشيء من األمور الروحانية وال                
يـدرك كيفـية تلك االستعانة فإنه حيصل للنفس عند ذلك حالة شبيه احلرية والدهشة ومع                
انقطـاع عـن احملسوسـات واإلقبال على الفعل حيصل وجد عظيم ، فيقوى تأثري النفس                

 . فيحصل الغرض املطلوب 

 :يرجعون أسباب ذلك إىل أمور و

مـنها أن الـنفس مـن جنس األرواح الفلكية وناجتة منها ، فهي بالنسبة إليها مبثابة                 
قطـرات من ماء من تلك البحار ، ومشوع من تلك الشموس ، فال بد أن يكون لـها تأثري                   

 . وقوة 

                                 
 أنه ملا استخرج السحر وجد يف الطلعة متثاالً من مشع  ، متثال رسول               ورد يف بعض روايات حديث سحر النيب        ) ١(

 إحدى عشرة عقدة ، فرتل جربيل باملعوذتني فكلما قرأ آية احنلت عقدة ،               وإذا فيه أبر مغروزة ، وإذا وتر فيه        اهللا    
 ) .١٠/٢٤١(فتح الباري : انظر. وكلما نزع إبرة وجد هلا أملا ، مث جيد بعدها راحة 
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األصلي يف  ومنها أن النفس بعد التصفية تنجذب إىل الروح الفلكي ، الذي هو أبوها              
  .)١(زعمهم ، وهذا يعظم شـأا ويقـوي أثرهـا

وإمنـا أطلـت نسـبياً يف هذا النوع من السحر ألبني كيف أنه يف حقيقته يرجع إىل                  
االسـتعانة بالشـياطني ، من جهة التماثيل والرقى اهولة وحنو ذلك ، فهو هبذا صورة من           

باحثني أنه من قبيل اخلياالت واألوهام اليت       تالعب الشياطني ببين آدم ، خالفاً ملا ظنه بعض ال         
  . )٢(ال حقيقة هلا

السحر املبين على االستعانة خبواص األدوية ، ويف هذا يقوم الساحر بتركيب            : ثانـياً   
بعـض املواد املعينة مع االستعانة بالشياطني على ذلك فيحدث نتيجة هلذا ضرر لإلنسان إما               

  . )٣(وجه أو حنو هذه األمورقتل أو مرض ، أو تفريق بينه وبني ز

ولـيس مـن هذا السحر قتل الناس أو إضرارهم بالسموم وحنوها من املواد القاتلة أو                
الضـارة ؛ فكل إنسان إذا تناول مساً فإنه يتضرر أو ميوت بدون حاجة إىل سحر أو ساحر                   

ا ، وهذا مبين    ألن اهللا تعاىل جعل يف بعض املواد قوة وخاصية تضر هبا بدن اإلنسان إذا تناوهل              
 . على مسألة إثبات الطبائع واألسباب واملسببات 

 بعد  -السـحر املبين على عقد العقد والنفث فيها ، ويف هذا يقوم الساحر              : ثالـثاً   
 بعقد العقد والنفث فيها مع االستعانة بالشياطني ، فيؤثر يف األبدان            -تكيف نفسه باخلبث    

 .والقلوب بإذن اهللا عز وجل 

والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه باخلبث والشر        ’’ :  رمحه اهللا   القيم يقـول ابن  
الذي يريده باملسحور ، ويستعني عليه باألرواح اخلبيثة ، نفخ يف تلك العقد نفخاً معه ريق ،                 

                                 
 ) .٢٢٧-٣/٢٢٦(، التفسري الكبري للرازي ) ٨/١٤٤(املطالب العالية للرازي : انظر) ١(
فقد جعل هذا القسم من السحر مما ال        ) ٣٦ص  ( واخليال للدكتور أمحد احلمد      كتاب السحر بني احلقيقة   : انظـر ) ٢(

 ! جعله من إعانة األرواح الشيطانية فتأمل ) ٢١-٢٠ص (حقيقة له ، بينما يف 
 ) .٣٣-٣٢ص (كتاب السحر بني احلقيقة واخليال للدكتور أمحد احلمد : انظر) ٣(
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 مقترن بالريق املمازج لذلك ، وقد تساعد فيخرج من نفسه اخلبيثة نفس ممازج للشر واألذى       
هو والروح الشيطانية على أذى املسحور ، فيقع فيه السحر بإذن اهللا الكوين القدري ال األمر   

  .)١(‘‘الشرعي 

السحر املبين على مقتضيات أحكام النجوم واالستعانة بالكواكب ، فأصحاب          : رابعاً  
يارة له اختصاص بأشياء معينة من هذا       هـذا النوع يرون أن كل كوكب من الكواكب الس         

العـامل ، فلكل واحد منها طعم خاص ، ورائحة خاصة ، وشكل خاص ، ونوع معني من                  
املعادن والنبات واحليوان ، فيطلب من الكوكب املعني شيئاً خاصاً يتناسب مع خاصيته ، مث               

كب من الروائح   جيمـع بـني هـذا الطلب وبني األشياء األخرى الفعلية املناسبة هلذا الكو             
 .، كذا زعموا )٢(والطعوم وحنوها ، فيجتمع حينئذ الفاعل مع احملل القابل فيحصل األثر

السحر املبين على االستعانة باألرواح الفلكية ، فهؤالء يرون أن لكل كوكب            : خامساً
روحـاً معيـنة ، وميكـن االستعانة بروحانية هذا الكوكب بطرق خمصوصة ، فإذا حصل                

  . )٣(ذه الروحانية فـإنه ميكن من خالل ذلك القدرة على خوارق العاداتاالتصال هب

وكذلك أصحاب دعوات   ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا عن دعاة الكواكب             
الكـواكب الذين يدعون كوكباً من الكواكب ، ويسجدون لـه ، ويناجونه ، ويدعونه ،               

السر (ما يناسبه ، كما ذكره صاحب       ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتربكات        
 وغريمها ، فإن هؤالء    )٥(البوين املغريب ) الشعلة النورانية   ( ، وصاحب    )٤()املكـتوم املشـرقي   

                                 
 )٢/٢٢١(بدائع الفوائد البن القيم ) ١(
 ) .٨/١٤٣(املطالب العالية للرازي : رانظ) ٢(
 ) .٨/١٤٥(املصدر السابق : انظر) ٣(
 ) .٦٩ص(هو الفخر الرازي وقد تقدمت ترمجته ) ٤(
: أمحد بن علي بن يوسف البوين ، أبو العباس ، متصوف مغريب له مصنفات كثرية جلها يف السحر والضالل منها           ) ٥(

، هدية العارفني إلمساعيل    ) ٢/١٠٦٢(كشف الظنون حلاجي خليفة     : انظر.  هـ   ٦٢٢ املعارف ، هلك سنة      مشـس 
 ) .١/١٧٤(، األعالم للزركلي ) ٥/٩٠(باشا 
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تنــزل علـيهم أرواح ختاطـبهم ، وختربهم ببعض األمور ، وتقضي هلم بعض احلوائج ،       
 شـياطني  ويسـمون ذلـك روحانية الكواكب ، ومنهم من يظن أا مالئكة ، وإمنا هي              

⎯ : تنـزل عليهم ، قــال تعــاىل     tΒ uρ ß·÷ètƒ ⎯ tã Íø. ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ôÙÍh‹s) çΡ …çµ s9 $YΖ≈ sÜø‹x© uθßγsù 

…çµ s9 Ö⎯ƒÍs% )٢(‘‘)١(.  

 ، )٣( السـحر املبىن على العزائم والرقى ، وفيه االستعانة باألرواح األرضية          :سادسـاً   
واملقصود بذلك االستعانة باجلن والشياطني عن طريق عمل أمور معينة خمصوصة والتقرب هبا    
إىل الشياطني ، ومن مث تقوم الشياطني بعمل ما يطلبه الساحر منها سواء سرقة طعام معني أو                 

 . اضه أو طريان أو حنو هذه األمور إهالك معني أو إمر

والـذي يظهر يل أن األنواع السابقة كلها نوع واحد لكن صورها متعددة ، فكلها               
تقـوم على االستعانة بالشياطني ، تارة عن طريق دعوة روحانية الكواكب ، أو عن طريق                

نة الشياطني ،   الكواكب مبا يظنونه مناسباً هلا ، وتارة عن طريق بعض األدوية املصحوبة بإعا            
وتارة عن طريق االستعانة بأمساء الشياطني كما يفعله أصحاب الطلّسمات والرقى وحنو هذه             
األمـور، فإذا فعلوا ذلك تتراءى هلم الشياطني وختاطبهم وتنفذ هلم بعض ما يطلبونه ، وهم                
يظـنون أن ذلك كله من قبل الكوكب أو النجم أو روحانيته أو سر ذلك الطلسم أو تلك                  

لرقية أو حنو ذلك ، ويف حقيقة األمر هي شياطني تضل بين آدم وتزين هلم الكفر والشرك ،                  ا
 .وتعينهم على ذلك ، وتزيدهم ضالالً وغياً 

وأما السحر والكهانة فهو من إعانة الشياطني لبين        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
ميرض ويصعد يف اهلواء وحنو     آدم ، فـإن الكـاهن خيربه اجلن ، وكذلك الساحر إمنا يقتل و             

ذلك بإعانة الشياطني لـه ، فأمورهم خارجة عما اعتاده اإلنس بإعانة الشياطني هلم ، قال               
                                 

 ) .٣٦(سورة الزخرف آية رقم ) ١(
 ) .١٠/٤٥١( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -اتباع الرسول بصريح املعقول ) ٢(
 ) .٨/١٤٤(، املطالب العالية للرزاي ) ٣/٢٢٧(ري للرازي التفسري الكب: انظر) ٣(
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t⎦⎪ Ï$Í#≈ yz !$yγŠÏù ωÎ) $tΒ u™ !$x© ª!$# 3 )فـاجلن واإلنس قد استمتع بعضهم ببعض ، فاستخدم           )١ ، 

هـؤالء هؤالء ، وهؤالء هؤالء يف أمور كثرية ،كل منهم فعل لآلخر ما هو غرضه ، ليعينه                  
  .)٢(‘‘على غرضه ، والسحر والكهانة من هذا الباب 

 : حكم السحر 

 .والسحر حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع 

قد دلت النصوص الصرحية على حترميه وذمه ، منها قوله تعاىل عن            أمـا الكـتاب ، ف     

ــحر   tβθ: الس çΗ ©>yètGtƒuρ $tΒ öΝ èδ ”àÒtƒ Ÿωuρ öΝ ßγãèxΖ tƒ 4 ô‰ s) s9 uρ (#θßϑÏ=tã Ç⎯ yϑs9 çµ1u yIô© $# $tΒ …çµ s9 ’Îû Ïο u½z Fψ $# 

ï∅ ÏΒ 9,≈ n=yz 4 }§ø⁄ Î6s9 uρ $tΒ (# ÷ρ ux© ÿ⎯Ïµ Î/ öΝ ßγ|¡ àΡ r& 4 öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn=÷ètƒ )٣(.  

ومـنها النصـوص يف تكفري الساحر فهي دالة على حترمي السحر بطريق أوىل وسيأيت               
 . ذكرها يف سبب السحر 

يا : قالوا  ))بوا السبع املوبقات    اجتن ((:  أنه قال  وأمـا السنة ، فقد صح عن النيب         
الشرك باهللا ، والسحر ، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال            ((: قال رسـول اهللا ، ومـا هن ؟       

                                 
 ) .١٢٨(سورة األنعام آية رقم ) ١(
 ) .١٧٤-١/١٧١(الصفدية البن تيمية : ، ولالستزادة انظر) ٨٣١-٢/٨٣٠(النبوات البن تيمية ) ٢(
 ) .١٠٢(سور البقرة آية رقم ) ٣(
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باحلق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتويل يوم الزحف ، وقذف احملصنات املؤمنات          
)) الغافالت

)١(. 

 .مجاع فقد أمجع علماء األمة على حترمي السحر أما اإل

  .)٢(‘‘عمل السحر حرام وهو من الكبائر باإلمجاع ’’ : قال النووي 

 : السببية يف السحر 

 : والسببية يف السحر موضوع يدخل حتته مسألتان 

 .سببية السحر : سبب السحر  ، واألخرى : األوىل 

ر هو األمور اليت توصل العبد إىل السحر         سبب السحر ، واملقصود بسبب السح     :  أوالً  
فالسحر ال حيصل هكذا يهجم على اإلنسان هجوماً ال يستطيع أن يدفعه عن نفسه ، بل                 

 .لـه أسباب معينة يباشرها من يريد معرفة السحر ، ومن مث يعرف السحر ويكون ساحراً 

 فيها ؛ ألا    والبحث يف هذه القضايا يعترب من األمور اليت ينهى العبد عن اخلوض            
تدخل ضمن طرق السحر ووسائله ، ولكن هناك سبب رئيس يف تلك الطرق والوسائل ،                
يعترب قدراً مشتركاً بينها ، أال وهو الشرك أو الكفر باهللا عز وجل ، فلكي يكون العبد                   
ساحراً فال بد له من الكفر باهللا عز وجل ، وال جيتمع يف قلب العبد إميان أو إسالم مع فعل                    

: سحر أو تعاطيه ، وقد نص اهللا تعاىل على هذا السـبب يف القرآن العظيم  قـال تعـاىل                ال

    (#θãèt7̈? $# uρ  $tΒ  (#θè=÷Gs?  ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9 $#  4’n? tã  Å7 ù=ãΒ  z⎯≈ yϑø‹n=ß™  (  $tΒ uρ  ux Ÿ2  ß⎯≈ yϑø‹n=ß™  £⎯ Å3≈ s9 uρ  š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9 $# 

                                 
نَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً ِإنَّما يأْكُلُونَ ِفي بطُوِنِهم           إِ : رواه الـبخاري يف الوصايا باب قول اهللا تعاىل        ) ١(

/١(، ومسلم يف اإلميان باب بيان الكبائر وأكربها         ) ٢٦١٥(ح) ٣/١٠١٧] (١٠:النسـاء [ناراً وسيصلَونَ سِعرياً    
  . واللفظ للبخاري كالمها من حديث أيب هريرة ) ٨٩(ح) ٩٢

 ) .١٤/١٧٦(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(
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(#ρ ãx x.  tβθ ßϑÏk=yèãƒ  }¨$̈Ψ9 $#  uósÅb¡9 $#  !$tΒ uρ  tΑ Í“Ρ é&  ’n? tã  È⎦ ÷⎫ x6 n=yϑø9 $#  Ÿ≅ Î/$t6Î/  |Nρ ã≈ yδ  šVρ ã≈ tΒ uρ  4  $tΒ uρ  Èβ$yϑÏk=yèãƒ 

ô⎯ ÏΒ  >‰ tnr&  4© ®L xm  Iωθà) tƒ  $yϑ̄Ρ Î)  ß⎯ øtwΥ  ×π sΨ ÷GÏù  Ÿξsù  öà õ3s?  (  tβθ ßϑ̄=yètGuŠsù  $yϑßγ÷Ψ ÏΒ  $tΒ  šχθè%Íhx ãƒ  ⎯Ïµ Î/  t⎦ ÷⎫ t/ 

Ï™ öyϑø9 $#  ⎯Ïµ Å_÷ρ y— uρ  4  $tΒ uρ  Ν èδ  t⎦⎪ Íh‘ !$ŸÒÎ/  ⎯Ïµ Î/  ô⎯ ÏΒ  >‰ xmr&  ωÎ)  ÈβøŒÎ* Î/  «!$#  4  tβθ çΗ ©>yètGtƒuρ  $tΒ  öΝ èδ ”àÒtƒ  Ÿωuρ 

öΝ ßγãèxΖ tƒ  4  ô‰ s) s9 uρ  (#θßϑÏ=tã  Ç⎯ yϑs9  çµ1u yIô© $#  $tΒ  …çµ s9  ’Îû  Ïο u½z Fψ $#  ï∅ ÏΒ  9,≈ n=yz  4  }§ø⁄ Î6s9 uρ  $tΒ  (# ÷ρ ux©  ÿ⎯Ïµ Î/ 

öΝ ßγ|¡ àΡ r& 4 öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn=÷ètƒ )١(.   

 $tΒ:فقولـه   uρ ux Ÿ2 ß⎯≈ yϑø‹n=ß™ £⎯ Å3≈ s9 uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9 $# (#ρ ãx x. tβθ ßϑÏk=yèãƒ }¨$̈Ψ9 $# uósÅb¡9 $#  

فيه ترتيب للحكم على الوصف املناسب ، فقد رتب الكفر على تعليم السحر ، وهذا يدل                
  . )٢(على أن السحر وتعليمه سبب للكفر

 $yϑ̄Ρ: وقوله Î) ß⎯ øtwΥ ×π sΨ ÷GÏù Ÿξsù öà õ3s? (  نص على أن متعلم السحر يكفر ،  . 

‰ ô:وقولـه   s) s9 uρ (#θßϑÏ=tã Ç⎯ yϑs9 çµ1u yIô© $# $tΒ …çµ s9 ’Îû Ïο u½z Fψ $# ï∅ ÏΒ 9,≈ n=yz 4     يدل على أن 

ن استبدل اإلميان بالسحر ليس لـه يف اآلخرة نصيب ، ونفي النصيب بالكلية ال يكون إال                م
  . )٣(للكافر باهللا عز وجل ، فيدل على كفر الساحر

 Ÿωuρ ßxÏ=ø: ويقـول جـل ذكـره        ãƒ tβρ ãÅs≈ ¡¡9 $# )ويقول تعاىل   )٤ ،  : Ÿωuρ ßxÏ=ø ãƒ 

ãÏm$ ¡¡9 $# ß] ø‹xm 4’sAr& )فنفـي الفـالح يـدل علـى كفر الساحر ، ألنـه قد عرف                )١ ، 

 باســــتقراء 

                                 
 ) .١٠٢(سور البقرة آية رقم ) ١(
 ) .٢/٢٢٦(التفسري الكبري للرازي : انظر) ٢(
 ) .٤/٤٧٩(أضواء البيان للشنقيطي : انظر) ٣(
 ) .٧٧(سورة يونس آية رقم ) ٤(
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  . )٢( يراد هبا الكافر ال يفلح القرآن أن الغالب فيه أن لفظة 

 .)٤( ، وبنحوه قال أبو العالية)٣(السحر من الكفر : وقال  ابن عباس

  .)٥(‘‘ال جيترئ على السحر إال كافر ’’  : وقال ابن جريج

  . )٧(ليس له دين:  عن متعلم السحر )٦(وقال احلسن البصري

ومما تقدم يتبني لنا تالزم السحر والكفر ، ويدخل يف الكفر أمور عديدة جداً يقوم هبا                
االستعانة بالشياطني عن طريق دعائها وكتابة أمسائها ، وفعل ما حتبه           : الساحر ، فمن ذلك     

رة أو قراءا مقلوبة أو حنو ذلك وتقدمي        مـن األفعال الكفرية ككتابة اآليات القرآنية بالعذ       
الذبائح والقرابني هلا حبيوانات معينة يف أماكن حيددها الساحر مع الشيطان ، فإذا فعل العبد               
ذلك كفر باهللا عز وجل ، وحينئذ تعينه الشياطني وتنفذ بعض ما يطلبه منها ، وكلما كان                 

 .العبد أكفر كان سحره أشد وأقوى 

وقلما يتأتى  ’’  :   رمحه اهللا مبيناً ارتباط السحر بالكفر وعبادة الشيطان          يقول ابن القيم  
السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه ، إما بذبح بامسه ، أو بذبح يقصد به هو ،                   

الفسوق ، والساحر وإن مل يسم هذا       فيكون ذحباً لغري اهللا ، وبغري ذلك من أنواع الشرك و          
                                 

 ) .٦٩(سورة طه آية رقم ) ١(
  .)٤٨٠-٤/٤٧٩(أضواء البيان للشنقيطي : انظر) ٢(
 ) .١/١٢٧(تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٣(
 ) .١/١٢٢(تفسري القرآن العظيم البن كثري : انظر) ٤(
 ) .١/٤٦٢(جامع البيان البن جرير ) ٥(
احلســن بـن يسار البصري األنصاري موالهم ، أبو سعيد ، فقيه فاضل زاهد مشهور من التابعني ، تويف سنة                     ) ٦(

، تقريب التهذيب البن حجر     ) ٤/٥٦٣(، سري أعالم النبالء للذهيب      ) ٢/١٣٢(يب نعيم   احللية أل : انظر.  هــ    ١١٠
 ) .١٦٠ص (
 ) . ١/١٢٨(تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٧(
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عبادة للشيطان فهو عبادة له ، وإن مساه مبا مساه به ، فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر                   
 . حلقيقته ومعناه ال المسه ولفظه 

ليس هذا بسجود لـه هذا خضوع وتقبيل األرض باجلبهة         :  فمن سجد ملخلوق وقال   
هبذه األلفاظ عن كونه سجوداً لغري اهللا فليسمه مبا         كما أقبلها بالنعم أو هذا إكرام ، مل خيرج          

 . شاء 

وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه مبا حيب فقد عبده وإن مل                
يسم ذلك عبادة ، بل يسميه استخداماً ، وصدق هو استخدام من الشيطان لـه ، فيصري                 

مة الشيطان لـه ليست خدمة     من خدم الشيطان وعابديه وبذلك خيدمه الشيطان ، لكن خد         
 . عبادة ، فإن الشيطان ال خيضع لـه ويعبده كما يفعل هو به 

    óΟs9:  واملقصود أن هذا عبادة منه للشيطان ، وإمنا مساه استخداماً ، قال تعاىل               r& 

ô‰ yγôã r&  öΝ ä3ø‹s9 Î)  û© É_ t6≈ tƒ  tΠyŠ# u™  χ r&  ω  (#ρ ß‰ ç7÷ès?  z⎯≈ sÜø‹¤±9 $#  (  …çµ ¯Ρ Î)  öΝ ä3s9  Aρ ß‰ tã  ×⎦⎫ Î7–Β  )وقال تعاىل   )١ ،  :

  tΠöθtƒuρ  öΝ èδ ã à³øts†  $YèŠÏΗ sd  §Ν èO  ãΑθ à) tƒ  Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑù=Ï9  Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ r&  ö/ ä.$§ƒÎ)  (#θçΡ$Ÿ2  tβρ ß‰ ç7÷ètƒ  ∩⊆⊃∪  (#θä9$s% 

y7 sΨ≈ ysö6ß™  |MΡ r&  $uΖ –ŠÏ9 uρ  ⎯ ÏΒ  Ν ÎγÏΡρ ßŠ  (  ö≅ t/  (#θçΡ% x.  tβρ ß‰ ç7÷ètƒ  £⎯ Åfø9 $#  (  Ν èδ ã nYò2 r&  Ν ÎκÍ5  tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ –Β  )٢(  ، 

فهؤالء وأشباههم عباد اجلن والشياطني وهم أولياؤهم يف الدنيا واآلخرة ، ولبئس املوىل               
 . )٣(‘‘ولبئس العشري 

وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه ، ورمبا يعبده            ’’ :ويقول أيضاً   
مـن دون اهللا تعاىل حىت يقضي لـه حاجته ، ورمبا يسجد لـه ، ويف كتب السحر والسر                  

 .املكتوم من هذا عجائب 

                                 
 ) .٦٠(سورة يس آية رقم ) ١(
 ) .٤١-٤٠(سورة سبأ آية رقم ) ٢(
 ) .٢٣٦-٢/٢٣٥(بدائع الفوائد البن القيم ) ٣(
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  ولعباده املؤمنني   وهلذا كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معاداة هللا ولرسوله           
كان سحره أقوى وأنفذ ، وهلذا كان سحر عباد األصنام أقوى من سـحر أهل الكتـاب                

  .)١(‘‘وسـحر اليهود أقوى من سـحر املنتسبني إىل اإلسالم 

 : سببية السحر : ثانياً 

واملقصود من سببية السحر ما يكون السحر سبباً فيه ، والبحث يف هذه القضية طويل               
كن أن يؤدي إليه السحر من نتائج ، وما ينبثق عنه من آثار ،              جـداً ، فهو يشمل كل ما مي       

ومـا يترتب عليه من أحكام وحنو هذه األمور ، ولكين سأقتصر هنا على األصل الذي عليه                 
مدار تلك النتائج واآلثار واألحكام ، وهو ما يترجم له عند أهل العلم مبسألة حقيقة السحر                

 : ية مشتمالً على مسألتنيوتأثريه ، وسيكون البحث يف هذه القض

 قضية حقيقة السحر ، هل له حقيقة ؟ أم هو جمرد ختييالت ؟ : األوىل 

 مدى تأثري السحر ، هل للسحر قدرة على قلب األعيان ؟ أم ال ؟: الثانية

 :حقيقة السحر : أوالً

قبل الشروع يف مسألة حقيقة السحر أود أن أوضح أن البحث يف حقيقة السحر يعترب               
إن :  أساسياً يف قضية سببية السحر ، فعليه ينبين القول بكون السحر سبباً فعندما نقول              ركناً

السـحر لــه حقيقة ، فإن هذا يعين إثبات تأثري السحر احلسي احلقيقي وليس الومهي ،                 
فيمرض مرضاً حقيقياً ، ويأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ، ويبغض أحدمها إىل اآلخر                

ل وزوجه ، وقد يقتل املسحور ، فيكون السحر سبباً يف حصول هذه             ويفـرق بـني الرج    
 . األمور 

                                 
 ) .٢/٢٣٤(املصدر السابق ) ١(
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إنه جمرد ختييل ، فإن جمرد التخييل ال يكون سبباً يف حصول هذه             : خبـالف ما لو قيل    
األمـور ، فهـو ال يؤدي إىل املرض احلسي غالباً ، كما ال يؤدي إىل القتل ، والتفريق بني                    

 .من هنا يظهر ارتباط سببية السحر مع القول حبقيقته الزوجني وحنو هذه األمور ، و

ولقد حبث أهل العلم قضية حقيقة السحر ، ومذهب أهل السنة واجلماعة ومن تبعهم              
أن للسـحر حقـيقة ، فهناك فعل معني يقوم به الساحر ، وهناك نتيجة حقيقية مؤثرة هلذا                  

ر ، كما لو ضرب اإلنسان بسهم       الفعل ، وتأثريها على اإلنسان من جنس تأثري الفعل املباش         
أو رمـح أو حنوها فإنه يتضرر بذلك ، فيجرح وقد ميرض وقد ميوت ، وهكذا تأثري السحر                  
علـى اإلنسـان ، فيتضرر به وقد ميرض وقد ميوت وقد حيصل غري ذلك كبغضه لزوجه أو               

 . زيادة حب هلا أو فراق أو حنو ذلك 

 :  والسنة ، منها وهلم على هذه املسألة أدلة عديدة من الكتاب

?  (#θãèt7̈:   قولـه تعاىل  -١ $# uρ  $tΒ  (#θè=÷Gs?  ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9 $#  4’n? tã  Å7 ù=ãΒ  z⎯≈ yϑø‹n=ß™  (  $tΒ uρ  ux Ÿ2 

ß⎯≈ yϑø‹n=ß™  £⎯ Å3≈ s9 uρ  š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9 $#  (#ρ ãx x.  tβθ ßϑÏk=yèãƒ  }¨$̈Ψ9 $#  uósÅb¡9 $#  !$tΒ uρ  tΑ Í“Ρ é&  ’n? tã  È⎦ ÷⎫ x6 n=yϑø9 $#  Ÿ≅ Î/$t6Î/ 

|Nρ ã≈ yδ  šVρ ã≈ tΒ uρ  4  $tΒ uρ  Èβ$yϑÏk=yèãƒ  ô⎯ ÏΒ  >‰ tnr&  4© ®L xm  Iωθà) tƒ  $yϑ̄Ρ Î)  ß⎯ øtwΥ  ×π sΨ ÷GÏù  Ÿξsù  öà õ3s?  (  tβθ ßϑ̄=yètGuŠsù 

$yϑßγ÷Ψ ÏΒ  $tΒ  šχθè%Íhx ãƒ  ⎯Ïµ Î/  t⎦ ÷⎫ t/  Ï™ öyϑø9 $#  ⎯Ïµ Å_÷ρ y— uρ  4  $tΒ uρ  Ν èδ  t⎦⎪ Íh‘ !$ŸÒÎ/  ⎯Ïµ Î/  ô⎯ ÏΒ  >‰ xmr&  ωÎ)  ÈβøŒÎ* Î/  «!$#  4 

tβθ çΗ ©>yètGtƒuρ  $tΒ  öΝ èδ ”àÒtƒ  Ÿωuρ  öΝ ßγãèxΖ tƒ  4  ô‰ s) s9 uρ  (#θßϑÏ=tã  Ç⎯ yϑs9  çµ1u yIô© $#  $tΒ  …çµ s9  ’Îû  Ïο u½z Fψ $#  ï∅ ÏΒ  9,≈ n=yz  4 

}§ø⁄ Î6s9 uρ $tΒ (# ÷ρ ux© ÿ⎯Ïµ Î/ öΝ ßγ|¡ àΡ r& 4 öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn=÷ètƒ )١(.  

 $tΒ: فقولـه   uρ ux Ÿ2 ß⎯≈ yϑø‹n=ß™ £⎯ Å3≈ s9 uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9 $# (#ρ ãx x. tβθ ßϑÏk=yèãƒ }¨$̈Ψ9 $# uósÅb¡9 $#   

© 4وقوله   ®L xm Iωθà) tƒ $yϑ̄Ρ Î) ß⎯ øtwΥ ×π sΨ ÷GÏù Ÿξsù öà õ3s? (           يدل على أن للسحر حقيقة من جهة أنه لو 

                                 
 ) .١٠٢(سور البقرة آية رقم ) ١(
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ستعانة كان جمرد ختييل وخداع للبصر ومتويه ملا كان كفراً ، لكنه ملا كان أمراً حقيقياً وفيه ا                
 . بالشياطني من أجل ذلك كان كفراً ، وهذا استدالل باحلكم على احلقيقة 

حقيقي وختييلي  : والقائلـون أن السـحر جمرد ختييل ، وكذلك الذين جيعلونه قسمني           
يضطربون يف حكم الساحر ، فمنهم من ال يكفره ، وهذا خالف النص القرآين ، ومنهم من             

 أخرى ، وهذا أيضاً خمالف للنص ، فالنص يشمل كل           يكفـر بعض أنواعه ويستثين أنواعاً     
 :أنواع السحر ، واخلطأ عند هؤالء أتى من جهتني 

ظنهم أن السحر ميكن أن يتأتى بدون استعانة بالشياطني ، وهذا غري صحيح             : األوىل  
 . كما تقدم بيانه 

امسه ، إدخاهلم بعض ما ليس سحراً يف السحر ، فسموا الشيء بغري          :  اجلهـة الثانـية   
واضـطربوا يف حكمه ، وهلذا أخرجوا بعض أنواعه عن أن تكون كفراً ، مع أم جيعلوا                 

 .سحراً 

والتحقـيق أن مسمى السحر الشرعي ال يدخل فيه إال ما كان كفراً ، لتالزم السحر                
والكفـر كمـا تقدم ، وسيأيت ذكر بعض األمور اليت أدخلت يف السحر وال تدخل فيه يف                  

 . احلقيقة 

 tβθ: قـوله و ßϑ̄=yètGuŠsù $yϑßγ÷Ψ ÏΒ $tΒ šχθè%Íhx ãƒ ⎯Ïµ Î/ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ öyϑø9 $# ⎯Ïµ Å_÷ρ y— uρ 4    يدل كذلك 

وزوجه ، ولو كان    على أن للسحر حقيقة من جهة أنه سبب يف حصول التفريق بني الرجل              
جمرد ختييل وخداع للبصر كما يقوله نفاة حقيقة السحر مل يكن سبباً يف حصول الفرقة بني                

 . الرجل وزوجه 

 $tΒ: وقولـه uρ Ν èδ t⎦⎪ Íh‘ !$ŸÒÎ/ ⎯Ïµ Î/ ô⎯ ÏΒ >‰ xmr& ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4      يدل كذلك على حقيقة 

السحر ، وأن لـه تأثرياً حقيقياً من جهة االستثناء ، فقد أثبت اهللا تعاىل حصول الضرر من                 
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السحر بإذن اهللا تعاىل الكوين القدري ، وهذا يدل على أن لـه حقيقة ألن جمرد التخييل ال                 
 . حيصل به ضرر حقيقي يف الغالب 

#)  !$£ϑn=sù: عـاىل عـن سـحرة فرعون      قـولـه ت   -٢ öθs) ø9 r& (# ÿρ ãysy™ š⎥ ã⎫ ôã r& Ä¨$̈Ζ9 $# 

öΝ èδθ ç7yδ ö yIó™ $# uρ ρ â™ !% y ùρ @ósÅ¡ Î/ 5Ο‹ Ïàtã )هذه اآلية يبني اهللا تعاىل أن سحرة فرعون         ، ففـي     )١

 : قاموا بسحر أعني الناس ، وهذا يدخل فيه احتماالن 

أن السحر توجه إىل أعني الناس فأثر فيها ، فأصبحت ترى األشياء على غري              : األول  
حقيقتها نتيجة للسحر الذي وقع عليها ، وهذا من جنس املرض الذي قد يصيب العيون فال                

 . شياء ، أو تراها على غري حقيقتها ترى بعض األ

أن السحر وقع على احلبال والعصي مثل أن يكون السحرة استعانوا بالشياطني            : الثاين  
فحركت تلك احلبال والعصي والناس ال يشاهدون من حركها ، فيظنوا حتركت بأنفسها ،    

حلصري أو البساط   كما حيصل لو حرك إنسان حصري أو بساطاً بدون أن يرى ، فالرائي يرى ا              
 . يتحرك وال يرى من حركه 

 .وعلى كال االحتمالني فهناك سحر حقيقي حصل سواء قلنا على الرائي أو املرئي 

والسحرة يفسدون السمع والبصر والعقل حىت خييل       ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    

#) سى  لإلنسـان األشياء خبالف ما هي عليه ، فيتغري حسه وعقله ، قال يف قصة مو                ÿρ ãysy™ 

š⎥ ã⎫ ôã r& Ä¨$̈Ζ9 $# öΝ èδθ ç7yδ ö yIó™ $# uρ ρ â™ !% y ùρ @ósÅ¡ Î/ 5Ο‹ Ïàtã )وهـذا يقتضي أن أعني الناس قد         )٢  

  .)٣(‘‘حصل فيها تغري 

                                 
 ) .١١٦(سورة األعراف آية رقم ) ١(
 ) .١١٦(سورة األعراف آية رقم ) ٢(
 ) .١٠٥٣-٢/١٠٥٢(النبوات البن تيمية ) ٣(
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فقد عرف أن السحر يغري احلس والعقل ، حىت يخيل إىل           ’’ : ويقول يف موضع آخر     
  . )١(‘‘اإلنسان الشيء خبالف ما هو عليه 

فبني سبحانه أن أعينهم سحرت ، وذلك إما أن يكون          ’’ :  رمحه اهللا    ويقول ابن القيم  
غـيري حصـل يف املرئـي ، وهو احلبال والعصي مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح                 لت

حركتها وهي الشياطني ، فظنوا أا حتركت بأنفسها ، وهذا كما إذا جر من ال يراه حصرياً                 
أو بساطا ، فترى احلصري والبساط ينجر ، وال ترى اجلار له مع أنه هو الذي جيره ، فهكذا                   

 التبستها الشياطني ، فقلبتها كتقلب احلية ، فظن الرائي أا تقلبت            حـال احلـبال والعصي    
 . بأنفسها والشياطني هم الذين يقلبوا 

وإمـا أن يكون التغيري حدث يف الرائي حىت رأى احلبال والعصي تتحرك وهي ساكنة               
 . يف أنفسها 

ه حىت  وال ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا ، فتارة يتصرف يف نفس الرائي وإحساس             
يـرى الشيء خبالف ما هو به ، وتارة يتصرف يف املرئي باستعانته باألرواح الشيطانية حىت                

  .)٢(‘‘يتصرف فيها 

 : وقد خالف يف تفسري سحر سحرة فرعون طائفتان 

 ، وفيه )٣(جعلت سحر سحرة فرعون من قبيل التخيل واألخذ بالعيون   : الطائفة األوىل   
ل به أذهان الناظرين ويأخذ عيوم إىل غري اجلهة اليت          يقـوم مدعـي السحر بعمل أمر يشغ       

حيتال فيها ، حىت إذا مت له ذلك عمل شيئاً آخر بسرعة شديدة ، فيبقى العمل الثاين خفياً ،                   
                                 

 ) .١٠٩٦-٢/١٠٩٥(النبوات البن تيمية ) ١(
 ) .٢٢٨-٢/٢٢٧(بدائع الفوائد البن القيم ) ٢(
 . وهو من املنتصرين هلذا الرأي ) ٤/٤٨٥(أضواء البيان للشنقيطي : انظر) ٣(
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ويظهـر للـناس شيئاً غري ما انتظروه وتوقعوه ، فيتعجبون منه ، وكلما كان أخذه للعيون                 
 . )١( كان أحذق يف عمله واخلواطر وجذبه هلا إىل سوى مقصوده أقوى

وهـذا يف احلقيقة ليس بسحر باملعىن الشرعي ، فليس يف هذا النوع تأثري على الناس                 
وليسـت سـحراً ألعني الناس ، إمنا هي عملية خداع هلم من جنس خداع البصر ، وهذا                  
حيصـل بدون سحر ، فالبصر يرى العصا يف املاء مكسورة وهو يعلم أا سليمة ، وراكب                 

إن هذا  : ينة إذا نظر إىل الشط رأى السفينة واقفة والشط متحركاً ، وال ميكن أن يقال              السف
من السحر إال باملعىن اللغوي ، وحىت لو ادعى صاحبه السحر ، فإنه يكون كاذباً يف دعواه ،                  

 . وقصده بذلك االحتيال على الناس ، وأكل أمواهلم مبثل هذه الدعوى وحنوها 

ار السحرة وعلماءهم وعتام ومل يكونوا جمرد ممموهني ،         وسـحرة فرعون كانوا كب    

  x8θ: قال تعاىل )  عليم  ( خيدعـون األبصار ، يدل على ذلك وصفهم بصيغة املبالغة            è? ù'tƒ 

Èe≅ ä3Î/ @Ås≈ y™ 8Λ⎧ Ï=tæ )وقال تعاىل   )٢ ،  : tΑ$s%uρ ãβöθtã öÏù ’ÏΤθ çGø $# Èe≅ ä3Î/ @Ås≈ y™ 5ΟŠ Ï=tæ )وقال   )٣ ، 

 x8θ: تعـاىل  è? ù'tƒ Èe≅ à6 Î/ A‘$ −sy™ 5ΟŠ Ï=tæ )ة اشتملت على صيغتني للمبالغة      ، واآلية األخري   )٤

 .هم مموهون خمادعون وال حقيقة لسحرهم : سحار وعليم ، فهل ميكن بعد هذا أن يقال

ليس : ولـو صدق هذا يف حق سحرة فرعون مع كل هذه األوصاف مل يبعد أن يقال               
  . يف الدنيا سحر حقيقي أصالً ، فإذا كان كبار السحرة هبذه املثابة فما بالك مبن هو دوم

                                 
 ) .٢/٢٢٨(وقد شرح هذه النوع من السحر الرازي يف التفسري الكبري ) ١(
 ) .١١٢(سورة األعراف آية رقم ) ٢(
 ) .٧٩(سورة يونس آية رقم ) ٣(
 ) .٣٧(سورة الشعراء آية رقم ) ٤(
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أضـف إىل هذا أن ما فعلوه من السحر ليس باألمر اهلني ، بل هو سحر عظيم كما                  

 ρوصفه اهللا عز وجل يف هذه اآلية         â™ !% y ùρ @ósÅ¡ Î/ 5Ο‹ Ïàtã )إنه :  ، فكيف يقال مع هذا       )١

 .متويهات وأخذ للعيون 

إن سحرة فرعون   : جعلت سحر سحرة فرعون من قبيل احليل ، وقالوا        : الطائفة الثانية   
جعلوا يف تلك احلبال والعصي زئبقاً ، وهذا ما جعلها تتحرك وتضطرب حبيث خييل للناظر               

 . )٢(أا تسعى باختيارها وإمنا كانت حيلة 

يف احلقيقة ليس بسحر ألعني الناس ، بل هو صناعة من الصناعات املشتركة بني              وهذا  
الـناس ، وال حيتاج فيه إىل كبار السحرة وعلمائهم ، وال حيتاج إىل إلقاء عصاه لتأكل ما                  

 . يأفكون ، فيكفي يف بطالنه  إخراج ما فيها من الزئبق لكي ختتفي حركتها وتبطل 

وأما ما يقوله املنكرون من أم      ’’ :  رمحه اهللا تعليقاً على هذا الرأي        يقـول ابن القيم   
فعلـوا يف احلبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزئبق وغريه حىت سعت ، فهذا                

حقيقية ، ومل يكن باطل من وجوه كثرية ، فإنه لو كان كذلك مل يكن هذا خياالً بل حركة         
ذلـك سحراً ألعني الناس ، وال يسمى ذلك سحراً ، بل صناعة من الصناعات املشتركة ،                 

# : وقد قـال تعـاىل   sŒÎ* sù öΝ çλé;$t7Ïm öΝ ßγ–ŠÅÁÏã uρ ã≅ §‹sƒä† Ïµ ø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ ÷Λ ¿ε ÍósÅ™ $pκ®Ξ r& 4© tëó¡ n@ )ولو   )٣ ، 

كانت حتركت بنوع حيلة كما يقوله املنكرون مل يكن هذا من السحر يف شيء ، ومثل هذا                 
 .ال خيفى 

وأيضا لو كان ذلك حبيلة كما قال هؤالء لكان طريق إبطاهلا إخراج ما فيها من الزئبق                 
 .إلقاء العصا البتالعها وبيان ذلك احملال ، ومل حيتج إىل 

                                 
 ) .١١٦(سورة األعراف آية رقم ) ١(
 . ويبدو أنه ينصر هذا الرأي يف هذا املوضع ) ٣/١٣٨(ظيم البن كثري تفسري القرآن الع: انظر) ٢(
 ) .٦٦(سورة طه آية رقم ) ٣(
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وأيضـا فمثل هذه احليلة ال حيتاج فيها إىل االستعانة بالسحرة ، بل يكفي فيها حذاق                
الصـناع ، وال حيتاج يف ذلك إىل تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه هلم ووعدهم بالتقريب               

 .واجلزاء 

 …çµ: وأيضـا فإنـه ال يقال يف ذلك       ¯Ρ Î) ãΝ ä. ãÎ6s3s9 “ Ï%©!$# ãΝ ä3yϑ̄=tæ uósÅb¡9 $# ( )فإن   )١ ، 

الصـناعات يشترك الناس يف تعلمها وتعليمها ، وباجلملة فبطالن هذا أظهر من أن يتكلف               
  .)٢(‘‘رده 

⎯  :  مـن األدلة على حقيقة السحر قوله تعاىل        -٣ ÏΒ uρ Íhx© ÏM≈ sV≈ ¤ ¨Ζ9 $# ’Îû Ï‰ s) ãèø9 $# )٣(  

واملقصـود مـن النفاثات يف العقد هي األنفس اخلبيثة الاليت يعقدن اخليوط وينفثن فيها ،                
 .تفل فينعقد السحر ، والنفث هو النفخ مع ريق ، وهو مرتبة أعلى من النفخ ارد ودون ال

ووجـه الداللـة مـن اآليـة أنه لوال أن للسحر تأثرياً حقيقياً ضاراً ملا أمر اهللا تعاىل         
 .)٤(باالستعاذة منه 

سحر النيب  :  رضي اهللا عنها قالت     من األدلة على حقيقة السحر ما جاء عن عائشة         -٤
   إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ، حىت كان ذات يوم دعا ودعا ، مث قال                 حىت كان خييل  :

 أشـعرِت أن اهللا أفـتاين فـيما فيه شفائي ، أتاين رجالن ، فقعد أحدمها عند رأسي ،                    ((
ومن :  ، قال  )٥(مطبوب: ما وجع الرجل ؟ قال    :  ، فقال أحدمها لآلخر    واآلخر عند رجلي  

                                 
 ) .٧١(سورة طه آية رقم ) ١(
 ) .٢/٢٢٨(بدائع الفوائد البن القيم ) ٢(
 ) .٤(سورة الفلق آية رقم ) ٣(
 ) .١٢/٢٩٩(املغين البن قدامة : انظر) ٤(
 ) .١٠/٢٣٩(لباري البن حجر فتح ا: انظر. مسحور : مطبوب ) ٥(
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 وجف طلعٍة )١(يف مشط ومشاقة: يف ما ذا ؟ قال: لبيد بن األعصم ، قال  : طـبه ؟ قـال    
 ، مث رجع ، فقال      خرج إليها النيب      ف  ))يف بئر ذروان    : فأين هو ؟ قال   :  ، قال  )٢(ذكـر 
ال أما أنا    ((: استخرجته ؟ فقال  : فقلت ))خنلها كأنه رءوس الشياطني      ((:   حني رجع  لعائشة

 .)٣( مث دفنت البئر))ً فقد شفاين اهللا وخشيت أن يثري ذلك على الناس شرا

 قد سحر ، ووجد أثر ذلك على حسه ، فكان           ديث يدل على أن النيب      وهـذا احل  
 أنه خييل إليه أنه     ((خيـيل إليه أنه يفعل الشيء ومل يفعله ، وجاء تفسري هذا يف رواية أخرى                

))يـأيت أهله وال يأتيهم      
 ، مث شفاه اهللا منه ، وهذا كله يدل داللة قاطعة على أن للسحر               )٤(
أو خداع للبصر ، وما ذكر فيه من التخييل هو أثر السحر ونتيجته              حقيقة وليس جمرد ختييل     
 . وليس هو ذات السحر 

 حيث أثر سحر السحرة على حسه ، فرأى         ونظـري هذا ما حصل لنيب اهللا موسى         
حباهلم وعصيهم تسعى ، وإن كانت يف احلقيقة مل تتحرك كما أخرب اهللا تعاىل عن ذلك يف                 

# : كتابه قال تعاىل sŒÎ* sù öΝ çλé;$t7Ïm öΝ ßγ–ŠÅÁÏã uρ ã≅ §‹sƒä† Ïµ ø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ ÷Λ ¿ε ÍósÅ™ $pκ®Ξ r& 4© tëó¡ n@ )٥(.  

املرض  من السحر ال يقدح يف نبوته ، فهو من جنس املرض ، و            وما أصيب به النيب     
جيـوز على األنبياء فليسوا معصومني منه ، وهو من البالء الذي يزيده اهللا تعاىل به رفعة يف                  
درجاتـه ونـيل كرامته ، وأشد الناس بالء األنبياء ، فابتلوا من أممهم مبا ابتلوا به من القتل                   

                                 
وهي ما خيرج ) مشاطة: ( ما يستخرج من الكتان ، وقيل هي املشاطة فقد جاء يف رواية أخرى للبخاري      : املشاقة  ) ١(

 ) .١٠/٢٣٢،٢٤٢(، فتح الباري البن حجر ) ١٢/٣٠٠(املغين البن قدامة : انظر. من الشعر إذا مِشط 
 ) . ١٠/٢٤٠(، فتح الباري البن حجر ) ١٢/٣٠٠(غين البن قدامة امل: انظر. وعاؤها : جف الطلعة) ٢(
واللفظ له ، ومسلم يف السالم      ) ٣٠٩٥(ح) ٣/١١٩٢(رواه الـبخاري يف بدء اخللق باب صفة إبليس وجنوده           ) ٣(

 ) . ٢١٨٩(ح) ٤/١٧١٩(باب السحر 
 ) .١/١٢٦(تقدم خترجيه وهذا اللفظ للحميدي يف مسنده  ) ٤(
 ) .٦٦(رقم سورة طه آية ) ٥(
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 من بعض أعدائه بنوع من      والضـرب والشـتم واحلـبس ، وليس ببدع أن يبتلى النيب             
  . )١(رالسح

سحر حقيقي ،   : وذهـب بعـض أهل السنة واجلماعة إىل تقسيم السحر إىل نوعني           
وسـحر ختييلي ، والتحقيق أن السحر باملصطلح الشرعي ال ينطبق إال على السحر احلقيقي                
ألن جمـرد التخييل ليس بسحر على احلقيقة وإن مساه بعض العلماء سحراً ، وأصحاب هذا                

ر التخييلي من النصوص الواردة يف سحرة فرعون ، وأرادوا اجلمع           القول أخذوا القول بالسح   
حقيقي وختييلي ، لكن عند إرادة اجلمع       : بني األدلة يف هذه القضية ، فجعلوا السحر  نوعني         

بـني األدلـة فينبغـي أن جيمع بني األدلة الصحيحة الصرحية يف الداللة ، والنصوص اليت                 
ة ، بل داللتها على نقيض قوهلم أكرب من داللتها على           يستندون إليها ليست صرحية يف الدالل     

حقيقي وختييلي ؛   : قـوهلم كما تقدم ، وعلى هذا فال داعي إىل تقسيم السحر إىل قسمني             
 .لعدم ما يوجب ذلك واهللا أعلم 

 ومن تبعهم ، إىل أن السحر ليس لـه حقيقة ، فهو جمرد ختييل فقط ،                وذهبت املعتزلة 
م يف هذه القضية جمموعة من الشبه ، وقد سبقت اإلجابة على أمهها عند الكالم على أدلة             وهل

  . )٢(أهل السنة واجلماعة ، وأما الشبه العقلية ، فقد تقدم الرد عليها يف مبحث املعجزات

⎯ قد دل قوله    و’’ :  رمحه اهللا    يقـول ابـن القيم     ÏΒ uρ Íhx© ÏM≈ sV≈ ¤ ¨Ζ9 $# ’Îû Ï‰ s) ãèø9 $# )٣( 

 من أهل    املذكور على تأثري السحر وأن لـه حقيقة ، وقد أنكر ذلك طائفة            وحديث عائشة 
إنه ال تأثري للسحر البتة ، ال يف مرض وال قتل وال حل             :  وغريهم ، وقالوا   الكالم من املعتزلة  
 .وإمنا ذلك ختييل ألعني الناظرين ال حقيقة له سوى ذلك : وال عقد ، قالوا

                                 
 ) .٢/٢٢٤(بدائع الفوائد البن القيم : انظر) ١(
) . ٢٨٢ص(لو كان للسحر حقيقة ملا كان هناك فرق بني السحر  واملعجزة ، وقد تقدم التفريق بينهما                  : قالـوا ) ٢(

 ) .٣/٢٣٠(، التفسري الكبري للرازي ) ٥/١٠٢(الفصل البن حزم  : وانظر 
 ) .٤(سورة الفلق آية رقم ) ٣(
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 وهـذا خـالف ما تواترت به اآلثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل              
التفسري واحلديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقالء ، والسحر الذي              
يؤثر مرضاً وثقالً وحالً وعقداً وحباً وبغضاً وتزيناً وغري ذلك من اآلثار موجود تعرفه عامة               

⎯  الناس ، وكثري منهم قد علمه ذوقاً مبا أصيب به منه ، وقوله تعاىل                ÏΒ uρ Íhx© ÏM≈ sV≈ ¤ ¨Ζ9 $# ’Îû 

Ï‰ s) ãèø9 $# )دليل على أن هذا النفث يضر املسـحور يف حال غيبته عنه ، ولو كان الضرر                )١ 

ال حيصل إال مبباشرة البدن ظاهراً كما يقوله هؤالء مل يكن للنفث وال للنفاثات شر يستعاذ                
  .)٢(‘‘منـه 

 :مدى تأثري السحر : املسألة الثانية 

ويف هـذه املسـألة دراسة للمدى الذي ميكن أن تصل إليه سببية السحر ، فهل هي                 
مطلقـة تصل إىل درجة قلب األعيان ؟ أم هلا حدود معينة ؟ هذا ما سوف أناقشه يف هذه                   

 .املسألة 

فيه تفصيل ميكن   ولقـد حبـث العلمـاء القائلون حبقيقة السحر يف هذه القضية وهلم              
 : تلخيصه يف وجهني 

 : أمور اتفق عليها أهل العلم ، وتشتمل على مسألتني : الوجه األول

أمور ال يقدر عليها الساحر مطلقاً مهما فعل ، وهي معجزات األنبياء            : املسألة األوىل   
يبلغها  كإحياء املوتى ، وفلق البحر وحنوها ، فهذه ال خالف يف أن تأثري السحر ال ميكن أن                  

 . )٣(فال ميكن أن حتصل للساحر مطلقاً ، وقد حكى القرطيب على ذلك إمجاع العلماء 

                                 
 ) .٤(سورة الفلق آية رقم ) ١(
 ) .٢/٢٢٧(بدائع الفوائد البن القيم ) ٢(
 )٢/٣٣(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : انظر) ٣(
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أمور يقدر عليها الساحر ، فهو يستطيع أن يتصرف يف األعراض بفعل            : املسألة الثانية 
 . ما حيدث عنه األمراض والقتل والتفريق بني الزوجني وحنو ذلك 

 tβθ: تاب فقوله تعـاىل  ودلـيل ذلـك الكتاب والسنة ، أما الك         ßϑ̄=yètGuŠsù $yϑßγ÷Ψ ÏΒ $tΒ 

šχθè%Íhx ãƒ ⎯Ïµ Î/ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ öyϑø9 $# ⎯Ïµ Å_÷ρ y— uρ 4  )فقـد نـص اهللا تعاىل على أن من تأثري السحر            )١ ،

 . الزوجني التفريق بني 

وهذا يدل   ))أما أنا فقد شفاين اهللا      (( املتقدم وفيه    ومـن السنة حديث سحر النيب       
 . )٢( سبب له املرض ، وشفاه اهللا منهعلى أن تأثري السحر يف النيب 

أمور اختلف فيها أهل العلم ، هل ميكن للساحر أن يصل إليها بسحره             : الـوجه الثاين  
 : عة منها أو ال ؟ وتشتمل هذه على جممو

 . كأن يقلب اإلنسان حيواناً ، واحليوان إنساناً :  قلب األعيان -١

 الطـريان يف اهلواء ، واملشي على املاء ، وركوب الكلب ، والوقوف على رأس                -٢
 . قصبة ، واجلري على اخليط الدقيق وحنوها 

هي من مقدور   : وهـذه األمور من الغلط أن تدخل كلها حتت حكم واحد ، فيقال            
السـاحر أو مـن غري مقدوره ، بل البد من التفصيل فيها ؛ ألن بعضها يدخل يف مقدور                   

 .الساحر ، وبعضها ال يدخل ، وهلذا ال تعطى حكما واحداً 

 : وللتفصيل فيها يقال 

                                 
 ) .١٠٢(سور البقرة آية رقم ) ١(
 ) .٤/٥٠٦(أضواء البيان للشنقيطي : انظر) ٢(



    ٥٢٧      الســـحر ______________________________________________________________  

 

قلب األعيان من جنس إىل جنس آخر خمتلف ، ال شك أن هذا ليس من مقدور                : أوالً
ته التأثري يف األعراض كما تقدم ، وال يدخل حتت قدرته           الساحر بتاتاً ، فالساحر حدود قدر     

 .قلب األعيان مطلقاً ، ومن أجاز ذلك ليس له دليل صحيح صريح على هذه القضية 

   أا قالت    زوج النيب    وأقـوى ما يستدل به على هذه القضية ما جاء عن عائشة           
 بعد موته حداثة ذلك      ، جاءت تبتغي رسول اهللا       قدمت علي امرأة من أهل دومة اجلندل      

 ابن أخيت    يا: )١( لعروة تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ومل تعمل به ، قالت عائشة             
إين : فرأيتها تبكي حني مل جتد رسول اهللا فيشفيها ، كانت تبكي حىت إين ألرمحها ، وتقول               

ألخاف أن أكون قد هلكت ، كان يل زوج فغاب عين ، فدخلت علي عجوز ، فشكوت                 
إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك  فلما كان الليل جاءتين بكلبني             : ذلـك إليها ، فقالت    

 أحدمها وركبت اآلخر ، فلم يكن كشيء حىت وقفنا ببابل ، فإذا برجلني              أسـودين فركبت  
إما حنن فتنة فال    : أتعلم السحر ، فقاال   : ما جاء بك ؟ فقلت    : معلقـني بأرجلـهما ، فقاال     

اذهيب إىل ذلك التنور فبويل فيه ، فذهبت        : ال ، فقاال  : تكفـري وارجعـي ، فأبيت وقلت      
فهل رأيت شيئاً ؟    : نعم ، فقاال  : أفعلت ؟ قلت  : االففـزعت فلم أفعل فرجعت إليهما ، فق       

اذهيب : مل تفعلي ارجعي إىل بالدك وال تكفري ، فأبيت ، فقاال          : مل أر شيئاً ، فقاال يل     : قلت
قد : إىل ذلـك التـنور فبويل فيه ، فذهبت ، فاقشعررت وخفت ، مث رجعت إليهما فقلت                

كذبت مل تفعلي ارجعي إىل بالدك      : االمل أر شيئا ، فق    : فما رأيت ؟ فقلت   : فعلـت ، فقاال   
اذهيب إىل ذلك التنور فبويل فيه فذهبت       : وال تكفري فإنك على رأس أمرك ، فأبيت ، فقاال         

إليه فبلت فيه ، فرأيت فارساً متقنعا حبديد خرج مين حىت ذهب يف السماء وغاب عين حىت                 
اً متقنعاً خرج مين فذهب     ما رأيت فقلت فارس   : قد فعلت ، فقاال   : ما أراه ، فجئتهما فقلت    

للمرأة : صدقت ذلك إميانك خرج منك ، اذهيب ، فقلت        : يف السـماء حـىت ما أراه  فقاال        
                                 

يلد األسدي ، أبو عبداهللا املدين ، تابعي ولد يف أوالئل خالفة عثمان ، وهو عامل                عروة بن الزبري بن العوام بن خو      ) ١(
، ) ٢/٢٦٣(، الكاشف للذهيب    ) ٦/٣٣٣(املنتظم البن اجلوزي    : انظر.  هـ     ٩٤ثقة وفقيه ثبت مشهور ، تويف سنة        

 ) .٣٨٩ص (تقريب التهذيب البن حجر 
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بلى لن تريدي شيئا إال كان ، خذي هذا         : واهللا مـا أعلم شيئاً ، وما قاال يل شيئاً ، فقالت           
:  أحقلت ، مث قلت    )١(أحقلي: أطلعي فأطلعت ، وقلت   : القمـح فابذري ، فبذرت  فقلت      

: أطحين فأطحنت ، مث قلت    : أيبسي فأيبست ، مث قلت    :  فأفـركت ، مث قلـت      )٢(أفركـي 
أخبزي فأخبزت ، فلما رأيت أين ال أريد شيئا إال كان سقط يف يدي ، وندمت واهللا يا أم                   

  .)٣(املؤمنني واهللا ما فعلت شيئا قط وال أفعله أبداً

: أحقلي فأحقلت ، مث قلت    : أطلعي فأطلعت ، وقلت   : فقلت: (ه  والشـاهد فيه قول   
أخبزي  : أطحين فأطحنت ، مث قلت    : أيبسي فأيبست ، مث قلت    : أفركي فأفركت ، مث قلت    

وهـو لـيس صرحياً يف الداللة على املطلوب الحتمال أن يكون هذا من تأثري           ) فأخبـزت   
 هو عليه نتيجة للسحر ، وحيتمل       السحر على احلواس ، فقد يرى اإلنسان الشيء خبالف ما         

يف قضـية الطحن واخلرب خاصة أن تكون من فعل الشياطني ، وعلى هذا فال يصح االعتماد                 
 . على هذا الدليل يف القضية 

الساحر غايته أن يتصرف يف األعراض بفعل ما        ’’ :  يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا      
سائر اآلدميني ، فإن اإلنسان ميكنه أن       حيدث عنه األمراض والقتل وحنو ذلك مما يقدر عليه          

يضـرب غـريه حىت ميرضه أو يقتله ، فالساحر والعائن وغريمها ممن يتصرف بقوى األنفس    
يفعـل يف املنفصل ما يفعله القادر يف املتصل ، فهذا من أفعال العباد املعروفة املقدورة ، وأما                  

اخلشب حيواناً حساساً متحركاً    قلـب األعيان إىل ما ليس يف طبعها االنقالب إليه كمصري            
باإلرادة يبلع عصياً وحباالً وال يتغري ، فليس هذا من جنس مقدور البشر ال معتاداً وال نادراً                   
وال حيصــل بقوى نفس أصالً ، وهلذا ملا رأى سحرة فرعون ذلك علموا أنه خارج عن                 

                                 
هو إذا كثر ورقه ، وقد أحقل       : و إذا ظهر ورقه واخضر ، وقيل      ه: أحقل الزرع  إذا استجمع خروج نباته  وقيل        ) ١(

 ) . ١١/١٦٠(لسان العرب : انظر. إذا تشعب ورقه من قبل أن تغلظ سوقه : الزرع وقيل
 ) .١٠/٤٧٣(انظر لسان العرب . الفرك دلك الشيء حىت ينقشع قشره عن لبه ) ٢(
فهذا إسناد  ) : ١/١٢٦(، وقال ابن كثري يف تفسريه       ) ٤٦١-١/٤٦٠(رواه ابـن جرير يف تفسريه جامع البيان         ) ٣(

 . جيد إىل عائشة رضي اهللا عنها 
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tβρ ã≈ yδ uρ )٢(‘‘)١(. 

الطريان يف اهلواء واملشي على املاء وحنوها ، وهذه ال شك أا تدخل يف مقدور               : ثانياً  
السـاحر ، فكمـا تقرر سابقاً أن للساحر شياطني تعينه على مطلوبه ، فقد حتمله يف اهلواء                  
وتسـافر بـه من بلد إىل بلد ، والناس ال يرون من حيمله فيظنونه يطري يف اهلواء ، وكذلك                    

ـ  ي علـى املاء ، والوقوف على رأس قصبة ، واجلري على اخليط املستدق وحنوها فإن                املش
الشـياطني هي اليت حتمله يف احلقيقة ، وقد تظهر تلك الشياطني للناس يف صورة كلب أو                 

 .  حيوان آخر يركبه الساحر ، وليس هذا من احملال يف شيء واهللا أعلم 

 به الساحر والكاهن وأهل الطبائع      ما يأيت ’’: يقـول شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا          
والصـناعات واحليل وكل من ليس من أتباع األنبياء ال يكون إال من مقدور اإلنس واجلن                 
فمـا يقدر عليه اإلنس من ذلك هو وأنواعه واحليل فيه كثري ، وما يقدر عليه اجلن هو من                   

ى أن يقتل إنساناً    جـنس مقدور اإلنس وإمنا خيتلفون يف الطريق ، فإن الساحر قد يقدر عل             
بالسحر أو ميرضه أو يفسد عقله أو حسه وحركته وكالمه حبيث ال جيامع أو ال ميشي أو ال                  
يتكلم وحنو ذلك ، وهذا كله مما يقدر اإلنس على مثله لكن بطرق أخرى ، واجلن يطريون                 

 O$tΡيف اهلواء وعلى املاء ، وحيملون األجسام الثقيلة كما قال العفريت لسليمان              r& y7‹ Ï?# u™ ⎯Ïµ Î/ 

Ÿ≅ ö6s% βr& tΠθà) s? ⎯ ÏΒ y7 ÏΒ$s) ¨Β ( )وهـذا اجلنس يكون ملن هو دون اإلنس واجلن من احليوان            )٣ 

كالطـيور واحليتان ، واإلنس يقدر على جنسه ، وهلذا مل يكن هذا اجلنس آية لنيب لوجوده                 
لغـري األنبياء ، فكثري من الناس حتمله اجلن ، بل شياطني اجلن وتطري به يف اهلواء وتذهب به           

 .إىل مكان بعيد ، كما كان العفريت حيمل عرش بلقيس من اليمن إىل مكان بعيد 

                                 
 ) .٤٨-٤٦(سورة الشعراء آية رقم ) ١(
 ) .١٣٨-١/١٣٧(الصفدية البن تيمية ) ٢(
 ) .٣٩(سورة النمل آية رقم ) ٣(
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ء عدداً كثرياً وليسوا صاحلني ، بل فيهم كفار ومنافقون وفساق           وحنن نعرف من هؤال   
وجهـال ال يعرفون الشريعة ، والشياطني حتملهم وتطري هبم من مكان إىل مكان ، وحتملهم            
إىل عرفات فيشهدون عرفات من غري إحرام وال تلبية وال طواف بالبيت ، وهذا الفعل حرام                 

ني ، فتفعله اجلن مبن حيب ذلك مكراً به وخديعة ،           واجلهال حيسبون أنه من كرامات الصاحل     
أو خدمـة ملـن يسـتخدمهم من هؤالء اجلهال بالشريعة ، وإن كان لـه زهد وعبادة ،                  
وكـذلك اجلن كثرياً ما يأتون الناس مبا يأخذونه من أموال الناس من طعام وشراب ونفقة                

 اإلنسي ، لكن اجلن تأيت      ومـاء وغري ذلك ، وهو من جنس ما يسرقه اإلنسي ويأيت به إىل             
  .)١(‘‘بالطعام والشراب يف مكان العدم 

                                 
  ) .٩٩٦-٩٩٥  ،٢/٨٠٤(املصدر السابق : ، ولالستزادة انظر) ٥٢٤-١/٥٢٣(النبوات البن تيمية ) ١(



 

 
 
 

 

 

 املبحث الثالث

 الكها�ـــة
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 الكهانـــة

قـبل الشروع يف الكالم على السببية يف الكهانة وما قرره شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف                
ل يف املقصود   هذا الباب فإنين أبدأ أوالً بالكالم على الكهانة تعريفها وحكمها ومن مث أدخ            

 . منها يف هذا البحث 

 : تعريف الكهانة والكاهن : أوالً 

إدعاء علم الغيب كاإلخبار مبا سيقع يف       : بفـتح الكاف وجيوز كسرها      : الكَِهانـة   
  . )١(األرض مع االستناد إىل سبب

اسم يطلق على من خيرب ببعض الغائبات ، ويتكلم بكالم مسجوع ، وله             : والكـاهن 
   .)٢(قرين من اجلن

 : وقد أطلق هذا االسم على عدة أصناف منها 

  . )٣( الذي يضرب باحلصى ملعرفة الغيب ، وهذا نوع من الكهانة-١

 .)٤( املنجم ، وهو الذي خيرب بواسطة النجم عن املغيبات يف املستقبل-٢

 ، وقـد كانت العرب إذا )٥( القاضي بالغيب ، وهو الذي حيكم بني الناس بالغيب-٣

                                 
 ) .١٠/٢٢٧(فتح الباري البن حجر : انظر) ١(
  ) ٢/١٠٤٨ ، ١/١٦٦(النبوات البن تيمية : انظر) ٢(
مادة طرق ، فتح الباري     ) ٣/٢٥٦(، القاموس احمليط للفريوزأبادي     ) ١٠/٢١٥(لسان العرب البن منظور     : انظر) ٣(

 ) .٣/٤٣٩(، جممع حبار األنوار للكجرايت ) ١٠/٢٢٧(البن حجر 
 ) .٩/٦٢(، حواشي الشرواين ) ١٠/٢٢٧(فتح الباري البن حجر : انظر) ٤(
 ) .١٠/٢٢٧(فتح الباري البن حجر : انظر) ٥(
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 . )١(عت يف أمر تذهب إىل أحد الكهنة ليحكم بينهمتناز

 العراف ، فبعض العلماء يسمي الكاهن عرافاً ويسوي بينهما ، بينما هناك آخرون           -٤
 :يفرقون بينهما ، ومما قيل يف التفريق بينهما ما يلي 

:  أن الكـاهن هو الذي خيرب باألخبار املاضية اخلفية بضرب من احليلة ، والعراف              -أ
  .)٢(خيرب باألخبار املستقبلة على حنو ذلك الذي 

هو الذي خيرب مبا وقع     :  أن الكاهن هو الذي خيرب مبا يقع يف املستقبل ، والعراف           -ب
  .)٣(كإخراج املخبآت وكتعيني السارق

الذي حيدس  :  أن الكـاهن هو الذي لـه رئي من اجلن تأتيه باألخبار ، والعراف             -ج
  .)٤(ويتخرص

 يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف املستقبل ، ويدعي معرفة األسرار ،            من:  أن الكاهن  -د
  .)٥(هو املنجم: بينما العراف

والتحقـيق أن العراف إن مل يدخل يف مسمى الكاهن يف اللغة ، فهو داخل يف معناه                  
شرعاً فكالمها يدعي الغيب ، وخيرب عن بعض املغيبات ، ولكن االختالف يف السبب الذي               

كالً منهما ، فبينما يستند الكاهن على خرب الشياطني اليت تسترق السمع كما             يسـتند إليه    
سـيأيت ، يسـتند العراف يف ذلك إىل أمور أخرى فيها استعانة بالشياطني على غري طريقة                 

 . استراق السمع 

                                 
 ) .٢/٢١٢(، املنتظم البن اجلوزي ) ٦٨ ، ١/٦٢(الطبقات الكربى البن سعد : انظر) ١(
 ) .٥٠٩ص (ريف للمناوي مادة كهن ، التوقيف على مهمات التعا) ٧٢٨ص (املفردات للراغب : انظر) ٢(
 ) .٢/٣٤٤(الفواكه الدواين للنفراوي املالكي : انظر) ٣(
 ) .٦/٩٩(، وشرح فتح القدير للسيواسي ) ٤/٢٤٠(، وحاشية ابن عابدين ) ١٢/٣٠٥(املغىن البن قدامة : انظر) ٤(
 ) .٤/٢٤٢(حاشية ابن عابدين : انظر) ٥(
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إنه اسم عام للكاهن واملنجم     : والعراف قد قيل  ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
إنه يف اللغة اسم لبعض     : ممن يتكلم يف تقدم املعرفة هبذه الطرق ، ولو قيل         والـرمال وحنوهم    

هـذه األنواع ، فسائرها يدخل فيه بطريق العموم املعنوي ،كما قيل يف اسم اخلمر وامليسر                
  .)١(‘‘وحنومها 

 وممـا يطلـق عليه مسمى الكاهن الساحر ، فقد جاء يف بعض روايات حديث                -٥
كان ملك من امللوك وكان      ((: ساحر كاهناً ، قال يف احلديث       أصحاب األخدود تسمية ال   

  .)٢( احلديث)) ... الكاهن انظروا يل غالما فهماً: لذلك امللك كاهن يكهن له ، فقال

 فالساحر عنده تصرف بقتل وإمراض وغري ذلك ، خبالف          والتحقيق التفريق بينهما ،   
 . الكاهن فإن عنده أخبار فقط 

الكاهن إمنا عنده أخبار ، والساحر عنده تصرف        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
  .)٣(‘‘بقتل وإمراض وغري ذلك 

م العامل من علماء أهل الكتاب ؛ ألن العامل عنده        :  ومما يطلق عليه مسمى الكاهن     -٦
خيـرب ببعض الغائبات ، ولكن مصدره الوحي الذي نزل على األنبياء ، خبالف الكاهن عند                

 . العرب فمصدره اجلن الذين يسترقون السمع 

الكاهن عند العرب هو الذي يتكلم بكالم مسجوع        ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
ون أكثر العلماء هبذا    ولـه قرين من اجلن ، وهذا االسم ليس بذم عند أهل الكتاب بل يسم              

االسم ويسمون هارون عليه السالم وأوالده الذين عندهم التوراة هبذا االسم والقدر املشترك             
                                 

 ) . ٣٥/١٧٣(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
) ٣٠٠٥(ح) ٤/٢٢٩٩( رواه مسلم يف الزهد والرقائق ، باب قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم               )٢(

بلفظه ، كالمها من    ) ٣٣٤٠(ح) ٥/٤٠٧(بلفظ السـاحر دون الكاهن ، ورواه الترمذي يف التفسري ، سورة الربوج             
  . حديث صهيب 

 ) .٢/١٠٤٥(النبوات البن تيمية ) ٣(
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العلـم باألمـور الغائبة واحلكم هبا ، فعلماء أهل الكتاب خيربون بالغيب وحيكمون به عن                
متتاز بأا  الوحي الذي أوحاه اهللا ، وكهان العرب كانت تفعل ذلك عن وحي الشياطني ، و              

  .)١(‘‘تسجع الكالم 

 : حكم الكهانة 

والكهانة حمرمة بالكتاب والسنة ؛ ملا تشتمل عليه من دعوى علم الغيب مع االستعانة              
بالشياطني على ذلك ، فقد نص اهللا عز وجل يف كتابه على أنه ال يعلم الغيب إال هو ، قال                    
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وعلى هذا كل من ادعى الغيب فإنه يكون كافراً ؛ لتكذيبه للنصوص الشرعية السابقة              
اهللا تعاىل بالغيب ، وملا يتضمنه زعمه من دعوى مشاركة هللا تعاىل يف             الدالـة على استئثار     

  . )٥(بعض صفاته اليت خيتص هبا وهي علم الغيب

                                 
 ) . ٢/١٠٤٨(بن تيمية النبوات ال) ١(
 ) .٥٩(سورة األنعام آية رقم ) ٢(
 ) .٦٥(سورة النمل آية رقم ) ٣(
 ) .٢٧-٢٦(سورة اجلن آية رقم ) ٤(
 ) .١/١٢٠(جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ ابن باز رمحه اهللا : انظر) ٥(
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وقـد ورد يف القرآن العظيم نص خاص ذم اهللا تعاىل فيه الكهان ، وأخرب أم يتلقون                 

≅ ö: عن الشياطني ، وأم كذابون قال تعاىل       yδ öΝ ä3ã⁄ Îm; tΡ é& 4’n? tã ⎯ tΒ ãΑ ¨” t∴ s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9 $# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ ¨” t∴ s? 

4’n? tã Èe≅ ä. >8$©ùr& 5ΟŠ ÏO r& ∩⊄⊄⊄∪ tβθ à) ù=ãƒ yìôϑ¡¡9 $# öΝ èδ ã nYò2 r& uρ šχθç/ É‹≈ x. )١(.   

ليس منا من تطّري ، أو تطري له ، أو تكهن  أو              ((:  قال وجاء يف احلديث عن النيب      
 ، ومن أتى كاهناً فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل            تكهـن له ، أو سحر ، أو سِحر له         

)) على حممد 
)٢(. 

وال جيوز الذهاب إىل الكهنة والعرافني ، فقد جاء الوعيد الشديد على من ذهب إليهم                
 عز  فـإن صدقهم يف قوهلم فإنه يكفر بذلك ؛ ألنه تصديق ملدعي علم الغيب ، وتكذيب هللا                

من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه مبا يقول فقد          (( : وجـل الذي نفى عنهم ذلك ، يقول         
))  كفر مبا أنزل على حممد

)٣(.  

من  (( :  يقول   وإن أتـاهم وسأهلم ومل يصدقهم مل تقبل لـه صالة أربعني ليلة ،            
)) أتى عرافاً فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة

)٤(.  

وهناك حالة جيوز فيها سؤال الكهنة والعرافني وذلك إذا كان السؤال بقصد اختبارهم             
 مع ابن    به بني الصدق والكذب ، كما فعل النيب          ومعـرفة حاهلم ، وعند السائل ما مييز       

                                 
 ) .٢٢٣-٢٢١(سورة الشعراء آية رقم ) ١(
من حديث ) ١٨/١٦٢(، والطرباين يف الكبري ) ٣٠٤٤(ح) ٤٠٠-٣/٣٩٩(ر رواه البزار كما يف كشف األستا) ٢(

 . رواه البزار بإسناد جيد ) : ٤/٣٣(، وقال املنذري يف الترغيب والترهيب  عمران بن حصني 
، ) ٣٩٠٤(ح) ٢٢٦-٤/٢٢٥(واللفـظ لــه ، وأبو داود يف الطب باب يف الكاهن             ) ٢/٤٢٩(رواه أمحـد    ) ٣(

، وابن ماجة يف الطهارة     ) ١٣٥(ح) ٢٤٣-١/٢٤٢(باب ما جاء يف كراهية إتيان احلائض        والتـرمذي يف الطهـارة      
كلهم من  ) ١١٤١(ح) ١/٢٠٧(، والدارمي يف الطهارة     ) ٦٢٩(ح) ١/٢٠٩(وسـننها باب النهي عن إتيان احلائض        

 . صحيح ) : ٢/٧٣٩( ، وقال األلباين يف صحيح سنن أيب داود حديث أيب هريرة 
 عن بعض أزواج النيب ) ٢٢٣٠(ح) ٤/١٧٥١(يف السـالم ، باب حترمي الكهانة وإتيان الكهان     رواه مسـلم    ) ٤(

 .بلفظه 
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 حينما سأله عن بعض األمور ، وكذا إذا مسع منهم لكنه مل يصدقهم ومل يكذهبم إال                 )١(صياد
 . ببينة ، فيكون خربهم من جنس خرب الفاسق 

م ، فهذا إن كان     وأما سؤال اجلن وسؤال من يسأهل     ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
علـى وجه التصديق هلم يف كل ما خيربون به والتعظيم للمسئول فهو حرام ، كما ثبت يف                  

يا رسول اهللا ، أموراً كنا      : قلت:  قال )٢( وغريه عن معاوية بن احلكم السلمي      صحيح مسلم 
))فال تأتوا الكهان  ((:  يف اجلاهلية ، كنا نأيت الكهان ؟ قالنصنعها

)٣( .  

من أتى عرافاً    ((:  قال  ، عن النيب     عن بعض أزواج النيب     ... وىف صحيح مسلم    
)) فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني يوماً

)٤(. 

وأما إن كان يسأل املسئول ليمتحن حاله وخيترب باطن أمره وعنده ما مييز به صدقه من                
ما  ((:  فقال  ســأل ابن صياد   كذبـه فهذا جائز ، كما ثبت يف الصحيحني أن النيب            

أرى عرشاً على املاء     :  قال )) ؟   ما ترى  ((: يأتيين صادق وكاذب ، قال    : فقال ))يأتـيك ؟    
 ))اخسأ فلن تعدو قدرك      ((: الدخ الدخ ، قال   :  قال )) فإين قد خبأت لك خبيئاً     ((: قال

) ٥( ،
 فإمنا أنت من إخوان الكهان 

                                 
عـبداهللا بن صائد ، كان أبوه من اليهود وال يدرى من أي قبيلة هو ، وقد ذكره ابن حجر ضمن الطبقة الرابعة                       ) ١(

 ) .٣/١٣٣(اإلصابة البن حجر : انظر) . ٥٤٢ص(وهي فيمن ذكر خطأ أنه من الصحابة ، وسيأيت تفصيل فيه 
/٣(االستيعاب البن عبدالرب    : انظر  . معاويـة بن احلكم السلمي ، صحايب سكن املدينة ، ويعد يف أهل احلجاز               ) ٢(

 ) .٥٣٧ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ٣/٤١١(، اإلصابة البن حجر ) ٣٨٣
 .عن معاوية بن احلكم بلفظه ) ٥٣٧(ح) ٤/١٧٤٨( ، باب حترمي الكهانة وإتيان الكهان رواه مسلم يف السالم) ٣(
 ) .٥٣٦ص (تقدم خترجيه ) ٤(
/١(روى البخاري بعضه يف اجلنائز باب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصيب اإلسالم                   ) ٥(

/٤( ، ومسلم يف الفنت وأشراط الساعة ، باب ذكر ابن صياد بعضه               عمر   مـن حـديث ابن    ) ١٢٨٩(ح) ٤٥٤
، كالمها من حديث ابن عمر وأيب سعيد اخلدري رضي اهللا           ) ٢٩٣٠(ح)  ٤/٢٢٤٤(، وبعضه   )٢٩٢٥(ح) ٢٢٤١
 . عنهما 



    ٥٣٨        الكهانـــة _____________________________________________________________  

 إذا كان يسمع ما يقولونه وخيربون به عن اجلن كما يسمع املسلمون ما يقول              وكذلك
الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم فيعتربوا به ، وكما يسمع خرب الفاسق ويتبني ويتثبت  فال                

  .)١(‘‘جيزم بصدقه وال كذبه إال ببينة 

 السببية يف الكهانة 

كهانة ، وميكن أن نرجع الكهانة      واملقصـود بذلك بيان ودراسة السبب يف حصول ال        
 :إىل ثالثة أسباب 

اسـتراق الشـياطني للسمع ، وهذا السبب جاء ذكره يف الكتاب والسنة ،              : األول
فعـندما يقضي اهللا عز وجل األمر تتكلم املالئكة هبذا األمر الذي قضي ، ويتكلم أهل كل                 

لروايات ، وحينئذ تسترق    مساء بذلك ، حىت يبلغ السماء الدنيا أو السحاب كما يف بعض ا            
الشـياطني السـمع ، ويستمعون إىل كالم املالئكة يف ذلك األمر الذي قضي ، ويلقي كل                 
شـيطان مـا مسعـه إىل الذي حتته مع الكذب فيه ، حىت تصل إىل أوليائهم من الكهان ،                    
ا فيـزيدون فـيها من الكذب مقداراً كثرياً ، وخيربون هبا الناس ، فيصدقهم الناس يف كل م             

 . يقولونه بسبب الكلمة الصادقة اليت استرقتها الشياطني من املالئكة 

 من األنصار   أخربين رجل من أصحاب النيب      :  رضي اهللا عنهما قال    عن  ابن عباس   
 (( : اهللا   رمي بنجم فاستنار فقال هلم رسول        أم بينما هم جلوس ليلة مع رسول اهللا         

: اهللا ورسوله أعلم  كنا نقول     :  قالوا )) مـاذا كنتم تقولون يف اجلاهلية إذا رمي مبثل هذا ؟          
فإهنا ال يرمى ا     (( : ولـد اللـيلة رجل عظيم ، ومات رجل عظيم ، فقال رسول اهللا               

 ،  اته ، ولكن ربنا تبارك وتعاىل امسه إذا قضى أمراً سبح محلة العرش            ملوت أحد ، وال حلي    
مث سـبح أهل السماء الذين يلوهنم ، حىت يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ، مث قال                  

: ماذا قال ربكم ؟ فيخربوهنم ماذا قال ، قال        : لـذين يلـون محلة العرش حلملة العرش       ا
                                 

 ) . ٦٣-١٩/٦٢( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -إيضاح الداللة يف عموم الرسالة ) ١(
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فيسـتخرب بعـض أهل السماوات بعضاً ، حىت يبلغ اخلرب هذه السماء الدنيا ، فتخطف                
اجلن السمع ، فيقذفون إىل أوليائهم ، ويرمون به ، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ،                  

))  فيه ويزيدون)١(ولكنهم يقِْرفون
)٢(. 

إن  ((:  يقول  أا مسعت رسول اهللا       رضي اهللا عنها زوج النيب       وعـن عائشـة   
  فتذكر األمر قضي يف السماء ، فتسترق         - وهو السحاب    -املالئكـة تـرتل يف العنان       

 ، فتوحيه إىل الكهان ، فيكذبون معها مائة كذبة من عند  عهالشـياطني السـمع فتسـم     
)) أنفسهم

)٣(. 

 ((:  ناس عن الكهان ؟ فقال      عنها قالت سأل رسول اهللا        رضي اهللا  وعـن عائشة  
يا رسول اهللا ، إم حيدثونا أحياناً بشيء فيكون حقاً ؟ فقال رسول             :  فقالوا ))لـيس بشيء    

تلـك الكلمة من احلق خيطفها من اجلين فيقرها يف أذن وليه فيخلطون معها               (( : اهللا  
)) مائة كذبة

)٤(.  

إذا قضى اهللا األمر يف السماء       ((:  قال  رضي اهللا عنه إن نيب اهللا        وعـن أيب هريرة   

“ tíÍh ، فإذا    فوانضـربت املالئكـة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على ص           èù ⎯ tã 

óΟÎγÎ/θè=è% (#θä9$s% # sŒ$tΒ tΑ$s% öΝ ä3š/ u‘ ( (#θä9$s%     للذي قال  ¨, ysø9 $# ( uθèδ uρ ’Ì? yèø9 $# ãÎ6s3ø9 $# )فيسمعها  )٥ 

ووصف سفيان بكفه    -مسـترق السـمع ، ومسـترق السمع هكذا بعضه فوق بعض             
ا إىل من حتته ، مث يلقيها اآلخر إىل من           فيسمع الكلمة ، فيلقيه    - فحرفها وبدد بني أصابعه   

                                 
 ) . ١٤/٢٢٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر . ي خيلطون فيه الكذب أ: يقرفون ) ١(
 . بلفظه ) ٢٢٢٩(ح) ٤/١٧٥٠(رواه مسلم يف السالم ، باب حترمي الكهانة وإتيان الكهان ) ٢(
 .بلفظه ) ٣٠٣٨(ح) ٣/١١٧٥(رواه البخاري يف بدء اخللق ، باب ذكر املالئكة ) ٣(
واللفظ لـه ، ومسلم يف السالم باب حترمي        ) ٥٤٢٩(ح) ٥/٢١٧٣(انة  رواه الـبخاري يف الطـب بـاب الكه        ) ٤(

 ) . ٢٢٢٨(ح) ٤/١٧٥٠(الكهانة وإتيان الكهان 
 ) .٢٣(سورة سبأ آية رقم ) ٥(



    ٥٤٠        الكهانـــة _____________________________________________________________  

حتـته ، حىت يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ، فرمبا أدرك الشهاب قبل أن يلقيها ،                  
أليس قد قال لنا يوم كذا      : ورمبا ألقاها قبل أن يدركه ، فيكذب معها مائة كذبة ، فيقال           

)) كذا وكذا ، فيصدق بتلك الكلمة اليت مسع من السماء: وكذا 
)١(. 

وقد كانت الكهانة شائعة عند العرب قبل البعثة النبوية ، فكانت اجلن تسترق السمع              
 وتلقـي األخـبار إىل الكهان وخيرب هبا الكهان الناس مع الكذب فيها ، فلما بعث النيب                  

شـدد علـيهم ، فملئت السماء شهباً لرمجهم وصدهم ، فعندما جيلسون الستراق السمع               
قهم ، فرمبا أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة اليت استمع إليها ،             تضـرهبم الشـهب وحتر    

 . ورمبا ألقاها قبل أن يدركه الشهاب 

    $̄Ρ:  قال اهللا عز وجل عن اجلن الذي يسترقون السمع           r& uρ  $sΨ ó¡ yϑs9  u™ !$yϑ¡¡9 $#  $yγ≈ tΡ ô‰ y ùθsù 

ôM y∞Ï=ãΒ  $U™ uxm  # Y‰ƒÏ‰ x©  $Y7åκà−uρ  ∩∇∪  $̄Ρ r& uρ  $̈Ζ ä.  ß‰ ãèø) tΡ  $pκ÷] ÏΒ  y‰ Ïè≈ s) tΒ  Æìôϑ¡¡=Ï9  (  ⎯ yϑsù  ÆìÏϑtGó¡ o„  tβFψ $#  ô‰ Åg s† 

…çµ s9  $\/$pκÅ−  # Y‰ |¹§‘  )وقال تعاىل   )٢ ،   :    ô‰ s) s9 uρ  $̈Ζ §ƒy—  u™ !$yϑ¡¡9 $#  $u‹÷Ρ ‘‰9 $#  yxŠÎ6≈ |ÁyϑÎ/  $yγ≈ sΨ ù=yèy_uρ 

$YΒθ ã_â‘  È⎦⎫ ÏÜ≈ u‹¤±=Ïj9  (  $tΡ ô‰ tGôã r& uρ  öΝ çλm;  z># x‹ tã  ÎÏè¡¡9 $#  )وقال تعاىل  )٣   :    ô‰ s) s9 uρ  $uΖ ù=yèy_  ’Îû  Ï™ !$yϑ¡¡9 $# 

% [`ρ ãç/  $yγ≈ ¨Ψ §ƒy— uρ  š⎥⎪ ÍÏà≈ ¨Ψ= Ï9  ∩⊇∉∪  $yγ≈ uΖ øàÏ xmuρ  ⎯ ÏΒ  Èe≅ ä.  9⎯≈ sÜø‹x©  AΟŠ Å_§‘  ∩⊇∠∪  ωÎ)  Ç⎯ tΒ  s− u yIó™ $#  yìôϑ¡¡9 $# 

…çµ yèt7ø? r'sù  Ò>$ pκÅ−  ×⎦⎫ Î7–Β  )وقال تعاىل   )٤ ،   :    $̄Ρ Î)  $̈Ζ §ƒy—  u™ !$uΚ ¡¡9 $#  $u‹÷Ρ ‘‰9 $#  >π uΖƒÍ“ Î/  É=Ï.# uθs3ø9 $#  ∩∉∪ 

                                 
 وهو الْعِلي    حتَّى ِإذَا فُزع عن قُلُوِبِهم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحقَّ           رواه الـبخاري يف تفسري القرآن ، باب         ) ١(

 الْكَِبري) بلفظه  ) ٤٥٢٢(ح) ٤/١٨٠٤. 
 ) .٩-٨(سورة اجلن آية رقم ) ٢(
 ) .٥(سورة امللك آية رقم ) ٣(
 ) .١٨-١٦(سورة احلجر آية رقم ) ٤(
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$Zàø Ïmuρ  ⎯ ÏiΒ  Èe≅ ä.  9⎯≈ sÜø‹x©  7ŠÍ‘$ ¨Β  ∩∠∪  ω  tβθ ãè£ϑ¡¡ o„  ’n<Î)  Z∼yϑø9 $#  4’n? ôã F{ $#  tβθ èùx‹ ø) ãƒuρ  ⎯ ÏΒ  Èe≅ ä.  5=ÏΡ% y` 

∩∇∪ # Y‘θãmßŠ ( öΝ çλm;uρ Ò># x‹ tã ë=Ï¹# uρ ∩®∪ ωÎ) ô⎯ tΒ y# ÏÜyz sπ x ôÜsƒù: $# …çµ yèt7ø? r'sù Ò>$ pκÅ− Ò=Ï%$rO )١(.  

 :  وقد اختلف العلماء ، هل الكهانة انقطعت أو ال ؟ على قولني 

أا انقطعت ، واستدلوا باآليات السابقة اليت فيها ذكر حفظ السماء              :  أحدمها
  . )٢(وحراستها بالشهب

أا مل تنقطع واستراق السمع ما يزال مستمراً ، لكن الشياطني منعت منه يف              :  اآلخر  
 ، وبعد زمن البعثة رجعت الشياطني إىل استراق السمع ، ولكنها تكثر يف                 زمن البعثة 

األماكن اليت يقل فيها العلم وختبوا فيها أنوار التوحيد ، خبالف بالد العلم والتوحيد فإا تقل         
 .فيها أو تضمحل 

 أن   والـذي يظهر يل أن هذا هو القول الراجح ، فقد جاء يف احلديث عن ابن عمر                
 وهو يلعب مع     يف نفر من أصحابه فيهم عمر بن اخلطاب         مـر بابن صياد    رسـول اهللا    

  ظهره بيده     اهللا   وهو غالم ، فلم يشعر حىت ضرب رسول          )٣( بين مغالَة  الغلمان عند أُطُم  
أشهد أنك رسول األميني ،     :  قال  ، فنظر إليه ابن صياد     )) ؟   أتشهد أين رسول اهللا    ((: مث قال 

آمنت باهللا   ((: أتشهد أنت أين رسول اهللا ، فقال النيب          : مث قـال ابـن صياد للنيب        
يأتيين صادق وكاذب ، فقال     :  قال ابن صياد   )) ما يأتيك ؟   (( : ، مث قال النيب      ))وبرسله  

 وخبأ  ))إين خبأت لك خبيئاً      (( :  ، مث قال رسول اهللا       )) خلط عليك األمر     ((: النيب  

™ tΠöθtƒ ’ÏAù's? âلــه    !$yϑ¡¡9 $# 5β% s{ß‰ Î/ &⎦⎫ Î7–Β )هو الدخ  فقال رسول اهللا      :  ، فقال ابن صياد    )٤

                                 
 ) .١٠-٦(سورة الصافات آية رقم ) ١(
 ) . ١٠-١٠/٩(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : انظر) ٢(
 ) .٣/٢٦١(فتح الباري : انظر. بطن من األنصار : وبين مغالة . صن بناء كاحل: أُطُم ) ٣(
 ) .١٠(سورة الدخان آية رقم ) ٤(
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 : ))        يا رسول اهللا ، ائذن يل فأضرب عنقه ،          :  ، قال عمر   ))اخسـأ فلـن تعدو قدرك
إن يك حقاً فلن تسلط عليه ، وإن ال يكنه فال خري لك يف               (( : فقـال رسـول اهللا     

))قتله 
)١(. 

 ، وقد أخرب عن نفسه أنه يأتيه من الشياطني      النيب   كان كاهناً يف زمن      فـابن صياد  
 سوى هذه   الصـادق والكـاذب ، ومل يستطع أن يعرف شيئاً مما خبأه لـه رسول اهللا                

 يعين إمنا   ))اخسأ فلن تعدو قدرك     (( :  ، وهلذا قال لـه النيب       )) الدخ   ((الكلمـة الناقصة    
 . أنت من إخوان الكهان 

وكان قد ظن بعض الصحابة أنه      ’’  :  عن ابن صياد   يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 يف أمره حىت تبني له فيما بعد أنه ليس هو الدجال ، لكنه كان من                الدجال وتوقف النيب    

الدخ الدخ ، وقد كان خبأ له       :  قال )) قد خبأت لك خبأ    ((: جنس الكهان ، قال لـه النيب     
ـ       إمنا أنت من إخوان    :  يعىن )) اخسأ فلن تعدو قدرك    ((: ه النيب سـورة الـدخان ، فقال ل

الكهـان ، والكهـان كان يكون ألحدهم القرين من الشياطني خيربه بكثري من املغيبات مبا                
  .)٢(‘‘يسترقه من السمع ، وكانوا خيلطون الصدق بالكذب 

أمر معروف  فالكهانة مثال وهو اإلخبار ببعض الغائبات عن اجلن         ’’ : ويقـول أيضاً    
   عـند الـناس ، وأرض العرب كانت مملوءة من الكهان ، وإمنا ذهب ذلك بنبوة حممد                  

وهـم يكثـرون يف كل موضع نقص فيه أمر النبوة ، فهم كثريون يف أرض عباد األصنام ،                   
                                 

) ٤/٤٥٠(، وهذا اللفظ للترمذي يف الفنت ، باب مـا جـاء يف ذكر ابن صـائد               ) ٥٣٧ص  (تقــدم خترجيه    ) ١(
 )  .٢٢٤٩(ح
 ) .١١/٢٨٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -اء الشيطان الفرقان بني أولياء الرمحن وأولي) ٢(
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ويـوجدون كـثرياً عـند النصارى ، ويوجدون كثرياً يف بالد املسلمني حيث نقص العلم                
  .)١(‘‘ الرسول ؛ ألن هؤالء أعداء األنبياء واإلميان مبا جاء به

وقبل زمان البعث وبعده كان الرمي خفيفاً مل متتلئ به السماء كما            ’’ : ويقول أيضاً   
  .)٢(‘‘ملئت حني نزول القرآن 

نفس الكاهن وطبيعته ، فالكهان أشخاص ذووا أنفس        : الـثاين مـن أسباب الكهانة       
آلف معها ، واألرواح إمنا تأتلف مع ما يناسبها كما          شـريرة تتعامل مع اجلن والشياطني وتت      

األرواح  ((:  يقول  رضي اهللا عنها قالت مسعت النيب        يف احلـديث الصـحيح عن عائشة      
)) جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف

)٣(. 

الكهنة قوم هلم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية فألفتهم          ’’  : )٤(يقول اخلطايب 
  .)٥(‘‘الشياطني ملا بينهم من التناسب يف هذه األمور ومساعدم بكل ما تصل قدرم إليه 

                                 
والكهانة كانت ظاهرة   ’’  ) : ١٠٢٠-٢/١٠١٩(ويف نفس املصدر    ) . ١٦٧-١/١٦٦(النـبوات البـن تيمية      ) ١(

كثرية بأرض العرب ، فلما ظهر التوحيد هربت الشياطني وبطلت أو قلت ، مث إا تظهر يف املواضع اليت خيتفي فيها أثر              
 كهان يتحاكمون إليهم ، وكان أبو بردة بن نيار كاهناً مث أسلم    وحيد  وقد كان حول املدينة بعد أن هاجر النيب           الت

 .‘‘ بعد ذلك وهو من أسلم 
 ) .٦٧ ، ٦/٦١(نفس املصدر : ، وانظر) ٥/٣٥٥(اجلواب الصحيح البن تيمية ) ٢(
، ومسلم يف الرب والصلة     ) ٣١٥٨(ح) ٣/١٢١٣(ندة  رواه الـبخاري يف أحاديث األنبياء باب األرواح جنود جم         ) ٣(

 . كالمها بلفظه ) ٢٦٣٨(ح) ٤/٢٠٣١(باب األرواح جنود جمندة 
 هـ ، وأخذ عن مجاعة من أهل العلم ، كان           ٣١٩محـد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب ، أبو سليمان ، ولد سنة              ) ٤(

، البداية والنهاية البن كثري     ) ١٧/٢٣( أعالم النبالء للذهيب     سري: انظر.  هـ   ٣٨٨حمدثاً فقيهاً أديباً لغوياً ، تويف سنة        
 ) .١٢٨-٣/١٢٧(، شذرات الذهب البن العماد ) ١١/٢٣٦(
وقد حبثت عن هذا النص يف مظانه يف معامل السنن فلم أجده ، وجاء يف فتح                ) ١٠/٢٢٧(فتح الباري البن حجر     ) ٥(

هؤالء الكهنة فيما علم بشهادة     ’’ : باً للخطايب أيضاً ولفظه       نفس هذا النص باختالف يسري منسو     ) ١٠/٢٢٩(الباري  
االمتحان قوم هلم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية ، فهم يفزعون إىل اجلن يف أمورهم ويستفتوم يف احلوادث                   

 .‘‘ فيلقون إليهم الكلمات 



    ٥٤٤        الكهانـــة _____________________________________________________________  

 ما يقدمه الكاهن للجن مقابل احلصول على األخبار ،          :الـثالث من أسباب الكهانة      
وهـو مـن جنس ما يقدمه الساحر هلم ، فاجلن ال يعينون الكاهن إال بالشرك أو الظلم أو                   
الفواحش أو حنوها ، فيطلبون منه مثالً شيئاً من العبادة فيفعلها هلم ، ويقع بذلك يف الشرك                  

 . ذلك مث يقومون بإخباره ببعض األخبار يف مقابل 

وليس كل ما خيربونه به صحيحاً ؛ ألن فيهم من يصدق وفيهم من يكذب ، وإن كان              
:  قال )) ما يأتيك ؟     (( :  ملا قال له النيب      األخـري أكثر وأغلب ، كما يف قصة ابن صياد         

ب ، وبعض   ، فهو قد عرف أن فيمن خيربه من اجلن الصادق والكاذ           )١(يأتيين صادق وكاذب  
الكهان ال يدرك هذه القضية فيظن أن كل ما خيربونه به صدقاً ، فعندما يزيد عليها كثرياً من       

 . الكذب ، تكون أخباره كلها كاذبة 

ومن استمتاع اإلنس باجلن استخدامهم يف اإلخبار       ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 له غرض يف هذا ؛ ملا حيصل به من          باألمـور الغائـبة ، كما خيرب الكهان فإن يف اإلنس من           

إنه : الرياسـة واملال وغري ذلك ، فإن كان القوم كفاراً كما كانت العرب مل تبال بأن يقال                
 املدينة وفيها كهان ، وكان املنافقون       كاهن كما كان بعض العرب كهاناً ، وقدم النيب          

ر أنه كاهن ، بل جيعل      وإن كان القوم مسلمني مل يظه     .... يطلـبون التحاكم إىل الكهان      
ذلك من باب الكرامات ، وهو من جنس الكهان ، فإنه ال خيدم اإلنسي هبذه األخبار إال ملا                  
يستمتع به من اإلنسي بأن يطيعه اإلنسي يف بعض ما يريده ، إما يف شرك ، وإما يف فاحشة                    

                 ى اهللا عنه من    وإما يف أكل حرام ، وإما يف قتل نفس بغري حق ، فالشياطني هلم غرض فيما
الكفـر والفسوق والعصيان ، وهلم لذة يف الشر والفنت حيبون ذلك ، وإن مل يكن فيه منفعة                  

  .)٢(‘‘هلم 

                                 
 ) .٥٣٧ص (تقدم خترجيه ) ١(
 ) . ٨٣-١٣/٨٢( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -حلق والباطل الفرقان بني ا) ٢(



 

 
 

 

 

 
 

 املبحث الرابع

 البــــدع 
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 البــدع

قبل الشروع يف الكالم على السببية يف البدع وما قرره شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذا                
لكالم على البدعة تعريفها وحكمها وأقسامها ومن مث أدخل يف          الـباب فـإنين أبدأ أوالً با      
 . املقصود منها يف هذا البحث 

 : تعريف البدعة : أوالً 

اسم من االبتداع ، كالرفعة من االرتفاع ، وأصل مادا بدع ، وهلا             : البدعة يف اللغة    
 : يف لغة العرب أصالن 

أبدعت الشيء قوالً أو فعالً ، إذا ابتدأته        ابتداء الشيء وصنعه ال عن مثال ، ف       : أحدمها

‰ ßìƒÏ: ال عـن سابق مثال ، ومنـه قول اهللا عز وجل             t/ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( )أي   )١ ، 

 وفالن ِبدع يف هذا األمر ،        إذا استنبطه ،   )٢(ابتدع فالن الرَِّكيَّ  : مـبِدعهما ، وتقول العرب    

≅ ö: أي أول ، ومـنه قـوله تعاىل        è% $tΒ àMΖ ä. % Yæ ô‰ Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ß™ ”9 $# )أي ما كنت أول من      )٣ 

 . أرسل قد أرسل قبلي رسل كثري 

أُبدعت الراحلة إذا كَلّت وعِطبت ،      : االنقطاع والكالل ، ومنه قوهلم      : األصل اآلخر 
  . )٤(وأُبِدع بالرجل إذا كلّت ركابه ، أو عطبت وبقي منقطعاً

                                 
 ) .١١٧(سورة البقرة آية رقم ) ١(
 ) .١٤/٣٣٣(لسان العرب البن منظور : انظر. هي البئر : الركي ) ٢(
 ) .٩(سورة األحقاف آية رقم ) ٣(
، املصباح  ) ٨/٦(ن منظور   ، لسان العرب الب   ) ٢١٠-١/٢٠٩(معجم مقاييس اللغة البن فارس      : انظر فيما سبق  ) ٤(

، ) ١١٠ص (، املفردات للراغب   ) ١/٩(غريب احلديث البن سالم     : ولالستزادة انظر )  . ١٥ص  (املـنري للفيومـي     
 ) .٣٨ص (، خمتار الصحاح للرازي ) ١/١٠٦(النهاية يف غريب احلديث البن األثري 
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  : )١(البدعة يف االصطالح

 : تعددت تعريفات العلماء للبدعة يف االصطالح ، وأبرز ما قيل يف ذلك تعريفان 

الدين الذي  :  بأا   ما قرره شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذا الباب ، حيث عرفها           : األول
  .مل يأمر اهللا تعاىل به وال رسوله 

 : شرح التعريف 

فهذا يدخل حتته كل ما يتعبد به اهللا تعاىل من األقوال واألعمال            : الدين  : أما قولـه   
 .واالعتقادات ، فهذه يصدق عليها مسمى الدين 

يئات ، فهذه ال    وقـد احتـرز هبذا عما ليس بدين يف ذاته كاملباحات واملعاصي والس            
تـدخل حتت مسمى البدعة ، إذا مل يتخذها العبد ديناً يتدين به ، ويتقرب إىل اهللا تعـاىل                  

 .بفعله  

يدخل حتته كل ما مل يأمر اهللا تعاىل به           : مل يأمر اهللا تعاىل به وال رسوله        : وقولـه  
اعتقاد أنه دين    ، سواء أمر إجياب أو أمر استحباب ، ففعل اإلنسان له مع              وال رسـوله    

 .يدخله حتت دائرة البدعة 

 ، سواء أمر إجياب أو استحباب       وقـد احترز هبذا عما أمر اهللا تعاىل به أو رسوله            
 . فإن عمله وتدين اهللا تعاىل به قربة وطاعة 

 : إذن البدعة مركبة من أمرين 

 .تعبد اإلنسان هبا وتدينه بقوهلا أو عملها أو اعتقادها : األول

                                 
، ) ٣/١١٨٤(، الصحاح للجوهري    ) ١١١ص   (املفردات للراغب : لالستزادة يف تعريف البدعة اصطالحاً انظر     ) ١(

 ) .٢٦٧-١/٢٥٢(، حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي ) ٣٨ص (خمتار الصحاح للرازي 
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 .  أا غري مأمور هبا  ال إجياباً وال استحباباً :الثاين

 .فأي أمر اجتمع فيه هذان األصالن فإنه يكون بدعة 

 ،  هي الدين الذي مل يأمر اهللا به ورسوله         : البدعة’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    
  .)١(‘‘ به فهو مبتدع بذلك فمن دان ديناً مل يأمر اهللا ورسوله 

ما مل يشرعه اهللا من الدين ، فكل من دان بشيء مل يشرعه             : البدعة’’ : ويقول أيضاً   
  .)٢(‘‘اهللا فذاك بدعة 

 يف االعتصام وهو أشهر من كتب عن البدع         )٣(تعـريف الشاطيب  : التعـريف الـثاين   
 . تعريفها وأنواعها وأحكامها بكتابة منهجية منظمة 

 :قد ذكر هلا تعريفنيف

 طريقة يف الدين خمترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هللا              -١
 . سبحانه 

 طريقة يف الدين خمترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة             -٢
  .)٤(الشرعية

 : شرح التعريفني

 . وهي ما رسم للسلوك عليها الطريقة هي السبيل والسنة  : طريقة: قولـه 

                                 
 ) .١/٥(االستقامة البن تيمية ) ١(
 ) .١/٤٢(املصدر السابق ) ٢(
.  هـ   ٧٩٠دة  تويف سنة     إبراهيم بن موسى الغرناطي أبو إسحاق الشاطيب ، عامل أصويل حمقق ، له مؤلفات عدي              ) ٣(

 ) .١/٧٥(األعالم للزركلي : انظر
 ) .١/٣٧(االعتصام للشاطيب ) ٤(
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هذا قيد للبدعة ، وقيدت بذلك ؛ ألا اخترعت فيه وإليه            : يف الـدين  : وقـولـه   
 .أضافها صاحبها 

وهـذا القيد حيترز به عن الطريقة املخترعة يف الدنيا ، فإا ال تسمى بدعة كإحداث                
 . الصنائع والبلدان اليت ال عهد هبا فيما تقدم 

 معناه أا ابتدعت يف الدين على غري مثال تقدمها من الشارع ،            :خمتـرعة : وقـوله   
 . وهبذا القيد خيرج ما لـه أصل يف الشريعة فإنه ال يدخل حتت مسمى البدعة 

يعين تشابه الطريقة الشرعية من غري أن تكون يف احلقيقة           : تضاهي الشرعية : وقوله  
ال يستظل ، وكالتزام كيفيات وهيئات      كذلك ، وذلك كنذر الصيام قائماً ال يقعد ، ضاحياً           

معينة يف العبادة كالذكر هبيئة االجتماع على صوت واحد ، وكالتزام عبادة يف أوقات معينة               
 . مل يوجد هلا ذلك التعيني يف الشريعة وحنو هذه األمور 

هذا من متام معىن     : يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هللا سبحانه       : وقـولـه   
؛ ألنه املقصود من تشريعها ، فكأن املبتدع مل يتبني لـه أن ما وضعه الشارع يف                الـبدعة   

الدين من احلدود والقوانني كاف يف حصول العبادة الشرعية ، فرأى من نفسه أنه البد من                
 . وضع أمور أخرى لكي حتصل العبادة املقصودة 

ا العبادة ، وذلك كاملغارم     وهذا القيد خيرج العادات املخترعة يف الدين اليت ال يقصد هب          
امللزمة على األموال على نسب خمصوصة وقدر خمصوص مما يشابه فرض الزكوات ومل يكن              

 . إليها ضرورة 

  .وإىل هنا ينتهي شرح التعريف األول مما ذكره الشاطيب
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:  على األول وفيه اختالف يف آخره وهو قوله          والتعـريف الثاين ينطبق عليه ما ينطبق      
ومعناه أن الشريعة جاءت ملصاحل العباد يف عاجلتهم         : يقصد ا ما يقصد بالطريقة الشرعية     

 ، وكل منهما تدخل فيه البدعة ، فهي إن          )١(وآجلـتهم وهي تشتمل على عبادات وعادات      
عبد هللا عز وجل ، وإن تعلقت       تعلقـت بالعـبادات فإمنـا أتى هبا املبتدع لكي يبالغ يف الت            

 .بالعادات فإمنا أتى هبا لتتم دنياه على متام املصلحة فيها 

ومثال البدعة يف العادات وضع املكوس يف معامالت الناس  وهذا الوضع إما أن يكون               
علـى قصـد حجر التصرفات وقتاً ما أو يف حالة ما ؛ لنيل حطام الدنيا على هيئة الغاصب         

 . طع القاطع للطريق وما أشبه ذلك ، فهذا معصية وكبرية من الكبائر وسرقة السارق وق

وإما أن يكون قصد وضعه على الناس كالدين املوضوع ، واألمر احملتوم عليهم دائماً ،               
أو يف أوقـات حمدودة ، على كيفيات مضروبة ، حبيث تضاهي املشروع الدائم الذي حيمل                

 املمتنع منه العقوبة ، كما يف أخذ زكاه املواشي          علـيه العامة ، ويؤخذون به ، وتوجه على        
واحلرث وما أشبه ذلك ، فهذا بدعة بال شك ؛ ألنه تشريع زائد ، وإلزام للمكلفني يضاهي                 
إلـزامهم الـزكاة املفروضـة والديات املضروبة والغرامات احملكوم هبا يف أموال الغصاب              

 .للوازم احملتومة أو ما أشبه ذلكواملتعبدين ، بل صار يف حقهم كالعبادات املفروضة وا

 : وهبذا تكون املكوس لـها حالتان 

جهـة كـوا معصـية حمرمة على الفاعل أن يفعلها كسـائر أنواع الظلم              : األوىل
 . واملعاصي 

                                 
عادات ، ومقصوده منها ما عقل معناه وعرفت مصلحته من أبواب الشريعة ،             : استعمل الشاطيب رمحه اهللا عبارة      ) ١(

 ) .٨٠-٢/٧٩(االعتصام : انظر. كالبيع والنكاح والشراء والطالق واإلجارات واجلنايات 
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جهـة كوا بدعة من حيث أا اختراع لتشريع يؤخذ به الناس إىل املوت              : الثانـية   
  . )١(كسائر التكاليف

 رمحه اهللا أنه يريد أن يدخل حتت مسمى البدعة بعض            الشاطيب ويظهـر مـن كالم    
التشريعات البشرية يف أبواب العادات ، ويصدق هذا على بعض القوانني الوضعية يف زماننا              

ليها ما يقصد   هـذا فهي طريقة يف الدين خمترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك ع            
 . بالطريقة الشرعية 

أمـا شيخ اإلسالم رمحه اهللا فمن خالل كالمه عن التشريعات الوضعية فال يتبني أنه               
جيعلـها من قبيل البدع اليت هي دون الكفر ، بل من قبيل الكفر على تفصيل ليس هذا حمل                   

 . ، وخيص البدعة مبا قصد للتعبد )٢(ذكره

 يتبني وجه االختالف بني التعريفات الثالثة ، فاألول         وإمنـا فصلت يف هذا املقام لكي      
والـثاين يتفقان على اختصاص البدعة بقصد التعبد ، أما الثالث فإنه أعم منهما فيدخل حتته                

 .األمور العادية من جهة كوا مضاهية  للطريقة الشرعية كما تقدم إيضاحه 

                                 
 ) .٨١-٢/٨٠ ، ٤٢-١/٣٧(االعتصام للشاطيب : انظر فيما سبق ) ١(
يقرر شيخ اإلسالم رمحه اهللا مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا من جهة الطائفة املمتنعة عن شريعة من شرائع اإلسالم                     ) ٢(

تكفر ، ومن ذلك قضية احلكم بغري ما        املقاتلة عليها ، فإذا امتنعت أي طائفة عن شيء من الشريعة وقاتلت عليها فإا               
أنـزل اهللا فهـي كفر من حيث كوا امتناع عن شريعة من شرائع اإلسالم ، ومن جنسها االمتناع عن دفع الزكاة                      

 ) .  ٢٨/٥١١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر . واملقاتلة عليها كما حصل من املرتدين زمن اخلليفة الصديق 
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 : حكم البدع 

 . اب والسنة والبدع حمرمة دل على حترميها نصوص الكت

 ، واتباع   فجميع النصوص اليت فيها أمر بطاعة اهللا تعاىل ورسوله           :  أما الكتاب   
كتابه الكرمي ، وي عن اتباع ما ليس من ذلك ، والبدع مجيعها كذلك ، فهي ما مل يشرعه                

 . ، وطاعة اهللا ورسوله مامل يدخل يف أمر اهللا ورسوله : اهللا يف الدين ، أي

#)    ÷Πr&  óΟßγs9:   ذلك قوله تعاىل     ومن النصوص يف   àσ ¯≈ Ÿ2 u à°  (#θãã u Ÿ°  Οßγs9  z⎯ ÏiΒ  É⎥⎪ Ïe$! $#  $tΒ 

öΝ s9  .βsŒ ù'tƒ  Ïµ Î/  ª!$#    )وقوله تعاىل   )١ ،   :    ¨βr& uρ  # x‹≈ yδ  ‘ÏÛ¨u ÅÀ  $VϑŠÉ) tGó¡ ãΒ  çνθ ãèÎ7̈? $$sù  (  Ÿωuρ  (#θãèÎ7−Fs? 

Ÿ≅ ç6¡9 $#  s− §x tGsù  öΝ ä3Î/  ⎯ tã  ⎯Ï&Í#‹Î7y™  4  )عاىل ، وقوله ت   )٢  :  üÈýϑ!9#  ∩⊇∪  ë=≈ tGÏ.  tΑ Í“Ρ é&  y7 ø‹s9 Î)  Ÿξsù 
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فمن ندب إىل شيء يتقرب     ’’  :  وىل  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعليقاً على اآلية األ        
به إىل اهللا ، أو أوجبه بقوله أو فعله من غري أن يشرعه اهللا فقد شرع من الدين ما مل يأذن به                      

 .)٥(‘‘اهللا ، ومن اتبعه يف ذلك فقد اختذه شريكاً هللا شرع له من الدين مامل يأذن به اهللا  

 واالبتداع وتذمهما فمن    فقد وردت أحاديث كثرية تنهى عن البدع      : وأمـا السـنة     
 : ذلك

                                 
 ) .٢١(قم سورة الشورى آية ر) ١(
 ) .١٥٣(سورة األنعام آية رقم ) ٢(
 ) .٣-١(سورة األعراف آية رقم ) ٣(
 ) .٣٦-٣١/٣٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر فيما سبق ) ٤(
 ) .٤/١٩٥(، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢/٥٧٩(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ) ٥(
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من أحدث يف أمرنا هذا ما       ((:  قال  رضي اهللا عنها عن النيب        حـديث عائشة   -١
))  ليس عليه أمرنا فهو ردمن عمل عمالً ((:  ويف لفظ )) ليس منه فهو رد

)١( . 

(( :  يقول كان رسول اهللا    : قال:  رضي اهللا عنه وفيه     حـديث جابر بن عبداهللا     -٢

ر حمدثاا ،   أما بعد ، فإن خري احلديث كتاب اهللا ، وخري اهلدى هدى حممد ، وشر األمو               
)) وكل بدعة ضاللة

)٢(. 

أوصيكم  (( :  رضي اهللا عنه وفيه قال رسول اهللا     )٣( حديث العرباض بن سارية    -٣
اهللا والسمع والطاعة ، وإن كان عبداً حبشياً ، فإنه من يعش منكم بعدي فسريى               بتقوى  

ا ا ، وعضوا     ، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني ، فتمسكو         اختالفاً كثرياً 
علـيها بالـنواجذ ، وإيـاكم وحمدثات األمور ، فإن كل حمدثة بدعـة ، وكل بدعـة                

)) ضاللة
)٤(. 

وقد تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا على العموم الوارد يف األحاديث وهو أن كل بدعة               
 .ضاللة ، وقرر بقاء هذا العموم على حاله 

                                 
، ومسلم يف ) ٢٥٥٠(ح) ٢/٩٥٩(وا على صلح جور فالصلح مردود    رواه البخاري يف الصلح ، باب إذا اصطلح       ) ١(

 .واللفظ له ) ١٧١٨(ح) ٣/١٣٤٣(األقضية ، باب نقض األحكام الباطلة ورد احملدثات 
 . بلفظه ) ٨٦٧(ح) ٢/٥٩٢(رواه مسلم يف اجلمعة ، باب ختفيف اخلطبة ) ٢(
االستيعاب البن : انظر. ل الصفة تويف بعد السبعني      ِعرباض بن سارية السلمي ، أبو جنيح ، صحايب مشهور من أه           ) ٣(

 ) .٣٨٨ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ٢/٤٦٦(، اإلصابة البن حجر ) ٣/١٦٦(عبدالرب 
، والترمذي  ) ٤٦٠٧(ح) ١٥-٥/١٣(بلفظه ، وأبو داود يف السنة ، باب يف لزوم السنة            ) ٤/١٢٦(رواه أمحـد    ) ٤(

، وابن ماجة يف املقدمة باب اتباع سنة        ) ٢٦٧٦(ح) ٥/٤٣(السنة واجتناب البدعة    يف العلم ، باب ما جاء يف األخذ ب        
حديث حسن صحيح ، وقال احلافظ أبو نعيم يف املسند          : وقال الترمذي   ) . ٤٢(ح) ١/١٥(اخللفاء الراشدين املهديني    

 .هذ حديث جيد من صحيح حديث الشاميني ) : ١/٣٦(املستخرج على صحيح اإلمام مسلم 
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كل بدعة   (( ظة على عموم قول النيب      إن احملاف ’’ :يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
  .)١(‘‘ متعني وأنه جيب العمل بعمومه )) ضاللة

القول أن شر األمور حمدثاا وأن كل بدعة ضاللة         ’’ : ويقول رمحه اهللا يف موضع آخر     
ال حيل ألحد    ف وكل ضاللة يف النار والتحذير من األمور احملدثات ، فهذا نص رسول اهللا              

  .)٢(‘‘أن يدفع داللته على ذم البدع ومن نازع يف داللته فهو مراغم 

حسنة وقبيحة ، واستدل لذلك     : ولكـن هناك من الناس من قسم البدعة إىل قسمني         
    ، وبأقوال وأفعال أحدثت بعد رسول اهللا       )٣(نعمت البدعة :  رضي اهللا عنه     بقـول عمر  

وليست مبكروهة ، أو هي حسنة لألدلة الدالة عليها من إمجاع أو قياس كجمع املصحف ،                
ورمبـا ضـم إىل تلك األدلة ما عليه كثري من الناس من العادات فيجعل هذه أيضاً من أدلة                   

 .حسن البدع 

 .جممل ومفصل : وقد أجاب شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذه األدلة جبوابني

إما أن يقال ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى          ’’ : ال رمحه اهللا      أمـا امـل فق    
 .العموم حمفوظا ال خصوص فيه 

ما ثبت حسنه فهو خمصوص من العموم ، والعام املخصوص دليل فيما            : وإما أن يقال  
عـدا صـورة التخصيص ، فمن اعتقد أن بعض البدع خمصوص من هذا العموم احتاج إىل                 

ال كان ذلك العموم اللفظي املعنوي موِجبا للنهي ، مث املخصص           دلـيل يصلح للتخصيص وإ    
هـو األدلة الشرعية من الكتاب والسنة واإلمجاع نصاً واستنباطاً ، وأما عادة بعض البالد أو    

                                 
 ) .١٠/٣٧٠(موع فتاوى شيخ اإلسالم جم) ١(
 ) .٢/٥٨٣(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ) ٢(
 ) .١/١١٤(رواه مالك يف املوطأ يف الصالة يف رمضان ، باب ما جاء يف قيام رمضان ) ٣(



    ٥٥٥         البـــدع _______________________________________________________  _______

 

أكثرها ، وقول كثري من العلماء أو العباد أو أكثرهم وحنو ذلك ، فليس مما يصلح أن يكون                  
 .)١(‘‘ارض به  حىت يعمعارضاً لكالم الرسول 

 : وأما املفصل فأكتفي منه مبسألتني 

نعمت البدعة ، فهذه يرى شيخ :  رضي اهللا عنه عن صالة التروايح األوىل قـول عمر   
اإلسالم رمحه اهللا أا تسمية لغوية ال شرعية ؛ ألن البدعة يف اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من                   

 قد دل على استحباب فعل أو إجيابه بعد       ل سابق ، فإذا كان نص رسول اهللا         غـري مـثا   
 رضي اهللا   مـوته ، أو دل عليه مطلقاً ومل يعمل به ككتاب الصدقات الذي أخرجه أبو بكر               

 .غة ؛ ألنه عمل مبتدأ عنه ، فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة يف الل

 وأصحابه كانوا يصلون قيام رمضان على عهده مجاعة وفرادى ، وقد قال             والنيب  
ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حىت        (( : هلـم يف اللـيلة الثالـثة والرابعة ملا اجتمعوا         

فصلوا أيها الناس يف بيوتكم       ،   ولو كتب عليكم ما قمتم به     ،  خشيت أن يكتب عليكم     
)) يف بيته إال الصالة املكتوبة فإن أفضل صالة املرء

)٢(.  

 عدم اخلروج خبشية االفتراض فعلم بذلك أن املقتضي للخروج قائم ، وأنه             فعلـل   
 رضي اهللا عنه مجعهم على قارئ       لما كان يف عهد عمر    لوال خوف االفتراض خلرج إليهم ، ف      

واحـد ، وأسرج املسجد فصارت هذه اهليئة ، وهي اجتماعهم يف املسجد على إمام واحد                
مـع اإلسراج عمالً مل يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة ؛ ألنه يف اللغة يسمى بذلك ،                  

رعية  ألن السنة اقتضت أنه عمل صاحل لوال خوف االفتراض ، وخوف             وإن مل يكن بدعة ش    
 .    فانتفى املعارض االفتراض قد زال مبوته 

                                 
 ) .١/٥٨٤(اقتضاء الصراط املستقيم ) ١(
، ومسلم يف صالة    )  ٥٧٦٢(ح) ٥/٢٢٦٦(مر اهللا   رواه البخاري يف األدب ،باب ما جيوز من الغضب والشدة أل          ) ٢(

كلهم من  ) ٧٨١(ح) ٥٤٠-١/٥٣٩(املسـافرين وقصرها ، باب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد              
 .واللفظ للبخاري   حديث زيد بن ثابت 
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 منه على عهد رسول اهللا      مجع املصحف ، فهذا عمل صاحل كان املانع       : املسألة الثانية   
                ا يريد ، فلو مجع يف       أن الوحـي كـان ال يـزال ينـزل ، فيغري اهللا ما يشاء وحيكم م

 ، واستقرت مصـحف واحد لتعسر أو تعذر تغيريه كل وقت ، فلما استقر القرآن مبوته            
 أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه ، وأمنوا من زيادة اإلجياب والتحرمي ،              الشريعة مبوته   

وإن  فعمل املسلمون مبقتضى سنته ، وذلك العمل من سنته           واملقتضي للعمل قائم بسنته     
 .كان قد يسمى يف اللغة بدعة 

 رضي اهللا عنه ليهود خيرب ونصارى جنران وحنوهم من أرض العرب            وهذا كنفي عمر  
أخرجوا اليهود والنصـارى من جزيرة      ((:  عهد بذلك يف مرضه فقـال     فـإن الـنيب     

)) العرب
)١(.  

 رضي اهللا عنه الشتغاله عنه بقتال أهل الردة ، وبشروعه يف قتال             وإمنا مل ينفذه أبو بكر    
 .  فارس والروم ، ولقصر مدة خالفته رضي اهللا عنه 

عله يف أول األمر ؛ الشتغاله بقتال فارس والروم ، فلما متكن             مل ميكنه ف   وكذلك عمر 
 .)٢( وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة يف اللغةمن ذلك فعل ما أمر به النيب 

                                 
، ) ٢٨٨٨(ح) ٣/١١١١ (هل يستشفع إىل أهل الذمة ومعاملتهم     . باب جوائز الوفد    رواه البخاري يف اجلهاد ،      ) ١(

كالمها عن ابن   ) ١٦٣٧(ح) ١٢٥٨-٣/١٢٥٧(ومسـلم يف الوصية ، باب ترك الوصية ملن ليس له شيء يوصي به               
 )) أخرجوا املشركني من جزيرة العرب     (( : موته بثالث  عندوأوصى   اشتد الوجع برسول اهللا     : بلفظ عـباس   
 ) .٤/١٢٥(تلخيص احلبري البن حجر : انظر . احلديث

 ((: بلفظ ) ١٧٦٧(ح) ٣/١٣٨٨(رواه مسـلم يف اجلهاد والسري ، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب              و
) ٢٣٤(ح) ١/١٨٤( احلديث ، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين          )) ألخـرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب      

  . بلفظه وكالمها من حديث عمر بن اخلطاب 
 ) .٥٩٣-١/٥٨٨(قتضاء الصراط املستقيم ا: انظر فيما سبق) ٢(
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 : السببية يف البدع 

 : السببية يف البدعة موضوع ميكن تناوله من ناحيتني 

 . أسباب البدع : الناحية األوىل 

 .  بات البدع مسب: الناحية الثانية 

 : أسباب البدع : أوالً 

أسـباب البدع كثرية جداً وال ميكن اإلحاطة هبا يف هذا البحث على وجه التفصيل ،                
ولكين سأذكر ما يتيسر منها ، وأراعي أن تكون من األسباب األسـاسية العامة ، مع بيان                

 . رأي شيخ اإلسالم رمحه اهللا فيها 

رفة أمر هام يف هذا األسباب وهو أا ليست مستقلة          وقـبل الشروع فيها البد من مع      
 . عن بعضها ، بل هي متالزمة يتبع بعضها بعضاً ويكمل أحدها اآلخر 

اجلهـل ، وهـذا السبب من أبرز أسباب االبتداع ، فإن كثرياً من املبتدعة هم                : أوالً
اً علماً نافعاً   جهلة حقيقيون ولوال ذلك ملا حصلت منهم تلك البدع ، فلو كان املبتدع عامل             

أن فعل هذه البدعة يضر ضرراً راجحاً مل يفعلها ، فإن اإلنسان إذا علم يف أمر من األمور أنه            
 . يضر فإنه ال يفعله اجتناباً ملا حيصل منه من الضرر 

لكنه قد يفعل بعض األمور الضارة لعدم علمه بكوا تضر ضرراً راجحاً ، أو لظنه أا                
 وكالمها من اجلهل ، ألن العلم احلقيقي الراسخ يف القلب ميتنع أن يصدر              تنفع نفعاً راجحاً ،   

معه ما خيالفه من قول أو فعل ، فمىت صدر خالفه ، فال بد من غفلة القلب عنه ، أو ضعفه                     
يف القلب مبقاومة ما يعارضه ، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصري جهال هبذا االعتبار ،                

وفسروا بذلك قوله   ) كل من عصى اهللا فهو جاهل       : (  اهللا عنهم    وهلذا قال الصحابة رضي   
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كل من عصى اهللا خطأ أو عمداً فهو        :  وغري واحد يف تفسري هذه اآلية      قـال جماهـد   
  .جاهل حىت ينـزع عن الذنب

كل ذنب أصابه   :  كانوا يقولون   حيدث أن أصحاب رسول اهللا       وكـان أبو العالية   
  .عبد فهو جبهالة

  فرأوا أن كل شيء عصى اهللا به فهو          سول اهللا   اجتمع أصحاب ر  : وقـال قـتادة   
 .)٣(جهالة عمداً كان أو غريه

اجلهل وعدم  : فأصل ما يوقع الناس يف السيئات     ’’ :  يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
  .)٤(‘‘تنفعهم نفعاً راجحاً العلم بكوا تضرهم ضرراً راجحاً ، أو ظن أا 

فلو علم ما يف الضار من املضرة ولوازمها حقيقة العلم          ’’ :  رمحه اهللا    ويقول ابن القيم  
ملـا آثره ، وهلذا من علم من طعام شهي لذيذ أنه مسموم فإنه ال يقدم عليه ، فضعف علمه                    

الضار من وجوه املضرة ، وضعف عزمه عن اجتنابه يوقعه يف ارتكابه ، وهلذا كان               مبـا يف    
اإلميان احلقيقي هو الذي حيمل صاحبه على فعل ما ينفعه وترك ما يضره ، فإذا مل يفعل هذا                  
ومل يتـرك هذا مل يكن إميانه على احلقيقة ، وإمنا معه من اإلميان حبسب ذلك ، فإن املؤمن                   

ميان حىت كأنه يراها ال يسلك طريقها املوصلة إليها فضال عن أن يسعى فيها              بالنار حقيقة اإل  
                                 

 ) .١٧(سورة النساء آية رقم ) ١(
، اقتضاء الصراط   ) ٢٩١ ،   ١٤/٢٨٧( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -احلسنة والسيئة   : انظـر فيما سبق     ) ٢(

 ) .١/٢٢٦(املستقيم البن تيمية 
 ) .١/٣٩٨(البن كثري ، وتفسري القرآن العظيم ) ٤/٢٩٨(جامع البيان البن جرير : انظر) ٣(
 ) .١٤/٢٩٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة ) ٤(
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جبهـده ، واملؤمن باجلنة حقيقة اإلميان ال تطاوعه نفسه أن يقعد عن طلبها ، وهذا أمر جيده                  
  .)١(‘‘اإلنسان يف نفسه فيما يسعى فيه يف الدنيا من املنافع أو التخلص منه من املضار 

وهو امليل مع النفس إىل ما حتبه وواه ، وهذا أحد أسباب            : وى  إتـباع اهل  : ثانـياً   
املعاصـي والـبدع ، فإن العبد ال يفعل السيئة والبدعة إال إذا كانت نفسه تطلبها وواها                 

 .وتريدها 

وقد جاء يف القرآن العظيم النهي عن اتباع اهلوى يف مواضع كثرية جداً ، والنص على                

#  ßŠ…ãρ:  قال تعاىل أنه سبب من أسباب الضالل       y‰≈ tƒ  $̄Ρ Î)  y7≈ sΨ ù=yèy_  Zπ x‹Ï=yz  ’Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  Λ äl ÷n$$sù 

t⎦ ÷⎫ t/  Ä¨$̈Ζ9 $#  Èd, utù: $$Î/  Ÿωuρ  ÆìÎ7®K s?  3“ uθyγø9 $#  y7 ¯=ÅÒãŠsù  ⎯ tã  È≅‹ Î6y™  «!$#  4  ¨βÎ)  t⎦⎪ Ï%©!$#  tβθ =ÅÒtƒ  ⎯ tã  È≅‹ Î6y™  «!$# 

öΝ ßγs9 Ò># x‹ tã 7‰ƒÏ‰ x© $yϑÎ/ (#θÝ¡ nΣ tΠöθtƒ É>$ |¡ Ïtù: $# )٢(.  

ففي هذه اآلية نص اهللا سبحانه على النهي عن اتباع اهلوى ، وعلل ذلك بأنه سبب يف              
 . ضالل الناس عن سبيل اهللا عز وجل 

*  βÎ: وقـال تعاىل   sù óΟ©9 (#θç7ŠÅftFó¡ o„ y7 s9 öΝ n=÷æ $$sù $yϑ̄Ρ r& šχθãèÎ7−Ftƒ öΝ èδ u™ !# uθ÷δ r& 4 ô⎯ tΒ uρ ‘≅ |Êr& 

Ç⎯ £ϑÏΒ yìt7̈? $# çµ1uθyδ Î ötóÎ/ “ Y‰ èδ š∅ ÏiΒ «!$# 4 χ Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ ÷κu‰ tΠöθs) ø9 $# t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ ©à9 $#  )٣(.  

 هو بسبب إتباعهم    ففي هذه اآلية بني جل ذكره أن عدم استجابة الكفار للرسول            
 ، فهما طريقان ال     )٤(ألهـوائهم ، وأنـه ال أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا عز وجل               

                                 
 ) .١٩٢-٢/١٩١(إغاثة اللهفان البن القيم ) ١(
 ) .٢٦(سورة ص آية رقم ) ٢(
 ) .٥٠(سورة القصص آية رقم ) ٣(
 ) .٤/١٧٨(فتح القدير للشوكاين : انظر ) ٤(



    ٥٦٠         البـــدع _______________________________________________________  _______

 

 ، وعندئذ البد من اإلميان والتسليم ، وإما         ثالث هلما إما إخالص للحق وخلوص من اهلوى       
  . )١(مماراة يف احلق واتباع للهوى فهو التكذيب والشقاق وال أضل ممن سلك هذا السبيل

فكل من اتبع ذوقاً أو وجداً بغري هدى من اهللا ،           ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
يأمر به ويتخذه ديناً ،     سـواء كان ذلك عن حب أو بغض ، فليس ألحد أن يتبع ما حيبه ف               

وينهـى عمـا يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك ديناً إال هبدى من اهللا ، وهو شريعة اهللا اليت جعل                   
علـيها رسوله ، ومن اتبع ما يهواه حباً وبغضا بغري الشريعة فقد اتبع هواه بغري هـدى من                  

 . اهللا 

أهـل وهلـذا كـان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة يف شئ من الدين من         
األهواء ، وجيعلون أهل البدع هم أهل األهواء ويذموم بذلك ، ويـأمرون بأن ال يغتر هبم                 

 )٢(‘‘ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكالم واحلجاج أو العبادة واألحوال 

⎯  Ÿωuρ  ôìÏÜè?  ô:  وقــال تعاىل  tΒ  $uΖ ù=x øî r&  …çµ t7ù=s%  ⎯ tã  $tΡ Íø. ÏŒ  yìt7̈? $# uρ  çµ1uθyδ  šχ% x. uρ  …çν ãøΒ r& 

$WÛãèù )٣(. 

 :  ويف هذه اآلية قرن جل ذكره بني سببني من أسباب الضالل

 .اجلهل وعرب عنه باإلغفال عن ذكر اهللا عز وجل : األول

 . اتباع اهلوى وعرب عنه باللفظ الصريح : والثاين

 . ومها متالزمان فالغفلة والشهوة أصل كل شر وفتنة 

                                 
  .)٥/٢٦٩٩(يف ظالل القرآن لسيد قطب ) ١(
 ) . ٢٥٤-١/٢٥٣(االستقامة البن تيمية ) ٢(
 ) .٢٨(سورة الكهف آية رقم ) ٣(



    ٥٦١         البـــدع _______________________________________________________  _______

 

 ? Ÿωuρ ôìÏÜèفالغفلة و الشهوة أصل الشر قال تعاىل        ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      

ô⎯ tΒ $uΖ ù=x øî r& …çµ t7ù=s% ⎯ tã $tΡ Íø. ÏŒ yìt7̈? $# uρ çµ1uθyδ šχ% x. uρ …çν ãøΒ r& $WÛãèù )واهلوى وحده ال يستقل      )١ ، 

بفعـل السـيئات إال مع  اجلهل ، وإال فصاحب اهلوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضرراً                   
سه عنه بالطبع ، فإن اهللا تعاىل جعل ىف النفس حباً ملا ينفعها وبغضا ملا               راجحـاً انصرفت نف   

  .)٢(‘‘يضرها ، فال تفعل ما جتزم بأنه يضرها ضرراً راجحاً بل مىت فعلته كان لضعف العقل 

ما يضرها وال ينفعها جلهلها مبضرته هلا       فالنفس وى   ’’  :   رمحه اهللا    ويقول ابن القيم  
 ، وموعهما تارة ، وقد ذم اهللا تعاىل يف كتابه من أجاب              )٣(تارة ، ولفساد قصدها تارة    

*  βÎ:  داعي اجلهل والظلم فقال    sù  óΟ©9  (#θç7ŠÅftFó¡ o„  y7 s9  öΝ n=÷æ $$sù  $yϑ̄Ρ r&  šχθãèÎ7−Ftƒ  öΝ èδ u™ !# uθ÷δ r&  4  ô⎯ tΒ uρ 

‘≅ |Êr&  Ç⎯ £ϑÏΒ  yìt7̈? $#  çµ1uθyδ  Î ötóÎ/  “ Y‰ èδ  š∅ ÏiΒ  «!$#  4  χ Î)  ©!$#  Ÿω  “ Ï‰ ÷κu‰  tΠöθs) ø9 $#  t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ ©à9 $#   )٤( ،

    βÎ)  tβθ:  وقال ãèÎ7−Ftƒ  ωÎ)  £⎯ ©à9 $#  $tΒ uρ  “ uθôγs?  ß§àΡ F{ $#  (  ô‰ s) s9 uρ  Ν èδ u™ !% y`  ⎯ ÏiΒ  ãΝ ÎκÍh5§‘  #“ y‰ çλù;$#  )٥(  ، 

  .)٦(‘‘فأصل كل خري  هو العلم والعدل ، وأصل كل شر هو اجلهل والظلم 

 هلم نصيب عظيم من عبادة اهلوى فهم من أحق الناس وصفاً هبا ؛ ألم                وأهل البدع 
ابتدعوا عبادات زعموا أم يعبدون هبا اهللا عز وجل ، وهذه العبادات أملتها عليهم أهواؤهم                

    |M:  فهم يف احلقيقة يعبدون أهواءهم ، قال تعاىل        ÷ƒu™ usùr&  Ç⎯ tΒ  x‹ sƒªB $#  …çµ yγ≈ s9 Î)  çµ1uθyδ  ã&©# |Êr& uρ  ª!$# 

                                 
 ) .٢٨(سورة الكهف آية رقم ) ١(
/٢٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم     : ، وانظر ) ١٤/٢٨٩( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم         -احلسنة والسيئة   ) ٢(

٥٨. ( 
 . فساد القصد هو اتباع اهلوى ) ٣(
 ) .٥٠( رقم سورة القصص آية) ٤(
 ) .٢٣(سورة النجم آية رقم ) ٥(
 ) .١٩١-٢/١٩٠(إغاثة اللهفان البن القيم ) ٦(



    ٥٦٢         البـــدع _______________________________________________________  _______

 

4’n? tã  5Οù=Ïæ  tΛ s⎢ yz uρ  4’n? tã  ⎯Ïµ Ïèøÿ xœ  ⎯Ïµ Î7ù=s%uρ  Ÿ≅ yèy_uρ  4’n? tã  ⎯Ïν Î |Çt/  Zο uθ≈ t± Ïî  ⎯ yϑsù  ÏµƒÏ‰ ÷κu‰  .⎯ ÏΒ  Ï‰ ÷èt/  «!$#  4  Ÿξsùr& 

tβρ ãª. x‹ s? )١(.   

فمنهم املشركون والذين   :  وإتباع اهلوى درجات    ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      

    |M:  يعبدون من دون اهللا ما يستحسنون بال علم وال برهان كما قال             ÷ƒu™ usùr&  Ç⎯ tΒ  x‹ sƒªB $# 

…çµ yγ≈ s9 Î)  çµ1uθyδ  )إن هواه  :   ، أي يتخذ إهله الذي يعبده وهو ما يهواه من آهلة ، ومل يقل               )٢

نفس إهله ، فليس كل من يهوى شيئا يعبده ، فإن اهلوى أقسام ، بل املراد أنه جعل املعبود                    
نه مل يعبد ما جيب     الذي يعبده هو ما يهواه ، فكانت عبادته تابعة هلوى نفسه ىف العبادة ، فإ              

 .أن يعبد ، وال عبد العبادة اليت أمر هبا 

وهـذه حال أهل البدع ، فإم عبدوا غري اهللا ، وابتدعوا عبادات زعموا أم يعبدون                
اهللا هبا ، فهم إمنا اتبعوا أهواءهم ، فإن أحدهم يتبع حمبة نفسه وذوقها ووجدها وهواها من                 

لو اتبع العلم والكتاب املنري مل يعبد إال اهللا مبا شاء وال            غري علم وال هدى وال كتاب منري ، ف        
  .)٣(‘‘باحلوادث والبدع 

من أسباب البدع وسوسة الشيطان وتزيينه ، وهذا السبب هو مكمل لألسباب            : ثالثاً  
السابقة ، فإن النفس ال تفعل البدع واملعاصي إذا علمت أن فيها مضرة هلا فهي جمبولة على                 

لبه ، وبغض ما يضرها ودفعه ، وهنا يأيت دور وسوسة الشيطان وتزيينه ،              حب ما ينفعها وط   
 .فإنه حيسن البدع واملعاصي ، ويزينها يف النفس ويظهر ما فيها من احملاسن حىت ترتكبها 

وهلذا كان البالء العظيم من الشيطان ال من جمرد         ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
السيئات و يأمرها هبا ، ويذكر هلا ما فيها من احملاسن اليت هي النفس ، فإن الشيطان يزين هلا 
                                 

 ) .٢٣(سورة اجلاثية آية رقم ) ١(
 ) .٢٣(سورة اجلاثية آية رقم ) ٢(
 ) .١٠/٥٩٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
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↔  ãΠyŠ$t:  منافع ال مضار كما فعل ابليس بآدم و حواء فقال          ¯≈ tƒ  ö≅ yδ  y7 —9 ßŠr&  4’n? tã  Ïο uyfx©  Ï$ù# èƒù: $# 

77 ù=ãΒ uρ  ω  4’n? ö7tƒ  ∩⊇⊄⊃∪  ŸξŸ2 r'sù  $pκ÷] ÏΒ  ôNy‰ t7sù  $yϑçλm;  $yϑßγè?¨u™ öθy™  )وقال )١ ،  :  $tΒ  $yϑä38 uηtΡ  $yϑä3š/ u‘ 

ô⎯ tã Ïν É‹≈ yδ Ïο uyf¤±9 $# HωÎ) βr& $tΡθ ä3s? È⎦ ÷⎫ s3n=tΒ ÷ρ r& $tΡθ ä3s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï$Í#≈ sƒù: $# )٢( .  

⎯  :  وهلذا قال تعاىل   tΒ uρ  ß·÷ètƒ  ⎯ tã  Íø. ÏŒ  Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $#  ôÙÍh‹s) çΡ  …çµ s9  $YΖ≈ sÜø‹x©  uθßγsù  …çµ s9  Ö⎯ƒÍs%  ∩⊂∉∪ 

öΝ åκ®Ξ Î) uρ  öΝ åκtΞρ ‘‰ ÝÁu‹s9  Ç⎯ tã  È≅‹ Î6¡¡9 $#  tβθ ç7|¡ øts†uρ  Ν åκ®Ξ r&  tβρ ß‰ tGôγ–Β  )وقال تعاىل  )٣ ،  :  ⎯ yϑsùr&  t⎦ Éi⎪ ã—  …çµ s9 

â™ ûθß™  ⎯Ï&Í# uΗ xå  çν# u™ usù  $YΖ |¡ xm  (  )وقال تعاىل  )٤ ،  :    Ÿωuρ  (#θ™7Ý¡ n@  š⎥⎪ Ï%©!$#  tβθ ãã ô‰ tƒ  ⎯ ÏΒ  Èβρ ßŠ  «!$# 

(#θ™7Ý¡ uŠsù  ©!$#  # Jρ ô‰ tã  Î ötóÎ/  5Οù=Ïæ  3  y7 Ï9¨x‹ x.  $̈Ψ §ƒy—  Èe≅ ä3Ï9  >π ¨Β é&  óΟßγn=uΗ xå  §Ν èO  4’n<Î)  Ν ÎκÍh5u‘  óΟßγãèÅ_ó £∆  Οßγã∞Îm7t⊥ ã‹sù  $yϑÎ/ 

(#θçΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ )٥(.  

  $̈Ψ:  وقوله §ƒy—  Èe≅ ä3Ï9  >π ¨Β é&  óΟßγn=uΗ xå           هو بتوسيط تزيني املالئكة واألنبياء واملؤمنني للخري 

  y7:  وتزيني شياطني اجلن واإلنس للشر قال تعاىل         Ï9¨x‹ Ÿ2 uρ  š⎥ ¨⎪ y—  9ÏWx6 Ï9  š∅ ÏiΒ 

š⎥⎫ Å2 Î ô³ßϑø9 $# Ÿ≅ ÷Fs% öΝ Ïδ Ï‰≈ s9 ÷ρ r& öΝ èδ äτ !$Ÿ2 uä© öΝ èδρ ßŠö ãÏ9 (#θÝ¡ Î6ù=u‹Ï9 uρ óΟÎγø‹n=tæ öΝ ßγuΖƒÏŠ (  )٧( ‘‘)٦( .  

عة من مصلحة يف نظر حمدث البدعة ، فإن الناس ال           مـا تشـتمل عليه البد     : رابعـاً   
حيدثـون شيئاً إال ألم يرونه مصلحة ، إذ لو اعتقدوه مفسدة مل حيدثوه ، فإنه ال يدعو إليه                   

 . عقل وال دين 

                                 
 ) .١٢١-١٢٠(سورة طه آية رقم ) ١(
 ) .٢٠(سورة األعراف آية رقم ) ٢(
 ) .٣٧-٣٦(سورة الزخرف آية رقم ) ٣(
 ) .٨(سورة فاطر آية رقم ) ٤(
 ) .١٠٨(سورة األنعام آية رقم ) ٥(
 ) .١٣٧(سورة األنعام آية رقم ) ٦(
 ) .٢٩٠-١٤/٢٨٩( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة ) ٧(



    ٥٦٤         البـــدع _______________________________________________________  _______

 

وهـذا أمر عام يف أصحاب األهواء والبدع ، بل حىت يف أصحاب الديانات املنسوخة               
شيئاً إال ملا يرونه من املصلحة فيه ، وإن كان الواقع أن            والشـرائع املبدلة ، فإم ال حيدثون        

 . تلك املصلحة ليست مصلحة يف احلقيقة ، أو تصحبها مفسدة أعظم منها 

وكثري مما ابتدعه الناس من العقائد واألعمال من        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
عة أو مصلحة نافعاً     بـدع أهل الكالم وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل امللك حسبوه منف           

وحقاً وصواباً ، ومل يكن كذلك ، بل كثري من اخلارجني عن اإلسالم من اليهود والنصارى                
 حيسب كثري منهم أن ما هم عليه من االعتقادات واملعامالت           واملشركني والصابئني واوس  

≅¨ والعـبادات مصلحة هلم ىف الدين والدنيا ومنفعة هلم ، فقد             |Ê öΝ åκß÷èy™ ’Îû Ïο 4θuŠutù: $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# 

öΝ èδ uρ tβθ ç7|¡ øts† öΝ åκ®Ξ r& tβθ ãΖ Å¡ øtä† $·è÷Ψ ß¹ )٢(‘‘، وقد زين هلم سوء عملهم فرأوه حسناً )١( . 

 تدخلنا يف حبث املصلحة عند الفقهاء        - أعين مسألة املصلحة يف البدع       -وهذه القضية   
واملقـام ال حيـتمل تفصيل ما ذكره الفقهاء يف هذا الباب ، لكن أشري إىل ما يفرق به بني                    
الـبدعة املذمومة واملصلحة املعتربة شرعاً ، خصوصاً  أن كالمها يدعى فيه وجود املصلحة                

 .نحتاج إىل ما نفرق به بينهما ومن هنا ف

والضـابط يف ذلك أن ينظر يف السبب احملوج للعمل احملدث ، هل كان ذلك السبب                
  أو ال ؟ موجوداً على عهد النيب 

 ، فينظر يف موانعه ، مبعىن هل له موانع منعت           فـإن كان موجوداً على عهد النيب        
  من فعله ؟ أو ال ؟ النيب 

 ، وموانعه زائلة ، ومع ذلك مل يفعله         اً على عهد النيب     فـإن كان مقتضيه موجود    
اآلذان يف  :  ، فهـذا ال يفعـل ، بل يكون فعله بدعة وضاللة ، مثال ذلك               رسـول اهللا    

                                 
 ) .١٠٤(سورة الكهف آية ) ١(
 ) .١١/٣٤٤(وع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن جمم-قاعدة يف املعجزات والكرامات ) ٢(
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 ، وموانعه زائلة ، ومع ذلك مل يفعله         العـيدين ، فـإن مقتضيه موجود على عهد النيب           
إنه ذكر هللا تعاىل ويدخل يف      : ال ، فيدل ذلك على أن فعله بدعة ، وال يق          رسـول اهللا    

  (#ρ: عموم النصوص الدالة على ذكر اهللا تعاىل ، كقوله         Þ è0 øŒ$# ©!$# # Xø. ÏŒ # [ÏV x. )وقوله   )١ ، 

 ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ômr& Zωöθs% ⎯ £ϑÏiΒ !% tæ yŠ ’n<Î) «!$# )وغريهـا مـن النصوص ؛ ألن رسول اهللا           )٢ ، 

تـركه مع وجود هذه املقتضيات وزوال املوانع ، فكان هذا الترك سنة ، والزيادة على هذه                 
 أو عدد ركعاا ، وهلذا ملا أحدثه بعض         السنة من جنس الزيادة يف أعداد الصلوات املفروضة       
 .)٣(األمراء أنكره املسلمون ؛ ألنه بدعة وكل بدعة ضاللة

 ، لكن كانت هناك موانع متنع منه ،         وأما إن كان املقتضي موجود على عهد النيب         
املداومة على  : فهذا ليس ببدعة وال ضاللة ، وإن جاز أن يسمى بدعة يف اللغة ، مثال ذلك               

تـراويح مجاعة يف املسجد ، ومجع القرآن ، وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة              صـالة ال  
  . )٤(العرب ، وقد تقدم الكالم عليها آنفاً

 ، لكن وجد هلا     وخالصـته أن هذه األمور كان هلا مقتضيات على عهد الرسول            
 .  ، وبالتايل جيوز العمل هبا موانع ، وزالت تلك املوانع بعد وفاة الرسول 

 ، فينظر فيه ، فإن كان بعض ذنوب         إن كـان حدث املقتضي للعمل بعد موته         و
تقدمي اخلطبة على الصالة يف العيدين ، فإنه ملا         : العباد ، فهنا ال جيوز اإلحداث ، مثال ذلك        

فعلـه بعض األمراء ، أنكره املسلمون ؛ ألنه بدعة ، واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا                 
 ال ينفضون حىت يسمعوا ،  طبة ، وكانوا على عهد رسول اهللا        ينفضـون قـبل مساع اخل     

 كان خيطبهم خطبة يقصد فيها نفعهم ،        سبب هذا تفريطك ، فإن النيب       : فـيقال لـه    
                                 

 ) .٤١(سورة األحزاب آية رقم ) ١(
 ) .٣٣(سورة فصلت آية رقم ) ٢(
 ) .٢/٥٩٦(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية : انظر) ٣(
 .وما بعدها ) ٥٥٥ص (انظر ) ٤(



    ٥٦٦         البـــدع _______________________________________________________  _______

 

وتبليغهم وهدايتهم ، وأنت قصدت إقامة رياستك ، أو إن قصدت صالح دينهم فال تعلمهم   
معصية أخرى ، بل الطريق أن تتوب إىل        ما ينفعهم ، فهذه املعصية منك ال تبيح لك إحداث           

 ، مث بعد ذلك يستقيم لك األمر ، فإن مل يستقم فال يسألك           اهللا تعـاىل ، وتتبع سنة نبيه        
 .)١(اهللا إال عن عملك ال عن عملهم

 من غري معصية اخللق ، فهاهنا قد يكون         وإن كان حدث املقتضي للعمل بعد موته        
 : والنالفعل مصلحة ، وللفقهاء يف ذلك ق

 أن ذلك يفعل مامل ينه عنه ، وهذا قول القائلني باملصاحل املرسلة : أحدمها

 . أن ذلك ال يفعل إن مل يؤمر به ، وهذا قول نفاة املصاحل املرسلة : اآلخر 

القول اجلامع أن الشريعة ال مل مصلحة قط ، بل          ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 ، وأمت النعمة ، فما من شيء يقرب إىل اجلنة إال وقد حدثنا به               اهللا تعاىل قد أكمل لنا الدين     

 ، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعده إال هالك ، لكن ما اعتقده                 النىب  
إما أن الشرع دل عليه من      : العقل مصلحة وإن كان الشرع مل يرد به فأحد األمرين الزم له             

 أنه ليس مبصلحة وإن اعتقده مصلحة ؛ ألن املصلحة هي           حـيث مل يعلـم هذا الناظر ، أو        
املـنفعة احلاصلة أو الغالبة ، وكثرياً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع ىف الدين والدنيا ويكون                 

≅  öفـيه مـنفعة مرجوحة باملضرة ، كما قال تعاىل ىف اخلمر وامليسر               è% !$yϑÎγŠÏù ÖΝ øO Î) ÖÎ7Ÿ2 
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 ) .٢/٥٩٧(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية : انظر) ١(
 ) .٢١٩(سورة البقرة آية رقم ) ٢(
 ) .٣٤٥-١١/٣٤٤( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -قاعدة يف املعجزات والكرامات ) ٣(
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دعة من إمجال واشتباه ، حبيث يندس       ما تشتمل عليه الب   : خامسـاً من أسباب البدع    
الباطل خلف احلق ، ويستتر به ، ويتخذه غطاء له ، وهبذه الطريقة يروج الباطل على من ال                  

 .بصرية لـه ، بسبب وجود بعض احلق يف ذلك الباطل 

وهـذا شأن كثري من البدع العلمية االعتقادية ، فإنه لوال اشتماهلا على شيء من احلق       
 . ثري من اخللق ملا راجت لدى ك

  رمحه اهللا إىل هذه السبب يف مقدمة كتابة الرد على اجلهمية           وقـد أشـار اإلمام أمحد     
احلمد هللا الذي جعل يف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من                ’’ : فقال

هم على األذى ، حييون بكتاب اهللا املوتى ، ويبصرون بنور اهللا            ضل إىل اهلدى ، ويصربون من     
أهـل العمى ، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه ، وكم من تائه ضال قد هدوه ، فما أحسن                    
أثرهم على الناس ، وأقبح أثر الناس عليهم ، ينفون عن كتاب اهللا حتريف الغالني ، وانتحال                 

عقدوا ألوية البدعة ، وأطلقوا عقال الفتنة ، فهم خمتلفون          املبطلني ، وتأويل اجلاهلني ، الذين       
يف الكـتاب خمالفون للكتاب جممعون على مفارقة الكتاب  يقولون على اهللا ، ويف اهللا بغري                 
علم ، يتكلمون باملتشابه من الكالم ، وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون عليهم ، فنعوذ باهللا                

  .)١(‘‘من فنت املضلني 

لمون باملتشابه من الكالم يتضمن األلفاظ املة املتشاهبة اليت يستعملها أهل           فقوله يتك 
البدع ويعارضون هبا الكتاب والسنة ، فإن هلا معاين معلومة يف الكتاب والسنة وكالم الناس                
ولكـن هم يقصدون معاين أخرى اصطلحوا عليها غري معروفة يف لغة العرب ، ومن يستمع              

مون مبا يوافق الكتاب والسنة ، وهبذا يروج باطلهم على من ال يفهم             إلـيهم يظن أم يتكل    
حقيقة اصطالحهم ، ويكون هذا اإلمجال والتشابه سبباً يف رواج تلك البدع ونفي كثري من               

 . احلق 

                                 
 ) .٨٥ص (الرد على اجلهمية والزنادقة لإلمام أمحد ) ١(
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 يف ترويج البدع ، وضرب على       ظوقـد وضح شيخ اإلسالم رمحه اهللا أثر هذه األلفا         
’’  :  اآلنف الذكر    ه اهللا تعليقاً على كالم اإلمام أمحد      ذلـك العديد من األمثلة ، يقول رمح       

وهذا الكالم املتشابه الذي خيدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن األلفاظ املتشاهبة املة              
الـيت يعارضـون هبا نصوص الكتاب والسنة ، وتلك األلفاظ تكون موجودة مستعملة يف               

كتاب والسنة وكالم الناس لكن مبعان أخر غري املعاين اليت قصدوها هم هبا ، فيقصدون هم                ال
هبا معاين أخر فيحصل االشتباه واإلمجال ، كلفظ العقل والعاقل واملعقول ، فإن لفظ العقل               
يف لغة املسلمني إمنا يدل على عرض ، إما مسمى مصدر عقل يعقل عقال ، وإما قوة يكون                  

هي الغريزة ، وهم يريدون بذلك جوهراً جمرداً قائماً بنفسه ، وكذلك لفظ املادة              هبا العقل و  
  .)١(‘‘وغري ذلك من األلفاظ ... والصورة 

فـإن قـيل فما هو الطريق الصحيح يف التعامل مع هذه األلفاظ ؟ فإا إن نفيت قد                  
ت املعاين املبتدعة   يدخل يف النفي ما ورد يف الكتاب والسنة ، وإن أثبتت قد يدخل يف اإلثبا              

 اليت اصطلح عليها أهل البدع ؟ 

عند خماطبة أهل البدعة ومن يناظر بتلك األلفاظ البدعية ، فإن           : أن يقال   : واجلـواب 
 : الكالم معهم خيتلف باختالف أحواهلم ، فلكل مقام مقال ، واملقامات أربعة  

 ويدعوه إليها ، فإنه يعتصم      إذا كان اإلنسان يف مقام من يلزمه ويأمره ببدعة ،         : أوالً  
 ؛ ألنه ال جيب     ال أجيبك إال لكتاب اهللا وسنة رسوله حممد         : بالكـتاب والسنة ، ويقول    

 مل يثبت عنه أنه دعا الناس إىل ما تدعو إليه أنت ،             عليـنا إجابة دعوتك ؛ ألن الرسول        
 . إليه  حىت جنيبك إىل ما تدعوفائتنا بكتاب اهللا عز وجل ، أو سنة نبيه حممد 

                                 
 ) .١/٢٢٢(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ١(
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 عندما ناظرهم ، وكانوا قد استعانوا        رمحة اهللا مع اجلهمية    وهـذا ما فعله اإلمام أمحد     
بـوالة األمـر ولبسوا عليهم ، وأدخلوهم يف بدعهم ، فكان من املناسب بيان عدم جواز                 

 .)١( الدعوة إليه يثبت عن الرسول إجابتهم إىل ما يدعون إليه ؛ ألنه مل

وإذا كانت هذه األلفاظ جمملة كما ذكر فاملخاطب        ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
ما تريدون هبذه األلفاظ ؟ فإن فسروها باملعىن الذي يوافق          : هلـم ، إمـا أن يفصل ويقول       

 . القرآن قبلت ، وإن فسروها خبالف ذلك ردت 

تهم يف التكلم هبذه األلفاظ نفياً وإثباتاً ، فإن امتنع عن التكلم            وإما أن ميتنع عن موافق    
هبـا معهم فقد ينسبونه إىل العجز واالنقطاع ، وإن تكلم هبا معهم نسبوه إىل أنه أطلق تلك                  
األلفـاظ الـيت حتتمل حقا وباطالً ، وأومهوا اجلهال باصطالحهم أن إطالق تلك األلفاظ               

نـزه اهللا عنها ، فحينئذ ختتلف املصلحة ، فإن كانوا يف مقام            يتـناول املعـاين الباطلة اليت ي      
ال جيب على أحد أن جييب داعياً إال : دعوة الناس إىل قوهلم وإلزامهم به ، أمكن أن يقال هلم      

 ، فما مل يثبت أن الرسول دعا اخللق إليه مل يكن على الناس              إىل مـا دعا إليه رسول اهللا        
 .  دعوة الناس إىل ذلك ، ولو قدر أن ذلك املعىن حق إجابة من دعا إليه ، وال لـه

وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس ملبس منهم على والة األمور وأدخلوه يف بدعتهم              
 مبن لبسوا عليه من اخللفاء حىت أدخلوه يف بدعتهم من القول خبلق القرآن     كما فعلت اجلهمية  

م أن يقال ائتونا بكتاب أو سنة حىت جنيبكم إىل ذلك            وغري ذلك ، فكان من أحسن مناظر      
  . )٢(‘‘وإال فلسـنا جنيبكم إىل ما مل يدل عليه الكتاب والسنة 

إذا كـان اإلنسـان يف مقام الدعوة لغريه وبيان احلق ، فهنا عليه أن يعتصم                : ثانـياً   
مثال املضروبة ، فإن    بالكـتاب والسنة ويدعو إىل ذلك ، وله أن يتكلم باألقيسة العقلية واأل            

هـذه طـريقة الكتاب والسنة وسلف األمة ، فإن اهللا تعاىل ضرب األمثال يف كتابه وبني                 
                                 

 ) .١/٢٣٤(البن تيمية درء تعارض العقل والنقل : انظر فيما سبق ) ١(
 ) .١/٢٢٩(املصدر السابق ) ٢(
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بالرباهني العقلية توحيده وصدق رسله وأمر املعاد وغري ذلك ، وال حاجة له يف هذا املقام أن                 
 . )١(يستعمل تلك األلفاظ املة والعبارات البدعية

سان يف مقام اإلجابة ملن عارضه بالعقل ممن يتقيد بالشريعة ،           إذا كـان اإلن   : ثالـثاً   
وادعى أن العقل يعارض النصوص ، فإنه قد حيتاج إىل حل شبهته وبيان بطالا ، فإذا أخذ                 

ماذا تريد هبذه األلفاظ    : النايف يذكر ألفاظاً جمملة فهنا يستفصل السائل فيها ، ويقول لـه            
نه ، وإن أراد بـاطالً رد عليه ، مع التحفظ يف استعماهلا             املـة ، فـإن أراد حقاً قبل م        

خاصـة يف الكـالم يف اهللا عز وجل وما جيب لـه من صفات الكمال ، فإن الواجب فيه                   
 .االقتصار على ما ورد يف الكتاب والسنة واالبتعاد عما سوى ذلك 

ألفاظ لكـن إن قـدر أن املعـارض أصر على تسمية املعاين الصحيحة اليت ينفيها ب               
إما أن يكون بالشرع ،     : هب أنه مسي هبذا االسم ، فنفيك له       : اصطالحية حمدثة ، فيقال له      

 . أو بالعقل 

أما الشرع فليس فيه ذكر هذه االصطالحات املة ، ال بنفي وال إثبات ، ومل ينطق                
ون بذلك أحد من سلف األمة وال أئمتها ، بل كانوا ينكرون على أهل الكالم الذين يتكلم               

 .مبثل هذا النوع يف حق اهللا تعاىل نفياً وإثباتاً 

وأمـا العقـل ، فاألمور العقلية احملضة ال عربة فيها باأللفاظ ، فاملعىن إذا كان معلوماً          
إثباته بالعقل مل جيز نفيه لتعبري املعرب عنه بأي عبارة عرب هبا ، وكذلك إذا كان معلوماً انتفاؤه                  

بارة عرب هبا املعرب ، ويبني له بالعقل ثبوت املعىن الذي نفاه ومساه             بالعقـل مل جيز إثباته بأي ع      
 . بألفاظه االصطالحية 

وقـد يقع يف أثناء ذلك إطالق هذه األلفاظ ألجل اصطالح ذلك النايف ولغته ، وإن                
 . )١(كان املطلق هلا ال يستجيز إطالقها يف غري هذا املقام

                                 
 ) .٢٣٦-١/٢٣٥(املصدر السابق : انظر) ١(
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ذا كان الكالم مع من قد يتقيد بالشريعة فإنه         وأما إ ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
إطالق هذه األلفاظ نفيا وإثباتا بدعة ، ويف كل منهما تلبيس وإيهام ، فال بد من                : يقال لـه 

  .)٢(‘‘االستفسار واالستفصال ، أو االمتناع عن إطالق كال األمرين يف النفي واإلثبات 

عارضه بالعقل ممن ال يتقيد بالشريعة ،       إذا كان اإلنسان يف مقام اإلجابة ملن        : رابعـاً   
كـأن يكون املناظر معارضاً للشرع مبا يذكره ، أو ال ميكن أن يرد إىل الشريعة ؛ ألنه غري                   
ملتزم باإلسالم ، أو كان ممن يزعم أن الشرع خاطب اجلمهور فقط ، وأن املعقول الصريح                

لعبارات الشرعية فهو أفضل     يدل على باطن خيالف الشرع فهذا وأمثاله إن أمكن خطاهبم با          
وإال فيخاطبون بألفاظهم ، أو بألفاظ يوافقون عليها تقوم مقام ألفاظهم ؛ ألن بيان ضالهلم                

  .)٣(بلغتهم أوىل من اإلمساك عن ذلك ألجل اللفظ

فهؤالء إن أمكن نقل معانيهم إىل العبارة الشرعية        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
ميكن خماطبتهم إال بلغتهم ، فبيان ضالهلم ، ودفع صياهلم عن اإلسالم            كان حسناً ، وإن مل      

بلغتهم أوىل من اإلمساك عن ذلك ألجل جمرد اللفظ ، كما لو جاء جيش كفار ، وال ميكن                  
دفع شرهم عن املسلمني إال بلبس ثياهبم ، فدفعهم بلبس ثياهبم خري من ترك الكفار جيولون                

  .)٤(‘‘ه هبم يف الثياب يف خالل الديار خوفاً من التشب

                                 

 ) .٢٤٠-١/٢٣٨(املصدر السابق : انظر فيما سبق ) ١(
 ) .١/٢٣٢(املصدر السابق ) ٢(
 ) .١/٢٣١(املصدر السابق : انظر ) ٣(
 ) .١/٢٣١(املصدر السابق ) ٤(
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 : مسببات البدع : ثانياً 

واملقصـود منها األمور اليت تعترب البدعة سبباً فيها ، وهي نتائج وآثار للبدع ، وهي                
 : كثرية جداً ومن أبرزها ما يلي 

 أن البدعة سبب يف فساد احلال واالعتقاد ، فمن عمل عمالً من األعمال املبتدعة               -١
لك العمل اعتقاد يف القلب ، ولوال وجود ذلك االعتقاد ملا انبعث القلب             فالبـد أن يتبع ذ    

 . والبدن لفعل العمل املبتدع ؛ ألن الترجيح بدون مرجح ممتنع 

وهـذا االعتقاد ضالل يف الدين ، أو عمل دين لغري اهللا سبحانه وتعاىل ، وقد علمنا                 
ومل يعملوه ، وبالتايل ال جيوز التدين        وأصحابه مل يذكروا فضالً هلذا العمل        يقيناً أن النيب    

بـه أو عمله ؛ ألن التدين باالعتقادات الفاسدة ، أو التدين لغري اهللا جل وعال ال جيوز هذا                   
 . من ناحية 

 ومن ناحية أخرى فإن االعتقاد الباطل يتبعه أحوال يف القلب من التعظيم واإلجالل ؛              
ع مع ذلك أن تعظمه ، وهذه األحوال        ألن الـنفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتن         

 . باطلة ليست من دين اهللا تعاىل 

إما العتقاد هو ضالل يف     : العمل املبتدع مستلزم  ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
الدين ، أو عمل دين لغري اهللا سبحانه ، والتدين باالعتقادات الفاسدة ، أو التدين لغري اهللا ال                  

 . جيوز 

فأقل أحوال  .  مستلزمة قطعاً ، أو ظاهراً لفعل ماال جيوز          -ثاهلا  وأم-فهـذه الـبدع     
 . أن يكون مكروهاً ، وهذا املعىن سار يف سائر البدع احملدثة - إن مل يكن حمرماً -املستلزم 

من التعظيم واإلجالل ، وتلك األحوال أيضا : مث هـذا االعتقاد يتبعه أحوال يف القلب  
 .باطلة ليست من دين اهللا 
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أنا ال أعتقد الفضل ، فال ميكنه مع التعبد أن يزيل           :  فـرض أن الرجل قد يقول      ولـو 
احلال الذي يف قلبه من التعظيم واإلجالل ، والتعظيم واإلجالل ال ينشأ إال بشعور من جنس                

 ، فإن النفس لو خلت عن الشعور        )١( أن هذا أمر ضروري    - ولو أنه وهم أو ظَن       -االعتقاد  
عت مع ذلك أن تعظمه ، ولكن قد تقوم به خواطر متقابلة ، فهو من               بفضـل الشـيء امتن    

حيث اعتقاده أنه بدعة يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه ، ومن حيث شعوره مبا روي فيه ، أو                  
بفعـل الـناس لـه ، أو بأن فالناً وفالناً فعلوه ، أو مبا يظهر له فيه من املنفعة يقوم بقلبه                     

 .عظمته 

بدع يناقض االعتقادات الواجبة ، وينازع الرسل ما جاءوا به           فعلمت أن فعل هذه ال    
 .  )٢(‘‘عن اهللا ، وأا تورث القلب نفاقاً ولو كان نفاقاً خفيفاً 

 التابعة  والـنفاق إمنا حصل من جهة ما قام يف قلبه من املنازعة بني طاعة الرسول                
  . )٣(لك الظنون الكاذبةالعتقاده الصحيح ، وبني اتباع ما يف نفسه من احلال التابع لت

 عـدم التوبة من البدعة ، فالبدعة سبب يف عدم توبة صاحبها منها ، وهذا األمر                 -٢
إن البدعة أحب إىل إبليس من املعصية        : من أخطر آثار البدع ، وقد قرره أئمة اإلسالم فقالوا         

 . ألن البدعة ال يتاب منها ، واملعصية يتاب منها 

إن البدعة    :  ومعىن قوهلم ’’  :     اهللا معىن هذه اجلملة فيقول     ويشرح شيخ اإلسالم رمحه   
أن املبتدع الذي يتخذ ديناً مل يشرعه اهللا وال رسوله قد زين لـه سوء عمله               :  ال يتاب منها    

فرآه حسنا فهو ال يتوب ما دام يراه حسـناً ؛ ألن أول التوبة العلم بأن فعله سيئ  ليتوب                    
                                 

ن التعظيم واإلجالل ينشأ من شعور بضرورة األمر ، وهذا الشعور من جنس االعتقاد              إ: لتوضيح هذه العبارة أقول   ) ١(
 .وقد يكون جمرد وهم أو ظن 

 ) .٦٠٨-٢/٦٠٧(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ) ٢(
 ) .٢/٦٠٨(املصدر السابق : انظر) ٣(
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وراً به أمر إجياب أو استحباب ؛ ليتوب ويفعله ، فما دام يرى             منه ، أو بأنه ترك حسناً مأم      
 .  فإنه ال يتوب - وهو سيئ يف نفس األمر -فعله حسناً 

ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه اهللا ويرشده حىت يتبني له احلق ، كما هدى                 
ل وهذا يكون   سبحانه وتعاىل من هدى من الكفار واملنافقني وطوائف من أهل البدع والضال           

: بأن يتبع من احلق ما علمه ، فمن عمل مبا علم أورثه اهللا علم ما مل يعلم ، كما قال تعاىل                     

  t⎦⎪ Ï%©!$# uρ  (# ÷ρ y‰ tG÷δ $#  óΟèδ yŠ# y—  “ Y‰ èδ  öΝ ßγ9s?# u™ uρ  óΟßγ1uθø) s?  )وقال تعاىل  )١ ،  :  öθs9 uρ  öΝ åκ®Ξ r&  (#θè=yèsù  $tΒ 

tβθ Ýàtãθãƒ  ⎯Ïµ Î/  tβ% s3s9  # [ öyz  öΝ çλ°;  £‰ x© r& uρ  $\G Î7÷V s?  ∩∉∉∪  # ]ŒÎ) uρ  Ν ßγ≈ sΨ ÷ s? `ψ  ⎯ ÏiΒ  !$̄Ρ à$©!  # ·ô_r&  $VϑŠÏàtã  ∩∉∠∪ 

öΝ ßγ≈ sΨ ÷ƒy‰ yγs9 uρ  $WÛ¨u ÅÀ  $Vϑ‹É) tGó¡ –Β  )وقال تعاىل   )٢ ،   :  $pκš‰ r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  (#θà) ¨? $#  ©!$#  (#θãΖ ÏΒ# u™ uρ 

⎯Ï&Ï!θß™ uÎ/  öΝ ä3Ï? ÷σ ãƒ  È⎦ ÷, s# ø Ï.  ⎯ ÏΒ  ⎯Ïµ ÏGyϑôm§‘  ≅ yèøg s†uρ  öΝ à6 ©9  # Y‘θçΡ  tβθ à± ôϑs?  ⎯Ïµ Î/  öÏ øótƒuρ  öΝ ä3s9  4  ª!$# uρ  Ö‘θà xî 

×Λ⎧ Ïm§‘  )وقـال تعــاىل   )٣ ،   :    ª!$#  ’Í<uρ  š⎥⎪ Ï%©!$#  (#θãΖ tΒ# u™  Οßγã_Í÷‚ãƒ  z⎯ ÏiΒ  ÏM≈ yϑè=—à9 $#  ’n<Î) 

Í‘θ–Ψ9 $#  (  )وقال تعاىل  )٤ ،  :  ô‰ s%  Ν à2 u™ !% y`  š∅ ÏiΒ  «!$#  Ö‘θçΡ  Ò=≈ tGÅ2 uρ  Ñ⎥⎫ Î7–Β  ∩⊇∈∪  “ Ï‰ ôγtƒ  Ïµ Î/ 

ª!$#  Ç∅ tΒ  yìt7̈? $#  …çµ tΡ¨uθôÊÍ‘  Ÿ≅ ç7ß™  ÉΟ≈ n=¡¡9 $#  Ν ßγã_Í÷‚ãƒuρ  z⎯ ÏiΒ  ÏM≈ yϑè=—à9 $#  ’n<Î)  Í‘θ–Ψ9 $#  ⎯Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/  óΟÎγƒÏ‰ ôγtƒuρ 

4’n<Î) 7Þ¨u ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡ –Β ) ٦(‘‘، وشواهد هذا كثرية يف الكتاب والسنة )٥(.  

ليس هو استحالتها   : ومـن خـالل هـذا النص يتبني لنا أن معىن عدم توبة املبتدع               
 ذاا ، بل هي يف نفسها جائزة ، وقد حتصل ملن أراد اهللا تعاىل هدايته ، وقد                  وامتـناعها يف  

                                 
 ) .١٧(سورة حممد آية رقم ) ١(
 ) .٦٨-٦٦(سورة النساء آية رقم ) ٢(
 ) .٢٨(رة احلديد آية رقم سو) ٣(
 ) .٢٥٧(سورة البقرة آية رقم ) ٤(
 ) .١٦-١٥(سورة املائدة آية رقم ) ٥(
جمموع فتاوى شيخ   : ، ولالستزادة انظر  ) ١٠-١٠/٩( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -الـتحفة العـراقية     ) ٦(

  ) .١١/٦٨٤(اإلسالم 
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 حصـلت يف الواقع ، فقد تاب بعض املبتدعني من بدعهم ، كما حصل ذلك من اخلوارج                
تاب نصفهم أو حنوه ، وكذلك املبتدعة        رضي اهللا عنهما ، فإنه       الـذين ناظرهم  ابن عباس     

 . رضي اهللا عنه وغريه )١(الذين تابوا على يد عمر بن عبد العزيز

واملقصود بيان أن توبة املبتدع ليست مستحيلة يف ذاا ، بل هي جائزة وواقعة ، وقد                
دع أا ال حتصل منه غالباً ؛ ألنه        حصلت من بعض املبتدعة ، وهلذا فاملراد من عدم توبة املبت          

يفعل البدعة ويرى نفسه قد فعل أمراً حسناً يثاب عليه ، فكيف يتوب من يرى أنه عمل                  
عمالً مشروعاً ، وأول مراتب التوبة إدراكه لسوء العمل وقبحه شرعاً ، فإذا مل يدرك ذلك                

ة كما قال بعض    فكيف ميكن أن يتوب ؟ وهلذا كانت البدعة أحب إىل إبليس من املعصي             

⎯ : السلف ، قال اهللا تعاىل yϑsùr& t⎦ Éi⎪ ã— …çµ s9 â™ ûθß™ ⎯Ï&Í# uΗ xå çν# u™ usù $YΖ |¡ xm ( )٢(.  

اً فقد غلط   إنه ال يقبل توبة مبتدع مطلق     : ومن قال ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
ما أذن اهللا لصاحب بدعة يف توبة ، فمعناه ما دام مبتدعاً يراها             : غلطـاً منكـراً ، ومن قال      

حسـنة ال يتوب منها ، فأما إذا أراه اهللا أا قبيحة ، فإنه يتوب منها ، كما يرى الكافر أنه                     
اهللا عليه منها    على ضالل ، وإال فمعلوم أن كثرياً ممن كان على بدعة تبني له ضالهلا ، وتاب                 

 . وهؤالء ال حيصيهم إال اهللا 

 فناظرهم ورجع منهم نصفهم أو حنوه وتابوا ،          ملا أرسل إليهم  ابن عباس      واخلـوارج 
ه ، ومنهم من مسع العلم فتاب وهذا         وغري وتـاب منهم آخرون على يد عمر بن عبد العزيز         

  .)٣(‘‘كثري 

                                 
موي ، أمري املؤمنني ، يعد مع اخللفاء الراشدين ، وتوىل           أبـو حفـص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن احلكم األ           ) ١(

/٥(سري أعالم النبالء للذهيب     : انظر.  هـ   ١٠١ هـ دامت خالفته سـنتان ونصف ، وتويف سنة          ٩٩اخلالقـة سنة    
 ) .١/١١٩(، شذرات الذهب البن العماد ) ٤١٥ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ١١٤

 ) .٨(سورة فاطر آية رقم ) ٢(
 ) .٦٨٥-١١/٦٨٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
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 أن الـبدع تسـتعذهبا القلوب وتستغين هبا عن كثري من السنن ، فتكون سبباً يف                 -٣
نقص عناية الناس بالفرائض والسنن ، وفتور الرغبة فيها ، فتجد كثرياً من العامة حيافظ على                

 .   البدع ماال حيافظ على الصلوات اخلمس والتراويح

أن اخلاصة والعامة   : ومنها  ’’ : قـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف تعداد أضرار البدع           ي
تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ، ورغبتهم فيها ، فتجد الرجل جيتهد فيها وخيلص              
وينـيب ويفعـل فيها ماال يفعله يف الفرائض والسنن ، حىت كأنه يفعل هذه البدعة عبادة ،                  

لسنن عادة ووظيفة ، وهذا عكس الدين فيفوته بذلك ما يف الفرائض            ويفعـل الفـرائض وا    
والسـنن من املغفرة والرمحة والرقة والطهارة واخلشوع وإجابة الدعوة وحالوة املناجاة إىل             

 .)١(‘‘غري ذلك من الفوائد ، وإن مل يفته هذا كله فال بد أن يفوته كماله 

 املسألة أنقل كالماً ألحد العلماء      وإليضـاح كالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا حول هذه        
التائـبني يصف فيها حاله قبل توبته ؛ لكي نستشعر من خالل كالمه مدى تأثري البدع على              
الـنفوس ، واالسـتعذاب واخلضـوع واخلشوع الذي كان يعتري القلوب فيها نسأل اهللا               

 .السالمة 

ديين ، ذلك الشيخ    فما زلت أذكر وأنا طالب يف معهد طنطا ال        ’’ : يقول هذا التائب    
 وعيناه خمضلتان بالدموع ، ونربات صوته أصداء عميقة بعيدة الغور من         -الشـيبة يقسم لنا     

 )٢( يقسم لنا أن يف ضريح عبد العال       -الشـجو الوهلان ، واحلنني اهلائم ، واحلرمان اجلريح          
                                 

 ) .٢/٦١١(اقتضاء الصراط املستقيم ) ١(
عـبدالعال الفيشاوي من أتباع ومريدي البدوي ، يعترب واضع الرسوم والطقوس للطريقة األمحدية ، طريقة أمحد                 ) ٢(

٩١ص  (د فهمي عبداللطيف    السيد البدوي حملم  : انظر.  هـ وضرحيه جبوار ضريح البدوي       ٧٣٣البدوي ، تويف سنة     
-٩٤. ( 
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وأا معني خري ، وفيض بركة ومين         !  شعرة من رأس الرسول      )١(ااور لضريح البدوي  
وأذكر أنين حني مسعت حديثه ، يؤكده بقسم غليظ         !! ومطـاف أمـال ، ومهوى رجاء        

شعرت بقليب وكأمنا يود أن ينشق عنه الصدر ؛ ليهفو يف صبابته امللهوفة إىل معبد الشـعرة                
 !! .... ه ، بل شـعرت كـأمنا محلت املالئكة إيلّ بشرى اخللود يقبلها ، ويكنها يف مهجت

فكـنت أهفـو إىل هيكل الشعرة ، خاشع الطرف ، ريان القلب بالوالء ، أصلي هلا                 
بـنجاوى احلـب العابد ، وألثم خشب هيكلها ، وحجره يف شغف ثائر األشواق ، ِعربيد                 

 .التلهف 

 ، حىت إذا مثُلت     السيد البدوي وتعـال معـي أذكرك بأنين كنت أطوف حول صنم           
الكوة الصغرية ، يف وثنه النحاسي الرباق ، أنفذت منها يدي ، يف رعشة التقديس حىت أملس                 
ســتر القرب ، مث أخرجها رويداً رويداً يف حرص وحذر بالغني ، وقد ضممت قبضتيهما                

قن حينذاك أنين أضمهما على بركات مساوية تفيض من روح اهللا           على ، على ماذا ؟ كنت أو      
مث أبسط يدي يف جييب ، مث امسح هبا وجهي ، رجاء أن أكون ميسر الرزق                 !! علـى القرب    

  .)٢(‘‘داين قطوف النجاح ، مشرق الوجه بنور اهللا ؟ 

ة وأقول لو كان خضوع املبتدعة وخشوعهم وتضرعهم يف مناجاة اهللا تعاىل يف الصال            
أو الطـواف أو غريهـا لكان صاحبها من أولياء اهللا املتقني الذين ال خوف عليهم وال هم                  
حيـزنون لكن الشيطان تالعب هبؤالء فتجد عندهم من اخلشوع واخلضوع يف البدع ما ال               

 . جتده يف الواجبات والسنن ، نسأل اهللا السالمة 

                                 
 هـ ويف طنطا    ٦٧٥أمحـد بن علي بن حممد احلسيين ، أبو العباس البدوي ، صويف مشهور يف مصر ، تويف سنة                    ) ١(

، السيد  ) ٥/٣٤٥(شذرات الذهب البن العماد     : انظر. ضريح له هناك حيج بعض الناس إليه ،  ويقدمون له القرابني             
 ) .١/١٧٥(، األعالم للزركلي ) ٣٢ص(يف البدوي حملمد فهمي عبداللط

 . ، وهو حيكي فيها عن نفسه ) ٤-٣ص (هذه هي الصوفية لعبد الرمحن الوكيل : مقتطفات من كتاب) ٢(
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وفاً وما يترتب على ذلك      أن الـبدعة سبب يف مصري املعروف منكرا واملنكر معر          -٤
  .)١(من جهالة أكثر الناس بدين املرسلني وانتشاء زرع اجلاهلية

وأوضـح مثال على ما ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللا حالة البالد اإلسالمية قبل دعوة               
 رؤوس  رمحه اهللا ، فقد ذكر املؤرخون يف ذلك ما تشيب له    الشـيخ حممـد بن عبدالوهاب     

الـولدان من انقالب املنكر معروفاً ، واملعروف منكراً ، ورجوع الناس إىل ما يشبه اجلاهلية                
األوىل ، فمـن ذلـك احلج إىل القبور ، واالستغاثة باألموات ، والتضرع إليهم ، وسؤاهلم                 

 .احلاجات ، والتقرب إليهم بأنواع القربات ، وطلب منهم ما ال يطلب إال من اهللا وحده 

 رمحه اهللا بدعوته السلفية صار عند أغلب الناس كأنه قد أتى            مـا قام الشيخ حممد    فل
بدين جديد ال يعرفونه من قبل ، وعدوي وحورب ، حىت من بعض من ينتسب إىل العلم ،                  

 . ولكن اهللا سبحانه تعاىل أيده ونصره اهللا عليهم 

 يف وقتنا هذا غارقة يف الشرك والوثنية ، وسوق البدع           وما تزال بعض البالد اإلسالمية    
فيها قائمة على أشدها ، املعروف فيها منكر ، واملنكر فيها معروف ، نسأل اهللا سبحانه أن                 

 .  يظهر دينه ، وأن يعلي كلمته ، إنه ويل ذلك والقادر عليه 

                                 
 ) .٢/٦١١(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية : انظر) ١(
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 األسباب الومهية

باألسباب الومهية هي ما اعتقد فيها بعض الناس أو أكثرهم أا أسباب وليست             املراد  
 .يف حقيقة األمر كذلك 

وعـند اسـتقراء الواقـع جند أن هناك أموراً كثرية جداً يعتقد فيها بعض الناس أا                 
أســباب ، وليسـت كـذلك ، مثل اعتقاد اليهود والنصارى أن دينهم سبب لنيل اجلنة               

خرة ، وكذلك اعتقاد كافة املشركني على تنوعهم أن ما هم عليه من الديانة              والثواب يف اآل  
الباطلة سبب يف السعادة والفوز والفالح ، وكذلك دعاء املشركني لألصنام وعبادم هلا يف              
الدنيا العتقادهم أا تقرهبم إىل اهللا زلفى ، وأا سبب لنجام وقضاء حوائجهم الدنيوية ،               

بور الذين يدعوا ويتقربون هلا ؛ العتقادهم أا ذلك سبب يف جنام وقضاء             ومثلهم عباد الق  
 . حوائجهم ، وغري ذلك كثري مما يعلم بطالن سببيته بالضرورة من دين اإلسالم 

ومن املتعذر إفراد كل هذه النماذج وغريها بدراسة تفصيلية ؛ نظراً لطوهلا واتساعها ،              
على دراسة بعض املسائل ، اليت مازال بعض الناس يعتقد          وهلذا سوف أقتصر يف هذا املبحث       

 .فيها أو يف بعضها أا أسباب 

وقبل الشروع يف تلك املسائل أشري إىل أنه ال جيوز اعتقاد أن شيئاً ما سبب إال بعلم                  
مستند على دليل صحيح ، وما عدا ذلك فإنه يكون جهالً وكالماً بغري علم وال هدى وال                 

#  :  Ÿωuρ ßى اهللا جل وعال عن الكالم بغري علم ، قـال تعـاىلكتاب منري ، وقد      ø) s? $tΒ 

}§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïµ Î/ íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ¡¡9 $# u |Çt7ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡ tΒ )١(. 

 وال شك أن من جعل شيئاً من األشياء سبباً بغري دليل فإنه يكون قد تكلم بغري علم ،                  
 . ويدخل بذلك يف احملذور الذي ت عنه هذه اآلية 

                                 
 ) .٣٦(سورة اإلسراء آية رقم  ) ١(
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وهذا ي عن التكلم بال علم ، وهو        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعليقاً عليها         
عـام يف مجيع أنواع األخبار ، وقد يتناول ما أُخرب به اإلنسان ، وما قد يعتقده بغري األخبار                   
مـن الدالئل واآليات والعالمات ليس له أن يتكلم بال علم ، فال ينفي شيئا إال بعلم ، وال                   

  .)١(‘‘يثبته إال بعلم 

 :أن يكون شرعياً ، وإما أن يكون عقلياً والدليل على السببية إما 

والدليل الشرعي قد تقدم الكالم عليه فيما سبق عند الكالم على طرق القرآن والسنة              
  .)٢(يف الداللة على السببية

 :أما الدليل العقلي فقد يكون اضطرارياً ، وقد يكون جتريبياً 

ذلك كما لو رأينا إنساناً     أما االضطراري فهو الذي يضطر وجيزم اإلنسان بسببيته ، و         
يضرب عنقه بالسيف فيموت ، فإننا جنزم ضرورة بأن سبب موته هو ضرب عنقه  وكذلك                
لـو رأيـنا طفالً يبكي بكاء شديداً ، مث ألقمته أمه ثديها فسكت ، فإننا جنزم ضرورة بأن                   

 . سكوته كان ألجل ارتضاعه اللنب ، وقس على هذه األمثلة 

’’ :  اهللا يف سياق ذكر بعض طرق معرفة السببية الطبيعية       يقـول شـيخ اإلسالم رمحه     
فأخذ غري مرة ماء      فإن الناس ملا عطشوا وجاعوا على عهد رسول اهللا        ،   االضطرار   :منها
ووضع يده الكرمية يف الطعام     ،   )٣(فوضع يده الكرمية فيه حىت فار املاء من بني أصابعه         ،   قليالً

                                 
 ) .٦/٤٥٨(اجلواب الصحيح البن تيمية ) ١(
 ) .٩٣ص( انظر مبحث ثبوت األسباب )٢(
، ومسلم يف الفضائل ، باب ) ٧٤(ح) ١/٧٤(رواه البخاري يف الوضوء ، باب التماس الوضوء إذا حانت الصالة           ) ٣(

  . من حديث أنس ) ٢٢٧٩(ح) ٤/١٧٨٣ (يف معجزات النيب 
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يوجب العلم  ،  فإن العلم هبذا االقتران املعني      ،   )١(لعادةوبرك فيه حىت كثر كثرة خارجة عن ا       
ذا ضرب  إكما يعلم أن الرجل     ،    ضرورياً علماً بـأن كثـرة املاء والطعام كانت بسببه         
فإن العلم بأن كثرة  بل أوكد، أن املوت كان منها ، بالسـيف ضربة شديدة صرعته فمات      

 مع أن العلم هبذه املقارنة يوجب علماً      ،   الطعام ليس له سبب معتاد يف مثل ذلك أصالً        واملاء  
 . ضروريا بذلك 

 فكان خنله حيمل    )٢(أن يكثر اهللا ماله وولده     ألنس بن مالك   وكـذلك ملا دعا النيب      
،  )٤(ورأى من ولده وولد ولده أكثر من مائة       ،   )٣(يف السـنة مرتني على خالف عادة بلده       

 . احلادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء فإن مثل هذا 

ه ت أن سكو  علم يقيناً ؛  ومـن رأى طفال يبكي بكاء شديدا فألقمته أمه الثدي فسكن            
 . كان ألجل اللنب 

ـ واالحـتماالت وإن ت    . فإا قد ال تتطرق إىل الشخص املعني        ،  رقت إىل الـنوع     ط
باب املقتضية  ـ مع عدم األس   اء فريى املدعو بعينه   ـوكـذلك األدعية فإن املؤمن يدعو بدع      

 . )٥(‘‘له

                                 
من حديث أم سلمة ) ٢٣٥١(ح) ٢/٨٧٩(لشركة يف الطعام والنهد والعروض رواه البخاري يف الشركة ، باب ا )١(

من ) ٢٧(ح) ١/٥٥(رضي اهللا عنها ،  ومسلم يف اإلميان  باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعاً                     
  .حديث أيب هريرة 

، ومسلم يف فضائل    ) ١٨٨١(ح) ٢/٦٩٩(رواه الـبخاري يف الصـوم ، بـاب من زار قوماً فلم يفطر عندهم                ) ٢(
  . من حديث أنس ) ٢٤٨١(ح) ٤/١٩٢٩ (الصحابة ، باب من فضائل أنس بن مالك 

هذا حديث حسن ، وقال     : وقال الترمذي ) ٣٨٣٣(ح) ٥/٦٤١ (رواه التـرمذي يف املناقب ، مناقب أنس         ) ٣(
 . صحيح ) : ٣/٢٣٤(األلباين يف صحيح سنن الترمذي 

 . ألنس بكثرة املال والولد  حديث دعاء النيب تقدم خترجيه فهو نفس )٤(
 ) .٧١٢ -٢/٧١١(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية  )٥(
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وأما الدليل التجرييب فهو ما جربه الناس وعلموه بتجارهبم ، وذلك كالعلم بتأثري أنواع 
من األدوية يف أمور معينة ، كمعرفتهم أن الدواء الفالين سبب يف اإلسهال أو االستفراغ أو                

ربة الناس له ، ومع تكرار      يف الشـفاء مـن أمراض معينة وحنو ذلك ، فإن هذا مستنده جت             
التجـربـة وتتابع النتيجة املعينة يتولد لدى الناس الربط بني الدواء املعني والنتيجة احلاصلة              

 .عقبه 

فتجد  ،   مث التجارب اليت ال حيصي عددها إال اهللا       ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
فأحدث هلم تلك املطالب    ،   حقهم   أكثر املؤمنني قد دعوا اهللا وسألوه أشياء أسباهبا منتفية يف         

والظن الغالب أخرى أن الدعاء كان      ،  على الوجه الذي طلبوه على وجه يوجب العلم تارة          
 وجتد هذا ثابتا عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس األدلة            ،  هـو السبب يف هذا    
  .)١( ‘‘وشروطها واطرادها

 يضرب املثـال على التجرييب ويف هـذا الـنص نالحـظ أن شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
بالـدعاء ، مـع أن الدعاء ثبت أنه سبب يف حصول املطلوب بالنص الشرعي ، كما قال                  

  tΑ$s%uρ ãΝ: تعـاىل  à6 š/ u‘ þ’ÏΤθãã ôŠ$# ó=ÅftGó™ r& öΝ ä3s9  )ت أنه مع كون    ، لكـنه أراد أن يثب     )٢

الـدعاء سـبباً يف حصول املطلوب بطريق الشرع فهو مع ذلك سـبب بالعقل والتجربة               
 . احلسية 

وبعد أن انتهيت من هذه املقدمة اليسرية على األدلة اليت تثبت هبا األسباب ، أدخل يف                
املقصـود مـن هـذا املبحث وهي املسائل اليت توهم فيها بعض الناس أا أسباب وليست           

ك ، وهي كثرية جداً ، وسوف أقتصر هنا على بعض ما ورد نفي السببية عنه بالنص                  كـذل 
 : فمن ذلك 

                                 
 ) .٢/٧١٣(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ) ١(
 ) .٦٠(سورة غافر آية رقم ) ٢(
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 ، وهي ما يعتقده املشركون ومن شاهبهم يف أصنامهم            الشفاعة الشركية :  أوالً  
ومعبوديهم أا أسباب ووسائط يف جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم عند اهللا عز وجل ،                 

اهللا تعاىل زلفى ، من جنس األسباب والوسائط اليت تكون بني            تشفع هلم ، وتقرهبم إىل      
 . امللوك ورعاياهم 

فالشافع عند امللوك قد يكون له ملك ، وقد يكون شريكاً يف امللك ، وقد يكون                  
مظاهراً أو معاوناً للملوك يف ملكهم ، فهؤالء يشفعون عند امللوك بغري إذم ، وامللك يقبل                

يهم ، وتارة خلوفه منهم ، وتارة جلزاء إحسام إليه  بل إنه يقبل               شفاعتهم تارة حلاجته إل   
شفاعة ولده وزوجته ومملوكه الحتياجه إليهم ، بل كل شفاعات العباد لبعضهم عند بعض              
من هذا اجلنس ، فال يقبل أحد شفاعة أحد إال لرغبة أو رهبة ، ولكن اهللا عز وجل ال يرجو                    

، وهلذا ال يشفع أحد عنده إال بعد        )١( أحد فهو الغين بذاته      أحداً ، وال خيافه ، وال حيتاج إىل       

/  :إذنه للشافع ، ورضاه عن املشفوع له ، قال تعاىل            x. uρ  ⎯ ÏiΒ  77 n=̈Β  ’Îû  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  Ÿω  © É_ øóè? 

öΝ åκçJ yè≈ x x©  $̧↔ ø‹x©  ωÎ)  .⎯ ÏΒ  Ï‰ ÷èt/  βr&  tβsŒù'tƒ  ª!$#  ⎯ yϑÏ9  â™ !$t± o„  #© yÌötƒuρ  )وقــال تعـاىل    )٢ ،  : 

7‹ Í×tΒ öθtƒ  ω  ßìxΖ s?  èπ yè≈ x ¤±9 $#  ωÎ)  ô⎯ tΒ  tβÏŒr&  ã&s!  ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $#  z© ÅÌu‘ uρ  …çµ s9  Zωöθs%  )وقال تعاىل  )٣ ،  :  Ÿωuρ 

ßìxΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ…çν y‰Ψ Ïã ωÎ) ô⎯ yϑÏ9 šχ ÏŒr& …çµ s9  )٤( . 

وقـد تـبع املشـركني يف هذا االعتقاد عباد القبور واملشاهد ، فإم يلجئون إليها ،                 
اء احلاجات ، وتفريج الكربات ، ويصرفون هلا من أنواع          ويسـتغيثون هبـا ، ويسألوا قض      

العبادات ما ال جيوز أن يصرف إال إىل اهللا تعاىل وحده ، كل ذلك ملا يظنونه من أا تقرهبم                   
                                 

 ) .١٢٩-١/١٢٨( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -الواسطة بني احلق واخللق : انظر ) ١(
 ) .٢٦(سورة النجم آية رقم ) ٢(
 ) .١٠٩(سورة طه آية رقم ) ٣(
 ) .٢٣(سورة سبأ آية رقم ) ٤(
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إىل اهللا عـز وجـل ، وتشفع هلم عنده ، وهو نفس اعتقاد املشركني األوائل الذي تقدمت                  
 .حكايته آنفاً 

ابه الكرمي ما يدعيه الكفار من الشفاعة الشركية ونفاها ،          وقد ذكر اهللا عز وجل يف كت      
 : وحكم على معتقديها بالكفر والشرك والكذب وذلك يف نصوص كثرية ، منها

⎪⎥  š:   قولـه تعاىل  Ï%©!$# uρ  (#ρ ä‹ sƒªB $#  ∅ ÏΒ  ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ  u™ !$uŠÏ9 ÷ρ r&  $tΒ  öΝ èδ ß‰ ç6÷ètΡ  ωÎ)  !$tΡθ ç/ Íhs) ã‹Ï9  ’n<Î) 

«!$#  #’s∀ ø9 ã—  ¨βÎ)  ©!$#  ãΝ ä3øts†  óΟßγsΨ ÷ t/  ’Îû  $tΒ  öΝ èδ  Ïµ‹ Ïù  šχθà Ï=tGøƒs†  3  ¨βÎ)  ©!$#  Ÿω  “ Ï‰ ôγtƒ  ô⎯ tΒ  uθèδ  Ò> É‹≈ x. 

Ö‘$ ¤ Ÿ2 )١(.  

ية أخرب اهللا عن املشركني أم جعلوا األصنام أسباباً تقرهبم إىل اهللا تعاىل ،              ففي هذه اآل  
 . وأبطل  دعواهم هذه ، وشهد عليهم بالكفر والكذب ، وأخرب أنه ال يهديهم 

  šχρ:  ويقول تعاىل  ß‰ ç7÷ètƒuρ  ⎯ ÏΒ  Âχρ ßŠ  «!$#  $tΒ  Ÿω  öΝ èδ • ÛØo„  Ÿωuρ  óΟßγãèxΖ tƒ  šχθä9θà) tƒuρ 
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ويف هـذه اآليـة ذكر سبحانه أن عباد األصنام كانوا يعبدوا العتقادهم أا سبب               
وواسطة تشفع هلم عند اهللا ، مث عقب على ذلك بأن نفاه نفياً جازماً ، وأخرب أنه ال وجود                   

ـ      فهل تعلمون أنتم ما ال    ! اهللا سبحانه ال يعلم أن هناك من يشفع عنده مما تزعمون            لـه ، ف
سبحانه !  يف السماوات وال يف األرض ؟      ه وجوداً ـوتنبئونه مبا ال يعلم ل    تعاىل ،   يعلمـه اهللا    

 .وتعاىل عما يشركون 

                                 
 ) .٣(سورة الزمر آية رقم ) ١(
 ) .١٨(سورة يونس آية رقم ) ٢(
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 ÏΘ: ويقـول تعاىل   r& (#ρ ä‹ sƒªB $# ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# u™ !$yèx ä© 4 ö≅ è% öθs9 uρ r& (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω tβθ ä3Ï=ôϑtƒ $Z↔ ø‹x© 

Ÿωuρ šχθè=É) ÷ètƒ )١( . 

 ففـي هذه اآلية خيرب اهللا عز وجل عن املشركني أم اختذوا أصنامهم شفعاء ، ويرد                
 إم أيضاً ال يعقلون     علـيهم بأنه ال ميلكون شيئاً من األشياء مطلقاً ، فكيف بالشفاعة ، مث             

 فكيف يشفع من ال يعقل ؟ 

‰  ô:  ويقول تعاىل  s) s9 uρ  $tΡθ ßϑçG÷∞Å_  3“ yŠ¨uèù  $yϑx.  öΝ ä3≈ sΨ ø) n=yz  tΑ ¨ρ r&  ;ο §tΒ  Ν çFø. us? uρ  $̈Β  öΝ ä3≈ sΨ ø9 §θyz 

u™ !# u‘ uρ  öΝ à2 Í‘θßγàß  (  $tΒ uρ  3“ utΡ  öΝ ä3yètΒ  ãΝ ä. u™ !$yèx ä©  t⎦⎪ Ï%©!$#  öΝ çGôϑtã y—  öΝ åκ®Ξ r&  öΝ ä3Š Ïù  (# àσ ¯≈ x. u à°  4  ‰ s) s9  yì©Üs) ¨? 

öΝ ä3sΨ ÷ t/ ¨≅ |Êuρ Ν à6Ψ tã $̈Β öΝ çGΨ ä. tβθ ßϑãã ÷“ s? )٢(. 

اىل عن يوم القيامة ، وأن املشركني ال جيدون يف ذلك اليوم             ويف هذه اآلية خيرب اهللا تع     
مـا كانـوا يزعمونه يف الدنيا من الشفعاء والشركاء ، بل تتقطع بينهم الروابط واألسباب                

 öΝ: ويظهر زيف ما كانوا يعتقدونه ، ومثلها قوله تعاىل         s9 uρ ⎯ ä3tƒ Ν ßγ©9 ⎯ ÏiΒ óΟÎγÍ← !% x. u à° (# àσ ¯≈ yèx ä© 

(#θçΡ% Ÿ2 uρ öΝ ÎγÍ← !% x. u à³Î0 š⎥⎪ ÍÏ≈ Ÿ2 )٣(. 

فاملشركون كانوا يتخذون من دون اهللا شفعاء من        ’’  :  يقول  شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
 هؤالء خواص   :ويقولون،  فيستشفعون هبا   ،  ون متاثليهم   املالئكة واألنبياء والصاحلني ويصور   

  امللوك خبواصهم   إىلليشفعوا لنا كما يتوسل     ؛   اهللا بدعائهم وعبادم     إىلفنحن نتوسل   ،  اهللا  
وقد يشفع  ،  فيشفعون عند امللوك بغري إذن امللوك       ،   امللوك من غريهم     إىللكوم أقرب   

  . إجابة شفاعته رغبة ورهبة إىلج فيحتا، أحدهم عند امللك فيما ال خيتاره 

                                 
 ) .٤٣(سورة الزمر آية رقم ) ١(
 ) .٩٤(سورة األنعام آية رقم ) ٢(
 ) .١٣(سورة الروم آية رقم ) ٣(
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⎯  :  فأنكر اهللا هذه الشفاعة فقال تعاىل      tΒ  # sŒ  “ Ï%©!$#  ßìx ô± o„  ÿ…çν y‰Ψ Ïã  ωÎ)  ⎯Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/  4  )١( ،

/    :وقال x. uρ  ⎯ ÏiΒ  77 n=̈Β  ’Îû  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  Ÿω  © É_ øóè?  öΝ åκçJ yè≈ x x©  $̧↔ ø‹x©  ωÎ)  .⎯ ÏΒ  Ï‰ ÷èt/  βr&  tβsŒù'tƒ  ª!$#  ⎯ yϑÏ9 

â™ !$t± o„  #© yÌötƒuρ  )عن املالئكة     لوقا،  )٢  :  (#θä9$s%uρ  x‹ sƒªB $#  ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $#  # V$s!uρ  3  …çµ sΨ≈ ysö7ß™  4  ö≅ t/  ×Š$t6Ïã 

šχθãΒ uõ3–Β  ∩⊄∉∪  Ÿω  …çµ tΡθ à) Î7ó¡ o„  ÉΑ öθs) ø9 $$Î/  Ν èδ uρ  ⎯Ïν ÍøΒ r'Î/  šχθè=yϑ÷ètƒ  ∩⊄∠∪  ãΝ n=÷ètƒ  $tΒ  t⎦ ÷⎫ t/  öΝ Îκ‰ Ï‰ ÷ƒr&  $tΒ uρ 

öΝ ßγx ù=yz  Ÿωuρ  šχθãèx ô± o„  ωÎ)  Ç⎯ yϑÏ9  4© |Ó s? ö‘ $#  Ν èδ uρ  ô⎯ ÏiΒ  ⎯Ïµ ÏGuŠô± yz  tβθ à) Ï ô± ãΒ  )وقال،  )٣  :  È≅ è% 

(#θãã ôŠ$#  š⎥⎪ Ï%©!$#  Λ ä⎢ ôϑtã y—  ⎯ ÏiΒ  Èβρ ßŠ  «!$#  (  Ÿω  šχθà6 Ï=ôϑtƒ  tΑ$s) ÷WÏΒ  ;ο §‘ sŒ  ’Îû  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  Ÿωuρ  ’Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $#  $ tΒ uρ  öΝ çλm;  $yϑÎγŠÏù  ⎯ ÏΒ  78ö Å°  $tΒ uρ  …çµ s9  Ν åκ÷] ÏΒ  ⎯ ÏiΒ  9Îγsß  ∩⊄⊄∪  Ÿωuρ  ßìxΖ s?  èπ yè≈ x ¤±9 $#  ÿ…çν y‰Ψ Ïã  ωÎ) 

ô⎯ yϑÏ9 šχ ÏŒr& …çµ s9 4 )٥(‘‘)٤(.  

فإنه ،  شفاعة الشريك    فالشفاعة اليت أبطلها اهللا   ’’ :  رمحه اهللا    ويقول العالمة ابن القيم   
شفاعة العبد املأمور الذي ال يشفع وال يتقدم بني يدي مالكه حىت          واليت أثبتها ،  ال شريك له    

وهلذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة         ،  اشفع يف فالن    : ويقول،  يأذن له   
ـ    وهم الذين  ،  يد الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه          أهـل التوح

 Ÿωuρ šχθãèx :قال تعاىل  ،   ارتضـى اهللا سبحانه    ô± o„ ωÎ) Ç⎯ yϑÏ9 4© |Ó s? ö‘ $# )الــوق،  )٦:  

7‹ Í×tΒ öθtƒ ω ßìxΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ωÎ) ô⎯ tΒ tβÏŒr& ã&s! ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# z© ÅÌu‘ uρ …çµ s9 Zωöθs% )٧(. 

                                 
 ) .٢٥٥(م سورة البقرة آية رق) ١(
 ) .٢٦(سورة النجم آية رقم ) ٢(
 ) .٢٨-٢٦(سورة اآلنبياء آية رقم ) ٣(
 ) .٢٣-٢٢(سورة سبأ آية رقم ) ٤(
 ) .١/١٥٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -قاعدة يف التوسل والوسيلة ) ٥(
 ) .٢٨(سورة األنبياء آية رقم ) ٦(
 ) .١٠٩(سورة طه آية رقم ) ٧(
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وإذنه للشافع  ،  إال بعد رضاء قول املشفوع له        عة تنفع شفا فأخرب أنه ال حيصل يومئذ    
  .)١(‘‘فيه 

 النهي عن النذر ، وأنه ليس من األسباب يف           ، فقد جاء عن النيب       الـنذر : ثانـياً   
حصول مطالب العبد ، ومع ذلك مازال كثري من الناس ينذرون ويظنون أنه سبب قوي يف                

 .حصول مقاصدهم 

ر واملشاهد ويقربون هلا القرابني ، ويظنون أن ذلك         وأسـوأ مـنهم من ينذرون للقبو      
 ى النيب    : رضي اهللا عنهما قال    )٢(بن عمر اعن  سبب يف حصول مطلوهبم أو دفع مرهوهبم ،         

  وإمنا يستخرج به من البخيل،  إنه ال يرد شيئاً (( :قال، عن النذر ((
)٣(.  

بشيء مل   النذر بن آدم اال يأيت    (( :قال  عن النيب     رضي اهللا عنه ،    أيب هريرة وعـن   
)) أستخرج به من البخيل، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له ، يكن قد قدرته 

)٤(.   

 أن  فقد أخرب النيب    ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعليقاً على هذه األحاديث           
يوافق النذر ال يأيت خبري ، وأنه ليس من األسباب اجلالبة خلري ، أو الدافعة لشر أصال ، وإمنا                   

القدر موافقة ، كما توافقه سائر األسباب ، فيخرج من البخيل حينئذ مامل يكن خيرجه قبل                
 .ذلك 

                                 
 ) .٣٤١-١/٣٤٠(بن القيم إغاثة اللهفان ال) ١(
، وأول  هومل يشهد بدراً لصغر سن    من البعثة ،    عـبداهللا بـن عمـر بن اخلطاب القرشي العدوي ولد سنة ثالث              ) ٢(

ـ ٧٣تويف سنة     من علماء الصحابة وفضالئهم ومن املكثرين يف رواية احلديث عن النيب             كانمشاهده اخلندق    .   ه
  .) ٢/٣٣٨(، اإلصابة البن حجر ) ١٥/٣٣٢(ذيب الكمال للمزي ، ) ٢/٣٣٣(االستيعاب البن عبدالرب : انظر

واللفظ له ، ومسلم يف القدر ،    ) ٦٢٣٤(ح) ٦/٢٤٣٧(رواه البخاري يف القدر ، باب إلقاء العبد النذر إىل القدر            ) ٣(
 ) .١٦٣٩(ح) ٣/١٢٦٠(باب النهي عن النذر وأنه ال يرد شيئاً 

واللفظ له ، ومسلم يف القدر ،    ) ٦٢٣٥(ح) ٦/٢٤٣٧(ب إلقاء العبد النذر إىل القدر       رواه البخاري يف القدر ، با     ) ٤(
 ) .١٦٤٠(ح) ٣/١٢٦١(باب النهي عن النذر وأنه ال يرد شيئاً 
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ومـع هـذا فأنـت ترى الذين حيكون أم وقعوا يف شدائد فنذروا نذوراً  تكشف                 
 من الذين يزعمون أم دعوا عند القبور أو غريها  فقضيت            - أو قريباً    -شـدائدهم أكثر    

 من كثرة اغترار املضلني بذلك صارت النذور احملرمة يف الشرع مآكل لكثري             حوائجهم ، بل  
مـن السدنة وااورين العاكفني عند بعض املساجد أو غريها ، ويأخذون من األموال شيئاً               

خرج علي  : مرضت فنذرت ، ويقول اآلخر    : كـثرياً ، وأولـئك الـناذرون يقول أحدهم        
حبست فنذرت ،   : ت البحر فنذرت ، ويقول اآلخر     ركب: احملاربون فنذرت ، ويقول اآلخر    

 . أصابتين فاقة فنذرت : ويقول اآلخر

وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب يف حصول مطلوهبم ، ودفع مرهوهبم ،               
 ليس سبباً حلصول - فضالً عن معصيته -وقـد أخـرب الصادق املصدوق أن نذر طاعة اهللا      

 .)١(‘‘للناذر يوافقه موافقة ، كما يوافق سائر األسباب اخلري ، وإمنا اخلري الذي حيصل 

وشيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذا النص يعقد مقارنة بني الذين ينذرون لتحقيق مطالبهم               
وبـني الـذين يدعـون باألدعية املنهي عنها ، ويقرر أن نذر الطاعة ليس سبباً يف حصول                  

ه مطلوبه موافقة للقدر ، فإذا كان هذا        املطلوب كما نص عليه احلديث ، مع أنه قد حيصل ل          
يف نـذر الطاعـة ، فكيف بنذر املعصية فإنه ال يكون سبباً مطلقاً من باب أوىل ، كالذين                   

 .ينذرون للقبور واملشاهد 

وكذلك القول يف الذين يدعون أصحاب تلك القبور واملشاهد ، فدعاؤهم ليس سبباً             
 . إن ذلك كان ملوافقة القدر ال لدعائهم يف حصول مطلوهبم وإن حتقق هلم مطلوهبم ، ف

 أنه ليس من األسباب يف عدم وجود احلمل ،           ، فقد ورد عن النيب       العزل: ثالـثاً   
 .وأنه سواء عزل اإلنسان عن زوجته أو مل يعزل فإن ذلك ال يؤثر يف احلمل أو عدمه 

                                 
 ) .٧٠٨-٢/٧٠٧(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ) ١(
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أصبنا سبياً ، فكنا نعزل ، فسألنا رسول        :  رضي اهللا عنه قال    )١( عن أيب سعيد اخلدري   
ما من نسمة كائنة إىل يوم القيامة        (( - قاهلا ثالثاً    - ))أو إنكم لتفعلون     ((:  ، فقال  اهللا  

)) إال هـي كائنة   
ما من كل املاء يكون الولد ، وإذا أراد اهللا            ((:  يف رواية     ، وقال    )٢(

)) خلق شيء مل مينعه شيء
)٣(.  

إن يل جارية هي    :  فقال    رضي اهللا عنه ، أن رجال أتى رسول اهللا         وعـن جابـر   
اعزل عنها إن شئت      ((:  ، وأنا أطوف عليها ، وأنا أكره أن حتمل ، فقال           )٤(خادمنا وسانيتنا 

قد  ((: إن اجلارية قد حبلت ، فقال     :  فلبث الرجل مث أتاه ، فقال      ))فإنـه سيأتيها ما قدر هلا       
))خربتك أنه سيأتيها ما قدر هلا أ

)٥(. 

ففـي هذه األحاديث ما يدل على أن العزل ليس سبباً يف منع احلمل ، بل قد حيصل                  
محـل بوجـود العزل كما حصل للرجل ، فقد عزل عن جاريته ومع ذلك حبلت ، فهو                  

اء ما يكون به الولد ، فليس من كل املاء يكون الولد كما             سبحانه إذا قدر الولد سبق من امل      
 . يف احلديث السابق 

فالعزل ال مينع انعقاد الولد ، وال تركه يوجب         ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
الوالدة ، وهلذا لو عزل عن سريته وأتت بولد أحلق به ، فإن املاء سباق ، مع ما فيه من ترك                     

                                 
حبة ، استصغر بأحد ، وشهد ما      سـعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري ، أبو سعيد اخلدري ، له وألبيه ص                ) ١(

ـ ٧٤ أو   ٦٥ أو   ٦٤ أو   ٦٣بعـدها من املشاهد ، روى كثرياً من األحاديث ، تويف سنة              االستيعاب البن  : انظر.  ه
 ) .٢٣٢ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ٢/٣٢(، اإلصابة البن حجر ) ٢/٤٤(عبدالرب 

/٢(، ومسلم يف النكاح ، باب حكم العزل   ) ٤٩١٢(ح) ٥/١٩٩٨(رواه الـبخاري يف الـنكاح ، باب العزل          ) ٢(
 . كالمها بلفظه ) ١٤٣٨(ح) ١٠٦٢

 . هذا اللفظ ملسلم من حديث أيب سعيد السابق ) ٣(
إا تسمى  : وقد يقال . ‘‘كأا كانت تسقي هلم خنلهم عوض البعري        ’’ ) : ٢/٤١٥(جـاء يف النهاية     : سـانيتنا   ) ٤(

) (( ٣/٣١٣(وإمنا ترعى شأن البعري أثناء سقيه كما جاء يف رواية عند أمحد             سانية وإن كانت ال تسقي هلم مباشرة ،         
  .))تسنو على ناضح يل 

 . بلفظه ) ١٤٣٩(ح) ٢/١٠٦٤(رواه مسلم يف النكاح ، باب حكم العزل ) ٥(
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 ((:  بأن الولد املكتوب يكون عزلت أو مل تعزل ، كما قال           لنيب  لـذة اجلماع ، فأخرب ا     
 فال يكون ترك العزل سبباً للوالدة ، وال العزل سبباً ملنعها             )) ليس من كل املاء يكون الولد     

  .)١(‘‘والقدر ماض باألمرين ، فال فائدة فيه 

 أن هذا الدعاء ال يؤثر يف        ، فقد ورد عن النيب       لعمرالـدعاء بطـول ا    : رابعـاً   
األعمار بتقدمي وال تأخري ، وإن كان الدعاء يؤثر يف كثري من األمور إال أنه يف العمر ال يؤثر                    
ومع ذلك ما زال كثري من الناس يدعون لسادام وكربائهم بطول العمر ، ويف احلديث عن                

اللهم أمتعين بزوجي   :  زوج النيب    )٢( رضي اهللا عنه قال قالت أم حبيبة       عبداهللا بن مسعود  
قد سألت  (( : نيب  فقال ال :  ، قال  )٤( ، وبأخي معاوية   )٣( ، وبأيب أيب سفيان    رسول اهللا   

اهللا  آلجـال مضـروبة ، وأيام معدودة ، وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئاً قبل حله ، أو                   
ك من عذاب يف النار أو عذاب يف         ، ولو كنت سألت اهللا أن يعيذ       يؤخـر شيئاً عن حله    
)) القرب كان خرياً وأفضل

)٥(. 

                                 
 ) .١٥٦-١/١٥٥(االستقامة البن تيمية ) ١(
ة بكنية أم حبيبة ، أسلمت قدمياً ، وهاجرت         رملـة بـنت أيب سـفيان بن حرب األموية ، أم املؤمنني ، مشهور              ) ٢(

، اإلصابة  ) ٤/٢٩٦(االستيعاب البن عبدالرب    : انظر.  هـ   ٥٠:  وقيل ٤٩:  وقيل ٤٤ أو   ٤٢اهلجـرتني  ماتت سنة      
 ) .٧٤٧ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ٤/٢٩٨(البن حجر 

م الفتح ، وشهد حنيناً والطائف ،        صـخر بـن حرب بن أمية األموي ، أبو سفيان ، صحايب مشهور ، أسلم عا                ) ٣(
، تقريب  ) ٢/١٧٢(، اإلصابة البن حجر     ) ٢/١٨٣(االستيعاب البن عبدالرب    : انظر.  هـ وقيل بعدها     ٣٢تويف سنة   

 ) .٢٧٥ص (التهذيب البن حجر 
ب معاويـة بـن صخر بن حرب األموي ، أو عبدالرمحن ، صحايب أول خلفاء بين أمية ، أسلم قبل الفتح ، وكت                      ) ٤(

، تقريب  ) ٣/٤١٢(، اإلصابة البن حجر     ) ٣/٣٧٥(االستيعاب البن عبدالرب    : انظر.  هـ   ٦٠الوحـي ، مات سنة      
 ) .٥٣٧ص (التهذيب البن حجر 

) ٤/٢٠٥٠(رواه مسلم يف القدر ، باب بيان أن اآلجال واألرزاق وغريها ال تزيد وال تنقص عما سبق به القدر                    ) ٥(
 . واللفظ له ) ٢٦٦٣( ح
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 على )١(وهلذا  كره بعض السلف الدعاء بطول العمر ، فقد دخل عبد األعلى بن هالل              
أمري املؤمنني ما دام    اهللا يا    أبقاك   : رضي اهللا عنه فقال    اخللـيفة الراشـد عمر بن عبد العزيز       

قد فرغ من ذلك يا أبا النضر ، ولكن قل أحياك اهللا حياة طيبة               : الـبقاء خـري لـك ، قال       
  .)٢(وتوفاك مع األبرار

بل : أطـال اهللا بقاءك ، فغضب وقال     : )٣(وقـال رجل لسعيد بن عبدالعزيز الشامي      
 . عجل اهللا يب إىل رمحته 

  . )٤( رمحه اهللا هذا الدعاء من األلفاظ املكروهةقد عد العالمة ابن القيمو

عا  ففيه أن الدعاء يكون مشرو     وأما حديث أم حبيبة   ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
نافعـاً يف بعض األشياء دون بعض ، وكذلك هو ، وهلذا ال حيب اهللا املعتدين يف الدعاء ،                   
فاألعمـار املقدرة مل يشرع الدعاء بتغيريها ، خبالف النجاة من عذاب اآلخرة ، فإن الدعاء                

 ،  )٥(مشـروع له نافع فيه ، وقد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم يف غري هذا املوضع                
                                 

: انظر. د األعلى بن هالل  السلمي من أهل الشام ، كنيته أبو النضر يروي عن العرباض بن سارية وأيب أمامة                       عب) ١(
 ) .٧/٣٤٥(، اإلكمال البن ماكوال ) ٥/١٢٨(، الثقات البن حبان ) ٦/٦٨(التاريخ الكبري للبخاري 

 ) .٥/٣٢٤(ية ، وأبونعيم يف احلل) ٣٥٠٩٦(ح) ٧/١٧٥(رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٢(
 هـ وأخذ العلم عن خلق ، قال عنه اإلمام          ٩٠سعيد بن عبدالعزيز الشامي اإلمام القدوة مفيت دمشق ، ولد سنة              ) ٣(

.  هـ واحلكاية يف ترمجته      ١٦٧حجة ، تويف سنة     : أمحـد لـيس بالشام رجل أصح حديثاً منه ، وقال عنه ابن معني               
 ) .٢٢٠-١/٢١٩(، وتذكرة احلفاظ للذهيب ) ٣٨-٨/٣٢(سري أعالم النبالء للذهيب : انظر

 ) .٥/١٤٦(، وقد جوزها بعض الناس ، انظر مستندهم يف ذلك يف زاد املعاد ) ٢/٤٧٣(زاد املعاد : انظر ) ٤(
واجلواب ’’ : عن زيادة العمر بصلة الرحم      ) ٤٩٢-١٤/٤٩١(يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف جمموع الفتاوى         ) ٥(

تب للعبد أجالً ىف صحف املالئكة ، فاذا و صل رمحه زاد ىف ذلك املكتوب ، وإن عمل مايوجب                   أن اهللا يك  : احملقـق 
 .‘‘ النقص نقص من ذلك املكتوب 
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ـ    بتأثري الدعاء ، ولذلك كان      )١(]أن يزيد العمر    [ زم من تأثري صلة الرحم وحنو ذلك        وال يل
  .)٢(‘‘هذا فرغ منه :  أن يدعى له بطول العمر ويقوليكره أمحد

ففـي هـذا النص يقرر شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن الدعاء ال ينفع يف زيادة العمر أو                  
نه ، وإن كانت صلة الرحم قد تؤثر يف ذلك ، ولكن ال يلزم من تأثري صلة الرحم أن             نقصـا 

 وإن كان سبباً يف أمور      -يؤثـر الـدعاء ؛ ألن كل مسبب لـه سببه اخلاص به ، والدعاء               
 .  إال أنه ليس سبباً يف زيادة العمر -كثرية 

ض الصحابة أن    وأنه نتيجة ملوت أحد أو حياته ، فقد ظن بع          الكسـوف : خامسـاً   
 هذا التوهم ، وبني أن سبب        إبراهيم ، وقد دفع النيب       سبب الكسوف موت ابن النيب      

 .الكسوف هو ختويف اهللا تعاىل لعباده 

  يوم مات إبراهيم     كسفت الشمس على عهد رسول اهللا        : قال املغرية بن شعبة  عن  
إن الشمس والقمر ال  (( فقال رسول اهللا  هيم  كسفت الشمس ملوت إبرا  :فقـال الناس  

)) فإذا رأيتم فصلوا وادعوا، ينكسفان ملوت أحد وال حلياته 
)٣(.  

 خيشى  فزعاً فقام النيب   ،   خسفت الشمس    :لقا رضي اهللا عنه     )٤(عـن أيب موسى   و
 :وقال فأتى املسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله           ،  أن تكون الساعة    

                                 
حممد رشاد سامل فوضع النص اآليت بني معكوفتني        . العـبارة يف هذا املوضع مضطربة يف األصل ، وقد أصلحها د           ) ١(
وقد اقتصرت على بعض ما ذكره ، واجلملة األخرى ال حاجة هلا فاملعىن             ] ر  أن يزيد العمر ، كما قد يقال بزيادة العم        [

 . تام بدوا 
 ) .١/١٥٧(االستقامة البن تيمية ) ٢(
بلفظه ، ومسلم يف    ) ٩٩٦(ح) ١/٣٥٤(رواه الـبخاري يف الكسـوف ، بـاب الصـالة يف كسوف الشمس               ) ٣(

 ) .٩١٥(ح) ٢/٦٣٠(الكسوف ، باب ذكر الكسوف الصالة جامعة 
عـبداهللا بن قيس بن سليم ، أبو موسى األشعري ، صحايب مشهور ، أسلم قدمياً ، أمره عمر وعثمان رضي اهللا                      ) ٤(

، اإلصابة البن   ) ٢/٣٦٣(االستيعاب البن عبدالرب    : انظر.  هـ   ٥٠عـنهما ، وهو أحد احلكمني بصفني ، تويف سنة           
 ) .٣١٨ص (، تقريب التهذيب البن حجر ) ٢/٣٥١(حجر 
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،  ولكن خيوف اهللا ا عباده، هذه اآليات اليت يرسل اهللا ال تكون ملوت أحد وال حلياته     ((
)) فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إىل ذكره ودعائه واستغفاره

)١( .  

ن الشمس   أ   فبني النيب ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعليقاً على هذا احلديث        
ن ن يكو أونفى  ،  هل األرض وال عن حياته      أحد من   أوالقمر ال يكون كسوفهما عن موت       

نه خيوف  أوأخرب أما من آيات اهللا و     ،  وف الشمس والقمر    ـ كس ثر يف أللموت واحلياة   
 . عباده 

،  سائر اآليات    كما يكون ختويفهم يف   ،  فذكر أن من حكمة ذلك ختويف العباد         
 قد تكون   سباب اليت ألكالرياح الشديدة والزالزل واجلدب واألمطار املتواترة وحنو ذلك من ا         

  ˆξä3sù  $tΡ  :اىلـوقال تع ،   بالريح والصيحة والطوفان     مماًأب اهللا   كما عذ ،    عذاباً õ‹ s{r& 
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(#θßϑn=sàsù  $pκÍ5  4  $tΒ uρ  ã≅ Å™ öçΡ  ÏM≈ tƒFψ $$Î/  ωÎ)  $ZƒÈθøƒrB  )نه أنه خيوف عباده بذلك يبني      أوإخباره ب ،    )٣

  .)٤(‘‘كالرياح العاصفة الشديدة ، زل ـ لعذاب ينبباًـقد يكون س

 لنا أنه ليس معىن كون الكسوف ال أثر له يف حياة أحد أو              ومن خالل هذا النص يتبني    
مـوته أنه ال تأثري له البتة ، بل له تأثري فقد يكون سبباً لعذاب ينـزل من جنس اآليات اليت     

 . خيوف اهللا تعاىل هبا عباده ، وهلذا شرع الدعاء والذكر والصالة لدفع تلك الشرور 

                                 
، ومسلم يف الكسوف باب ذكر      ) ١٠١٠(ح) ١/٣٦٠(اه البخاري يف الكسوف ، باب الذكر يف الكسوف          رو) ١(

 .كالمها بلفظه ) ٩١٢(ح) ٢/٦٢٨(الكسوف الصالة جامعة 
 ) .٤٠(سورة العنكبوت آية رقم ) ٢(
 ) .٥٩(سورة اإلسراء آية رقم ) ٣(
 ) .٣٥/١٦٩(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
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، ف  ويف إمنا يكون مبا هو سبب للشر املخوِ       والتخ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا     
فعلم أن   ،   وإال فمـا وجوده كعدمه ال حيصل به ختويف        ،  كالزلـزلة والـريح العاصـف       

هل ،  مث القول فيه كالقول يف سائر األسباب        ،  مث قد يكون عنه شر      ،  الكسوف سبب للشر    
 .  جلهميةاأو هو جمرد اقتران عادة كما يقوله ، هو سبب كما عليه مجهور األمة 

العبادات اليت تقوي ما انعقد سببه من        أخرب عند أسباب الشر مبا يدفعها من       وهو  
  .)١( ‘‘وتدفع أو تضعف ما انعقد سببه من الشر، اخلري 

 ، فقد كانوا يعتقدون يف اجلاهلية أن ذلك سبب ملوت عظيم            الرمي بالنجوم : سادساً  
 هذا االعتقاد ، وبني أن سبب ذلك هو رجم الشياطني اليت            يب  ووالدة آخر ، وقد نفى الن     

 . تسترق السمع 

من األنصار أم بينما      أخربين رجل من أصحاب النيب       : قال عبد اهللا بن عباس   عن  
ماذا  ((: هللا    فقال هلم رسول ا   . رمي بنجم فاستنار     هـم جلوس ليلة مع رسول اهللا          

 ولد  :كنا نقول ، اهللا ورسوله أعلم     :قالوا )) ؟   كنـتم تقولون يف اجلاهلية إذا رمي مبثل هذا        
 فإهنا ال يرمى ا ملوت      (( : فقال رسول اهللا    ،  ومات رجل عظيم    ،  اللـيلة رجل عظيم     

مث سبح  ،   سبح محلة العرش     ولكن ربنا تبارك وتعاىل امسه إذا قضى أمراً       ،   أحد وال حلياته  
 مث قال الذي،  حىت يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا        ،   الذين يلوهنم    أهـل السـماء   

قال فيستخرب  ،  فيخربوهنم ماذا قال    ؟   ماذا قال ربكم     :يلـون محلة العرش حلملة العرش     
اجلن السمع   فطَختفَ،   حىت يبلغ اخلرب هذه السماء الدنيا        بعـض أهل السماوات بعضاً    

ولكنهم ،   به على وجهه فهو حق       ؤافما جا ،  ويـرمون بـه     ،  فـيقذفون إىل أولـيائهم      
نون فيه ويزيدوـفُِرقْي ((

)٢(. 

                                 
 ) ٤٤٦-٥/٤٤٥(لنبوية البن تيمية منهاج السنة ا) ١(
 .بلفظه ) ٢٢٢٩(ح) ٤/١٧٥٠(رواه مسلم يف السالم ، باب حترمي الكهانة وإتيان الكهان ) ٢(
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نه قد ولد   أ هبا ألجل    يأن يكون الرم    فنفى النيب ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
  .)١( ‘‘بل ألجل الشياطني املسترقني السمع، و مات عظيم أعظيم 

 ، فقد كان أهل اجلاهلية يعتقدون أن النجوم واألنواء          االستسقاء بالنجوم : سـابعاً   
 هذه السببية وهذا االعتقاد ، وبني أنه كفر         لنيب  سـبب يف حصول األمطار ، وقد نفى ا        

 . باهللا عز وجل 

 صالة  صلى لنا رسول اهللا     : رضي اهللا عنه أنه قال       )٢(عـن زيـد بن خالد اجلهين      
هل  ((: الصبح باحلديبية على إثر مساء كانت من الليلة ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال              

أصبح من عبادي مؤمن     ((: اهللا ورسوله أعلم ، قال    :  قالوا ))؟  ذا قال ربكم    تـدرون مـا   
 ، وأما   مطرنا بفضل اهللا ورمحته ، فذلك مؤمن يب وكافر بالكوكب         : وكافر ، فأما من قال    

))بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر يب ، ومؤمن بالكوكب : من قال
)٣(. 

 : واالستسقاء بالنجوم نوعان 

أن يعتقد أن املرتل للمطر هو النجم ، وهذا كفر أكرب ظاهر ، إذ ال خالق                : أحـدمها   
أنزل علينا  : ن هو املراد لقال   إال اهللا عـز وجل ، وليس هو املذكور يف هذا احلديث ، لو كا              

 .املطر نوء كذا وكذا 

                                 
 ) .٣٥/١٧٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 زيـد بن خالد اجلهين املدين ، صحايب مشهور ، شهد احلديبية وكان حيمل لواء جهينة يوم الفتح ، مات بالكوفة                    ) ٢(

، تقريب  ) ١/٥٤٧(، اإلصابة البن حجر     ) ١/٥٣٩(االسـتيعاب البن عبدالرب    : انظـر .  هــ    ٧٨ أو   ٦٨سـنة   
 ) .٢٢٣ص (التهذيب البن حجر 

واللفظ له ، ومسلم يف     ) ٨١٠(ح) ١/٢٩٠(رواه البخاري يف صفة الصالة ، باب يستقبل اإلمام الناس إذا سلم             ) ٣(
 ) .٧١(ح) ٨٤-١/٨٣(بالنوء اإلميان ، باب بيان كفر من قال مطرنا 
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أن يعتقد أن النجم سبب يف نزول املطر ، فاملنـزل هو اهللا عز وجل ، والنوء                : اآلخر
 فأتى  )) مطرنا بنوء كذا   ((: سـبب يف ذلك ، وهذا هو املقصود يف هذا احلديث بدليل قوله            

 . ما اعتقدوه سبباً ، وهذا كفر أصغر بباء السببية ليدل على أم نسبوا وجود املطر إىل

وأهل اجلاهلية األوىل مل يكونوا يعتقدون أن األنواء هي اليت تنـزل املطر ، بل كانوا               

⎦  :  جيعلوا سبباً ، ويعلمون أن اهللا تعاىل هو املنـزل للمطر ، كما قال تعاىل              Í. s!uρ  ΟßγtFø9 r'y™ 

⎯ ¨Β tΑ ¨“ ¯Ρ š∅ ÏΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# [™ !$tΒ $uŠômr'sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $yγÏ? öθtΒ £⎯ ä9θà) u‹s9 ª!$# 4 È≅ è% ß‰ ôϑysø9 $# ¬! 4 ö≅ t/ 

óΟèδ ã nYò2 r& Ÿω tβθ è=É) ÷ètƒ )٢)(١(. 

 وحنوها من املواضع اليت مل يشرع اختاذها        دعاء اهللا تعاىل عند القبور واملشاهد     : ثامناً  
مسـاجد ، فإن كثرياً من الناس يظنون أن الدعاء يف هذه املواطن والبقع سبب يف استجابة                 

رب فالن  ق: الـدعاء ، وتـتداول بينهم بعض العبارات املشهورة يف ذلك ، كقول بعضهم               
 وحنوها من العبارات اليت     )٣(الدعاء عند قرب الشيخ فالن جماب     : الترياق ارب ، وقول آخر      

 .تدل على أم يعتقدون يف هذا املكان أو القرب أنه سبب يف استجابة اهللا تعاىل للدعاء 

وهـذه املسـألة وإن مل يـرد فيها نص بنفي السببية ، لكن كذلك مل يرد فيها نص                   
 .  ، فدليل كوا من األسباب الومهية عدم الدليل عليها بالسببية

: وقـد خـص شيخ اإلسالم رمحه اهللا هذه املسألة ببحوث مطولة يف بعض كتبه منها     
، وهلذا ال بد من ذكرها والتعريج على ما قرره شيخ اإلسالم      ) اقتضـاء الصـراط املستقيم    (

 . رمحه اهللا فيها بإجياز 

 : وسيكون الكالم يف مسألتني 
                                 

 ) .٦٣(سورة العنكبوت آية رقم ) ١(
 ) .٤٥٨ ، ٤٥٤ص (تيسري العزيز احلميد للشيخ سليمان بن عبداهللا : انظر فيما سبق) ٢(
 ) .٢/٣٥١(، الرد على البكري البن تيمية ) ١/٣٨٢(طبقات احلنابلة البن أيب يعلى : انظر) ٣(
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 .األماكن والبقع اليت تتخذ مساجد وأعياد ، أقسامها وأحكامها : املسألة األوىل 

 .دعاء اهللا تعاىل يف تلك األماكن والبقع حكمه وتأثريه : املسألة الثانية 

 : فقد قسم شيخ اإلسالم رمحه اهللا األعياد املكانية إىل ثالثة أقسام : املسألة األوىلأما 

وص له يف الشريعة أصالً ، وذلك ينطبق على كل بقعة يف            مـاال خص  : القسـم األول  
شجرة أو عني ماء أو قناة      : األرض مل يرد فيها دليل على فضيلتها ، سواء كانت تلك البقعة             

 . جارية أو جبالً أو مغارة أو حنوها 

وسـواء قصدها ليصلي ، أو ليدعو اهللا ، أو ليقرأ القرآن ، أو ليذكر اهللا سبحانه ، أو                   
ك عندها ، حبيث خيص تلك البقعة بنوع من العبادة اليت مل يشرع ختصيص تلك البقعة                ليتنس

 .به ال عيناً وال نوعاً  

 .ومن هذه األمكنة ما يظن أنه قرب نيب أو رجل صاحل وليس كذلك 

املشهد الذي يف : وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا أمثلة كثريةً على هذه األماكن منها  
ن فيه رأس احلسني ، ومقابر كثرية ألمساء رجال معروفني ، قد علم أا ليست               القاهرة يقال أ  

 .مقابرهم 

وما أشبه هذه األمكنة مبسجد الضرار الذي أسس       ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
،   وكفراً فإن ذلك املسجد ملا بين ضراراً     . بنيانه على شفا جرف هار فاار به يف نار جهنم           

عن  ى اهللا نبيه     - ملن حارب اهللا ورسوله من قبل        وإرصاداً،  ملؤمنني   بـني ا   وتفـريقاً 
  .وأمر هبدمه، الصالة فيه 
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،  ملا مل يعظمه اهللا      وتعظيماً،  إمنا وضعت مضاهاة لبيوت اهللا       املشاهد الباطلة  وهـذه 
وهي عبادته وحده ال ،  للخلق عن سبيل اهللا وصداً، وعكـوفا على أشياء ال تنفع وال تضر         

  .)١( ‘‘ريك له مبا شرعه على لسان رسوله ش

أماكن هلا خصوصية يف الشريعة ، لكن ذلك ال يقتضي قصدها للعبادة   : القسـم الثاين  
فيها ، وذلك مثل قبور األنبياء والصاحلني ، فال جيوز اختاذها عيداً ، فقد جاء يف احلديث عن               

ال جتعلوا بيوتكم قبوراً ، وال جتعلوا قربي         ((:  قال نه عن النيب     رضي اهللا ع   أيب هريـرة  
)) عيداً ، وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم

)٢(.  

وقد ي عن اختاذه عيداً ، فقرب غريه من          أفضل قرب على وجه األرض ،        وقرب النيب   
 . باب أوىل 

 للمكان فهو املكان الذي يقصد العيد إذا جعل امساً و’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
كما أن املسجد احلرام ومىن ومزدلفة ، أو لغري العبادة   للعبادة عنده انتيابه  و،  االجـتماع فيه    

وكان ، وينتابوا للدعاء والذكر والنسك ، جيتمعون فيها  مثابة للناس وعرفة جعلها اهللا عيداً   
 .فلما جاء اإلسالم حما اهللا ذلك كله ، للمشركني أمكنة ينتابوا لالجتماع عندها 

والقبور اليت جيوز أن    ،  وهـذا الـنوع من األمكنة يدخل فيه قبور األنبياء والصاحلني            
 فإن قرب   ، وسائر القبور أيضا داخلة يف هذا        بل - هلم   بتقدير كوا قبوراً   - هلم   تكون قبوراً 

فال يترك عليه شيء من     ،  إذ هو بيت املسلم امليت      ،  املسلم له من احلرمة ما جاءت به السنة         
وال ،  وال يوطأ وال يداس وال يتكأ عليه عندنا وعند مجهور العلماء            ،  النجاسـات باالتفاق    

                                 
 ) .٢/٦٥١(يمية اقتضاء الصراط املستقيم البن ت) ١(
واللفظ له ، قال األلباين ) ٢٠٤٢(ح) ٢/٥٣٤(، وأبو داود يف املناسك ، باب زيارة القبور        ) ٢/٣٦٧(رواه أمحد   ) ٢(

 . صحيح ) : ١/٣٨٣(يف صحيح سنن أيب داود 



    ٦٠٠            األسباب الومهية____________________________________________________________  

 

ويستحب عند إتيانه السالم على     ،  بيثة  جيـاور مبـا يؤذي األموات من األقوال واألفعال اخل         
  .)١(‘‘وكلما كان امليت أفضل كان حقه أوكد ، والدعاء له ، صاحبه 

أماكن تشرع فيها العبادة ، ولكن ال تتخذ عيداً ، وهي األماكن اليت             : القسـم الثالث  
 ، ومل أقـام فـيها األنبـياء ، أو عبدوا اهللا تعاىل فيها ، لكنهم مل يتحروا قصد الصالة فيها                

يتخذوها مساجد ،  فهذه ال يشرع قصدها أو مالزمتها للتعبد ، لكن لو اتفق أن العبد مر                  
هبـا وحان وقت الصالة ، فال مانع أن يصلي فيها ، أما حتري قصدها والتعبد فيها فهو من                   
الـبدع املذمـومة اليت قد تفضي إىل تعلق القلوب هبا واختاذها مساجد وأعياداً ، فتصري من                 

  . )٢(القبور ، ويفعل عندها ما يفعل يف املشاهد والقبورجنس 

ليس  وحتري هذا ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن حتري العبادة يف هذه األماكن            
، وقول الصحايب إذا خالفه نظريه ليس حبجة        ،  بل هو مما ابتدع     ،  من سنة اخللفاء الراشدين     

 .فكيف إذا انفرد به عن مجاهري الصحابة  

والتشبه بأهل الكتاب مما    ،   فإن حتري الصالة فيها ذريعة إىل اختاذها مساجد          :يضـا وأ
والشارع قد حسم هذه املادة بالنهي    ،  وذلك ذريعة إىل الشرك باهللا      ،  ينا عن التشبه هبم فيه      

فإذا كان  ،  وبالنهي عن اختاذ القبور مساجد      ،  عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا        
فكيف يستحب  ،   للذريعة   صالة املشروعة يف هذا املكان وهذا الزمان سداً       قـد ـى عن ال     

قصد الصالة والدعاء يف مكان اتفق قيامهم فيه أو صالم فيه من غري أن يكونوا قد قصدوه                 
وقصد ،  ولو ساغ هذا الستحب قصد جبل حراء والصالة فيه          ،  للصـالة فيه والدعاء فيه      
اكن اليت يقال إن األنبياء قاموا فيها كاملقامني اللذين         وقصد األم ،  جـبل ثـور والصالة فيه       

                                 
 ) .٢/٦٦٠(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ) ١(
 ، ٦٥٤ ، ٦٤٩، ٦٤٨، ٦٤٤،  ٢/٦٤٢(اء الصراط املستقيم    اقتض: انظـرفيما سـبق من أقسام األعياد املكانية         ) ٢(

٧٩٥-٧٩٤ ، ٧٤٢ ، ٦٥٧. ( 
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 :واملقام الذي يقال  ،   إما مقام إبراهيم وعيسى      :اللذين يقال ،   بدمشق   جبل قاسيون بطريق  
 .وأمثال ذلك من البقاع اليت باحلجاز والشام وغريمها ،  )١(إنه مغارة دم قابيل

 إن هذا مقام نيب أو قرب       :فإنه يقال ،  مث ذلـك يفضي إىل ما أفضت إليه مفاسد القبور           
مث يترتب على ذلك اختاذه     ،  أو مبنام ال تعرف حقيقته      ،  نـيب أو ويل خبـرب ال يعرف قائله          

  .)٢( ‘‘ثنا يعبد من دون اهللا تعاىلوفيصري ،  مسجداً

  : )٣(األماكن والبقع حكمه وتأثريههي دعاء اهللا تعاىل يف تلك  : املسألة الثانية

ال شك أن دعاء اهللا تعاىل عند القبور وغريها من البقع اليت مل يسن الدعاء فيها ينقسم                 
 : إىل قسمني 

أن حيصل الدعاء يف البقعة حبكم االتفاق ، ال لقصد الدعاء فيها ، كمن يدعو               : األول
 . ال بأس به اهللا يف طريقه ، ويتفق أن مير بالقبور ، فهذا جائز 

أن يتحـرى الـدعاء عندها ، حبيث يستشعر أن الدعاء هناك يف تلك البقعة     : الـثاين 
مسـتجاب أكثـر من غريها من البقاع واألماكن ، وهذا النوع منهي عنه وهو إىل التحرمي             

 .)٤(أقرب

فإن الرجل لو كان يدعو      ،   البابني ظاهر  والفرق بني ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
هناك صليب هو عنه    وأو كان يدعو يف بقعة      ،   واجتاز يف ممره بصنم أو صليب أو كنيسة          اهللا

                                 
مغارة موجودة يف جبل قاسيون الواقع يف مشال دمشق ، ويزعم أن قابيل قتل أخاه هابيل هبا ، وأن                   : مغـارة الدم    ) ١(

 ) . ٤/٢٩٥ ، ٢/٤٦٤(ي معجم البلدان للحمو: انظر. أثر الدم ال زال باقياً هناك على احلجر الذي قُِتل به
 ) .٧٤٩-٢/٧٤٨(املصدر السابق ) ٢(
 .ما تقدم كان كالماً عن التعبد بصفة عامة ، ويف هذا القسم سيكون الكالم عن الدعاء بصفة خاصة ) ٣(
 ) .٢/٦٧٧(اقتضاء الصراط املستقيم : انظر فيما سبق ) ٤(
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أو بات يف بيت بعض     ،  ودعا اهللا يف الليل     ،    جائزاً أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتاً     ،  ذاهل  
 .مل يكن هبذا بأس ، أصدقائه ودعا اهللا 

 بة بالدعاء يف تلك البقعة جو اإلجاري، ولو حترى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة      
أو بعض عواميد الطرقات    ،   يف السوق     أو حانوتاً  بل لو قصد بيتاً   ،  لكـان هذا من العظائم      

إذ ليس للدعاء   ،  لكان هذا من املنكرات احملرمة      ،  يدعو عندها يرجو اإلجابة بالدعاء عندها       
  .)١(‘‘عندها فضل 

 : ها ما يلي ومن األدلة على املنع من قصد القبور للدعاء عند

 يف مرضه الذي     عن اختاذ القبور مساجد ، ففي احلديث قال          ـي النيب    : أوالً
))لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد           ((: مات فيه 

 اليت  ، والِعلَّة )٢(
 عن اختاذ القبور مساجد إمنا هي لئال تتخذ ذريعة إىل الشرك ،             ألجلـها ـى الـنيب       

 . بالعكوف عليها ، وتعلق القلوب هبا 

فمـن يقصـدها للدعاء يكون مضطراً ، فحاله يف افتتنانه بالقبور أعظم من حال من                
يف القبور متحققة   يـؤدي الفـرض عندها ويذهب ، واملفسدة اليت ألجلها ي عن الصالة              

فيمن يدعو يف تلك البقاع ، أعظم من حتققها فيمن اعتاد الصالة فقط ، وهلذا يكون النهي                 
 .عن الدعاء عندها أوىل 

أن قصد القبور وحنوها من البقاع ، ورجاء اإلجابة فيها أكثر من غريها ، أمر               : ثانياً  
ة وال التابعني وال أئمة املسلمني  ، وال فعله أحد الصحابمل يشـرعه اهللا تعاىل وال رسوله      

 .املتقدمني ، بل أكثره ينقل عن بعض املتأخرين بعد املائة الثانية 

                                 
 ) .٢/٦٧٧(املصدر السابق ) ١(
 ) .٤٩٤ص(تقدم خترجيه ) ٢(
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 والتابعون وتابعوهم أجدبوا مرات عديدة ، ودمهتهم نوائب ،          وأصحاب الرسول   
 ، ويدعو اهللا عنده ، ولو كان له فضل ومزية يف استجابة             فلم يذهبوا إىل قرب رسول اهللا       

ء ، فكـيف خيفى ذلك على أهل القرون املفضلة ويعرفه من بعدهم ، ولو قدر أم                 الـدعا 
 فما  علمـوه فكيف مل يفعلوه مع حرصهم على كل خري ، وإذا كان هذا يف قرب رسول                  

  . )١(بالك بغريه من القبور والبقاع

 عالم يعتمد من جوز قصد القبور لدعاء اهللا عندها ؟: فإن قيل

 : ون على أمرين فاجلواب أم يعتمد

 .حكايات عينية أن فالناً دعا اهللا عندها واستجيب له : أحدمها

أن هذه احلكايات ليست حبجة أصالً ، فليست دليالً من الكتاب أو            : ويـرد عليهم    
 .السنة أو اإلمجاع 

 . مث أيضاً هي إما كذب أو غلط ، فال يثبت هبا شرع 

 ل هؤالء ااهيل حديثاً عن رسول اهللا         مث أيضاً هي عن جماهيل ال يعرفون ، لو نق         
 .ملا جاز التمسك به قبل التثبت منه فكيف بغريه 

مث أيضـاً هـؤالء املدعون متناقضون ، فكل واحد منهم قد أحسن ظنه بقرب ، وأساء                 
الظـن بآخر ، وكلهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ، وال يستجاب عند غريه ، ومن احملال                  

قض بينهم ، وترجيح بعض القبور على بعض حتكم ، وترجيح بال مرجح              إصابتهم مجيعاً للتنا  
 .والتدين بذلك كله مجع بني األضداد 

                                 
 )٦٨١-٢/٦٧٧(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية : انظر فيما سبق ) ١(
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إن النصارى عندهم من احلكايات والقياسات من هذا     : ويقـال علـى طريق النقض       
 كانوا يدعون عند أوثام     النمط كثري ، بل حىت املشركون الذين بعث فيهم رسول اهللا            

 أحياناً ، فهل هذا يدل على أن اهللا تعاىل يرضى هذا الفعل وحيبه ، أو أن                 ويسـتجاب هلـم   
دعـاءهم عند األوثان سبب يف استجابة اهللا تعاىل هلذا الدعاء ، فيكون لتلك األوثان مقام                

 . ومرتلة عند اهللا تعاىل 

جربنا : ما يعتقد من منفعته بالتجارب ، فيقولون      : األمـر اآلخـر الذي يستدلون به        
 .عاء يف البقعة الفالنية ، أو عند القرب الفالين فنفع وحتقق املطلوب الد

 : ويرد عليهم 

أن هـذه عامـتها كـذب ، فإن هؤالء الذين يتحرون الدعاء عند القبور إمنا                : أوالً  
يسـتجاب هلم يف النادر ، يدعو الرجل منهم ما شاء اهللا من دعوات ، فيستجاب لـه يف                  

ري منهم ، فيستجاب للواحد بعد الواحد ، فأين هذا ممن يدعون            واحدة ، ويدعو اخللق الكث    
اهللا يف أوقـات السحر ويف السجود وأدبار الصلوات ، فهؤالء إن ابتهلوا إىل اهللا كما يبتهل                 

 .عباد القبور إىل القبور مل تكد تسقط هلم دعوة إال ملانع 

 منها من املنافع ، فإن      أنه يترتب على هذه الدعوة من املفاسد أعظم مما يرجى         : ثانـياً   
من يدعو عند القبور إذا استجيب ألحدهم فإنه يضعف توحيده ، وال جيد من ذوق اإلميان                

 .وحالوته ما كان جيده السابقون األولون ، ولعله ال يبارك له يف حاجته 

من أين لنا اجلزم أن الدعاء عند القرب ، أو يف هذا املكان ، هو سبب                : أن يقال : ثالثاً  
استجابة اهللا تعاىل له ، فقد تكون موافقة للقدر كما هو شأن النذر ، فإن كثرياً من الناس                  يف  

 وهم  -حيكـون أم وقعوا يف شدائد فنذروا نذوراً لكشف شدائدهم ، فقضيت حوائجهم              
 ومع ذلك فالنذر ليس     -أكثـر من الذين يزعمون أم دعوا اهللا عند القبور فاستجيب هلم             

 ، فكيف يكون الدعاء عند القبور       طلوب كما نص عليه رسول اهللا       سـبباً يف حصول امل    
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سبباً ؟ فما هذه األدعية غري املشروعة يف حصول املطلوب بأكثر من هذه النذور يف حصول                
 . املطلوب 

أنه كان  : مث أيضـاً قـد يكون سبب قضاء حاجة هذا الرجل واستجابة اهللا لدعائه               
ك الستجيب له ، لصدق توجهه إىل اهللا تعاىل ، فاهللا           مضـطراً ضـرورة لو دعا اهللا هبا مشر        

⎯ : تعـاىل جييب دعوة املضطر ولو كان مشركاً ، قال تعاىل           ¨Β r& Ü=‹Åg ä† §sÜôÒßϑø9 $# # sŒÎ) çν% tæ yŠ 

ß# Ï± õ3tƒuρ u™ ûθ¡9 $# )فمن أين لنا اجلزم أن سبب استجابة دعاء هذا الرجل هو وجوده يف               )١ ،

 . تلك البقعة أو عند ذلك القرب 

أنه ليس مع من يدعي أن الدعاء عند القبور سبب يف استجابة اهللا تعاىل له إال                : رابعاً  
 وجمرد اقتران الشيء بالشيء يف بعض       - أي وجودمها مجيعاً     -اقتـران األمرين مع بعضهما      

ألحـيان ، ال يكفـي يف إثبات عالقة سـببية بينهما ، خصوصاً مع  انتقاضها يف أحيان                  ا
 .أخرى 

 . فاالقتران إن كان دليالً على السببية ، فاالنتقاض دليل على عدمها 

 .إن التخلف كان لفقد شرط ، أو وجود مانع : فإن قيل

ألصل الغالب ،   إن هـذا يكـون صحيحاً يف حالة ما لو كان االقتران هو ا             : فـيقال 
 . فاستجيبت دعوات مجيع الناس عند القبور وبقي قليل منهم مل يستجب له 

لكـن الواقـع عكس ذلك ، فلم يستجب ملن يدعو عند القبور إال يف القليل النادر ،       
 .وهذه االستجابة كانت لوجود أسباب أخرى 

                                 
 ) .٦٢(سورة النمل آية رقم ) ١(
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حيصيها إال هو ،    فاهللا تعاىل يقضي احلاجات ، ويفرج الكربات بأنواع من األسباب ال            
فإذا رأيناه قد فرج كربة عند هذا الدعاء املبتدع كان إحالة سبب هذا التفريج على ما علم                 

  .)١(من األسـباب اليت ال حيصيها إال اهللا أوىل من إحالته على ما مل يثبت كونه سبباً

أو فالعلم بأن هذا كان هو السبب ،        : وباجلملة  ’’  : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
بعـض السـبب ، أو شرط السبب يف هذا األمر احلادث قد يعلم كثرياً ، وقد يظن كثرياً ،        

 .  وهماً ليس له مستند صحيح إال ضعف العقل )٢(]وقد يتوهم كثرياً [

ويكفـيك أن كل ما يظن أنه سبب حلصول املطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو                
 : غريه ال بد فيه من أحد أمرين 

 ال يكون سبباً صحيحاً ، كدعاء من ال يسمع وال يبصر ، وال يغين عنك شيئاً                  إما أن 
 .وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه 

فأمـا ما كـان سـبباً صحيحاً منفعته أكثر من مضرتـه فال ينهى عنـه الشـرع              
   . )٣(‘‘حبال 

 :ويف هذا النص يقرر الشيخ رمحه اهللا أن األمور احملرمة قسمني 

أن ال تكـون أسـباباً يف حقيقة األمر ، وينطبق هذا على ما ذكرته يف هذا                 : األول  
 .املبحث من األسباب الومهية 

                                 
 ) .٧١٠-٧٠٧ ، ٦٩٢-٢/٦٨٨(اقتضاء الصراط املستقيم : انظر فيما سبق من الشبه والرد ) ١(
حتقيق ) ٣٦٢ص  (ق وهي من طبعة أخرى القتضاء الصراط املستقيم         مـا بني املعكوفتني زيادة حيتاج إليها السيا       ) ٢(

 . الشيخ حممد حامد الفقي 
 ) .٧١٤-٢/٧١٣(اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ) ٣(
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أن تكـون أسباباً ، لكن مضرا أكرب من نفعها ، وينطبق هذا على املباحث               : الـثاين 
 .  السابقة يف هذا الفصل 

ن ادعى يف أمر من     وخـتاماً هلذا املبحث أؤكد على القاعدة يف هذا الباب وهي أن م            
األمور أنه سبب وجب عليه إقامة الربهان الصحيح عليه ، وال اعتبار للحكايات والقصص              

 . اليت قد تتداول يف مثل هذا الباب 

وأؤكـد أيضاً على أن أمور العبادة خاصة مبناها على التوقيف ، فال يعتقد أو يعمل                
ن العبد أن ذلك سبب يف حصول       بأمر منها على أنه سبب إال بدليل شرعي واضح ، وإن ظ           

 .بعض أغراضه 

 



 

 

 الثالث الباب

جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية  يف الرد 
 على الفرق الضالة يف السببية

 : وفيه فصول

 .السببية عند الفالسفة وموقف ابن تيمية منهم : الفصل األول

 .السببية عند الصوفية وموقف ابن تيمية منهم : الفصل الثا�ي

 .السببية عند املعتزلة وموقف ابن تيمية منهم : لثالفصل الثا

 .  وموقف ابن تيمية منهم السببية عند األشاعرة: الفصل الرابع

 .مقار�ة بني آراء الطوائف يف موضوع السببية : الفصل اخلامس

 



 

 

 

 الفصل األول

 السببية عند الفالسفة 

 وموقف ابن تيمية منهم 

 :وفيه مباحث 

 . تقرير مذهبهم : املبحث األول 

 .بيان شبهتهم : املبحث الثا�ي  

 .رد شيخ اإلسالم عليهم : املبحث الثالث
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 متهيد

، وفيال هو احملب     ) سوفا(و  ) فيال  (  مجع فيلسوف وهي كلمة يونانية أصلها        الفالسفة
 .ة هي حمبة احلكمة احلكمة ، فالفيلسوف هو حمب احلكمة ، والفلسف: وسـوفا 

والفيلسـوف اسم جنس ملن حيب احلكمة ويؤثرها ، وهم ال خيتصون بأمة من األمم                
بـل هـم موجـودون يف سائر األمم ، وإن كان املعروف عند الناس الذين اعتنوا حبكاية                  

 . مقاالم أم فالسفة اليونان 

ديانات األنبياء ،   وقـد صار هذا االسم يف عرف كثري من الناس خمتصاً مبن خرج عن               
أنه يف عرف املتأخرين اسم     : ومل يذهب إال إىل ما يقتضيه العقل يف زعمه ، وأخص من ذلك            

 ، وهم املشاؤون خاصة ، وإمنا مسوا بذلك ؛ ألم كانوا يعلمون الناس              )١(ألتـباع أرسطو  
 . وهم ميشون ، كيما يرتاض البدن مع رياضة النفس 

 طريقتهم وبسطها وقررها ، وهي اليت يعرفها بل ال يعرف           ابن سينا وهم الذين هذب    
 املتأخرون سواها  ، 

ومقالتهم واحدة من مقاالت القوم      وهـؤالء يف حقيقة أمرهم فرقة من فرق الفالسفة          
  .)٢( يف مسائل كباروخيالفون بقية الفالسفة

                                 
أخذ الفلسفة عنه وهذب كالمه وحققه ، وهو أول         وأرسـطوطاليس بن نيقوماخس الفيثاغوري ، الزم أفالطون         ) ١(

طبقات األمم لصاعد : انظر. سنة ٦٧ ولذلك يسمى املعلم األول ، مات وعمره مـن مجـع أشـتات املـنطق ورتبه      
ص (، أخبار العلماء بأخبار احلكماء البن القفطي ) ٥٤ص (، تاريخ خمتصر الدول البن العربي    ) ٧٦ص  (ألندلسـي   ا

٢١. ( 
، إغاثة اللهفان   ) ٢٠ص  (ي  ، أخبار العلماء بأخبار احلكماء للقفط     ) ٥٩-٢/٥٨(امللل والنحل للشهرستاين    : انظر) ٢(

 ) .٣٧٧-٢/٣٦٩(البن القيم 
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 : والذي يهمين هنا صنفان 

 . وأتباعه ، لشهرم وتداول الناس آلرائهم ومقاالم أرسطو: الصنف األول 

 اإلسالميون ، وهؤالء معنيون هبذه الدراسة بالدرجة األوىل ؛          الفالسفة: الصنف الثاين   
القدماء ، واحلاملون لرايام ، واملنتصرون هلم ، فهم قد بسطوا آراء            ألم املمثلون للفالسفة    

 ومن حنا   )٢( وابن رشد   وابن سينا  )١(السـابقني ، وقرروها وشرحوها ، وأبرز هؤالء الفارايب        
 .حنوهم 

وسـوف أتكلم عن مذاهب هؤالء يف السببية وما حيتوى من عناصر ، مث أبني شبههم                
 : ورد شيخ اإلسالم عليهم ، وسيكون الكالم عليهم يف ثالثة مباحث

 تقرير مذهبهم : املبحث األول 

 بيان شبههم  : املبحث الثاين 

 . خ اإلسالم عليهم رد شي: املبحث الثالث 

 

                                 
 هـ  عرف باملعلم الثاين ٢٦٠حممد بن حممد بن طرخان ، أبونصر الفارايب ، فيلسوف أرسطي، ولد بفاراب سنة             ) ١(

 وفيات: انظر .هـ ٣٣٩إن اآللة املوسيقية املعروفة بالقانون من وضعه ، تويف سنة           : لشرحه مؤلفات أرسطو ، ويقال    
 ) .٧/٢٠( للزركلي األعالم، ) ١١/٢٢٤(، البداية والنهاية البن كثري ) ٥/١٥٣(األعيان البن خلكان 

حممـد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد األندلسي ، أبو الوليد بن رشد احلفيد فقيه وفيلسوف وطبيب ، ولد                      ) ٢(
: انظر.  هـ   ٥٩٥العربية ، مات سنة      هـ صنف يف الفقه والفلسفة ، عين بكالم أرسطو وترمجه إىل             ٥٢٠ســنة   

 ) .٥/٣١٨(، األعالم للزركلي ) ٤/٣٢٠(، شذرات الذهب البن العماد ) ٣/١٢٢(عيون األنباء البن أيب أصيبعة 



 

 

 

 
 
 

 املبحث األول

 تقريـــر مـذهب الفالسفة 

 يف السببية 
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 تقرير مذهب الفالسفة يف السببية

 يف مسألة السببية من عدة عناصر ، تترابط فيما بينها           يـتكون مـذهب الفالسـفة     
 السببية ، وسوف أستعرض فيما يلي أصناف          يف وتتشابك لتشكل يف جمموعها آراء الفالسفة     

 . السابق ذكرها ، مع بيان أهم عناصر السببية عندها الفالسفة

وسـوف أراعـي يف أثناء ذلك اإلشارة إىل معتقدام يف اهللا جل وعال ، وهذا ليس                 
اىل ، فهو جل وعال     خبارج  عن قضية السببية ؛ ألن األسباب يف حقيقتها مستندة إىل اهللا تع             

 يف وجود اهللا ويف فعله جل       مسـبب األسـباب ، ومن هنا تتبني أمهية معرفة رأي الفالسفة           
وعـال ، إذ من خالل ذلك يتبني كيفية معاجلتهم لقضايا السببية ، واملسار الذي اتبعوه يف                 

 . ذلك 

 : الفالسفة املشاؤون : أوالً 

 خاصة ، وتقدم سبب تسميتهم هبذا االسم ، ويتكون مذهبهم يف            وهـم أتباع أرسطو   
 :السببية من عدة عناصر

 :اعتقادهم يف اهللا جل وعال  : أوالً

يقر الفالسفة املشاؤون بوجود اهللا تعاىل ، لكن على حنو غري مؤثر يف هذا العامل ، فهو                 
 خيلق ، وهو يف حركة دائمة ، يتحرك         ال يعلـم به ، وال يتحكم فيه إطالقاً ، والعامل قدمي مل            

 األوىل أو احملرك الذي     حركة حمبة وشوق للتشبه هبذا اإلله ، ويطلق على هذا اإلله اسم الِعلَّة            
  . )١(ال يتحرك أو اجلوهر األول

وباإلضـافة إىل احملرك األول الذي ال يتحرك ، وعليه تتوقف السموات واألرض يضع          
 سلسلة من احملركات أقل منه مرتبة يسميها العقول املفارقة للمادة أو اجلواهر اردة               أرسطو

                                 
 ) .١٨٢-١٨٠ ، ١٤٨ص (تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم : انظر ) ١(
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وهي تشبه احملرك األول من حيث الرباءة من املادة ، وعدم اخلضوع للكون والفساد ، وتقوم                
ا العامل  بتحريك األفالك بنفس الطريقة اليت حيرك هبا اجلوهر األول العامل ، وتتحرك أفالك هذ             

للتشـبه هبذه العقول أو اجلواهر املفارقة ، ويبلغ عدد هذه العقول مخسة ومخسني عقالً بعدد    
  . )١(احلركات اليت تسند إىل األفالك

ويتضح من خالل هذه اإلشارة املوجزة أم يقطعون أي صلة هللا تعاىل هبذا العامل ، ال                
 . من حيث اخللق واإلجياد ، وال من حيث التأثري 

وهـذا األمر ذاته ينطبق على ما يزعمونه من العقول املفارقة ، والشيء الوحيد الذي               
أثبتوه هو حركة العامل للتشبه باجلوهر األول ، وكذا حركة األفالك للتشبه بالعقول املفارقة               
وهذه إشارة منهم إىل نوع من السببية بني اهللا تعاىل والعامل ، وكذا بني العقول املفارقة اليت                 

 . ثبتوا وبني األفالك ي

وهـذه العالقة ليست من جهة اهللا تعاىل ، وال من جهة العقول املفارقة ، بل هي من                  
جهـة العـامل واألفالك ، فالعامل يتحرك للتشبه باهللا تعاىل عن ذلك ، وكذا تتحرك األفالك                 

 أن الغاية   للتشـبه باجلواهـر املفارقة ، وهذه احلركة عندهم من باب السببية الغائية ، حيث              
والسـبب يف حركة العامل التشبه باهللا تعاىل ، وكذا الغاية والسبب يف حركة األفالك التشبه                

 . باجلواهر املفارقة 

 : قوهلم يف األسباب  : ثانياً

 من األسباب فإننا جند أنه يوليها عناية كبرية ، حيث جيعل            إذا تأملـنا موقف أرسطو    
 رها تفسري األشياء بأسباهبا وعللها ، وقد نقد من قبله من الفالسفة           حقـيقة الفلسفة وجوه   

                                 
 .) ١٣٣ص (ماجد فخري . تاريخ الفلسفة اليونانية لـ د: انظر ) ١(
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وفلسفتهم ؛ ألا مل تقم على األمر ، وهلذا جنده يذكر األسباب يف مباحث كثرية ، بل إنه                  
  .)١(يدخلها يف علم املنطق ، وجيعلها احلد األوسط الذي تبىن عليها القياسات املنطقية

 :  إىل أربعة األسباب عند أرسطووتنقسم 

 . السبب الذي على طريق الصورة  -١

 ، وهو الذي يؤخذ من أجل الصورة ، مبعىن أن           )٢( السبب الذي على طريق اهليوىل     -٢
 . الصورة ال ميكن أن تكون إال يف هيوىل 

 .  السبب الذي على طريق احملرك القريب والفاعل -٣

 .)٣(لى طريق الغاية السبب الذي ع-٤

املنضدة اليت يكتب عليها ، سببها الذي عن طريق         : وميكن توضيح مراده باملثال اآليت    
الصـورة هي الصورة اليت هي عليها ، وسببها الذي عن طريق اهليوىل هو اخلشب ، وسببها                 

كتابة الذي عن طريق احملرك القريب أو الفاعل النجار ، وسببها الذي على طريق الغاية هو ال               
 . )٤(عليها

 :قوهلم يف الطبيعة : ثالثاً 

 من قطع الصلة بني اهللا تعاىل وبني العامل كما سبق ذكره،            بـناء على ما قرره أرسطو     
 رأيه يف الطبيعة ، فريى أا بذاا        ومن خالل تقسيم األسباب إىل أربعة أقسام ، يضع أرسطو         

 . كته وسكونه مبدأ الشيء وعلة حر

                                 
 ) .١/١٠٠(عبدالرمحن بدوي . ، موسوعة الفلسفة لـ د) ٥/٤٧١(تلخيص منطق أرسطو البن رشد : انظر) ١(
كشاف : انظر. اهلـيوىل عـند احلكماء شيء قابل للصور مطلقاً من غري ختصيص بصورة معينة ، ويسمى باملادة       ) ٢(

 ) .٢/٥٣٦(في جلميل صليبا طبعة دار صادر ، املعجم الفلس) ٣/١٥٣٤(اصطالحات الفنون للتهانوي 
 ) .٥/٤٧١(، تلخيص منطق أرسطو البن رشد ) ١/١٠٠(الطبيعة ألرسطو طاليس : انظر فيما سبق ) ٣(
 ) .١٠٢ ، ١/١٠٠(عبدالرمحن بدوي . موسوعة الفلسفة لـ د:انظر ) ٤(
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والطبـيعة عنده هي احليوانات وأعضاؤها ، والنباتات ، والعناصر احملتوية على احلركة             
 ، وال يدخل فيها املصنوعات ؛ ألن مقياس         والسـكون ، أو النمو والذبول ، أو االستحالة        

 . وعات الطبيعة عنده هو احلركة والسكون الذايت ، وهذا ال ينطبق على املصن

 : الطبيعية يف حقيقتها مكونة من شيئني 

 . ويطلق عليه اسم اهليوىل وهي املادة اليت يتكون منها الشيء سبب مادي: أحدمها 

 ، ويطلق عليه اسم الصورة وهو الشكل الذي يكون عليه           سـبب صوري  : واآلخـر 
 .الشيء 

  . )١(‘‘الصورة ، واهليوىل: الطبيعة تقال على شيئني ومها ’’ : يقول أرسطو

 تفعل لغاية وهدف ، وهبذا      وإذا كانت الطبيعة جمموع سببني ، فإا كما يقرر أرسطو         
جيتمع فيها األسباب األربعة ، الغائي من حيث الغاية من فعلها ، والفاعلي من حيث كوا                

 . والصورة من حيث كوا طبيعة مكونة منهما الفاعل ، واهليوىل

 ملاذا تفعل الطبيعة لغاية ؟ : فإن قيل

 :  الضرورة مبعنيني فاجلواب أا تفعل ذلك بسبب الضرورة ، ويفسر أرسطو

ما كان من قبل صورة الوجود ، وهو الضرورة الطبيعية ، مثل حركة احلجر              : األول  
 .ار إىل أعلى إىل أسفل ، وصعود الن

  . )٢(ما كان من قبل املادة أو اهليوىل ، حيث أن ذلك من لوازمها الذاتية: الثاين 

                                 
 ) .١/١٥١(نفس املصدر : ، وانظر) ١/٩٣(الطبيعة ألرسطو طاليس ) ١(
 ) .١٤٠ص (، تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ) ٥/٤٧٢(ق أرسطو البن رشد تلخيص منط: انظر ) ٢(
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 يف الطبيعة أا أحد األسباب يف هذا العامل ، وتصنع لغاية وهدف         إذن فمذهب أرسطو  
 .وفيها من املقومات الذاتية ما جيعلها تستغين عن إله مدبر متصرف فيها 

 يف وجود اهللا كان له أثر بارز على قوله يف السببية ، بل              رى هنا أن مذهب أرسطو    ون
ال نبالغ إذا قلنا إن احنرافه يف مسألة وجود اهللا تعاىل وفعله مها السببان األساسيان يف احنرافه                 

اعل آخر يف بـاب السـببية ، فعزل اهللا تعاىل عن الفعل والتأثري ، يفرض بالضرورة وجود ف   
 أن يضع الطبيعة مكان اإلله ، وينسب هلا ما          غـريه مؤثـر يف هذا العامل وقد اختار أرسطو         

 . ينسب إىل اإلله من اإلحكام واإلتقان والغاية والقصد يف الفعل 

 لكنه خيتلف عنهم     ،  يف هذا الباب إحدى صور مذهب الطبائعية       وميثل مذهب أرسطو  
 . بأنه يثبت وجود إله ، وإن كان ال تأثري له يف احلقيقة  

  :الفالسفة اإلسالميون : ثانياً 

 الذين جاءوا بعد اإلسالم ، وهؤالء        اإلسالميني جمموعة الفالسفة   املقصـود بالفالسفة  
لكين سأهتم يف هذه الدراسة مبجموعة معينة من        أصناف متعددة ، ويتبعون مذاهب شىت ،        

الدراسة  ، وسوف أحاول خالل هذه        وابن رشد   وابن سينا  الفارايب: أشهرهم ، ومن هؤالء   
 . أن أبني آراءهم يف السببية 

 :الفارايب : أوالً 

 يف السببية واألسباب ال بد من أن نشري إىل عنصر مهم يف هذا لكي نفهم رأي الفارايب
هللا تعاىل  املوضـوع ، وهو آراؤه يف مسألة وجود اهللا وصفاته ، وكيفية وجود العامل ، ألن ا                

هـو مسبب األسباب ، وبالتايل فأي نظرة منحرفة يف هذا الباب فال بد أن تترك أثراً على                  
 .موضوع السببية 
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 : آراؤه يف وجود اهللا تعاىل وصفاته 

واجب الوجود    أن اهللا تعاىل هو السبب األول جلميع الكائنات ، وهو تام             يرى الفارايب 
مكـتف بذاته ، وأزيل ، غري معلول ، وغري مادي ، ال شريك له ، وال ضد ، وال هو قابل                      

 . للتحديد 

ويتصـف فضالً عن ذلك بالوحدانية واحلكمة واحلياة ، وهي جزء ال يتجزأ من تلك               
 .الذات 

 . وهو ليس مبادة ، وال متصالً باملادة بوجه ، فهو بالضرورة عقل 

ج إىل واسطة يدرك هبا ذاته ، بل هو دائم التفكري يف ذاته ، فهو إذن ِفكْر                 وهو ال حيتا  
  . )١(عقل وعاقل ومعقول: يفكر يف ذاته ، أو بعبارة أخرى 

وهو كامل ، وليس باستطاعة العقل اإلنساين إدراكه إدراكاً تاماً ، ألن العقل اإلنساين              
 . )٢(طه شوائب املادةيتخلله النقص ، وختال

 : آراؤه يف خلق اهللا تعاىل وفعله وتأثريه 

 أن الكائنات تصدر عن اهللا تعاىل بطريق الفيض ، فبداعي غزارة وجوده              يرى الفارايب 
ره أو  وكمالـه يـولد مجيع أصنـاف املوجودات بالضرورة ، وذلك مبعزل تـام عن اختيا             

 . رغبته 

                                 
الذي هويته عقل ليس حيتاج يف أن       ’’ ): ٤٧-٤٦ص(يشرح الفارايب هذا املعىن فيقول يف آراء أهل املدينة الفاضلة           ) ١(

يعقل من ذاته عاقالً وعقالً     يكـون معقـوالً إىل ذات أخرى خارجة عنه تعقله ، بل هو بنفسه يعقل ذاته ، فيصري مبا                    
 .‘‘ بالفعل ؛ وبأن ذاته تعقله يصري معقوالً بالفعل 

ماجد فخري  . ، تاريخ الفلسفة اإلسالمية لـ د     ) ٥١-٣٧ص  (آراء أهل املدينة الفاضلة للفارايب      : انظر فيما سبق    ) ٢(
 ) .١٦٨-١٦٧ص (
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والكـون الـذي يصدر عنه ال يضيف شيئاً إىل كماله األول ، بل هو نتيجة تلقائية                 
للفـيض املـتحدر منه ، وليس من عائق داخلي أو خارجي يستطيع أن يعترض سبيل هذا                 

 .التفتق املطرد أبداً 

 : وأول ما صدر عن املوجود األول هو العقل األول ، وهو قادر على شيئني 

 . راك موجده ، ومن هذا يتولد العقل الثاين  إد-١

 .  إدراك ذاته ، ومن هذا يتولد الفلك األقصى أو السماء األوىل -٢

 : والعقل الثاين قادر على شيئني أيضاً 

 .  إدراك موجده ، ومن هذا يتولد العقل الثالث -١

 .  إدراك ذاته ، ومن هذا يتولد فلك الكواكب الثابتة -٢

صدور على مراحل متتابعة فيتولد عنها العقل الرابع واخلامس والسادس           ويستمر هذا ال  
والسـابع والثامن والتاسع والعاشر ، وما يقابلها من الكواكب السيارة أي زحل واملشتري               
واملـريخ والشـمس والزهرة وعطارد والقمر ، على التوايل وبالعقل العاشر تكتمل سلسلة              

سلسلة األفالك السماوية  اليت ختضع يف حركتها الدائرية         العقـول الكونية ، وبالقمر تكتمل       
  . )١(لتدبري العقول الكونية أبد الدهر

يفيض من األول وجود الثاين ، فهذا الثاين هو أيضاً جوهر غري            ’’  : يقـول الفارايب  
قل ذاته ، ويعقل األول ، وليس ما يعقل من          جسم متجسم أصالً ، وال هو يف مادة ، فهو يع          

ذاته هو شيء غري ذاته ، فبما يعقل من األول يلزم عنه وجود ثالث ، ومبا هو متجوهر بذاته                   
الـيت ختصه يلزم عنه وجود السماء األوىل ، والثالث أيضاً وجوده ال يف مادة ، وهو جبوهره                  

من ذاته اليت ختصه يلزم عنه وجود كرة        عقل ، وهو يعقل ذاته ويعقل األول ، فبما جيوهر به            
                                 

 ) .١٦٩ -١٦٨ص (ماجد فخري. تاريخ الفلسفة اإلسالمية لـ د: انظر فيما سبق ) ١(
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الكواكب الثابتة ، ومبا يعقله من األول يلزم عنه وجود رابع ، وهذا أيضاً ال يف مادة ، فهو                   
يعقـل ذاته ويعقل األول ، فبما يتجوهر به من ذاته اليت ختصه يلزم عنه وجود كرة زحل ،                   

 أيضاً وجوده ال يف مادة ، فهو        ومبا يعقله من األول يلزم عنه وجود خامس ، وهذا اخلامس          
يعقل ذاته ويعقل األول ، فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة املشتري ، ومبا يعقله                  
مـن األول يلزم عنه وجود سادس ، وهذا أيضاً وجوده ال يف مادة ، وهو يعقل ذاته ويعقل                   

ا يعقله من األول يلزم عنه      األول ، فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة املريخ ، ومب             
وجـود سابع ، هذا أيضاً وجوده ال يف مادة ، وهو يعقل ذاته ويعقل األول ، فبما يتجوهر                   
بـه من ذاته يلزم عنه وجود كرة الشمس ، ومبا يعقل من األول يلزم عنه وجود ثامن  وهو                    

اته اليت ختصه يلزم    أيضاً وجود ال يف مادة ، ويعقل ذاته ويعقل األول ، فبما يتجوهر به من ذ               
عنه وجود كرة الزهرة ، ومبا يعقل من األول يلزم عنه وجود تاسع ، وهذا أيضاً وجوده ال                  
يف مـادة ، فهـو يعقل ذاته ويعقل األول ، فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة                    

، وهو  عطارد ، ومبا يعقل من األول يلزم عنه وجود عاشر ، وهذا أيضاً وجوده ال يف مادة                  
يعقل ذاته ويعقل األول ، فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة القمر  ومبا يعقل من                   
األول يلـزم عنه وجود حادي عشر ، وهذا احلادي عشر هو أيضاً وجود ال يف مادة ، وهو          
يعقـل ذاته ويعقل األول ، ولكن عنده ينتهي الوجود الذي ال حيتاج ما يوجد ذلك الوجود                 

دة وموضـوع أصـالً ، وهي األشـياء املفارقة اليت هي يف جواهرهـا عقول              إىل مــا  
  .)١(‘‘ومعقوالت 

ومـع فلـك القمـر تنتهـي املوجودات املطلقة اليت ال ختضع للكون والفساد ، أما                 
املوجـودات الـيت دون فلك القمر فهذه ال ميكن أن تكون كاملة ، وال أن تصبح كاملة ،                   

اليت ال صورة هلا ، مث فوقها العناصر األربعة ، مث اجلماد  مث              وهـي درجـات أدناها اهليوىل       
 .  )٢(النبات مث احليوان ، مث احليوان الناطق الذي هو اإلنسان 

                                 
 ) .٦٢-٦١ص (آراء أهل املدينة الفاضلة للفارايب ) ١(
 ) .٣٥٩ص (تاريخ الفكر العريب لعمر فروخ : انظر فيما سبق) ٢(
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 :آراؤه يف السببية 

ام  عن وجود األشياء وتنوعها ، ويرجع ذلك إىل تأثري األجس           يـتكلم الفـارايب    -١
السـماوية بصورة رئيسة ، مث إىل اختالطها وتكوا من عدة مركبات عن طريق العناصر ،                
فعـندما ختـتلط العناصـر تنشأ منها أنواع األجسام املتضادة املركبة تركيباً أولياً ، وهذه                
املـركبات ختـتلط بدورها مع بعضها ومع العناصر األخرى ، فتتولد منها طبقة األجسام ،                

يباً وتعقيداً من األوىل ، وتشتمل على أنواع من القوى الفاعلة واملنفعلة ،             وهـي أشـد ترك    
وحتت تأثري األجسام الفلكية يستمر هذا النمط من احتاد املركبات والعناصر يف توليد ذوات              
أســمى وأشــد تعقـيداً يف عامل ما حتت القمر ، حىت ينتهي االختالط األخري بنشوء                 

  . )١(اإلنسان

 ، بعضها مع بعض ، فيحدث من ذلك         )٢(فتختلط أوالً االسطقسات  ’’ : يبيقول الفارا 
أجسـام كثرية متضادة ، مث ختتلط هذه املتضادة بعضها مع بعض فقط ، وبعضها مع بعض                 

طاً ثانياً بعد األول ، فيحدث من ذلك أيضاً أجسام           ، فيكون ذلك اختال    ومع االسطقسات 
كثرية متضادة الصور ، وحيدث يف كل واحد من هذه أيضاً قوى يفعل هبا بعضها يف بعض ،                  
وقـوى تقبل هبا فعل غريه من األجسام فيها ، وقوى تتحرك هبا من تلقاء نفسها بغري حمرك                  

 ويفعل بعضها يف بعض ، وتفعل فيها        مـن خارج ، مث تفعل فيها أيضاً األجسام السماوية ،          
 ، وتفعل هي يف االسطقسات أيضاً ، فيحدث من اجتماع هذه األفعال جبهات              االسطقسات

خمتلفة اختالطات أخر كثرية تبعد هبا عن االسطقسات واملادة األوىل بعداً كثرياً ، وال تزال               
الختالط الثاين أبداً أكثر تركيباً مما قبله ، إىل أن          ختتلط اختالطاً بعد اختالط قبله ، فيكون ا       

                                 
 ) .١٦٩ص (ماجد فخري . تاريخ الفلسفة اإلسالمية لـ د: انظر) ١(
املاء واألرض  : ء اليونان أربعة    االسطقسات مجع اسطقس ، وهو لفظ يوناين يرادف العنصر ، والعناصر عند قدما            ) ٢(

، املعجم الفلسفي   ) ٦٣ص(آراء أهل املدينة الفاضلة للفارايب      : انظر. واهلواء والنار ، وهي املقصودة يف كالم الفارايب         
 ) .١/٧٨(جلميل صليبا 
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حتـدث أجسـام ال ميكـن أن ختـتلط ، فيحدث من اختالطها جسم آخر أبعد منها عن                   
 . ، فيقف االختالط االسطقسات

فبعض األجسام حيدث عن االختالط األول ، وبعضها عن الثاين ، وبعضها عن الثالث               
  .)١(‘‘ختالط اآلِخر وبعضها عن اال

واهب الصور ، والروح األمني ،      :  بعدة أمساء منها   )٢( العقل الفعال   يسمي الفارايب  -٢
 :  ويسند إليه أموراً متعددة منها )٣(وروح القدس

  . أنه سبب تأثري مجيع األسباب الطبيعية-أ

علة احلرارة املطلقة هو واهب الصور ، فعلّة اإلحراق وعلّة النار           ’’  :  يقـول الفارايب  
  .)٤(‘‘هو واهب الصور ، وال جيوز أن يكون شخص منها بعلة لشخص 

 ، كما )٥(ال أنه هو الذي يعتين باإلنسان ، ويسعى إىل تبليغه أقصى درجات الكم   -ب
أنه هو الذي حيول ما كان بالقوة فيجعله بالفعل ، فمثالً اإلنسان هو مبصر بالقوة ، وبالعقل                 

 يصري مبصراً بالفعل ، ودور العقل الفعال بالنسبة له من جنس ضوء الشمس لإلنسان                الفعال
 .ضوء الشمس يبصر اإلنسان بالفعل فبدونه يكون اإلنسان مبصراً بالقوة ال بالفعل ، لكن ب

                                 
 ) .٧٨-٧٧ص (آراء أهل املدينة الفاضلة للفارايب ) ١(
وهذا وصف يصدق على مجيع العقول ،       .  ماهية جمردة عن املادة أصال       كل: العقل الفعال أو العقول الفعالة هي       ) ٢(

احلدود البن سينا   : انظر يف تعريف العقل الفعال      . لكن العقل الذي يؤثر بالصفة اليت ذكرها الفارايب هو العقل العاشر            
وانظر . ة العرب   كالمها ضمن رسائل منطقية يف احلدود والرسوم للفالسف       ) ١٨٠ص  (، واحلدود للغزايل    ) ١٢٥ص  (

 ) .١٠٣ص (كالم الفارايب يف آراء أهل املدينة الفاضلة 
 ) .٣٢ص (السياسة املدنية للفارايب ) ٣(
 ) .٦٦ص (التعليقات للفارايب ) ٤(
 ) .٣٢ص (السياسة املدنية للفارايب ) ٥(
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 من اإلنسان مرتلة الشمس من البصر ، فكما         ومرتلة العقل الفعال  ’’  : يقـول الفارايب  
أن الشـمس تعطـي البصر الضوء فيصري البصر بالضوء الذي استفاده من الشمس مبصراً               

لفعل بعد أن كان مبصراً بالقوة ، وبذلك الضوء يبصر الشمس نفسها اليت هي السبب يف                با
أن أبصـر بالفعل ، وبالضوء أيضاً تصري األلوان اليت هي مرئيةً بالقوة مرئيةً بالفعل ، ويصري                 

شيئاً يرمسه يف قوته     يفيد اإلنسان    البصر الذي هو بالقوة بصراً بالفعل ، كذلك العقل الفعال         
  .)١(‘‘الناطقة 

 يف تقسيم األسباب إىل أربعة أسباب ، األسباب املادية  أرسـطو  يـتابع الفـارايب   -٣
 ، وقد تقدم شرح هذه      )٢(واألسـباب الصـورية ، واألسباب الفاعلة ، واألسباب الغائية           

  .)٣(ب فيما سبقاألسبا

  تأثري األسباب الطبيعية هل هو على الضرورة أم على اإلمكان ؟-٤

 أن تأثري األسباب الطبيعية على اإلمكان الكثري ال على الضرورة ، ويعلل             يرى الفارايب 
ل ال بد من احملل القابل ،       ذلـك بأنـه ال يـتوقف على أمر واحد وهو السبب الفاعل ، ب              

 . واستلزام احملل القابل ينفى ضرورة التأثري عن السبب الفاعل 

قد يظن باألفعال واآلثار الطبيعية أا ضرورية كاإلحراق يف النار ،            ’’ يقـول الفارايب  
ليس األمر كذلك ، لكنها ممكنة على األكثر ؛         والتـرطيب يف املـاء ، والتربيد يف الثلج ، و          
يؤ : يؤ الفاعل للتأثري ، واآلخر      : أحدمها: ألجـل أن الفعل إمنا حيصل باجتماع معنيني         

 املنفعل للقبول ، فحيثما مل جيتمع هذان املعنيان مل حيصل فعل البتة 

                                 
 ) .٣٥ص (السياسة املدنية للفارايب ) ١(
يم بشكل مباشر ، لكن هذه األقسام قد وجدت يف كتبه بشكل متفرق             مل أجد نصاً للفارايب ينص على هذا التقس       ) ٢(

، كتاب اجلمع بني رأي     ) ٣٦ص  (، السياسة املدنية     ) ٤٣ص(، التعليقات   ) ٦٤ص  (آراء أهل املدينة الفاضلة     : انظر
 .واحلكيمان مها أرسطو وأفالطون ) . ٦١ص (احلكيمني 

 ) .٦١٥ ، ٣٠ص(انظر ) ٣(
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تراق مل حيصل االحتراق  كما أن النار وإن كانت حمرقة فإا ما مل جتد قابالً متهيئاً لالح      
وكـذلك األمـر يف سائر ما أشبهها ، وكلما كان التهيؤ يف الفاعل والقابل مجيعاً أمت كان                  
الفعـل أكمـل ، ولـوال ما يعرض من التمنع يف املنفعل ، لكانت األفعال واآلثار الطبيعية                  

 .)١(‘‘ضرورية 

 األسباب إىل قسمني ، قريبة وبعيدة ، فالقريبة تنضبط على األكثر              يقسم الفارايب   -٥
العلل واألسباب إما أن تكون قريبة ، وإما        ’’ : ولكن البعيدة ميكن انضباطها وعدمه ، يقول        

أن تكون بعيدة ، فالقريبة معلومة مدركة مضبوطة على أكثر األمور ، وذلك مثل محي اهلواء            
مس فيه ، والبعيدة قد يتفق أن تصري معلومة مدركة مضبوطة ، وقد             مـن انبثاث ضوء الش    

تكـون جمهولة ، فاملضبوطة املدركة منها كالقمر ميتلئ ضوءاً ويسامت حبراً ، فيمتد فيسقي               
األرض فينبت الكأل ، فريتعها احليوان فيسمن ، فريبح اإلنسان عليها فيستغين ، وكذلك ما               

 .أشبهها 

العامل أمور هلا أسباب بعيدة جداً فال تضبط لبعدها ، فيظن           ال يسـتنكر أن حيدث يف       
أن تسامت الشمس بعض    : بـتلك األمور أا اتفاقية ، وأا من حيز املمكن اهول ، مثل            

األمـاكن الندية ، فترتفع عنها خبارات كثرية ، فينعقد منها سحائب ، ومتطر عنها أمطاراً ،                 
 . فتعطب ، فريثهم أقوام فيستغنون وتكرب هبا أهوية ، فتتعفن هبا أبدان

غري أن الذي يزعم أنه قد يوجد سبيل إىل معرفة وقت استغناء هؤالء القوم ، ومقداره                
 أو استخراج حساب أو     )٢(فأل أو عيافة  : وجهته من غري اقتفاء السبيل الذي ذكرت ، مثل        

  .)٣(‘‘عقل صحيح البتة مناسبة بني أجسام أو أعراض ، فهو مدع ما ال يذعن له 

                                 
 ) .٥٣-٥٢ص ( ضمن رسالتني فلسفيتني -مقالة فيما يصح وماال يصح من أحكام النجوم للفارايب ) ١(
و هي التفاؤل بأمساء الطري وأصواا وألواا كما يتفاءل بالعقاب على العقوبة ، والغراب على الغربة وحن               : العـيافة ) ٢(

 . طبعة دار صادر ) ٢/٩٠٧(كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي : انظر. هذا 
 ) .٥٨-٥٧ص ( ضمن رسالتني فلسفيتني -مقالة فيما يصح وماال يصح من أحكام النجوم للفارايب ) ٣(
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 :  يف السببية ، يتضمن األمور اآلتيةيف ضوء ما سبق ميكن أن ندرك أن مذهب الفارايب

 جيعـل اهللا تعـاىل علة فاعلة وعلة غائية معاً ، فهو علة فاعلة من حيث أن تعقله                   -١
علة غائية من حيث أن مجيع املوجودات تؤمـه        سـبب لصـدور املوجودات عنه ، وهو         

 .)١(وتقتفيه 

 يسند مجيع املوجودات إىل اهللا تعاىل عن طريق الفيض ، من جنس فيض الشعاع               -٢
عن الشمس ، فيكون فعله اضطراري وليس اختياري ، إذن فهو ينفي عن اهللا عز وجل أي                 

 . تأثري اختياري 

ناصر مبا فيها من قوى إضافة إىل تأثري         يسـند حـدوث األشياء وتأثريها إىل الع        -٣
 ، واألجسام الفلكية بدورها ناجتة عن العقول العشرة ،          األجسـام الفلكـية والعقل الفعال     

والعقول العشرة كل منها ناتج عما قبله ، وتنتهي السلسلة إىل األول الذي فاض منه العقل                
 . األول 

 .لى اإلمكان األكثر ، ال على الضرورة  يثبت تأثري األسباب ع-٤

 يقسـم األســباب إىل أسباب قريبة وبعيدة ، والقريبة غالباً ما تنضبط خبالف               -٥
 .البعيدة 

 .  يف السببية وما يرتبط هبا من مسائل هذه جممل آراء الفارايب

 : ابن سينا : ثانياً 

  يف مسألة السببية ال نرى أنه قد أضاف إىل فلسفة الفارايب           أمل آراء ابن سينا   عندما نت 
شـيئاً جديـداً إال بعض الزيادات التوضيحية ، وبعض االختالف اليسري ، ولذلك سوف               

                                 
 .) ١٥٣ص (، تاريخ الفلسفة العربية جلميل صليبيا ) ١٢٢ص (آراء أهل املدينة الفاضلة للفارايب : انظر) ١(
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 قبله    طريق االختصار خاصة فيما يعترب تكراراً ملا قرره الفارايب         ابن سينا أسلك يف تقرير آراء     
  . )١(فإين قد ذكرته فيما سبق

 : آراؤه يف وجود اهللا تعاىل وصفاته 

 أن اهللا تعاىل واجب الوجود ، هو املبدأ األول الذي ليس له علة ، ومربأ                يرى ابن سينا  
مـن كل إمكان ، وهو بسيط وتام الوجود وثابت ال يتغري وأزيل وأبدي ، ال حد له ، وهو          

  .)٢(وق ، وعشق وعاشق ومعشأيضاً خري حمض وحق حمض ، وعقل وعاقل ومعقول

وأنـه متصـف بالعلم والقدرة واإلرادة وحنوها من الصفات ، ويزعمون أن ذلك ال               
يسـتلزم الكثـرة والتركيب يف ذاته ؛ ألن مفهوم ذلك كله عندهم شيء واحد هو نفس                 

 . )٣(الذات

ومعىن هذا أن هذه الصفات ال حقيقة هلا مطلقاً ، فاهللا تعاىل عندهم ال يتصف بصفة ،                 
 .  عند التحقيق ؛ ألنه بسيط يف زعمهم وال يفعل شيئاً

 علم اهللا تعاىل باجلزئيات ، ويستفيد يف ذلك من مسألة األسباب            وينفـي ابـن سينا    
واملسببات ، فهو يرى أن اهللا تعاىل يعلم اجلزئيات على وجه كلي ، مبعىن أن اهللا تعاىل يعلم                  

لعامل ، ويعلم ما تؤدي إليه ، وإذا علم ذلك فإنه يعلم مجيع املوجودات              األسـباب يف هذا ا    
باعتبار أا إما أسباب أو نتائج األسباب ، وميثل هلذه القضية مبسألة الكسوف ، فإن اإلنسان     

                                 
إمنـا كـان كالم ابن سينا والفارايب واحداً ؛ ألن ابن سينا تتلمذ على كتب الفارايب من جهة ، مث إن كليهما قد        ) ١(

إن للعامل إهلاً حيركه ،     : أخذا عن مصدر واحد ، فمصدرمها واحد وهو أرسطو وأفلوطني ، فقد أخذا من أرسطو قوله               
عقل يصدر عن الواحد ، وإن اهللا تعاىل يعقل ذاته ، ويعقل األشياء             إن ال : وال يتحـرك معه ، وأخذا من أفلوطني قوله        

 ) .٢٣٦ص (تاريخ الفلسفة العربية جلميل صليبيا : انظر . على حنو كلي 
-٢٢٤ص  (، تاريخ الفلسفة العربية جلميل صليبيا       ) ٣٧٣ ،   ٢/٣٥٥( اإلهليات   -الشفاء البن سـينا    : انظـر   ) ٢(

٢٢٧. ( 
 ) .٨٨ص (، ابن تيمية السلفي حملمد خليل هراس ) ٢٨٦ص(ينا النجاة البن س: انظر) ٣(
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إذا علـم جبميع أسباب الكسوف فإنه يستطيع أن يعلم مجيع أوقات وجودها ، فيكون عاملاً                
  .)١( ، تعاىل اهللا عن ذلك كلي ، وهكذا علم اهللا تعاىل عند ابن سيناجبزئياا لكن على وجه

 : آراؤه يف خلق اهللا تعاىل وفعله وتأثريه 

 القصد أو    أن العامل صدر عن اهللا تعاىل بطريق الفيض وليس عن طريق           يـرى ابن سينا   
 هذا الصدور يف ضوء ثالث مبادئ       الطبع ، بل هو فيض ضروري معقول ، ويشرح ابن سينا          

 : هي 

أن الوجـود ينقسم إىل ممكن وواجب ، والعامل بأسره ممكن بذاته             :  املـبدأ األول   -١
 .واجب بغريه ، واهللا تعاىل هو واجب الوجود بذاته 

القول بأن الواحد من حيث هو واحد ال يصدر عنه إال واحد ، فاهللا              :  املبدأ الثاين  -٢
تعـاىل واحـد من مجيع الوجوه ، فإذا صدر عنه شيء وجب أن يكون هذا الشيء واحداً                  

 . بالعدد 

القول بأن التعقل إبداع ، فتعقل اهللا تعاىل للوجود علة للوجود على            :  املبدأ الثالث  -٣
 . ، فإذا عقل شيئاً وجد ذلك الشيء على الصورة اليت عقله هبا ما يعقله 

وبـناء على هذه املبادئ فاهللا تعاىل عقل حمض ، يعقل ذاته ، ويصدر عنه لذاته معلول                 
واحد هو عقل أيضاً ، والعقل األول تصدر عنه ثالثة أشياء هي العقل الثاين ، وجرم الفلك                 

 عن العقل األول يقال كذلك عن بقية العقول ،          األقصى ، وصورته وهي النفس ، وما يقال       
وحتـت كل عقل ثالثة أشياء ، وتستمر العملية تتواىل هبذه الكيفية حىت العقل العاشر الذي                

  . )٢( الذي يدبر عاملنا هذا أو كما يسمونه عامل الكون والفسادهو العقل الفعال

                                 
 ) .٢٢٨ص (مجيل صليبيا . ، تاريخ الفلسفة العربية لـ د ) ٢/٣٦١( اإلهليات -الشفاء البن سينا : انظر ) ١(
 ) .٢٣٤-٢٣٢ص (مجيل صليبيا . تاريخ الفلسفة العربية لـ د: انظر ) ٢(
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 جيعل الفيض ثالثي  ، فابن سينا    و ابن سينا   ارايبوهـنا نالحظ جهة االختالف بني الف      
فكـل عقل يصدر عنه العقل الذي يليه ، ونفس الفلك اليت تقوم بإحداث وتغيري حركاته ،                 

  .)١( الذي جيعل الفيض ثنائي ، فكل عقل يصدر عقالً وفلكاًوجرم الفلك ، خبالف الفارايب

 : آراؤه يف السببية 

 :  يف السببية من عدة عناصر أمهها ما يلييتكون مذهب ابن سينا

 يف تقسيم األسباب والعلل إىل أربعة        يتابع أرسطو  قسـام األسباب ، فابن سينا      أ -١
 وقد تقدم الكالم    )٢(، والعلة الغائية    ، والعلة الفاعلة    ، والعلة الصورية   أقسـام ، العلة املادية    

  .)٣(عليها

، فعندما  ) وتعقالا( يـرجع حـدوث األشياء إىل الكواكب حركاا وختيالا           -٢
تتحـرك الكواكب تكون حركتها سبباً حلدوث أشياء ، وعندما تتخيل يكون ختيلها سبباً              

 التأثري علينا ، فقد يصري ختيلها سبباً إليقاع ختيالت        حلدوث أشياء ، بل قد يتعدى تأثريها إىل       
يف نفوسـنا فيبعثنا على فعل أشياء ، وقد يكون سبباً ألمور طبيعية ، مثل أن تتخيل حرارة                  

  . )٤(اهلواء ، فيحدث يف اهلواء حرارة نتيجة هلذا التخيل

 سبب يف حدوث األشياء ، وسبب يف حدوث صفاا ،           إذن األفالك يف نظر ابن سينا     
 .بل إا تؤثر علينا وعلى تصرفاتنا ، وهذا مذهب املنجمني 

                                 
عبدالرمحن . ، موسوعة الفلسفة لـ د    ) ٦٢ص  ( تعليق يف احلاشية     -لفارايب  آراء أهـل املدينة الفاضلة ل     : انظـر ) ١(

 ) .١/٥٠(بدوي 
 ) .٥٢ ، ١٨ص  (، عيون احلكمة البن سينا ) ٢٦٣-٢/٢٥٧( اإلهليات -الشفاء البن سينا : انظر) ٢(
 ) .٥٣-٥١ص (عيون احلكمة البن سينا : انظر) ٣(
 ) .١٢٩ص (التعليقات البن سينا : انظر) ٤(
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 أن األسباب كثرية ومتنوعة ومتسلسلة ، وال ميكن لإلنسان أن حييط هبا ، وتنتهي               -٣
وله لشيء إىل الفلـك ، فمثالً موت اإلنسان سببه احتراق مزاجه ، وسبب احتراق املزاج تنا             

حار ، وسبب تناوله ذلك إرادته ، وسبب ارادته شيء آخر ، حىت تنتهي السلسلة إىل حركة                 
 .الفلك 

وأسباب حادث جزئي تتركب تركيباً منتظماً على ترتيب املعلويل         ’’  : يقول ابن سينا  
  .)١(‘‘ا إىل تقدير البارئ وإرادتهوالعلِّي حىت ينتهي إىل حركة الفلك ، ومنه

ولكي يفهم قصده من اجلملة لألخرية فرياجع إىل ما ذكرته آنفا من صفات اهللا تعاىل               
  .وفعله عند ابن سينا

 .سباب  جربية العبد عن طريق األ يقرر ابن سينا-٤

وال جيوز أن يكون اإلنسان مبتدئاً فعالً من األفعال من غري استناد            ’’  : يقول ابن سينا  
إىل األسـباب اخلارجة اليت ليست باختيار ، وتستند تلك األسباب اخلارجة إىل الترتيب ،               

 إىل القضاء ، والقضاء ينبعث من األمر ، فكل          والترتيب يستند إىل التقدير ، والتقدير يستند      
  . )٢(‘‘شيء بقدر 

 : ابن رشد : ثالثاً 

 ،   الفلسفية ال جندها خترج يف جمملها عما قرره أرسطو         عـندما ننظر يف آراء ابن رشد      
 . ومتابع له فيها ، ويتجلى هذا يف كثري من آرائه فهو جمرد ناقل وشارح آلرائه ، 

والـذي يهمنا هنا هو رأيه يف السببية ، وال ميكن معرفة رأيه فيها دون التعرف على                 
بعض آرائه األخرى خاصة فيما يتعلق باهللا تعاىل وتأثريه يف العامل ، وهلذا سأبدأ بتوضيح رأيه                

                                 
 ) .١٣١ص (التعليقات البن سينا ) ١(
 ) .٦٨ص ( ضمن تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات -رسالة يف القوى اإلنسانية وإدراكاا البن سينا ) ٢(
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ه مذهبه يف السببية ، مث بعد ذلك أنتقل إىل ما           يف هـذه املسألة ؛ ألا األساس الذي بىن علي         
 . قرره يف السببية 

 :آراؤه يف فعل اهللا وإرادته : أوالً 

يرى ابن رشد أن وجود العامل عن اهللا تعاىل مت عن طريق الفيض بدون اختيار من اهللا                 
 . تعاىل 

 ليس ينفون اإلرادة عن الباري سبحانه ، وال يثبتون له           والفالسفة’’  : يقول ابن رشد  
اإلرادة البشرية ؛ ألن البشرية إمنا هي لوجود نقص يف املريد ، وانفعال عن املراد ، فإذا وجد                  

ادة أن  املراد له مت النقص ، وارتفع ذلك االنفعال املسمى إرادة ، وإمنا يثبتون له من معىن اإلر                
األفعال الصادرة عنه هي صادرة عن علم وحكمة ، فهو صادر بإرادة الفاعل ، ال ضرورياً                 

  .)١(‘‘فال يفهم من معىن اإلرادة إال صدور الفعل مقترناً بالعلم ..... طبيعياً 

ومـؤدى هذا أن العامل صدر عن اهللا بطريق الفيض ال بإرادته ، ولكنه استعمل لفظ                
علم واحلكمـة ، فاهللا تعاىل عنده أوجد هذا العامل بإرادته مبعىن علمه             اإلرادة وفسـرها بـال    

 . وحكمته ال اختياره ، تعاىل اهللا عن ذلك

 : آراؤه يف السببية : ثانياً 

 :  يف السببية من عدة عناصر أبرزها ما يلييتكون مذهب ابن رشد

 تعـاىل أحكم العامل وأتقن صنعه ، وربط األسباب باملسببات ، وفق نظام               أن اهللا  -١
 .دقيق حمكم الصنعة 

                                 
 ) .٢٤٧-٢٤٦ص (افت التهافت البن رشد ) ١(
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ال فاعل ههنا إال اهللا ؛ إذ كان خمترع األسباب ، وكوا أسباباً             ’’  :  يقول ابن رشد  
  .)١(‘‘مؤثرة هو بإذنه وحفظه لوجودها 

وهو هبذا ال يقصد ما يقوله أهل السنة واجلماعة يف إثبات األسباب ، بل هو يسري وفق 
 املشائني يف إثبات وجود اهللا تعاىل وفعله ، فالعامل صدر عنه كصدور الشعاع              منهج الفالسفة 

 .عن الشمس 

 أسبابه مبسبباته ،    ويف نفس الوقت هذا الشعاع يسري بإحكام وإتقان دقيقني ، مرتبطة          
 . من غري تدخل من الشمس يف ذلك ، فهكذا العامل مع اهللا ، تعاىل اهللا عن ذلك 

 ، وهو يصر على مسألة إثبات األسباب ، ويشنع على           هـذا مـا يقـرره ابن رشد       
 لكي يتوصل من خالل ذلك إىل نفي أي تأثري إهلي مباشر يف هذا               يف نفيهم هلا ؛    األشـاعرة 

العـامل ؛ ألن العامل عنده وجد بطريق الفيض عن اهللا تعاىل ، واألسباب واملسببات مربوطة                
ببعضـها ، واهللا تعــاىل هو الذي أتقنها ورتب بعضها على بعض ، لكنه ال يتدخل فيها                  

 .مطلقاً 

 للمذهب األشعري الذي ينفي األسباب مطلقاً ،         وهـذا الـرأي رد فعل مضاد متاماً       
ويقرر تدخالً إهلياً مباشراً يف كل أمر من األمور ، وخلقاً إهلياً مستمراً يف كل حلظة وحني ،                  
وسـيأيت تفصيل املذهب األشعري يف الفصل اخلاص بذلك ، لكن املقصود هنا بيان أن ابن                

 .  متاماً يف هذا الباب  عكس مذهب األشاعرةرشد

                                 
 ) .١١٠-١٠١ص (نفس املصدر : ، وانظر ) ١٠٩ص (الكشف عن مناهج األدلة البن رشد ) ١(



    ٦٣٢       تقرير مذهب الفالسفة يف السببية_______________________________________________  

 

 ،   ، إذ من خالله يرد على األشاعرة       )١(ولعـل هذا يفسر لنا سر اهتمامه بدليل العناية        
ويف نفـس الـوقت هو متسق مع مذهبه يف السببية ، ويف نفس الوقت أيضاً يستفيد منه يف                

 .  حول اهللا تعاىل وفعله وتأثريه نظريته

 لألسباب تأثرياً يف اإلجياد واخللق ، فاألسباب عنده ختلق وتوجد ،             يثبت ابن رشد   -٢
 . لكنها ال توجد اجلواهر بل توجد األعراض 

منها ما هي جواهر وأعيان ، ومنها ما        : إن املوجودات احلادثة    ’’  : يقـول ابن رشد   
 .هي حركات وسخونة وبرودة ، وباجلملة أعراض 

فأما اجلواهر واألعيان فليس يكون اختراعها إال عن اخلالق سبحانه ، وما يقترن هبا من               
أن املين إمنا يفيد    : ا ، مثال ذلك     األسـباب فإمنا يؤثر يف أعراض تلك األعيان ال يف جواهره          

من املرأة أو دم الطمث حرارة فقط ، وأما خلقة اجلنني ونفسه اليت هي احلياة فإمنا يعطي هبا                  
 .اهللا تبارك وتعاىل 

وكـذلك الفـالح إمنا يفعل يف األرض ختمرياً أو إصالحاً ، ويبذر فيها احلب ، وأما                 
اىل ، فإذا على هذا ال خالق إال اهللا تعاىل ، إذ كانت             املعطي خللقه السنبلة فهو اهللا تبارك وتع      

  . )٢(‘‘املخلوقات يف احلقيقة هي اجلواهر 

 بقوله أن اهللا تعاىل هو الذي خيلق ، فقد تقدم وال ينبغي أن خيفى علينا مقصد ابن رشد
  . بيان معىن اخللق عنده 

 :  األسباب إىل قسمني يقسم ابن رشد -٣

                                 
يستدل به على وجود اهللا تعاىل بوجود اإلحكام واإلتقان يف العامل ، ومن اإلحكام واإلتقان ربط األسباب                 دلـيل   ) ١(

 ) .١٠٥-١٠١ص (الكشف عن مناهج األدلة البن رشد : انظر. باملسببات 
 ) .١٣٤ص (الكشف عن مناهج األدلة البن رشد ) ٢(
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أسـباب خارجـية ، وهـي أسباب كان وجود املوجودات بسببها ، وهي              : األول  
 .األجسام السماوية 

أسباب ذاتية ، وهي أسباب موجودة يف ذوات املوجودات تساهم يف حفظها ،             : الثاين
 . اب هي النفوس ، والقوى الطبيعية وتلك األسب

اهللا تبارك وتعاىل أوجد موجودات بأسباب سخرها من خارج ،          ’’  : يقول ابن رشد  
وهـي األجسـام السماوية ، وبأسباب أوجدها يف ذوات تلك املوجودات ، وهي النفوس               

  .)١(‘‘حنفظ بذلك وجود املوجودات ومتت احلكمة والقوى الطبيعية ، حىت ا

 جيعل مصدر سببية املوجودات األرضية القوى       ومـن هـذا النص يتبني أن ابن رشد        
والنفوس ، وسبب اجلميع هو األجسام السماوية ، فسلسلة األسباب األرضية متتد وتصل يف              

 ، غري أن هذين      و ابن سينا    مع الفارايب   إىل األجسام السماوية ، وهنا يلتقى ابن رشد        النهاية
 ،  ألجسام السماوية عندهم ، وهو العقل الفعال      الفيلسـوفني يفصـالن يف املقصـود من ا        
 .ويفصالن يف تأثريه على حنو ما سبق شرحه 

 فال يفصل يف هذه املسألة ، فهو يرجع مجيع تأثريات األسباب إىل             أمـا ابـن رشـد     
إما : تفصيل يف حقيقتها ، لكنها ليست هي اهللا عنده قطعاً ، فهي           األسباب اخلارجية ، بدون     

 .  عند أسالفه الفلك ، أو ما يطلق عليه مسمى واهب الصور ، الذي هو العقل الفعال

شك يف أن هذه املوجودات قد تفعل       فكما قلنا ال ينبغي أن ي     ’’  : يقـول ابـن رشد    
بعضها بعضاً ومن بعض ، وأا ليست مكتفية بأنفسها يف هذا الفعل ، بل بفاعل من خارج                  

 فعله شرط يف فعلها ، بل يف وجودها فضالً عن فعلها 

 وأما ما جوهر هذا الفاعل أو الفاعالت ؟ 

                                 
 ) .١١٠ص (الكشف عن مناهج األدلة البن رشد ) ١(
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 .ففيه اختالف احلكماء من وجه ، ومل خيتلفوا من وجه 

  م كلهم اتفقوا على أن الفاعل األول برئ عن املادة ، وأن هذا الفاعل فعله               ذلـك أ
شـرط يف وجـود املوجـودات ، ويف وجـود أفعاهلا ، وأن هذا الفاعل يتناول فعله هذه                   
املوجـودات بواسـطة معقـول له هو غري هذه املوجودات ، فبعضهم جعله الفلك فقط ،                 

 من اهليوىل وهو الذي يسـمونه واهب       وبعضـهم جعـل مع الفلك موجوداً آخر بريئـاً        
  .)١(‘‘الصور 

   .وهبذا تكتمل صورة السببية عند ابن رشد

 :  يف اآليت وختاماً أوجز مذهب الفالسفة

خيلق شيئاً ، بل تصدر عنه       اهللا تعاىل بسيط ال يوصف بالصفات فال يفعل شيئاً ، ال             -أ
 .املوجودات فيضاً هذا عند اإلسالميني 

   العـامل قـدمي بالزمان ، فلم يكن يف زمن ما عدماً مث وجد ، وهو عند أرسطو                  -ب
 . يتحرك حركة للتشبه باإلله اشتياقاً له 

 عند الفارايب  ترتب العامل عند فيضانه عن اهللا حبسب نظرية العقول العشرة ، وهذا              -ج
  .و ابن سينا

النفوس والقوى  :  يثبـتون مـا يف املوجودات من األسباب ويرجعوا إىل شيئني             -د
 . الطبيعية 

 أو الفلك   لعقل الفعال  مجيع األسـباب األرضية ال ترجع إىل اهللا بل ترجع إىل ا           -هـ
 . على خالف بينهم يف ذلك 

                                 
)١ ( افت التهافت البن رشد) ٢٩٣-٢٩٢ص. ( 
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 بيان شبهة الفالسفة 

 يف السببية وما يرتبط هبا من مسائل ، أجد من           بعـدما ذكـرت مـذاهب الفالسفة      
يت يستندون عليها يف تأسيس مفتريام السابقة خصوصاً أن شيخ          الضـرورة بيان شببهم ال    

 . اإلسالم رمحه اهللا قد ناقشها يف بعض مؤلفاته 

 أو احلجج اليت يستندون إليها يف مذاهبهم السابقة         وعـندما نبحث عن شبه الفالسفة     
السلف وأئمة الدين   فمـن الطبيعـي أن ال جند عندهم نصوصاً من الكتاب والسنة وكالم              

رضي اهللا عنهم ، فهذه األمور ال يعترفون بأا أدلة ، فليست مصدراً لتلقي العلم عندهم ؛                 
ألم يزعمون أا ظواهر ال تفيد العلم واليقني ، فهي تصلح خلطاب العامة فقط ، ويعدون                

 .ي أنفسهم من اخلاصة الذين ال يقنعهم إال ما يطلقون عليه مسمى الربهان العقل

 املشاؤون وأتباعهم من اإلسالميني هلم شبه كثرية ؛ نظراً المتداد مذهبهم            والفالسـفة 
 اإلسالميني ، وبالتايل وصل من شبههم إىل أهل اإلسالم الكثري ،            من اليونانني إىل الفالسفة   

هدم سائر ما بين عليها من الفروع       ولكين سأركز على مسائل األصول عندهم ، إذ هبدمها ين         
وهلـذا سيكون منهجي يف ذكر شبههم االقتصار على الشبه اليت يستندون عليها يف تأسيس               

 .أصوهلم ، حىت إذا انتقضت تلك الشبه انتقضت أصوهلم وما يتفرع عنها من مسائل 

ة وجود  وأهم املسائل اليت تعترب أصوالً هلم وعليها تأسس مذهبهم يف السببية هي مسأل            
اهللا تعاىل وصفاته وفعله وتأثريه ، فهم يرون أن اهللا تعاىل موجود وجوداً كلياً مطلقاً ، وهو                 
بسيط أي ال يتصف بالصفات ، وهو معطل عن الفعل والتأثري ، ففعله وتأثريه هو باإلجياب                
 الـذايت ، واملـوجب بالذات هو الذي تكون ذاته مستلزمة ملوجبه ومقتضاه ، فال جيوز أن                

 .يتأخر عنه شيء من موجبه ومعلوله ، وهلذا قالوا بقدم العامل 

وقد أشكل لديهم ما يشاهدون حبسهم من وجود املوجودات ، وحدوث احملدثات ،             
ومن هنا احتاجوا إىل من ينسبون إليه التأثري واإلجياد ، فنسبوه إىل النفوس والقوى الطبيعية ،                

 تارة أخرى ، وذلك ليجدوا  ، وعلى العقل الفعالالـيت تسـتند يف تأثريها على الفلك تارة       
 . تفسرياً وسبباً ينسبون إليه هذه املوجودات  
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أن صانع العامل ال ميكنه تغيري      :فلما كان أصل قوهلم     ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
لوا يريدون أن ينسبوا    جع،  وال له قدرة وال اختيار يف تصريفه من حال إىل حال            ،  العـامل   

  .)١( ‘‘ويسلم عن التناقض، ليطرد قوهلم ؛ مجيع احلوادث إىل أمور طبيعية 

إذن أصـل املشـكلة هو ما قرروه يف باب اإلميان باهللا تعاىل وصفاته وأفعاله ، فعن                 
 . االحنراف يف هذا الباب نشأ القول بقدم العامل وتولده عن اهللا ، تعاىل اهللا عن ذلك 

بالسببية الطبيعية ، هو خمرج هلم لكي جيدوا ما ينسبون احلوادث إليه ؛ ألنه              والقـول   
ميتـنع بداهـة حـدوث احلوادث بدون فاعل ، فاستغنوا بالقوى الطبيعية واألنفس ، وما                

 وحنوها من اخلرافات عن فعل اهللا       اخترعوه من نفوس األفالك والعقول العشرة والعقل الفعال       
 .عاىل وتأثريه ت

 : وفيما يلي أهم الشبه اليت يعتمدون عليها يف هذا املقام 

 : شبههم يف نفي الصفات عن اهللا تعاىل : أوالً 

 :هناك شبهتان هلم اعتمدوا عليهما يف نفي الصفات عن اهللا تعاىل

شبهة التركيب ، وخالصة هذه الشبهة أن اهللا تعاىل عن قوهلم لو كان متصفاً              : األوىل
لصـفات لكـان مركباً من أجزاء متعددة ، وكل جزء خيتلف عن اآلخر ، وخيتلف عن                 با

 : اموع وهنا احتماالت

 أن يصـح لكل جزء من أجزائه أو بعضها وجود مستقل ، لكن اموع ال يصح                 -١
وجـوده بدون األجزاء ، ففي هذه احلالـة ال يكون اموع واجب الوجود ؛ الفتقاره إىل                

 .جزئه 

                                 
 ) .١/٩(الصفدية البن تيمية ) ١(
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 ال يصح لألجزاء مفارقة اجلملة ، وال للجملة مفارقة األجزاء ، ففي هذه احلالة                أن -٢
 . ال يكون أي واحد منها واجب الوجود ؛ الفتقار كل منهما لآلخر 

إن األجزاء إما أن تكون أقدم من الكل ، أو معها ، وال ميكن أن يكون الكل                 : وأيضاً  
لة املوجبة للوجود توجب أوالً األجزاء ، مث        أقـدم مـن األجزاء ، ففي هذه احلالة تكون الع          

 . توجب الكل ، وعلى هذا ال يكون شيء منها واجب الوجود 

إن واجب الوجود ال جيوز أن يكون لذاته مبادئ         ’’ :  يف تقريرها    يقـول ابـن سينا    
 ، وال أجزاء احلد والقول ، سواء كانت         جتتمع فيقوم منها واجب الوجود ، ال أجزاء الكمية        

كاملـادة والصورة ، أو كانت على وجه آخر ، بأن تكون أجزاء القول الشارح ملعىن امسه ،              
فـيدل كل واحد منها على شيء هو يف الوجود غري اآلخر بذاته ، وذلك ألن كل ما هذا                   

 .صفته فذات كل جزء منه ليس هو ذات اآلخر ، وال ذات اتمع 

 أن يصح لكل واحد من جزأيه مثالً وجود منفرد ، لكنه ال يصح للمجتمع وجود                فإما
بدوا ، فال يكون اتمع واجب الوجود ، أو يصح ذلك لبعضها ، لكنه ال يصح للمجتمع                 
وجـود دونـه ، فما مل يصح له من اتمع واألجزاء األخرى وجود منفرد ، فليس واجب                  

 .  الذي يصح له الوجود ومل يكن واجب الوجود إال

وإن كـان ال يصـح لـتلك األجزاء مفارقة اجلملة يف الوجود ، وال للجملة مفارقة                 
األجزاء ، وتعلق وجود كل باآلخر ، وليس واحد أقدم بالذات ، فليس شيء منها بواجب                

 .الوجود 

فقـد أوضـحت هذا على أن األجزاء بالذات أقدم من الكل ، فتكون العلة املوجبة                
 . أوالً األجزاء ، مث الكل ، وال يكون شيء منهما واجب الوجود للوجود توجب

ولـيس ميكننا أن نقول إن الكل أقدم بالذات من األجزاء ، فهو إما متأخر وإما معاً ،                  
 .وكيف كان فليس بواجب الوجود 
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فقد اتضح من هذا أن واجب الوجود ليس جبسم ، وال مادة جسم ، وال صورة جسم                
صورة معقولة ، وال صورة معقولة يف مادة معقولة ، وال له قسمة ، ال يف                وال مادة معقولة ل   

  . )٢( ‘‘)١(الكم ، وال يف املبادئ ، وال يف القول ، فهو واحد من هذه اجلهات الثالث

شبهة التغري ، وخالصتها أن واجب الوجود يستحيل أن يتغري ، ألن            : الشـبهة الثانية    
 تكن ، وكل حادث فيفتقر إىل سبب ويستحيل أن          الـتغري عـبارة عن حدوث صفة فيه مل        

يكون غريه ، الفتقار ذلك الغري إىل سبب آخر فيلزم التسلسل ، ويستحيل أن يكون ذاته ؛                 
 . )٣(ألن كل صفة يلزم من الذات يكون مع الذات ، ال يتأخر عنه 

 نفي علم   وهذه الشبهة استفادوا منها يف نفي الفعل واإلرادة عن اهللا تعاىل ، إضافة إىل             
 .اهللا تعاىل باجلزئيات 

فإنه ال جيوز أن يكون تارة يعقل عقالً زمانياً منها أا موجودة            ’’  : يقـول ابن سينا   
غـري معدومة ، وتارة يعقل عقالً زمانياً أا معدومة غري موجودة ، فيكون لكل واحد من                 

لى حدة ، وال واحدة من الصورتني تبقى مع الثانية ، فيكون واجب             األمرين صورة عقلية ع   
  . )٤(‘‘الوجود متغري الذات 

 :شبههم يف قوهلم بالفيض : ثانياً 

القـول بنظـرية الفـيض تفسرياً لوجود املوجودات الكثرية جاء نتيجة ألصلني عند               
  : الفالسفة

                                 
 .املبادي واألجزاء الكمية وأجزاء احلد والقول : اجلهات الثالث) ١(
، وافت التهافت البن    ) ٦٤-١/٦٢(مقاصد الفالسفة للغزايل    : ، وانظر ) ٢٦٥-٢٦٤ص  (الـنجاة البن سينا     ) ٢(

 ) .١٩٠ ، ١٨٠ص (رشد 
 ) .١٦٥-١٦٤ص (، وافت الفالسفة للغزايل ) ٦٤ص ( مقاصد الفالسفة للغزايل :انظر) ٣(
 ) .٢/٣٥٩( اإلهليات -الشفاء البن سينا ) ٤(
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 .جل  نفي صفة اإلرادة عن اهللا عز و-١

 . نظرية أن الواحد ال يصدر عنه إال واحد -٢

  .فتشكل من هذين األمرين القول بالفيض ، ونظرية العقول عند الفالسفة

أمـا مسـألة نفي اإلرادة عن اهللا عز وجل فقد تقدمت شبهتهم يف ذلك وهي شبهة                 
 .التركيب والتغري 

واحد ، فاألول صدر عنه العقل األول ، والعقل         أما نظرية أن الواحد ال يصدر عنه إال         
األول صدر عنه الثاين وهكذا بقية العقول العشرة وقد تقدم تفصيل هذا القول عند حكاية                

  .مذاهب الفالسفة

فإن الشبهة اليت يستندون إليها يف تقرير هذه النظرية تقوم على أن الواحد ال ميكن أن                
 ؛ ألن ذلك يوجب يف نظرهم تكثر الذات وانقسامها ، وهو ينايف ما              تصـدر عـنه الكثرة    

 .قرروه من وحدا وبساطتها 

غري مفهوم أن علة    ) أ(مفهوم أن علة ما حبيث جيب عنها        : تنبيه  ’’  : يقـول ابن سينا   
ان فمن حيثيتني خمتلفيت املفهوم ،      وإذا كان الواحد جيب عنه شيئ     ) ب(مـا حبيث جيب عنها      

  .)١(‘‘خمتلفيت احلقيقة 

                                 
 ) .١٢٠-٣/١١٩(اإلشارات والتنبيهات البن سينا ) ١(
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يريد بيان أن الواحد احلقيقي ال يوجب من حيث         ’’ :  هذا فيقول  )١(ويشرح الطوسي 
هـو واحـد إال شيئاً واحداً بالعدد ، وكأن هذا احلكم قريب من الوضوح ، ولذلك وسم                  

 . بالتنبيه الفصل

: أن يقال : وإمنـا كثرت مدافعة الناس إياه ؛ إلغفاهلم معىن الوحدة احلقيقية ، وتقريره            
أي عليته  ) ب(غري مفهوم كونه حبيث جيب عنه       ) أ(مفهـوم كون الشيء حبيث جيب عنه        

 .ألحدمها غري عليته لآلخر 

 .وتغاير املفهومني يدل على تغاير حقيقتيهما 

 واحداً ، بل مها شيئان ، أو شيء موصوف بصفتني متغايرتني             إذن املفروض ليس شيئاً   
  .)٢(‘‘وهذا خلف . وقد فرضناه واحد 

 اليت استندوا عليها يف تقرير مذهبهم ، وأنتقل اآلن          وهبذا تتم حكاية أهم شبه الفالسفة     
 . باب إىل الرد على تلك الشبه وما قرره شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذا ال

                                 
ع  هـ ، وزر ألصحاب قال     ٥٩٧ولد سنة   ف  حممـد بن حممد بن احلسن ، أبو عبداهللا ، النصري الطوسي الفيلسو            ) ١(

البداية والنهاية  : انظر . هـ   ٦٧٢ سنة   هلكاألملـوت من اإلمساعيلية ، مث وزر هلوالكو ، وكان معه يف واقعة بغداد ،                
 ) .٣٨٤ص (، معجم الفالسفة جلورج طرابيشي ) ٣/٢٤٦(، فوات الوفيات للكتيب ) ١٣/٢٦٧(البن كثري 

 ) .٣/٥٢٧(شرح اإلشارات والتنبيهات للطوسي ) ٢(



 

 

 

 

 
 
 

 املبحث الثالث 

  على الفالسفةشيخ اإلسالم رد 
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 رد شيخ اإلسالم على شبه الفالسفة

 يف موضوع السببية ، وسوف أناقش يف هذا         قـد تقدم فيما سبق بيان شبه الفالسفة       
 :  ثالث الفصل نقض شيخ اإلسالم رمحه اهللا هلذه الشبه ، وقبل ذلك ميكننا إجياز الشبه يف

 .  شبهة التركيب -١

 .  شبهة التغري -٢

 .  شبهة القول بأن الواحد ال يصدر عنه إال واحد -٣

  :شبهة التركيب: أوالً 

أن اهللا تعـاىل لو كان متصفاً بالصفات لكان مركباً ، ولو كان مركباً              : وملخصـها   
 .  ون مفتقراً إىل غريه لكان مفتقراً إىل جزئه ، وجزؤه غريه ، وواجب الوجود ال يصح أن يك

وقـد ناقش شيخ اإلسالم رمحه اهللا هذه الشبهة يف مواضع عديدة من كتبه ، ونقضها                
 : يف ثالث مقامات 

إبطال ما يدعونه من التركيب من الذات والصفات ، وقد أبطله ذلك            : املقـام األول  
 : رمحه اهللا من وجوه منها 

 الذات بالصفات تركيباً ، بل التركيب يف        أن يف اللغة العربية ال يسمى اتصاف      : األول

“  þ’Îû Äd: اللغـة يطلـق على ما كان مفترقاً فركبه غريه كما قـال تعاىل             r& ;ο u‘θß¹ $̈Β u™ !$x© 

y7 t7ª. u‘ )١( . 

                                 
 ) .٨(نفطار آية رقم سورة اال) ١(
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األطعمة : ركب املصنوعات من  ركبت الباب يف موضعه وحنو ذلك ، وكما ت        : ويقال
 . والثياب واألبنية وحنوها من أجزائها املفترقة 

 : فيطلق التركيب على أمرين عند بعض العلماء : أما يف االصطالح 

ما له أبعاض خمتلفة ميكن تفريق بعضه عن بعض كأعضاء اإلنسان ، فإنه             : أحـدمها   
 .وإن خلق جمتمعاً لكنه يقبل التفريق 

 . ل التفريق واالنفصال وإن كان بسيطاً كاملاء ما يقب: اآلخر

 . واهللا تعاىل يتنـزه عن ذلك كله 

فما ذكروه من التركيب من الذات والصفات ال يصح لغة ، فمثالً التفاحة اليت هلا لون                
وطعم وريح ، ال يعرف يف اللغة تسميتها مركبة من لوا وطعمها ورحيها ، وال تسمية تلك                 

 .األمور أجزاء هلا 

إن اإلنسان مركب من الطول والعرض والعمق        : وكذلك اإلنسان ، ال يصح أن يقال      
 ،  وال أنـه مـركب من حياته ونطقه ، وتسمية ذلك تركيباً هو اصطالح خاص بالفالسفة               

لكـن ال يصـح هلـم مـن خالله نفي ما ثبت بأنواع األدلة النقليـة والعقلية ألجل هذا                   
  .)١(االصطالح

أنـنا ال نسلم مطلقاً أن الذات املتصفة بالصفات يطلق عليها اسم            : الـوجه الـثاين   
مركبة من الذات والصفات ، وإذا مسى أحد ذلك تركيباً فهو غالط يف             : التـركيب ، فيقال   

 : عقله ؛ ألن هذا مبين على اعتقاده أا تشتمل على حقيقتني 

 .  عنها  ذات قائمة بنفسها جمردة عن الصفات مستغنية-١

                                 
، الصـفدية البن تيمية    ) ٥/١٤٥ ،     ٣/٤١٩ ،   ١/٢٨٠(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية       : انظر فيما سبق  ) ١(
 ) . ٢٢٣ص (، الرد على املنطقيني البن تيمية ) ١/١٠٥(



    ٦٤٥       رد شيخ اإلسالم على الفالسفة ________________________________________________  

 

 .  صفات زائدة على الذات قائمة بتلك الذات -٢

وهـذا غلـط ، فإنه ال يوجد يف احلقيقة ذات جمردة عن الصفات خارج الذهن ، بل              
 .الذهن هو الذي يقدر وجود ذات جمردة عن الصفات ويفرضها فرضاً جتريدياً حمضاً 

الزمة هلا اليت هلا حقيقة     فأما الذات املتصفة بصفات     ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
متتاز هبا عن سائر احلقائق وتباين غريها من املوجودات من غري أن جيوز عليها تفريق وتبعيض    

 يف اللغة املعروفة    فهـذه لـو قدر أا خملوقة مل تكن مما يسمى مركباً           ،  وجتـزئة وتقسـيم     
 .واالصطالح 

تقاده اشتماهلا على حقيقتني    الع؛   إما غالطا يف عقله      : كان وإذا مسى مسم هذه مركباً    
أو على حقيقتني ذات قائمة بنفسها معقولة مستغنية        ،  وحقيقتها املغايرة لوجودها    ،  وجودها  

أو على جواهر منفردة أو معقولة أو حنو ذلك         ،  وصفات زائدة عليها قائمة هبا      ،  عن صفاا   
 . من األمور اليت يثبتها طائفة من الناس ويسموا تركيباً

ـ  ولو سلم هلم   ،   ور العقالء خيالفوم يف إثبات ذلك فضال عن تسميته تركيباً           ومجه
 بل هو وضع اصطلحوا عليه     ،   من اللغة املعروفة     ميته مركباً ـمل تكن تس  ،  ثبوت ما يدعونه    

ال يعرف يف اللغة املعروفة     ،  فإن اجلسم الذي له صفات كالتفاحة اليت هلا لون وطعم وريح            
وال يعرف يف   ،  وال تسمية ذلك أجزاء هلا      ،  ن لوا وطعمها ورحيها     إطـالق كوا مركبة م    

بل وال أنه مركب من     ،   إن اإلنسان مركب من الطول والعرض والعمق         :اللغـة أن يقـال    
حـياته ونطقه إىل أمثال ذلك من األمور اليت يسميها من يسميها من أهل الفلسفة والكالم                

 .)١(‘‘ اصطالحا انفردوا به عن أهل اللغاتوإما، إما غلطا يف املعقوالت :  اًيبترك

                                 
 ) .١٤٧-٥/١٤٦(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ١(
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 من التركيب يف األجسام احلسية املشهودة       أن مجيع ما يدعيه الفالسفة    : الوجه الثالث   
باطـل ، فكيف يصدقون فيما يدعونه من التركيب يف األمور الغائبة اليت ال تعلم حقيقتها ؟            

 .)١(ور العقليةوكيف يصدقون يف دعوى التركيب يف األم

 يدعون أن األجسام احلسية كاملوجودات املشاهدة مركبة        وإيضاح ذلك أن الفالسفة   
الصورة ، فمثالً اخلامت هيواله الفضة ، وصورته        : أحدمها اهليوىل ، واآلخر   : مـن جوهرين    

 . الشكل الذي يكون عليه 

 احلقيقة جمردة عن مجيع الصور إال       ودعوى التركيب هذه باطلة ، فال توجد هيوىل يف        
 ، فكيف يدعى تركيب األجسام      )٢(يف الذهن ، أما يف اخلارج فال توجد هيوىل إال مع صورة           
 .منهما مع أنه ال انفكاك ألحدمها عن اآلخر إال يف الذهن 

مث دعواهم أن الصور جواهر ليس صحيحاً على إطالقه ، فقد تكون الصورة جوهراً ،               
  ، فمثالً  صورة األشياء اليت يصنعها اإلنسان الدرهم والدينار والكرسي             وقـد تكون عرضاً   

واخلامت وحنوها من املصنوعات فهذه الصورة ليست جوهراً ، بل هي عرض من األعراض ،               
 . وصفة من الصفات ، فليست جوهراً قائماً بنفسه كما يزعمون 

ت خملوقةً من مادة ، لكنها      وصور احليوان واإلنسان والنبات واملعدن ، فهذا وإن كان        
  . )٣(جواهر قائمة بنفسها مستحيلة عن املادة اليت  خلقت منها

 ليس لديهم دليل صحيح على نفي التركيب ، فهم يعتمدون           أن الفالسفة : املقام الثاين 
جزؤه غريه   لو كان مركبا لكان مفتقراً إىل جزئه ، و        : يف ذلك على مسألة االفتقار ، فيقولون      

 .وواجب الوجود ال يكون مفتقراً إىل غريه 
                                 

 ) .١/١١٩(الصفدية البن تيمية : انظر) ١(
، الرد على املنطقيني البن تيمية      ) ١٧/٣٢٨( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -تفسري سورة اإلخالص    : انظر) ٢(
 ) .٦٦ص (
 ) .٤١٤-٤١٣ص (بغية املرتاد البن تيمية : انظر فيما سبق ) ٣(
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 : وهذه اجلواب عنها من وجهني 

الطعـن فيما يدعونه من االفتقار املزعوم يف هذه الشبهة ، فال نسلم لكم أن               : األول
االفـتقار يـنايف وجوب الوجود مطلقاً ، ذلك أن لفظ االفتقار يراد به  أمور منها ما ينايف                   

 .منها ما ال ينافيه وجوب الوجود ، و

فالذي ينايف وجوب الوجود هو افتقار املعلول إىل علته ، واملصنوع إىل صانعه ، وهذا               
بال شك منفي عن اهللا تعاىل ، فاهللا تعاىل غين عن العاملني ، وغري مفتقر إىل أحد من خلقه ،                    

 .بل الكل فقري إليه جل وعال 

 كافتقار املشروط إىل شرطه ، واملوصوف       والـذي ال ينايف هو االفتقار مبعىن التالزم ،        
إىل الصـفة ، فهـذا تالزم من اجلانبني ، وهو غري ممتنع على اهللا تعاىل ، فاهللا تعاىل ميتنع أن                     
يكون مفتقراً إىل ما هو خارج عن نفسه ، فأما ما كان صفة له الزمة لذاته ، فهذا داخل يف                    

 . مفتقر إىل نفسه :  كقولكإنه مفتقر إىل صفته هو: مسمى امسه ، فقول القائل

وتبقى مشكلة إطالق لفظ االفتقار على هذا التالزم بني الصفة واملوصوف ، فإن هذه              
التسمية فيها تلبيس ؛ ألا تشعر أنه مفتقر إىل ما هو منفصل عنه ، وهذا باطل فلم يفتقر إىل                   

  .  )١(شيء خارج عنه

 إىل كل    إنه يكون مفتقراً   :بقولك ما تعىن    : يقال ’’: يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
أو تعىن أنه   ؟   لعلة فاعلة    أو معلوالً ،   للجزء   أتعىن أنه يكون مفعوالً   ؟  واحد من تلك األجزاء     
 ؟ حبيث ال يوجد أحدمها إال مع اآلخر  ،  بوجود اجلزءيكون وجوده مشروطاً

 خلقها اهللا   فإن من املعلوم أن األجسام اليت     ،   ان التالزم باطالً   ك فـإن ادعـيت األول    
فإذا مل يكن شيء من املركبات      ،  وال علة فاعلة هلا     ،   هلا   تعاىل ليس شيء من أجزائها فاعالً     

                                 
 ) .٢٨٢-١/٢٨١(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر فيما سبق ) ١(



    ٦٤٨       رد شيخ اإلسالم على الفالسفة ________________________________________________  

 

كان دعوى أن ذلك قضية كلية من أفسد        ،  وال علة فاعلة له     ،  املخلـوقة جـزؤه فاعال له       
 .فضال عن أن تكون كلية ، فإنه ال يعلم ثبوا يف شيء من اجلزئيات املشهودة ، الكالم 

 .فتقار أنه ال يوجد هذا إال مع هذا  ال نعىن با:وإن قيل

فإن املمتنع عليه أن يكون     ؟  إن مثل هذا ممتنع على الواجب بنفسه        :  ومل قلـتم   :قـيل 
فأما كونه ال يكون    ،   بإمكان علة فاعلة ال تفعل باالختيار        :فـاعال أو علـة فاعلة إذا قيل       

سواء مسيت  ،  هبا فالواجب بنفسه ال ينايف ذلك        للوازم ال يكون موجودا إال       وجوده مستلزماً 
  .)١( ‘‘صفات أو أجزاء أو ما مسيت

إن : أن دعوى االفتقار ال تسلم يف أجزاء املركبات احلقيقية ، فال يصح أن يقال             : الثاين
املركب مفتقر إىل جزئه ؛ ألن كون الشيء ال يوجد إال مع الشيء ليس معناه أنه يفتقر إليه                   

 التالزم بينهما ، وإمنا تصح عالقة االفتقار إذا كان أحدمها يوجد اآلخر ،              بـل هذا نوع من    
 . فال يوجد اآلخر إال به ، أما وجوده معه فليس يف هذا افتقار أحدمها إىل اآلخر 

إن املركب مفتقر إىل كل واحد من       " : قولك :يقال’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 ما يدل على افتقار     هليس في " ملركب دون أجزائه    تلـك األجـزاء ضرورة استحالة وجود ا       

، وجوده دون األجزاء يقتضي أنه ال يوجد بدوا          فإن كونه يستحيل  ،  املركب إىل أجزائه    
  افتقاره إليه   ي وكون الشيء ال يوجد إال مع الشيء ال يقتض         ،بل ال يوجد إال وهي موجودة       

أال ترى أن املتضايفني ال يوجد أحدمها       ،  ه   إليه إذا كان ال يوجد إال ب       بـل إمنا يكون مفتقراً    
بل كالمها معلول علة    ،   إن أحدمها مفتقر إىل اآلخر كالبنوة واألبوة         :دون اآلخـر وال يقال    

 ليس  الِعلَّةومها مجيعا مفتقران إىل     ،   ال يوجد أحدمها دون اآلخر       الِعلَّةفمعلوال  ،  منفصـلة   
                                 

، وبيان  ) ١٠/١٨ ،   ٨/١٢٦(نفس املصدر   : ، وانظر   ) ٢٢١-٤/٢٢٠(العقل والنقل البن تيمية     درء تعـارض    ) ١(
 ) .١/٥٠٨(تلبيس اجلهمية البن تيمية 
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وال ،  فإذا قدر أنه ال علة هلما مل يكن أحدمها مفتقرا إىل اآلخر             ،   إىل األخر     مفتقراً أحـدمها 
  .)١(‘‘إىل علة  

 تركيباً ، فال يصح     أن الدليل يقتضي إثبات املعاين اليت يسميها الفالسفة       : املقام الثالث 
الصفات ، وال يتصور وجود ذات      هلم نفيها لقيام الدليل عليها ، فكل ذات البد أن تتصف ب           

بغـري صـفات ، وإثبات تلك املعاين اليت توصف هبا الذات أمر البد منه لكل عاقل ، وال                   
 .  خروج ألحد عن ذلك إال جبحد مجيع املوجودات مطلقاً 

   مع غلوهم يف النفي يثبتون موجوداً واجب الوجود ، عاقل ومعقول وعقل            والفالسفة
إن ذلك كله شيء واحد      : لذة ولذيذ وملتذ ، عاشق ومعشوق وعشق ، له عناية ، ويقولون           

 . وعلمه أو عقله هو ذاته : ويفسرون عنايته بعلمه أو عقله ، مث يقولون

ومعلـوم أن أقواهلم تلك تتضمن إثبات معان فدعوى التركيب الزمة هلم ، وحماولتهم              
 : عوى أن تلك املعاين نفس الذات باطل ومتناقض من وجهني تفادي ذلك بد

،  يةونفس القدرة هي نفس اإلرادة والعنا     ،  أن جعـل عني العلم عني القدرة        : األول
ونفس العلم نفس الفعل واإلبداع وحنو ذلك معلوم        ،  ونفس احلياة هي نفس العلم والقدرة       

لت هذه احلقيقة هي تلك كان مبرتلة      فإن جع ،  فإن هذه حقائق متنوعة     ،  الفسـاد بالضرورة    
وأمثال ،  وحقيقة الطعم هي حقيقة اللون      ،   إن حقيقة السواد هي حقيقة الطعم        :مـن يقول  

  .وعة حقيقة واحدةنذلك مما جيعل احلقائق املت

 واجلسم ليس هو العرض    ،  أنه من املعلوم أن القائم بنفسه ليس هو القائم بغريه           : الثاين
،  إن العامل هو العلم      :فمن قال ،  والذات ليست هي النعوت     ،  صفة  واملوصـوف ليس هو ال    

 .والعلم هو العامل فضالله بني 

                                 
 ) .٢٢٨-٤/٢٢٧(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ١(
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واملعلوم هو  ،   إن العلم هو املعلوم      :فمن قال ،  وكذلك معلوم أن العلم ليس هو املعلوم        
 . أيضاًالعلم فضالله بني

 ، فمن جعل    والتفـريق بني الصفة واملوصوف مستقر يف فطر العقول ، ولغات األمم           
  . )١(أحدمها هو اآلخر فقد أتى من السفسطة مبا ال خيفى على من يتصور ما يقول

 إثبات معان متعددة يف     :املقام الثالث فيقال  وأما  ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
وأنتم مع فرط مبالغتكم يف السلب تقولون       ،  املوجود الواجب وغريه أمر ضروري ال بد منه         

وعاشق ومعشوق  ،  ولذيذ وملتذ به    ،   وأنه معقول وعاقل وعقل   ،  واجب   موجـود    :أنـه 
 .وعشق إىل أنواع أخر 

 ومن املعلوم أن من جعل كونه حياً      ،  وأما أهل امللل فمتفقون على أنه حي عليم قدير          
 . وسفسطة وكذباً  فهو من أعظم الناس جهالً هو كونه قادراًوكونه عاملاً،  هو كونه عاملاً

فيبني ،  والقدرة هي القادر    ،  والعلم هو العامل    ،  وكـذلك من جعل احلياة هي احلي        
وكذلك من  ،  وال هي نفس املوصوف     ،  العقـل الصريح أن كل صفة ليست هي األخرى          

ونفس العقل الذي هو مصدر عقل يعقل عقال        ،  واللذيذ هو اللذة    ،  جعل العشق هو العاشق     
فمن جعل هذا هذا كان يف املكابرة واجلهل   ،   العاقل القائم بنفسه     هـو العقـل الـذي هو      

 .والسفسطة من جنس األول 

ل معىن هو املعىن اآلخر ـأو ك، ها ـفمـن جعـل املعـاين هي الذات القائمة بنفس        
  .)٢( ‘‘ وسفسطة وكذباًان من أعظم الناس جهالًـك

 ب اليت يعتمد عليها  الفالسفة     وهبذا ينتهي رد شيخ اإلسالم رمحه اهللا على شبهة التركي         
 . وأتباعهم يف نفي الصفات 

                                 
 ) .٢٨٦-١/٢٨٥(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر فيما سبق ) ١(
 ) .١/١٢٧(ية الصفدية البن تيم) ٢(
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 : شبهة التغري : ثانياً 

أن اهللا تعاىل لو قامت به الصفات لكـان متغرياً ، والتغري على اهللا حمال ؛      : وملخصها  
 .ألنه عبارة عن حدوث صفة فيه مل تكن ، وكل حادث فيفتقر إىل سبب ، ويلزم التسلسل 

 : وقد ناقشها شيخ اإلسالم رمحه اهللا من وجوه 

ال نسـلم أن الـتغري حدوث صفة يف اهللا تعاىل مل تكن ؛ ألن التغري يف اللغة                  : األول
 والفساد ، كاستحالة الصحيح إىل املريض ، والعادل إىل          خبـالف ذلـك ، فهو االستحالة      

 . ت النقص ، واهللا تعاىل مرته عن هذا التغري الظامل ، وانقالب صفات الكمال إىل صفا

قـد يـراد بالتغري أنه سبحانه يتصف بالصفات فيتصرف بقدرته ، وخيلق             : الـثاين   
ويسـتوي ، ويفعل ما يشاء ، ويتكلم إذا شاء ، فهذا ال يسمى تغرياً يف اللغة ، ولو قدر أنه                     

 اخلاص دليالً على نفي قد يسمى بذلك فهو اصطالح خاص ، وال يصح أن جيعل االصطالح   
 . ما علم ثبوته بالدليل الشرعي 

وهذا يف احلقيقة منهج أهل الباطل يف ترويج باطلهم ، فإم يأتون إىل املعاين الشرعية                
ويطلقـون علـيها اصـطالحات وألفاظ جمملة حمتملة للحق والباطل لكي يتسىن هلم نفيها               

 . وتعطيلها 

لة واالصطالحات اخلاصة ال تؤثر يف حقائق األشياء         لكن يف حقيقة األمر األلفاظ ام     
فلـو اصـطلح قـوم على تسمية اخلمر ماء ، فال يكون اصطالحهم سبباً يف حل شرهبا ،                   
والعكـس لو مسينا املاء مخراً ، فال يكون هذا االصطالح مانعاً من شربه ، فحقائق األشياء                 

 . اسم تبقى ثابتة ، واحلكم الشرعي مالزم هلا ولو مسيت بأي 

لفظ التغري يف كالم الناس املعروف هو يتضمن        ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
 :ويقال يف الشمس إذا اصفرت،  غريه املرض    :كاإلنسان إذا مرض يقال   ،  ء  ياسـتحالة الش  

≈   !$pκÏù Ö :قال تعاىل ،   تغريت   :واألطعمة إذا استحالت يقال هلا    ،  تغـريت    pκ÷Ξ r& ⎯ ÏiΒ >™ !$̈Β Î öxî 
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 .استحالته من احلالوة إىل احلموضة وحنو ذلك  

 إذا وقعت النجاسة يف املاء الكثري مل ينجس إال أن يتغري طعمه أو              :ومـنه قول الفقهاء   
وال يقولون إن املاء إذا جرى      ،   إذا جنس املاء بالتغري زال بزوال التغري         :وقوهلم،  لونه أو رحيه    

وال يقال عند اإلطالق للفاكهة والطعام إذا حول من مكان إىل           ،  ء صفائه أنه تغري     مـع بقا  
،  ةاللهم إال مع قرين   ،   قد تغري    :وال يقال لإلنسان إذا مشى أو قام أو قعد        ،   أنه تغري    :مكان

 بل  ، إا  متغرية     :ذاهبة من املشرق إىل املغرب     وال يقولـون للشمس والكواكب إذا كانت      
،  وقت العصر ما مل يتغري لون الشمس         :ويقال،   إا تغريت    :صفر لون الشمس  ايقولون إذا   
وإن ،    تغرياً هوال يكادون يسمون جمرد هبوب    ،   تغري اهلواء إذا برد بعد السخونة        :ويقولـون 

 اللباس  : قد أمر أهل الذمة بلباس الغيار أي       :ويقال،  مسى بذلك فهم يفرقون بني هذا وهذا        
 ....  لباس املسلمني  خيالف لونه لونيالذ

وإن مل يكن إال بتغري     ،  وتغـيري املنكر تبديل صفته حىت يزول املنكر حبسب اإلمكان           
؛  وهلذا مل يطلق على الصفة املالزمة للموصوف أا مغايرة له            ،اإلنسـان يف نفسه غضبا هللا       

 .وال يزايل ، ألنه ال ميكن أن يستحيل عنها 

والغ فما مل يزل   ،  فإذا تغري الشيء صار الثاين غري ما كان         ،   ري من مادة واحدة   غر والت ي
 .وال تكون صفاته مغايرة له ، على صفة واحدة مل يتغري 

مثل ،   والفساد   ستحالةالفهموا من ذلك ا   ،   التغري على اهللا ممتنع      :والـناس إذا قيل هلم    
زيه اهللا  ـحنو ذلك مما جيب تن    أو تفرق الذات و   ،  نقالب صفات الكمال إىل صفات نقص       ا

  .عنه

                                 
 ) . ١٥(سورة حممد آية رقم ) ١(
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   وأما كونه سبحانه يتصرف بقدرته فيخلق ويستوى ويفعل ما يشاء بنفسه ويتكلم            
 . فهذا ال يسمونه تغرياً، إذا شاء وحنو هذا 

تكلمون  ي :أمحدولكـن حجج النفاة مبناها على ألفاظ جمملة مومهة كما قال اإلمام             
حىت يتوهم اجلاهل   ،  ويلبسون على جهال الناس مبا يشبهون عليهم        ،  باملتشـابه من الكالم     

  .)١(‘‘وهم إمنا يقودون قوهلم إىل فرية على اهللا  ، م يعظمون اهللاأ

أن مـن ينفون عن اهللا تعاىل الصفات االختيارية هم الذين يلزمهم القول             : الـثالث   
ه صفة مل تكن ، أما من أثبت اتصاف اهللا تعاىل بصفات الكمال             بالتغري ، وأن اهللا حدثت في     

 .  الذاتية واالختيارية أزالً وأبداً فإنه ال يلزمه القول بالتغري 

وإيضـاح هذا أن اهللا تعاىل موصوف بصفات الكمال ونعوت اجلالل ، وكماله من              
ري ناقصاً بعد لـوازم ذاتــه ، فيمتنع أن يزول عنه شيء من صفات كماله ، وميتنع أن يص      

 .كماله 

أنه مل  : وهذا األصل عليه قول السلف وأهل السنة        ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 وال يزال كذلك   ،   بصفات الكمال    ومل يزل موصوفاً  راً ،   ومل يزل قاد  ،  ذا شاء   إيزل متكلما   

يل صفات  نه حي إف،   يا من يغري وال يتغري       :وهذا معىن قول من يقول     ،   فـال يكـون  متغريا     
 ويعطيها من صفة الكمال ما مل يكن هلا        ،  ذا شاء   إويسلبها ما كانت متصفة به      ؛  املخلوقات  

≅‘  :الكمال قال تعاىل    بصفات مل يزل وال يزال موصوفاً    ،  وكمالـه من لوازم ذاته       ä. >™ ó© x« 

                                 
) ٥/٢٠١ ،   ١/١١٢(نفس املصدر   : ، ولالستزادة انظر  ) ٧٥-٤/٧٢(درء تعـارض العقـل والنقل البن تيمية         ) ١(

 ) .٢٨٤ ، ٦/٢٤٩(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 
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زل أل ا  كان يف  :م يقولون إف،  ن هؤالء النفاة هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغري           ولك
مث ،   عليه ال يتمكن منه      وكان ذلك ممتنعاً  ،  ال ميكنه أن يقول شيئا وال يتكلم مبشيئته وقدرته          

  .)٣(‘‘ ميكنه أن يفعل صار الفعل ممكناً

ة عليهم من دليل على     ويف هـذا النص نالحظ أن شيخ اإلسالم رمحه اهللا قلب احلج           
 . نفي الصفات إىل دليل على إثباا 

فقد قرر أن من نفى الصفات االختيارية هو الذي يلزمه القول بالتغري الباطل ؛ ألن اهللا                
تعـاىل موصوف بالكمال املطلق ، فمن زعم أن الفعل كان ممتنعاً عليه يف األزل ، مث أصبح                  

ول تغري يف ذات اهللا تعاىل جعلها تتحول من االمتناع          بعد ذلك جائزاً ، فإنه يلزمه القول حبص       
 . إىل اجلواز 

لكـن من أثبت صفات الكمال هللا ، وأنه مل يزل متكلماً إذا شاء ، ومل يزل قادراً إذا                   
 .  شاء فهذا ال يلزمه القول بالتغري الباطل ؛ ألنه مل يدع حدوث صفة مل تكن فيه 

 .بعد هذا إىل الشبهة الثالثة وهبذا متت مناقشة شبهة التغري وأنتقل 

                                 
 ) .٨٨(سورة القصص آية رقم ) ١(
 ) .٢٧-٢٦(سورة الرمحن آية رقم ) ٢(
 ) .٢٥١-٦/٢٥٠( شيخ اإلسالم جمموع فتاوى) ٣(
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 :شبهة القول بأن الواحد ال يصدر عنه إال واحد : ثالثاً 

غري جهة صدور   ) ألف(أنه لو صدر عن الواحد اثنان لكان جهة صدور          : وملخصها  
وهذا ينايف وحدة الذات وبساطتها ويقتضي تكثرها وتركيبها ، والتايل باطل فتعني            )  بـاء (

 . بطالن املقدم 

 ومن وجوه   )١(قض شيخ اإلسالم رمحه اهللا هذه الشبهة يف العديد من مؤلفاته          وقـد ن  
 : كثرية منها 

إن الـواحد ال يصدر عنه إال واحد هو قضية كلية ، إما أن يكون     : أن قـوهلم  : أوالً  
مصـدرها استقراء اآلحاد ، فنظر الناظر يف مجيع األفراد فوجد أن الواحد ال يصدر عنه إال                 

س بعض اجلزئيات على بعض ، فخرج بنتيجة مؤداها أن الواحد ال يصدر             واحـد ، أو بقيا    
 . عنه إال واحد 

ويف احلقـيقة أن هـذا استقراء ناقص ، والقياس متثيلي ، وكالمها ال يفيد اليقني عند                 
 .  ، فكيف يعتمدون عليهما يف إثبات هذه القضية الفالسفة

ة غري مقبول ، ومكابرة للعقول ؛ ألن البداهة تكون يف           وادعـاء البداهة يف هذه القضي     
 .األمور الفطرية ، ومن املعلوم أن هذه القضية ليست فطرية 

إن الواحد ال  يصدر عنه إال        " :إذا قال الفيلسوف  ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
 الواحد ال    : قوله فإنه حيتاج أن يعلم أوالً    " وهـو واحد فال  يصدر عنه إال  واحد         ،  واحـد   

                                 
/٩ ،   ٢٦٥ ،   ٨/٢٤٧ ،   ٣٦٩ ،   ٧/١٢٧(درء التعارض البن تيمية     : لالستزادة يف نقض الشيخ هلذه الشبهة انظر      ) ١(

، الرد على املنطقيني البن تيمية ) ١/٤٠٠(، منهاج السنة النبوية البن تيمية     ) ١/٢٧٩(، الصـفدية البن تيمية      ) ٣٣٩
 -، أقوم ما قيل يف القضاء والقدر        ) ٣/١١٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -ة  ، التدمـري  ) ٣٧٠ ،   ٢١٤ص  (

، جمموع  ) ١٢/٣٤٤( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -، الكيالنية   ) ٨/١٣٣(ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      
 ) .٤/١٣٠(فتاوى شيخ اإلسالم 
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 وكل قياس مشويل فال بد فيه من قضية كلية         ،  هذه قضية كلية     إنـف. يصدر عنه إال واحد     
وإما بقياس ،  إما أن يكون باستقراء اآلحاد       واحد وعللـه بأن كل  واحد ال  يصدر عنه إال          

 .ومها عنده ال يفيدان اليقني ، وهذا متثيل ، تقراء ناقص ـوهذا اس، بعضها إىل بعض 

، ان هذا مكابرة لعقله     ك أعلم بالبديهة أن الواحد ال يصدر عنه إال واحد           :الـفإن ق  
فإن العلوم الكلية املطابقة لألمور اخلارجية ليست مغروزة يف الفطرة ابتداء بدون العلم بأمور              

فتبقى القضية  ،  لكن لكثرة العلم باألمور املعينة اجلزئية جيرد العقل الكليات          ،  معيـنة مـنها     
إال أن يكون علم تلك القضية      ،  )١(عامـة ثابتة يف العقل ال حتتاج إىل شواهد وأمثلة جزئية          ال

الواحد ال يصدر عنه إال واحد ليس من هذا وال من           : ، وقوله العقلية من تركيب قضايا أخر      
  .)٣( ‘‘)٢(هذا

لذي أنه عند تصور مفردات هذه القضية جند أن الواقع خبالفها ، فإن الواحد ا       : ثانـياً   
يـتكلمون عـنه يف هذه القضية ليس له وجود هبذا االعتبار ، فهم يقررون أنه ال يعلم منه                   

 ، وعاشق ومعشوق وعشق ، وكلها نفس الذات          أمران ، فهو عندهم عاقل ومعقول وعقل      
سطة وعلمـه هـي إرادته ، وإرادته هي حياته ، وذلك كله هو وجوده ، وهذا عني السف                 

 .والعقل الصريح يعلم بطالن هذا الكالم 

 ،  )٤(وقد أدى هبم هذا األمر إىل جعل وجـود اهللا تعاىل وجوداً مطلقاً بشرط اإلطالق             
 .  بشرط اإلطالق إمنا يوجد يف الذهن فقط ، وال وجود له يف اخلارج والوجود املطلق

                                 
 بالفطرة ابتداء ، بل عندما وجد األسد واجلمل         مثال احليوان هذا لفظ كلي ال يعلم      : لتوضـيح مقصد الشيخ أقول    ) ١(

والفرس وغريهم من احليوانات املعينة ، أخذ املعىن الذي تشترك فيه هذه الكائنات وهو احليوانية وجرد ، وجعل صفة                   
 . عامة هي احليوانية ، وهو ال حيتاج إىل دليل لوجود شواهده وجزئياته يف اخلارج 

 . ا شواهد وأمثلة جزئية ، وال من القضايا املركبة من قضايا أخرى أي ليس من القضايا اليت هل) ٢(
 ) . ٥٠ص (شرح األصفهانية البن تيمية ) ٣(
املطلق ضد املعني ، وهو ما دل على املاهية بال قيد ، كاحليوان واإلنسان وحنومها ، وال وجود للمطلق يف خارج                     ) ٤(

 . هن إنسان مطلق بل يوجد إنسان معني ، فالن وفالن الذهن بل ال يوجد إال معيناً ، فليس يف خارج الذ

= 
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ة أوقعتهم يف التناقض من جهة أخرى ، فهم يثبتون واجب الوجود عندما             وهذه القضي 
واجب وممكن ، وكل ممكن ال بد له من واجب ، ويف باب             : يقسـمون الوجود إىل قسمني    

الصفات يصفونه مبا جيعله عدما حمضاً غري قابل للوجود ، فيجمعون بني النقيضني ، وتصري               
  . )١(احدأقواهلم مستلزمة لوجوده وعدمه يف آن و

 ما معىن الصدور ؟ : الواحد ال يصدر عنه إال واحد : يقال ملن قال: ثالثاً 

أنـت ال تقصد به حدوثه عنه ، وال فعله له مبشيئته وقدرته ، إمنا تعين به لزومه له ،                    
ووجوبه به ، ويف الواقع ال يتصور شيء من املوجودات صدر عنه لوحده شيء  منفصل عنه                 

 . ل الرتاع غري ما تدعيه يف حم

ولـو أخذنا النار على سبيل املثال ، وهم قد ضربوا هبا املثل على أن الواحد ال يصدر                  
عـنه إال واحد ، فالنار يصدر عنها اإلحراق ، لكن هذا املثل ال يصح هلم ، وال يدخل يف                    
قضـيتهم ؛ ألن اإلحراق مل يصدر عن النار وحدها ، بل ال بد من احملل القابل لإلحراق ،                   

ذا بعض األجسام كالياقوت وحنوه ال حتترق ، ألا غري قابلة لالحتراق ، مث إن اإلحراق                وهل
لـه موانع متنعه ، فهو موقوف على ثبوت الشروط وانتفاء املوانع ، وهبذا مل يصر اإلحراق                 

 . صادراً عن النار باملعىن الذي أرادوه وهو لزومه لذات النار وعدم انفكاكه عنها 

                                 

واملطلـق بشرط اإلطالق هو املطلق بشرط كوا مطلقاً غري معني ، مبعىن أنه مطلق اشترط فيه لزوم اإلطالق وعدم                    =
رج التعـيني ، فهو هبذا أشد امتناعاً يف الوجود من املطلق ال بشرط ، ويشترك مع املطلق بال شرط يف عدم الوجود خا                      

بغية :  انظر فيما سبق  .  الذهن ،لكن املطلق بال شرط ميكن وجوده معيناً ، بينما املطلق بشرط ال ميكن وجوده أصالً                 
، ) ٧٨ص  (، احلدود األنيقة لألنصاري     ) ٥٢-٥١ص  (،شرح األصفهانية البن تيمية     ) ٤١٠ص  (املـرتاد البن تيمية     

 ) .٦٦٣ص (التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 
 ) .٥٢-٥٠ص (شرح األصفهانية البن تيمية : انظر فيما سبق ) ١(
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ملثل بالشمس يف شعاعها ، وهذا أيضاً ال يصح هلم ؛ ألنه إن كان              وكـذلك ضربوا ا   
مـرادهم ضـوء الشـمس القائم هبا فهذا صفتها وليس شيئاً منفصالً عنها كما يدعون يف                 

 . قضيتهم 

وإن كـان مرادهم الشعاع الصادر من الشمس املنعكس على األجسام ، فهذا ليس              
احملل القابل النعكاس الضوء عليه ،      الزمـاً لـذات الشمس ، بل هو موقوف على وجود            

 . )١(ومتوقف أيضاً على زوال موانعه من السحب والغيوم الكثيفة 

 للواحد ال يصدر عنه     :فقولك يف هذه القضية الكلية    ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
ـ إال واح   ،  واحد عنه إال  يقتضي احلكم على كل ما يتصور أنه واحد بأنه ال  يصدر           ،  د  ـ
وال يعلم صدق هذا السلب يف صورة معينة من صور هذه ، مل يتصـور هذا الصدور    فـإذا   

  .)٢( ‘‘فمن أين تعلم هذه القضية الكلية، القضية الكلية 

أن هذا القياس وهذه القضية الكلية ال تفيدهم أصالً ، ألنه ليس هلا مقصود وال         : رابعاً  
رتاع بدون تلك القضية مل حيتاجوا إليها ،        مـراد إال حمل الرتاع ، فإن علموا ثبوا يف حمل ال           

وإن مل يعلموا ثبوا يف ذلك املعني ، مل يعلموا صدق هذه القضية ، فلم تفدهم هذه القضية                  
 . يف كال احلالني 

إذ مطلوبه علم معني    ؛   فهذا القياس ال يفيدهم شيئاً    ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
فهم إن علموا   ،  هلا أصال إال ما يدعونه يف ذلك املعني         وتلك القضية ال مرد     ،  بقضـية كلية    

وإن مل يعلموا ثبوت احلكم     ،  ثـبوت احلكم لذلك املعني بدون تلك القضية مل حيتاجوا إليها            
  .)٣( ‘‘فال يفيد، للمعني بدون تلك مل يعلم صدق القضية عليه 

                                 
 ) .٥٣-٥٢ص (شرح األصفهانية البن تيمية : انظر فيما سبق) ١(
 ) .٥٣ص (املصدر السابق ) ٢(
 ) .٥٤ص (املصدر السابق ) ٣(
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بني وأصح يف   أنه ميكن معارضة قياسهم وقضيتهم الكلية بنقيضها ، وهو أ         : خامسـاً   
ليس كل واحد ال يصدر عنه إال واحد ، مبعىن أنه ليس يف             : القـياس من قضيتهم ، فلو قيل      

الوجود واحد يصدر عنه واحد ، لكان أصح يف العقل والقياس من قوهلم ؛ ألن  كل صادر                  
فهـو عـن اثـنني فصاعداً ، فال حادث من املخلوقات إال من أصلني كالولد بني أبوين ،                   

 . من النار واحملل والقابل وهكذا واإلحراق 

الواحد الذي ذكروه ال يصدر عنه شيء أصالً ، لكان أيضاً أصح يف             : وكـذا لو قيل     
 . العقل والقياس من قوهلم 

 ان أبني يف القياس    ـإذا عورضوا بنقيض ما قالوه ك     ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
بل كل صادر يف الوجود فهو عن اثنني        ،    ليس يف الوجود واحد يصدر عنه واحد       :فيقال هلم 
كالولد بني أبوين والتسخني والتدبري     ،  فال حادث عن املخلوقات إال عن أصلني        ،  فصاعدا  

، والشعاع املنبسط ال بد فيه من اثنني        ،  واإلحراق واإلغراق وغري ذلك ال بد فيه من اثنني          
 ال واحد  ليس كل  :قائلكان قول ال   واحد عنه يصدر ال فـإذا مل يكـن يف الوجود واحد       

 .أصح يف العقل والقياس من قوهلم  واحد عنه إال يصدر

لكان قوله أصح يف    ،  عنه شيء أصال     يصدر  الواحد الذي ذكروه ال    :بـل لـو قال     
 . العقل والقياس من قوهلم 

لكان قوله  ،  عنه شيء إال مع غريه       يصدر  الواحد الذي ذكروه ال    :وكـذلك إذا قيل   
بالصدور هو   إذ مقصودهم ؛  ذلك يقتضي أن يكون للرب شريك وولد        و،  أصح من قوهلم    

، دة عنه   ل إن العقول والنفوس متو    :وحقيقة قوهلم ،  وهذا هو التوليد العقلي     ،  اه  ـلـزومه إي  
  .)١( ‘‘ واملعلول هو القول بالتولد واملتولد عنهالِعلَّةوقوهلم ب

                                 
 ) .٥٤ص (شرح األصفهانية البن تيمية ) ١(
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صدر عنه واحد ، وعن ذلك الواحد صدر عقل         إن الواحد   : أم يقولون   : سادسـاً   
إن كان الصادر عنه واحداً من كل وجه ، فال يصدر عن هذا             : ونفـس وفلك ، فيقال هلم       

الـواحد إال واحد أيضاً ، فيلزم أن يكون كل ما يف العامل إمنا هو واحد عن واحد ، وهذه                    
 صدر عن األول ما فيه      مكابرة ، وإن كان يف الصادر األول كثرة ما بوجه من الوجوه فقد            

  . )١(كثرة ، ليس واحداً من كـل وجه ، فقد صدر عن الواحد ما ليس بواحد

الواحد البسيط الذي فرضوه إذا قدر وجوده يف ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا    
 أن الصادر األول عنه     :سواء قيل ،  اخلارج امتنع صدور املختلفات عنه بوسط أو غري وسط          

فإن كل ما يقدرونه يستلزم صدور األنواع       ،  أو قيل غري ذلك     ،  جهات  واحـد لـه ثالث      
فاجلمع بني  ،   صدور الكثرة عن الوحدة      :وإن شئت قلت  ،  املخـتلفة عـن الواحد البسيط       

  .مجع بني املتناقضني عنه إال  واحد وكونه واحدا بسيطا ال  يصدر، صدور الكثرة عنه 

ـ  وإذا ول كان القول فيها كالقول يف الكثرة        أن الكثـرة حصلت يف الصادر األ       :يل ق
-عن الواحد البسيط     يصدر  وجودية لزم أن   إن كانت أموراً  ،  الصـادرة عن املعلول األول      

عن  يصدر وإن كانت عدمية لزم أن     ،   واحد أكثر من  - واحد عنه إال  يصـدر  الـذي ال  
 .الواحد البسيط املوصوف بالسلوب أمور موجودة خمتلفة 

مع صدور هذه املختلفات عن املبدع يقتضي        واحد عنه إال  يصدر  الواحد ال  :فقوهلم 
، أو انتفاء كون املختلفات صدرت عنه بوسط أو بغري وسط           ،  انتفاء ما ذكروه من الوحدة      

فإنه ليس فوقه من العلل املختلفة ما       ،  ولـو مل يكن إال الفلك الثامن ذو الكواكب الكثرية           
وكذلك العقل العاشر يف كثرة ما حتته من األركان         ،  يوجب كثرة الكواكب اليت فيه عندهم       

  .)٢( ‘‘وغريها

                                 
 ) .١٧/٢٨٨(يخ اإلسالم  ضمن جمموع فتاوى ش-تفسري  سورة اإلخالص : انظر) ١(
 ) .٢٨٠-١/٢٧٩(الصفدية البن تيمية ) ٢(
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لو صدر عنه اثنان لكان مصدر هذا غري مصدر هذا ويلزم عنه تكثر             : قوهلم:سـابعاً   
 .الذات وتركيبها 

 : اجلواب عنه من وجهني 

 . )١(هذا مبين على شبهة التركيب وقد سبق الكالم عليها : يقال: األول

، فهم ال يصفون اهللا تعاىل       الفالسفةن هذه احلجة تتناقض مع مذهب       أ: يقال: الـثاين 
ليس بفلك وال كوكب وال مشس وال كذا وال كذا ، أو مبا ال              : إال بالسلب احملض فيقولون   

 . يتضمن إال السلب كاإلضافة اليت هي يف معىن السلب 

غري مصدر  ) ألف( لكان مصدر    لو صدر عنه اثنان ،    : وإذا كان ذلك كذلك فقوهلم      
ال يصح على مذهبهم ، ألن الفعل والصدور  أمر إضايف عندهم ، واإلضافة هي مبعىن                )  باء(

السـلب احملض ، فال يترتب عليها أمر ثبويت ، فال يلزم من ذلك تعدد جهات الصدور ، أو                   
  .)٢(تغاير احلقيقة ؛ ألا ال توجب وصفاً ثبوتياً

  وخالقاً  كونه علة ومبدعاً   :ليه مثل إضافات  إلا’’ : ه اهللا   يقـول شـيخ اإلسالم رمح     
 وإما أن ال يوجب ذلك     ،   يقوم به     ثبوتياً إما أن يوجب كون الفعل أمراً     ،   وحنو ذلك    وفاعالً

مور الثبوتية  ألنه موصوف با  أولزم  ،   قام به بطل نفيكم للصفات        ثبوتياً ن كان الفعل أمراً   إف
فلم يكن يف كثرة املفعوالت إال كثرة       ،    كان عدمياً  كن ثبوتياً وإن مل ي  ،  الـيت منها ربون     

وإذا كان كونه   ،   وكثرة العدميات ال توجب اتصافه بأمر ثبويت      ،  فعـال اليت هي عدمية      ألا
وحينئذ فال ميتنع كون    ،  وىل  أل كذلك بطريق ا   فكونه قابالً ،   فاعال عندكم ليس وصفا ثبوتياً    

 . )٣( وقابالً فاعالًيءالش

                                 
 . وما بعدها يف نقض شبهة التركيب ) ٦٤٣ص: (، وانظر ) ٣٧٠ص (الرد على املنطقيني البن تيمية : انظر ) ١(
 ) .٢١٦-٢١٥ص (املصدر السابق : انظر) ٢(
 .  لئال يكون فيه جهتان ، فذلك ينايف الوحدة عندهم هم مينعون كونه فاعالً وقابالً) ٣(
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كما جعلوا  ،   مور الوجودية عدماً  ألن هذا التناقض لزمهم لكوم جعلوا ا      أم  ومعلـو 
وأحقهم ،   كمل الفاعلني فعالً  أمث ادعوا ذلك يف     ،  نفس الفعل والتأثري ليس إال إضافة عدمية        

 .)١( ‘‘بالوجود التام من سائر املوجودات

 وإبطاله له ،    سفةوهبـذا ينتهي الكالم على رد شيخ اإلسالم رمحه اهللا على شبه الفال            
 .  ومذهبهم يف السببية وأنتقل بعد هذا إىل الكالم عن الصوفية

                                 
 ) .٢١٦ص (الرد على املنطقيني البن تيمية ) ١(



 

 

 

 الثا�ي الفصل

 السببية عند الصوفية

 وموقف ابن تيمية منهم

 :وفيه مباحث 

 . تقرير مذهبهم : املبحث األول 

 .بيان شبهتهم : املبحث الثا�ي  

 .رد شيخ اإلسالم عليهم : لث املبحث الثا
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 متهيد

 يف األسباب أقدم لذلك مبقدمة يسرية يف التعريف    قـبل الشـروع يف مذهب الصوفية      
 . ونشأا بالصوفية

 كلمة اختلف الباحثون يف اشتقاقها على أقوال كثرية ليس هذا حمل اإلطالة             الصـوفية 
 : فيها ، ومن أبرز ما قيل يف ذلك ما يلي 

 أا مشتقة من الصوف ؛ ألن القوم اشتهروا بلباس الصوف ، وهو غالب لباسهم                -١
 .  وهو رمز للذل والتواضع وخشونة العيش والزهد يف الدنيا 

 أـا نسبة إىل قبيلة صوفة ، وهي قبيلة كانت يف اجلاهلية قبل اإلسالم معروفون                -٢
والنسك ، وهذا مع أنه يستقيم لغة إال أنه ضعيف ؛ ألن غالب من تكلم هبذا اللفظ                 بالعبادة  

 . ال يعرف هذه القبيلة ، وال يرضى أن يكون مضافاً إىل قبيلة ال وجود هلا يف اإلسالم 

 ، وهذا القول ال    أـا نسبة إىل أهل الصفة الذين كانوا يف مسجد رسول اهللا              -٣
 . لنسبة إىل الصفة صفّي ، وليس صويف يستقيم من جهة اللغة ، فا

 أا نسبة إىل الصف املقدم بني يدي اهللا تعاىل ، وهذا القول ال يستقيم لغة أيضاً ،                  -٤
 . صفّي ، وليس صويف : ألنه يف النسبة إىل الصف يقال

 أـا  نسـبة إىل الصفاء ، لصفاء أرواحهم ، وهذا القول أيضاً ال يستقيم لغة ،                   -٥
 . ىل الصفاء صفائي ، وليس صويف فالنسبة إ
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،  إىل الفالسفة     أـا نسبة إىل سوفيا وهي احلكمة ، وهذا القول يرجع الصوفية            -٦
ة  كما سيأيت يف نشأ     ليسوا من الفالسفة   وهـذا أيضـاً ال يســتقيم ، ألن أوائل الصوفية          

 . )١(الصوفية

 ، أما بقية    والـذي يظهـر يل أن النسـبة إىل الصوف أصح ، وأنسب حبال الصوفية              
 كحال من ينسبهم إىل الصفا أو أهل الصفة ،          األقـوال فال ختلو من غلو ، إما مع الصوفية         
  . ووحدة الوجودوإما ضدهم كحال من ينسبهم إىل الفلسفة

هذا هو  الصوف هو نسبة إىل لباس  الصوفيةواسم’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا   
 إىل صوفة بن أد بن طاخبة قبيلة من         :وقيل،   إنه نسبة إىل صفوة الفقهاء       :وقد قيل ،  الصحيح  

ىل إ :وقيل،  ىل الصفا   إ :وقيل،  ل الصفة    إىل أه  :وقيل،  العـرب كانـوا يعـرفون بالنسك        
نه لو كان   إف،  قوال ضعيفة   أوهذه  ،   إىل الصف املقدم بني يدي اهللا تعاىل         :وقيل،  الصـفوة   
  .)٢( ‘‘ صوىف:ومل يقل، و صفى أو صفوى أ صفى أو صفائى :كذلك لقيل

 كان فيها من يسلك طريق       يف أوائل القرن الثاين يف البصرة ، فقد        وقد نشأت الصوفية  
عبادة بصرية ، : املـبالغة يف العـبادة والـزهد مما له فيه اجتهاد ، حىت اشتهروا بذلك فقيل         

ألحدهم صويف ، وليس : وهـؤالء نسـبوا إىل اللبسة الظاهرة ، وهي لباس الصوف ، فقيل     
 .ر احلال طريقهم مقيداً بلباس الصوف ، وال هم أوجبوا ذلك ، لكن أضيفوا إليه لكونه ظاه

                                 
/٢(، الرسالة القشريية للقشريي     ) ٢١ص(التعرف ملذهب أهل التصوف للكالباذي      : انظر فيما سبق من األقوال      ) ١(

، عوارف املعارف   ) ١٥٦ص  (يس البن اجلوزي    ، تلبيس إبل  ) ٢٧ص  (، حتقـيق ما للهند من مقولة للبريوين          ) ٥٥٠
ص (، مقدمة ابن خلدون     ) ٧-١٠/٦( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -، التحفة العراقية    ) ٥٩ص  (للسهروردي  

٤٦٧. ( 
 ) .١١/١٩٥( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ) ٢(
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واشتهر هذا االسم بعد القرون الثالثة املفضلة ، وانتسب إليهم طوائف من أهل البدع              
 :  ثالثة أصناف  ، مث تطور التصوف وتشعب وتنوع وصارت الصوفية)١(والزندقة

ؤالء الصواب   األوائل ومن على طريقهم ، وه      صـوفية احلقائق ، وهم الصوفية     : األول
فيهم أم جمتهدون يف طاعة اهللا كما اجتهد غريهم ، ففيهم السابق املقرب حبسب اجتهاده ،          
وفيهم املقتصد الذي هو من أهل اليمني ، ويف كال الصنفني من قد جيتهد فيخطئ ، وفيهم                 

 .من يذنب فيتوب أو ال يتوب 
 . ومن املنتسبني إليهم ظامل لنفسه ، عاص لربه 

إم مبتدعون خمالفون للسنة ، وهناك من       :  ذم هذه الطائفة مطلقاً ، وقالوا      وهناك من 
غـال فيهم وادعى أم أفضل اخللق وأكملهم بعد األنبياء ، والتحقيق ما قرره شيخ اإلسالم                

 . رمحه اهللا وهو ما ذكرته آنفاً من التفصيل يف أمرهم 

 ، وهؤالء   )٢(ف كاخلوانك صوفية األرزاق ، وهم الذين وقفت عليهم الوقو       : الـثاين 
ليسوا من أهل احلقائق ؛ ألن أكثر أهل احلقائق ال يتصفون بلزوم اخلوانك ، ويشترط فيهم                

 .العدالة الشرعية ، والتأدب بآداب الشرع ، والزهد يف فضول الدنيا 

صوفية الرسوم ، وهم املقتصرون على النسبة ، فهمهم يف اللباس واآلداب             : الـثالث 
 مبرتلة من اقتصر على زي أهل العلم وأهل اجلهاد ، ونوع ما             الء يف الصوفية  الوضعية ، وهؤ  

  . )٣(من أقواهلم وأعماهلم حبيث يظن اجلاهل حبقيقة أمره أنه منهم وليس منهم
                                 

 .كاحلالج وغريه ) ١(
املوضع : خونقاه أي : مجـع خانكاه ، وهي كلمة فارسية معناها بيت ، وقيل أصلها    : انك  خلـو ا) ٢(

واخلوانك حدثت يف اإلسالم يف حدود األربعمائة من سين اهلجرة ، وجعلت            . الـذي يأكل فيه امللك      
 ) .٢/٤١٤(املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واألمصار للمقريزي . لتخلي الصوفية فيها لعبادة اهللا تعاىل 

 ،  ١٤ ،   ٧ - ١١/٥( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -رسالة الصوفية والفقراء البن تيمية      : انظر فيما سبق    ) ٣(
٢٠-١٦. ( 
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 أشرع يف املقصود من هذا البحث ، وهو الكالم          الصوفيةبعد هذه املقدمة اليسرية يف      
 يف األسباب وأدلتهم والرد عليهم ، وسيكون الكالم يف ذلك مقسماً            الصوفيةعلـى مذهب    

 :إىل ثالثة مباحث 

  يف األسباب تقرير مذهب الصوفية: املبحث األول

 بيان شبه الصوفية : املبحث الثاين

  رد شيخ اإلسالم رمحه اهللا عليهم: املبحث الثالث 

 



 

 

 

 

 

 

 األول املبحث

 تقريـر مـذهب الصوفيـة

 يف السـببية
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 تقرير مذهب الصوفية يف السببية

 يف األسباب ، فإننا جند عندهم كثرياً من األقوال عـندما نـبحث يف مذهب الصوفية      
 تعدد طوائفهم    املختلفة ، واآلراء املتباينة ، واالجتاهات املتعددة يف هذا الباب ، ومرد هذا إىل             

وتـنوع مشارهبم ، واختالف املصادر اليت تعترب خلفية كالمية هلم ؛ وهلذا لن يكون الكالم                
علـيهم كـالكالم علـى فئة واحدة ذات رأي واحد كما يفعل بعض من كتب عنهم من       

 ، بل سـأتناوهلم باعتبارهم جمموعة طوائف ذات آراء متنوعة جتمعها دائرة            )١(املعاصـرين 
  .)٢(التصوف

من يوافق مذهب السلف يف األسباب ، واألخذ هبا ، وعدم االعتماد            : الطائفة األوىل   
علـيها ، وهـذا ينطبق على قسم من أوائلهم ومتقدميهم ممن مل خيلط التصوف بشيء من                 

 . الكالم والفلسفة 

وأمجع القوم على أن التوكل ال ينايف القيام        ’’ :  رمحه اهللا    ويقـول العالمـة ابن القيم     
  . )٣(‘‘باألسباب ، فال يصح التوكل إال مع القيام هبا ، وإال فهو بطالة وتوكل فاسد 

 يف األسباب ، وهم جمموعة كبرية من        من يوافق مذهب األشاعرة    : الطائفـة الثانية  
 ، فال يرون لألسباب فعالً وال تأثرياً بوجه ما ؛ ألنه ال فاعل يف احلقيقة                متأخـري الصوفية  

عـندهم إال اهللا تعـاىل وحده ، وكل ما سواه فليس له فعل أو تأثري ، وسيأيت التفصيل يف                    
 . يف الفصل اخلاص بذلك مذهب األشاعرة

                                 
كما فعل الشيخ عبدالرمحن الوكيل يف كتابه هذه هي الصوفية ، ومثله حممود القاسم يف كتابه الكشف عن حقيقة                   ) ١(

 . الصوفية وغريهم 
، فقد ذكرهم حتت مسمى  النساك وذكر        ) ٢٨٨ص( علماء الفرق القدماء كاألشعري يف املقاالت        وهذا ما فعله  ) ٢(

) ٥/٩٧(ومساهم الروحانية ، وابن حزم يف الفصل        ) ٩٣ص(هلـم طوائـف عديدة ، وكذلك امللطي يف التنبيه والرد            
 والفخر الرازي يف اعتقادات     ذكرهم حتت عنوان ذكر شنع لقوم ال تعرف فرقهم ، وحتت هذا العنوان ذكر الصوفية ،               

 . ومساهم الصوفية ، وكل هؤالء جعلوا الصوفية أصنافاً متعددة ) ٧٢ص(فرق املسلمني واملشركني 
 ) .٢/١٢١(مدارج السالكني البن القيم ) ٣(
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وعند أهل املعرفة أن ال فاعل حقيقة إال اهللا عز وجل ؛            ’’  : )١(يقول أبو طالب املكي   
  .)٢(‘‘ألن حقيقة الفاعل هو الذي ال يستعني بغريه بآلة وال سبب 

،  تلبيس احلق بالكون على أهل التفرقة     ’’ :  يف بيان أحد معاين التلبيس       ويقول اهلروي 
، بالوسائط   وتعليقه املعارف ،  باب واألماكن واألحايني    ـوهـو تعلـيقه الكـوائن باألس      

فأخفى ،  واملثوبة بالطاعات   ،  واالنتقام باجلنايات   ،  واألحكام بالعلل   ،  والقضـايا باحلجج    
  .)٣(‘‘ويظهران السعادة والشقاوة  ، يوجبان الوصل والفصل الرضى والسخط اللذين

باط األسباب مبسبباا تلبيس من اهللا تعاىل على الناس ؛ ألنه ال فاعل             وهذا معناه أن ارت   

 $uΖ:  يف هذا الباب بقوله تعاىل     يف احلقيقة إال اهللا تعاىل وحده ، وهلذا استشهد اهلروي          ó¡ t6n=s9 uρ 

ΟÎγøŠn=tæ $̈Β šχθÝ¡ Î6ù=tƒ )٥()٤( . 

أنه سبحانه   ووجه هذا التلبيس  ’’ :  مراده بعدما انتقده فيقول    ويشرح العالمة ابن القيم   
لبس احلق  ف،  أضـاف األفعال الصادرة عن حمض قدرته ومشيئته إىل أسباب وأزمنة وأمكنة             

فنسبها أهل التفرقة   ،  سـبحانه على أهل التفرقة حيث علق الكوائن وهي األفعال باألسباب            
وأهل التفرقة  ،  ففي احلقيقة ال فعل إال هللا       ،  وعمـوا عن رؤية احلق سبحانه       ،  إىل أسـباهبا    
 .وفعلت النار ، وفعل اهلواء ، اء ـوفعل امل، ويقولون فعل فالن ، جيهلون ذلك 

                                 
حممـد بن علي بن عطية احلارثي املكي ، أبو طالب ، أحد شيوخ الصوفية ، سكن مكة ونسب إليها ، كان من                       ) ١(
سري أعالم  : انظر.  هـ   ٣٨٦اع أيب احلسن بن سامل شيخ الساملية ، ونقلت عنه بعض العبارات البدعية ، تويف سنة                 أتب

 ) .٦/٢٧٤(، األعالم للزركلي ) ٣/١٢٠(، شذرات الذهب البن العماد ) ١٦/٥٣٦(النبالء للذهيب 
 ) .٢/١٣(قوت القلوب أليب طالب املكي ) ٢(
 ) .٤٥ص (منازل السائرين للهروي ) ٣(
 ) .٩(سورة األنعام آية رقم ) ٤(
 ) .٤٥ص (منازل السائرين للهروي : انظر ) ٥(



    ٦٧١        تقرير مذهب الصوفية يف السببية ______________________________  _________________

 

، بحانه املعارف بالوسائط وهي األدلة السمعية والعقلية والفطرية         ـليقه س وكذلك تع 
وتعلـيقه املسـموعات واملبصرات وامللموسات بآالا وحواسها من السمع والبصر والشم            

 وعندها ال هبا  ،  وهو سبحانه اخلالق لتلك اإلدراكات مقارنة هلذه احلواس         ،  والذوق واللمس   
،  سبحانه قادر على خلق هذه املعارف بغري هذه الوسائط           وهو،  وال بقـوى مـودعة فيها       
الذي ال فعل يف    ،   الوسائط عن إله قادر سبحانه حقيقة        )١(]فهذه[فحجـب أهـل التفرقة      

وغيبتهم هبا  ،   أضلهم بشهودهم األسباب     :فكأنه لبس على أهل التفرقة أي     ،  احلقيقة إال له    
  .)٢(‘‘ه ـعن

 معاينة االضطرار فال ترى عمالً    : والدرجة الثانية   ’’ :  يف مقام التفويض   ويقول اهلروي 
  .)٣(‘‘  حامالًوال سبباً،   مهلكاًوال ذنباً،  منجياً

، ضرورته التامة إىل اهللا     أي يعاين فقره وفاقته و    ’’ :  كالمة فيقول  ويشـرح ابن القيم   
فنجاته إمنا  ،  حبيث إنه يرى يف كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة وفاقة تامة إىل اهللا                

  .هي باهللا ال بعمله

، فإن أراد به  أن هالكه باهللا ال بسبب ذنوبه             ،   ‘‘   مهلكاً وال ذنباً ’’ :وأمـا قـوله     
ضل اهللا وسعته ومغفرته ورمحته ومشاهدة شدة       أن ف  وإن أراد به  ،  فباطل معاذ اهللا من ذلك      

فإن افتقاره وفاقته وضرورته متنعه من ،   مهلكاًضرورته وفاقته إليه  يوجب له أن ال يرى ذنباً
إذ صاحب هذا املقام ال يصر على       ،  اهلـالك بذنـوبه بل متنعه من اقتحام الذنوب املهلكة           

 .أهل املعرفة وهو من مشاهد ، فهذا حق ، ذنوب لكه وهذا حاله 

                                 
 .هبذه : كذا باألصل ولعلها ) ١(
 ) .٣/٤١٣(مدارج السالكني البن القيم ) ٢(
 ) .١٧ص (منازل السائرين للهروي ) ٣(



    ٦٧٢        تقرير مذهب الصوفية يف السببية ______________________________  _________________

 

ال األسباب ، أن احلامل له هو احلق تعاىل   يشهد:أي‘‘   حامالً وال سـبباً  ’’ :وقـوله 
  .)١( ‘‘فإنه وإياها حمموالن باهللا وحده، اليت يقوم هبا 

إليه ابن   أنه يقصد املعىن الباطل الذي أشار        وممـا يظهر من خالل تأمل كالم اهلروي       
 رمحه اهللا ، وهذا يأيت متسقاً مع مذهبه يف أنه ال فاعل إال اهللا ، وقد تقدم نص كالمه                    القيم

 .يف ذلك ملا تكلم عن التلبيس 

وأما الثالث فهو الذي    ’’  :  رتبة الثالثة من التوحيد عنده       يف شرح امل   )٢(ويقول الغزايل 
دون تفصيله الذي ال حيتمله       فلنذكر منه القدر الذي يرتبط التوكل به      ،   عليه التوكل    يبىن

وأن كل موجود   ،  وحاصله أن ينكشف لك أن ال فاعل إال اهللا تعاىل           ،  أمثال هذا الكتاب    
، وفقر إىل غري ذلك مما ينطلق عليه اسم         من خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغىن         

وإذا انكشف لك هذا مل تنظر      ،  فاملنفرد بإبداعه واختراعه هو اهللا عز وجل ال شريك له فيه            
فإنه الفاعل  ،  وعليه اتكالك   ،  وبه ثقتك   ،  واليه رجاؤك   ،  بل كان منه خوفك     ،  ىل غريه   إ

م بتحريك ذرة من ملكوت     وما سواه مسخرون ال استقالل هل     ،  على االنفراد دون غريه     
 أمت من   وإذا انفتحت لك أبواب املكاشفة اتضح لك هذا اتضاحاً          ،   السموات واألرض 

   .)٣(‘‘املشاهدة بالبصر 

 ما هو رأي هذه الطائفة يف مسألة العمل واألخذ باألسباب ؟ : فإن قيل

ن باألخذ  أن يقال هذه الطائفة هلا تفصيل دقيق يف هذه القضية ، فال يأمرو            : فاجلواب  
باألسـباب مطلقاً ، وال ينهون عن ذلك مطلقاً ؛ ألن العبد عندهم مير مبنازل معينة يف سريه                  

                                 
 ) .١٤٨-٢/١٤٧(مدارج السالكني البن القيم ) ١(
 هـ   ٤٥٠، ولد سنة    متكلم أشعري   الغزايل الطوسي ، أبوحامد ، فيلسوف متصوف        حممـد بن حممد بن حممد       ) ٢(

، ) ١٧/١٢٥(املنتظم البن اجلوزي : انظر.  هـ   ٥٠٥تويف سنة   ،  صنف مصنفات كثرية    و عـدة بلدان ،   رحـل إىل    
 ) .٧/٢٢(، األعالم للزركلي ) ١٢/١٧٣(البداية والنهاية البن كثري 

 ) .٤/٢٦٣ (إحياء علوم الدين للغزايل) ٣(



    ٦٧٣        تقرير مذهب الصوفية يف السببية ______________________________  _________________

 

إىل احلق جل شأنه ، وكل مرتلة هلا أحكامها ؛ وهلم يف ذلك تفاصيل مطولة سوف أشري إيل                  
 . بعضها بصورة جمملة 

 السائرين ، ويعده    ولـنأخذ على سبيل املثال التوكل على اهللا تعاىل ، وهو أحد منازل            
 ، وهو عندهم على ثالث      )١( من أصعب منازل العامة ، وأوهى السبل عند اخلاصة         اهلـروي 
 :درجات 

مرحلة التوكل مع األخذ باألسباب ، لكن األخذ هبا ليس لكوا            : الدرجـة األوىل  
 شغل النفس باألسباب ، ونفع النفس والناس بالعمل         أسباباً تفضي إىل املراد منها ، بل ألجل       

 .واالكتساب ، وستر احلال واملقام واالبتعاد عن الدعوى فيهما  

ومعاطاة السبب  ،   التوكل مع الطلب     :الدرجة األوىل ’’ :  يف التوكل    يقـول اهلروي  
  .)٢( ‘‘ترك الدعوىو، ونفع اخللق ، على نية شغل النفس 

وال يترك  ،  إن صاحب هذه الدرجة يتوكل على اهللا        ’’ :  هذا فيقول    ويشرح ابن القيم  
 األسباب بل يتعطاها على نية شغل النفس بالسبب خمافة أن تفرغ فتشتغل باهلوى واحلظوظ              

، ال سيما إذا كان الفراغ مع حدة الشباب         ،  نفعها شغلته مبا يضره     فإن مل يشغل نفسه مبا ي     
 : وتوايل الغفالت كما قيل، وميل النفس إىل اهلوى ، وملك اجلدة 

 )٣(مفسدة للمرء أي مفسدة إن الشباب والفراغ واجلدة 

                                 
، وقد عقب عليه ابن القيم يف ذلك ، وبني أن التوكل من أجل السبل وأفضلها                 ) ١٧ص  (منازل السائرين   : انظر) ١(

 ) .٢/١٣٢(مدارج السالكني : انظر. وأعظمها قدراً 
 ) .١٧ص (منازل السائرين للهروي ) ٢(
 يقال إن فيها أربعة آالف مثل ، ومل أجدها يف           هـذا بيت من قصيدة أليب العتاهية تسمى األرجوزة ذات األمثال          ) ٣(

 )  .٤/٤٠(ديوانه والبيت يف األغاين أليب الفرج األصفهاين 



    ٦٧٤        تقرير مذهب الصوفية يف السببية ______________________________  _________________

 

فيحصل له نفع   ،  ونفع الناس بذلك    ،  ويكون أيضا قيامه بالسبب على نية نفع النفس         
  .ع غريهنفسه ونف

 فإنه إذا اشتغل بالسبب ختلص من إشارة اخللق إليه          :وأمـا تضمن ذلك لترك الدعوى     
فالسبب ستر حلاله ومقامه وحجاب مسبل      ،  املوجب لدعواه   ،  املوجـبة حلسن ظنه بنفسه      

  .)١( ‘‘عليه

 وقرر أن األسباب فيها فوائد أجل من هذه الثالث ،            هنا وقـد عقب عليه ابن القيم     
ففيها فائدة أجل من هذه ،  هبا  إذا كانت األسباب مأموراً:فـيقال ’’ : يقـول رمحـه اهللا    

وهي القيام  ،  وهذه مقصودة قصد الوسائل     ،  وهـي املقصـودة بالقصد األول       ،  الـثالث   
وبه ، وأنزلت ألجله الكتب ، وأرسلت به الرسل   ،  بالعـبودية واألمـر الذي خلق له العبد         

 فالقيام باألسباب املأمور هبا  حمض       ،وله وجدت اجلنة والنار     ،  قامـت السموات واألرض     
وترتب عليه الثواب   ،  وحـق اهللا علـى عبده الذي توجهت به حنوه املطالب            ،  العـبودية   
  .)٢(‘‘والعقاب 

 تعاىل ، لتصحيح    ترك وإمهال بعض األسباب مع التوكل على اهللا        : الدرجـة الثانية  
التوكل بامتحان النفس ، مبعىن أنه يترك بعض األسـباب لكي يقوى توكله على اهللا تعاىل ،                

 . وال يبقى يف قلبه انصراف إىل غريه 

وغض ،   التوكل مع إسقاط الطلب      :والدرجة الثانية ’’ :  يف التوكل    يقـول اهلـروي   
وتفرغا إىل حفظ   ،  وقمع تشرف النفس    ،  اجتهادا يف تصحيح التوكل     ،  ن السبب   العـني ع  
 .)٣( ‘‘الواجبات

                                 
 ) .١٣٦-٢/١٣٥(مدارج السالكني البن القيم ) ١(
 ) .٢/١٣٦(املصدر السابق ) ٢(
 ) .١٧ص (منازل السائرين للهروي ) ٣(



    ٦٧٥        تقرير مذهب الصوفية يف السببية ______________________________  _________________

 

أي من اخللق ال من     : مع إسقاط الطلب    : قوله  ’’ :  يف شرح كالمه     يقول ابن القيم  
 ..... احلق ، فال يطلب من أحد شيئاً 

أنه يعرض  معناه  :  ‘‘ اجتهادا يف تصحيح التوكل   ،  وغض العني عن السبب     ’’: وله  وق
 ألن املتعاطي للسبب قد يظن أنه       ؛لتصحيح التوكل بامتحان النفس     ؛  عن االشتغال بالسبب    

فإذا أعرض عن السبب صح له التوكل ، ومل حيصله لثقته مبعلومه ، ل التوكل صَّح. 

وكثري منهم كان يدخل    ،  وم من العباد والسالكني     وهـذا الـذي أشار إليه مذهب ق       
، وهلم يف ذلك حكايات مشهورة      ،   يف التوكل    ويرى محل الزاد قدحاً   ،  الـبادية بـال زاد      

  .)١(‘‘وإال فدرجتهم ناقصة عن العارفني ، وهؤالء يف خفارة صدقهم 

تغرب هذا  ترك بعض األسباب القلبية ، كترك التوكل مثالً ، وقد يس           : الدرجة الثالثة 
األمر ، لكن له عندهم توضيح ، ومرادهم به أن العبد مىت قطع األسباب والطلب ، وتعدى                 
تلك الدرجتني ، فتوكله فوق توكل من قبله ، فيحتاج إىل أن يعرف حقيقة التوكل ، لكي                 

 .يتخلص من علته 

ناع ومعـرفة حقيقة التوكل تكون بأن يعلم أن ملك اهللا تعاىل لألشياء ملك عزة وامت              
وقهـر متـنع أن يشاركه فيه مشارك ، واملتوكل يرى أن له شيئاً قد وكل احلق فيه ، وهذا                    

 .خمالف حلقيقة األمر ؛ ألنه ليس ألحد مع اهللا شيئاً 

مباذا وكلت ربك ؟ أفيما له وحده ؟ أو لك          : فمـن جعـل اهللا تعاىل وكيالً يقال له          
 وحدك ؟ أو بينكما ؟ 

                                 
 ) .١٣٩-١٣٨ ، ٢/١٣٦(مدارج السالكني البن القيم ) ١(



    ٦٧٦        تقرير مذهب الصوفية يف السببية ______________________________  _________________

 

 فكيف توكله فيما ليس لك منه شيء البتة ؟ أما الثاين            وكلـها ممتـنعة ، أما األول ،       
  .)١(والثالث فواضح امتناعهما

وهـذا معناه أن العبد يصل إىل مرحلة ال يتوكل فيها على اهللا تعاىل ؛ ألنه شهد ملك                  
اهللا تعـاىل لألشـياء ملكية متنع أن يشاركه فيها مشارك ، فكيف يفوض العبد ربه فيما هو          

 .  لعبد منه شيء ملك لربه ، وليس ل

التوكل مع معرفة التوكل ، النازعة إىل       : الدرجة الثالثة ’’ :  يف التوكل    يقـول اهلروي  
اخلـالص من علة التوكل ، وهي أن يعلم أن ملكة احلق تعاىل لألشياء هي ملكة عزة ، ال                   

أن يعلم العبد أن    : فإن من ضرورة العبودية     يشـاركه فيها مشارك ، فيكون شركته إليه ،          
  .)٢(‘‘احلق سبحانه هو مالك األشياء وحده 

 رأي آخر وتقسيم وتفصيل خمتلف يف العمل واألخذ باألسباب ، فهو يقسمها             وللغزايل
 :  أقسام باعتبار إفضائها إىل املطلوب ومنافاا للتوكل إىل ثالثة

 مبشيئة اهللا تعاىل    -أســباب مقطـوع هبا ، وهي اليت ارتبطت مبسـبباا           : األول
 ارتباطاً مطرداً ال يتخلف كما لو كان الطعام موضوعاً بني يديك وأنت جائع              -وتقديـره   

حمـتاج ، فال مانع أن متد يدك إليه لتأكله ، وهذا ال ينايف التوكل ، لكن عليك أن تعلم أن                     
ىل خلق هذا الطعام واليـد واألسنان وقوة احلركة ، وأنه هو الذي يطعمك ويسقيك               اهللا تعا 

 . وعلى قلبك أن يكون اعتماده على فعل اهللا تعاىل ال على اليد والطعام 

أسباب غالبة ، وهي اليت ليست متيقنة ، لكن الغالب أن املسببات ال حتصل              : الـثاين 
 وهذا كالذي يفارق األمصار ويسافر يف البوادي        بـدوا ، واحتمال حصوهلا بدوا بعيد ،       

 .اليت ال يطرقها الناس إال نادراً ، ويكون سفره من غري اصطحاب زاد 

                                 
 ) .١٤٢-٢/١٤١(مدارج السالكني البن القيم : انظر فيما سبق ) ١(
 ) .١٧ص (منازل السائرين ) ٢(



    ٦٧٧        تقرير مذهب الصوفية يف السببية ______________________________  _________________

 

فهذه ليست شرطاً يف التوكل ، وال يزول التوكل بفعلها بعد أن يكون االعتماد على               
ت املتوكلني   فضل اهللا تعاىل ال على الزاد ، وترك هذه األسباب جائز ، وهو من أعلى مقاما               

 :  القدماء ، وجلوازه شرطان وكان يفعله بعض الصوفية

أن يكون الرجل قد راض نفسـه وجاهدها وسواها على الصرب عن الطعام            : أحدمها
أســبوعاً وما يقاربه ، حبيث يصرب عنه بال ضيق قلب وتشوش خاطر وتعذر يف ذكر اهللا                 

 . تعاىل 

 يقوى على التقوت باحلشيش ، ومـا يتفق من األشياء          أن يكـون حبـيث    : اآلخـر 
 .اخلسيسة 

أسـباب يتوهم إفضاؤها إىل املسببات من غري ثقة ظاهرة ، وذلك كالذي             : الـثالث 
يستقصي يف التدبريات الدقيقة يف تفصيل االكتساب ووجوهه ، كما حيصل من غالب الناس              

 ينايف التوكل ، وخيرج     وهذا عند الغزايل  يف احلـيل الدقيقة املباحة الكتساب  املال املباح ،           
 .  العبد عن مجيع درجاته 

 : ويقسم الناس الذين يأخذون باألسباب إىل أقسام 

 الذين يتجولون يف البوادي بغري زاد       خاصة اخلاصة ، وهو مقام كبار الصوفية      : األول  
فضل اهللا تعاىل عليه يف تقويتهم على الصرب أسـبوعاً وما فوقه ، أو تيسري حشيش هلم                 ثقة ب 

 . أو قوت ، أو تثبيتهم على الرضا باملوت إن مل يتيسر هلم شيء من ذلك 

اخلاصة ، وهو أقل من األول كالذي يقعد يف بيته ، أو يف مسجد ، ولكنه يف                 : الثاين  
ك للكسب واألسباب ، معول على فضل اهللا تعاىل يف          القـرى واألمصار ، فهذا متوكل تار      

تـدبري أمره من جهة األسباب اخلفية ، وهو بقعوده يف األمصار متعرض ألسباب الرزق ،                
وهـذا ال يـبطل توكله إذا كان نظره إىل اهللا تعاىل الذي يسخر األسباب ، فيسخر سكان                  

 .ذلك البلد إليصال رزقه إليه 



    ٦٧٨        تقرير مذهب الصوفية يف السببية ______________________________  _________________

 

رج ويكتسب اكتساباً مباحاً ، وهذا ال خيرج عن التوكل          العامة ، وهو من خي    : الثالث
بشرط أن ال يكن منه طمأنينة إىل نفسه وكفايته وقوته وجاهه وبضاعته ؛ ألن اهللا تعاىل قد                 
يهلك ذلك كله يف حلظة ، بل يكون نظره إىل اهللا عز وجل الكفيل احلق حبفظ ذلك كله ،                   

 . وتيسري أسبابه له 

  يقعد يف بيته أو خيرج ويكتسب ؟ فإن قيل أيهما أفضل أن

 عن هذا بالتفصيل ، فيقرر أنه إذا كان بقعوده يتفرغ للعبادة والذكر ،              جيـيب الغزايل  
وكسب الرزق يشوش عليه ، ونفسه ال تستشرف إىل الناس بانتظار من يدخل عليه فيحمل               

 . لقلب يف الصرب واالتكال ، فهذا القعود له أوىل إليه شيئاً ، فيكون قوي ا

وإن كان يضطرب قلبه يف البيت ، ويستشرف قلبه إىل سؤال الناس ، فهذا الكسب له            
  . )١(أوىل

من يوافق املالحدة والزنادقة يف األسباب ، فيلغي التكاليف الشرعية           : الطائفة الثالثة 
 عمن بلغ مرتبة يف العبادة والتصوف ،        -  وهي األسباب الشرعية   -مـن األوامر والنواهي     

 . بزعم أنه بلغ اليقني ، وشهد اإلرادة ، فال حاجة له إىل العبادة 

وهـذه الطائفـة ظهرت قدمياً ، وكتب عنها علماء الفرق واملقاالت ، ولكنها منت               
 .وازدهرت قبل ويف زمن شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

                                 
 ) .٢٨٥-٤/٢٨٢(إحياء علوم الدين للغزايل : انظر فيما سبق ) ١(



    ٦٧٩        تقرير مذهب الصوفية يف السببية ______________________________  _________________

 

ويف النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ هبم إىل         ’’  : )١( يقـول أبو احلسن األشعري    
منــزلة تزول عنهم العبادات ، وتكون األشـياء احملظورة على غريهم من الزنـا وغريه              

  .)٢(‘‘مباحات هلم 

زعموا أنه ينبغي للعباد أن يدخلوا يف        انيةالروح ومنهم صنف من  ’’  : )٣(ويقول امللطي 
، ومحلها على املكروه    ،   )٤(بقة من تضمري أنفسهم   ـمضمار امليدان حىت يبلغوا إىل غاية الس      

كأكل األراذلة    وإن أكل الطيبات    ،  وتتمىن يفإذا بلغت تلك الغاية أعطى نفسه كل ما تشته        
فإذا ،  ن العسل واخلل عنده مبرتلة      وكا،  وكان الصرب واخلبيص عنده مبرتلة      ،  مـن األطعمة    

  .)٥( ‘‘كان كذلك فقد بلغ غاية السبقة وسقط عنه تضمري امليدان واتبع نفسه ما اشتهت

وأصـل مـذهب هؤالء أم ظنوا أن غاية العبد توحيد الربوبية والفناء فيه ، ولذلك                
 خروج ذرة من    قرروا أن من شهد الربوبية ، ورأى مشول احلكم الكوين وإحاطته هبا ، وعدم             

هذا العامل عنه ، فإنه يزول عنه استقباح شيء من األفعال ، ويشهدها كلها طاعات لألقدار                
إن كنت عصيت األمر فقد أطعت اإلرادة       : واملشـيئة ، ولسـانه يقول يف مثل هذه احلالة         

 . للرمحن ، ومن هنا يقولون بسقوط التكاليف عنهم ألم شهدوا اإلرادة 

ومنهم صنف يدعون التحقيق واملعرفة فيزعمون      ’’ : م رمحه اهللا    يقول شيخ اإلسـال  
،  خملوقة   هفعالأما من شهد أن     ، أ   صنعاً هثبت ل أ و  فعالً ه الزم ملن شهد لنفس    يمر والنه ألن ا أ

                                 
 هـ وتلقى مذهب املعتزلة     ٢٦٠أبـو احلسن علي بن إمساعيل بن أيب بشر األشعري من أهل البصرة ولد هبا سنة                 ) ١(

.  هـ   ٣٢٤، وهو مؤسس مذهب األشاعرة  تويف سنة             رجع إىل مذهب السلف    مثيهم مث تاب وصار كالبياً      وتقدم ف 
  .)٤/٢٦٣(األعالم للزركلي ، ) ٢/٢٤٥ (، طبقات الشافعية البن السبكي) ٢٣١ص (الفهرست للندمي : انظر

(سالم رمحه اهللا يف منهاج السنة       ، وقد نقل هذا النص أيضاً شـيخ اإل       ) ٢٨٩ص  (مقاالت اإلسالميني لألشعري    ) ٢(
٢/٦٢٣. ( 
حممـد بـن أمحــد بن عبدالرمحن امللطي ، أبو احلسني الشـافعي العسقالين ، عامل وفقيه شافعي ، تويف سنة                    ) ٣(

 ) .٥/٣١١(، األعالم للزركلي ) ٢/١١٢(طبقات الشافعية الكربى البن السبكي : انظر.  هـ ٣٧٧
 ) .٩٤ص (التنبيه والرد للملطي . هلزال والضعف محلها على ا: تضمري أنفسهم ) ٤(
 ) .٩٥-٩٤ص (التنبيه والرد للملطي ) ٥(



    ٦٨٠        تقرير مذهب الصوفية يف السببية ______________________________  _________________

 

 هنإف،  كما حترك سائر املتحركات     ،   ه هو املتصرف في   ن اهللا أو،  نـة جمـبور على ذلك       أو  أ
 .والوعيد  والوعد ي األمر والنههيرتفع عن

ـ وق  ن اخلضر أحدهم  أ ويزعم   ،عنة  التكليف     سقط رادةإل من شهد ا   :د يقولـون  ـ
 بني العامة واخلاصة الذين شهدوا      ونفهؤالء ال يفرق  ،  رادة  إل ا هلشهود التكليفه  عن سـقط 

وقد ،   يدبر مجيع الكائنات     هنأو،  ن اهللا خالق أفعال العباد      أفشـهدوا   ،  احلقـيقة الكونـية     
عمن يؤمن   التكليف  يسقطون الف،    شهوداً ه وبني من يرا   يعلم ذلك علماً  يفـرقون بني من     

ال جيعلون  ؤالء  وه،   الً أص الً فع هيرى لنفس ال  ف،   هيشهد ولكن عمن ،   فقط   هبـذلك ويعلم  
 .ه على هذا الوج  من  التكليفاجلرب وإثبات القدر مانعاً

  .)١( ‘‘لتوحيدىل التحقيق واملعرفة واإ هذا طوائف من املنتسبني يفوقد وقع 

وفيهم من  ،  هؤالء كثريون يف الناس     ’’ : ويقـول يف موضـع آخر عن هذه الطائفة          
ـ   إن  :ويقول،   أنـه من اخلاصة العارفني أهل التوحيد الذين فنوا يف توحيد الربوبية              ييدع

ويقول ،  ن حسنة ومل يستقبح سيئة      ـ يف شهود توحيد الربوبية مل يستحس      العـارف إذا فين   
 ؛  التكليف عنه سقط  اخلضر إمنا  :ويقول بعضهم ،  عنه األمر    سقط هد اإلرادة  من ش  :بعضهم

بل ،   والفقراء   الصوفيةوهذا الضرب كثري يف متأخري الشيوخ والنساك و       ،  ألنه شهد اإلرادة    
   .)٢(‘‘مراء والعامة ألويف الفقهاء وا

 شيء من هذا ، فإنه رويومل أقـف على مصنف ألحد هؤالء ، لكن وقع يف كالم اهل  
أن مشاهدة اِحلكَم مل    : واللطيفة الثالثة   ’’ : يقول يف باب التوبة يف املنازل يف لطائف التوبة          

  .)٣(‘‘تدع له استحسان حسنة وال استقباح سيئة لصعوده من مجيع املعاين إىل معىن اِحلكم 

                                 
 ) ١٦٦-١٠/١٦٥( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -العبودية ) ١(
 ) . ٣/٧٦(منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ٢(
 ) .٧ص (منازل السائرين ) ٣(



    ٦٨١        تقرير مذهب الصوفية يف السببية ______________________________  _________________

 

 استحسان    فهذا الكالم األخري ظاهره يبطل       ’’: فقال القيموقد عقب عليه ابن     
بل ،  هذا واستقباح هذا      والشرائع كلها مبناها على  استحسان     ،  واستقباح القبيح     احلسن

ا ازدادت معرفته   وكلم،   للقبيح    للحسن واستقباحاً  مشاهدة احلكم تزيد البصري استحساناً    
، فإنه يوافق يف ذلك ربه ورسله       ،    حه استحسانه واستقبا  يباهللا وأمسائه وصفاته وأمره قو    

، يف ذلك موافقا لألمر       )١(وقد كان شيخ اإلسالم   ،    ىومقتضى األمساء احلسىن والصفات العل    
 املتقدم  وكالمه،  وغضبه هللا وحلدوده وحمارمه ومقاماته يف ذلك شهرية عند اخلاصة والعامة            

، بني يف رسوخ قدمه يف استقباح ما قبحه اهللا واستحسان ما حسنه اهللا وهو كاحملكم فيه                  
  .  )٢( ‘‘وهذا متشابه فريد إىل حمكم كالمه

 : يف اآليت وختاماً أوجز مذهب الصوفية

 ، ففيهم من يوافق      علـى مذهب واحد يف مسألة األسباب       ليسـت الصـوفية   : أوالً  
 . السلف ، وفيهم من يوافق املتكلمني ، وفيهم من يوافق املالحدة الزنادقة 

من يوافق املتكلمني منهم ، يرون أن ال فاعل إال اهللا تعاىل وحده ، واألسباب               :  ثانياً  
 . ال تأثري هلا يف احلقيقة 

مبتدئني يف سلوك   ويف جانـب العمل واألخذ باألسباب ، يقررون األخذ باألسباب لل          
الطريق ، وترك وإمهال بعضها للمتوسطني واملتقدمني يف السلوك ، على تفصيل دقيق سبقت              

 . اإلشارة إليه 

من يوافق املالحدة الزنادقة ، فهؤالء يقررون ترك األسباب الشرعية وسقوط           : ثالـثاً   
 .وامر والنواهي التكاليف يف مراحل معينة ، فيصل عندهم العبد إىل مرتلة تسقط فيها األ

                                 
 . تيمية املقصود بشيخ اإلسالم هنا اهلروي وليس ابن ) ١(
مث نقل ابن القيم رمحه اهللا يف نفس املوضع شرح أيب العباس أمحد بن              ) . ٣٢-٣١ص  (شـفاء العليل البن القيم      ) ٢(

 .إبراهيم الواسطي لكالم اهلروي السابق مبا يناسب مذهب السلف 



    ٦٨٢        تقرير مذهب الصوفية يف السببية ______________________________  _________________

 

 من األسباب ، ولكن ما هي شبهتهم اليت يعتمدون عليها هذا موجز ملوقف الصوفية
 يف أقواهلم تلك ؟

. هذا ما سوف أناقشه يف الفصل القادم إن شاء اهللا تعاىل 



  

 

 

 

 

 

 الثا�ي املبحث

 بيـان شـبه الصوفيـة

 يف السببية



    ٦٨٤  بيان شبه الصوفية يف السببية   ___________________________________________________  

 

 ة بيان شبه الصوفية يف السببي

 اليت يستندون عليها يف تقرير مذهبهم يف السببية أود          قبل الشروع يف بيان شبه الصوفية     
 يف األصل ال يعتمدون على      أن أوضـح مسألة مهمة مرتبطة هبذا الباب ، وهي أن الصوفية           

تربة عند أهل السنة    النصـوص الشـرعية مـن الكتاب والسنة واإلمجاع ، وهي األدلة املع            
 .واجلماعة ، بل هلم مصادر أخرى يتلقون العلم عنها 

 .وأبرز هذه املصادر الكشف ، أو ما يسمى عندهم بعلم املكاشفة 

عبارة عن نور يظهر يف القلب عند تطهريه وتزكيته         ’’  :   ويشرحه فيقول  ويعرفه الغزايل 
وينكشف من ذلك النور أمور كثرية كان يسمع من قبل أمساءها            ،  املذمومة    تهمن صفا 

حىت حتصل املعرفة احلقيقية بذات اهللا       ،    إذ ذاك    فتتضح،  فيتوهم هلا معاين جمملة غري متضحة       
ووجه ،  ه يف خلق الدنيا واآلخرة      ِمكَوِحب،  وبأفعاله  ،  وبصفاته الباقيات التامات    ،  سبحانه  

ومعىن الشيطان ومعىن   ،   واملعرفة مبعىن النبوة والنيب ومعىن الوحي         ، على الدنيا ترتيبه لآلخرة   
، وكيفية ظهور امللك لألنبياء     ،  وكيفية معاداة الشياطني لإلنسان     ،  املالئكة والشياطني     لفظ

، ومعرفة القلب   ،  مبلكوت السموات واألرض      واملعرفة،  الوحي إليهم     وكيفية وصول 
، ومعرفة الفرق بني ملة  امللك وملة الشيطان         ،  ملالئكة والشياطني فيه    وكيفية تصادم جنود ا   

 :ومعىن قوله تعاىل  ،  ومعرفة اآلخرة واجلنة والنار وعذاب القرب والصراط وامليزان واحلساب          

  ù& uø%$#  y7 t6≈ tGÏ.  4’s∀ x.  y7 Å¡ ø uΖ Î/  tΠöθu‹ø9 $#  y7 ø‹n=tã  $Y7ŠÅ¡ xm  )ومعىن قوله تعاىل  ،  )١:    χ Î) uρ  u‘# ¤$! $# 

nο u½z Fψ $#  }‘Îγs9  ãβ# uθu‹utù: $#  4  öθs9  (#θçΡ$Ÿ2  šχθßϑn=÷ètƒ  )اء  اهللا عز وجل والنظر إىل       ـومعىن لق ،  )٢

ومعىن حصول السعادة مبرافقة املأل     ،  ومعىن القرب منه والرتول يف جواره       ،  وجهه الكرمي   
ومعىن تفاوت درجات أهل اجلنان حىت يرى بعضهم         ،  األعلى ومقارنة املالئكة والنبيني     

إذ   ري ذلك مما يطول تفصيله      البعض كما يرى الكوكب الدري يف  جوف السماء إىل غ           
                                 

 ) .١٤(سورة اإلسراء آية رقم ) ١(
 ) .٦٤(سورة العنكبوت آية رقم ) ٢(



    ٦٨٥  بيان شبه الصوفية يف السببية   ___________________________________________________  

 

 :للناس يف معاين هذه األمور بعد التصديق بأصوهلا مقامات شىت

وأن الذي أعده اهللا لعباده الصاحلني ما ال عني         ،  يرى أن مجيع ذلك أمثلة         فبعضهم
وأنه ليس مع اخللق من اجلنة إال        ،  بشر    وال خطر على قلب   ،  وال أذن مسعت    ،  رأت  

 .الصفات واألمساء 

 .عضهم يرى أن بعضها أمثلة وبعضها يوافق حقائقها املفهومة من ألفاظها وب

 .وكذا يرى بعضهم أن منتهى معرفة اهللا عز وجل االعتراف بالعجز عن معرفته 

 . وبعضهم يدعي أمورا  عظيمة يف املعرفة باهللا عز وجل 

هو أنه   وبعضـهم يقـول حد معرفة اهللا عز وجل ما انتهى إليه اعتقاد مجيع العوام و               
 .موجود عامل قادر مسيع بصري متكلم 

 فنعين بعلم املكاشفة أن يرتفع الغطاء حىت تتضح له جلية احلق يف هذه األمور اتضاحاً              
  .)١(‘‘جيري جمرى العيان الذي ال يشك فيه 

 هو  ومـن خالل هذا النص الطويل الذي أوردته يتبني أن علم املكاشفة عند الصوفية             
لذي يوضح حقيقة األشياء كما هي عليه يف نفس األمر ، فيوضح مجيع الغيبيات حىت تصل                ا

 . عندهم إىل مرحلة املشاهدة العيانية اليت ال شك فيها 

وعلم املكاشفة ليس طريقه النظر يف األدلة الشرعية أو العقلية ، بل طريقة الوصول إليه               
هو يتناىف متاما مع علم الكالم ، بل يعترب علم          جماهدة النفس وتصفيتها وذيبها بالعبادة ، و      

 .الكالم من احلجب اليت تصد عنه 

 حيصل من علم الكالم      رنا إليه يف علم املكاشفة فال     ـومجيع ما أش  ’’    :   يقول الغزايل 
الوصول إليه بااهدة اليت جعلها      عنه وإمنا    ومانعاً،   عليه   بل يكاد أن يكون الكالم حجاباً     

                                 
 ) .١/٣١( للغزايل إحياء علوم الدين) ١(
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#$!©%  z⎯ƒÏ  :اهللا سبحانه مقدمة للهداية حيث قال تعاىل       uρ  (#ρ ß‰ yγ≈ y_  $uΖŠ Ïù  öΝ åκ̈] tƒÏ‰ ÷κs] s9  $uΖ n=ç7ß™  4  ¨βÎ) uρ  ©!$# 

yìyϑs9 t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $# )٢( ‘‘)١(.  

وهلم فيه فروع كثرية وتفصيالت دقيقة ليس هذا حمل ذكرها واإلفاضة فيها ، فقد                
 مل يأخذوا عن املصادر      ، واملقصود من هذا أن الصوفية      )٣(ألفت يف ذلك حبوث متخصصة    

ها عن طريق الكشف ، وهلذا ال جند هلم نصوصاً الشرعية يف مسائلهم وتفصيالا ، بل أخذو    
شرعية يستندون إليها يف تقرير مذهبهم ، فالعلم عندهم يأيت عن طريق الكشف وليس عن               
طريق النصوص ، لكن تبقى بعض مسائل من مذهبهم يف السببية وجدوا فيها أدلة ظنوا أا                 

 .  بحث توافق مذهبهم فذكروها وهذا ما سوف أعتين بذكره يف هذا امل

 يف العلم أشرع يف املقصود من هذا        وبعـد هذه املقدمة اليسرية حول مصادر الصوفية       
 . املبحث ، وهو بيان ما وقفت عليه من شبه هلم يف مسألة السببية 

أنه ال   ، وهو     فمذهبهم يف حقيقة األمر هو نفس مذهب األشاعرة        )٤(أما الطائفة الثانية  
  ، فبينما يستدل األشاعرة    فاعل حقيقي إال اهللا تعاىل ، لكن أدلتهم ختتلف عن أدلة األشاعرة           

 ال يستدلون بتلك األدلة ؛ بل يعتمدون على          بطائفة من األدلة العقلية ، جند أن الصوفية        
لى منازل السائرين مشاهدة أن اهللا تعاىل هو الفاعل احلقيقي          الكشف ، ويعتربون أن من أع     

 .لكن بطريق الكشف 

                                 
 ) .٦٩(سورة العنكبوت آية رقم ) ١(
 ) .١/٣٤(إحياء علوم الدين للغزايل ) ٢(
 .ومن ذلك رسالة ماجسيتر بعنوان املصادر العامة للتلقي عند الصوفية لصادق سليم صادق ) ٣(
 . مل أذكر الطائفة األوىل ألا توافق مذهب السلف ) ٤(
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ومن يعتمد على األدلة فهذا يعد من العوام عندهـم ، وال ميتاز املتكلم عن العـامي               
ـا طريقـان يف إدراك أن    ، فهـاهن  )١(إال بصنعـة تلفيق الكالم على حـد تعبـري الغزايل       

 : ال فاعل إال اهللا تعاىل

طريق االعتقاد والتصديق ، وهو طريق العوام واملتكلمني الذين يعتمدون على           : أحدمها
 .األدلة 

  .طريق الكشف بواسطة نور احلق ، وهو مقام املقربني ، وهو طريق الصوفية: واآلخر

 . حيد ، لكن الطريق الثاين أعلى من األول وكال الطريقني من مراتب التو

  هي أن يقول اإلنسان بلسانه ال إله إال اهللا          :فالرتبة األوىل من التوحيد   ’’ : يقول الغزايل 
 .كتوحيد املنافقني ، أو منكر له ، وقلبه غافل عنه 
وهو اعتقاد  ،  ا صدق به عموم املسلمني      ـ كم  أن يصدق مبعىن اللفظ قلبه     :والثانـية 

 .العوام 

، وهو مقام املقربني    ،  ذلك بطريق الكشف بواسطة نور احلق           أن يشاهد  :والثالثة
  .)٢( ‘‘وذلك بأن يرى أشياء كثرية ولكن يراها على كثرا صادرة  عن الواحد القهار

  موحد مبعىن أنه مل يشاهد إال فاعالً       :والثالث’’  :   املرتبة الثالثة فيقول   ويشرح الغزايل 
 وقد   باحلقيقة إال واحداً   وال يرى فاعالً  .  إذا انكشف له احلق كما هو عليه         ،    واحداً

  . )٣( ‘‘انكشفت له احلقيقة كما هي عليه

لنواهي ، فقد وقفت     أما الطائفة الثالثة وهي اليت تلغي األسباب الشرعية من األوامر وا          
 :هلا يف هذا الباب على شبهتني 

                                 
 ) .٤/٢٦٢(إحياء علوم الدين للغزايل ) ١(
 ) .٤/٢٦٢(املصدر السابق ) ٢(
 ) .٤/٢٦٢(املصدر السابق ) ٣(
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‰  ô:  قوله تعاىل :  األوىل ç6ôã $# uρ  y7 −/ u‘  4© ®L xm  y7 u‹Ï? ù'tƒ  Ú⎥⎫ É) u‹ø9 $#  )اعبد :   ، فيقولون    )١

صل لك اليقني ، وحىت حيصل لك احلال ،         ربك حىت حيصل لك العلم واملعرفة ، أو حىت حي         
 . فإن حصل لك مرادك سقطت عنك التكاليف 

‰  ôومن هؤالء من حيتج بقوله      ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       ç6ôã $# uρ  y7 −/ u‘  4© ®L xm 

y7 u‹Ï? ù'tƒ  Ú⎥⎫ É) u‹ø9 $#  )ذا حصل  إعبد ربك حىت حيصل لك العلم واملعرفة ف       ا  :ويقول معناها  ،   )٢

فإذا حصل لك حال ،  اعمل حىت حيصل لك حال       :ورمبا قال بعضهم  ،  ذلك سقطت العبادة    
 من املعرفة واحلال    هوهؤالء فيهم من إذا ظن حصول مطلوب      ،  تصوىف سقطت عنك العبادة     

  .)٣( ‘‘استحل ترك الفرائض وارتكاب احملارم

 : قصة موسى مع اخلضر عليهما السالم ، ويستدلون هبا من جهتني : الثانية 

يقولـون إن اخلضـر كـان مشاهداً للحقيقة الكونية ، وهي اإلرادة الربانية              : األوىل
 . واملشيئة اإلهلية العامة ، فلذلك سقط عنه املالم فيما خالف فيه األمر والنهي الشرعيني 

ألولياء من يسوغ له اخلروج عن الشريعة النبوية كما ساغ           يقولون إن يف ا   :  الثانية
للخضر اخلروج عن شريعة موسى عليهما السالم ، وأنه قد يكون للويل مكاشفة وخماطبة               

  . )٤( يف عموم أحواله أو يف بعضهايستغين هبا عن متابعة الرسول 

 مناقشة شيخ   هـذا جممل ما وقفت عليه من شبه للصوفيه يف مذهبهم يف السببية ، أما              
 . اإلسالم رمحه اهللا هلذه الشبه فهذا ما سوف أذكره يف الفصل القادم إن شاء اهللا تعاىل 

                                 
 ) .٩٩(سورة احلجر آية رقم ) ١(
 ) .٩٩(سورة احلجر آية رقم ) ٢(
 ) .١١/٤١٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
 ) .٤٢٢ ، ١١/٤٢٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر فيما سبق ) ٤(



 

 

 

 

 

 

 الثالث املبحث

  على الصوفيةشيخ اإلسالمرد 
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 رد شيخ اإلسالم على الصوفية

قرير مذهبهم يف    اليت استندوا إليها يف ت     لقد ناقش شيخ اإلسالم رمحه اهللا شبه الصوفية       
 : السـببية وفندها يف مواضع متعددة من كتبه ، وميكننا أن نلخص تناوله هلم يف مسألتني  

 . نقده لشبه الطائفة الثانية : املسألة األوىل 

 .نقده لشبه الطائفة الثالثة : املسألة الثانية 

سالم رمحه اهللا   وهي نقد شبه الطائفة الثانية ، فقد ناقش شيخ اإل         : املسألة األوىل أمـا   
هـذه الطائفة ، ونقد األساس الذي بنت عليها مذهبها يف السببية ، ويتمثل هذا األساس مبا                 
يسمى بالكشف ، فهم يعتربونه أحد أهم مصادر التلقي عندهم ، ويعتمدون عليه يف تقرير               

 رمحه  قضية السببية ، وأنه ال فاعل إال اهللا كما سبق إيضاح ذلك ، وهلذا نقد شيخ اإلسالم                
 :  اهللا هذا املصدر وبني ما فيه من حق وباطل من عدة أوجه من أبرزها 

تكلم فيه شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن أثر الزهد والتقوى والعبادة يف            : الـوجه األول    
 : حصول العلم ، وبني أن للناس يف هذه املسألة ثالثة أقوال 

علون طريق العلم هي األدلة     قول من ينفي أثرها يف حصول العلم ، وهؤالء جي         : األول
 . النقلية والعقلية فقط 

قول من يقصر طريق العلم على العبادة والرياضة والزهد وتصفية القلب ، وهم             : الثاين
  . الصوفية

األدلة النقلية  : القول الوسط ، وهو أن طريق العلم يشتمل على كال األمرين          : الثالث  
عبادة والزهد والتقوى ، والعبد حمتاج إىل كال الطريقني ، فهو حمتاج            والعقلـية ، وكذلك ال    

 ، وحمتاج إىل التقوى     إىل الدليل فيما ال يعلم إال بالدليل كتفاصيل ما أمر اهللا به ورسوله              
 .والعبادة فهي من أعظم أسباب نيل العلم ، بل هي شرط يف حصول كثري من العلم النافع 
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 . رمي على اعتبار كال الطريقني وقد دلت نصوص القرآن الك

أما الطريق األول ففيه آيات كثرية جدا ، بل كل آية تأمرنا باتباع الوحي والكتاب                
 :  املرتل ، والنظر يف اآليات الشرعية والكوينة فهي دالة عليه ، ومن ذلك قوله تعاىل                  

(#θãèÎ7̈? $#  !$tΒ  tΑ Í“Ρ é&  Ν ä3øŠs9 Î)  ⎯ ÏiΒ  óΟä3În/ §‘  )وقوله تعاىل   )١ ،   :  ö≅ è%  βÎ)  óΟçFΖ ä.  tβθ ™7Åsè?  ©!$#  ‘ÏΡθ ãèÎ7̈? $$sù 

ãΝ ä3ö7Î6ósãƒ  ª!$#  öÏ øótƒuρ  ö/ ä3s9  ö/ ä3t/θçΡ èŒ  3  ª!$# uρ  Ö‘θà xî  ÒΟ‹ Ïm§‘  )وقوله تعاىل   )٢ ،   :  # x‹≈ yδ uρ  ë=≈ tGÏ. 

çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r&  Ô8u‘$ t6ãΒ  çνθ ãèÎ7̈? $$sù  (#θà) ¨? $# uρ  öΝ ä3̄=yès9  tβθ çΗ xq öè?  )وقوله تعاىل     )٣ ،   :  ë=≈ tGÏ.  çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r&  y7 ø‹s9 Î) 

Ô8u≈ t6ãΒ  (# ÿρ ã−/ £‰ u‹Ïj9  ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™  uª. x‹ tFuŠÏ9 uρ  (#θä9 'ρ é&  É=≈ t6ø9 F{ $#  )وقوله تعاىل  )٤ ،  :  óΟn=sùr&  (#ρ ã−/ £‰ tƒ  tΑ öθs) ø9 $#  ôΘ r& 

Οèδ u™ !% y` $̈Β óΟs9 ÏNù'tƒ ãΝ èδ u™ !$t/# u™ t⎦, Ï!̈ρ F{ $# )٥( .  

 :  وأما الطريق الثاين فقد وردت فيه أيضاً نصوص شرعية كثرية ، فمنها قوله تعاىل             

öθs9 uρ  öΝ åκ®Ξ r&  (#θè=yèsù  $tΒ  tβθ Ýàtãθãƒ  ⎯Ïµ Î/  tβ% s3s9  # [ öyz  öΝ çλ°;  £‰ x© r& uρ  $\G Î7÷V s?  ∩∉∉∪  # ]ŒÎ) uρ  Ν ßγ≈ sΨ ÷ s? `ψ  ⎯ ÏiΒ  !$̄Ρ à$©!  # ·ô_r& 

$VϑŠÏàtã  ∩∉∠∪  öΝ ßγ≈ sΨ ÷ƒy‰ yγs9 uρ  $WÛ¨u ÅÀ  $Vϑ‹É) tGó¡ –Β  )  فقد أخرب أنه من فعل ما يؤمر به يهديه اهللا           ،   )٦

 . صراطا مستقيماً

“    :وقال تعاىل  Ï‰ ôγtƒ  Ïµ Î/  ª!$#  Ç∅ tΒ  yìt7̈? $#  …çµ tΡ¨uθôÊÍ‘  Ÿ≅ ç7ß™  ÉΟ≈ n=¡¡9 $#  )ال تعاىل ـوق،  )٧: 

                                 
 ) .٣(سورة األعراف آية رقم ) ١(
 ) .٣١(سورة آل عمران آية رقم ) ٢(
 ) .١٥٥(سورة األنعام آية رقم ) ٣(
 ) .٢٩(سورة ص آية رقم ) ٤(
 ) .٦٨(سورة املؤمنون آية رقم ) ٥(
 ) .٦٨-٦٦(سورة النساء آية رقم ) ٦(
 ) .١٦(سورة املائدة آية رقم ) ٧(
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  t⎦⎪ Ï%©!$# uρ  (# ÷ρ y‰ tG÷δ $#  óΟèδ yŠ# y—  “ Y‰ èδ  öΝ ßγ9s?# u™ uρ  óΟßγ1uθø) s?  )وقال،  )١:    öΝ åκ®Ξ Î)  îπ u‹÷FÏù  (#θãΖ tΒ# u™  óΟÎγÎn/ uÎ/ 

óΟßγ≈ tΡ ôŠÎ— uρ  “ Y‰ èδ  )وقال تعاىل ،  )٢:    y7 Ï9¨sŒ  Ü=≈ tGÅ6 ø9 $#  Ÿω  |=÷ƒu‘  ¡  Ïµ‹ Ïù  ¡  “ Y‰ èδ  z⎯ŠÉ) −Fßϑù=Ïj9  )٣( ،

#  :وقال تعاىل x‹≈ yδ ã È∝̄≈ |Át/ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “ Y‰ èδ uρ ×π yϑômu‘ uρ 5Θ öθs) Ïj9 šχθãΨ Ï%θãƒ )٤(. 

#)    $£ϑn=sù  :وأخرب أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم واهلدى كقوله          ûθäî# y—  sø# y— r&  ª!$# 

öΝ ßγt/θè=è%  )٦(، وغريها من اآليات)٥(.  

 طرفان  : هذا الباب على ثالثة أقسام     والناس يف ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
 .ووسط 

نفس توجب حصول العلم بال     فقوم يزعمون أن جمرد الزهد وتصفية القلب ورياضة ال         
 .سبب آخر 

 .ال أثر لذلك بل املوجب للعلم العلم باألدلة الشرعية أو العقلية : وقوم يقولون 

 بل هو شرط يف   ،  وأما الوسط فهو أن ذلك من أعظم األسباب معاونة على نيل العلم             
لم بالدليل  ما الع ، إ بل البد من أمر آخر      ،    وليس هو وحده كافياً   ،  حصول كثري من العلم     

  . العلوم الضرورية القضية يفما التصور الصحيح لطريفإو ، ال بهإفيما ال يعلم 

ال باتباع  إ حتصل به النجاة من النار ويسعد به العباد فال حيصل            يوأما العلم النافع الذ   

  $̈Β  :تعاىلقال  ،   جاءت هبا الرسل     الكتب اليت  Î* sù  Ν à6 ¨Ζ t Ï? ù'tƒ  © Éi_ ÏiΒ  “ Y‰ èδ  Ç⎯ yϑsù  yìt7̈? $#  y“# y‰ èδ 

                                 
 ) .١٧(سورة حممد آية رقم ) ١(
 ) .١٣(سورة الكهف آية رقم ) ٢(
 ) .٢(ورة البقرة آية رقم س) ٣(
 ) .٢٠(سورة اجلاثية آية رقم ) ٤(
 ) .٥(سورة الصف آية رقم ) ٥(
 ) .٢٤٦-١٣/٢٤٥( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -رسالة يف علم الباطن والظاهر : انظر) ٦(

T.I.M
هذه الآية حذف فهرسها
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Ÿξsù  ‘≅ ÅÒtƒ  Ÿωuρ  4’s+ ô± o„  ∩⊇⊄⊂∪  ô⎯ tΒ uρ  uÚ uôã r&  ⎯ tã  “ Íò2 ÏŒ  ¨βÎ* sù  …ã&s!  Zπ t±ŠÏètΒ  % Z3Ψ |Ê  …çν ãà± øtwΥ uρ  uΘ öθtƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $#  4‘yϑôã r&  ∩⊇⊄⊆∪  tΑ$s%  Éb> u‘  zΟÏ9  û© É_ s? ö |³xm  4‘yϑôã r&  ô‰ s%uρ  àMΖ ä.  # [ÅÁt/  ∩⊇⊄∈∪  tΑ$s%  y7 Ï9¨x‹ x.  y7 ÷Gs? r& 

$uΖ çF≈ tƒ# u™  $pκyJŠÅ¡ uΖ sù  (  y7 Ï9¨x‹ x. uρ  tΠöθu‹ø9 $#  4© |¤Ψ è?  ∩⊇⊄∉∪    y7 Ï9¨x‹ x. uρ  “ Í“ øg wΥ  ô⎯ tΒ  t∃ u ó  r&  öΝ s9 uρ  .⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ  )  اخل  )١ ،

⎯  :وقال تعاىل tΒ uρ ß·÷ètƒ ⎯ tã Íø. ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ôÙÍh‹s) çΡ …çµ s9 $YΖ≈ sÜø‹x© uθßγsù …çµ s9 Ö⎯ƒÍs% )٢(. 

أو مبجرد  ،  العلم مع عدم العمل به        طريق  ميان حيصل مبجرد  إلفمن ظن أن اهلدى وا    
أهل   طريق   العلم واملعرفة  وأضل منهما من سلك يف    ،  العمل والزهد بدون العلم فقد ضل       

 أو سلك يف  ،  والسنة وال العمل مبوجب العلم      الفلسفة والكالم بدون اعتبار ذلك بالكتاب       
أهل الفلسفة والتصوف بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة وال اعتبار            طريق  العمل والزهد 
، وأعرض أولئك عن العمل والشرع      ،  فأعرض هؤالء عن العلم والشرع      ،  العمل بالعلم   

ه هؤالء اليهود املغضوب     حىت أشب   عظيماً فضل كل منهما من هذين الوجهني وتباينوا تبايناً       
  .)٣( ‘‘شبه هؤالء النصارى الضالني أو، عليهم 

ومـن خـالل هذا النص يتبني لنا نقد شيخ اإلسالم رمحه اهللا للصوفية واملتكلمني ،                
حـيث أن الفرقتني كلتامها قد أخذت وآمنت بطرف من احلق ونفت بعض احلق الذي عند                

 . من جهة النفي ملا عند الطائفة الثانية من احلق الطائفة األخرى ، ومن هنا وقعت يف الغلط 

مث هاهنا مسألة أشار إليها شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف نصه هذا وهي مسألة تالزم العلم                
 والعمـل ، فكمـا ال يصـلح علم بال عمل ، فكذلك ال يصلح عمل بال علم ، والصوفية                   

الل العبادة والزهد وعدم اعتبار ذلك بالكتاب       مبنهجهم يف التلقي عن طريق الكشف من خ       
                                 

 ) .١٢٧-١٢٣(سورة طه اآليات رقم ) ١(
 ) .٣٦(سورة الزخرف آية رقم ) ٢(
 ) .٢٤٧-١٣/٢٤٦( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -ن والظاهر رسالة يف علم الباط) ٣(
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والسنة يلتزمون جانب العمل بدون العلم وهذا ما أوقعهم يف االحنراف والضالل ، ومشاهبة              
 . النصارى الضالني من هذا الوجه 

 يف التلقي عن الكشف معرفة اهللا تعاىل معرفة         أن اية منهج الصوفية   : الـوجه الثاين    
لقـة ، وحصـول عبادة وتأله مطلق ، ألن معرفة اهللا تعاىل املفصلة ال متكن بغري طريق                  مط

 .الكتاب والسنة 

 ويتـبني هـذا عند معرفة طريقة حصول الكشف ، فهم يسلكون يف حتصيله طريق               
اهللا اهللا ، أو هو هو ، وهو ال يوصلهم إال إىل  جمرد إثبات إهلية                : الذكـر الذي يشتغلون به    

هلذا كان اية العارف عندهم توحيد الربوبية الذي كان يعرفه املشركون ويقرون            مطلقة ، و  
ال هو إال   :  عندما يقتصر بعضهم يف الذكر على      به ، وقد يصل هبم األمر إىل وحدة الوجود        

 . هو ، أو ال موجود إال هو 

 فإن صفوم   :والتجردوكذلك أصحاب الرياضة    ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
، إن مل يغلوا فيقتصروا على جمرد اهللا اهللا         ،  ال اهللا   إ ال اله    :الـذين يشتغلون بذكر بسيط مثل     
 ورمبا اقتصر بعضهم على هو هو      ،  كما فعله كثري منهم     . ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل      

 فسه إال أنه مطلقاً    هو ال يفيد بن    يألن هذا الذكر املبتدع الذ    ؛  ال هو   إ ال هو    :أو علـى قوله   
 .ليس فيه بنفسه ذكر هللا إال بقصد املتكلم 

، كما يصرح به بعضهم     ،  ىل ذلك اعتقاد صاحبه أنه ال وجود إال هو          إ فقـد ينضم    
ال إ ال اله    :أجود من قول   وهذا عند االحتادية  ،  ال هو   إأو ال موجود    ،  هو   الإ ال هو    :ويقول

ال اهللا ذكر   إ ال اله    :حىت يقول بعضهم  ،   ي القرمط الفرعوينقيقة مذهبهم   ألنه مصرح حب  ؛  اهللا  
، ال هو   إوجيعل ذكره يا من ال هو       ،  وهو ذكر احملققني    ،  واهللا اهللا ذكر العارفني     ،  العابدين  

، هلية غريه   إال نفى   ،  ىل ذلك نفى غريه     إفقد ينضم   ،  منا يفيد جمرد ثبوته     إ اهللا اهللا    :ذا قـال  إو
 مقام الفناء   ذا كان يف  إورمبا انتفى شهود القلب للسوى      ،    وحدة الوجود  ه يف فـيقع صاحب  
 . هو فهذا هو الضالل يأما اعتقاد أن وجود الكائنات ه، فهذا قريب 
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ىل ذلك نوعا من التصفية مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام والشراب             إويضمون  
ىل إفيصلون أيضا   ،   من أنواع الزهادة املطلقة والعبادة املطلقة        وغري ذلك ،  والرياسة واخللوة   

   .)١ (‘‘ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ، تأله مطلق 

 عن طريق هذا املنهج غري دائم وال ثابت ، مبعىن           أن ما حيصله الصوفية   : الوجه الثالث   
كه اجلوع يذهب بالشبع ، وحال جاء عن        حال أعطا : أنه يزول مىت زالت أسبابه ، كما قيل       

 . طريق اخللوة يذهب باالجتماع 

مث قد تتوارى هذه املعرفة والعلم       ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن معارفهم         
فإذا ،  منا هو ذلك التجرد     إفإن سببها   ،  مبالبسة األمور الطبيعية من الطعام واالجتماع بالناس        

  .)٢(‘‘فإنه يذهب بالشبع ،  أعطاكه اجلوع  كل حال:وهلذا قيل؛ زال زال 

أنه حيصل للصوفية غالباً باتباعهم هذا املنهج يف التلقي سيطرة التوهم           : الـوجه الرابع    
واخلياالت عليهم ، وقد تكون تلك اخلياالت حقيقة ، وقد تكون باطلة ، كتوهم إهلية البشر                 

 . ويقررونه يةأو الصعود إىل السماء ، أو حنو ذلك مما يذكره الصوف

والغالب عليهم عامل التوهم ، فتارة      ’’    :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن الصوفية      
 وتوهم املنتظر  ...  كتوهم إهلية البشر    ،  يتومهون ماال حقيقة له     يتومهون ماله حقيقة ، وتارة      

يقول   وهلذا ؛    رضألالسماء وا   أمر  يدبر  بواسطته  وتوهم الغوث املقيم مبكة أنه      
 . ثبت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل :)٣(اينـالتلمس

  :صاحب اخللوة بثالث تومهات] أصيب[وهلذا 

                                 
 ) .٦٤-٢/٦٣(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 ) .٢/٦٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
أبـو الربيع سليمان بن علي بن عبداهللا العابدي الكرمي التلمساين األديب الشاعر ، أحد زنادقة الصوفية ، وقيل                   ) ٣(

النصريي بعض مين ، وشعره يف الذروة من البالغة ال من حيث االحتاد ، تويف سنة                : ي ؟ فقال  أنت نصري : لــه مره  
 ) .٥/٤١٢(، شذرات الذهب البن العماد ) ١٣/٣١٥(البداية والنهاية البن كثري : انظر ترمجته يف .  هـ ٦٩٠
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 .  نفسه أنه أكمل الناس استعداداً أن يعتقد يف:أحدها

 .رض أل شيخه أنه أكمل من على وجه ا]يف[وهم  يت]أن[ :والثاين

وأكثر اعتماده على القوة    ،   أنه يتوهم أنه يصل إىل مطلوبه بدون سبب           :والثالث
 .)١(‘‘وهام أعماال لكنها باطلة ألالومهية فقد تعمل ا

التلقي   يف   وهبذا ينتهي ما وقفت عليه من نقد شـيخ اإلسالم رمحه اهللا ملنهج الصوفية            
 من حق وباطل من غري إفراط أو وهو نقد دقيق بني فيه الشيخ ما يشتمل عليه طريق الصوفية       

 .تفريط 

 اليت تقوم على الكشف ارد ،       ويعتـرب هذا النقد إبطاالً لكثري من معتقدات الصوفية        
ال فاعل إال اهللا تعاىل وحده ، فهم يعتمدون         ومـن تلك املعتقدات اعتقادهم يف السببية وأنه         

 .  يف هذا على الكشف ، وبإبطاله يبطل ما يقوم عليه 

 : نقد شيخ اإلسالم رمحه اهللا لشبه الطائفة الثالثة  : املسألة الثانية

 وهي اليت تسقط    لقـد تكلـم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن الطائفة الثالثة من الصوفية            
كالـيف الشرعية يف بعض احلاالت عن بعض الناس ، وذكر شبههم ونقدها ، ومما ذكره                الت

 :يف هذا اال ما يلي 

أن املسلمني جممعون على أن التكاليف الشرعية ال تزول عن أحد ما دام عقله              : أوالً  
لغ حاضراً ، وأنه مل يقل أحد من العلماء بزوال التكليف عن أحد ما دام عقله حاضراً ولو ب                 

 . ما بلغ من العلم والعبادة والصالح والتقوى 

مجاع إوهذا خطأ ب  ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن قوهلم بسقوط التكاليف           
 -ن وجوب العبادات    أن املسلمني متفقون على     إف  -هل التفسري وغريهم     أ -املسلمني  

                                 
 ) .٢/٥٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
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 على كل    يزال واجباً  ال  -وحترمي احملرمات كالفواحش واملظامل     ،  كالصلوات اخلمس وحنوها    
ن الصلوات ال تسقط عن أحد قط إال عن         أو،  ولو بلغ ما بلغ     ،    دام عقله حاضراً  ما  أحد  

ن من زال عقله بالنوم فإنه يقضيها بالسنة         أمع  ،  و من زال عقله     ، أ احلائض والنفساء   
 مما يعذر فيه   غماء وحنوه   إلما من زال عقله با    أو،  واتفاق العلماء   ،   بالقبول   ةاملستفيضة املتلقا 

  ومنهم من ال يوجبه كالشافعي    ،    أمحد منهم من يوجب قضاءها مطلقا ك      :ففيه نزاع مشهور  
ا هو ـو صلوات اليوم والليلة كمأوهو مادون اليوم والليلة   ،  قل  ا  ومنهم من يوجب قضاء م    

  .وفيه نزاع شاذ ، وانون ال يقضي عند عامتهم ،   ومالكيفةأيب حنمذهب 

  سواء كان كبرياً  ،  ن الصلوات اخلمس ال تسقط عن أحد له عقل          أفاملقصود من هذا    
  .)١(‘‘ ًً و عاملاأ و صاحلاًأ

، نه كفر   أن وقع فيه طوائف مل يعلموا       إو  ،وقول هؤالء كفر صريح     ’’  :  ويقول أيضاً   
 ن األمر والنهي الزم لكل عبد ما دام عقله حاضراً         أسالم  إلنه قد علم باالضطرار من دين ا      إف
فمن مل  ،  وال بغري ذلك    ،  ال بشهوده القدر    ،  مر والنهي   ألال يسقط عنه ا   ،  ن ميوت   أىل  إ

  .)٢( ‘‘نه يقتلإف ألمر والنهيصر على اعتقاد سقوط اأفإن ، وبني له ، يعرف ذلك عرفه 

‰  ô:  نقض شيخ اإلسالم رمحه اهللا متسكهم باآلية الكرمية وهي قوله تعاىل          :  ثانياً   ç6ôã $# uρ 

y7 −/ u‘  4© ®L xm  y7 u‹Ï? ù'tƒ  Ú⎥⎫ É) u‹ø9 $#  )يقني هنا هو املوت وما بعده  وهو        ، فقد بني رمحه اهللا أن ال      )٣

  $̈Ζ:  نظري قول الكفار كمـا يف آيـة أخرى          ä. uρ  Ü> Éj‹ s3çΡ  ÏΘ öθu‹Î/  È⎦⎪ Ïd‰9 $#  ∩⊆∉∪  #© ®L xm  $sΨ9s? r& 

ß⎦⎫ É) u‹ø9 $# )وهو قول السلف يف هذه اآلية )٤  . 

                                 
 ) .٢٧١-٣/٢٧٠ (درء تعارض العقل والنقل البن تيمية) ١(
 ) .١٦٧-١٠/١٦٦( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -العبودية ) ٢(
 ) .٩٩(سورة احلجر آية رقم ) ٣(
 ) .٤٧-٤٦(سورة املدثر آية رقم ) ٤(
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‰  ô  :فأما استدالهلم بقوله تعاىل   ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       ç6ôã $# uρ  y7 −/ u‘  4© ®L xm 

y7 u‹Ï? ù'tƒ  Ú⎥⎫ É) u‹ø9 $#  )ل ـن اهللا مل جيعل لعم    إ  :يلبصرقال احلسن ا  ،   عليهم ال هلم     ي فه ،)١

‰  ô:  هـولـوقرأ ق ،    )٢(جال دون املوت  أاملؤمنني   ç6ôã $# uρ  y7 −/ u‘  4© ®L xm  y7 u‹Ï? ù'tƒ  Ú⎥⎫ É) u‹ø9 $#  )٣(، 

وهؤالء من املستيقنني وذلك    ،  ن  اليقني هنا املوت وما بعده باتفاق علماء املسلمني           أوذلك  

  $tΒ  óΟä3x6  :مثل قوله  n=y™  ’Îû  us) y™  ∩⊆⊄∪  (#θä9$s%  óΟs9  à7 tΡ  š∅ ÏΒ  t⎦, Íj# |Áßϑø9 $#    )إىل قوله     )٤ 

$̈Ζ à2 uρ  ÞÚθèƒwΥ  yìtΒ  t⎦⎫ ÅÒÍ← !$sƒù: $#  ∩⊆∈∪  $̈Ζ ä. uρ  Ü> Éj‹ s3çΡ  ÏΘ öθu‹Î/  È⎦⎪ Ïd‰9 $#  ∩⊆∉∪  #© ®L xm  $sΨ9s? r&  ß⎦⎫ É) u‹ø9 $#  )٥(، 

الة والزكاة  ـخربوا أم كانوا على ما هم عليه من ترك الص         أو،   جهنم   فهذا قالوه وهم يف   
م مع هذا احلال مل     أومعلوم   ،   اليقني  تاهمأوالتكذيب باآلخرة واخلوض مع اخلائضني حىت       

  Ïο:  ومل يكونوا مع الذين قال اهللا فيهم       ،   الدنيا   يكونوا مؤمنني بذلك يف    u½z Fψ $$Î/ uρ  óΟèδ 

tβθ ãΖ Ï%θãƒ )ليقني انه أتاهم ما يوعدون وهوأراد بذلك أوإمنا ، )٦.  

 وشهدت له   )٧( احلديث الصحيح ملا تويف عثمان بن مظعون        يف     قول النيب  ومنه
ما   -نا رسول اهللا    أو  - واهللا   ين؟ إ وما يدريك     ((    :  بعض النسوة باجلنة فقال هلم النيب     

))  من ربه   اليقني  د جاءه ـا عثمان فق  ـمأ  ((  :الـوق ،   ))  ا يفعل يب  ـأدرى م 
 :يأ  )٨(

                                 
 ) .٩٩(سورة احلجر آية رقم ) ١(
 ) .٧ص(رواه عبداهللا بن املبارك يف الزهد ) ٢(
 ) .٩٩(سورة احلجر آية رقم ) ٣(
 ) .٤٣-٤٢( آية رقم سورة املدثر) ٤(
 ) .٤٧-٤٥(سورة املدثر آية رقم ) ٥(
 ) .٤(سورة البقرة آية رقم ) ٦(
عثمان بن مظعون بن حبيب القرشي اجلمحي ، أسلم قدمياً ، وهاجر اهلجرتني ، وتويف يف السنة الثانية بعد شهوده        ) ٧(

، االستيعاب البن   ) ٣/٣٠٠(ى البن سعد    الطبقات الكرب : انظر. بـدراً ، وهـو أول من مات باملدينة من املهاجرين            
 ) . ٢/٤٥٧(، اإلصابة البن حجر ) ٣/٨٥(عبدالرب 

 . بنحوه ) ٦٦٠١(ح) ٦/٢٥٧٠(رواه البخاري يف التعبري ، باب رؤيا النساء ) ٨(
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  .اليقني اه ما وعده وهوـتأ

 املوت كاحلبيب والنصيح    يأ،  سواء كان فعيل مبعىن مفعول      ،   على وزن فعيل     :يقنيو

#      :هــكقول،  ول   وضع موضع املفع   أو كان مصدراً  ،  والذبيح   x‹≈ yδ  ß, ù=yz  «!$#    )١( ،

  #’sAr&  ãøΒ:  وقوله r&  «!$#  )وقوهلم قدرة عظيمة :قيل،  وغفر اهللا لك    ، مريأل ضرب ا  :وقوله،  )٢ 

هو ما وعد به العباد من        اليقني  نه كثري فعلى التقديرين املعىن ال خيتلف بل       إف،  لك  مثال ذ أو

© 4 :هـر اآلخرة وقولـأم ®L xm y7 u‹Ï? ù'tƒ Ú⎥⎫ É) u‹ø9 $# )٤( ‘‘ما توعد يأتيك: كقولك، )٣(.  

 اإلسالم رمحه اهللا متسكهم بقصة موسى مع اخلضر عليهما السالم ،            نقض شيخ : ثالثاً  
 .وقرر أن استدالهلم هبذه القصة ال يصح على كال الوجهني 

وهو دعواهم أن اخلضر كان مشاهداً للحقيقة الكونية ، ولذا جاز           : أما الوجه األول    
 : له خمالفة الشريعة ، فقد نقده رمحه اهللا بعدة طرق منها 

أن هذا القول باطل ، فهو من أعظم النفاق والكفر ، وحقيقته معارضة الشرع              :  أوالً  
بالقدر ، واالحتجاج بالقدر على الشرع ، وهو من جنس قول املشركني الذين أكذهبم اهللا               

: تعــاىل يف دعواهم ، وأخرب أنـه ليس عندهم إال الظنون الكاذبـة قــال تعــاىل            

  ãΑθ à) u‹y™  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#θä. u õ°r&  öθs9  u™ !$x©  ª!$#  !$tΒ  $sΨ ò2 u õ°r&  Iωuρ  $tΡ äτ !$t/# u™  Ÿωuρ  $uΖ øΒ §xm  ⎯ ÏΒ  &™ ó© x«  4 

y7 Ï9¨x‹ Ÿ2  z> ¤‹ x.  š⎥⎪ Ï%©!$#  ⎯ ÏΒ  óΟÎγÏ=ö7s%  4© ®L xm  (#θè%# sŒ  $uΖ y™ ù't/  3  ö≅ è%  ö≅ yδ  Ν à2 y‰Ζ Ïã  ô⎯ ÏiΒ  5Οù=Ïæ 

                                 
 ) .١١(سورة لقمان آية رقم ) ١(
 ) .١(سورة النحل آية رقم ) ٢(
 ) .٩٩(سورة احلجر آية رقم ) ٣(
 ) .٤١٩-١١/٤١٨(ى شيخ اإلسالم جمموع فتاو) ٤(
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çνθ ã_Í÷‚çGsù !$uΖ s9 ( βÎ) šχθãèÎ7−Gs? ωÎ) £⎯ ©à9 $# ÷βÎ) uρ óΟçFΡ r& ωÎ) tβθ ß¹ãøƒrB )١(.  

أن حقيقة هذا القول احتجاج بالقدر على املعاصي ، واالحتجاج بالقدر على      : ثانـياً   
 : املعاصي باطل ألمور منها

ال يقبل من غريه مثل هذه احلجة إذا احتج هبا يف ظلمه             ’’   أن احملتج بالقـدر     -١
ويعاقبه على عدوانه   ،  ليه  بل يطلب منه ما له ع     ،  أو ترك ما جيب عليه من حقوقه        إيـاه ،   

  .)٢(‘‘عليه 
،  اليت تعرض يف العلوم      )٣(به السوفسطائية ـمن جنس ش  ’’   أن االحتجاج بالقدر     -٢

حىت قد  ،  وإن كانت تعرض كثريا لكثري من الناس          -فكما أنك تعلم فسادها بالضرورة      
 األعمال فكذلك هذا يعرض يف       -وغري ذلك من املعارف الضرورية      ،  يشك يف وجود نفسه     

وإباحة الكذب والظلم   ،  حىت يظن أا شبهة يف إسقاط الصدق والعدل الواجب وغري ذلك            
وهلذا ال يقبلها أحد من     ،  ن هذه شبهة باطلة     أولكن تعلم القلوب بالضرورة     ،  وغري ذلك   

فإذا كان معه علم    ،  وال حيتج هبا أحد إال مع عدم علمه باحلجة مبا فعله            ،  أحد عند التحقيق    
، مل حيتج بالقدر    ،  وهو الذي ينبغي فعله     ،  وهو املأمور به    ،   ما فعله هو املصلحة      بأن

أو ،  أو ليس مبصلحة    ،  وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي مل يفعله ليس عليه أن يفعله               
  .)٤( ‘‘بل إذا كان متبعا هلواه بغري علم احتج بالقدر، مل حيتج بالقدر ، ليس هو مأمورا به 

 على جواز االحتجاج بالقدر واإلرادة العامة لوازم فاسدة ، وفساد الالزم             أنه يلزم  -٣
 : يدل على فساد امللزوم ، ومن هذه اللوازم ما يلي

                                 
 ) .١٤٨(سورة األنعام آية رقم ) ١(
 ) .٣/٥٥(منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ٢(
مجاعة من فالسفة اليونان زعيمهم بروتاجوراس ، ومذهبهم يقوم على أنه ليس هناك وجود خارجي مستقل عما                 ) ٣(

قيقة له ، ومن هنا فمن املمكن أن ختتلف األشياء باختالف           يف أذهانـنا ، فما يظهر للشخص أنه احلقيقة يكون هو احل           
ماجد فخري  . ، تاريخ الفلسفة اليونانية لـ د     ) ٣/١٧٣(كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي     : انظر. الناظرين إليها   

 ) .٣٢٢ص : (وقد تقدم تعريف السفسطة ) . ١٧٢ص (، ربيع الفكر اليوناين لعبدالرمحن بدوي ) ٥٤ص (
 ) .٣/٥٥(السنة النبوية البن تيمية منهاج )٤(
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 أن ال ينكر أحـد على أحد ظلمه له ، وشتمه إياه ، وأخذ ماله ، وإفساد نسائه ،                   -أ
 .وضربه عنقه ، وإهالكه احلرث والنسل 

 . نبه ، ال يف الدنيا ، وال يف اآلخرة  أن ال يعاقَب أحد على ذ-ب

 .  أن احتجاج إبليس وسائر الكفرة على كفرهم صحيح -ج

 . )١( أن إبليس وفرعون وسائر الكفرة الذين أهلكهم اهللا بذنوهبم معذورون -د

أنـه لو كان ما يدعونه هو السـر يف قصة اخلضر لبني اخلضر ذلك ملوسى               : ثالـثاً   
إين كنت مشـاهداً لإلرادة والقدر ، ولكن األمر ليس كذلك ،           : هعليهما السالم ، ولقال ل    

 .وهلذا ذكر اخلضر أسباباً شرعية تبيح له ما فعله 
وهو من عظيم   ’’  :   بالقدر   يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا جميباً عن احتجاج الصوفية        

ن من آمن بالقدر    أا الكالم   ن مضمون هذ  إف،  بل من عظيم النفاق والكفر      ،  اجلهل والضالل   
وهذا كفر جبميع كتب اهللا     ،    يمر وال   أمل يكن عليه    ،  ء  ين اهللا رب كل ش    أوشهد  

™  öθs9  uوهو من جنس قول املشركني الذين قالوا        ،    يمر والنه ألورسله وما جاءوا به من ا      !$x© 

ª!$#  !$tΒ  $sΨ ò2 u õ°r&  Iωuρ  $tΡ äτ !$t/# u™  Ÿωuρ  $uΖ øΒ §xm  ⎯ ÏΒ  &™ ó© x«  )تعاىل  قال اهللا ،  )٢:    y7 Ï9¨x‹ Ÿ2  z> ¤‹ x. 

š⎥⎪ Ï%©!$#  ⎯ ÏΒ  óΟÎγÏ=ö7s%  4© ®L xm  (#θè%# sŒ  $uΖ y™ ù't/  3  ö≅ è%  ö≅ yδ  Ν à2 y‰Ζ Ïã  ô⎯ ÏiΒ  5Οù=Ïæ  çνθ ã_Í÷‚çGsù  !$uΖ s9  (  βÎ) 

šχθãèÎ7−Gs?  ωÎ)  £⎯ ©à9 $#  ÷βÎ) uρ  óΟçFΡ r&  ωÎ)  tβθ ß¹ãøƒrB  )وىف سورة  ،   سورة النحل    ونظري هذا يف  ،  )٣

#    :يس sŒÎ) uρ  Ÿ≅ŠÏ%  öΝ çλm;  (#θà) ÏΡ r&  $£ϑÏΒ  â/ ä3s%y— u‘  ª!$#  tΑ$s%  t⎦⎪ Ï%©!$#  (#ρ ãx Ÿ2  t⎦⎪ Ï%©# Ï9  (# ûθãΖ tΒ# u™  ãΝ ÏèôÜçΡ r&  ⎯ tΒ  öθ©9 

â™ !$t± o„  ª!$#  ÿ…çµ yϑyèôÛr&  ÷βÎ)  óΟçFΡ r&  ωÎ)  ’Îû  5≅≈ n=|Ê  &⎦⎫ Î7–Β  )سورة الزخرف    وكذلك يف ،  )٤   (#θä9$s%uρ  öθs9 

                                 
 ) .٢٦٥-٨/٢٦٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -شرح دعوة ذي النون : انظر فيما سبق ) ١(
 ) .١٤٨(سورة األنعام آية رقم ) ٢(
 ) .١٤٨(سورة األنعام آية رقم ) ٣(
 ) .٤٧(سورة يس آية رقم ) ٤(
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u™ !$x© ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# $tΒ Ν ßγ≈ tΡ ô‰ t7tã 3 $̈Β Ν ßγs9 y7 Ï9¨x‹ Î/ ô⎯ ÏΒ AΟù=Ïã ( ÷βÎ) öΝ èδ ωÎ) tβθ ß¹ãøƒs† )١(..... 

تباعه من بىن   أبل  ،  وعاملا به   ،  عليه السالم كان مؤمنا بالقدر        ن موسى إف:    وأيضاً
ن يتعلم  أن موسى طلب    أدىن عقل   أفهل يظن من له     ،  يضا مؤمنني بالقدر    أسرائيل كانوا   إ

مع أن موسى أعلم بالقدر من اخلضر بل        ،  ن ذلك يدفع املالم     أو،  ميان بالقدر   إلمن اخلضر ا  
  .عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك 

  كنت شاهداً  ينإ  : قصة اخلضر بني ذلك ملوسى وقال      فلو كان هذا هو السر يف     :  وأيضاً
    .)٢(‘‘سبابا شرعية تبيح له ما فعل أبل بني له ، مر كذلك ألوليس ا، رادة والقدر لإل

 بقصة موسى مع اخلضر عليهما السالم ، وهو قوهلم          وأمـا الوجه الثاين من استدالهلم     
إن يف األولـياء مـن يسوغ له اخلروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخضر اخلروج عن                 
شـريعة موسى عليهما السالم ، وأنه قد يكون للويل مكاشفة وخماطبة يستغين هبا عن متابعة     

 نقضها شيخ اإلسالم رمحه اهللا       يف عموم أحواله أو يف بعضها ، فهذه الشبهة قد          الرسول  
 : من عدة أوجه منها 

 للثقلني اجلن واإلنس ، وأن      أكـد رمحـه اهللا على عموم رسالة النيب حممد           : أوالً  
إنه :  ، فكيف يقال   األنبـياء فضالً عن غريهم لو كانوا أحياء لوجب عليهم متابعة النيب             

  .  يسوغ اخلروج عن شريعة النيب 

 عليه السالم ، فهي إىل بين إسرائيل خاصة ، ومن هنا فاخلضر             خبـالف رسالة موسى   
 . غري مأمور باتباعها 

ن رسالة حممد   أسالم  إلقد علم باالضطرار من دين ا     ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
                                 

 ) .٢٠(سورة الزخرف آية رقم ) ١(
 ) .٤٢٢-١١/٤٢٠(شيخ اإلسالم جمموع فتاوى ) ٢(
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، عرهبم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم       ،  جلميع الناس    اهللا   بـن عبد  ا
حد من  ألنه ليس   أو،  نس  إلبل عامة الثقلني اجلن وا    ،  يوم القيامة   ـا باقـية دائمـة إىل        أو

وما سنه هلم من    ،  مته من الدين    ألاخلالئـق اخلروج عن متابعته وطاعته ومالزمة ما يشرعه          
حياء لوجب عليهم   أبل لو كان األنبياء املتقدمون قبله       ،  وترك احملظورات   ،  فعـل املأمورات    

  .)١(‘‘ ومطاوعته همتابعت

 االحتجاج بقصة موسى واخلضر      وقع هلم يف   يومما يبني الغلط الذ   ’’ : ل أيضاً   ويقـو 
وجب اهللا على   أوال  ،  أن موسى عليه السالم مل يكن مبعوثا إىل اخلضر          : على خمالفة الشريعة    

 إين،  يا موسى    (( :هـ الصحيحني أن اخلضر قال ل     بل قد ثبت يف   ،  اخلضـر متابعته وطاعته     
نت على علم من علم اهللا علمكه اهللا ال         أو،  تعلمه   علمنيه اهللا ال  علـى علم من علم اهللا       

)) أعلمه
  .)٣( ‘‘ن دعوة موسى كانت خاصةأوذلك  ، )٢(

ليس ألحد اخلروج عن متابعته     ،  جلميع العباد    شاملة    حممدفدعوة  ’’ : ويقول أيضاً 
 وال اسـتغناء عن رسالته كما ساغ للخضر اخلروج عن متابعة موسى وطاعته            ،  وطاعـته   

 على  ينإ : ن يقول حملمد    أسالم  إلدركه ا أحد ممن   ألوليس  ،  مسـتغنيا عنه مبا علمه اهللا       
 من اخللق الزهاد    ن أحداً أأو اعتقد   ومن سوغ هذا    ،  علـم من علم اهللا علمنيه اهللا ال تعلمه          

ـ والعـباد أو غريهـم ل      فهو كافر باتفاق   ،  ه  ـومتابعت ه اخلـروج عن دعوة حممد       ـ
  . )٤( ‘‘لمنيـاملس

                                 
 ) .٤٢٣-١١/٤٢٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
(ح) ١/٥٧(أي الناس أعلم ؟ فليكل العلم إىل اهللا         : رواه الـبخاري يف العلم ، باب ما يستحب للعامل إذا سئل             ) ٢(

ابن عباس  كالمها عن   ) ٢٣٨٠(ح) ٤/١٨٤٩(، ومسـلم يف الفضـائل باب من فضائل اخلضر عليه السالم             ) ١٢٢
 .بنحوه 

 ) .١١/٤٢٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
 ) .٤٢٦-١١/٤٢٥(املصدر السابق ) ٤(
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أن اخلضر يف حقيقة األمر مل خيرج عن شريعة موسى عليهما السالم ، وملا بني               : ثانياً  
ى ومل ينكر عليه ، ولو كان ما        اخلضـر ملوسى األسباب اليت ألجلها فعل ما فعل وافقه موس          

 . فعله اخلضر غري جائز ملا وافقه موسى عليهما السالم 

وهلذا ،  وقصة اخلضر ليس فيها خروج عن الشريعة        ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
ولو ،  جلها ما فعل وافقه موسى ومل خيتلفا حينئذ         أل فعل   سباب اليت ألملا بني اخلضر ملوسى ا    

  .)١( ‘‘ لشريعة موسى ملا وافقهضر خمالفاًكان ما فعله اخل

أن كل أفعال اخلضر مل خترج عن الشريعة اإلسالمية ، وقد ذكر شيخ اإلسالم              : ثالثاً  
رمحه اهللا ما فعله اخلضر بالتفصيل ، وبني أن تلك األفعال جائزة يف الشريعة ، وذكر هلا أمثلة                  

 :  متعددة ، فمن ذلك 

مثل شخصني دخال إىل بيت شخص ، وكان أحدمها          قضـية خرق السفينة مثلها       -١
يعلـم طيب نفسه بالتصرف يف مرتله ، إما بإذن لفظي أو غريه ، فيتصرف ، فهذا مباح يف                   

 .الشريعة ، واآلخر الذي مل يعلم هذا السبب ال يتصرف 

فاخلضـر كان يعلم أن أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ، وكان من املصلحة اليت                
ب السفينة إذا علموا ذلك خرقها ، فخرقها لئال يأخذها ذلك امللك ، وخرقها              خيتارها أصحا 

 . خري من انتزاعها منهم 

 ، مثل حديث الشاة اليت أصاهبا املوت فذحبتها         وهلـا نظائر حدثت يف زمن النيب        
 عنها فأذن هلم يف أكلها ، ومل يلزم اليت ذحبت           امـرأة بـدون أذن أهلها ، فسألوا النيب          

 .ما نقصت بالذبح ؛ ألنه كان مأذوناً فيه عرفاً ، واإلذن العريف كاإلذن اللفظي بضمان 

 قتل الغالم كان من باب دفع الصائل على أبويه ، فقتله لعلمه بأنه كان يفتنهما                 -٢
                                 

 ) .١١/٤٢٦(املصدر السابق ) ١(
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عن دينهما ، وقتل الصبيان جيوز إذا قاتلوا املسلمني ، بل جيوز قتلهم لدفع الصول عن                  
إن كنت تعلم منهم ما     :  (   ملا سأل عن قتل الصبيان قال      عباساألموال ، وثبت عن  ابن       

 .)١()علمه اخلضر من الغالم فاقتله ، وإال فال تقتلهم 

اجلدار ، وهذا فيه أنه ترك أخذ اجلعل على بناء اجلدار مع جوعهم ، وقد بني                 بناء   -٣
  . )٢(اخلضر أن أهله فيهم من الشيم وصالح الولد ما يستحقون به التربع

 ، فكل ما فعله     واملقصود أنه ليس يف قصة اخلضر ما يسوغ خمالفة شريعة الرسول            
 .جائز يف الشرع 

 ، وبه ينتهي     رمحه اهللا لشبه الطائفة الثالثة من الصوفية       وهبـذا يتم نقض شيخ اإلسالم     
  .  ، وانتقل بعد هذا إىل فرقة أخرى هي املعتزلةالكالم على شبه الصوفية

                                 
) ٣/١٤٤٦(رواه مسلم يف اجلهاد والسري ، باب النساء الغازيات يرضخ هلن ، والنهي عن قتل صبيان أهل احلرب                   ) ١(
 .بنحوه ) ١٨١٢(ح
 ) .٤٢٨-١١/٤٢٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر فيما سبق) ٢(



 

 

 

 الفصل الثالث

 السببية عند املعتزلة وموقف 

 ابن تيمية منهم 

 :وفيه مباحث 

 . تقرير مذهبهم : بحث األول امل

 .بيان شبهتهم : املبحث الثا�ي  

 .رد شيخ اإلسالم عليهم : املبحث الثالث 
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 متهيد

 فرقة كالمية خرجت يف أوائل القرن الثاين ، وسلكت منهجاً عقلياً يف حبث              املعتـزلة 
 . )١(العقائد اإلسالمية

لبصرة ، فقد اختلف الناس يف مسألة مرتكب        وكانـت بداية خروج هذه الفرقة يف ا       
الكـبرية ما حكمه يف الدنيا واآلخرة ، وكثر فيها اجلدل والنقاش بني الناس ، فدخل رجل                 

صحاب أ زماننا مجاعة يكفرون     لقد ظهرت يف  يا إمام الدين ،     :  فقال علـى احلسن البصري   
ومجاعة يرجئون  .  اخلوارجوهم وعيدية   ،  خيرج به عن امللة     والكبرية عندهم كفر    ،  الكبائر  

 بل العمل على مذهبهم ليس ركناً، ميان إلوالكبرية عندهم ال تضر مع ا   ،  صـحاب الكبائر    أ
 مة ألوهم مرجئة ا  ،  كما ال ينفع مع الكفر طاعة       ،  ميان معصية   إلوال يضر مع ا   ،  ميان  إلمن ا 

 ؟لك اعتقادا ذ فكيف حتكم لنا يف

ن إقول  أنا ال   أ :)٢(ن جييب قال واصل بن عطاء     أوقبل  ،   ذلك    يف   فتفكـر احلسـن   
بل هو يف مرتلة بني املرتلتني ال مؤمن وال         ،   وال كافر مطلقاً  ،   مؤمن مطلقاً  الكبرية صاحب
جاب على مجاعة من    أمن اسطوانات املسجد يقرر ما      ىل اسطوانة   إمث قام واعتزل    ،  كافـر   

  .)٣(ةصحابه معتزلأفسمى هو و،   اعتزل عنا واصل:فقال احلسن،  صحاب احلسنأ

                                 
، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة لعواد املعتق      ) ١٠٣ص  (دراسات يف الفرق والعقائد اإلسالمية لعرفان عبداحلميد        : انظر) ١(
 ) .١٤-١٣ص (
ائفة تنسب   هـ ، ونشأ بالبصرة ، ومن املعتزلة ط        ٨٠ولد سنة    ،   أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال ، رأس املعتزلة        ) ٢(

الفهرست للندمي : انظر  . هـ ١٣١وهو الذي نشر مذهب االعتزال يف اآلفاق ، تويف سنة      )) الواصلية ((إلـيه تسمى    
 ) . ٨/١٠٨(األعالم للزركلي  ، )٧/٢٩٢(، املنتظم البن اجلوزي ) ٢٠٢ص (
 ) .١/٤٨(امللل والنحل للشهرستاين ) ٣(
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ناك أقوال   ، وأشهر ما قيل يف سبب تسميتها هبذا االسم ، وه           هذه بداية نشأة املعتزلة   
 . )١(أخرى ليس هذا حمل اإلفاضة يف ذكرها

 فرقة وتضم يف داخلها فرقاً عديدة ، وصل تعدادها عند بعض علماء الفرق              واملعتـزلة 
 ، جيمعهم القول باألصول اخلمسة ، وفيما بينهم اختالفات          )٢(إىل عشـرين فـرقة أو أكثر      

 . كثرية يف غريها 

  :أصوهلم اخلمسة 

هو : التوحيد ، ويتضمن إثبات األمساء ونفي الصفات عن اهللا تعاىل ، فيقولون           : األول  
 .عامل بذاته ، قادر بذاته ، حي بذاته ، ال بعلم وال قدرة والحياة 

 .ويتضمن أيضاً القول خبلق القرآن ، ونفي رؤية اهللا تعاىل يف اآلخرة 

عال العباد ، وأنه جيب على اهللا تعاىل   العدل ، ويتضمن نفي خلق اهللا تعاىل ألف       : الـثاين 
 . رعاية مصاحل العباد ، والقول باحلسن والقبح الذايت لألفعال 

الوعد والوعيد ، ويتضمن نفي الشفاعة عن أهل الكبائر ، وأن املؤمن إذا             : الـثالث   
خـرج مـن الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض ، وإذا خرج من غري توبة عن                  

 . )٣(تكبها استحق اخللود يف النار ، وإن كان عذابه أخف من الكفاركبرية ار

                                 
، ) ١٠٤ص  (، دراسات يف الفرق والعقائد اإلسالمية لعرفان عبداحلميد         ) ٣٦ص  (التنبيه والرد للملطي    : انظـر ) ١(

 ) .٢١-١٣ص (املعتزلة وأصوهلم اخلمسة لعواد املعتق 
 ) .١١٤ص (الفرق بني الفرق للبغدادي : انظر ) ٢(
 ،  ١/١٩٨( ضمن رسائل العدل والتوحيد      -املختصر يف أصول الدين للقاضي عبداجلبار املعتزيل        : انظر فيما سبق  ) ٣(

 ) .٤٥-١/٤٤(، امللل والنحل للشهرستاين  ) ٢٦٢ ، ٢٣٨ ، ٢٣٢ ، ٢٢٥ ، ٢٢٠ ، ٢١٠
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املرتلة بني املرتلتني ، ويتضمن أن مرتكب الكبرية يف الدنيا فاسق ، ال مؤمن وال          : الرابع
 . )١(كافر بل يف مرتلة بني املرتلتني

ن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ويتضمن وجوب اخلروج على السلطا          : اخلامس  
اجلائـر حبسب اإلمكان والقدرة ، ووجوب قتال من خيالفهم يف االعتقاد ، وال فرق عندهم               

 . )٣)(٢(بني قتال الفاسق وقتال الكافر

 اليت يوالون من قال هبا ، ويتربؤون ممن خالفها          هذه هي األصول اخلمسة عند املعتزلة     
 .  )٥(ال عندهم حىت جيمع القول هبا، وال يستحق أحد اسم االعتز)٤(بل يكفرونه

 يف السببية    أشرع يف املقصود من البحث وهو رأي املعتزلة        بعد التعريف املوجز باملعتزلة   
 : والرد عليهم ، وسيكون الكالم عنهم يف ثالثة مباحث 

  . السببية عند املعتزلة: املبحث األول 

  . شبه املعتزلة: املبحث الثاين

 . رد شيخ اإلسالم عليهم : املبحث الثالث

                                 
 ) .١١٥ص (، الفرق بني الفرق للبغدادي ) ٦٩٥ص (شرح األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار : انظر) ١(
 ) .١/٤٦٦(مقاالت اإلسالميني لألشعري : انظر) ٢(
 األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار ، واملعتزلة وأصوهلم اخلمسة لعواد  شرح: لالسـتزادة يف أصـول املعتزلة انظر      ) ٣(

 ) .١٣٥ – ٧٩ص (علي الضوحيي . املعتق ، آراء املعتزلة األصولية دراسة وتقومي لـ د
، الفرقان بني احلق والباطل البن      ) ١٢/٤٨٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -الكيالنية البن تيمية    : انظـر ) ٤(

 ) .١٣/١٢٦( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ضمن-تيمية 
 ) .١٨٨ص (االنتصار والرد على ابن الرواندي امللحد للخياط : انظر) ٥(



 

 

 

 
 

 املبحث األول

 تقـريـر مـذهب املعتزلة 

 يف السببية 
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 مذهب املعتزلة يف السببية

سائل ، يندرج  يف قضـايا السببية واألسباب يف جمموعة من امل  يتجلـى رأي املعتـزلة    
 ، وهو أحد األصول اخلمسة اليت يقوم عليها مذهب          معظمهـا  يف باب العدل لدى املعتزلة       

 . االعتزال 

 :  يف السببية ، وميكن إجيازها يف اآليت وتلك املسائل تشكل مبجموعها مذهب املعتزلة

 .  مسألة خلق األفعال -١

 . لسببية الطبيعية  مسألة ا-٢

 .  مسألة احلسن والقبح يف األفعال -٣

 : مسألة خلق األفعال: أوالً 

 يف خلق األفعال أشري قبل ذلك إىل وجه ارتباط          قبل الشروع يف بيان مذهب املعتزلة     
 . هذه املسألة بالسببية 

 املباشر عالقة سببية ، مبعىن      العالقة يف مذهب أهل السنة واجلماعة بني العبد وبني فعله         
أن العبد سبب يف خلق اهللا تعاىل للفعل ، فاهللا تعاىل هو اخلالق وحده ، والعبد سبب يف ذلك                   

 .اخللق  فتوجد عالقة سببية بني العبد والفعل املباشر 

أما يف الفعل املتولد وهو اخلارج عن حمل القدرة ، فالعبد سبب يف الفعل لكن                  
ب أخرى ، فهو سبب ضمن مجلة من األسباب حيصل الفعل نتيجة              باالشتراك مع أسبا  

 .)١(عنها

                                 
 ) . ٢٢٠ص(انظر تفصيل مذهب أهل السنة واجلماعة ) ١(
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 فاألمر عندهم على غري هذا النحو ، فهم وإن كانوا يقسمون األفعال إىل               أما املعتزلة 
قسمني األفعال املباشرة ، واألفعال املتولدة إال أم ال يقولون بالسببية فيهما ، بل هلم تفصيل              

 .  خمتلف آخر

فاألفعال املباشرة كاألفعال العادية من قيام وقعود ومشي وحنوها مما يقوم يف حمل               
 ، ويثبتون نوعاً    )١(القدرة فهذه ينفون فيها السببية باملعىن املعلوم لدى أهل السنة واجلماعة           

 .  آخر من السببية يتضمن جعل العبد خالقاً لفعله مستقالً بإحداثه 

أتقولون يف أفعال العباد إن اهللا : فإن قال قائل ’’   :  )٢(املعتزيلاجلبار  يقول القاضي عبد    
 .)٣(‘‘نعم ، بل هي من جهتهم واقعة حادثة : عز وجل مل خيلقها ؟ قيل له 

الغرض به الكالم يف فصل يف خلق األفعال ، و’’ : ويضع عنواناً يف موضع آخر فيقول     
 .)٤(‘‘أن أفعال العباد غري خملوقة فيهم ، وأم احملدثون هلا 

أما يف األفعال املتولدة وهي ما كان الفعل فيها خارجاً عن حمل القدرة كحصول                
 : الشبع بعد األكل ، ووصول السهم بعد الرمي وحنوها فهذه قد اختلفوا فيها على أقوال

                                 
 . فعال ، واهللا تعاىل خالق هلا العبد عند أهل السنة واجلماعة سبب يف وجود األ) ١(
أبو احلسني عبداجلبار بن أمحد بن عبداجلبار اهلمداين األستراباذي شيخ املعتزلة يف وقته ،كان يف أول أمره أشعرياً                   ) ٢(

.  هـ   ٤١٥مات سنة   ،  له مصنفات كثرية    ،  مث ناظر املعتزلة وتتلمذ على مجاعة منهم فصار معتزلياً ، ويل قضاء الري              
 ).٣/٢٧٣(، األعالم للزركلي ) ٣/٣٨٦(، لسان امليزان البن حجر ) ١١٢ص( طبقات املعتزلة البن املرتضى :انظر

 ) .١/٢٣٨( ضمن رسائل العدل والتوحيد -املختصر يف أصول الدين للقاضي عبد اجلبار ) ٣(
 ) .٣٢٣ص (شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار ) ٤(
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 ،   من املعتزلة  )١( ال حمدث هلا ، وقد قال هبذا مثامة بن أشرس          أم جعلوها أفعاالً  :  األول
 .)٢(وزعم أا تضاف إىل اإلنسان على ااز ال احلقيقة

 فإنه جعل هذه احلوداث ما عدا       فأما مثامة بن أشرس   ’’    :  يقول القاضي عبداجلبار  
 . )٣(‘‘اإلرادة حدثاً ال حمدث له 

أن الفاعل هو اهللا تعاىل مبا جعله من طبائع يف الكائنات ، مبعىن أن اهللا سبحانه                :  الثاين
 )٤(طبع احلجر طبعاً إذا دفعه دافع أن يذهب ، واملتولدات من هذا الباب ، وهذا قول النظام                

 .)٦( فكأم جيعلوا من باب السببية الطبيعية)٥(ومعمر

إن هذه  :  وفيهم من قال  ’’  :   يف حكاية هذا القول وأصحابه       يقول القاضي عبداجلبار  
 ، وإليـه ذهب    دث اليت حتدث يف اجلمادات فإـا حتصل فيها بطبع احملل وهو النظام           احلوا
 .)٧( ‘‘معمر

                                 
نمريي ، أحد رؤوس املعتزلة البصريني ، اتصل بالرشيد مث باملأمون ، له مقاالت انفرد               مثامة بن أشرس ، أبو معن ال      ) ١(

) ٧/١٤٥(تاريخ بغداد للخطيب    : انظر.  هـ   ٢١٣هبا عن املعتزلة ، وإليه تنسب فرقة الثمامية من املعتزلة ، مات سنة              
 ) . ١٠/٢٠٣(عالم النبالء للذهيب ، سري أ) ١/٧٠(، امللل والنحل للشهرستاين ) ١٠/٢٥٤(املنتظم البن اجلوزي 

 ) .٢/٤٠٧(مقاالت اإلسالميني لألشعري : انظر ) ٢(
 ) . ٣٨٨ص (شرح األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار ) ٣(
إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري ، أبو إسحاق النظام ، من رؤوس املعتزلة متهم بالزندقة، تبحر يف علوم الفلسفة                    ) ٤(

 ٢٣١، مات سنة    ) النظامية(انفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من املعتزلة مسيت           ،   كتبه رجاهلا واطلـع على أكثر ما      
  .) ١/٦٧(لسان امليزان البن حجر ، ) ١/٥٣ (، امللل والنحل للشهرستاين) ٢٠٥ص (الفهرست للندمي : انظر .هـ 

 أبواملعتمر ، أحد شيوخ املعتزلة ، له مقاالت         بن عباد السلمي موالهم العطار املعتزيل ،      : معمـر بـن عمرو وقيل     ) ٥(
، ) ١/٦٥(امللل والنحل للشهرستاين    : انظر.  هـ   ٢١٥انفرد هبا عن املعتزلة ، وإليه تنسب فرقة املُعمرية ، مات سنة             

 ) .٧/٧١(، لسان امليزان البن حجر ) ١٠/٥٤٦(سري أعالم النبالء للذهيب 
 ) .٢/٤٠٤(مقاالت اإلسالميني لألشعري ) ٦(
 ) .٣٨٧ص (شرح األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار ) ٧(
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أن الفاعل للمتولدات هو اهللا عز وجل ، واإلنسان ال يفعل إال يف نفسه فقط                :  الثالث
 .)٢)(١( هذا ذهب صاحل قبةوإىل

أن مجيع أفعال العباد املباشرة واملتولدة من طبع اإلنسان ، وليس للعبد فعل              :  الرابع
 . )٣(اختياري إال اإلرادة املوجودة يف قلبه فقط ، وهذا قول اجلاحظ

ففي الناس من علقها بالطبع على ما قاله        ’’  :   عن املتولدات    يقول القاضي عبداجلبار    
 يف أفعال اجلوارح واملعرفة ، ومل جيعل الواقع عند االختيار سوى اإلرادة              أبو عثمان اجلاحظ  

 . )٤(‘‘دون احلركات وما شاكلها 

                                 
صاحل قبة بن صبيح بن عمرو ، أحد شيوخ املعتزلة ، ذكره القاضي عبداجلبار يف طبقات املعتزلة يف الطبقة السابعة                    ) ١(

يف جمموعة من   إن له كتبا كثرية ، وقد خالف املعتزلة         : مـن شيوخ املعتزلة ، كما نقل ذلك عنه ابن  املرتضى ، وقال             
ما : املسائل منها املسألة املذكورة ، ومل أقف له على ترمجة مفصلة ، لكن جاء يف سبب تسميته  بصاحل قبة أنه  قيل له                       

تنكر أن تكون يف هذا الوقت مبكة جالساً يف قبة قد ضربت عليك ، وأنت ال تعلم ذلك ألن اهللا سبحانه مل خيلق فيك                        
ضمن ) ١/١٣٨(وقد عده الشهرستاين يف امللل والنحل       .  ال أنكر ؛ فلقب بقبة      : قالالعلم به ، وأنت صحيح سليم ،        

ص(، طبقات املعتزلة ألمحد بن حيىي بن املرتضى         ) ٢/٤٠٦(مقاالت اإلسالميني لألشعري    : انظر. رجــال اخلوارج  
١٦٤ ، ٧٣. ( 

ن قبة الشيعي ، وغلط مرة أخرى       يف ترمجة هذا الرجل ، فجعله اب      ) ٤٣٩ص(وقـد غلط حمقق كتاب احمليط بالتكيلف        
يف اسم الشيعي أيضاً فجعله أبو جعفر بن حممد بن قبة ، بينما هو أبو جعفر حممد بن قبة ، وتابعه على هذا اخلطأ حمقق                         

، والصواب أما شخصان ، األول امسه صاحل قبة وهو معتزيل ، والثاين يقال له أبو                ) ٦٢ص  (كـتاب املنـية واألمل      
وله ترمجة يف الفهرست    ) ١/١٩٠(بة وهو من الشيعة اإلمامية كما ذكره الشهرستاين يف امللل والنحل            جعفر حممد بن ق   

 .  ضمن متكلمي الشيعة ) ٢٢٥ص (للندمي 
 )٢/٤٠٦(مقاالت اإلسالميني لألشعري : انظر) ٢(
 انفرد عن املعتزلة بآراء     عمـرو بن حبر اجلاحظ ، أبو عثمان البصري املعتزيل ، كان رأساً يف الكالم واالعتزال ،                ) ٣(

، سري أعالم   ) ١/٦٠(امللل والنحل للشهرستاين    : انظر.  هـ   ٢٥٠خاصـة  إلـيه تنسب فرقة اجلاحظية ، مات سنة            
 ) .٢/١٢١(، شذرات الذهب البن العماد ) ١١/٥٢٦(النبالء للذهيب 

 ) .٣/٣٢(الفصل البن حزم : وانظر) . ٣٨٧ص (شرح األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار ) ٤(
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التفصيل يف املتولدات ، فما تولد عن فعل العبد مما يعلم كيفيته فهو فعله ،               :  اخلامس  
مثل األمل احلادث عن الضرب ، وذهاب احلجر عند دفعه ، وتصاعده عند رمية الرامي به                 

 .صعداً ، وكالصوت احلادث عن اصطكاك الشيئني 

اهللا عز وجل كاللذة واأللوان     وما تولد عن فعل اإلنسان وال يعلم كيفيته فهو من فعل            
والطعوم واحلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة واجلنب والشجاعة واجلوع والشبع والعلم            

 . )٢( املعتزيل)١(احلادث يف غريه عند فعله وحنوها وهذا قول أيب اهلذيل العالف

املتولدات ، فما تولد عن فعل العبد مما ميكنه تركه            تفصيل آخر يف    :  السادس  
واالمتناع عنه مىت أراد فهو فعله ، وما سوى ذلك مما ال يقدر على االمتناع منه مىت أراد                   

 .)٣(فليس بفعله

وهذه القول فيه ربط للمتولدات باإلرادة ، فمىت سيطرت اإلرادة على املتولد فهو فعل              
 .دة العبد فهو ليس من فعله العبد ، ومىت خرج عن سيطرة إرا

واملتولدات يف احلقيقة كلها خارجة عن حمل قدرة العبد فال يسيطر عليها ، وعلى هذا               
 .  التقدير فهذا التفصيل ال فائدة له وال يترتب عليه شيء 

                                 
حممد بن هذيل بن عبيد اهللا البصري ، شيخ املعتزلة ، ورأس البدعة ، انفرد عن املعتزلة بآراء خاصة ، وإليه تنسب                      ) ١(

(امللل والنحل للشهرستاين  : انظر.  هـ   ٢٣٥ أو   ٢٢٦فرقة اهلذيلية ، كان يقول بفناء حركات أهل النار ، مات سنة             
 ) .٢/٨٥(، شذرات الذهب البن العماد ) ١٠/٥٤٢(، سري أعالم النبالء للذهيب ) ١/٤٩
 )٤٠٣-٢/٤٠٢(مقاالت اإلسالميني لألشعري : انظر) ٢(
 ) .٢/٤٠٨(املصدر السابق : انظر) ٣(
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أا من فعل العبد كاألفعال املباشرة متاماً ، فيكون العبد خالقاً هلا أيضاً ،                :  السابع
باب يف أن   ’’  :   فقال  ، وقد بوب على ذلك القاضي عبداجلبار          ثر املعتزلة وهذا قول أك  

 .)١(‘‘املتولد كاملباشر يف أنه فعل العبد 

 قول واحد يف مسألة       ليسوا متفقني على   وخنلص من هذا بنتيجة هي أن املعتزلة       
 .املتولدات وفاعلها ، لكن أكثرهم جيعلوا كاألفعال املباشرة فيكون العبد عندهم خالقاً هلا 

 : مسألة السببية الطبيعية : ثانياً 

 مسألة السببية الطبيعية ، وهي ما تتصف به األجسام من           من قضايا السببية عند املعتزلة    
 . كاإلحراق للنار ، والتربيد للثلج وحنوها صفات وطبائع ،

 يف هذا الباب يثبتون ما يف األجسام من قوى وطبائع ، فيقرون بأن األكل                واملعتزلة
 . يشبع  واملاء يروي ، والسيف يقتل ، والنار حترق وحنوها 

 أنه  )٤(وأما ما حكيته عن إبراهيم    ’’    :  )٣(ن الرواندي  يف رده على اب    )٢(يقول اخلياط 

                                 
 ) .٣٨٠ص (احمليط بالتكليف للقاضي عبداجلبار ) ١(
تنسب فرقة اخلياطية من    وإليه   ،   أبـو احلسـني ، عبدالرحيم بن حممد بن عثمان اخلياط ، شيخ املعتزلة البغداديني              ) ٢(

املنية واألمل للقاضي :  انظر. هـ تقريباً ٣٠٠املعتـزلة  كـان رئيساً يتقدم على سائر املتكلمني يف زمانه ، تويف سنة                
، لسان امليزان البن    ) ١٤/٢٢٠(سري أعالم النبالء  للذهيب       ،   )٢/٤٢٧(، األنساب للسمعاين    ) ٧٢ص  (عبداجلـبار   

 ) .٤/٨(حجر 
 حيىي بن إسحاق ، أبو احلسني الرواندي ، ملحد كان يالزم الرافضة والزنادقة ، له مصنفات كفرية ،                   أمحـد بن  ) ٣(

) ١٠/٣٤٧(، البداية والنهاية البن كثري      ) ١/٩٤(وفيات األعيان البن خلكان     : انظر.  هـ   ٣٠١ أو   ٣٠٠مات سنة   
 ) .٢/٢٣٥(شذرات الذهب البن العماد 

 .إبراهيم هو النظام ) ٤(
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كان حييل القول بأن اهللا يقدر أن خيترع الربد مسخناً ، واحلر مربداً ، فهذا شيء أهل                    
 . )١(‘‘التوحيد كلهم يوافقونه عليه 

 يقرون مبا يف األجسام من صفات وطبائع        الل هذا النص يتبني لنا أن املعتزلة      فمن خ 
وتأثريات ، فالبارد يؤثر يف حصول الربودة ، واحلار يؤثر يف حصول احلرارة ، وال ميكن أن                 

 أم  ينقلب األمر ، فيؤثر البارد وينتج احلار ، أو يؤثر احلار فينتج البارد ، وهذا يدل على                 
 . يثبتون ما يف األجسام من صفات وطبائع وتأثريات 

 املعتزيل أصحابه يف هذه املسألة ، وتبىن رأياً أقرب ما يكون إىل             وقد خالف صاحل قبة   
للذة  رأي نفاة األسباب ، فقد قرر أنه جيوز أن حيرق اهللا إنساناً بالنار وال يأمل ، بل خيلق فيه ا                   

وجيوز أن جتتمع النار واحلطب أوقاتاً كثرية وال خيلق اهللا احتراقاً ، وجيوز أن توضع اجلبال                 
على اإلنسان وال جيد ثقلها ، وجيوز أن خيلق اهللا سكون احلجر الصغري عند دفع الدافع له                  

 العمى  وال خيلق إذهابه ، ولو دفعه أهل األرض كلهم مجيعاً ، وجيوز أن يضع اهللا اإلدراك مع                
 .)٢(والعلم مع املوت ، وأن توضع اجلبال على اإلنسان فال جيد ثقلها

وإمنا قال هذا القول ألنه ال يثبت أي طبيعة أو صفة موجودة يف اجلسم ، فاهللا تعاىل                  
خيلق اآلثار والنتائج عند مالقاة األسباب ، ومن اجلائز أن ال خيلق اهللا اآلثار عند مالقاة                  

لك قال بتلك املقاالت ، والتزم هذه اللوازم ، وهذا عني مذهب             األسباب ، ومن أجل ذ    
 .  نفاة األسباب ، كما سيأيت شرحه يف الفصل اخلاص بذلك األشاعرة

 يف باب الطبيعيات يقرون بإثباا ، ويف باب التولد           واجلدير بالذكر هنا أن املعتزلة    
عل والتأثري للعبد وحده وينفون تأثري بقية األسباب ، بل وال جيعلون هلا             فأكثرهم جيعلون الف  

 . أي مشاركة يف الفعل ، وهذا تناقض منهم يف باب السببية الطبيعية 

                                 
 ) .٩١ص (نتصار والرد على ابن الرواندي امللحد للخياط اال) ١(
 ) .٢/٤٠٦(مقاالت اإلسالميني لألشعري : انظر) ٢(
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 : مسألة احلسن والقبح : ثالثاً 

 يف   مسألة اتصاف األفعال باحلسن والقبح ، والكالم       من مسائل السببية عند املعتزلة    
هذا الباب كالكالم يف صفات اجلمادات ، فكما أن اجلمادات تتصف بالصفات والطبائع ،              
فاإلحراق من صفة النار وطبيعتها ، والتربيد من صفة الثلج وطبيعته ، فكذلك األفعال                
تتصف بالصفات من احلسن والقبح ، ومن أجل هذا أدرجت مسألة احلسن والقبح يف باب               

  . السببية عند املعتزلة

 : )١( األفعال باعتبار إدراك احلسن والقبح فيها عقالً إىل قسمنيوقد قسمت  املعتزلة

أفعال ال يعلم حسنها وقبحها ، ال ضرورة وال نظراً على وجه التفصيل إال بعد               :  األول
وحنوها من تفاصيل   جميء الشرع ، كحسن صالة املغرب ثالث ركعات والفجر ركعتني            

الشريعة ، فهذه ال يترتب على خمالفتها شيء قبل جميء الشرع ؛ ألنه ال يدرك حسنها                  
 . وقبحها بالعقل تفصيالً 

فقد ذكرنا أن وجوب املصلحة وقبح املفسدة متقرران يف         ’’  :  يقول القاضي عبداجلبار    
لعقل ؛ إال أنا ملا مل ميكننا أن نعلم عقالًً أن هذا الفعل مصلحة ، وذلك مفسدة ، بعث اهللا                    ا

تعاىل إلينا الرسل ؛ ليعرفونا ذلك من حال هذه األفعال ، فيكونوا قد جاءوا بتقرير ما قد                  
 .)٢(‘‘ركبه اهللا تعاىل يف عقولنا ، وتفصيل ما تقرر فيها 

رتبطة بصفات األفعال ، وهي أثر الشرع على        ويف هذا النص مسألة أخرى مهمة م      
 هذه األفعال ، هل هو الذي أكسبها احلسن والقبح أم هو جمرد كاشف عن صفاا ؟

                                 
بل الفرق بيننا وبني    ’’ : فقال) ٢٥٤ص  (قـد أشـار القاضـي عبداجلبار إىل هذا التقسيم يف احمليط بالتكليف              ) ١(

: لقبيح على النهي ، وحنن قسمنا احلال يف املقبحات فقلنا  املخالفني ألم جعلوه موجباً ومنعنا من ذلك ، وهم قصروا ا          
 .‘‘ إن فيها ما يعرف بالعقل ، وفيها ما يعرف بالنهي 

 ) .٥٦٥ص (شرح األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار ) ٢(
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 إىل نفي أي تأثري للشرع على هذه األفعال ، فالشرع جمرد كاشف             وقد ذهبت املعتزلة  
يف العقل ، ولكن العقل ال ميكنه       عن صفات هذه األفعال ، وحسنها وقبحها متقرر أصالً          

معرفة التفاصيل ، فمن أجل ذلك جاءت الرسـل لتعريف الناس بتفاصيل ما هو مركب يف               
 . عقول الناس  

 واعلم أن النهي الوارد عن اهللا عز وجل يكشف عن قبح          ’’    :يقول القاضي عبداجلبار    
 .)١(‘‘القبيح ، ال أنه يوجب قبحه ، وكذلك األمر يكشف عن حسنه ، ال أنه يوجبه 

أفعال يعلم حسنها وقبحها بالعقل قبل جميء الشرع كحسن الصدق           :  القسم الثاين 
والعدل والتوحيد ، وقبح الكذب والظلم والكفر ، وقد جعلوا العلم بذلك من مجلة                 

 .انت غري معلومة أبداً الضروريات اليت لو مل تعلم بالعقل لك

فصل يف بيان القبائح وطريق معرفتها ، واعلم أن الطريق          ’’  :  يقول القاضي عبداجلبار  
إىل معرفة أحكام هذه األفعال من وجوب وقبح وغريمها هو كالطريق إىل معرفة غري ذلك ،                

ن يكون ضرورياً أو مكتسباً ، واألصل فيه أن أحكام هذه األفعال ال بد من               إما أ :  وال خيلو   
إن العلم بأصول   :  أن تكون معلومة عن طريق اجلملة ضرورة ، وهو املوضع الذي يقول            

املقبحات والواجبات واحملسنات ضروري ، وهو من مجلة كمال العقل ، ولو مل يكن ذلك               
 ؛ ألن النظر واالستدالل ال يتأتى إال ممن هو كامل العقل            معلوماً بالعقل لصار غري معلوم أبداً     

وال يكون كذلك إال وهو عامل ضرورة هبذه األشياء ليتوجه عليه التكليف ، وإذا ادعينا العلم         
 . )٢(‘‘الضروري بقبح هذه القبائح فهو يف األفعال اليت تتعلق بنا 

 هو لذات الفعل ؟ أو لغريه ؟ واختلفوا يف تعليل احلسن والقبح يف هذه األفعال ، هل 

                                 
 ) .٢٥٤ص (احمليط بالتكليف للقاضي عبداجلبار ) ١(
 ) .٢٣٤ص (املصدر السابق ) ٢(
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فذهب قدماؤهم إىل أن احلسن والقبح ثابت لذات الفعل ، مبعىن أن الصدق حسن               
لذاته مطلقاً ، والكذب قبيح لذاته مطلقاً ، فالفعل حيسن ويقبح بصفته وعينه ، على أي                  

سم وجه وقع فال يؤثر ذلك عليه ، فاحلسن حسن ، والقبيح قبيح ، وإىل هذا ذهب أبو القا                 
 .)٢( املعتزيل)١(البلخي

فالقبيح رمبا قبح ألمر يرجع إليه ولصفة ختصه حنو الظلم          :  وذهب آخرون إىل التفصيل     
قَبح ألنه منع به    :  والكذب وغريمها ، ورمبا قبح لغريه وهو كونه داعياً إىل قبيح آخر ، فيقال             

 . دعا إىل فعل قبيح واجب ، أو 

واحلسن رمبا رجع إىل ذاته وصفة ختصه كالعدل والصدق ، ورمبا حسن لغريه وهو               
 . )٣(كونه داعياً إىل حسن آخر ، فيحسن ألنه مت به واجب ، أو دعا إىل فعل واجب

ومن هذا يتبني أم متفقون على إثبات احلسن والقبح لألفعال قبل الشرع ، وخمتلفون              
  .يف تعليل ذلك

وقد رتب أهل االعتزال على هذه القضية قضية أخرى ، وهي املدح والثواب على               
األفعال احلسنة ، والذم والعقاب على األفعال القبيحة ، فقد قرروا أن من فعل فعالً  قبيحاً                  
عقلياً فإنه مذموم مستحق للعقاب قبل جميء الشرع ، واحلجة الزمة له قبل بعثة الرسل ،                 

ه الناس عن الغفلة ودفعهم للنظر يف أدلة العقل ، وإلقامة احلجة بالشريعة              والرسل هم لتنبي  
اليت ال يدرك علمها إال بالرسل ، أما ما أدرك حسنه وقبحه بالعقل فقد قامت على الناس                  

 . احلجة فيه بالعقل 

                                 
ود أبو القاسم البلخي الكعيب املعتزيل ، كان من رؤوس املعتزلة ، وانفرد بآراء خاصة تابعه                عبداهللا بن أمحد بن حمم    ) ١(

، ) ٣/٤٥(وفيات األعيان البن خلكان     : انظر.  هـ   ٣٢٧ أو   ٣١٩عليها فرقة تنسب إليه تسمى الكعبية ، مات سنة          
 ) .٢/٢٨١(، شذرات الذهب البن العماد ) ١٥/٢٥٥(سري أعالم النبالء للذهيب 

 ) .٣١٠ص (شرح اًألصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار : انظر) ٢(
 ) .٢٤٠، ٢٣٨ص (احمليط بالتكليف للقاضي عبداجلبار : انظر فيما سبق ) ٣(
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 ألن معهم أدلة العقل اليت      احلجة الزمة هلم قبل بعثة الرسل ؛      ’’    :  )١(يقول الزخمشري 
هبا يعرف اهللا ، وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون ، واستيجاهبم العذاب الغفاهلم النظر فيما                
معهم ، وكفرهم لذلك ، ال إلغفال الشرائع اليت ال سبيل إليها إال بالتوقيف ، والعمل هبا ال                  

 .)٢(‘‘يصح إال بعد اإلميان 

لة التنبيه على النظر واإليقاظ من رقاد الغفلة ؛ لئال          من مج ’’  ويعلل بعثة الرسل بأا     
 .)٣(‘‘كنا غافلني فلوال بعثت إلينا رسوالً ينبهنا على النظر يف أدلة العقل : يقولوا

: فإذا مل يأم نذير مل تقم عليهم حجة ؟ قلت         :  فإن قلت   ’’  :  ويقول يف موضع آخر     
بالرسل فال ، وأما قيامها مبعرفة اهللا وتوحيده         أما قيام احلجة بالشرائع اليت ال يدرك علمها إال          

 .)٤(‘‘وحكمته ، فنعم ؛ ألن أدلة العقل املوصلة إىل ذلك معهم يف كل زمان 

 : ويف هذا النص جعل احلجة نوعني 

احلجة بالشريعة اليت ال تعلم إال خبرب الرسل ، وهي على هذا التقدير ال تقوم إال    :  األول
 . بوجود النذير 

 احلجة مبعرفة اهللا تعاىل وتوحيده اليت تعلم من أدلة العقل ، وهي على هذا                 :الثاين  
 .  التقدير قائمة على الناس يف كل زمان حىت قبل وجود الرسل 

                                 
أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي النحوي اللغوي املعتزيل ، كان من دعاة االعتزال ، وله مصنفات                  ) ١(

، البداية والنهاية البن    ) ٢٠/١٥١(سري أعالم النبالء للذهيب     : انظر.  هـ   ٥٣٨ مات سنة    يف النحو واللغة والتفسري ،    
 ) .٤/١١٨(، شذرات الذهب البن العماد ) ١٢/٢١٩(كثري 

 ) .٢/٣٥٤(الكشاف للزخمشري ) ٢(
 ) .٢/٣٥٤(املصدر السابق ) ٣(
 ) .٣/٢١٩(املصدر السابق ) ٤(
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وجعل احلجة هبذه املثابة يترتب عليه أم يثابون ويعاقبون على أعماهلم قبل جميء               
 ، وهو   وطن االحنراف عند املعتزلة   الرسل ؛ ألن احلجة قائمة عليهم بأدلة العقل ، وهذا م           

الربط بني  احلسن وحصول الثواب ، والقبح وحصول العقاب قبل قيام احلجة الرسالية على               
 .الناس 

 :  يف السببية ، وأوجزه يف اآليتوخبتام هذه املسألة ينتهي الكالم يف مذهب املعتزلة

فينفون السببية بني العبد وفعله ، ويقررون أنه اخلالق ألفعاله            خيالفون السـلف    -١
 . احملدث هلا 

 خيالفون السلف يف املتولد ، ويضطربون فيه ، فأكثرهم يلحقها باألفعال املباشرة             -٢
فيجعلون العبد خالقاً هلا ، ومنهم من جيعلها حوادث ال حمدث هلا ، ومنهم من جيعلها من                  

 . وال أخرى سبق تفصيلها قبل الطبائع  ، وهلم أق

 يوافقون مذهب السلف تقريباً يف األسباب الطبيعية ، فيثبتوا ، ويثبتون ما يف               -٣
 . األجسام من قوى وطبائع 

إن :  ، وخيالفوم يف قوهلم   )١( يوافقون السلف يف إثبات صفات األفعال إمجاالً          -٤
م يف ترتيب الثواب    الشرع جمردكاشف عن صفات الفعل وليس موجبا هلا ، وخيالفو           

 .والعقاب على الفعل قبل جميء الشرع ، وقيام احلجة على الناس بالعقل قبل الشرع  

أما الشبه اليت يستندون عليها يف تقرير مذهبهم فهذا ما سيكون جمال الدراسة يف                
 .املبحث القادم 

                                 
 ) . ٣٠٩ص (انظر تفصيل مذهب أهل السنة واجلماعة) ١(



 

 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثا�ي

 بيان شــبه املعتزلـة 

 يف السببية
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 عتزلة يف السببية بيان شبه امل

 يف السببية ، وبينت أنه يتكون من مسائل          تكلمت فيما سبق عن مذهب املعتزلة      
 :ثالث

 . مسألة خلق العباد ألفعاهلم -١

 . مسألة السببية الطبيعية -٢

 .  مسألة احلسن والقبح يف األفعال -٣

ا يف تقرير مذهبهم يف مسألتني      وسوف أناقش يف هذا املبحث الشبه اليت يستندون عليه        
 يتفقون فيها مع مذهب     )١(من هذه املسائل الثالث ؛ ألن مسألة السببية الطبيعية يكادون          

 . السلف ، فيكون الكالم يف مسألة خلق العباد لألفعال ، ومسألة التحسني والتقبيح العقليني 

 : مسألة خلق العبد ألفعاله : أوالً 

 يف تقرير خلق العبد ألفعاله وأنه ليس سبباً فيها بل خالقاً هلا ، جمموعة               ذكرت املعتزلة 
كبرية من الشبه العقلية والنقلية ، وسوف أبدأ بذكر العقلية ؛ ألا هي األصل عندهم ،                  

 .  وعليها معوهلم ، وأما النقلية فيذكروا استئناساً وتأييداً لألدلة العقلية 

 : ه العقلية ما يلي ومما ذكروه من الشب

 لو كان اهللا خالقاً ألفعال العباد ، لكان احملسن واملسيء من جهة متساوي مع                 -١
حسن الوجه وقبيحه من جهة أخرى يف احلمد والذم ، والستوى احملسن واملسيء ، وارتفع               

                                 
 .يكادون ؛ ألن للمعتزلة تفاصيل يف السببية الطبيعية ال أجزم مبوافقتها التامة ملذهب السلف : عربت بقويل) ١(
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املدح والذم والثواب والعقاب ، وقبحت بعثة األنبياء ، وانقطعت حجتهم ، وقبح األمر                
 . )١(عروف والنهي عن املنكر ، والتايل باطل ، فتعني بطالن املقدمبامل

 لو كان اهللا تعاىل خالقاً ألفعال العباد ، ويف أفعال العباد ظلم وجور لكان اهللا                  -٢
 .)٢(تعاىل ظاملاً جائراً ، لكن التايل باطل ، فتعني بطالن املقدم

سب قصدنا ودواعينا ، وملا      لو كانت أفعال العباد خلقاً هللا ملا وجب وقوعها حب           -٣
وجب انتفاؤها حبسب كراهتنا وصارفنا مع سالمة األحوال يف الفعل وعدمه ، لكنها واقعة              

 .)٣(حبسب قصدنا ودواعينا ، فيدل هذا على انتفاء خلق اهللا تعاىل هلا

 : ومما ذكروا من األدلة النقلية على غري طريق االحتجاج هبا ما يلي 

“  $̈Β  3: قوله تعاىل    -١ us?  ’Îû  È, ù=yz  Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $#  ⎯ ÏΒ  ;Nâθ≈ x s?    )حيث تدل على أن     )٤ ،

 . خلق اهللا ليس متفاوت ، والباطل متفاوت ، إذن هو ليس من خلق اهللا تعاىل 

  yì÷Ψ:  وقوله تعاىل  ß¹  «!$#  ü“ Ï%©!$#  z⎯ s) ø? r&  ¨≅ ä.  >™ ó© x«  4  )حيث تدل على أن صنع اهللا       )٥ ،

 . تعاىل متقن حمكم ، والكفر واملعاصي ليس حمكماً وال متقناً ، فليس من خلق اهللا تعاىل 

                                 
  ) .٣٣٥ ، ٣٣٤ ، ٣٣٢ص (شرح األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار : انظر) ١(
 ) .٣٤٥ص (املصدر السابق : انظر) ٢(
 ) .٣٣٦ص (املصدر السابق : انظر) ٣(
 ) .٣(سورة امللك آية رقم ) ٤(
 ) .٨٨(سورة النمل آية رقم ) ٥(
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“  ü:  قوله تعاىل  Ï%©!$#  z⎯ |¡ ômr&  ¨≅ ä.  >™ ó© x«  …çµ s) n=yz  (  )لْق اهللا تعاىل        )١حيث تدل على أن خ 

 . حسن ، والظلم ليس حبسن ، فهو ليس من خلْق اهللا تعاىل 

  !$tΒ:   قوله تعاىل  -٢ uρ  y7 t/$|¹r&  ⎯ ÏΒ  7π y∞Íh‹y™  ⎯ Ïϑsù  y7 Å¡ ø ¯Ρ  4  )  وقوله تعاىل  )٢ ،  :  ö≅ è%  uθèδ 

ô⎯ ÏΒ  Ï‰Ψ Ïã  öΝ ä3Å¡ àΡ r&  3  )  وقوله تعاىل  )٣ ،  :  # Y‰ |¡ xm  ô⎯ ÏiΒ  Ï‰Ψ Ïã  ΟÎγÅ¡ àΡ r&    )وقوله تعاىل  )٤ ،  : 

$tΒ uρ  uθèδ  ô⎯ ÏΒ  Ï‰Ψ Ïã  «!$#    )في هذه اآليات بني سبحانه أن ما يلحق العبد إمنا هو من جهة             ، ف )٥

 .)٦(. نفسه دون جهة اهللا تعاىل 

(  šχθà:   قولـه تعاىل  -٣ è=øƒrB uρ  % ¸3øùÎ)  4  )وقولـه تعاىل  )٧ ،  :    x8u‘$ t7tFsù  ª!$#  ß⎯ |¡ ômr& 

t⎦⎫ É) Ï=≈ sƒù: $#    )٨(  وقوله تعاىل ،  :  øŒÎ) uρ  ß, è=øƒrB  z⎯ ÏΒ  È⎦⎫ ÏeÜ9 $#  Ïπ t↔ øŠyγx.  Î ö©Ü9 $#    )فنبه سبحانه  :  قالوا:  )٩

 . )١٠(وتعاىل يف هذه اآليات على أن هناك خالقاً سواه

ى هذه الشبه أيضاًَ قوهلم يف مسألة التولد ، فهي فرع عن قوهلم خبلق اإلنسان               وينبين عل 
 . ألفعاله 

                                 
 ) .٧(سورة السجدة آية رقم ) ١(
 ) .٧٩(سورة النساء آية رقم ) ٢(
 ) .١٦٥(سورة آل عمران آية رقم ) ٣(
 ) .١٠٩(سورة البقرة آية رقم ) ٤(
 ) .٧٨(سورة آل عمران آية رقم ) ٥(
 ) .٣٧٩ص (احمليط بالتكليف للقاضي عبداجلبار :  سبق انظر فيما) ٦(
 ) .١٧(سورة العنكبوت آية رقم ) ٧(
 ) .١٤(سورة املؤمنون آية رقم ) ٨(
 ) ١١٠(سورة املائدة آية رقم ) ٩(
 ) .١/٢٤٤( ضمن رسائل العدل والتوحيد -املختصر يف أصول الدين للقاضي عبداجلبار : انظر) ١٠(



    ٧٢٧     بيان شبه املعتزلة يف السببية ____________________________________________________  

 

 :مسألة احلسن والقبح يف األفعال : ثانياً 

 يف تقرير مذهبها يف مسألة حتسني العقل وتقبيحه على جمموعة من الشبه             تستند املعتزلة 
 : العقلية أبرزها ما يلي 

لو فرضنا إنساناً دهرياً ينكر اإلله والنبوة ، وفرضنا أنه كان ماراً يف صحراء                أنا   -١
خالية عن الناس ، فاتفق أنه عرب على إنسان أعمى فقري ، ورآه يف نوع من أنواع البالء ،                    
مشرفاً على اهلالك ، فإنه قد يرق قلبه عليه ، وحيمله عقله على مساعدته واإلحسان إليه ،                  

 اإلحسان إليه ليست لطلب اجلزاء ، فإن ذلك الرجل فقري ، وليست ألجل              فهاهنا رغبته يف  
الطمع يف الثناء ؛ ألن ذلك الرجل أعمى وال يعرفه ، ومل حيضر هناك إنسان آخر حىت يروي                  
تلك الواقعة ، فإذا انتفت تلك األمور تبني أن الداعي له إىل اإلحسان لذلك األعمى ما تقرر                 

 . )١( وقبح ضدهيف عقله من حسن اإلحسان

نفرض الكالم يف رجل قاسي القلب ، جايف الفؤاد ، ال           ’’  :    يقول القاضي عبداجلبار  
يبايل هبالك الثقلني ، وال حيفل باملدح والذم ، ملحد زنديق ، ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر ،                   

لعقاب ، ومعلوم أنه واحلال هذه يستحسن بكمال عقله إرشاد الضال ،            وال يقر بالثواب وا   
مينة أو يسرة ، وال وجه لذلك إال حسنه وكونه           :  وأن يقول لألعمى واحلال ما ذكرناه       

 .)٢(‘‘إحساناً 

 أنه إذا خري إنسان بني الصدق والكذب ، وكان النفع يف أحدمها كالنفع يف اآلخر                 -٢
كذب ، وذلك ملا تقرر يف عقله من حسن الصدق ، وقبح              فإنه خيتار الصدق على ال     

 . )٣(الكذب

                                 
 ) .٣٤٣-٣/٣٤٢(لية للرازي املطالب العا: انظر) ١(
 ) .٣٠٨ص (شرح األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار ) ٢(
 ) .٣/٣٤٣(املطالب العالية للرازي : انظر) ٣(
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أحدنا لو خري بني الصدق والكذب وكان النفع يف           ’’    :يقول القاضي عبداجلبار  
عطيناك درمهاً   إن كذبت أعطيناك درمها ، وإن صدقت أ       :  أحدمها كالنفع يف اآلخر ، وقيل له      

وهو عامل بقبح الكذب مستغن عنه ، عامل باستغنائه عنه ، فإنه قط ال خيتار الكذب على                  
 . )١(‘‘الصدق  ال ذلك إال لعلمه بقبحه وبغناه عنه 

 أن األفعال منقسمة إىل حسنة وقبيحة ، فلوال أن فيها من الصفات ما جعل                 -٣
ولكان ترجيح الشارع بعضها على بعض      بعضها حسناً واآلخر قبيحاً لكانت متساوية ،         

 . )٢(ترجيحاً بدون مرجح ، وهذا باطل

 لو مل يثبت احلسن والقبح إال بالشرع حلسن من اهللا تعاىل كل شيء ، فحينئذ ال                 -٤
ميكن االعتماد على وعد اهللا تعاىل وال وعيده ، فلعله يعد بعض العباد بالثواب وال يفعل ،                  

 يفعل ، ولعله يدخل األنبياء واملالئكة يف أطباق النريان أبد            ولعله يعد بعضهم بالعقاب وال    
اآلبدين ، ولعله يدخل الفراعنة يف أعايل درجات اجلنان أبد اآلبدين ، ولعله يظهر املعجزات               
على أيدي الكذابني ، ولعله يبعث األنبياء واملرسلني ويأمرهم بدعوة اخللق إىل شتم اهللا تعاىل               

 . ويأمرهم بدعوة اخللق إىل الفواحش والزنا والسرقة وحنو هذه األمور واملالئكة والكفر به ، 

والتزام جواز ذلك خروج عن مقتضى العقل ، واالعتراف بقبحه اعتراف بالتحسني             
 . )٣(والتقبيح العقليني

                                 
 ) .٣٠٣ص (شرح األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار ) ١(
 )٣/٣٤٤(املطالب العالية للرازي : انظر) ٢(
 )٣٤٥-٢/٣٤٤(املصدر السابق : انظر) ٣(
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 أن احلسن والقبح يف األفعال لو مل يكونا معلومني قبل جميء الشرع ، لكان                 -٥
فهمه وال نعقله ، وهذا باطل ، فوجب أن يكون احلسن والقبح             الشرع قد خاطبنا مبا ال ن     

 . )١(مقرراً قبل الشرع

 يف مسألة السببية ، وأنتقل بعدها إىل رد شيخ اإلسالم رمحه            وهبذا تنتهي شبه املعتزلة   
 . اهللا عليهم 

  

                                 
 )٢/٣٤٥(صدر السابق امل: انظر) ١(



 

 
 

 

 
 

 املبحث الثالث 

    رد شـيخ اإلسالم على املعتزلة 



   ٧٣١        رد شيخ اإلسالم على املعتزلة______________  ____________________________________

 إلسالم على شبه املعتزلةرد شيخ ا

 يف مسائل السببية ، ونقضها يف مواضع        لقد ناقش شيخ اإلسالم رمحه اهللا شبه املعتزلة       
 .متعددة من كتبه ، وسوف أحاول فيما يلي تلخيص ما ذكره حول شبههم 

 : شبههم يف مسألة خلق األفعال: أوالً 

 : أدلة العقل : أوالً 

وملخصه دعوى التالزم بني خلق اهللا تعاىل ألفعال العباد         :  لعقلي األول     دليلهم ا   -١
وبني استواء احملسن واملسيء من جهة وحسن الوجه وقبيحه من جهة أخرى ، جبامع أن كالً                
من خلق اهللا تعاىل ، فيكونون متساوين من هذه اجلهة ، وهذا يؤدي إىل ارتفاع املدح والذم                 

 . األنبياء والثواب والعقاب وقبح بعثة

وهذا الالزم يرد على من ال يثبت للعبد مشيئة واختياراً وفعالً من اجلربية ، بينما ال                 
يرد على مذهب أهل السنة واجلماعة ائياً ؛ ألم يثبتون للعبد مشيئة واختياراً وفعالً يقوم               

  . بالعبد ، ومبوجبه يكون ثوابه وعقابه ، وبالتايل فال يلزمهم هذا الالزم قطعاً

، وله مشيئة ثابتة    ،  اعلم أن العبد فاعل على احلقيقة       ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 غري ما آية    العباد يف   يئةـات مش ـوقد نطق القرآن بإثب   ،  وله إرادة جازمة وقوة صاحلة      

⎯      :هـــكقول yϑÏ9  u™ !$x©  öΝ ä3Ζ ÏΒ  βr&  tΛ⎧ É) tGó¡ o„  ∩⊄∇∪  $tΒ uρ  tβρ â™ !$t± n@  HωÎ)  βr&  u™ !$t± o„  ª!$#  > u‘ 

š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $#  )١(  ،  ⎯ yϑsù  u™ !$x©  x‹ sƒªB $#  4’n<Î)  ⎯Ïµ În/ u‘  ¸ξ‹ Î6y™  )٢(  ،  ⎯ yϑsù  u™ !$x©  …çν uŸ2 sŒ  ∩∈∈∪  $tΒ uρ 

tβρ ãä. õ‹ tƒ  HωÎ)  βr&  u™ !$t± o„  ª!$#  4  uθèδ  ã≅ ÷δ r&  3“ uθø) −G9 $#  ã≅ ÷δ r& uρ  Ïο uÏ øópR ùQ $#    )عامة  ونطق بإثبات فعله يف   ،  )٣ 

                                 
 ) .٢٩-٢٨(سورة التكوير آية رقم ) ١(
 ) .١٩(سورة املزمل آية رقم ) ٢(
 ) .٥٦-٥٥(سورة املدثر آية رقم ) ٣(



   ٧٣٢        رد شيخ اإلسالم على املعتزلة______________  ____________________________________

 وكما  ،يتقون  ،  يتفكرون حيافظون   ،  يكفرون  ،  يؤمنون  ،  يفعلون  ،   يعملون   :آيات القرآن 
ربية بإثبات أن العبد كاسب فاعل      فارقنا اجل ،  أنا فارقنا جموس األمة بإثبات أنه تعاىل خالق         

 .صانع عامل 

 على  واجلرب املعقول الذي أنكره سلف األمة و علماء السنة هو أن يكون الفعل صادراً             
ومثله ...  مثل حركة األشجار هببوب الرياح      ،  ختيار  اوال    الشيء من غري إرادة وال مشيئة     

عاقل جيد تفرقة بديهية بني قيام      فإن كل   ،  ناسي حركة احملموم و املفلوج و املرتعش        أل ا يف
و ،  نتفاض احملموم   او  نتعاش املفلوج   اوبني  ،  جهاده وزناه وسرقته    واإلنسان وقعوده وصالته    

وال ،  مريد له     وال   غري قادر عليه     وأن الثاين ،  نعلم أن األول قادر على الفعل مريد له خمتار          
 .)١( ‘‘خمتار

لتالزم بني خلق اهللا تعاىل ألفعال العباد       وملخصه دعوى ا  :   دليلهم العقلي الثاين   -٢
 .وبني اشتقاق اسم هللا تعاىل مما خيلقه يف عباده ، فيكون خالق الظلم ظاملاً 

وهذا الالزم إمنا يلزم الذين ال يثبتون للعبد فعالً يقوم به ، والفاعل عندهم هو اهللا                  
لعبد مشيئة واختياراً   تعاىل وحده ، وأهل السنة واجلماعة ال يقولون بذلك ، بل يثبتون ل              

وفعالً يقوم به ، والفعل إذا قام مبحل عاد حكمه إليه ، ومل يعد إىل غريه ، واشتق له منه                     
اسم ومل يشتق لغريه ، فلذلك ما يقوم بالعبد من األفعال يعود حكمها عليه ، وال يعود على                  

يف غريه لعاد عليه اسم     اهللا تعاىل منه اسم وال حكم ، ولو كان يشتق هللا تعاىل اسم مما خيلقه                
وحكم من خلقه األلوان والطعوم والروائح واحلركات املوجودة يف املخلوقات وهذا باطل             

 .  ضرورة 

ومسألتان ،   مسألتان عقليتان    :وهنا أربع مسائل  ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 :مسعيتان لغويتان

                                 
 ) .٣٩٤-٨/٣٩٣(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(



   ٧٣٣        رد شيخ اإلسالم على املعتزلة______________  ____________________________________

فكان هو املوصوف   ،  ل   أن الصفة إذا قامت مبحل عاد حكمها إىل ذلك احمل          : األوىل
فالعلم والقدرة والكالم واحلركة والسكون إذا قام مبحل كان ذلك احملل هو العامل               ،  هبا  

 .القادر املتكلم أو املتحرك أو الساكن 

وال ،  بعلم يقوم بغريه فال يكون عاملاً  ،   أن حكمها ال يعود على غري ذلك احملل          :الثانية
،  حبركة تقوم بغريه     وال متحركاً ،   بكالم يقوم بغريه     متكلماًوال  ،   بقدرة تقوم بغريه     قادراً

  .وهاتان عقليتان

 أنه يشتق لذلك احملل من تلك الصفة اسم إذا كانت تلك الصفة مما يشتق حمللها                :الثالثة
 عامل أو قادر أو     :أو احلركة مبحل قيل     الكالم  كما إذا قام العلم أو القدرة أو      ،  منها اسم   

 .اليت ال يشتق حمللها منها اسم  خبالف أصناف الروائح، متكلم أو متحرك 

فال يقال حملل مل يقم به العلم       ،   أنه ال يشتق االسم حملل مل يقم به تلك الصفة            :الرابعة
د أو متكلم أو    ـادر أو مري  ـ إنه عامل أو ق    :ةـأو القدرة أو اإلرادة أو كالم أو احلرك        

 .)١( ‘‘متحرك

 اليت جهة االستدالل فيها      ينطبق على كل أدلة املعتزلة     وكالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا    
نسبة األفعال إىل العباد مبا يف ذلك بعض النصوص الشرعية اليت أوردوها واليت سوف يأيت                
ذكرها بعد قليل ، فال تدل على خلق العباد ألفعاهلم ، بل تدل على أم الفاعلون لـها                  

 .حقيقة 

 اللوازم ال يرد مطلقاً فأفعال العباد وإن كان اهللا تعاىل خالقها ، إال أا  وما ذكروه من 
ال تضاف إىل اهللا تعاىل إمنا تضاف إىل احملل الذي قامت به ، وال يعود هللا تعاىل منها اسم                    

 .  وال حكم ، إمنا يعود االسم واحلكم على احملل الذي قامت به 

                                 
 ) .٦٣-٦٢ص (شرح العقيدة األصفهانية البن تيمية ) ١(



   ٧٣٤        رد شيخ اإلسالم على املعتزلة______________  ____________________________________

اط الفعل مبشيئة اإلنسان وإرادته ، فيفعل مىت        وملخصه ارتب :   دليلهم العقلي الثالث   -٣
 . أراد ، ويترك مىت أراد ، يدل على أنه خالقه 

وهذا يف حقيقة األمر يدل على أن للعبد مشيئة وإرادة يفعل هبا ، وال يدل على أنه                  
خالق لفعله ، ألن هذه املشيئة واإلرادة والقدرة غري مستقلة بالتأثري يف الفعل ، بل هي جزء                 

أجزاء السبب التام الذي جيب به الفعل ، وهناك أجزاء أخرى للفعل ال صنع للعبد فيها                من  
 . البتة ، فال بد من خلق اهللا تعاىل هلا 

وأسهل األفعال مثالً رفع العني لرؤية الشيء ، فإن فتح العني فعل العبد إال أنه ال                  
كونه قابالً للرؤية ، وخلق     يستقل باإلدراك ، فإن متام اإلدراك موقوف على خلق املدرك ، و           

آلة اإلدراك وسالمتها ، وصرف املوانع عنها ، فما تتوقف عليه الرؤية أضعاف أضعاف ما                
 .)١(يقدر عليه من تقليب حدقته حنو املرئي

 على الطاعة واملعصية فلو مل      العبد إذا كان قادراً   ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
وذلك السبب إن   ،  اآلخر للزم الترجيح بال مرجح      حيدث سبب يوجب وقوع أحدمها دون       

فال بد أن يكون السبب احلادث املوجب        ،  كان من العبد فالقول فيه كالقول يف الفعل          
بب الذي به وقعت الطاعة نعمة من اهللا خص هبا عبده            ـوالس،  للترجيح من غري العبد     

 .)٢( ‘‘املؤمن

فعال وإن كانت مبشيئة العباد      ويف هذا النص يبني شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن األ           
وقدرم وإرادم إال أن اهللا تعاىل هو خالقها ؛ ألن حصول الطاعة واملعصية حباجة إىل                 
مرجح من غري العبد ، املرجح الذي حصلت الطاعة نعمة من اهللا تعاىل خص هبا عباده                  

 . املؤمنني 

                                 
 ) .٢٩٥ص (، شفاء العليل البن القيم ) ٣/٢٣٥(منهاج السنة البن تيمية : انظر فيما سبق ) ١(
 ) .٩/١٦٥(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ٢(



   ٧٣٥        رد شيخ اإلسالم على املعتزلة______________  ____________________________________

 :  يلي أما ما ذكروه من األدلة النقلية فيجاب عن استدالهلم هبا مبا

“  $̈Β  3:   قوله تعاىل  -١ us?  ’Îû  È, ù=yz  Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $#  ⎯ ÏΒ  ;Nâθ≈ x s?    )وقوله تعاىل  )١ ،  :  yì÷Ψ ß¹ 

«!$# ü“ Ï%©!$# z⎯ s) ø? r& ¨≅ ä. >™ ó© x« 4 )وقوله تعاىل)٢ ، :  ü“ Ï%©!$# z⎯ |¡ ômr& ¨≅ ä. >™ ó© x« …çµ s) n=yz ( )وحنوها )٣

 .من اآليات 

الكفر فهذه ليس فيها ما ينفي خلق اهللا تعاىل ملا ذكروه من أفعال العباد وما فيها من                  
والظلم واملعاصي ، بل تدل على أن خلق اهللا تعاىل ليس فيه نقص وال عيب ، بل هو متقن                   

 .على أحسن الوجوه وأكملها 

وال ينقض هذا وجود الشرور ، ذلك أن تلك الشرور لوازم للمخلوقات ، وتعترب                
 مغمورة وقليلة جبانب ما تشتمل عليه تلك املخلوقات من اخلريات ، بل إن من كمال                 
املخلوقات وجود تلك الشرور فيها ؛ نظراً ملا تشتمل عليه تلك الشرور من احلكم العظيمة               
الباهرة ، ولو قدر عدم تلك الشرور لفات بسبب ذلك كثري من املصاحل واحلكم ، وحصل                

 . )٤(النقص والعيب املنفي يف هذه اآليات

أحسن كل  ،   رحيم   ن الرب تبارك وتعاىل حكيم    إ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
، أرحم بعباده من الوالدة بولدها      ،   وهو أرحم الرامحني     ،وأتقن ما صنع    ،  شيء خلقه   

وما خلقه من أمل لبعض     ،    ال خرياً إبل ال يفعل    ،  والشر ليس إليه    ،  واخلري كله بيديه    
 . )٥( ‘‘ونعمة جسيمة، فله فيها حكمة عظيمة ، أو من أعماهلم املذمومة ، احليوانات 

                                 
 ) .٣(سورة امللك آية رقم ) ١(
 ) .٨٨(سورة النمل آية رقم ) ٢(
 ) .٧(سورة السجدة آية رقم ) ٣(
 ) .٤٩٧ ، ٤٣٣ ، ٣٧١ص (، شفاء العليل البن القيم  )٣/١٤٢(البن تيمية منهاج السنة النبوية : انظر ) ٤(
 ) .١٤/٣٠٠( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -احلسنة والسيئة ) ٥(



   ٧٣٦        رد شيخ اإلسالم على املعتزلة______________  ____________________________________

  !$tΒ:  قوله تعاىل   -٢ uρ  y7 t/$|¹r&  ⎯ ÏΒ  7π y∞Íh‹y™  ⎯ Ïϑsù  y7 Å¡ ø ¯Ρ  4  )  وقوله تعاىل    )١ ،  ö≅ è%  uθèδ 

ô⎯ ÏΒ  Ï‰Ψ Ïã  öΝ ä3Å¡ àΡ r&  3  )  وقوله تعاىل  )٢ ،  :  # Y‰ |¡ xm  ô⎯ ÏiΒ  Ï‰Ψ Ïã  ΟÎγÅ¡ àΡ r&  )وقوله تعاىل  )٣ ،:   

$tΒ uρ uθèδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$#  )فهذه اآليات جياب عنه بطريقني)٤  : 

 .أحدمها جممل ، واآلخر مفصل 

معظم استدالهلم هبذه اآليات مبين على أساس أن األفعال فيها : أما الطريق امل فيقال
اإلضافة من إضافة املخلوق إىل خالقه ، وهذا باطل ، فهذه            أضيفت إىل العباد ، وهذه      

اإلضافة ليست كما قالوا ، بل هي من إضافة املُسبب إىل سببه ، وبرهان ذلك أن اهللا تعاىل                  

  !$£ϑs9:  أضاف املصائب إىل العباد كما يف قوله تعاىل        uρ r&  Ν ä3÷Gu;≈ |¹r&  ×π t7ŠÅÁ–Β  ô‰ s%  Λ ä⎢ ö6|¹r&  $pκön=÷V ÏiΒ 

÷Λ ä⎢ ù=è%  4’̄Τr&  # x‹≈ yδ  (  ö≅ è%  uθèδ  ô⎯ ÏΒ  Ï‰Ψ Ïã  öΝ ä3Å¡ àΡ r&  3  )واملصائب باالتفاق ليست خلقاً للعباد ، بل        )٥ ،

 .وهبم هي بسبب ذن

 . وأما الطريق املفصل فيجاب فيه عن استدالهلم بكل آية خبصوصها 

  !$tΒ:   أما قوله تعاىل     -١ uρ  y7 t/$|¹r&  ⎯ ÏΒ  7π y∞Íh‹y™  ⎯ Ïϑsù  y7 Å¡ ø ¯Ρ  4  )فهذه اآلية ال    )٦ 

حجـة 
                                 

 ) .٧٩(سورة النساء آية رقم ) ١(
 ) .١٦٥(سورة آل عمران آية رقم ) ٢(
 ) .١٠٩(سورة البقرة آية رقم ) ٣(
 ) .٧٨(سورة آل عمران آية رقم ) ٤(
 ) .١٦٥(سورة آل عمران آية رقم ) ٥(
 ) .٧٩(اء آية رقم سورة النس) ٦(



   ٧٣٧        رد شيخ اإلسالم على املعتزلة______________  ____________________________________

  !$̈Β  y7:  للمعتزلة فيها البتة ، ذلك أن اهللا تعاىل قد قال يف أول اآلية             t/$|¹r&  ô⎯ ÏΒ  7π uΖ |¡ xm  z⎯ Ïϑsù 

«!$# ( )ال تقول بذلك ف احلسنة إىل اهللا تعاىل ، واملعتزلة فأضا)١ . 

مث إن املراد باحلسنة والسيئة يف اآلية ليس األعمال ، بل النعم واملصائب ويدل عليه                

   !$̈Β:  حيث يقول تعاىل  وسياق اآلية   إمجاع السلف رمحهم اهللا تعاىل على تفسريها بذلك ،          

y7 t/$|¹r& أصبت ما:  ومل يقل . 

(  βÎ  مث إن اهللا تعاىل قد قال يف اآلية اليت قبل هذه اآلية مباشرة               uρ  öΝ ßγö6ÅÁè?  ×π uΖ |¡ xm 

(#θä9θà) tƒ  ⎯Ïν É‹≈ yδ  ô⎯ ÏΒ  Ï‰Ζ Ïã  «!$#  (  βÎ) uρ  öΝ ßγö6ÅÁè?  ×π y∞ÍhŠy™  (#θä9θà) tƒ  ⎯Ïν É‹≈ yδ  ô⎯ ÏΒ  x8Ï‰Ζ Ïã  4  ö≅ è%  @≅ ä.  ô⎯ ÏiΒ  Ï‰Ζ Ïã 

«!$#  (  )ال تقول    فأضاف اجلميع إىل اهللا تبارك وتعاىل إضافة خلق وإجياد ، واملعتزلة             )٢ 

 . )٣(بذلك

 . هبذه اآلية وهللا احلمد طل متسك املعتزلةفب

 من الناس يظن أن      فإن كثرياً  ’’:  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعليقاً على هذه اآلية          
مث املثبتة للقدر حيتجون بقوله      ،   املراد باحلسنات والسيئات ىف هذه اآلية الطاعات واملعاصي       

  @≅ ä.  ô⎯ ÏiΒ  Ï‰Ζ Ïã  «!$#  (     فيعارضهم قوله:      !$̈Β  y7 t/$|¹r&  ô⎯ ÏΒ  7π uΖ |¡ xm  z⎯ Ïϑsù  «!$#  (  !$tΒ uρ  y7 t/$|¹r& 

⎯ ÏΒ  7π y∞Íh‹y™  ⎯ Ïϑsù  y7 Å¡ ø ¯Ρ  4  )فإن ،   ذلك   الثانية مع غلطهم يف   ونفاة القدر حيتجون هبذه     ،  )٤

≅@  ويعارضهم قوله   ،  مذهبهم أن العبد خيلق مجيع أعماله        ä.  ô⎯ ÏiΒ  Ï‰Ζ Ïã  «!$#  (    ،   وإمنا غلط 

                                 
 ) .٧٩(سورة النساء آية رقم ) ١(
 ) .٧٨(سورة النساء آية رقم ) ٢(
 ) .٣٣٤ ، ٣٢٦ ، ٣٢٤ص (البن القيم شفاء العليل : انظر فيما سبق ) ٣(
 ) .٧٩(سورة النساء آية رقم ) ٤(



   ٧٣٨        رد شيخ اإلسالم على املعتزلة______________  ____________________________________

وإمنا ،  كال الفريقني ملا تقدم من ظنهم أن احلسنات والسيئات هي الطاعات واملعاصي               
 .)١( ‘‘ النعم واملصائب:احلسنات والسيئات ىف هذه اآلية

≅  ö:   قوله تعاىل   أما -٢ è%  uθèδ  ô⎯ ÏΒ  Ï‰Ψ Ïã  öΝ ä3Å¡ àΡ r&  3  )فهذه اآلية ليس فيها ما ينفي       )٢ ،

:  ال يعود على األعمال حىت يقال      - هو   -باده ، والضمري املنفصل     خلق اهللا تعاىل ألفعال ع    
أضيفت األعمال إىل اإلنسان ، بل يعود على املصائب ، يوضح ذلك أول اآلية حيث يقول                

    !$£ϑs9:  تعــاىل uρ r&  Ν ä3÷Gu;≈ |¹r&  ×π t7ŠÅÁ–Β  ô‰ s%  Λ ä⎢ ö6|¹r&  $pκön=÷V ÏiΒ  ÷Λ ä⎢ ù=è%  4’̄Τr&  # x‹≈ yδ  (  ö≅ è%  uθèδ  ô⎯ ÏΒ  Ï‰Ψ Ïã 

öΝ ä3Å¡ àΡ r& 3 )ية  هبذه اآل، واملصائب باالتفاق ليست من خلق العباد ، فبطل متسك املعتزلة)٣ . 

#  :   وأما قوله تعاىل   -٣ Y‰ |¡ xm  ô⎯ ÏiΒ  Ï‰Ψ Ïã  ΟÎγÅ¡ àΡ r&  )فهذه اآلية ال تدل على خلق        )٤

 .العباد ألفعاهلم ، بل ليس فيها إال إضافة احلسد إىل النفوس 

يست من إضافة املخلوق إىل     وقد سبق يف اجلواب امل بيان أن مثل هذه اإلضافة ل          
ب ، لكن خلقه له ال     سب، واهللا تعاىل خالق السبب واملُ     إىل سببه   ب  سباملُخالقه  بل من إضافة      

جب إضافته إليه ؛ ألنه ال يضاف إىل اهللا تعاىل من الصفات إال ما قام به ، واحلسد إمنا قام                 وي
 .باملخلوقات ، فلذا يضاف إليهم 

  $tΒ:   أما قوله تعاىل   -٤ uρ  uθèδ  ô⎯ ÏΒ  Ï‰Ψ Ïã  «!$#  )فهذه اآلية ال تدل على خلق العباد        )٥ ،

ألفعاهلم ، إمنا فيها نفى اهللا تعاىل أن يكون كذب اليهود وحتريفهم لكتبهم منـزالً من عنده                
 .ذا حق جل وعال كما حاول اليهود أن يومهوا الناس بذلك ، وه

                                 
 ) .١٦٢-٨/١٦١( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -شرح معىن قول علي ال يرجون عبد إال ربه ) ١(
 ) .١٦٥(سورة آل عمران آية رقم ) ٢(
 ) .١٦٥(سورة آل عمران آية رقم ) ٣(
 ) .١٠٩(سورة البقرة آية رقم ) ٤(
 ) .٧٨(سورة آل عمران آية رقم ) ٥(



   ٧٣٩        رد شيخ اإلسالم على املعتزلة______________  ____________________________________

وكون اهللا تعاىل خالقاً ألفعال العباد ال يستلزم أن يكون كالم العباد كالماً له جل                
وعال ، ألن الكالم صفة تنسب إىل من قامت به ، والتحريف ويل اللسان بالكالم قام                  

 . باليهود ومل يقم باهللا عز وجل ولذا أثبته اهللا تعاىل هلم ، ونفاه عن نفسه 

(  šχθà:   أما قوله تعاىل   -٥  è=øƒrB uρ  % ¸3øùÎ)  4  )وقوله تعاىل  )١ ،  :    x8u‘$ t7tFsù  ª!$#  ß⎯ |¡ ômr& 

t⎦⎫ É) Ï=≈ sƒù: $#  )٢(  وقوله تعاىل ،  :  øŒÎ) uρ  ß, è=øƒrB  z⎯ ÏΒ  È⎦⎫ ÏeÜ9 $#  Ïπ t↔ øŠyγx.  Î ö©Ü9 $#    )فهذه اآليات ليس    )٣ ،

فيها ما يدل على أن العباد خيلقون أفعاهلم ، وخيرجوا من حيز العدم إىل الوجود ، بل غاية                  
 . ما تدل عليه يف هذا الباب تسمية بعض األفعال خلقاً 

هذه :  قد جاء عن العرب تسمية الكذب خلقاً ، يقولون        وهذا تعبري عريب معروف ، ف     
حدثنا فالن بأحاديث اخللق ، وهي   :  قصيدة خملوقة ، أي منحولة إىل غري صاحبها  ويقولون           

(  šχθà، وعلى هذا االستعمال جـاء قوله تعاىل        )٤(اخلرافات من األحاديث املفتعلة    è=øƒrB uρ 

% ¸3øùÎ) 4 )تفترون وتكذبون : ، أي)٥ . 

                                 
 ) .١٧(سورة العنكبوت آية رقم ) ١(
 ) .١٤(سورة املؤمنون آية رقم ) ٢(
 ) ١١٠(سورة املائدة آية رقم ) ٣(
 ) .١٠/٨٨(ب البن منظور لسان العر: انظر) ٤(
 ) .١٧(سورة العنكبوت آية رقم ) ٥(
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قال ،  واختلقه إذا افتراه    ،   خلق هذا احلديث     :يقال’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا    

  $yϑ̄Ρ  :تعاىل عن إبراهيم   Î)  šχρ ß‰ ç7÷ès?  ⎯ ÏΒ  Èβρ ßŠ  «!$#  $YΖ≈ rO ÷ρ r&  šχθà) è=øƒrB uρ  % ¸3øùÎ)  )وقال عن  ،  )١

#! ( ÷βÎ :قوم هود x‹≈ yδ ωÎ) ß, è=äz t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∠∪ $tΒ uρ ß⎯ øtwΥ t⎦⎫ Î/ ¤‹ yèßϑÎ/ )٣(‘‘)٢(. 

 : وجاء عن العرب تسمية التقدير خلقاً ، يقول الشاعر

 )٤(وألنت تفري ما خلقت وبعض                القوم خيلق مث ال يفري

أي أنت إذا قدرت أمراً قطعته وأمضيته ، وغريك يقدر ما ال يقطعه ، ألنه ليس مباضي                 

$‘  x8u:  ، وعلى هذا االستعمال جاء قوله تعاىل      )٥(العزم t7tFsù  ª!$#  ß⎯ |¡ ômr&  t⎦⎫ É) Ï=≈ sƒù: $#  )أي )٦  :

 .)٧(أحسن املقدرين املصورين

إن   ((:  وجاء عن العرب تسمية التصوير والتشكيل خلقاً ، ومنه احلديث الصحيح             
))  أحيوا ما خلقتم  :  أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال هلم        

، وعلى هذا   )٨(
                                 

 ) .١٧(سورة العنكبوت آية رقم ) ١(
 ) .١٣٨-١٣٧(سورة الشعراء آية رقم ) ٢(
 ) .٦/٣٢٩(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : ، وانظر ) ٢/٢٥٠(منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ٣(
 ) .٨٨ص (وانه هذا البيت لزهري بن أيب سلمى انظر شرح دي) ٤(
 ) .١٠/٨٧(لسان العرب البن منظور : انظر) ٥(
 ) .١٤(سورة املؤمنون آية رقم ) ٦(
 ) .١٣١ص (شفاء العليل البن القيم : انظر) ٧(
، ومسلم يف اللباس    ) ٤٨٨٦(ح) ٥/١٩٨٦(رواه البخاري يف النكاح ، باب هل يرجع إذا رأى منكراً يف الدعوة              ) ٨(

ير صورة احليوان، وحترمي اختاذ ما فيه صورة غري ممتهنة بالفرش وحنوه وأن املالئكة عليهم               والـزينة ، بـاب حترمي تصو      
 .كالمها عن عائشة رضي اهللا واللفظ للبخاري  ) ٢١٠٧(ح) ٣/١٦٦٩(السالم ال يدخلون بيتاً فيه صورة وال كلب 



   ٧٤١        رد شيخ اإلسالم على املعتزلة______________  ____________________________________

(  øŒÎ:  االسـتعمال جاء قوله تعاىل       uρ  ß, è=øƒrB  z⎯ ÏΒ  È⎦⎫ ÏeÜ9 $#  Ïπ t↔ øŠyγx.  Î ö©Ü9 $#  )تصور :   أي )١

 .)٢(وتشكل

 أنه خلق من  ’’  :  يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا خمرباً عن املسيح عليه الصالة والسالم            
، وهذا اخللق يقدر عليه عامة الناس       ،  واملراد به تصويره بصورة الطري      ،  كهيئة الطري     الطني
ولكن هذا  ،  كهيئة الطري وغري الطري من احليوانات         الطني  كن أحدهم أن يصور من    فإنه مي 

 .)٣( ‘‘التصوير حمرم خبالف تصوير املسيح فإن اهللا أذن له فيه

من خالل هذا النص يتبني لنا أن شيخ اإلسالم رمحه اهللا يفسر اخللق يف هذه اآلية                  
 . بالتصوير ، وليس باإلجياد من العدم 

:  ، فإن اهللا تعاىل قـال يف تكملة اآلية          كملة اآلية ما يناقض مذهب املعتزلة     مث إن يف ت   

  ’ÏΤøŒÎ* Î/  ã‡ àΖ tFsù  $pκÏù  ãβθ ä3tFsù  # M ösÛ  ’ÏΤøŒÎ* Î/  (  )ا     )٤طرياً حقيقياً على إذن اهللا      فعلق التصوير وكو

 .  ال تعلق أفعال العباد على إذن اهللا تعاىل تعاىل ، واملعتزلة

وهبذا تنتهي مناقشة شبههم يف دعوى خلق العباد ألفعاهلم وأنتقل بعد ذلك إىل مسألة              
 . حتسني العقل وتقبيحه 

                                 
 ) ١١٠(سورة املائدة آية رقم ) ١(
 ) .٢/١٠١ (تفسري القرآن العظيم البن كثري: انظر) ٢(
 ) .٤/٤٦(اجلواب الصحيح البن تيمية ) ٣(
 ) .١١٠(سورة املائدة آية رقم ) ٤(
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 :شبههم يف مسألة حتسني العقل وتقبيحه : ثانياً 

 :  يف مسائل حتسني العقل وتقبيحه جند أن له جانبني د تأمل مذهب املعتزلةعن

جانب موافق ملذهب السلف ، وهو الذي قرروا فيه إمكانية إدراك احلسن             :  األول  
والقبح بالعقل ، فمن اعتقاد السلف رمحهم اهللا القول بتحسني العقل وتقبيحه على تفصيل               

  . )١(دقيق سبق ذكره

 : جانب خمالف ملذهب السلف ويتكون من شقني : الثاين 

يتضمن نفي أي دور للشرع يف التحسني والتقبيح ، وقصر أثره على الكشف             :  أحدمها
فقط ، فالشـرع عندهم جمرد كاشف عن صفات يف األفعال قد تقرر حسـنها وقبحها               

 . عقالً 

ن والقبح العقليني قبل جمي     يتضمن ترتيب الثواب والعقاب على احلس     :  الشق اآلخر 
 .الشرع 

 جندها تنصب على اجلانب األول ، وهذا جيعلنا ال نقف عندها             وعند تأمل أدلة املعتزلة   
 خالف فيه ، واخلالف فيه هو مع        ألن هذا اجلانب متفق عليه فليس بني السلف واملعتزلة         

 ومن وافقهم ، وليس مع السلف رمحهم اهللا          قليني من األشاعرة  نفاة التحسني والتقبيح الع   
 . تعاىل 

وأما جانب نفي أثر الشرع على األفعال ، وجانب ترتيب الثواب والعقاب على               
األفعال عقالً قبل جميء الشرع فإم ال يقيمون عليهما أدلة ، بل جيعلوما من لوازم اجلانب                

 .األول 

                                 
 ) .٣٠٩ص : (انظر ) ١(
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 أنه ال تالزم بني األمرين ، فالعقل يدرك احلسن والقبح يف بعض األفعال ،                والصواب
وال يلزم من ذلك أن ال أثر للشرع يف زيادة حسن احلسن وقبح القبيح ، كما أنه ال يلزم من         

 . ذلك الثواب والعقاب على األفعال ؛ ألما مشروطان بقيام احلجة الرسالية 

 يف ترتيب الثواب والعقاب على      يقاً على قول املعتزلة   يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعل     

  $tΒ  :قال تعاىل ،  وهذا خالف النص    ’’  :  احلسن والقبح العقليني     uρ  $̈Ζ ä.  t⎦⎫ Î/ Éj‹ yèãΒ  4© ®L xm  y] yèö6tΡ 

Zωθß™ u‘  )وقال تعاىل   ،  )١    Wξß™ •‘  t⎦⎪ Î Åe³t6–Β  t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ  ξy∞Ï9  tβθ ä3tƒ  Ä¨$̈Ζ= Ï9  ’n? tã  «!$#  8π ¤fãm  y‰ ÷èt/ 

È≅ ß™ ”9 $#  4  )وقال تعاىل ،  )٢:    $tΒ uρ  tβ% x.  y7 š/ u‘  y7 Ï=ôγãΒ  3“ uà) ø9 $#  4© ®L xm  y] yèö7tƒ  þ’Îû  $yγÏiΒ é&  Zωθß™ u‘  (#θè=÷Gtƒ 

öΝ ÎγøŠn=tæ  $uΖ ÏF≈ tƒ# u™  4  $tΒ uρ  $̈Ζ à2  ’Å5 Ï=ôγãΒ  #” uà) ø9 $#  ωÎ)  $yγè=÷δ r& uρ  šχθßϑÏ=≈ sß  )وقال تعاىل ،  )٣:    

!$yϑ̄=ä.  z’Å+ ø9 é&  $pκÏù  Ólöθsù  öΝ çλm;r'y™  !$pκçJ tΡ u“ yz  óΟs9 r&  ö/ ä3Ï? ù'tƒ  ÖƒÉ‹ tΡ  ∩∇∪  (#θä9$s%  4’n? t/  ô‰ s%  $tΡ u™ !% y`  ÖƒÉ‹ tΡ  $uΖ ö/ ¤‹ s3sù 

$uΖ ù=è%uρ  $tΒ  tΑ ¨“ tΡ  ª!$#  ⎯ ÏΒ  >™ ó© x«  ÷βÎ)  óΟçFΡ r&  ωÎ)  ’Îû  5≅≈ n=|Ê  9Î7x.  ∩®∪  (#θä9$s%uρ  öθs9  $̈Ζ ä.  ßìyϑó¡ nΣ  ÷ρ r&  ã≅ É) ÷ètΡ  $tΒ 

$̈Ζ ä. þ’Îû É=≈ utõ¾r& ÎÏè¡¡9 $# )٤( . 

ومن أجل  ،  أحب إليه العذر من اهللا      ما أحد     ((  :أنه قال     وىف الصحيحني عن النيب   
))  ذلك أرسل الرسل مبشرين و منذرين     

والنصوص الدالة على أن اهللا ال يعذب إال بعد         ،  )٥(
 األرض بدون   الرسالة كثرية ترد على من قال من أهل التحسني والتقبيح أن اخللق يعذبون يف             

 . )٦(‘‘رسول أرسل إليهم 

                                 
 ) .١٥(سورة اإلسراء آية رقم ) ١(
 ) .١٦٥(سورة النساء آية رقم ) ٢(
 ) .٥٩(سورة القصص آية رقم ) ٣(
 .) ١٠-٨(سورة امللك آية رقم ) ٤(
، ومسلم يف   ) ٦٩٨٠(ح) ٦/٢٦٩٨( ال شخص أغري من اهللا       رواه الـبخاري يف التوحـيد ، باب قول النيب           ) ٥(

 .  بنحوه كالمها من حديث املغرية بن شعبة ) ١٤٩٩(ح) ٢/١١٣٦(اللعان ، 
 ) .٨/٤٣٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٦(
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وهلذا مل جيوزوا   ،   تنكر احلكمة الناشئة من نفس األمر         املعتزلةو’’  :  ويقول أيضاً   
ريهم غ و دـصحاب أمح أة من   ـد وافقهم على ذلك طائف    ـوق،  خ قبل التمكن    ـالنس
عن حسن الفعل     كاشف  وهو أن األمر عندهم   صلهم  أو بنوه على    ،    )١(يب احلسن التميمي  أك

 وغلطوا يف املقدمتني   ،  ال حبسن   إوأن األمر ال يكون     ،   نفسه ال مثبت حلسن الفعل       الثابت يف 
فالفعل باألمر يصري له حسن آخر غري احلسن        ،   عن حسن الفعل     ن كان كاشفاً  إن األمر و  إف

 .األول 

وينسخه ،   نفسه   ر مبا ليس حبسن يف    وإذا كان مقصود اآلمر االمتحان للطاعة فقد يأم        
 أمر  وهذا موجود يف  ،  و عزمه و انقياده     ،  قبل التمكن إذا حصل املقصود من طاعة املأمور         

 .)٢(‘‘ مر الناس بعضهم بعضاًأو، اهللا 

  .  يف مسألة السببية وأنتقل بعدها إىل مذهب األشاعرةوهبذا تنتهي مناقشة شبه املعتزلة

                                 
 هـ ، صنف    ٣١٧لي ، فقيه من علماء احلنابلة ، ولد عام          أبو احلسن عبدالعزيز بن احلارث بن أسد التميمي احلنب        ) ١(

، البداية ) ٢/١٣٩(طبقات احلنابلة البن أيب يعلى : انظر.  هـ   ٣٧١يف األصـول والفـروع والفرائض ، وتويف سنة          
 ) .١/١٧٧(، الدر املنضد للعليمي ) ١٢/٢٩٨(والنهاية البن كثري 

 ) .١٤/١٤٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(



  

 

 

 الفصل الرابع

  وموقفالسببية عند األشاعرة

 ابن تيمية منهم 
 :وفيه مباحث 

 . تقرير مذهبهم : املبحث األول 

 .بيان شبهتهم : املبحث الثا�ي  

 .رد شيخ اإلسالم عليهم : املبحث الثالث 
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 متهيد

 يف قضية السببية أقدم هلذا مبقدمة خمتصرة         قبل الشروع يف بيان مذهب األشاعرة      
 .  وما خالفوا فيه أهل السنة واجلماعة تتضمن التعريف مبذهب األشاعرة

 ، وقد خالفوا   فرقة كالمية ينتسبون إىل أيب احلسن علي بن إمساعيل األشعري          األشاعرة
 : مذهب أهل السنة واجلماعة يف مسائل عديدة منها 

 التوحيد ، فهم يقصدون به إثبات أن اهللا تعاىل واحد يف ذاته ال قسيم له ، وواحد                  -١
 .يف صفاته ال شبيه له ، وواحد يف أفعاله ال شريك له 

هو من توحيد   وأخص خصائص ألوهيته عندهم االنفراد باخللق واالختراع ، الذي           
الربوبية ، وقد اهتموا به واعتنوا بإقامة الرباهني عليه ، أما توحيد اإلهلية ، وهو إفراد اهللا                   

 . تعاىل بالعبادة والكفر بالطاغوت فال يهتمون به ، وال يكاد يذكر يف كتبهم 

ويضمنون التوحيد إثبات بعض الصفات ونفي باقي الصفات ، فيثبتون من الصفات             
 .سبع صفات فقط ، وهي العلم والقدرة واإلرادة واحلياة والسمع والبصر والكالم هللا تعاىل 

وينفون الصفات اخلربية اليت وردت هبا النصوص الصرحية من الكتاب والسنة كالوجه            
 . واليد والعني واالستواء والرتول واحملبة والرضى والبغض وحنوها ، ويؤولون نصوصها 

ن إثبام هلا على وجه خمالف ملذهب أهل السنة           وبعض الصفات اليت أثبتوها كا     
واجلماعة كتفسريهم للكالم بالكالم النفسي ، وقوهلم يف الرؤية بأا دون مقابلة فراراً من               

 . إثبات العلو هللا عز وجل 

ويف باب أفعال اهللا تعاىل ينفون عنها السببية فليس ألفعاله سبب مطلقاً ، وجيوزون               
جوزون أن يثيب اهللا الكفار ، ويعاقب املؤمنني ، والظلم املنفي عنه            عليه تعاىل كل فعل ، في     

 .عندهم هو األمور املمتنعة فقط ، فكل ما جاز فعله فهو عدل وحق وصواب 
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 باب اإلميان والتكليف وأفعال العباد ، فاإلميان هو التصديق فقط أو التصديق               -٢
 .  مطلقاً وقول اللسان على قولني عندهم ، واألعمال ال تدخل فيه

يف باب التكليف جيوزون التكليف مبا ال يدخل حتت قدرة العبد ، ومجيع األعمال                
 .عندهم ال تدخل حتت قدرة العبد 

 .واهللا تعاىل خالق العباد وأفعاهلم ، والعباد هلم قدرة غري مؤثرة يف الفعل 

ما سواه  واألفعال ال تتصف حبسن وال قبح قبل الشرع ، والقبيح ما ي عنه شرعاً و               
 . فحسن 

حيث ينفون السببية عن كل شيء فال يؤثر شيء يف شيء           :   باب السببية والطبائع     -٣
 ، واملؤثر الوحيد يف هذا الكون هو اهللا تعاىل وحده ، فاملاء ال يروي ، واخلبز ال يشبع                   مطلقاً

  .)١(والنار ال حترق ، فليس يف أي خملوق طبيعة أو صفة مؤثرة يف بقية املخلوقات

هذه بعض املسائل اليت خالفوا فيها مذهب السلف ، وسيأيت الحقاً تفصيل لبعض هذه              
  . املسائل ، لكن املقصود هنا التعريف املوجز مبذهب األشاعرة

                                 
، موقف ابن تيمية من األشاعرة لـ       ) ٢٧٤-٢٧٣ص  (حممد خليل هراس    . دعوة التوحيد لـ د   : نظر فيما سبق    ا) ١(
 ،  ١٤٩ ،   ١٤٦ ،   ١٣٧ص(اللمع لألشعري   : ، ومن كتب األشاعرة انظر    ) ١٠٢٩ ،   ٣/٩٤٦(عبدالرمحن احملمود   . د

، املسائل  ) ٩٠ص  (م للشهرستاين   ، اية اإلقدا  ) ١٠٢ ،   ٨٤ ،   ٧٤ص  (االقتصـاد يف االعـتقاد للغـزايل         )  ١٥٤
 ) .٦٢ ، ٥٤ ، ٥٣(اخلمسون يف أصول الدين للفخر الرازي 



 

 
 
 

 
 

 املبحث األول

   تقـريـر مـذهب األشاعرة

 يف السببية  
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 ببيةتقرير مذهب األشاعرة يف الس

 يف العقيدة إمجاالً أشرع يف املقصود من البحث وهو          بعـد التعريف مبذهب األشاعرة    
 .تقرير مذهبهم يف قضايا السببية 

 :  يف مسائل السببية من جمموعة من القضايا أبرزها ما يلي يتكون مذهب األشاعرة

 : مسألة السببية الطبيعية : أوالً 

   يف هذه املسألة مشهوراً ، فقد صرح كبار مفكري األشاعرة          يعتـرب مذهب األشاعرة   
تؤثر يف مسبباا ، وأن ما يشاهد      وغريمها بأن األسباب ال       والغزايل )١(وقـدمائهم كالباقالين  

يف الواقـع من ترتيب األسباب بعضها على بعض إمنا يرجع إىل جمرد االقتران والعادة فقط ،          
فالـنار ليس فيها طبع اإلحراق ، والسيف ليس فيه قوة قطع ، واملاء ليس فيه طبيعة إرواء ،                   

 . والطعام ليس فيه ميزة اإلشباع 

الن بالسيف وال ميوت ، وأن جنمع بني القطن والنار          فـيجوز عندهم أن نقطع عنق ف      
وال حيتـرق القطـن ، ألنه ال تأثري للسيف وقطع العنق يف املوت، وال تأثري للنار يف إحراق                   
القطـن ، بل اهللا تعاىل هو الذي خيلق املوت عند جز العنق بالسيف ، وخيلق اإلحراق عند                  

ي شيء أي طبيعة أو ميزة خلقه اهللا تعاىل         مالقاة النار للقطن ، وهكذا كل شيء ، فليس أل         
 .عليها 

فأمـا ما يهذون به كثرياً من أم يعلمون حساً واضطراراً أن            ’’ : يقـول الـباقالين   
اإلحراق واإلسكار احلادثني واقعان عن حرارة النار وشدة الشراب ، فإنه جهل عظيم وذلك              

هده وحنسه إمنا هو تغري حال اجلسم عند تناول الشراب وجماورة النار ، وكونه              أن الذي نشا  
                                 

 هـ بالبصرة ،    ٣٣٨حممـد بـن الطيب بن حممد بن جعفر ، القاضي أبوبكر املعروف بابن الباقالين ، ولد سنة                   ) ١(
: انظر . هـ   ٤٠٣ببغداد سنة   تويف  ،  سكن بغداد ، انتهت إليه الرياسة يف مذهب األشاعرة ، صنف مصنفات كثرية              

 . )٦/١٧٦(، األعالم للزركلي ) ١١٧ص (، تبيني كذب املفتري البن عساكر ) ١٥/٩٦(املنتظم البن اجلوزي 
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سـكران وحمترقاً ومتغرياً عما كان عليه فقط ، فأمـا العلم بأن هذه احلالة احلادثة املتجددة                
 . من فعل من هي ؟ فإنه غري مشاهد ، بل مدرك بدقيق الفحص والبحث 

: وهو احلق الذي نذهب إليه ، ومن قائل يقول إنه من قدمي خمترع قادر ،       : فمـن قائل  
إنـه من فعل اإلنسان الذي جاور النار وتناول الشراب ، ومتولد عن فعله الذي هو سبب                 

إنه فعل الطبع يف اجلسم ، وال أدري أهو نفس اجلسم        : اإلحراق واإلسكار ، ومن قائل يقول     
األعراض ، فكيف يدرك    إن الطبع عرض من     : املطـبوع ؟ أم معـىن فيه ؟ ومن قائل يقول          

  . )١(‘‘حقيقة ما قد اختلف فيه هذا الضرب من االختالف باملشاهدة ودرك احلواس 

االقتران بني ما يعتقد يف العادة سبباً ، وما يعتقد مسبباً ليس            ’’  : ويقـول الغـزايل   
ذاك ، وال ذاك هذا ، وال إثبات أحدمها متضمن          ضـرورياً عندنا ، بل كل شيئني ليس هذا          

إلثبات اآلخر  وال نفيه متضمن لنفي اآلخر ، فليس من ضرورة وجود أحدمها وجود اآلخر                 
وال مـن ضـرورة عـدم أحـدمها عدم اآلخر ، مثل الري والشرب ، والشبع واألكل ،                   

ة ، والشفاء وشرب    واالحتـراق ولقـاء النار ، والنور وطلوع الشمس ، واملوت وجز الرقب            
الدواء ، وإسهال البطن واستعمال املسهل ، وهلم جرا إىل كل املشاهدات من املقترنات يف               
الطـب والنجوم والصناعات واحلرف ، وأن اقتراا ملا سبق من تقدير اهللا سـبحانه خيلقها               

  .)٢(‘‘على التسـاوق ، ال لكونه ضرورياً 

تأثر به مذهبهم يف مسائل كثرية ، ومن أبرز         وقـد كان لقوهلم هذا أبعاد متعددة ، و        
 : تلك املسائل مسألتان 

مذهـبهم يف كيفية إفادة النظر العلم ، فقد ترتب على هذه املسألة             : املسـألة األوىل    
العالقة بني العلم والنظر ، فعندهم ال توجد عالقة سببية بني العلم والنظر ، فالعامل إذا نظر يف     

 .دلول ذلك الدليل ، فليس سبب علمه هو نظره يف الدليل الدليل ، وحصل له علم مب
                                 

 ) .٦٢ص (التمهيد للباقالين ) ١(
 ) .١٩٥ص (افت الفالسفة للغزايل ) ٢(
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  .)١(‘‘ معلوهلا وال يولد النظر العلم وال يوجبه إجياب الِعلَّة’’ :يقول أبو املعايل اجلويين

حصـول العلم عقيب النظر الصحيح بالعـادة عنـد       ’’  : ويقـول الفخـر الرازي    
  .)٢( ‘‘األشعري

يعين أن اهللا قد أجرى العادة أن يقارن النظر الصحيح حصول العلم ، بدون أن يكون                
 .للنظر والناظر أثر بوجه من الوجوه  

أنه بالعادة ، بناء     : )٤(مذهب الشيخ ’’ : يف كيفية إفادة النظر العلم       )٣(ويقـول اإلجيي  
علـى أن مجيع املمكنات مستندة إىل اهللا سبحانه ابتداء ، وأنه تعاىل قادر خمتار ، وال عالقة                  

نار ،  بـني احلوادث إال بإجراء العادة خبلق بعضها عقيب بعض ، كاإلحراق عقيب مماسة ال              
  .)٥(‘‘والري بعد شرب املاء 

آراؤهم الطبية ، فقد تعدى تأثري رأيهم يف هذه املسألة إىل الطب ،             : املسـألة الثانـية   
فعلـى كالمهم ليس جلميع األعشاب و األدوية أي تأثري يف شفاء املرضى ، والشفاء الذي                

اهللا تعاىل أن   حيصـل للمريض عقب تناولـه للدواء ، ليس بسبب الدواء ، بل جرت عادة               
 ، وقد   )٦(خيلـق الشفاء عقب تناول الدواء ، فال يوجد أي ارتباط سبيب بني الدواء والشفاء              

 .  ما فيه إشارة إىل هذا األمر تقدم يف كالم الغزايل

                                 
 ) .٢٧ص (اإلرشاد للجويين ) ١(
 ) .١٣٦ص (احملصل للفخر الرازي ) ٢(
عبدالـرمحن بـن أمحد بن عبدالغفار ، أبو الفضل اإلجيي األشعري ، من أهل إيج بفارس ، كان إماما يف املعقول    ) ٣(

الدرر الكامنة البن   : انظر.  هـ   ٧٥٦قائمـاً باألصول واملعاين والبيان والعربية مشاركاً يف سائر الفنون ، مات سنة              
 ) .٣/٢٩٥(عالم للزركلي ، األ) ١/٣٢٦(، البدر الطالع للشوكاين ) ٢/٣٢٢(حجر 

 .يقصد أبا احلسن األشعري ) ٤(
 ) .٢٧ص (املواقف لإلجيي ) ٥(
 ) .٩١ص (حممود فهمي زيدان . أمحد حممود صبحي و د. يف فلسفة الطب لـ د: انظر) ٦(
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 :قدرة العباد وتأثريها : ثانياً 

 على  مسألة قدرة العبد وتأثريها ، فقد نص األشاعرة        من مسائل السببية عند األشاعرة      
نفـي تـأثري العبد يف الفعل ، فالعبد ال أثر له مطلقاً يف فعله ، وهذا هو القول املعروف عن             

 . والذي استقر عليه املذهب عند املتأخرين األشعري

 أن القدرة احلادثة ال     :والذي استقر عليه قول األشعري    ’’ :  رمحه اهللا    قيم يقول ابن ال  
تؤثـر يف مقدورها ، ومل يقع هبا املقدور ، وال صفة من صفاته ، بل املقدور جبميع صفاته                   

  .)١(‘‘ع بالقدرة القدمية ، وال تأثري للقدرة احلادثة فيه ، وتابعه على ذلك عامة أصحابه واق

والعبد قادر على أفعاله إذ اإلنسان جيد       : قال’’  :  نقالً عن األشعري   يقول الشهرستاين 
تفرقة ضرورية بني حركات الرعدة والرعشة ، وبني حركات االختيار واإلرادة ،            من نفسه   

. والتفرقة راجعة إىل أن احلركات االختيارية حاصلة حتت القدرة، متوقفة على اختيار القادر              
 . املكتسب هو املقدور بالقدرة احلاصلة ، واحلاصل حتت القدرة احلادثة : فعن هذا قال

ال تأثري للقدرة احلادثة يف اإلحداث ، ألن جهة احلدوث          : )٢(نيمث على أصل أيب احلس    
قضية واحدة ، ال ختتلف بالنسبة للجوهر والعرض ، فلو أثرت يف قضية احلدوث ألثرت يف                
حـدوث كل حمدث ، حىت تصلح إلحداث األلوان والطعوم والروائح ، وتصلح إلحداث              

اهر واألجسام ، فيؤدي إىل جتويز وقوع السماء على األرض بالقدرة احلادثة  غري أن اهللا                اجلو
تعـاىل أجرى سنته بأن حيدث عقيب القدرة احلادثة ، أو حتتها ، أو معها الفعل احلاصل إذا                  

 إبداعاً وإحداثاً  : أراده العبد وجترد له ، ويسمى هذا الفعل كسباً ، فيكون خلقاً من اهللا تعاىل              
  .)٣(‘‘حصوالً حتت قدرته : وكسباً من العبد

                                 
 ) .٢٥٥ص (شفاء العليل البن القيم ) ١(
أيب احلسن ، واملقصود به أبو احلسن       : الصواب  كذا يف األصل أيب احلسني ، والذي يظهر يل أنه خطأ مطبعي ، و             ) ٢(

 .األشعري ؛ ألن هذا مذهب األشعري ، وسياق الكالم كان يف حكاية كالم األشعري 
 ) .١/٩٧(امللل والنحل للشهرستاين ) ٣(
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ومعىن هذا الكالم أن قدرة العبد ال أثر هلا البتة يف حصول الفعل ، ولو كان هلا شيء                  
مـن الـتأثري لوجب أن يكون هلـا تأثري يف إحداث األلوان واجلواهر واألجسام وحنوها ،                

 .واألخري باطل 

 يف هذا النص إىل تساؤل يف السببية يطرح نفسه ، كيف نفسر             وتعـرض األشـعري   
حصـول الفعل عقب قدرة العبد إذا مل يكن بينهما أي ارتباط ؟  وأجاب عن هذا بأن سنة                   

 .اهللا تعاىل جرت حبصول الفعل بعد القدرة أو حتتها أو معها 

 هنا ، وسوف يكون هذا شعري وال شك أن هذا هروب من إثبات السببية جلأ إليه األ       
 يف تفسريهم   اجلـواب أو نظـريه هو التفسري املعتمد الذي يلجأ إليه كبار حمققي األشاعرة             

 . القتران مجيع األسباب مبسبباا 

يف أن أفعال العباد    : املقصد األول ’’  :  متأخري األشاعرة   وهـو من  ويقـول اإلجيي  
 . )١(‘‘االختيارية واقعة بقدرة اهللا تعاىل وحدها 

 : يف نظمه املسمى جوهرة التوحيد ، وهو نظم يف مذهب األشاعرة)٢(ويقول اللقاين

 .)٣( فلتعرفاومل يكن مؤثراً وعندنا للعبد كسب كُلِّفا 

                                 
 ) .٣١١ص (املواقف لإلجيي ) ١(
 هـ    ١٠٤١لفات عديدة ، تويف سنة      إبراهيم بن حسن بن علي املالكي اللقاين عامل من متأخري األشاعرة ، له مؤ             ) ٢(

 ) .٤-٣ص (مقدمة حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري : انظر
 ) .١٠٤ص (حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ) ٣(
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 وأبو املعايل   )١( وأبو إسحاق اإلسفرايين   الباقالين:  يف ذلك ثالثة     وخالـف األشـعري   
 . ومن تبعهم  اجلويين

 فقد أثبت للقدرة احلادثة تأثري ال يف وجود الفعل ، بل يف صفته ، من                 أمـا الباقالين  
 . حيث كونه طاعة ، ومعصية 

أن العبد له كسب وليس جمبوراً ، بل مكتسب         : وجيب أن يعلم  ’’ : ل الباقالين يقـو 

 $yγs9 $tΒ ôM: ألفعالـه من طاعة ومعصية ؛ ألنه تعاىل قـال         t6|¡ x.  )من ثواب  : يعـين )٢

 $pκön=tãطاعـة  uρ $tΒ ôM t6|¡ tFø. $# 3  )٤(‘‘ من عقـاب معصية :  يعين)٣(.  

اإلنسـان حيس من نفسه تفرقة ضرورية بني حركيت الضرورية           ’’ : ويقـول أيضـاً     
 .املرتعش ، وحركة املختار واالختيارية ، كحركة 

والتفـرقة مل ترجع إىل نفس احلركتني من حيث احلركة ؛ ألما حركتان متماثلتان ،               
بـل إىل زائـد على كوما حركة ، وهو كون إحدامها مقدورة مرادة ، وكون الثانية غري                  

 : مقدورة ، وال مرادة ، مث مل خيل األمر من أحد حالني

القدرة بأحدمها تعلق العلم من غري تأثري أصالً ، فيؤدي          تعلقت  : إمـا أن يقال   ] -١[
ذلـك إىل نفـي التفـرقة ، فإن نفي التأثري كنفي التعلق ، فيما يرجع إىل ذات احلركتني ،                    
واإلنســان ال جيـد التفـرقة فيهما وبينهما إال يف أمر زائد على وجودمها ، وأحـوال                 

 .وجودمها 
                                 

إبـراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفرايين الشافعي ، األستاذ أبو إسحاق ، فقيه أصويل متكلم ، صنف مصنفات                   ) ١(
/١٧(، سري أعالم النبالء للذهيب      ) ٢٤٣ص  (تبيني كذب املفتري البن عساكر      : انظر.  هـ   ٤١٨تويف سنة     كثرية ،   
 ) .١٢/٢٤(، البداية والنهاية البن كثري ) ٣٥٣

 ) .٢٨٦(سورة البقرة آية رقم ) ٢(
 ) .٢٨٦(سورة البقرة آية رقم ) ٣(
 ) .٧٠ص ( اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به للباقالين) ٤(
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 : امها تعلق تأثري، مل خيل احلال من أحد أمرينوإما أن يقال تعلقت القدرة بإحد] -٢[

 .إما أن يرجع التأثري إىل الوجود واحلدوث ] -أ[

 .وإما أن يرجع إىل صفة من صفات الوجود ] -ب[

واألول باطـل مبا ذكرناه أنه لو أثر يف الوجود ألثر يف كل موجود ، فتعني أنه يرجع                  
  .)١(‘‘جود التأثري إىل صفة أخرى ، وهي حال زائدة على الو

  .)٢( فإنه ذهب إىل أن ذات الفعل تقع بالقدرتنيأما أبو إسحاق اإلسفرايين

وقد ضرب أصحابنا لالكتساب    ’’ :  هذا الرأي فقال   )٣(وقد شرح عبدالقاهر البغدادي   
احلجر الكبري ، قد يعجز عن محله رجل ، ويقدر آخر على محله منفرداً ، إذا اجتمعا                 مثالً يف   

مجيعاً على محله ، كان حصول احلمل بأقوامها ، وال خرج أضعفهما بذلك عن كونه حامالً                 
كـذلك العبد ال يقدر على االنفراد بفعله ، ولو أراد اهللا االنفراد بإحداث ما كسب العبد                 

 مقدوره ، فوجوده باحلقيقة بقدرة اهللا تعاىل ، وال خيرج مع ذلك             قـدر علـيه ، ووجـد      
 .)٤(‘‘املكتسب من كونه فاعالً ، وإن وجد الفعل بقدرة اهللا تعاىل 

 ي فله يف هذه املسألة رأيان ، ففي اإلرشاد يتبىن رأي األشعر  أمـا أبـو املعايل اجلويين     
  . واإلسفرايينويدافع عنه ، بل ويهاجم رأي الباقالين

                                 
 ) .٧٣ص (اية اإلقدام يف علم الكالم للشهرستاين ) ١(
 )  .٣١٢ص (، املواقف لإلجيي ) ٤٥٥ص (احملصل للرازي : انظر ) ٢(
عبدالقاهـر بن طاهر بن حممد بن عبداهللا ، أبو منصور البغدادي التميمي ، األشعري مذهباً ، صاحب التصانيف                   ) ٣(

، سري أعالم   ) ٢٥٣ص  (تبيني كذب املفتري البن عساكر      : انظر .هـ٤٢٩تويف سنة   الـبديعة  وأحد أعالم الشافعية       
 ) .٣/٢٣٨(، طبقات الشافعية البن السبكي ) ١٧/٥٧٢(النبالء للذهيب 

 ) .١١٠ص (أصول اإلميان للبغدادي ) ٤(
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جريان هلا على وهذه الطريقة غري مرضية ، وال   ’’ :  يقول بعد ذكر قول األول منهما       
 .قواعد أهل احلق ، ويف املصري إليها افتتاح وجوه من الفساد جيب تنكبها 

أن العبد يستحيل أن ينفرد مبقدور دون الرب تعاىل ، فإن فرضنا للقدرة احلادثة              : منها
أثـراً وحكمنا بثبوته للعبد ، فقد خرمنا وجوب كون الرب قادراً على كل شيء مقدور،                

ىل أن احلالة املفروضة تقع بالقدرة القدمية واحلادثة ، فإن ذلك مستحيل،            ويسـتحيل املصري إ   
 .ولو ساغ فرضه لساغ تقدير خلق بني خالقني 

على أن صاحب هذه الطريقة حييل معتقده على ادعاء حالة جمهولة ، ال ميكنه اإلفصاح               
 حيد عن السداد ، به  مع قطعنا بأن احلركة الكسبية مماثلة للضرورية ، وتقدير أحوال جمهولة        

 .وتطريق لدواعي الفساد إىل أصول االعتقاد 

  .)١(‘‘فالوجه القطع بأن القدرة احلادثة ال تؤثر يف مقدورها أصالً 

ولعل هذا القول هو القدمي من أقواله ، فإن املشهور عنه ما سطره يف العقيدة النظامية                 
 )٣( والرازي )٢( كالشهرستاين ألشاعرةفقد اشتهر به ، ونقله عنه أكثر من جاء بعده من أئمة ا            

 .  وغريهم )٤(واإلجيي

 .ه ويتميز هذا القول بأنه وافق فيه أهل السنة واجلماعة ، ونقد فيه أقوال أصحاب

قدرة العبد خملوقة هللا تبارك وتعاىل باتفاق العاملني بالصانع ،          ’’ :  يقـول أبـو املعايل    
والفعـل املقدور بالقدرة احلادثة واقع هبا قطعاً ، ولكنه مضاف إىل اهللا تبارك وتعاىل تقديراً                

تبارك وتعاىل وهو القدرة ، وليست القدرة فعالً للعبد ، وإمنا هي            وخلقاً ، فإن وقع بفعل اهللا       
                                 

 ) .١٨٩-١٨٨ص (اإلرشاد للجويين ) ١(
 ) .٧٨ص (اإلقدام للشهرستاين ، اية ) ٩٩-١/٩٨(امللل والنحل للشهرستاين : انظر) ٢(
 ) .٤٥٥ص (احملصل للرازي : انظر ) ٣(
 ) .٣١٢ص (املواقف لإلجيي : انظر) ٤(
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صـفته وهي ملك اهللا تبارك وتعاىل وخلق له ، وإذا كان موقع الفعل خلقاً هللا ، فالواقع به                   
 .  وتقديراً -تبارك وتعاىل -مضاف خلقه الرب خلقاً 

ة شيئاً آل الواقع إىل     وقـد ملّك اهللا العبد اختياراً يصرف به القدرة ، وإذا وقع بالقدر            
 . حكم اهللا من حيث أنه وقع بفعل اهللا تعاىل 

استبداداً : ولـو اهتدت هلذا الفرقة الضالة ملا كان بيننا وبينهم خالف ، ولكنهم ادعوا             
 . باالختراع ، وانفراداً باخللق واالبتداع ، فضلوا وأضلوا  

: عل العبد إىل تقدير اإلله قلنا     ونـبني متيـزنا عـنهم بتفريع املذهبني ، فإنا ملا أضفنا ف            
 القدر يف العبد على أقدار أحاط به علمه ، وهيأ أسباب الفعل              - تبارك وتعاىل    -أحدث اهللا   

وسلب اهللا العلم بالتفاصيل ، وأراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه دواعي مستِحثة ، وخرية                
لقدرة اليت اخترعها للعبد ، على وإرادة ، وعِلم أن األفعال ستقع على قدر معلوم ، فوقعت با      

 . ما عِلم وأراد ، وللعباد اختيارهم واتصافهم باالقتدار 

والقدرة خلق اهللا ابتداء ، ومقدورها مضاف إليه ، مشيئة وعلماً وقضاًء وخلقاً وبقاًء               
من حيث أنه نتيجة ما انفرد خبلقه ، وهو القدرة ولو مل يرد وقوع مقدوره ملا أقدره عليه ،                   

 .)١(‘‘ملا هيأ أسباب وقوعه و

وزعم إمام احلرمني أن اهللا تعاىل يوجد       ’’ :  فقال  مذهب اجلويين  وقـد خلص الرازي   
  .)٢(‘‘للعبد القدرة واإلرادة ، مث مها يوجبان وجود املقدور 

أينا يف هذه املسألة كيف أدى إنكار تأثري األسباب إىل هذا الرتاع الطويل ، وإىل               وقد ر 
 .هذا االضطراب والتذبذب يف اآلراء ، واخلوض فيما ال يعقل من الكالم 

                                 
 ) .٤٨-٤٦ص (العقيدة النظامية أليب املعايل اجلويين ) ١(
 ) .٤٥٥ص (احملصل للرازي ) ٢(
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 واجلدير بالذكر أن هذا اجلدل مستمر حىت وقتنا احلاضر بني أنصار املذهب األشعري             
 .)١(يف هذه املسألة وبني غريهم

 :صفات األفعال  : ثالثاً

 مـن مسائل السببية عند األشاعرة مسألة صفات األفعال ، والذي استقر عليه رأي              
 التفصيل يف هذه املسألة ، فهناك ما يدرك بالعقل ، وهناك ما ال يدرك إال بالشرع                 األشاعرة

 :فقط ، أما ما يدرك بالعقل فهو نوعان 

 .فره ، كحسن إنقاذ الغرقى ، وقبح اام األبرياء  ما يالئم الطبع أو ينا-١

 . صفات الكمال ، وصفات النقص ، كحسن العلم ، وقبح اجلهل -٢

وأمـا ما ال يدرك إال بالشرع فهو كون الفعل موجباً للمدح ، أو الذم ، وما يترتب                  
 .عليهما من الثواب ، أو العقاب 

القبيح عندنا ما ي عنه شرعاً ، واحلسن خبالفه ، وال حكم للعقل             ’’  : يقول اإلجيي 
يف حسـن األشياء وقبحها ، وليس ذلك عائد إىل أمر حقيقي يف الفعل يكشف عنه الشرع                 
بـل الشرع هو املثبت له واملبني ، ولو عكس القضية فحسن ما قبحه ، وقبح ما حسنه مل                   

 ...يكن ممتنعاً وانقلب األمر 

 :احلسن والقبح يقال ملعان ثالثة: بد أوالً من حترير حمل الرتاع فنقولوال 

العلم حسن ، واجلهل قبيح ، وال نزاع أن         : صـفة الكمـال والنقص ، يقال      : األول
 .مدركه العقل 

                                 
دول العثمانية مصطفى صربي     من اجلدل الذي حصل يف هذا العصر ما دار بني الكوثري وبني شيخ اإلسالم يف ال               ) ١(

وكالمهـا ماتريدي املذهب ، لكن األول تبىن رأي إمام احلرمني ، واآلخر مـال إىل رأي األشاعرة ، وجرت بينهما                    
 ) .٣/٣٩٠(انظر موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني . مناقشات وردود 
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مالءمة الغرض ومنافرته ، وقد يعرب عنهما باملصلحة واملفسدة ، وذلك أيضا            : الـثاين 
 . ن قتل زيد مصلحة ألعدائه ، ومفسدة ألوليائه عقلي وخيتلف باالعتبار ، فإ

تعلق املدح والثواب ، أو الذم والعقاب ، وهذا هو حمل الرتاع فهو عندنـا              : الـثالث 
 .)١(‘‘شرعي 

وفـرق بعضهم بني أفعال اهللا ، وأفعال البشر ، فأفعال اهللا تعاىل ليس فيها حسن وال                 
  وممن تبىن هذا الرأي ونصره أبو املعايل اجلويين     قبيح ، بينما أفعال البشر حتتمل كال األمرين ،        

  .والفخر الرازي

ق أنه خالق اخلري والشر ، لكان       لوال أنه شاع يف ألفاظ عصبة احل      ’’  :  يقـول اجلويين  
  . )٢(‘‘ليس يف أفعال اهللا تبارك وتعاىل خري وال شر : سر التوحيد يوجب أن يقال

املختار عندنا أن حتسني العقل وتقبيحه بالنسبة إىل العباد معترب ، أما            ’’  :ويقول الرازي 
  .)٣(‘‘بالنسبة إىل اهللا فهو باطل 

ومقصـودهم بأفعال اهللا تعاىل مفعوالته ، فهم ال يفرقون بني الفعل واملفعول ، وأما               
جعلهم أفعال اهللا ليس فيها حسن وال قبح ، فهذا مبين على مسألة نفي احلكمة والتعليل يف                 
أفعـال اهللا ، فـإذا كان اهللا تعاىل ال يفعل ألجل حكمة معينة ، فبالتايل ال يتصور يف فعله                    

 . وال قبيح ، بل ما مث إال مشيئة ترجح أمر على آخر دون مرجح هذا من ناحية حسن

                                 
ص (من شرح تنقيح الفصول كالمها للقرايف        ض -تنقيح الفصول   : ، وانظر ) ٣٢٤-٣٢٣ص  (املواقـف لإلجيي    ) ١(

٨٨. ( 
 ) .٣٦– ٣٥ص (العقيدة النظامية أليب املعايل اجلويين ) ٢(
 ) .٣/٢٨٩(املطالب العالية للفخر الرازي ) ٣(
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ومـن ناحـية أخـرى فالضابط يف حسن أفعال العباد وقبحها عندهم هو الشرع ،                
فاحلسـن مـا حسنه الشرع ، والقبيح ما قبحه  لو جاء الشرع مبدح الكفر ، واإلثابة عليه                   

 .  وعاقب عليه لكان قبيحاً لكان حسناً  ولو ذم التوحيد واإلميان ،

وقـد تـرتب على هذه املسألة التخلص من مشكلة الشر ودخوله يف القضاء اإلهلي ،    
وتكلف إجياد تعليالت له ، فقد فرغوا مجيع األعمال من حمتواها اخلريي والشري ، فال فرق                

ن الشرع أمر   بني اإلميان والكفر ، وال بني الطاعة واملعصية ، بل اجلميع من جنس واحد إال أ               
باإلميان والطاعة فصار حسناً ، وى عن الكفر املعصية فصار قبيحاً ، وبذلك استراحوا من               

 .مشكلة الشر وما فيها من إشكاليات 

 :السببية يف أفعال اهللا : رابعاً 

من مسائل السببية عند األشاعرة قضية السببية يف أفعال اهللا تعاىل ، وعندما نتكلم عن               
 ، فاملقصود بذلك مفعوالت اهللا تعاىل ، فإم ال يفرقون بني            عاىل عند األشاعرة  أفعـال اهللا ت   

الفعل واملفعول ، بل كال األمرين عندهم واحد  فما مث إال مفعوالت اهللا تعاىل ، والسببية يف                  
 هل ملفعوالت اهللا جل وعال أسباب أم ال ؟ : مفعوالت اهللا تعاىل معناها

 أن مفعوالت اهللا تعاىل ليس هلا أسباب ، مبعىن أن اهللا تعاىل خلق              شـاعرة مـذهب األ  
املخلوقات ، وأوجد املوجودات ال لعلة أو حكمة أو بسبب ، بل خلقاً مباشراً  حملض املشيئة                 

 . اليت ترجح مثالً على مثل دون مرجح 

اىل مل يفعل شيئاً بشيء ، فلم        فـال يـوجد عندهم خلق باألسباب ، مبعىن أن اهللا تع           
ينـزل املطر بالرياح والسحاب ، ومل يوجد النبات باملاء والتراب ، وصرف املفسدات وحنو              
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ذلـك ، بل هذه األشياء خلقت خلقاً مباشراً من اهللا تعاىل دون تدخل من تلك األسباب ،                  
  .)١(بل باقتران غري مؤثر مع تلك األسباب

مذهب أهل احلق أن اهللا تعاىل خلق العامل مبا فيه من اجلواهر            ’’  : يقـول الشهرستاين  
 واألعـراض وأصناف اخللق واألنواع ال لعلة حاملة له على الفعل ، سواء قدرت تلك الِعلَّة               

 نافعة للخلق ؛ إذ     لِعلَّةنافعـة له أو غري نافعة ، إذ ليس يقبل النفع والضر ، أو قدرت تلك ا                
ليس يبعثه على الفعل باعث ، فال غرض له يف أفعاله ، وال حامل ، بل علة كل شيء صنعه                    

 . )٢(‘‘وال علة لصنِعه 

راض ، وإليه   املقصد الثامن يف أن أفعال اهللا تعاىل ليست معللة باألغ         ’’  : ويقول اإلجيي 
 .  )٣( ‘‘ذهب األشاعرة

أنه ال جيب على اهللا تعاىل      :  يف هذه القضية مسألة      وقـد ترتب على مذهب األشاعرة     
شـيء مطلقـاً ، بل جيوز على اهللا جتاه العباد كل شيء ، فيجوز أن يعذب اهللا املؤمنني ،                    

 .ويثيب الكافرين 

 هل هللا تعاىل أن يؤمل األطفال يف اآلخرة ؟ : فإن قال قائل’’  : ري يقول األشع

وكذلك كل ما يفعله على جرم متناه       . هللا تعاىل ذلك ، وهو عادل إن فعله         : قيل له   
، بعقـاب ال يتناهـى ، وتسخري احليوان بعضهم لبعض ، واإلنعام على بعضهم دون بعض               

وخلقـه إياهم مع علمه بأم يكفرون ، كل ذلك عدل منه ، وال يقبح من اهللا لو ابتدأهم                   
بالعـذاب األلـيم وأدامه ، وال يقبح منه أن يعذب املؤمنني ، ويدخل الكافرين اجلنان  إمنا                  

                                 
 .) ٤٨٣ص (من هذا البحث ، احملصل للرازي ) ٧٦٧ص(نظرية اخللق املستمر : انظر فيما سبق ) ١(
 ) .٣٩٧ص (اية اإلقدام للشهرستاين ) ٢(
 ) .٤٨٣ص (، احملصل للرازي ) ٥٢-٥١ص (التمهيد للباقالين : ، ولالستزادة انظر) ٣٣١ص (املواقف لإلجيي ) ٣(
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إنه ال يفعل ذلك ؛ ألنه أخربنا أنه يعاقب الكافرين ، وهو ال جيوز عليه الكذب يف                 : نقـول 
  .)١(‘‘خربه 

ندعي أن اهللا تعاىل إذا كلف العباد فأطاعوه مل جيب عليه الثواب ،             ’’  : ويقول الغزايل 
بـل إن شاء أثاهبم ، وإن شاء عاقبهم ، وإن شاء أعدمهم ومل حيشرهم ، وال يبايل لو غفر                    

 يسـتحيل ذلك يف نفسه ، وال يناقض صفة         جلميع الكافرين ، وعاقب مجيع املؤمنني ، وال       
  .)٢(‘‘من صفات اإلهلية 

نفي احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل ،        : أحدمها  : وكالمهم هذا مبين على أصلني      
نفي احلسن والقبح عن األفعال ، فاحلسن ما مل ينه عنه ، وما سواه هو القبيح ،                 : واآلخـر 

  .وهذه نتيجة منطقية هلذين األصلني 

 : واجلدير بالذكر أن آراءهم يف احلكمة والتعليل تعكر عليهم يف مسألتني

إثبات علم اهللا تعاىل عن طريق اإلحكام ، فهم يقررون أن اإلحكام دال             : إحـدامها   
، لكن الفعل   )٣(على العلم ، فأفعال اهللا حمكمة متقنة ، وكل من كان فعله كذلك فهو عامل                

 .  )٤( قصد له ، وال حكمه ، وال غاية احملكم ال يتأتى حصوله ممن ال

إثبات النبوات باملعجزات ؛ ألم جيوزون على اهللا تعاىل كل شيء ، فيجوز      :  األخرى
علـى أصـلهم هذا أن يؤيد اهللا الكذابني باملعجزات ، وحيرم النبيني منها ، بناء على أن اهللا         

 . تعاىل ال جيب عليه شيء كما تقدم 

                                 
 ) .١٤٩ص (اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع أليب احلسن األشعري ) ١(
 ) .١١٦ص (االقتصاد يف االعتقاد للغزايل ) ٢(
 ) .٣٨٥ص (احملصل للرازي : انظر) ٣(
 ) .٣٤٠ص (قراءة يف علم الكالم الغائية عند األشاعرة لنوران اجلزيري : انظر ) ٤(
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 : املعجزات : خامساً

 يف نفي السببية والطبائع ، مقدمة ضرورية آلرائهم يف املعجزات           عتـرب آراء األشاعرة   ت
أن اهللا تعاىل خيلق كل شيء مباشرة ، وخيلق العامل يف كل حلظة وحني ، وأنه ال         فهم يقررون   

معجزات األنبياء من األمور    يؤثـر شيء يف شيء مطلقاً ، وليس شيء سبباً لشيء مطلقاً ، و             
 هي عدم االحتراق بالنار     الـيت تنطبق عليها هذه القواعد ، فمثالً معجزة نيب اهللا إبراهيم             

 عندما ألقي فيها  ألن اهللا تعاىل عندهم مل خيلق اإلحراق عند مالقاة جسم النيب إبراهيم                 
لب العصا حية ؛ ألن اهللا عز        يف ق  للنار ، والنار ال حترق بطبعها ، ومعجزة نيب اهللا موسى            

وجـل عندما قلبها حية مل خيلق أعراض العصا ففنيت ، وخلق أعراض احلية فتحولت العصا                
  . )١( وغريهمإىل حية  ، وهبذا يردون على منكري خرق العادات من الفالسفة

 إذا ثبت أن الفاعل خيلق االحتراق بإرادته عند مالقاة القطنة للنار             ’’ : يقـول الغزايل  
  . )٢(‘‘أمكن يف العقل أن ال خيلق مع وجود املالقاة 

وعـندهم أن كل شيء ممكن جيوز أن يقع ، وجيوز أن ال يقع ، لكن استمرار العادة                  
 .بعدم وقوعها هو الذي يرسخ يف األذهان عدم وقوعه 

فإنه إذا أنكرت لزوم املسببات عن أسباهبا ، وأضيفت إىل إرادة           ’’ :  يقـول الغـزايل   
خمتـرعها  ومل يكن لإلرادة منهج خمصوص متعني ، بل أمكن تفننه ، وتنوعه ، فليجوز كل                  

 مستعدة  واحد منا أن يكون بني يديه سباع ضارية ونريان مشتعلة ، وجبال راسية ، وأعداء              
 .باألسلحة ، وهو ال يراها ؛ ألن اهللا تعاىل ليس خيلق الرؤية له 

ومن وضع كتاباً يف بيته فليجوز أن يكون قد انقلب عند رجوعه إىل بيته غالماً أمرداً                
عـاقالً متصـرفاً ، أو انقلب حيواناً ، لو ترك غالماً يف بيته  فليجوز انقالبه كلباً ، أو ترك                     

                                 
 ) .٢٠٠ - ١٩٦ص(افت الفالسفة للغزايل : انظر يف املعجزات ) ١(
 ) .١٩٨ص (افت الفالسفة للغزايل ) ٢(
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البه مسكاً ، وانقالب احلجر ذهباً ، والذهب حجراً ، وإذا سئل عن شيء              رماداً فليجوز انق  
ال أدري ما يف البيت اآلن  وإمنا القدر الذي أعلمه أين تركت يف : مـن هذا فينبغي أن يقول   

البيت كتاباً ، ولعله اآلن فرس ، وقد لطخ بيت الكتب ببوله وروثه ، وإين تركت يف البيت                  
لبت شجرة تفاح ، فإن اهللا قادر على كل شيء ، وليس من             جـرة مـن مـاء ، ولعلها انق        

ضـرورة الفرس أن خيلق من النطفة ، وال من ضرورة الشجرة أن ختلق من البذر ، بل ليس                   
مـن ضرورته أن خيلق من شيء ، فلعله خلق أشياء مل يكن هلا وجود من قبل ، بل إذا نظر                     

حيتمل أن يكون   : د ؟ فليتردد  وليقل    هل هذا مولو  : إىل إنسـان مل يـره إال اآلن ، وقيل له          
بعـض الفـواكه يف السوق قد انقلب إنساناً ، وهو ذلك اإلنسان ، فإن اهللا قادر على كل                   

  .)١(‘‘شيء ممكن ، وهذا ممكـن فال بد من التردد فيه  

إن استمرار العادة   : هـذه التشنيعات أوردت عليهم ، فالتزموا جواز وقوعها ، وقالوا          
 الذي يرسخ يف األذهان عدم وقوعها ، وإذا كانت تلك األمور كلها             بعـدم وقـوعها هو    

جائـزة الوقوع فمعجزات األنبياء أكثر إمكاناً من تلك ، وهبذا الطريق يتوصلون إىل إثبات               
 .حصول املعجزات 

 :  يف مسائل السببية وأوجزه يف اآليتوهبذا يتم تقرير مذهب األشاعرة

ببية الطبيعية فال يؤثر خملوق يف آخر مطلقاً ، وما حيصل من احتراق              يـنفون الس   -١
 .  األشياء مثال عقب التعرض للنار جمرد اقتران بني األمرين فقط 

 .  ينفون تأثري العباد يف األفعال ، فقدرة العبد غري مؤثرة يف الفعل -٢

ما ي عنه    يـنفون صفات األفعال ، فهي ال تتصف حبسن وال قبح ، بل القبيح                -٣
 . وما سواه حسن 

                                 
 ) .١٩٩-١٩٨ص (افت الفالسفة للغزايل ) ١(
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 أفعال اهللا غري مرتبطة باألسباب ، فال خيلق اهللا تعاىل باألسباب ، وال يفعل لعلة أو           -٤
 .حكمة 

 املعجـزات ال حتـتاج إىل خـرق لنظام الكون ؛ ألن نظام الكون ال جيري وفق      -٥
خيلق االحتراق  أسباب ومسببات ، بل وفق خلق اهللا تعاىل املباشر يف كل حلظة وحني ، فلم                

 . عقب تعرض إبراهيم عليه السالم للنار ، ولذلك مل حيترق ، وهكذا بقية املعجزات 

 ، وأنتقل بعد هذا إىل الشبهة اليت يعتمدون         هـذه أهـم مسائل السببية عند األشاعرة       
 . عليها يف تقرير مذهبهم 



 

 
 

 
 

 

 

 املبحث الثا�ي

  بيـان شـبه األشاعرة

 يف السببية  
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 بيان شبهة األشاعرة يف السببية 

 أن مذهبهم يف السببية مكون من جمموعة        تـبني من العرض السابق ملذهب األشاعرة      
عناصر هذه العناصر تدور يف فلك مسألة مركزية ، تعترب الشبهة الرئيسة واألساس واملنطلق              

 يف تقرير مذهبهم يف السببية ، وهي ما ميكن أن يسمى بنظرية           رةالـذي انطلـق منه األشاع     
اخللـق املسـتمر ، وهـي نظرية مفصلة متكاملة توضح كيفية خلق املخلوقات وتركيب               

 :األجسام ، وخالصتها 

أن األجسـام مؤلفة وحمدودة ، فهي إذن تنقسم ، وهذا االنقسام ال بد أن يتناهى ،                 
صري بانقسامها أجزاء صغرية جداً ال تنقسم لدقتها ، وتلك األجزاء اليت ال تتجزأ              واألجسام ت 

 هي اجلواهر الفردة ، وباجتماعها يتألف اجلسم ذو الكم أو الطويل العريض العميق

والعامل كله مكون من جواهر فردة متشاهبة متماثلة جمانسة ال اختالف فيها بوجه من              
 .ية متيز بعضها عن بعض الوجوه ، وال حتمل أي صفة ذات

وفـيما بـني اجلواهر الفردة يوجد اخلالء ، وهو بعد ال شيء فيه أصال ، تتحرك فيه                  
 .اجلواهر حركة مستمرة اجتماعاً وافتراقاً دون حصول تداخل بينها 

والزمن مؤلف من أزمنة كثرية يطلقون عليها مسمى اآلنات ، واآلن هو أدق جزء من               
 . بل القسمة لقصر مدته أجزاء الزمن حبيث ال يق

وحتمل اجلواهر الفردة معاين زائدة عليها ال تنفك عنها تسمى األعراض ، واألعراض             
 فاهللا عز وجل خيلق اجلوهر ، وخيلق فيه أي عرض شاء معاً             - أي آنني    -ال تبقـى زمانني     

من دفعة واحدة  وعندما خيلق ذلك العرض يفىن ويتالشى ، فيخلق اهللا عز وجل عرضاً آخر                 
نوعه ، فيفىن ذلك العرض ويتالشى ، فيخلق اهللا عرضاً ثالثاً ، وهكذا دائماً ، طاملا اهللا تعاىل                  
يريد بقاء نوع ذلك العرض ، فإن أراد تعاىل أن خيلق عرضاً من نوع آخر خلق ، وإن كف                   

 .عن خلق األعراض عدم ذلك اجلوهر 
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، وهذا يتم بواسطة القدرة     فاألعراض حباجة إىل اخللق يف كل حلظة من حلظات الزمن           
اإلهلـية ، وهو الذي جيعلنا نرى املخلوقات على ما هي عليه ، ألن اهللا تعاىل خيلقها  يف كل                   

  . )١(حلظة وحني ، ولو كف اهللا تعاىل عن خلق األعراض لفين هذا العامل بأمجعه

ن خالله نستطيع أن نضع      ، وم  هذا ملخص موجز لنظرية اخللق املستمر عند األشاعرة       
 .أيدينا على أصل االحنراف عندهم ، ويتضح لنا تفسري كثري من آرائهم واعتقادام 

 يف السببية هناك تساؤل يطرح عن        وقبل الربط بني هذه النظرية وبني مذهب األشاعرة       
الفائدة اليت تعود عليهم من     سـبب تقرير املتكلمني هلذه النظرية هبذه التفاصيل الدقيقة  ، ما             

الكـالم على اجلزء الذي ال يتجزأ ؟ أو العرض الذي ال يبقى زمانني أو اخلالء وحنوها من                  
 ، وقد يظن الناظر فيها من أول وهلة أنه ال           تاملسائل الدقيقة اليت تعتريها كثري من اإلشكاليا      

 .حاجة هلا بوجه من الوجوه عندهم 

نبغي أن نفهم قبل ذلك قضية مهمة ، وهي أن املتكلمني            ولإلجابة عن هذا التساؤل ي    
 ،  مل يتعـبوا يف إثبات أمر يراد إثباته ، أو يف نفي أمر يراد نفيه ألجل جمرد منافسة الفالسفة                  

أوالتشويش عليهم  والتشكيك يف أقواهلم فقط ، بل هلم أهداف أخرى أكرب من تلك بكثري                 
 من تلك املسائل ميهد الطريق آلرائهم واعتقادام ، وما يراد نفيه من تلك              فإن ما يراد إثباته   

املسـائل فيه ما يعكر عليهم ما يعتقدونه ، ويصححونه من اآلراء واملذاهب ، وقد ال يكون                 
هذا بطريق مباشر ،كما هو حال مسألتنا هذه ، بل قد يكون ذلك التمهيد ، أو التعكري بعد                  

د مائة مقدمة ، ولذلك حيرص أولئك املتكلمون على حسم املسائل           مقدمات كثرية ، ولو بع    
 . )٢(من أصلها

وسـبب تقريـر املتكلمني لنظرية اخللق املستمر ، أا حماولة منهم للرد على مالحدة               
 املنكرين لوجود اهللا تعاىل أو القائلني بقدم العامل ، وذلك من خالل إثبات حدوث               الفالسفة

                                 
 ) . ٢٠٢-١/١٩٦(داللة احلائرين ملوسى بن ميمون : يما سبقانظر ف) ١(
 ) .١/١٨٢(داللة احلائرين ملوسى بن ميمون ) ٢(
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امل هبذه الطريقة ، وإذا ثبت أن العامل حادث ، فاحلادث حيتاج إىل حمدث ، وهو اهللا جل                  الع
 .)١(وعال ، وهبذا يتم الرد على املالحدة 

لكـن انبثق عن هذه النظرية جمموعة من اآلراء واملفاهيم اليت سامهت وحددت كثرياً              
 ، ولكن ما يهمين هنا يف املقام        )٢(ويف غريها  يف قضية السببية     مـن معـامل مذهب األشاعرة     

 : األول اآلراء اليت ختص السببية اليت عرضتها سابقاً وهي 

مسألة طبائع األشياء من املسائل اليت يظهر فيها بوضوح كبري          :  طـبائع األشياء     -١
تمر تأثـرها بنظـرية اخللق املستمر ، فهذا النفي لتأثري األسباب انبثق من نظرية اخللق املس               

السـابق ذكـرها ، فقد أكدت هذه النظرية على نزع أي خصائص أو صفات لألشياء ،                 
فاألجسـام متماثلة ، وهي مكونة من اجلواهر املفردة املتماثلة ، وبالتايل ال حتمل أي طبيعة                
متيـزها عن غريها ، فاحلجر والطعام والشراب والسيف وحنوها كلها متماثلة ، واهللا تعاىل               

نها ما نتوهم حنن أنه من أثرها ، فيخلق مثالً عقب تناول الطعام الشبع ،               خيلـق عقب كل م    
 . وعقب الشرب الري ، وعقب الضرب بالسيف القطع ، وهكذا يف كل األشياء 

                                 
 ) .٤٨-٤٧ص (منت القصيدتني النونية وامليمية البن القيم :  انظر) ١(
واجلماعة يف تفاصيل   من القضايا اليت تأثرت هبذه النظرية مسألة املعاد عند األشاعرة ، فليسوا موافقني ألهل السنة                ) ٢(

هذا الباب كما قد يظن بعض الناس ، بل هلم آراء أخرى مبنية على مذهبهم يف اجلواهر الفردة وما حتمله من أعراض ،                       
فـالكالم عـن البعث واإلعادة معناه الكالم عن إعادة تلك اجلواهر الفردة  ، يقول شيخ اإلسالم يف تفسري سـورة                     

 كان  -نا أن هؤالء ملا كان أصلهم يف ابتداء اخللق هو القول بإثبات اجلوهر الفرد               واملقصود ه ’’ ): ٧١ص  (اإلخالص  
 :ولذا هلم حبوث وتفصيالت حول هذه املسألة من أمهها ‘‘أصلهم يف املعاد مبنياً عليه 

 .  هل تفىن اجلواهر ، مث تعاد ، أو تفرق مث جتمع ، فاألشاعرة نصروا األول ، وتوقف بعضهم -١
 . شاعرة إعادة اجلواهر واألعراض  نصر األ-٢
 .  نصر األشاعرة إعادة نفس اجلواهر ، وبعضهم يرى أنه تعاد مثلها وليس نفسها -٣

، النبوات البن تيمية    ) ٧١ص  (، تفسري سورة اإلخالص البن تيمية       ) ٣١٣ص  (اإلرشاد للجويين   :  سبق   اانظـر فيم  
مىن أبوزيد  . ، التصور الذري يف الفكر الفلسفي لـ د       ) ٣٧٣ص  (طـبعة دار القلم ، املواقف لإلجيي        ) ٨٣-٨٢ص  (
 ) .٣٣٩-٣٢١ص(
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 يف اخللق املستمر ، فالعباد ليس هلم تأثري يف          حبسب نظرية األشاعرة  :  قدرة العباد    -٢
نسان إذا حرك قلماً ، فما اإلنسان حركه ، ألن هذا التحرك الذي حدث              الفعل مطلقاً ، فاإل   

يف القلم هو عرض خلقه اهللا فيه ، وكذا حركة اليد احملركة للقلم إمنا هي عرض خلقه اهللا يف                   
الـيد املتحركة ، وقد أجرى اهللا العادة أن تقارن حركة اليد حلركة القلم ، بدون أن يكون                  

ه ، بل عند حتريك القلم ، فقد خلق اهللا أربعة أعراض ، ليس منها    للـيد أثر بوجه من الوجو     
إراديت أن أحرك القلم ،     : عـرض سبباً لآلخر ، بل هي متقارنة يف الوجود ، العرض األول            

حترك القلم   : حركة اليد ، العرض الرابع    : قدريت على حتريكه ، العرض الثالث     : العرض الثاين 
كل هذه األعراض ، فال تأثري إلرادة العبد ، أو قدرته           واهللا عـز وجل وحده هو الذي خلق         

 . يف الفعل بوجه من الوجوه 

وهذه األعراض كلها ال تبقى زمانني ، فاهللا تعاىل خيلق يف القلم حتركاً بعد حترك هكذا              
دائمـا طاملا كان القلم متحركاً ، فإذا سكن ، فإن السكون عرض ، واهللا خيلق فيه السكون     

ا دائما طاملا كان ساكناً ، وينطبق هذا األمر على مجيع املخلوقات            بعـد السـكون هكـذ     
  .)١(وأفعاهلا

 يف نظرية احلدوث السابق ذكرها من بناء على ما قرره األشاعرة  :  صفات األفعال    -٣
أن مجـيع املخلوقات تتكون من اجلواهر واألعراض ، وأن تلك اجلواهر متماثلة ، جمانسة ال                

مـل أي صـفة ذاتية متيز بعضها عن بعض ، وتلك اجلواهر حتمل األعراض اليت ال تدوم                  حت
زمـانني بـل تفىن مباشرة بعد حدوثها ، واهللا تعاىل هو الذي حيدثها ، واألفعال ما هي إال                   
أعراض ، والعرض عندهم ال حيمل العرض ، فبالتايل ال يتصور وصف األفعال حبسن أو قبح                 

 نزع مجيع خصائص األفعال ، وصفاا ، فنفوا احلسن والقبح عن            رةلـذا فقـد قرر األشاع     
 . مجيع األفعال ، فال حسن إال ما حسنه الشرع ، وال قبيح إال ما قبحه الشرع 

                                 
 ،  ١٦٤ ،   ١٠١ ،   ٩٩ص(، املواقف لإلجيي    ) ٢٠٤-١/٢٠٣(داللة احلائرين ملوسى بن ميمون      : انظر فيما سبق    ) ١(

٢٥١ ، ١٨٦ ، ١٨٢. ( 
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ويلزم من  ’’ : وقد أشار اآلمدي إىل هذا املعىن حيث يقول عن حسن األفعال وقبحها           
 .)١(‘‘ال ذلك قيام العرض بالعرض ، وهو حم

لكـن الذي استقر عليه قوهلم هو التفصيل كما سبق ذكره ، على أن الشرع لو قلب                 
احلسن إىل قبيح والعكس جلاز ذلك ؛ ألن أصل املذهب أن األفعال أعراض والعرض ال يقوم                
بالعرض ، وليس احلسن والقبح الذي أثبتوه بأمر حقيقي عائد إىل الفعل كما نص على ذلك                 

 . فيما تقدم اإلجيي

فاهللا تعاىل خيلق كل شيء بصفة مباشرة ، عن طريق إجياد اجلواهر مبا             :   أفعال اهللا     -٤
حتمله من األعراض اليت تفىت يف حلظة حدوثها ، وال تبقى زمانني ، فعن طريق استمرار خلق                 

خلوقات بالصفة اليت نشاهدها عليها      اهللا تعاىل هلا يف كل حلظة توجد املوجودات ، وتبقى امل          
 . فإن مل خيلقها اهللا عز وجل اضمحلت وفنيت ، وإن خلقها اهللا بقيت واستمرت 

 يف كيفية حدوث احلوادث نظرية اخللق املستمر      قـد قرر األشاعرة   :  املعجـزات    -٥
كل حلظة وحني ، ومن هذا       ، اليت تتضمن أن اهللا تعاىل خيلق العامل يف           )٢(السـابق ذكـرها   

املدخل جاء تقريرهم لطريقة وكيفية حصول املعجزة ، فاهللا تعاىل خيلق كل شيء مباشرة ،               
عـن طريق خلق األعراض احملمولة على اجلواهر ، وهذا األعراض تفىن وتتالشى ، وال تبقى                

ك األعراض ،   زمـانني ، فهي حباجة إىل إعادة اخللق مرة تلو أخرى مادام اهللا تعاىل يريد تل               
 ومعجزات األنبياء من األشياء اليت تنطبق عليها هذه األمور

ومن اجلدير بالذكر أن لألشاعرة شبهاً أخرى يف بعض قضايا السببية اليت ذكرت آنفاً               
 : وتدور تلك الشبه حول قضيتني 

                                 
 ) .١/٨٤(إحكام األحكام لآلمدي : انظر ) ١(
 . من هذا البحث ) ٧٦٧ص: (انظر ) ٢(
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ئيسة قضية احلكمة والسببية يف أفعال اهللا تعاىل وهلم فيها من الشبه الر           : القضية األوىل   
 : اثنتان 

أن كـل من فعل فعالً لغرض ؛ كان حبيث إذا فعل ذلك الفعل ، كان كامالً                 : األوىل
 . عند حصول الغاية ، وناقصاً عند عدمها 

  .)١(وهو على اهللا حمال. وكل من كان كذلك كان كامالً بالغري ال بالذات 

 إما أن تكون قدمية أو حمدثة        ةأن أفعاله لو كانت معللة بعلة ، فتلك الِعلَّ        : الشبهة الثانية 
فـإن كانت قدمية لزم منه قدم املخلوقات ، وهو حمال ، وإن كانت حادثة فإحداثها معلل                 

 . )٢(بغرض آخر وذلك يفضي إىل التسلسل وهو حمال

 : قضية نفي التحسني والتقبيح العقليني وهلم فيها من الشبه ما يلي : القضية الثانية 

 . شبهة قيام العرض بالعرض املتقدمة  -١

وإذا كان كذلك مل حيكم العقل فيها حبسن وال قبح           ،   يف أفعاله  جمبور دـأن العب  -٢
 . اتفاقاً

 وإن متكن ومل يتوقف على      ،بـيانه أن العـبد إن مل يتمكن من الترك فذاك هو اجلرب              
 وإن  ، اتفاقياً كان ذلك ،  مـرجح بـل صدر عنه تارة ومل يصدر عنه أخرى من غري سبب               

وإال جاز  ،  ووجب الفعل عنده    ،  توقـف على مرجح مل يكن ذلك من العبد وإال تسلسل            
 وعلى التقادير فال    ، معـه الفعل والترك فاحتاج إىل مرجح آخر وتسلسل فيكون اضطرارياً          

 .)٣( اختيار للعبد فيكون جمبوراً

                                 
 ) .٦٢ص (املسائل اخلمسون يف أصول الدين للفخر الرازي ) ١(
 ) .٦٢ص (املصدر السابق ) ٢(
’’ ) : ١٤-٩/١٣(وقد شرح الرازي هذه الشبهة بالتفصيل فقال يف املطالب العالية           ) . ٣٢٤ص  (املواقف لإلجيي   ) ٣(

فإن . إنه غري واجب    : عل عقيب جمموع القدرة والداعي واجب ، أو يقول        إن حصول الف  : إن املعتـزيل إما أن يقول       

= 
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والالزم باطل   ،  ال يزول   ألن ما بالذات    ؛  لو كان قبح الكذب ذاتيا ملا ختلف عنه          -٣
 وكذا إذا كان فيه     ، ويذم تاركه قطعاً  ،  بل جيب   ،  فإنه قد حيسن إذا كان فيه عصمة دم نيب          

  .) ١(إجناء متوعد بالقتل

 : قضية الكسب ، وهذا يستدلون عليها بطريقني : القضية الثالثة 

ال تدل على   أدلـة خلـق اهللا تعاىل ألفعال العباد ، وهي أدلة صحيحة لكن              : األول  
 . إثبات الكسب الذي ذكروه 

  على خلق العباد ألفعاهلم ، ومعلوم أن بطالن أدلة املعتزلة          إبطال أدلة املعتزلة  : اآلخـر   
  يف الكسب ، ألن التقابل يف هذه القضيتني        علـى هذه القضية ال يعين صحة قول األشاعرة        

ليس من باب النقيضني ، بل من باب الضدين الذين قد يرتفعان ، وهلذا ال يصح سلوك هذه                  
 . الطريق يف االستدالل على إثبات الكسب 

                                 

إنه واجب ، فقد بطل االعتزال بالكلية ؛ ألن تلك الدواعي ال ميكن أن يستند كل واحد منها إىل داعية أخرى                      : قال=
عند : ن كذلك فنقول  المتـناع التسلسـل والدور ، بل ال بد من انتهائها إىل داعية حتصل بفعل اهللا تعاىل ، وإذا كا                   

فحينئذ يلزم اجلرب ، ومل     : حصـول القدرة والداعية ، ملا كان الفعل واجباً ، وعند فقداا أحدمها ملا كان الفعل ممتنعاً                  
 . حيصل للعبد استقالل  ال بالفعل وال بالترك شيء 

عند : فعلى هذا التقدير  : قولغري واجب ، فن   : إن حصول الفعل عند حصول القدرة مع الداعي       : وأمـا إن قال املعتزيل    
حصول جمموع القدرة مع الداعي ، ميكن أن حيصل الفعل تارة ، وأن ال حيصل أخرى ؛ ألن كل ما كان ممكناً مل يلزم                        

من فرض وقوعه حمال ، فليفرض أن القدرة مع الداعي كان حاصالً واستمر ، مث تارة حصل الفعل ، وأخرى مل حيصل                       
لعبد البتة ، بل كان حملض االتفاق من غري سبب ؛ ألن جمموع القدرة والداعي ملا حصل                 فهـذا احلصول ما كان من ا      

الفعل : بـتمامه عند عدم الفعل تارة ، وعند حصوله أخرى ، ومل يتجدد أمر من األمور عند حدوث الفعل حىت يقال                    
حمض االتفاق ، ومل يكن     إمنـا حدث يف ذلك الوقت ألجله ، فعلى هذا التقدير يكون حدوث الفعل يف ذلك الوقت                  

ذلـك وسـعه وال يف اختياره  وهذا أيضا حمض اجلرب ؛ ألنه ال سبيل له البتة إىل إيقاع الفعل ، بل إن اتفق وقوعه مع                           
ذلـك القدر من القدرة والداعي ، فقد وقع ، وإن مل يتفق وقوعه مل يقع ، ومل يكن البتة رجحان أحد الطرفني على                        

 ) .٢/٥٤٦(املباحث املشرقية للرازي : وانظر. ‘‘البتة اآلخر بأمر من جهة العبد 
 ) .٣٢٥ص (املواقف لإلجيي ) ١(
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أمـا مسألة املعجزات فلم أقف هلم على دليل فيها سوى مذهبهم يف األسباب ونظرية               
 . اخللق املستمر اليت ذكرا سابقاً 

 يف باب السببية تقوم على نظرية حدوث        ة األشاعرة وهبـذا يـتلخص لنا أن أهم أدل       
األجسـام واخللق املستمر ، أضف إىل ذلك شبههم يف مسألة احلكمة والسببية يف أفعال اهللا                
تعاىل ، أضف إىل ذلك أيضاً شبههم يف مسائل التحسني والتقبيح العقليني ، وهذه الشبه هي                

 . د شيخ اإلسالم رمحه اهللا عليها يف املبحث القادم اليت سيتم مناقشتها وبيان ر
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 رد شيخ اإلسالم على األشاعرة

 وفندها وذلك يف العديد من كتبه ،        األشاعرةلقـد تتبع شيخ اإلسالم رمحه اهللا شبه         
، فهذا الكتاب يقوم على النقد املفصل الدقيق        ) قض التأسيس ن(ومن أبرز ما  كتبه يف ذلك        

، ففيه نقد   ) درء تعارض العقل والنقل   ( يف باب الصفات ، وكذلك كتاب        األشاعرةلشـبه   
 يف بناء مذهبهم يف السببية ويف غريها وهي شبهة          األشاعرةالشبهة الرئيسة اليت يعتمد عليها      

اجلواهر الفردة ومتاثل األجسام اليت يعتمدون عليها يف إثبات وجود اهللا تعاىل وخلق العامل ،               
 . املالحدة الفالسفةوهبا يردون على 

 وسـوف أستعرض يف هذا املبحث بعض أوجه نقض شيخ اإلسالم رمحه اهللا لشبهة              
 .لشبههم األخرى اجلواهر الفردة وحدوث األجسام ، إضافة إىل نقضه 

 : نقض شيخ اإلسالم رمحه اهللا لشبهة اجلواهر الفردة حدوث األجسام : أوالً 

قد تكلم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن هذه الشبهة ونقضها من وجوه عديدة يف مواضع               
 : متفرقة من كتبه ، ومن أبرز ما ذكره ما يلي 

ثبات وجود اهللا تعاىل ، وال       أن هـذه الطريقة مبتدعة ال يصح االعتماد عليها يف إ           -١
 وأصحابه ، وما    يصـح أن جتعل األصل يف معرفة الدين ؛ ألن املعلوم من حال الرسول               

جـاءوا بـه من اإلميان والقرآن أنه مل يدع الناس هبذه الطريق أبداً ، وال تكلم هبا أحد من                    
ء باإلميان  الصـحابة وال الـتابعني هلم بإحسان ، فكيف تكون هي أصل اإلميان والذي جا              

  .  )١(وأفضل الناس إمياناً مل يتكلموا هبا بتاتاً

                                 
، درء تعارض العقل    ) ٥/٥٤٣( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -شـرح حديث الرتول البن تيمية       : انظـر   ) ١(

 ) .١/٣٠٨(والنقل البن تيمية 
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 نعلم باالضطرار من دين اإلسالم أن الرسول        ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
 ،  الفرد اجلوهر والصـحابة والتابعني وأئمة املسلمني مل يبنوا شيئا من أمر الدين على ثبوت            

فإنه قد جتدد بعدهم ألفاظ ،  ينطقوا هبذا اللفظ ولـيس املـراد بذلك أم مل    ،  وال انـتفائه    
وتركيب ،  وذلك مبرتلة تنوع اللغات     ،  اصطالحية يعرب هبا عما دل عليه كالمهم يف اجلملة          

  ملالفرد اجلوهر وإمنا املقصود أن املعىن الذي يقصده املثبتة والنفاة بلفظ  ،  األلفـاظ املفردات    
وال ربطوا بذلك   ،  سألة واحدة من مسائل الدين      يـنب عليها أحد من سلف األمة وأئمتها م        

 .  وال عملياً علمياًحكماً
ـ     يضاهي دعوى  ،   انبناء أصل اإلميان باهللا واليوم اآلخر على ذلك          يفدعـوى املدع

بل إما أم ما كانوا     ،  املدعـي أمنا بينوه من اإلميان باهللا واليوم اآلخر ليس هو على ما بينوه               
كما يقول حنو ذلك من ، الكذب يف هذا الباب ملصلحة اجلمهور  أو جيوزوا    يعلمـون احلق    

فإم إذا أثبتوا من أصول     ،   )١(يقوله من املنافقني من املتفلسفة والقرامطة وحنوهم من الباطنية        
وهبذا ،  لزم قطعا تغيري الدين وتبديله      ،  الـدين ما يعلم باالضطرار أنه ليس من أصول الدين           

 .  وعمالًن ونقصوا منه علماًزاد أهل هذا الفن يف الدي

بل مسألة من   ،  وإذا كـان كذلك مل يكن اخلوض يف هذه املسألة مما يبىن الدين عليه               
  . )٢(‘‘مسائل األمور الطبيعية كالقول يف غريها من أحكام األجسام الكلية  

ويف هذا النص ينقد شيخ اإلسالم رمحه اهللا ربط املذهب األشعري ملسألة اجلوهر الفرد              
سـألة اإلميان باهللا ، من حيث جعله ملسألة طبيعية خمتلف فيها أصالً ينبين عليه الدين ، ويف      مب

 : من الدين ، ويلزم عن ذلك لوازم فاسدةهذا خمالفة ضرورية ملا جاء به الرسول 

                                 
ىل الرفض ، وعقائدهم وأعماهلم تباين اإلسالم ، وحمصل         نسـبة إىل الباطن ، وهم قوم تستروا باإلسالم ومالوا إ          ) ١(

أقواهلم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث ، ولكنهم ال يظهرون هذا ، ومسوا بذلك ألم يزعمون                   
م أن لظواهـر النصوص الشرعية بواطن ختالف ظواهرها وهم فرق كثرية ، وهلم أمساء متعددة ، وضررهم على اإلسال                  

-١٤٠ص  (، التبصري يف الدين لألسفرايين      ) ٢٨٢ص  (الفرق بني الفرق    : انظر. أعظـم من ضرر كثري من املشركني        
 ) . ٧٩ص (، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي ) ٩٩ص (، تلبيس إبليس البن اجلوزي ) ١٤٧

 ) .١/٢٨٣(بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية ) ٢(
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 وأصحابه وسلف األمة حيث مل يعلموا الدين ، أو علموه           الطعن يف الرسول    : منها
 .ا تزعم بعض الفرق الغالية ومل يبلغوه لألمة كم

 . تغيري الدين وتبديله ، عندما تزاد فيه مسائل وجتعل أصالً له يبىن عليها : ومنها 

والصـواب أن جتعل هذه املسألة ونظائرها من املسائل الطبيعية بعيدة عن الدين ، وال               
لسنة وما عليه   يبىن عليها أي أمر من أمور الدين ويقتصر يف الدين على ما ورد يف الكتاب وا               

 . سلف األمة واألئمة 

 أن هـذه الطـريقة طويلة ، كثرية املقدمات ، ينقطع السالكون فيها كثرياً قبل                -٢
الوصـول  ومقـدماا يف الغالـب إما مشتبهة يقع الرتاع فيها ، وإما خفية ال يدركها إال                   

 .  ، فكيف جتعل أصل الدين ودليالً على وجود اهللا تعاىل )١(األذكياء

 أنفسهم ، وشكوا فيها ، ونفوها يف آخر         األشاعرة و املعتزلةقـد اضطرب فيها كبار      و
 األشعريةوإمام املتأخرين من    ،   )٢( أيب احلسني البصري   املعتزلةكإمام املتأخرين من    ’’ عمرهم  

فإنه يف  ،   الرازي واملتكلمني أيب عبداهللا     الفالسفةوإمام املتأخرين من    ،   أيب املعـايل اجلويين   
وذكر ذلك غري مرة يف أثناء مناظرته للفالسفة        ،   على ثبوته    كـتابه بعد أن بني توقف املعاد      

اعلم ، ف  وأما املعارضات اليت ذكروها      :فقال الفرد اجلوهر ملا أورد حجج نفاة    قال يف املسألة  
فإن إمام احلرمني صرح يف     ،  بسبب تعارض األدلة    ؛  أنـا منـيل إىل التوقف يف هذه املسألة          
 وأبو احلسني البصري  ،  ه املسألة من حمارات العقول      كتاب التلخيص يف أصول الفقه أن هذ      

 . فنحن أيضا خنتار التوقف ،  توقف فيها املعتزلةهو أحذق 

  . )٣( ‘‘فأي ضالل يف الدين وخذالن له أعظم من مثل هذا
                                 

 ) .٢/٢٢(يخ اإلسالم جمموع فتاوى ش: انظر) ١(
حممـد بـن علـي بن الطيب البصري املعتزيل ، أبو احلسني املتكلم ، شيخ املعتزلة ، كان من أذكياء زمانه ، له                        ) ٢(

/١٧(، سري أعالم النبالء للذهيب      ) ٣/١٠٠(تاريخ بغداد للخطيب    : انظر.  هـ   ٤٣٦مصـنفات عديدة ، مات سنة       
 ) .٣/٢٥٩(، شذرات الذهب البن العماد ) ٥٨٧

 ) .١/١٨٥(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : ، ولالستزادة انظر) ١/٢٨٤(بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية ) ٣(



    ٧٧٩         رد شيخ اإلسالم على األشاعرة ________________________________________________  

  

التعب الكثري خري قليل ، وهذا شأا ، وشأن          أن اية هذه الطريق وحاصلها بعد        -٣
الطـرق القياسية ، فهي تدل على إثبات واجب وجود غري معني ، مبعىن أا تدل يف ايتها                  
على وجود حمِدث ، وهذا احملدث ليس معيناً ، بل هو وصف كلي يقبل الشركة ، فحاصل                 

 . هذا الدليل وصفية مطلقة كلية 

: طرية قريبة موصلة إىل عني املطلوب ، كما يف قوله تعاىل            خبالف طريق القرآن فإا ف    

  ÷Πr& (#θà) Ï=äz ô⎯ ÏΒ Î öxî >™ ó© x« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà) Ï=≈ y‚ø9 $#  )فهذا استفهام انكار ، مبعىن أؤجدوا من        )١

 أم أوجدوا أنفسهم ، وهم يعلمون أم مل يكونوا من غري مكون ، ويعلمون               غـري مبدع ؟   
: أم مل يكونوا أنفسهم ، وعلمهم حبكم أنفسهم معلوم بالفطرة ، ال حيتاج أن يستدل عليه                 

بأن كل كائن حمدث ، فهذه القضية الكلية وإن كانت صادقة ، لكن العلم بالقضية اجلزئية                
، كما نعلم بأن العشرة ضعف اخلمسة ، وعلمنا هذا ليس موقوفاً            أوضح منها ومتقدم عليها     

  .  )٢(على الكلية أن كل عدد له نصفان ، فهو ضعف نصفيه

  أن ايـة هـذه الطريق اإلقرار بوجود حمِدث فقط ، بينما اية الطريق القرآين                 -٤
  .  )٣(ها وايتهاعبادة اهللا تعاىل وحده ال شريك له ، اليت هي كمال النفوس وصالحها وغايت

 أن كـثرياً من مقدمات هذا الدليل باطلة ، وسوف أستعرض فيما يلي بعض ما                -٥
 : فيها من الباطل ، فمن ذلك 

 قوهلم إن األجسام تنقسم حىت تصل إىل مرحلة ال تقبل فيها القسمة وهي اجلواهر               -أ
كما ،  ا فإا تستحيل    أن األجسام إذا تصغرت أجزاؤه    ’’ : الفردة اليت ال تتجزأ ، فالتحقيق     

فال يبقى موجود ممتنع عن     ،   هو موجود يف أجزاء املاء إذا تصغر فإنه يستحيل هواء أو تراباً           
                                 

 ) .٣٥(سورة الطور آية رقم ) ١(
 ) .٢٢ ، ٢/١١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر فيما سبق ) ٢(
 ) .٢/١٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر) ٣(
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ذا باطل مبا ذكره النفاة من أنه ال بد أن يتميز جانب       ـفإن ه ،  القسمة كما يقوله املثبتون له      
  .له عن جانب

بل يقبل القسمة إىل    ،  بطل من األول    فإن هذا أ  ،   للقسمة إىل غري اية      وال يكون قابالً  
 .  مث يستحيل إذا كان صغرياً، حد 

بل قد يستحيل الصغري وله     ،   حبد واحد    ولـيس استحالة األجسام يف صغرها حمدوداً      
وباجلملة فليس يف   ،  وغريه ال يستحيل حىت يكون أصغر منه        ،   من القسمة    قـدر يقبل نوعاً   

فأما وجود  ،  ملقدرات الذهنية   ابل هذا إمنا يكون يف       ،شيء منها قبول القسمة إىل غري اية        
 . وسواء كان بالفعل أو بالقوة ، ماال يتناهى بني حدين متناهيني فمكابرة 

تحيل مع  ـبل األجسام تس  ،  ووجـود موجود ال يتميز جانب له عن جانب مكابرة           
رت وعظمت تنتهي    ال يتناهى كما أا إذا كث      فال يقبل شيء منها انقساماً    ،  قبول االنقسام   

  . )١( ‘‘إىل حد تقف عنده وال تذهب إىل أبعاد ال تتناهى

ويف هذا النص يبني شيخ اإلسالم رمحه اهللا القول الصواب يف مسألة تكون األجسام ،               
وأـا تتكون من أجزاء صغرية ، لكنها عند قسمتها تستحيل إىل أشياء أخرى ، وال تستمر                 

 .ا أا ال تقف عند اجلوهر الفرد يف القسمة إىل ما ال اية ، كم

القائلني باجلوهر الفرد ، ونفاته من القائلني       : كما نقد شيخ اإلسالم رمحه اهللا الفريقني        
بـأن األجسـام تنقسم إىل ما ال اية ، وبني أن قول الفريق الثاين ال يقل فساداً عن قول                    

 .أصحاب اجلوهر الفرد ، وذكر بعض ما اعترض به على الفريقني 

 فقـد اعترض على أصحاب اجلوهر بامتناع وجود موجود ال يتميز جانب منه عن              
 . جانب  وإثبات موجود هبذه الصفة مكابرة 

                                 
 ) ١/١١٨(الصفدية : ولالستزادة انظر) . ١/٢٨٥(اجلهمية البن تيمية بيان تلبيس ) ١(
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بأنه ال ميكن وجود    : كمـا اعترض على القائلني بأن األجسام تنقسم إىل ما ال اية             
 . موجود ال يتناهى بني حدين متناهيني ، والقول هبذا مكابرة أيضاً 

ن ذلك قوهلم بتماثل األجسام باعتبار أا مكونة من اجلواهر الفردة ، فقد قرر               وم -ب
ليت نزل هبا القرآن تطلق لفظ املثل على كل         اللغة ا ’’ شـيخ اإلسـالم رمحه اهللا أنه ليس يف          

 إن السماء مثل األرض والشمس والقمر       :وال أن اللغـة اليت نزل هبا القرآن تقول        ،  جسـم   
، والتراب مثل اهلواء    ،  والبحار مثل التراب    ،  واجلبال مثل البحار    ،   والكواكب مثل اجلبال  

واإلنسان ،  والشمس مثل اإلنسان    ،  والنار مثل الشمس    ،  واملاء مثل النار    ،  واهلواء مثل املاء    
والرمان مثل  ،  والفرس واحلمار مثل السفرجل والرمان      ،  والفرس مثل احلمار    ،  مثل الفرس   

 . والفضة مثل اخلبز واللحم والذهب، الذهب والفضة 

وال يف اللغـة اليت نزل هبا القرآن أن كل شيئني اشتركا يف املقدارية حبيث يكون كل                 
وال أنه إذا كان كل     ،  مـنهما له قدر من األقدار كالطول والعرض والعمق أنه مثل اآلخر             

شيئني كانا  بل وال فيها إن كل      ،  مـنهما حبيث يشار إليه اإلشارة احلسية يكون مثل اآلخر           
بل اللغة اليت   ،  أو من املادة والصورة كان أحدمها مثل اآلخر         ،  مـركبني من اجلواهر الفردة      

 منهما جسم حساس نام     ]كال[نـزل هبـا القرآن تبني أن اإلنسانني مع اشتراكهما يف أن             
ال ـقد ال يكون أحدمها مثل اآلخر كما ق       ،  متحـرك باإلرادة ناطق ضحاك بادئ البشرة        

 χ :اىلــتع Î) uρ (# öθ©9 uθtGs? öΑ Ï‰ ö7tFó¡ o„ $·Β öθs% öΝ ä. u öxî ¢ΟèO Ÿω (# ûθçΡθ ä3tƒ / ä3n=≈ sV øΒ r&  )٢(‘‘ )١( . 

م بتماثل األجسام حىت على تقدير      ويف هذا النص يبطل شيخ اإلسالم رمحه اهللا زعمه        
 ، أو من اهليوىل والصورة كما       األشاعرةالقول بكوا مكونة من اجلواهر الفردة كما تقوله         

 ، فعلى التقديرين ال يقال إا متماثلة ، واهللا تعاىل نفى التماثل بني البشر            الفالسـفة تقـوله   
                                 

 ) .٣٨(سورة حممد آية رقم ) ١(
 ) .١/٥١٧(بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية ) ٢(
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كما يف اآلية املذكورة ، فكيف جتعل مجيع األجسام متماثلة ، وتطلق            بعضـهم مـع بعض      
 . عليها هذه القضية الكلية 

وال ريب أن قوهلم بتماثل األجسام قول باطل سواء         ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
 أو باملركب من اهليوىل   ،  أو باملوجود   ،  أو بالقائم بنفسه    ،  فسـروا اجلسـم مبـا يشار إليه         

فهذا ،  فأما إذا فسروه باملركب من اجلواهر املفردة وعلى أا متماثلة           ،  رة وحنو ذلك    والصو
ومجهور العقالء  ،  وعلى أنه متماثل     ،   الفرد اجلوهر اتـوعلى إثب ،  ينبين على صحة ذلك     

  . )١( ‘‘خيالفوم يف ذلك

وف على  إن اجلواهر الفردة متماثلة ، فقد اعترض عليه بأنه موق         :  ومن ذلك قوهلم   -ج
ثبوت اجلوهر الفرد أوالً ، وعلى تقدير ذلك فهو ليس مما يدرك باحلس فكيف يزعم متاثله ،                 

  . )٢(بل يقال كما قيل يف األجسام من جهة عدم التماثل

فإن أجزاء املاء وإن    ،    وهذا أمر يشهد له احلس        ’’: يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
وال أجزاء الذهب وإن تصاغرت     ،  اء التراب   تفـرقت وتصاغرت ليست يف احلقيقة مثل أجز       

بل تلك  ،  وإن كانت هذه األجزاء الصغار ليست هي اجلواهر املنفردة          ،  مـثل أجزاء الفضة     
 .أصغر منها 

وبقياس غائبها عن   ،  فإمـا أن يسـتدل مبا شهد يف احملسوسات على مامل يعلم منها               
هو قياس األجزاء املتساوية يف     و،  فهذا من أوضح القياس وأثبته      ،  اإلدراك علـى شـاهدها      

فإن تفاوا بالصغر والكرب ال يوجب      ،  احلقـيقة بعضـها على بعض يف حكم تلك احلقيقة           
                                 

 ) .١/٥٢٢(نفس املصدر : ولالستزادة انظر) . ١/٥١٨(املصدر السابق ) ١(
 ) .٢/٢٣٤(املصدر السابق : انظر ) ٢(
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ال ينقسم ال يعلم    الذي   إن ذلك اجلزء     : يقال )١(]ال[وإما أن   ،  اخـتالف حقيقتها وصفتها     
 .حكمه 

ا املساوية هلا يف    ن األمور املختلفة يف احلقيقة جيب أن تكون أجزاؤه        إ :أمـا أن يقال    
 .  )٢(‘‘فهذا مما يعلم ببديهة العقل بطالنه ، احلقيقة متماثلة يف احلقيقة 

إن اجلواهر الفردة يف حركة مستمرة اجتماع وافتراق ، فهذا          :  ومـن ذلك قوهلم      -د
ن األجسام ليست مركبة من اجلواهر إ :ومن قال ،  الفرد اجلوهر لةأمبين على مس  ’’ القـول   

بل اجلسم  ،  مل يقل بأن اجلسم ال خيلو من االجتماع واالفتراق          ،  أكثر الطوائف   الفردة وهم   
وكذلك إذا قدر أن فيه حقائق خمتلفة       ،  سواء قبل االفتراق أو مل يقبله       ،  البسيط عنده واحد    

  . )٣( ‘‘متالزمة مل يلزم من ذلك أن يقبل االجتماع واالفتراق

نني ، فهذا القول على إطالقه باطل ؛        إن العرض ال يبقى زما    :  ومن ذلك قوهلم   -هـ
ألن من األعراض ما يبقى كاأللوان وبعض الصفات كالطول والقصر وحنوها ، ومنها ما ال               

 . يبقى كاحلركات واألصوات ، فجعل البابني باباً واحداً مكابرة وخمالفة للحس 

والبياض  هو السواد    يالذ العرض نإ :قول القائل ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
قول حمدث ىف اإلسالم مل يقله أحد من السلف         ،  زمانني   يبقى والطول والقصر وحنو ذلك ال    

بل من الناس من   ،  الطوائف   وهـو قول خمالف ملا عليه مجاهري العقالء من مجيع         ،  واألئمـة   
  . )٤( ‘‘ أنه معلوم الفساد باالضطرار كما قد بسط ىف موضع آخر:يقول

                                 
 .ولعل الصواب حذف ما بني املعكوفتني كذا يف األصل ، ) ١(
 ) .٢/٢٤٧(املصدر السابق ) ٢(
 ) .١/٥٩٩(املصدر السابق ) ٣(
 ) .٣١٩-١٢/٣١٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
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زمانني خالفوا   يبقى ال العرض و كذلك الذين قالوا بأن     ’’: ويقـول يف موضع آخر    
فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذي كان         ،  احلـس وما يعلمه العقالء بضرورة عقوهلم        

  . )١( ‘‘وكذلك لون السماء واجلبال واخلشب والورق وغري ذلك، حلظة هو هذا اللون 

فهذا أمر باطل عقالً     ومـن ذلـك تقريرهم أن اخللق يكون باجتماع اجلواهر ،             -و
وشـرعاً وحسـاً كما يشاهد يف خلق اإلنسان وتكوينه ، فليست اجتماعاً للجواهر كما               

 .يزعمون ، بل هو إحداث لألعيان 

فإن كون اإلنسان خملوقا حمدثا كائنا بعد أن مل يكن          ’’ : يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
،  حدث ىف بطن أمه بعد أن مل يكن          وكل أحد يعلم أنه   ،  أمر معلوم بالضرورة جلميع الناس      

‰ ô :كما قال تعاىل  ،  وأن عيـنه حدثت      s%uρ y7 çGø) n=yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% óΟs9 uρ à7 s? $Z↔ ø‹x©  )وقال ،   )٢

 Ÿωuρ :تعاىل r& ãà2 õ‹ tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M}$# $̄Ρ r& çµ≈ sΨ ø) n=yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% óΟs9 uρ à7 tƒ $Z↔ ø‹x©  )٤(‘‘ )٣( .  

 :نقض شيخ اإلسالم لشبههم يف قضية احلكمة والسببية يف أفعال اهللا تعاىل: ثانياً 

 :ولألشاعرة يف هذه القضية شبهتان 

أن من فعل فعالً لغرض كان كامالً عند حصول الغاية ، وناقصاً            : وموجزها  : ألوىل  ا
 . عند عدمها 

                                 
، بغية املرتاد البن    ) ٩/٢٨٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم     : ، وانظر ) ١٦/٢٧٥(جممـوع فتاوى شيخ اإلسالم      ) ١(

 ) .٢/٣٨٧(بيس اجلهمية البن تيمية ، بيان تل) ٤٢١ص (تيمية 
 ) .٩(سورة مرمي آية رقم ) ٢(
 ) .٦٧(سورة مرمي آية رقم ) ٣(
 ضمن جمموع فتاوى شيخ -تفسري سورة اإلخالص  : ، ولالستزادة انظر  ) ١٦/٢٧٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم     ) ٤(

، درء تعارض العقل والنقل البن      ) ٢/١٣٨(، منهاج السنة النبوية البن تيمية       ) ٣٢٣ -٣٢٢ ،   ١٧/٢٤٤(اإلسـالم   
 ) .٧/٢٣٢ ، ٢/١٩١(تيمية 
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 : وقد نقضها شيخ اإلسالم رمحه اهللا من وجوه 

 ىف  فما كان جواباً  ،  ا يفعله من املفعوالت     ـم بنفس أن هـذا مـنقوض    ’’ : األول  
 . بفعله  فاعال إال مستكمالًوحنن ال نعقل ىف الشاهد،  عن هذا املفعوالت كان جواباً

فلو قدر كونه   ،   كماله أن يكون ال يزال قادرا على الفعل حبكمة           : أم قالوا  :الـثاىن 
 . غري قادر على ذلك لكان ناقصاً

فإن ذلك إمنا حصل بقدرته ومشيئته ال ،  أنه مستكمل بغريه باطل : قول القائل:الثالث
 ال  ي كمل بفعله الذ   :وإذا قيل ،   إىل غريه    فلم يكن ىف ذلك حمتاجاً    ،  شـريك لـه يف ذلك       

 .كمل بذاته  أو،  كمل بصفاته :كان كما لو قيل، حيتاج فيه إىل غريه 

فال نسلم أن   ،  إن أراد به عدم ما جتدد       ،    كان قبل ذلك ناقصاً    : قول القائل  :الـرابع 
 قصاًوإن أراد بكونه نا   ،   قتضت احلكمة وجوده فيه يكون نقصاً     اعدمـه قبل الوقت الذي      
 مل تقتض احلكمة وجوده     ي عدم الشيء ىف الوقت الذ     :بل يقال ،  معىن غري ذلك فهو ممنوع      

فليس عدم  ،  قتضاء احلكمة وجوده فيه كمال      اكما أن وجوده ىف وقت      ،  فـيه من الكمال     
كما أن وجود ماال يصلح وجوده      ،  هو النقص    بل عدم ما يصلح وجوده    ،   كل شيء نقصاً  

 .نقص 

ال أن عدمها هو    ،  قتضت احلكمة عدمها هو النقص      اذه األمور حني    فتبني أن وجود ه   
 وموصوفاً،   لكماله   ة بالصفات الثبوتية املتضمن   وهلـذا كان الرب تعاىل موصوفاً     ،  الـنقص   

كما أن  ،   عنه هو من الكمال      ىفكان عدم ما ينف   ،  بالصفات السلبية املستلزمة لكماله أيضا      
إذا عقل مثل هذا ىف الصفات فكذلك ىف األفعال         و،  وجـود ما يستحق ثبوته من الكمال        

 ىف  بل كثري من الزيادات تكون نقصاً     ،  وليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال         وحنوها  
واإلنسان قد يكون وجود    ،  كما يعقل مثل ذلك ىف كثري من املوجودات          كمـال املـزيد     

كما يكون ىف   ،   ىف حقه    حاً ومد وىف وقت آخر كماالً   ،    وعيباً أشياء يف حقه ىف وقت نقصاً     
 .ويف وقت منفعة له ، وقت مضرة له 
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ومن ال يقدر على    ،   أنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث احلوداث حلكمة           :اخلـامس 
  . )١( ‘‘ ببديهة العقل أن القادر على ذلك أكملذلك كان معلوماً

 إما أن تكون    لِعلَّةأن أفعاله لو كانت معللة بعلة ، فتلك ا        : وموجزها    : الشبهة الثانية   
قدميـة أو حمدثة ، فإن كانت قدمية لزم منه قدم املخلوقات ، وهو حمال ، وإن كانت حادثة                   

 .فهي حباجة إىل علة ، وذلك يفضي إىل التسلسل وهو حمال 

 :  وقد نقضها شيخ اإلسالم من وجهني 

كالقول ىف حدوث سائر ما      احلكمة لقول ىف حدوث هذه   ا’’ : يقال هلم   : أحـدمها   
 -وحنن خناطب من يسلم لنا أنه أحدث احملدثات بعد أن مل تكن              -أحدثـه من املفعوالت     

 :بل نقول له  ،  يقول هذا يستلزم التسلسل       إنه أحدثها حبكمة حادثة مل يكن له أن        :فإذا قلنا 
جوابك فما كان   ،  كالقول ىف حدوث املفعول املستعقب للحكمة        احلكمة القول ىف حدوث  

  . )٢( ‘‘هذا كان جوابنا عن هذا

أن غاية ما يستلزم هذا الدليل القول بالتسلسل ؟ لكن أي نوعي التسلسل هو              : اآلخر  
الالزم ؟ التسلسل املمتنع كالتسلسل يف العلل الفاعلة املؤثرة ؟ أو التسلسل اجلائر كالتسلسل              

 يف اآلثار والشروط ؟

فنحن ال نتكلم عن فاعلني ، بل نتكلم عن         ال شـك أن املمتـنع ليس هو املقصود ،           
التسلسل يف اآلثار والشروط ، وهذا جائز ومل يقم دليل على امتناعه ، وهو من التسلسل يف                 

 . املستقبل 

                                 
 ) .١٤٧-٨/١٤٦( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -أقوم ما قيل يف املشيئة واحلكمة ) ١(
وقد عقب شيخ اإلسالم رمحه     ) . ٨/١٥١( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       -أقوم ما قيل يف املشيئة واحلكمة       ) ٢(

هذا الوجه ، وبني أن هذه احلجة جدلية إلزامية ال تشفي الغليل ، وليست هي املعتربة يف الرد                  اهللا يف نفس املصدر على      
علـى هـذه الشـبهة ، بل املعترب هو الوجه الثاين ، ولو قدر أن القول باحلكمة يستلزم التسلسل يف اآلثار يف املاضي                        

 .  واملستقبل ، فذلك جائز ، وهو ما عليه السلف واألئمة 
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يف احلوادث املستقبلة ال يف      يقال هذا التسلسل  ’’ : يقـول شـيخ اإلسالم رمحه اهللا        
فإذا كانت ، حاصلة بعد الفعل  احلكمة  حلكمة كانتفإنه إذا فعل فعالً،  احلـوادث املاضية    

 احلكمة وتلك،  يف املستقبل يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسالً  احلكمـة  تلـك 
فهو ال يزال سبحانه حيدث من احلكم ما حيبه         ،  وسبب حلكمة ثانية    ،  احلاصـلة حمـبوبة له      

سلمني وغريهم من أهل    والتسلسل يف املستقبل جائز عند مجاهري امل      ...  ملا حيبه    وجيعلـه سبباً  
  . )١( ‘‘فإن نعيم اجلنة وعذاب النار دائمان مع جتدد احلوادث فيهما، وغري أهل امللل ، امللل 

 نقـض شـيخ اإلسالم لشبههم يف قضية نفي احلسن والقبح العقليني عن            : ثالـثاً   
 : األفعال

 :ولألشاعرة يف هذه القضية ثالث شبه

عال بالصفات لكان يف ذلك قيام العرض بالعرض        لو اتصفت األف  : وموجزها  : األوىل  
 .  وهو حمال 

وقـد نقضها شيخ اإلسالم من جهة أن قيام العرض بالعرض ليس بالزم أصالً لقضية               
، وعلم كسيب   ،  علم ضروري   : احلسـن والقـبح ؛ ألن األعراض توصف بالصفات فيقال         

، وحركة مستقيمة    ،وحركة مستديرة   ،  وحركة بطيئة   ،  وحركة سريعة   ،  وإرادة جازمـة    
وصوت ،  ولون مشرق   ،  وخضرة ناصعة   ،  ومحرة قانية   ،  ومزاج منحرف   ،  ومزاج معتدل   

 .  ، وهي وصفاا قائمة بالعني املوصوفة ، فلم يقم عرض بعرض وحس رخيم ورفيع، شج 

بالعرض  العرض قيام ىلإحيتاج  فإن إثبات هذا ال     ’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا       
 هذا سواد   :فنقول،  ومجيع ذلك قائم بالعني املوصوفة      ،  عراض بالصفات   ألكمـا توصف ا   

و صفة  ، أ ن كون الفعل صفة كمال      أوهم يسلمون   ،  وهذه حركة سريعة وبطيئة     ،  شـديد   
                                 

 ) .١٤٧-١/١٤٦( السنة النبوية البن تيمية منهاج) ١(
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ات للفعل وهي   ـوهذه صف ،  د يعلم بالعقل    ـ له ق  و منافراً ، أ  للفاعل   و مالئماً ، أ نقـص   
  . )١( ‘‘ة باملوصوفـقائم

وموجزها أن العبد جمبور ، وابور ال يتصور يف أفعاله حسن وال            : ية  الشــبهة الثان  
 .قبح 

وقد نقضها شيخ اإلسالم رمحه اهللا بتفصيلها وبيان ما فيها من األلفاظ املة ، فكلمة               
جرب فيها اشتراك وإمجال ، فقد يراد هبا ما يفعل بدون إرادة ابور ، بل مع كراهته ، كما                   

على النكاح ، وكما يكره ويل األمر املدين على وفاء دينه ، فهذا معناه          يكـره األب ابنـته      
إجبار الشخص على خالف مراده ، وهو نظري اإلكراه ، وفيه محل اإلنسان غريه على فعل                
يكـرهه ويبغضه ، فيفعله خوفاً من وعيده ، أو يفعل به الشيء بغري فعل منه ، وهو اإلجلاء                   

 . ه على غريه فأضر به كما لو محل إنسان نظريه فألقا

وهذا املعىن منتف يف حق اهللا تعاىل ، فاهللا تعاىل ال يكره أحداً ، وهو أعظم من أن جيرب               
أحـداً علـى فعل ال يريده ؛ ألن اإلكراه واجلرب هبذا املعىن ال يكون إال من العاجز الذي ال         

هللا تعاىل على كل شيء     يسـتطيع أن جيعل غريه يفعل الفعل بإرادته ، فيجرب عليه إجباراً ، وا             
قدير ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء ، فليس حباجة إىل أن جيرب العباد على أمر ال                   

 . يريدونه 

وقـد يراد باجلرب خلق اإلرادة ، مبعىن أن اهللا تعاىل خلق العبد مريداً للشيء فاعالً له ،                  
العبد مع حمبته هلا ، أو اختاره مع        سواء اختاره حمبة وطوعاً كما هو شأن األفعال اليت يفعلها           

بغضـه لـه وكراهته كما هو شأن األفعال اليت يفعلها العبد بإرادته مع كراهته هلا ، كما                  
                                 

 ) .٤٢٢-٤٢١ص (الرد على املنطقيني البن تيمية ) ١(
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يشرب املريض الدواء املر بإرادته مع كراهته له ، فهو على التقديرين فعله بإرادته واختياره ،                
  . )١(يلتبس باملعىن الباطلوهذا املعىن حق ، ولكن ال ينبغي أن يسمى جرباً ، لئال 

 وغريه اجلرب يف    الرازي باجلرب يف هذه الشبهة ، فقد فسر         األشاعرةونأيت اآلن إىل مراد     
هذه الشبهة بأنه عند حصول القدرة والداعي فيجب الفعل ، والداعي ال ميكن أن يكون من                

 يلزم من ذلك التسلسل ، فال بد أن يكون من اهللا تعاىل ، ووجوب الفعل معناه                 العـبد ألنه  
  .  )٢(اجلرب

عند حصول القدرة والداعي جيب الفعل ، وهذا يدل على أن اهللا            : واجلواب أن يقال  
تعـاىل خالق أفعال العباد ، وهذا أمر يقر به أهل السنة واجلماعة ، وهلذا يتوجه هذا الدليل                  

 . )٣( الذين يدعون أن العباد خيلقون أفعاهلمةاملعتزلعلى 

وال يلـزم مـن ذلـك اجلرب الباطل ؛ لوجود اإلرادة عند العبد ، وهذه اإلرادة وإن                  
اسـتندت إىل اهللا تعاىل إال أا تقتضي االختيار املنايف للجرب ، فتسمية ذلك جرباً تناقض يف                 

 .اللفظ واملعىن 

إنه جمرب وهو مريد ، فبني اللفظني من التباين ما          : يف يقال عن العبد     أما يف اللفظ فك   
 . هو ظاهر لكل ناظر 

كيف يكون مريداً خمتاراً وهو يف احلقيقة مكره جمبور مقسور          : وأمـا يف املعىن فيقال    
 . على أفعاله ، فبني املعنيني من التنايف ما بينهما 

                                 
/٣(، منهاج السنة النبوية البن تيمية       ) ٢٥٦-١/٢٥٥(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية       : انظر فيمـا سبق  ) ١(

، جمموع  ) ٨/١٣٢(يخ اإلسالم    ضمن جمموع فتاوى ش    -، أقـوم مـا قيل يف املشيئة واحلكمة          ) ٢٤٨-٢٤٥ ،   ٣٦
 ) .٤٦٥-٨/٤٦٢(فتاوى شيخ اإلسالم 

 ) . ٧٧٢ص(انظر التعليق يف احلاشية ) ٢(
 ) .٣/٢٥١(منهاج السنة النبوية البن تيمية : انظر) ٣(
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عبد مريداً بدون إرادة منه متقدمة اختار أن        املراد بذلك أن اهللا تعاىل جعل ال      : فإن قيل 
 . يكون مريداً هبا 

 : من وجهني : فاجلواب

 . أن هذا املعىن حق وال تضره التسمية الباطلة بالقسر واجلرب : أحدمها

أن هذا ال يناقض كون العبد مريداً خمتاراً ؛ ألن من جعل مريداً خمتاراً ، فقد                : اآلخـر 
كيف : ر ، والشيء ال يناقض ذاته وال الزمه ، فال جيوز أن يقال            ثبـتت له اإلرادة واالختيا    

  .  )١(يكون املختار قد جعل خمتاراً ، واملريد مريداً

: ونـأيت اآلن إىل اجلزء املقصود وهو االستدالل باجلرب على نفي احلسن والقبح فنقول             
ينايف كون الفعل يف نفسه     كون اهللا تعاىل خالقاً ألفعال العباد ، وكون العبد مريداً خمتاراً ال             

 . منقسماً إىل حسن وقبيح ، مالئم ومنافر

بل الذي يتناىف مع احلسن والقبح هو اجلرب مبعىن اإلكراه واإلجلاء نظراً لعدم إرادة العبد               
 . واختياره ، أما إذا ثبتت له اإلرادة واالختيار ، فيثبت له احلسن والقبح 

موا الدليل على بطالن احلسن والقبح عندما يكون العبد مريداً خمتاراً             مل يقي  األشاعرةو
وإن مسـوه جمـرباً ، فالتسمية اللفظية ال تغري شيئاً من احلقيقة اخلارجية ، وال ينبغي أن تبىن                   

 .عليها األحكام الشرعية أو العقلية 

 ال ينايف وه جرباًومن املعلوم أن هذا املعىن الذي مس’’ : يقـول شيخ اإلسالم رمحه اهللا     
فعلم أنه ال ينايف  ،  لألمل للذة وجالباًوجالباً،  ومصلحة ومفسدة  وضاراً أن يكون الفعل نافعاً   

                                 
 ) .٨/٤٨١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر فيما سبق) ١(



    ٧٩١         رد شيخ اإلسالم على األشاعرة ________________________________________________  

  

أو معلوما  ،   بالعقل   كما ال ينايف ذلك سواء كان ذلك احلسن معلوماً        ،  حسن الفعل وقبحه    
  . )١( ‘‘ عنه له ال كاشفاًأو كان الشرع مثبتاً، بالشرع 

ألن ما بالذات   ؛  لو كان قبح الكذب ذاتيا ملا ختلف عنه         : وموجزها  : لثة  الشـبهة الثا  
   .ال يزول

 : وقد نقضها شيخ اإلسالم من وجهني 

أنه ليس معىن كون الفعل حسناً أو قبيحاً أن ذلك الزم له ال يتخلف عنه ،                : أحدمها  
 وتتنوع حبسب   بـل هذا الصفات من األمور العارضة لألفعال حبسب مالءمتها ومنافرا ،           

تنوع أفعاله ، مبعىن قد يكون الفعل حسناً يف وقت ، وقبيحا يف وقت حبسب ما يترتب عليه                  
مـن املصلحة واملفسدة من جنس الدواء املعني ، فإنه يكون حسناً نافعاً يف حاالت ، وضاراً            

 . يف حاالت أخرى 

 عال ليست من  وحتقيق األمر أن األحكام لألف    ’’ : يقـول شـيخ اإلسـالم رمحه اهللا         
فاحلسن والقبح  ،  بل هي من العارضة لألفعال حبسب مالءمتها ومنافرا          ،   الالزمة الصفات

وهذه صفة ثبوتية   ،    ومنافراً  ومالئماً  وضاراً  ونافعاً  ومكروهاً مبعـىن كـون الشـيء حمبوباً      
  .لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست الزمة له، للموصوف 

 ليس  :فهو مبرتلة قوله  ،  ها صفات تقتضي احلسن والقبح       إن األفعال ليس في    :ومن قال 
فسلب صفات األعيان   ،  يف األجسـام صفات تقتضي التسخني والتربيد واإلشباع واإلرواء          

  . )٢( ‘‘كسلب صفات األفعال املقتضية لآلثار، املقتضية لآلثار 

                                 
والبن القيم وجوه يف الرد مفصلة على هذه الشبهة انظرها يف           ) . ١/٧٢( والنقل البن تيمية     درء تعـارض العقل   ) ١(

 ) .٢٦-٢/٢٤(مفتاح دار السعادة 
 ) .٣/١٧٨(منهاج السنة النبوية البن تيمية ) ٢(



    ٧٩٢         رد شيخ اإلسالم على األشاعرة ________________________________________________  

  

لفني من  أنه ال ميتنع اجتماع حسن وقبح يف فعل واحد باعتبارين خمت          : الـوجه اآلخر    
جهـتني متباينتني فما ذكروه من مسألة الكذب أنه حيسن إذا كان فيه عصمة دم نيب ، فهو                  
قبيح من جهة نفسه وذاته ، وحسن من جهة تضمنه عصمة الدم ، وهذا أمر معقول يف كثري                  

 . من األفعال ، قد يكون قبيحاً من جهة ، وحسناً من جهة أخرى 

 فنحن نعقل وجند أن الفعل الواحد من الشخص أو          ’’: يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا      
فيسر ، يقتل أحدمها صاحبه   من غريه جيلب له منفعة ومضرة معا ، كالرجل يكون له عدوان             

ويكون له صديقان يعزل أحدمها     ،  ويساء من حيث غلب عدو      ،  مـن حـيث عدم عدو       
ثر أمور الدنيا   كأو،  ويسر من حيث توىل صديق      ،  نعزال الصديق   افيساء من حيث    ،  صاحبه  
فيشتمل الفعل  ،  فأكثر احلوادث فيها ما يسوء ويسر       ،  ن املصلحة احملضة نادرة     إف،  من هذا   

  . )١( ‘‘وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع، على ما ينفع وحيب ويراد ويطلب 

 رمحه اهللا وقـد وقفت لوجوه أخرى من الرد على هذه الشبه ذكرها العالمة ابن القيم             
 : أذكر منها وجهني 

 ،   )٢( أنـه جيـوز اقتضاء الذات الواحدة ألمرين متنافيني حبسب شرطني متنافيني            -١
فمثال السكر الذي يتناوله اإلنسان يقتضي الصحة بشرط سالمة البدن من املرض املنايف له ،               

يضاً مرضاً يتضرر بتناول السكر ، فهذه ذات واحدة         ويقتضي املرض عندما يكون اجلسم مر     
 . اقتضت أمرين متنافيني حبسب شرطني متنافيني 

 أن صـفة الفعل قد تتخلف عنه لفوات شرط أو قيام مانع ، فمثال الكذب الذي                 -٢
ذكـروه وأنه حيسن إذا كان فيه عصمة دم نيب ، إمنا مل يقبح لتخلف شرطه أو وجود مانع                   

حه على الصدق ، وهي عصمة دم النيب ، لكن هذا ال يعين أن ذات               يقتضـي مصلحة ترج   
الكـذب غري قبيحة ، بل هي قبيحة ، وهذا من جنس تناول امليتة عند الضرورة ، فإن هذا                   

                                 
 ) .٢٩٨-١٩/٢٩٧(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 ) .٢/٣٦(مفتاح دار السعادة البن القيم : انظر) ٢(



    ٧٩٣         رد شيخ اإلسالم على األشاعرة ________________________________________________  

  

الفعل حسن لتضمنه مصلحة حفظ النفس ، وإن كان تناول امليتة قبيح بالنظر إىل ذات الفعل             
  .  )١(ةلكن ختلف عنها القبح لوجود تلك املصلح

 ، وأنتقل بعده إىل أوجه      األشاعرةوهبـذا ينتهـي نقض شيخ اإلسالم رمحه اهللا لشبه           
 . االتفاق واخلالف بني الطوائف يف السببية 

                                 
 ) .٢/٣٧(مفتاح دار السعادة البن القيم : ظران) ١(



  

  

 

 

 الفصل اخلامس

 مقار�ة بني آراء الطوائف 

 يف موضوع السببية

 : وفيه مبحثان 

 . يف السببية أوجه االتفاق بني الطوائف: املبحث األول

 . أوجه االختالف بني الطوائف يف السببية : املبحث الثا�ي



    ٧٩٥     مقارنة بني آراء الطوائف يف السببية _________________________________________  ____

  

 متهيد

تقدم فيما سبق بيان أقوال الفرق والطوائف يف السببية وبعض ما يرتبط هبا من مسائل                
وسوف أستعرض يف هذا الفصل املسائل املتفق عليها واملختلف فيها بني تلك الطوائف ،               

 : قضايا مندرجاً يف مبحثني وسيكون الكالم يف هذه ال

 . أوجه االتفاق بني الطوائف يف السببية : األول

 . أوجه االختالف بني الطوائف يف السببية : الثاين

وسوف أسلك يف هذا املقام سبيل اإلجياز واالختصار ؛ ألن أقوال الفرق والطوائف              
 وبيان أوجه االتفاق    سبق بياا يف الفصول السابقة ، واملقصود من هذا الفصل املقارنة            

 .  واالختالف وليس إعادة ما سبق 

وينبغي التنبه هنا إىل أن املقارنة يف هذا الباب خمتصة بباب السببية ، وال تشمل مجيع                 
ما حتتويه هذه املذاهب من مسائل ، ولذلك ال ينبغي أن يرتب على هذه املقارنة حكم عام                 

ل السنة واجلماعة إال مقيداً بباب السببية ،        على الفرقة من حيث البعد والقرب من مذهب أه        
 . وسوف أشري إىل هذه املسألة يف ختام هذا الفصل إن شاء اهللا تعاىل 

 



  

  

 
 
 

 املبحث األول

 أوجه االتفاق بني الطوائف  

 يف السببية
 



    ٧٩٧      أوجه االتفاق بني الطوائف يف السببية ___________________________________________  

  

 أوجه االتفاق بني الطوائف يف السببية

 هذا ال يعين بالضرورة     عندما نتكلم عن أوجه االتفاق بني الطوائف يف السببية فإن          
اتفاق مجيع الفرق على مسألة املعينة باعتبار واحد ، بل املقصود من ذلك حصول االتفاق                

 . على قضية معينة ولو من طائفتني مع خمالفة بقية الطوائف 

 . وسوف أستعرض هنا الفرق والطوائف واملقاالت اليت اتفقت فيها مع غريها 

  : الفالسفة: أوالً 

 : يتفقون مع أهل السنة واجلماعة وبعض الطوائف األخرى يف املسائل اآلتية 

 يثبتون السببية الغائية ، وهي اليت ألجلها يكون الشيء ، ويتفق معهم يف ذلك                -١
  . أهل السنة واجلماعة ، ويطلقون عليها مسمى احلكمة والغاية ، وتتفق معهم أيضاً املعتزلة

 يثبتون السببية الطبيعية ، وهي الطبائع املوجودة يف اجلمادات ، ويتفقون يف ذلك              -٢
 ، لكن هلم تفصيل يف هذه القضية خيالف مذهب السلف سيأيت ذكره يف              مع السلف واملعتزلة  

 . أوجه االختالف 

 لفعل األسباب الطبيعية وجود السبب الفاعل        وهو من الفالسفة    يشترط الفارايب  -٣
واحملل القابل ، وهذا موافق ملذهب السلف ، ولكن عند السلف زيادة على ما قرره ، وهي                 

  .  مسألة زوال املوانع

هة وأهل السنة واجلماعة     من ج  هذا ما وقفت عليه من أوجه االتفاق بني الفالسفة         
 . وبقية الطوائف من جهة أخرى 



    ٧٩٨      أوجه االتفاق بني الطوائف يف السببية ___________________________________________  

  

 : الصوفية : ثانياً 

 اسم يشمل جمموعة من الطوائف وليست طائفة         تقدم فيما سبق بيان أن الصوفية      
عل منهم خليطاً    جي  ، وتعدد طوائف الصوفية    واحدة ، واجلميع يدخل حتت مسمى الصوفية      

متناقضاً حيمل آراًء متعددة يف مسألة األسباب ، ففي نفس املسألة جند لكل طائفة قوهلا الذي                
 : توافق فيه بعض الطوائف األخرى ، وفيما يلي بيان ذلك 

 خاصة يوافقون مذهب السلف يف باب األسباب كما          طوائف من قدماء الصوفية    -١
 . فيما سبق تقدم ذكر ذلك 

  ومن تابعهم يوافقون األشاعرة     واهلروي  منهم الغزايل   طوائف أخرى من الصوفية    -٢
 . يقة إال اهللا جزئياً يف باب األسباب ، فال فاعل عندهم على احلق

 يوافقون املالحدة والزنادقة يف نفي األسباب الشرعية مجلة          طائفة ثالثة من الصوفية    -٣
وتفصيالً عند وصول العبد إىل املرتبة النهائية يف العبادة ، فإنه حينئذ تسقط عنه التكاليف                

 . م فيما سبق الشرعية ؛ بزعم أنه قد بلغ اليقني ، وقد تقدم تفصيل قوهل

 من جهة ، وأهل السنة واجلماعة        هذا ما وقفت عليه من أوجه اتفاق بني الصوفية         
 . وبقية الطوائف من جهة أخرى 

  : املعتزلة: ثالثاً 

 : يتفقون مع أهل السنة واجلماعة وبعض الطوائف األخرى يف املسائل اآلتية 

بية الطبيعية ، وهي ما تتصف به األجسام من طبائع كاإلحراق يف النار              مسألة السب  -١
 خمالفاً كما سبق     ، وإن كان مأخذ مذهب الفالسفة      فهذا يتفقون فيه مع السلف والفالسفة     

 . وسيأيت 

 . يف نفي األسباب الطبيعية  يوافق األشاعرة من املعتزلة صاحل قبة-٢



    ٧٩٩      أوجه االتفاق بني الطوائف يف السببية ___________________________________________  

  

 مسألة احلسن والقبح يف األفعال يثبتوا ويتفقون مع السلف يف ذلك ، وإن كان               -٣
 . شطر قوهلم اآلخر يف نفس املسألة خمالفاً ملذهب السلف كما تقدم وسيأيت 

 من جهة ، وأهل     ألة السببية بني املعتزلة   هذا ما وقفت عليه من أوجه اتفاق يف مس         
 . السنة واجلماعة وبقية الطوائف من جهة أخرى 

  : األشاعرة: رابعاً

مل أجد مسائل يف قضية السببية يتفقون فيها مع السلف ومع بعض الطوائف األخرى              
 من مقاربة ملذهب السلف يف خلق أفعال العباد وهو أحد           إال ما ورد عن أيب املعايل اجلويين      

 .قوليه يف هذه املسألة 

 .  وموافقته لألشاعرة يف نفي السببية الطبيعية  من املعتزلةوكذلك ما ورد عن صاحل قبة

ذا ينتهي البحث يف مسائل االتفاق بني الطوائف يف مسألة السببية ، وأنتقل بعد وهب
.هذا إىل البحث يف أوجه االختالف بني الطوائف فيها 



 

 
 
 

 

 املبحث الثا�ي

 أوجه االختالف بني الطوائف 

 يف السببية



    ٨٠١     أوجه االختالف بني الطوائف يف السببية __  _______________________________________

 

 أوجه االختالف بني الطوائف يف السببية

طوائف يف مسألة السببية ، وسوف أستعرض       تقدم فيما سبق بيان أوجه االتفاق بني ال       
 .يف هذا الفصل ما يقابل ما سبق وهي أوجه االختالف بني الطوائف يف هذه املسألة 

  : الفالسفة: أوالً 

 :خيتلفون مع أهل السنة واجلماعة وبعض الطوائف األخرى يف املسائل اآلتية 

حانه وتعاىل ، فهم إما مالحدة ينفون         يف أصل مسبب األسباب وهو اهللا سب        -١
 ، أو يثبتونه وينفون صفاته مبا       وجوده ائياً ، أو يثبتون وجود إله غري مؤثر كما فعل أرسطو           

 . اإلسالميون جيعله كاملعدوم كما فعل الفالسفة

 ماعة واألشاعرة وهم خيالفون يف هذا كل طوائف املسلمني من أهل السنة واجل             
  .واملعتزلة

 ، ويزعمون أنه مجيع األسباب تستند إليه ، وخيالفون بذلك            يثبتون العقل الفعال   -٢
  .  أو املعتزلةكل طوائف املسلمني سواء أهل السنة واجلماعة أو األشاعرة

 يف ذلك إال     السببية الطبيعية ، فهم وإن كانوا يثبتوا ويتفقون مع السلف واملعتزلة           -٣
أن جعلها فاعلة بذاا بدون إذن اهللا تعاىل ومشيئته خمالف ملذهب السلف أشد املخالفة ،                

ل أحد من املسلمني إن األسباب فاعلة بذاا من غري           ، فلم يق   وخمالف أيضاً ملذهب املعتزلة   
 . إذن اهللا تعاىل ومشيئته 

 : الصوفية : ثانياً 

 بأا وافقت كل الطوائف األخرى وخالفتهم يف نفس الوقت ، ألا             تتميز الصوفية 
فها يف أمور   تنقسم إىل عدة طوائف ، وكل طائفة منها توافق طائفة أخرى يف أمور ، وختال              

 .أخرى 



    ٨٠٢     أوجه االختالف بني الطوائف يف السببية __  _______________________________________

 

 :  ومدى خمالفتهم ملذهب السلفوفيما يلي طوائف الصوفية

 فينفون األسباب ، ويقررون أنه ال        يوافقون األشاعرة   هناك طائفة من الصوفية    -١
 . ختالفهم يف ذلك  واملعتزلةةفاعل إال اهللا ، وهذا خمالف ملذهب السلف ، بل وحىت الفالسف

 خيالفون مذهب السلف يف نفي بعض األسباب         وهناك طائفة أخرى من الصوفية     -٢
الشرعية عندما يصل العبد إىل مرحلة معينة من العبادة فيسقطون عنه التوكل مثالً بزعم أنه               

 .من مقامات العامة 

  واملعتزلة  خيالفون مذهب السلف واألشاعرة    ـ وهناك طائفة ثالثة من غالة الصوفية      ٣
يف دعوى إسقاط التكاليف عن بعض الناس عندما يصل إىل مرحلة متقدمة يف العبادة ،                 

 . وسبق أن هذا كفر وضالل 

  : ةاملعتزل: ثالثاً 

 : خيتلفون مع أهل السنة واجلماعة وبعض الطوائف األخرى يف املسائل اآلتية 

 ينفون السببية احلاصلة بني العبد وبني فعله ، ويقررون أن العبد هو املوجد اخلالق               -١
 ألفعاله ، وهذا خمالف ملذهب السـلف الذين جيعلون العالقة بني قدرة العبد وبني الفعل              

 . سببية 

 ينفون تأثري األسباب يف مسألة التولد ، فأكثرهم يلحقوا باألفعال املباشرة ،               -٢
وهذا خمالف ملذهب السلف الذين جيعلون املتولدات من باب األفعال املشتركة بني العبد               

 . وبني بقية األسباب ، فالعبد ليس فاعالً لوحده فيها بل هو مع األسباب األخرى 

لثواب والعقاب على مسألة احلسن والقبح يف األفعال ، وهم يتفقون مع             يرتبون ا  -٣ 
السلف إمجاالً يف إثبات احلسن والقبح يف األفعال ، لكن خيتلفون يف ترتيب الثواب والعقاب               

 . على ذلك 
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أي  أيضاً ، حيث ينفون صفات األفعال ائياً ، وال يرتبون           وختالفهم يف ذلك األشاعرة   
 .جزاء على األفعال مطلقاً ، بل اجلزاء بإرادة اهللا تعاىل وحده ، وليس لألفعال أي أثر فيها 

  : األشاعرة: رابعاً 

 :خيتلفون مع أهل السنة واجلماعة وبعض الطوائف األخرى يف املسائل اآلتية 

ؤثر النار يف اإلحراق ، وال       ينفون السببية الطبيعية ، فال يؤثر شيء يف شيء ، فال ت            -١
  . واملعتزلةالثلج يف التربيد ، وخيالفون يف ذلك مذهب السلف والفالسفة

 ينفون تأثري العباد يف أفعاهلم ، فقدرة العبد غري مؤثرة يف الفعل ، وخيالفون يف                  -٢
 . ية بني قدرة العبد وبني الفعل ذلك مذهب السلف من جهة أن السلف يثبتون السبب

 .  جيعلون قدرة العبد خالقة للفعل  من جهة أن املعتزلةوخيالفون املعتزلة

 ينفون صفات األفعال من احلسن والقبح ، وخيالفون السلف يف ذلك ، حيث أن               -٣
 . وقبح السلف يثبتون ما تتصف به األفعال من صفات وحسن 

 يثبتون صفات األفعال ويرتبون عليها       كذلك من جهة أن املعتزلة     وخيالفون املعتزلة 
 . الثواب والعقاب 

 ينفون أن يفعل اهللا تعاىل بسبب أو حلكمة ، وخيالفون السلف يف ذلك ، حيث أن           -٤
عال اهللا ، فاهللا تعاىل خيلق باألسباب ، ويفعل         من مذهب السلف إثبات السببية واحلكمة يف أف       

 .حلكمة حيبها ويريدها 

 كذلك من جهة إثبات احلكمة يف أفعال اهللا تعاىل ، لكنهم جيعلوا              وختالفهم املعتزلة 
 . حكمة خملوقة ويضطربون أشد االضطراب يف تكلف إجياد تعليالت ألفعال اهللا تعاىل 
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ملقارنة بني آراء الطوائف يف السببية ومن خالل ذلك يتبني لنا أن أبعد              وهبذا تنتهي ا  
 باعتبارهم ينفون مسبب    الطوائف عن مذهب أهل السنة واجلماعة هو مذهب الفالسفة         

 .عشرة  والعقول الاألسباب ، ويثبتون أسباب ما أنزل اهللا هبا من سلطان كالعقل الفعال

 فهم وإن كانوا أقرب الطوائف إىل مذهب السلف         ويليهم يف املرتبة الثانية األشاعرة    
بصفة عامة إال أم يف باب السببية يقفون مع السلف على طريف نقيض ، وقد تقدم شرح                  

 .مذهبهم فيما سبق 

هم وإن كانوا أبعد عن مذهب السلف مقارنة          ، ف  ويليهم يف املرتبة الثالثة املعتزلة    
 يف باب السببية خاصة كما تقدم شرح          إال أم أقرب إىل السلف من األشاعرة        باألشاعرة

 . مذهبهم فيما سبق 

اً ، وفرقة منهم     تأخذ من كل فرقة سهماً ، ففرقة منهم مع السلف متام           وتبقى الصوفية 
 ، وفرقة منهم مع الزنادقة املالحدة ؛ وهلذا ال تعطى حكماً كلياً يف القرب أو                 مع األشاعرة 

 . البعد بل يفصل فيها حبسب طوائفها 

 



  

 
 
 

 
 

 اخلـامتـــة
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 اخلامتــة

 إليه من   وخـتاماً أمحد اهللا تعاىل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، وأشكره على ما وفقين             
 : إمتام  هذا البحث الذي توصلت من خالله إىل النتائج اآلتية 

سـرية شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تضم يف ثناياها اإلميان والعلم والعمل              : أوالً  
واالبـتالء والصـرب والنصر ، وشخصيته تتمثل فيها العبادة والزهد والسماحة واإلحسان             

و والشجاعة والثبات واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن        والتواضـع والصرب والشكر والعف    
 .املنكر 

دور شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف بيان مذهب أهل السنة واجلماعة كبري ويشتمل             : ثانياً  
علـى عنايته ببيان مذهب السلف عموماً وتقعيد القواعد يف ذلك ، وعنايته باملسائل العلمية               

ف فيها ، وكذا عنايته بالرد التفصيلي الدقيق على         الدقـيقة اخلفـية وحتريـر مذهب السل       
 .املخالفني لطريق السلف ودحضه لشبههم عقالً ونقالً

أن السبب يف اللغة يتعدد معناه حبسب سياق الكالم ، ويف االصطالح هو كل              : ثالثاً  
 . شيء توصل به إىل املطلوب 

  . ، وأسباب شرعيةأسباب قدرية: وتنقسم األسباب إىل قسمني 

والسبب خيتلف تعريفه باختالف الفنون والعلوم ، فالسبب عند األصوليني خيتلف عن            
السـبب عـند الفقهـاء ، خيتلف عن السبب عند أهل العروض ، خيتلف عن السبب عند                  

  .الفالسفة

 اللغة املرض ، ويف االصطالح خمتلف فيها بني أصحاب العلوم            فهـي يف   أمـا الِعلَّـة   
املخـتلفة ، فلـها تعـريف عند احملدثني ، وتعريف عند الفقهاء واألصوليني ، وآخر عند                 

  .الفالسفة
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فلكل  والسبب خيتلف أيضاً باختالف العلوم والفنون وأصحاهبا ،          والفـرق بني الِعلَّة   
 . أصحاب فن قوهلم اخلاص هبم ، وقد يشترك بعضهم مع بعض يف تلك األقوال 

 .الكتاب والسنة وإمجاع السلف واحلس والعقل : األدلة على ثبوت األسباب: رابعاً

 .األخذ باألسباب أمر مطلوب شرعاً ، قد جاء األمر به يف الكتاب والسنة : خامساً 

 . على األسباب حبيث ال يلتفت إىل مسببها وخالقها ال جيوز للعبد أن يعتمد : سادساً

األسباب ال تستقل باملطلوب مطلقاً ، بل البد هلا من شريك معاون ، وضد              : سـابعاً 
 . معوق ، والذي يستقل باملطلوب هو مشيئة اهللا تعاىل وحده 

أن مجـيع ما خيلق اهللا ويقدره يكون باألسـباب سواء كانت مألوفة أو غري              : ثامـناً 
 . لوفة مأ

 . أن اهللا تعاىل حكيم ال يفعل شيئاً عبثاً : تاسعاً 

 .أن العبد له قدرة وإرادة ، وتأثريمها من جنس تأثري األسباب :  عاشراً 

أمـا املتولدات وهي أفعال العبد اخلارجة عن حمل قدرته كقطع السكني للعنق ، فهذه               
 . الفعل وغري منفرد تكون بقدرة العبد وباألسباب األخرى ، فالعبد مشارك يف 

 .أن اجلزاء على األعمال يشمل الدنيا واآلخرة : حادي عشر 

 : أما الدنيا فاجلزاء فيها ثالث أنواع 

 النعم ، وال تنحصر أسباهبا ؛ فهي من فضل اهللا تعاىل ورمحته ، حتصل بعمل العبد                 -أ
 .وبدون عمله 

 .اإلميان والصرب  املصائب وهي بسبب ذنوب العباد ، وهلم فيها أجر عند -ب
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 الذنـوب واملعاصي ، وهي بسبب ذنوب سابقة ، فيعاقب اهللا تعاىل على السيئة               -ج
 .األوىل بسيئة ثانية 

 .أما يف اآلخرة ، فاجلزاء فيها مبين على الوعد والوعيد ، ويكون إما باجلنة أو النار 

مىت حتققت  والـوعد والوعيد ال خيلفان ، بل هلما شروط وموانع ، وحيصل مقتضامها              
 . شروطهما ، وانتفت موانعهما 

 . واجلنة تدخل بعمل وبال عمل ألناس معينني خيلقهم اهللا يوم الدين 

 . أما النار فال تدخل إال بعمل 

أن اهللا تعاىل خيلق معجزات األنبياء باألسباب ، واملعجزات تدل على إثبات     : ثاين عشر 
 والسنة اإلهلية ، أضف إىل ذلك العلم        النـبوة بطـريق احلكمـة والـرمحة والعدل والقدرة         

 . الضروري بصدق من ظهرت على يده 

أن اهللا تعاىل خيلق الكرامات باألسباب ، والكرامات تكون بسبب          : ثالـث عشــر   
اإلميـان والـتقوى ، وهللا فيها حكم منها تأييد الدين ، أو تعجيل ثواب بعض املؤمنني ، أو                   

ان من هو حباجة إىل ذلك ، أو اختبار وابتالء من اهللا            جلب نعمة أو دفع نقمة ، أو زيادة إمي        
 .تعاىل لعباده 

أن األفعال متصفة بالصفات من احلسن والقبح ، وقد دل على ذلك            : رابـع عشـر   
الكـتاب والسـنة والعقـل واحلس والفطرة ، وصفاا سبب ملا يترتب عليها من املصلحة                

 .واملفسدة 

        ا ، وإما من األمر هبا ، وإما من جمموع          وصـفات األفعـال ينشأ قبحها إما من ذا
 . األمرين 
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واحلسن والقبح العقليان سببان يف املدح والذم ، ويف الثواب والعقاب ، لكن الثواب              
 . والعقاب مشروطان بقيام احلجة الرسالية 

وميكـن أن يكـون الفعل الواحد سبباً ألمرين متنافيني ، فيجتمع فيه حسن من جهة                
 . ى وقبح من جهة أخر

أن األجسام فيها صفات وقوى تقتضي آثاراً معينة كالتسخني والتربيد          : خامس عشر 
واإلشـباع واإلرواء ، واألدلة على ذلك كثرية يف الكتاب والسنة وأقوال السلف واألئمة ،               

 .وتأثري هذه الصفات موقوف على وجود الشريك املعاون ، وانتفاء الضد املخالف 

أسباب مأمور هبا     : نقسم باعتبار األمر والنهي إىل قسمني       أن األسباب ت  : سادس عشر   
 .وأسباب منهي عنها 

 .ومن أهم األسباب املأمور هبا عبودية اهللا تعاىل والصرب 

والعبودية حقيقتها عبودية القلب ، ويشترط فيها اإلخالص واملتابعة ، ومن مل يعبد اهللا              
 .وال لذة إال يف عبادة اهللا تعاىل وحده تعاىل فال بد أن يعبد غريه ، وال سعادة للمرء 

والصرب له أقسام وأحكام ، وهو نصف الدين وهو سبب لنيل اإلمامة فيه ، وسبب يف                
النصر على األعداء والوقاية من كيدهم ، بل هو سبب يستعان به على نيل كل مطلوب يف                 

 . الدنيا واآلخرة 

 : ومن أهم األسباب احملرمة ما يلي 

ه أقسام وأحكام ، وسببه الغلو يف الصاحلني ، والعكوف على القبور ،              الشرك ، ول   -١
 .والتصوير ، وتعظيم الكواكب والنجوم ، ويؤدي إىل بعض املنافع الدنيوية احملرمة 

 السحر وهو أنواع ، وله حقيقة ، وسببه إعانة الشياطني ، ويؤدي إىل بعض املنافع          -٢
 .الدنيوية احملرمة 
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حقيقة ، وسببها يرجع للشياطني ، ونفس الكاهن اخلبيثة ، وما            الكهانـة ، وهلا      -٣
يقدمـه الكاهن من عبادة للجن ليخربوه ببعض األخبار ، وتؤدي إىل بعض املنافع الدنيوية               

 . احملرمة 

 ، وسببها يرجع إىل اجلهل        البدع ، وهي الدين الذي مل يأمر به اهللا وال رسوله             -٤
ن ، وما يظن هبا املبتدع من مصلحة ، وما تشتمل عليه من             واتباع اهلوى ، ووسوسة الشيطا    

إيهام واشتباه ، وتؤدي إىل فساد احلال واالعتقاد ، وعدم التوبة غالباً ، ويستغىن هبا عن كثري                 
 . من السنن ، وتقلب املعروف منكراً ، واملنكر معروفاً 

والعزل والدعاء  الشفاعة الشركية والنذر    :  األسـباب الومهية ، وهي كثرية منها       -٥
بطـول العمـر ، واالستسقاء باألنواء ، واعتقاد أن الكسوف نتيجة ملوت أحد أو حياته ،                 
واعتقاد أن الرمي بالنجوم سبب ملوت أو والدة ، واعتقاد أن بعض املواضع سبب يف إجابة                

 . الدعاء بغري مستند شرعي 

قوم على نفي وجود اهللا تعاىل أو نفي         يف األسباب ي   مذهب الفالسفة : سـابع عشـر   
 أو الفلك ، ويرتكز قوهلم على شبهة        صـفاته ، واألسباب األرضية ترجع إىل العقل الفعال        

 .التركيب والتغري وبعض الشبه األخرى ، وقد أبطلها كلها شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

املنحرفني يف األسباب يقوم على أنه ال فاعل حقيقي إال           مذهب الصوفية : ثامن عشر   
اهللا ، وال تأثري لألسباب يف احلقيقة ، وميكن إمهال بعض األسباب الشرعية وتركها وخيتلف               

 .هذا باختالف األحوال واملقامات 

 .وغالم زنادقة يقررون سقوط التكاليف الشرعية يف مرحلة معينة من العبادة 

د على الكشف ، وبعضهم يذكر بعض اآليات القرآنية ، وقد أمـا شـبهتهم فتسـتن     
 . ناقشهم شيخ اإلسالم رمحه اهللا وأبطل كشفهم ، وبني حتريفهم للنصوص الشرعية 
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 يف األسباب يقوم على اإلقرار بالسببية الطبيعية ، وتقرير          مذهب املعتزلة :تاسـع عشر    
 أو املتولد ، وليس سبباً فيه ، واألفعال متصفة بالصفات           أن العـبد خالق لفعله سواء املباشر      

 . ويترتب حصول الثواب والعقاب قبل الشرع 

 .وهلم شبه متعددة يف هذه املسائل الثالث نقضها كلها شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

ة يف   يف األسباب يقوم على نفي السببية ، سواء كانت سببي          مذهب األشاعرة : عشرين  
أفعـال اهللا تعـاىل ، أو يف أفعال العباد وصفتها حسناً وقبحاً ، أو يف اجلمادات وطبائعها ،                   

 .والكون كله ال جيري وفق أسباب ومسببات بل وفق خلق اهللا تعاىل املباشر 

وهلـم شبهة رئيسة وهي نظرية اجلواهر الفردة وحدوث األجسام ، إضافة إىل بعض              
 . كلها شيخ اإلسالم رمحه اهللا الشبه األخرى ، وقد نقضها 

 ، وتليهم   أبعـد الطوائف عن السلف يف باب السببية الفالسفة        : واحـداً وعشـرين     
 ، وآخرون يف طبقة      فزنادقتهم يف طبقة الفالسفة     ، أما الصوفية    ، وتليهم املعتزلة   األشـاعرة 
  .األشاعرة

 .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 



  

 
 
 

 الفهارس
 



    ٨١٣       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 فهرس اآليات القرآنية
 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة

‰ ß الفاحتة ٢ ١٥٢,  ôϑys ø9 $# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $#  

 x8$ الفاحتة ٥ ١٣٩, ١٣٧,  §ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ x8$ §ƒÎ) uρ Ú⎥⎫ Ïè tGó¡ nΣ  

 xÞ¨u الفاحتة ٧ ١٨٦,  ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©!$# |Môϑyè ÷Ρ r& öΝÎγø‹n= tã Î ö xî ÅUθ àÒøó yϑø9 $# óΟ Îγø‹n= tæ 

Ÿωuρ t⎦⎫ Ïj9 !$ Ò9 $#   

≈= y7Ï9¨sŒ Ü البقرة ٢ ٦٩٢,  tGÅ6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “ Y‰ èδ z⎯ŠÉ)−Fßϑù= Ïj9  

 Ïο البقرة ٤ ٦٩٨,  u ½z Fψ $$ Î/uρ óΟ èδ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ  

 (#θ البقرة ٢٣ ٢٧٤,  è? ù'sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ⎯ ÏiΒ  Ï& Í# ÷VÏiΒ  ِ 

≅‘   البقرة ٢٦ ٩٤,  ÅÒãƒ ⎯Ïµ Î/ #[ ÏVŸ2 “ Ï‰ ôγtƒuρ ⎯Ïµ Î/ #[ ÏWx. 4 $ tΒuρ ‘≅ ÅÒãƒ ÿ⎯Ïµ Î/ ωÎ) 

t⎦⎫ É)Å¡≈ xø9 $#   

$  öΝçGΨà2uρ البقرة ٢٨ ٢٧٤,  Y?¨uθ øΒr& öΝà6≈ uŠôm r'sù (  

 (#θ البقرة ٤٥ ٤٤٥, ٤٤٤, ١٢٣,  ãΖŠ Ïè tFó™ $#uρ Î ö9¢Á9 $$ Î/ Ïο 4θ n= ¢Á9 $#uρ  

  öΝä3̄Ρ البقرة ٥٤ ٣٦,  Î) öΝçFôϑn= sß Νà6|¡ àΡ r& ãΝä.ÏŒ$ sƒÏkB$$ Î/ Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $#  

¡| §ΝèO ôM البقرة ٧٤ ٣٦٧, ٣٦٥,  s% Νä3ç/θ è= è% .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ y7Ï9¨sŒ }‘ Îγsù Ïο u‘$ y∨ Ïtù:$$ x. ÷ρ r& ‘‰ x©r& 

Zο uθ ó¡ s% 4  

  ⎯Ïµ البقرة ٩٨ ١٣٧,  ÏGx6Í×̄≈ n= tΒuρ ⎯Ï& Í# ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒÎ ö9Å_ uρ Ÿ≅8 s3‹ÏΒuρ  

 ,٥١٦, ٥١١, ٥١٠ , 
٥٢٦, ٥١٧ 

 (#θ البقرة ١٠٢ ãè t7̈? $#uρ $ tΒ (#θ è= ÷Gs? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9 $# 4’n?tã Å7ù= ãΒ z⎯≈ yϑø‹n= ß™ (  

‰ #Y البقرة ١٠٩ ٧٣٨ ,٧٣٦, ٧٢٦,  |¡ xm ô⎯ ÏiΒ Ï‰ΨÏã Ο ÎγÅ¡ àΡ r&  

⎯  4’n?t/ ô البقرة ١١٢ ٣٩٢,  tΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö⎯ Å¡ øtèΧ   

 (#θ البقرة ١١٦ ٣٦٤,  ä9$ s% uρ x‹ sƒªB$# ª!$# #V$ s!uρ 3 …çµ sΨ≈ ys ö7ß™ ( ≅ t/ …ã& ©! $ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$#uρ ( @≅ ä. …ã& ©! tβθ çFÏ⊥≈ s%  

‰ ßìƒÏ البقرة ١١٧ ٥٤٦,  t/ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ (  

 (#ûθ البقرة ١٣٦ ٣٠٢,  ä9θ è% $ ¨ΨtΒ#u™ «!$$ Î/ !$ tΒuρ tΑ Í“Ρ é& $ uΖ øŠs9 Î) !$ tΒuρ tΑ Í“Ρ é& #’n<Î) zΟ↵Ïδ¨u ö/Î) 

Ÿ≅ŠÏè≈ oÿ ôœ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à)÷è tƒuρ ÅÞ$ t6ó™ F{$#uρ   



    ٨١٤       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
$  البقرة ١٥٣ ٤٤٤, ٤٢٦, ٤٢٤,  yγ•ƒr'̄≈ tƒ z⎯ƒÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ ãΨ‹Ïè tGó™ $# Î ö9¢Á9 $$ Î/ Ïο 4θ n= ¢Á9 $#uρ 4  

  Νä3̄Ρ البقرة ١٥٥ ٤٢٥,  uθ è= ö7sΨs9 uρ &™ó© y´ Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃ öθ sƒù:$# Æíθ àf ø9 $#uρ <È ø)tΡ uρ z⎯ ÏiΒ 

ÉΑ¨uθ øΒF{$# Ä§àΡ F{$#uρ ÏN¨u yϑ̈W9 $#uρ 3 Í Ïe± o0 uρ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#  

⎪⎦  t البقرة ١٥٦ ٤٢٥,  Ï% ©!$# !#sŒ Î) Νßγ÷Fu;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ–Β (#ûθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) ¬! !$ ¯Ρ Î) uρ Ïµ ø‹s9 Î) 

tβθ ãè Å_¨u‘  

≈̄×  y7Í البقرة ١٥٧ ٤٢٥,  s9 'ρ é& öΝÎκ ö n= tæ ÔN¨uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ×π yϑôm u‘ uρ ( y7Í×̄≈ s9 'ρ é& uρ ãΝèδ 

tβρ ß‰ tGôγßϑø9 $#  

 ¨β البقرة ١٦٤ ٩٤,  Î) ’Îû È, ù= yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏG÷z $#uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$ yγ̈Ψ9 $#uρ 

Å7ù= àø9 $#uρ © ÉL©9 $# “ Í øg rB ’Îû Í ós t7ø9 $# $ yϑÎ/ ßì xΖ tƒ }¨$ ¨Ζ9 $#   

 ,٤٦٣, ٤٥٢, ٤١٠ , 
٤٨٣, ٤٦٨, ٤٦٧ 

∅ š البقرة ١٦٥ ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚ −Gtƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρ r& öΝåκ tΞθ ™6Ïtä† 

Éb= ßs x. «!$# ( t⎦⎪ É‹ ©9 $#uρ (#ûθ ãΖ tΒ#u™ ‘‰ x©r& $ {6ãm °! 3  

 ôMyè البقرة ١٦٦ ٢٢, ٢١,  ©Ü s)s? uρ ãΝÎγÎ/ Ü>$ t7ó™ F{$#  

=|  البقرة ١٨٣ ١٧٦,  ÏGä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9 $# $ yϑx. |= ÏGä. ’n?tã š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ 

öΝà6Ï= ö7s% öΝä3̄= yè s9 tβθ à)−Gs?   

≅ ö البقرة ٢١٠ ١٦٤,  yδ tβρ ã ÝàΨtƒ HωÎ) β r& ãΝßγuŠÏ? ù'tƒ ª!$# ’Îû 5≅ n= àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$ yϑtó ø9 $# 

èπ x6Í×̄≈ n= yϑø9 $#uρ z© ÅÓè% uρ ã øΒF{$#   

% tβ البقرة ٢١٣ ٤٩٠, ٧٩,  x. â¨$ ¨Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zο y‰ Ïn¨uρ y] yè t7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# š⎥⎪ Í Ïe± u;ãΒ 

t⎦⎪ Í‘ É‹ΨãΒuρ tΑ u“Ρ r& uρ ãΝßγyè tΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9  

©#  البقرة ٢١٦ ٢٤١,  |¤ tãuρ β r& (#θ èδ u õ3s? $ Z↔ ø‹x© uθ èδ uρ Ö ö yz öΝà6©9 ( #© |¤ tãuρ β r& 

(#θ ™6Ås è? $ Z↔ ø‹x© uθ èδ uρ @ Ÿ° öΝä3©9 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ    

 * y7tΡθ البقرة ٢١٩ ٥٦٦, ٣٣٦, ٣٣٤,  è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Í ôϑy‚ ø9 $# Î Å£÷yϑø9 $#uρ ( ö≅ è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝøOÎ) 

Ö Î7Ÿ2 ßì Ï≈ sΨtΒuρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑßγßϑøOÎ) uρ ã y9ò2r& ⎯ ÏΒ $ yϑÎγÏè ø̄Ρ 3  

$  البقرة ٢٤٩ ٤٢٤, ٣٣٨,  £ϑn= sù Ÿ≅ |Ásù ßNθ ä9$ sÛ ÏŠθ ãΖ àf ø9 $$ Î/ tΑ$ s% χÎ) ©!$# Νà6‹Ï= tFö6ãΒ 

9 yγsΨÎ/   

⎯  البقرة ٢٥٥ ٥٨٧, ٤٧٤,  tΒ #sŒ “ Ï% ©!$# ßì xô± o„ ÿ…çν y‰ΨÏã ωÎ) ⎯Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ 4  



    ٨١٥       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 θèδuρ ’Ì?yè البقرة ٢٥٥ ١٦٣,  ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 $#  

⎪⎥  ª!$# ’Í<uρ š البقرة ٢٥٧ ٥٧٤,  Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ο ßγã_ Í ÷‚ ãƒ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑè= —à9 $# ’n<Î) 

Í‘θ –Ψ9 $# (  

‘{  البقرة ٢٥٨ ٢٧٤,  În/u‘ ”Ï% ©!$# ⎯Ç‘ ós ãƒ àM‹Ïϑãƒuρ t  

$  البقرة ٢٦٤ ٤٣٠, ٢٥٢,  yγ•ƒr'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ è= ÏÜ ö7è? Νä3ÏG≈ s% y‰ |¹ Çd⎯ yϑø9 $$ Î/   

≅ ã البقرة ٢٦٥ ٢٠٤,  sWtΒuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθ à)ÏΨãƒ ãΝßγs9¨uθ øΒr& u™!$ tó ÏGö/$# ÏN$ |Ê ö tΒ «!$# 

$ \GÎ7ø[ s? uρ ô⎯ ÏiΒ öΝÎγÅ¡ àΡ r& È≅ sVyϑx. ¤π ¨Ψy_  

=  Ÿω ß#Ïk البقرة ٢٨٦ ٤١٨,  s3ãƒ ª!$# $ ²¡ øtΡ ωÎ) $ yγyè ó™ ãρ 4  

$  البقرة ٢٨٦ ٧٥٤, ٢٦٢,  yγs9 $ tΒ ôMt6|¡ x. $ pκ ö n= tãuρ $ tΒ ôMt6|¡ tFø.$# 3  

$   آل عمران ٧ ٦٧,  tΒuρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒÍρ ù's? ωÎ) ª!$#   

⎯  z آل عمران ١٤ ٤٦٨,  Îiƒã— Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 = ãm ÏN¨uθ yγ¤±9 $# š∅ ÏΒ Ï™!$ |¡ ÏiΨ9 $# t⎦⎫ ÏΖ t6ø9 $#uρ  

≅  ö رانآل عم ٣١ ٦٩١, ٤٨٧,  è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ ÏΡθ ãè Î7̈? $$ sù ãΝä3ö7Î6ós ãƒ ª!$# ö Ïøó tƒuρ 

ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θ çΡ èŒ 3  

$  آل عمران ٣٧ ٢٩٢,  yϑ̄= ä. Ÿ≅ yz yŠ $ yγøŠn= tã $ §ƒÍ x.y— z>#u ós Ïϑø9 $# y‰ y` uρ $ yδ y‰Ζ Ïã $ ]% ø—Í‘ ( 

tΑ$ s% ãΛ uq ö yϑ≈ tƒ 4’̄Τ r& Å7s9 #x‹≈ yδ ( ôMs9$ s% uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# ( ¨β Î) ©!$# 

ä− ã—ö tƒ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ Î ö tó Î/ A>$ |¡ Ïm  

$  آل عمران ٧٨ ٧٣٨, ٧٣٦, ٧٢٦,  tΒuρ uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$#   

$  آل عمران ٧٩ ٤٧٢,  tΒ tβ% x. @ t± u;Ï9 β r& çµ uŠÏ? ÷σãƒ ª!$# |=≈ tGÅ3ø9 $# zΝõ3ßs ø9 $#uρ nο §θ ç7–Ψ9 $#uρ §ΝèO 

tΑθ à)tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 (#θ çΡθ ä. #YŠ$ t6Ïã ’Ík< ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#  

 Ÿωuρ öΝä.u آل عمران ٨٠ ٤٧٢,  ãΒù'tƒ β r& (#ρ ä‹ Ï‚ −Gs? sπ s3Í×̄≈ n= pRùQ $# z⎯↵Íh‹Î;̈Ζ9 $#uρ $ ¹/$ t/ö‘ r& 3 Νä.ã ãΒù'tƒr& 

Í øä3ø9 $$ Î/ y‰ ÷è t/ øŒ Î) Λ ä⎢Ρ r& tβθ ßϑÏ= ó¡ –Β  

 ,٣٩٦, ٣٩٥, ٣٦٤ , 
٣٩٨, ٣٩٧ 

  u آل عمران ٨٣ ö tó sù r& Ç⎯ƒÏŠ «!$# šχθ äó ö7tƒ ÿ…ã& s!uρ zΝn= ó™ r& ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

Ä⇓ ö‘ F{$#uρ $ Yãöθ sÛ $ \δ ö Ÿ2uρ Ïµ ø‹s9 Î) uρ šχθ ãè y_ ö ãƒ  

$¨ ¬!uρ ’n?tã Ä آل عمران ٩٧ ١٩٤,  ¨Ζ9 $# k Ïm ÏMøŠt7ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tGó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹Î6y™   

 ÷Λ آل عمران ١٠٣ ٣٤٧,  ä⎢Ζ ä.uρ 4’n?tã $ xx© ;ο u øãm z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# Νä.x‹ s)Ρ r'sù $ pκ ÷] ÏiΒ 3  



    ٨١٦       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
$  آل عمران ١١٨ ٤٤٣,  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −Gs? Zπ tΡ$ sÜ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝä3ÏΡρ ßŠ   

 öΝçFΡ آل عمران ١١٩ ٤٤٣,  r'̄≈ yδ Ï™Iω'ρ é& öΝåκ tΞθ ™7ÏtéB Ÿωuρ öΝä3tΡθ ™6Ïtä† tβθ ãΨÏΒ÷σè? uρ É=≈ tGÅ3ø9 $$ Î/ 

⎯Ï& Íj# ä.   

 β آل عمران ١٢٠ ٤٤٣, ٤٤٢, ٤٢٥ , Î) öΝä3ó¡ |¡ øÿ sC ×π uΖ |¡ xm öΝèδ ÷σÝ¡ s? β Î) uρ öΝä3ö7ÅÁè? ×π t⁄ ÍhŠy™ (#θ ãm u øtƒ 

$ yγÎ/ ( β Î) uρ (#ρ ã É9óÁs? (#θ à)−Gs? uρ Ÿω öΝà2• ÛØtƒ öΝèδ ß‰ ø‹x. $ ¸↔ ø‹x© 3  

≅ ’n?tãuρ «!$# È آل عمران ١٢٢ ٤٦٥,  ª.uθ tGuŠù= sù tβθ ãΨÏΒ÷σßϑø9 $#  

  #’n?t/ 4 β آل عمران ١٢٥ ٤٤٢ ,٤٢٥,  Î) (#ρ ã É9óÁs? (#θ à)−Gs? uρ Νä.θ è? ù'tƒuρ ⎯ ÏiΒ öΝÏδ Í‘ öθ sù #x‹≈ yδ 

öΝä.ôŠ Ï‰ ôϑãƒ Νä3š/u‘ Ïπ |¡ ôϑsƒ¿2 7#≈ s9#u™ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $# t⎦⎫ ÏΒÈcθ |¡ ãΒ  

$  آل عمران ١٢٦ ٢١٩, ١٣٤,  tΒuρ ã& s# yè y_ ª!$# ωÎ) 3“ u ô³ç0 öΝä3s9 ¨⎦ È⌡ yϑôÜ tGÏ9 uρ Νä3ç/θ è= è% ⎯Ïµ Î/ 3 $ tΒuρ 

ã óÇ̈Ζ9 $# ωÎ) ô⎯ ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# Í“ƒÍ•yè ø9 $# ÉΟ‹Å3utù:$#  

= y7ù آل عمران ١٤٠ ٢٣٩,  Ï? uρ ãΠ$ §ƒF{$# $ yγä9 Íρ#y‰ çΡ t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# zΝn= ÷è u‹Ï9 uρ ª!$# š⎥⎪ Ï% ©!$# 

(#θ ãΖ tΒ#u™ x‹ Ï‚ −Gtƒuρ öΝä3Ζ ÏΒ u™!#y‰ pκ à− 3 ª!$#uρ Ÿω = Ïtä† t⎦⎫ ÉΚÏ=≈ ©à9 $#  

 }È آل عمران ١٤١ ٢٤٠-٢٣٩,  Åcs yϑãŠÏ9 uρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ t, ys ôϑtƒuρ š⎥⎪ Í Ï≈ s3ø9 $#  

‰ ô آل عمران ١٤٣ ٢١١,  s)s9 uρ ÷Λ ä⎢Ψä. tβ öθ ¨Ψyϑs? |N öθ yϑø9 $# ⎯ ÏΒ È≅ ö6s% β r& çν öθ s)ù= s? ô‰ s)sù 

çνθ ßϑçG÷ƒr& u‘ ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ tβρ ã ÝàΖ s?  

∅  آل عمران ١٤٥ ٢٠٤,  tΒuρ ôŠ Í ãƒ z>#uθ rO $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# ⎯Ïµ Ï? ÷σçΡ $ pκ ÷] ÏΒ ⎯ tΒuρ ôŠ Í ãƒ z>#uθ rO 

Ïο u ½z Fψ $# ⎯Ïµ Ï? ÷σçΡ $ pκ ÷] ÏΒ  

⎦  آل عمران ١٤٦ ٤٢٤,  Éi⎪ r'x.uρ ⎯ ÏiΒ &c© É< ¯Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çµ yè tΒ tβθ •‹În/Í‘ Ö ÏWx. $ yϑsù (#θ ãΖ yδ uρ !$ yϑÏ9 

öΝåκ u5$ |¹ r& ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $ tΒuρ (#θ àãè |Ê $ tΒuρ (#θ çΡ% s3tGó™ $# 3 ª!$#uρ = Ïtä† 

t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#  

⎯  Νà6ΨÏΒ آل عمران ١٥٢ ٢٠٤,  ¨Β ß‰ƒÍ ãƒ $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Νà6ΨÏΒuρ ⎯ ¨Β ß‰ƒÍ ãƒ nο u ½z Fψ $# 4   

 z’Ì?tFö;uŠÏ9 آل عمران ١٥٤ ٢٤٠,  uρ ª!$# $ tΒ ’Îû öΝà2Í‘ρ ß‰ ß¹ }È Åcs yϑã‹Ï9 uρ   

‘ ª!$#uρ ⎯Ç آل عمران ١٥٦ ٢٧٤,  øtä† àM‹Ïÿ ä‡uρ 3  

$$ ß#ôã آل عمران ١٥٩ ١٤٣,  sù öΝåκ ÷] tã ö Ïøó tGó™ $#uρ öΝçλm; öΝèδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’Îû Íö∆ F{$# ( #sŒ Î* sù 

|MøΒz•tã ö≅ ª.uθ tGsù ’n?tã «!$# 4 ¨β Î) ©!$# = Ïtä† t⎦,Í# Ïj.uθ tGßϑø9 $#  



    ٨١٧       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 ,١٤٣, ١٣٦, ١٣٤ , 

٢١٩ 
 β آل عمران ١٦٠ Î) ãΝä.ö ÝÇΖ tƒ ª!$# Ÿξsù |= Ï9$ xî öΝä3s9 ( β Î) uρ öΝä3ø9 ä‹ øƒs† ⎯ yϑsù #sŒ 

“ Ï% ©!$# Νä.ã ÝÇΖ tƒ .⎯ ÏiΒ ⎯Ïν Ï‰ ÷è t/ 3 ’n?tãuρ «!$# È≅ ª.uθ tGuŠù= sù tβθ ãΨÏΒ÷σßϑø9 $#  

 ,٧٢٦, ٢٣٨, ١٨٦ , 
٧٣٨, ٧٣٦ 

$!  آل عمران ١٦٥ £ϑs9 uρ r& Νä3÷Gu;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ–Β ô‰ s% Λ ä⎢ ö6|¹ r& $ pκ ö n= ÷VÏiΒ ÷Λ ä⎢ ù= è% 4’̄Τ r& #x‹≈ yδ ( 

ö≅ è% uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰ΨÏã öΝä3Å¡ àΡ r&   

$!  آل عمران ١٦٦ ٢٣٨,  tΒuρ öΝä3t7≈ |¹ r& tΠ öθ tƒ ‘ s)tGø9 $# Èβ$ yè ôϑpg ù:$# Èβ øŒ Î* Î6sù «!$# zΝn= ÷è u‹Ï9 uρ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#  

⎪⎦ t آل عمران ١٧٣ ١٤٢, ١٤٠,  Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγs9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨β Î) }¨$ ¨Ζ9 $# ô‰ s% (#θ ãè uΚy_ öΝä3s9 

öΝèδ öθ t± ÷z $$ sù öΝèδ yŠ#u“ sù $ YΖ≈ yϑƒÎ) (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ç6ó¡ xm ª!$# zΝ÷è ÏΡ uρ 

ã≅‹Å2uθ ø9 $#  

 (#θ آل عمران ١٧٤  ١٤٢,  ç7n= s)Ρ $$ sù 7π yϑ÷è ÏΖ Î/ z⎯ ÏiΒ «!$# 5≅ ôÒsù uρ öΝ©9 öΝæηó¡ |¡ ôϑtƒ Ö™ûθ ß™ 

(#θ ãè t7̈? $#uρ tβ¨uθ ôÊ Í‘ «!$# 3 ª!$#uρ ρ èŒ @≅ ôÒsù AΟŠ Ïà tã  

 Ÿξsù öΝèδθ آل عمران ١٧٥ ٤٦٥,  èù$ y‚ s? Èβθ èù% s{ uρ β Î) Λ ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ–Β  

 ,٤٤٣, ٤٣٦ ,      
٥٠١-٥٠٠ 

 * χâθ آل عمران ١٨٦ n= ö7çFs9 þ’Îû öΝà6Ï9¨uθ øΒr& öΝà6Å¡ àΡ r& uρ  ∅ ãè yϑó¡ tFs9 uρ z⎯ ÏΒ 

z⎯ƒÉ‹ ©9 $# (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝà6Ï= ö6s% z⎯ ÏΒuρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ä.u õ° r& 

”]Œ r& #[ ÏWx. 4 β Î) uρ (#ρ ã É9óÁs? (#θ à)−Gs? uρ  

,  χÎ) ’Îû È آل عمران ١٩٠ ٩٩,  ù= yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏF÷z $#uρ È≅ øŠ©9 $# 

Í‘$ pκ ¨]9 $#uρ ;M≈ tƒUψ ’Í<'ρ T[{ É=≈ t6ø9 F{$#   

$   آل عمران ١٩٤ ٢٤٨,  sΨ−/u‘ $ sΨÏ?#u™uρ $ tΒ $ sΨ̈?‰ tãuρ 4’n?tã y7Ï= ß™ â‘ Ÿωuρ $ tΡ Í“ øƒéB tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

3 y7̄Ρ Î) Ÿω ß#Ï= øƒéB yŠ$ yèŠÎRùQ $#  

$   النساء ١٧ ٥٥٨, ٣١٧,  yϑ̄Ρ Î) èπ t/öθ −G9 $# ’n?tã «!$# š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 tβθ è= yϑ÷è tƒ u™ûθ ¡9 $# 7' s#≈ yγpg ¿2 ¢Ο èO 

šχθ ç/θ çGtƒ ⎯ ÏΒ 5=ƒÍ s%  

⎯  النساء ٢٥ ٢٠٠, ١٩٤,  tΒuρ öΝ©9 ôì ÏÜ tGó¡ o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ωöθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ sΨ|Áós ßϑø9 $# 

ÏM≈ sΨÏΒ÷σßϑø9 $# ⎯ Ïϑsù $ ¨Β ôMs3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& ⎯ ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtGsù   

$   النساء ٤٣ ٣٣٤,  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ Ÿω (#θ ç/u ø)s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ u≈ s3ß™ 

4© ®Lxm (#θ ßϑn= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à)s?  



    ٨١٨       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 ¨β النساء ٤٨ ٤٥١,  Î) ©!$# Ÿω ã Ïøó tƒ β r& x8u ô³ç„ ⎯Ïµ Î/ ã Ïøó tƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9¨sŒ ⎯ yϑÏ9 

â™!$ t± o„ 4 ⎯ tΒuρ õ8Î ô³ç„ «!$$ Î/ Ï‰ s)sù #“ u yI øù $# $ ¸ϑøOÎ) $ ¸ϑŠÏà tã  

$  النساء ٥٩ ٤٨٢, ١١٧, ٧٨,  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΨtΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’Í<'ρ é& uρ 

Íö∆ F{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ (  

‘ Ÿξsù y7În/u النساء  ٦٥ ٧٩-٧٨, uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ÷σãƒ 4© ®Lxm x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠÏù u yf x© 

óΟ ßγsΨ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’Îû öΝÎηÅ¡ àΡ r& % [` u xm $ £ϑÏiΒ |MøŠŸÒs% (#θ ßϑÏk= |¡ ç„ uρ 

$ VϑŠÏ= ó¡ n@   

 ,٥٧٤, ٢٣٥, ٢٣٤ , 
٦٩١ 

 öθ النساء ٦٦ s9 uρ öΝåκ ®Ξr& (#θ è= yè sù $ tΒ tβθ Ýà tãθ ãƒ ⎯Ïµ Î/ tβ% s3s9 #[ ö yz öΝçλ°; £‰ x©r& uρ 

$ \GÎ7÷Vs?  

 #]Œ النساء ٦٧ ٦٩١, ٥٧٤, ٢٣٤,  Î) uρ Νßγ≈ sΨ÷s? `ψ ⎯ ÏiΒ !$ ¯Ρ à$ ©! #· ô_ r& $ VϑŠÏà tã  

 ,٥٧٤, ٢٣٥, ٢٣٤ , 
٦٩١ 

≈  öΝßγ النساء ٦٨ sΨ÷ƒy‰ yγs9 uρ $ WÛ¨u ÅÀ $ Vϑ‹É)tGó¡ –Β  

 β النساء ٧٨ ٧٣٧,  Î) uρ öΝßγö6ÅÁè? ×π uΖ |¡ xm (#θ ä9θ à)tƒ ⎯Ïν É‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# ( β Î) uρ 

öΝßγö6ÅÁè? ×π y∞ÍhŠy™ (#θ ä9θ à)tƒ ⎯Ïν É‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ x8Ï‰Ζ Ïã 4 ö≅ è% @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã 

«!$# (  

 ,٢٣٨, ١٨٦, ٥٤ , 
٧٣٧, ٧٣٦, ٧٢٦ 

$!  النساء ٧٩ ¨Β y7t/$ |¹ r& ô⎯ ÏΒ 7π uΖ |¡ xm z⎯ Ïϑsù «!$# ( !$ tΒuρ y7t/$ |¹ r& ⎯ ÏΒ 7π y∞Íh‹y™ 

⎯ Ïϑsù y7Å¡ ø̄Ρ 4   

⎯   النساء ٨٠ ٤٨٥,  ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s)sù tí$ sÛr& ©!$# (  

=̄# Ÿω ß النساء ٨٤ ٤١٨,  s3è? ωÎ) y7|¡ øtΡ  

⎯  النساء ٩٣ ١٦٥,  tΒuρ ö≅ çFø)tƒ $ YΨÏΒ÷σãΒ #Y‰ Ïdϑyè tG–Β …çν äτ!#u“ yf sù ÞΟ ¨Ψyγy_ #V$ Í#≈ yz $ pκ Ïù 

|= ÅÒxîuρ ª!$# Ïµ ø‹n= tã …çµ uΖ yè s9 uρ £‰ tãr& uρ …çµ s9 $ ¹/#x‹ tã $ VϑŠÏà tã  

“  ω النساء ٩٥ ٢٠٨,  Èθ tGó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s)ø9 $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ã ö xî ’Í<'ρ é& Í‘ u œØ9 $# 

tβρ ß‰ Îγ≈ yf çRùQ $#uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# óΟ ÎγÏ9¨uθ øΒr'Î/ öΝÎκ Å¦ àΡ r& uρ  

≈ ;M النساء ٩٦  ٢٠٨,  y_ u‘ yŠ çµ ÷Ζ ÏiΒ Zο u Ïøó tΒuρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 4 tβ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ ¸ϑ‹Ïm §‘  

 tΑ النساء ١١٣ ١٧٤,  u“Ρ r& uρ ª!$# y7ø‹n= tã |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtù:$#uρ   



    ٨١٩       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 * ω u النساء ١١٤ ٢٠٥-٢٠٤,  ö yz ’Îû 9 ÏVŸ2 ⎯ ÏiΒ öΝßγ1uθ ôf ¯Ρ ωÎ) ô⎯ tΒ u tΒr& >π s% y‰ |ÁÎ/ ÷ρ r& 

>∃ρ ã ÷è tΒ ÷ρ r& £x≈ n= ô¹ Î) š⎥ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 4 ⎯ tΒuρ ö≅ yè øtƒ y7Ï9¨sŒ u™!$ tó ÏFö/$# 

ÏN$ |Ê ós∆ «!$# t∃ öθ |¡ sù ÏµŠÏ? ÷σçΡ #· ô_ r& $ \Κ‹Ïà tã   

⎯  النساء ١١٥ ١٠٤,  tΒuρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6s? ã& s! 3“ y‰ ßγø9 $# ôì Î6−Ftƒuρ 

u ö xî È≅‹Î6y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ⎯Ï& Ïk!uθ çΡ $ tΒ 4’̄<uθ s? ⎯Ï& Í# óÁçΡ uρ zΝ̈Ψyγy_ ( 

ôN u™!$ y™ uρ #¶ ÅÁtΒ   

  ¨β النساء ١١٦ ٤٥١,  Î) ©!$# Ÿω ã Ïøó tƒ β r& x8u ô³ç„ ⎯Ïµ Î/ ã Ïøó tƒuρ $ tΒ šχρ ßŠ y7Ï9¨sŒ 

⎯ yϑÏ9 â™!$ t± o„ 4 ⎯ tΒuρ õ8Î ô³ç„ «!$$ Î/ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê #́‰‹Ïè t/  

⎯  ô النساء ١٢٥ ٣٩٢,  tΒuρ ß⎯ |¡ ôm r& $ YΨƒÏŠ ô⎯ £ϑÏiΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö⎯ Å¡ øtèΧ 

yì t7̈? $#uρ s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ¨u ö/Î) $ Z‹ÏΖ xm 3 x‹ sƒªB$#uρ ª!$# zΟŠ Ïδ¨u ö/Î) WξŠÏ= yz  

$   النساء ١٥٥ ٢٤٣,  sΨç/θ è= è% 7#ù= äî 4 ö≅ t/ yì t6sÛ ª!$# $ uηø‹n= tæ öΝÏδ Í øä3Î/  

 5Ο النساء ١٦٠ ٩٦,  ù= Ýà Î6sù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ßŠ$ yδ $ sΨøΒ§ xm öΝÎκ ö n= tã BM≈ t7ÍhŠsÛ ôM̄= Ïm é& öΝçλm; 

öΝÏδ Ïd‰ |ÁÎ/uρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# #[ ÏWx.  

  ãΝÏδ النساء ١٦١ ٩٦,  É‹ ÷{ r& uρ (#4θ t/Íh9 $# ô‰ s% uρ (#θ åκ çΞ çµ ÷Ζ tã öΝÎγÏ= ø.r& uρ tΑ¨uθ øΒr& Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

È≅ ÏÜ≈ t7ø9 $$ Î/ 4  

™  Wξß النساء ١٦٥ ٧٤٣, ٣٢٧,  •‘ t⎦⎪ Î Åe³t6–Β t⎦⎪ Í‘ É‹ΨãΒuρ ξy∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’n?tã «!$# 

8π ¤f ãm y‰ ÷è t/ È≅ ß™ ”9 $# 4  

≅ Ÿ النساء ١٧١ ٤٩٢,  ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω (#θ è= øó s? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Ÿωuρ (#θ ä9θ à)s? ’n?tã 

«!$# ωÎ) ¨, ys ø9 $# 4 $ yϑ̄Ρ Î) ßxŠÅ¡ yϑø9 $# © |¤ŠÏã ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒótΒ ãΑθ ß™ u‘ «!$# 

ÿ…çµ çFyϑÏ= Ÿ2uρ !$ yγ9s)ø9 r& 4’n<Î) zΝtƒótΒ  

 (#θ املائدة ٦ ١٣٠,  è= Å¡ øî$$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ  

$  املائدة ١٣ ٢٤٣,  yϑÎ6sù ΝÎκ ÅÕø)tΡ öΝßγs)≈ sV‹ÏiΒ öΝßγ≈ ¨Ζ yè s9 $ sΨù= yè y_ uρ öΝßγt/θ è= è% Zπ u‹Å¡≈ s% (  

‰  ô املائدة ١٥ ٥٧٤, ٢٣٥,  s% Νà2u™!% y` š∅ ÏiΒ «!$# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tGÅ2uρ Ñ⎥⎫ Î7–Β  

 ,٢٣٥, ١٧٢, ٩٤ , 
٦٩١, ٥٧٤ 

“  املائدة ١٦ Ï‰ ôγtƒ Ïµ Î/ ª!$# Ç∅ tΒ yì t7̈? $# …çµ tΡ¨uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $#  



    ٨٢٠       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 øŒ املائدة ٢٠ ٢٣٢,  Î) uρ tΑ$ s% 4© y›θ ãΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ã ä.øŒ $# sπ yϑ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ 

øŒ Î) Ÿ≅ yè y_ öΝä3ŠÏù u™!$ uŠÎ;/Ρ r& Νä3n= yè y_ uρ % Z.θ è= –Β Νä39s?#u™uρ $ ¨Β öΝs9 ÏN ÷σãƒ 

#Y‰ tn r& z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $#  

⎯ ô املائدة ٣٢ ١٧٥,  ÏΒ È≅ ô_ r& y7Ï9¨sŒ $ sΨö;tFŸ2 4’n?tã û© É_t/ Ÿ≅ƒÏ™¨u ó Î) …çµ ¯Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅ tFs% 

$ G¡ øtΡ Î ö tó Î/ C§øtΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$#   

− ä املائدة ٣٨ ٩٧,  Í‘$ ¡¡9 $#uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $#uρ (#ûθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑßγtƒÏ‰ ÷ƒr&   

  β املائدة ٤٩ ٢٣٧,  Î* sù (#öθ ©9 uθ s? öΝn= ÷æ $$ sù $ uΚ̄Ρ r& ß‰ƒÍ ãƒ ª!$# β r& Νåκ z:ÅÁãƒ ÇÙ ÷è t7Î/ 

öΝÎκ Í5θ çΡ èŒ 3 ¨β Î) uρ #[ ÏWx. z⎯ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ à)Å¡≈ xs9  

 …çµ املائدة ٧٢ ٥٠٢, ٢٥٢,  ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8Î ô³ç„ «!$$ Î/ ô‰ s)sù tΠ § xm ª!$# Ïµ ø‹n= tã sπ ¨Ψyf ø9 $# çµ1uρ ù'tΒuρ 

â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒuρ š⎥⎫ ÏϑÏ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r&  

≅ Ÿ املائدة ٧٧ ٤٩٢,  ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω (#θ è= øó s? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ u ö xî Èd, ys ø9 $# Ÿωuρ 

(#ûθ ãè Î6®Ks? u™!#uθ ÷δ r& 5Θ öθ s% ô‰ s% (#θ = |Ê ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% (#θ = |Ê r& uρ #[ ÏVŸ2 

(#θ = |Ê uρ ⎯ tã Ï™!#uθ y™ È≅‹Î6¡¡9 $#  

 ÞΟ املائدة ٨٥ ٩٥,  ßγt6≈ rOr'sù ª!$# $ yϑÎ/ (#θ ä9$ s% ;M≈ ¨Ζ y_ “ Í øg rB ⎯ ÏΒ $ yγÏFøtrB ã≈ yγ÷Ρ F{$#  

$  املائدة ٩٠ ٣٣٤,  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΨtΒ#u™ $ yϑ̄Ρ Î) ã ôϑsƒù:$# ã Å£øŠyϑø9 $#uρ Ü>$ |ÁΡ F{$#uρ 

ãΝ≈ s9 ø—F{$#uρ Ó§ô_ Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑtã Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# çνθ ç7Ï⊥ tGô_ $$ sù öΝä3̄= yè s9 

tβθ ßs Ï= øè?   

$  املائدة ٩١ ٣٣٤,  yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÍ ãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# β r& yì Ï%θ ãƒ ãΝä3uΖ ÷t/ nο uρ¨y‰ yè ø9 $# u™!$ ŸÒøó t7ø9 $#uρ ’Îû 

Í ÷Κsƒù:$# Î Å£÷yϑø9 $#uρ öΝä.£‰ ÝÁtƒuρ ⎯ tã Í ø.ÏŒ «!$# Ç⎯ tãuρ Ïο 4θ n= ¢Á9 $# ( ö≅ yγsù 

Λ ä⎢Ρ r& tβθ åκ yJΖ –Β  

 y7Ï9¨sŒ (#ûθ املائدة ٩٧ ١٧٥,  ßϑn= ÷è tGÏ9 ¨β r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$#   

  (#ûθ املائدة ٩٨ ١٨٧-١٨٦,  ßϑn= ôã$# χr& ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s)Ïè ø9 $#    

≅  املائدة ١٠٠ ٣٣٠,  è% ω “ Èθ tGó¡ o„ ß]ŠÎ7sƒù:$# Ü= Íh‹©Ü9 $#uρ öθ s9 uρ y7t7yf ôãr& äο u øY x. Ï]ŠÎ7sƒù:$# 

4 (#θ à)̈? $$ sù ©!$# ’Í<'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{$# öΝä3̄= yè s9 šχθ ßs Ï= øè?  



    ٨٢١       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
$  املائدة ١٠١ ١٨٠,  pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ è= t↔ ó¡ n@ ô⎯ tã u™!$ u‹ô©r& β Î) y‰ ö6è? öΝä3s9 

öΝä.÷σÝ¡ n@   

 øŒ املائدة ١١٠ ٧٤١, ٧٣٩, ٧٢٦,  Î) uρ ß, è= øƒrB z⎯ ÏΒ È⎦⎫ ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠyγx. Î ö ©Ü9 $#   

 øŒ املائدة ١١٦ ٤٧٥,  Î) uρ tΑ$ s% ª!$# © |¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝtƒótΒ |MΡ r& u™ |Mù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 

’ÏΤρ ä‹ ÏƒªB$# z’ÍhΓ é& uρ È⎦ ÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# (  

 َ¢Ο األنعام ١ ٤٥٣,  èO t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. öΝÎκ Íh5u Î/ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ  

≈ Νßγ األنعام ٦ ٢٣٨, ٩٥,  uΖ õ3n= ÷δ r'sù öΝÎκ Í5θ çΡ ä‹ Î/ $ tΡ ù't±Σr& uρ .⎯ ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷è t/ $ ¸Ρ ö s% t⎦⎪ Í yz#u™  

$  األنعام ٩ ٦٧٠,  uΖ ó¡ t6n= s9 uρ Ο ÎγøŠn= tæ $ ¨Β šχθ Ý¡ Î6ù= tƒ  

≅  ö األنعام ٣٧ ٣٠١,  è% χÎ) ©!$# î‘ ÏŠ$ s% #’n?tã β r& tΑ Íi” t∴ ãƒ Zπ tƒ#u™  

› y7Ï9¨x ماألنعا ٥٣ ١٧٥,  Ÿ2uρ $ ¨ΨtGsù Νåκ |Õ÷è t/ <Ù ÷è t7Î/ (#ûθ ä9θ à)u‹Ïj9 Ï™Iωàσ̄≈ yδ r&  ∅ tΒ 

ª!$# Ο ÎγøŠn= tæ .⎯ ÏiΒ !$ uΖ ÏΨ÷t/ 3   

 #sŒ األنعام ٥٤ ٣١٧,  Î) uρ x8u™!% y` š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ö≅ à)sù íΝ≈ n= y™ öΝä3ø‹n= tæ ( 

|= tGx. öΝä3š/u‘ 4’n?tã Ïµ Å¡ øtΡ sπ yϑôm §9 $# (  

  …çν األنعام ٥٩ ٥٣٥,  y‰ΨÏãuρ ßx Ï?$ xtΒ É= ø‹tó ø9 $# Ÿω !$ yγßϑn= ÷è tƒ ωÎ) uθ èδ 4 ÞΟ n= ÷è tƒuρ $ tΒ ’Îû 

Îh y9ø9 $# Í ós t7ø9 $#uρ 4  

‰ ô األنعام ٩٤ ٥٨٦,  s)s9 uρ $ tΡθ ßϑçG÷∞Å_ 3“ yŠ¨u èù $ yϑx. öΝä3≈ sΨø)n= yz tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ ΝçFø.u s? uρ $ ¨Β 

öΝä3≈ sΨø9 §θ yz u™!#u‘ uρ öΝà2Í‘θ ßγàß (  

≈ ãΝà6Ï9¨sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ ( Iω tµ األنعام ١٠٢ ١٥٢,  s9 Î) ωÎ) uθ èδ ( ß, Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x«  

  Ÿωuρ (#θ األنعام ١٠٨ ٥٦٣,  ™7Ý¡ n@ š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθ ããô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# (#θ ™7Ý¡ uŠsù ©!$#   

 ,٢٧٣, ٢٤٣, ٢٤٢ ,
٣٠١ 

 (#θ األنعام ١٠٩ ßϑ|¡ ø% r& uρ «!$$ Î/ y‰ ôγy_ öΝÎκ È]≈ yϑ÷ƒr& ⎦ È⌡ s9 öΝåκ øEu™!% y` ×π tƒ#u™ ¨⎦ ä⎞ ÏΒ÷σãŠ©9 $ pκ Í5 4 

ö≅ è% $ yϑ̄Ρ Î) àM≈ tƒFψ $# y‰Ζ Ïã «!$# (  

= Ü األنعام ١١٠ ٢٤٢,  Ïk= s)çΡ uρ öΝåκ sEy‰ Ï↔ øù r& öΝèδ u≈ |Áö/r& uρ $ yϑx. óΟ s9 (#θ ãΖ ÏΒ÷σãƒ ÿ⎯Ïµ Î/ tΑ ¨ρ r& ;ο §s∆ 

öΝèδ â‘ x‹ tΡ uρ ’Îû óΟ ÎγÏΖ≈ uŠøó èÛ tβθ ßγyϑ÷è tƒ  

  tΠ األنعام ١٢٨ ٥١٠,  öθ tƒuρ óΟ èδ ã à³øts† $ YèŠÏΗ sd u |³÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯ Åg ù:$# Ï‰ s% Ο è? ö nY õ3tGó™ $# z⎯ ÏiΒ 

Ä§Ρ M} $# (   



    ٨٢٢       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
› y7Ï9¨x األنعام ١٣٧ ٥٦٣,  Ÿ2uρ š⎥ ¨⎪ y— 9 ÏWx6Ï9 š∅ ÏiΒ š⎥⎫ Å2Î ô³ßϑø9 $# Ÿ≅ ÷Fs% 

öΝÏδ Ï‰≈ s9 ÷ρ r& öΝèδ äτ!$ Ÿ2u ä© öΝèδρ ßŠ ö ã Ï9 (#θ Ý¡ Î6ù= u‹Ï9 uρ óΟ Îγø‹n= tæ öΝßγuΖƒ ÏŠ (   

 y7Ï9¨sŒ Ο األنعام ١٤٦ ٢٣٨,  ßγ≈ sΨ÷ƒz•y_ öΝÎκ È øó t7Î/ (  

  ãΑθ األنعام ١٤٨ ٧٠١, ٧٠٠-٦٠٠,  à)u‹y™ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ä.u õ° r& öθ s9 u™!$ x© ª!$# !$ tΒ $ sΨò2u õ° r& Iωuρ 

$ tΡ äτ!$ t/#u™ Ÿωuρ $ uΖ øΒ§ xm ⎯ ÏΒ &™ó© x« 4 y7Ï9¨x‹ Ÿ2 z> ¤‹ x. š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ 

óΟ ÎγÏ= ö7s% 4© ®Lxm (#θ è%#sŒ $ uΖ y™ ù't/ 3  

  ¨β األنعام ١٥٣ ٥٥٢, ٣٩١,  r& uρ #x‹≈ yδ ‘ ÏÛ¨u ÅÀ $ VϑŠÉ)tGó¡ ãΒ çνθ ãè Î7̈? $$ sù ( Ÿωuρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6¡9 $# 

s− § xtGsù öΝä3Î/ ⎯ tã ⎯Ï& Í#‹Î7y™ 4  

≈› #x األنعام ١٥٥ ٦٩١,  yδ uρ ë=≈ tGÏ. çµ≈ sΨø9 u“Ρ r& Ô8u‘$ t6ãΒ çνθ ãè Î7̈? $$ sù (#θ à)̈? $#uρ  

≅ ö األنعام ١٦٢ ٤٦٦,  è% ¨β Î) ’ÏA Ÿξ|¹ ’Å5Ý¡ èΣuρ y“$ u‹øtxΧuρ †ÏA$ yϑtΒuρ ¬!   

 üÈ األعراف ٢-١ ٥٥٢,  ýϑ!9# ∩⊇∪ ë=≈ tGÏ. tΑ Í“Ρ é& y7ø‹s9 Î) Ÿξsù ⎯ ä3tƒ ’Îû x8Í‘ ô‰ |¹   

 (#θ األعراف ٣ ٦٩١, ٥٥٢, ٧٨,  ãè Î7̈? $# !$ tΒ tΑ Í“Ρ é& Νä3øŠs9 Î) ⎯ ÏiΒ óΟ ä3În/§‘  

$  األعراف ٢٣ ١٨٦,  uΖ −/u‘ !$ sΨ÷Η s>sß $ uΖ |¡ àΡ r&   

 #sŒ األعراف ٢٨ ٣٣٠, ٣٢٩, ٣١٩,  Î) uρ (#θ è= yè sù Zπ t± Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡ ô‰ y` uρ !$ pκ ö n= tæ $ tΡ u™!$ t/#u™ ª!$#uρ $ tΡ zs∆ r& 

$ pκ Í5 3 ö≅ è% χÎ) ©!$# Ÿω Þß∆ ù'tƒ Ï™!$ t± ós xø9 $$ Î/ (  

≅  ö األعراف ٣٣ ٣٠٤,  è% $ yϑ̄Ρ Î) tΠ § xm }‘ În/u‘ |·Ïm¨uθ xø9 $# $ tΒ u yγsß $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒuρ z⎯ sÜ t/ 

zΝøOM} $#uρ z© øö t7ø9 $#uρ Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9 $#  

$  األعراف ٤٣ ٢٥٨, ٢٣٣, ٢٣٢,  uΖ ôãu“ tΡ uρ $ tΒ ’Îû ΝÏδ Í‘ρ ß‰ ß¹ ô⎯ ÏiΒ 5e≅ Ïî “ Í øg rB ⎯ ÏΒ ãΝÎκ ÉJ øtrB ã≈ pκ ÷ΞF{$# ( 

(#θ ä9$ s% uρ ß‰ ôϑutù:$# ¬! “ Ï% ©!$# $ uΖ1y‰ yδ #x‹≈ yγÏ9 (  

 ,٣٦٢-٣٦١, ١٧٢, ٩٣ ,
٣٧٨, ٣٦٣ 

  uθ األعراف ٥٧ èδ uρ ”Ï% ©!$# ã≅ Å™ ö ãƒ yx≈ tƒÍh9 $# #M ô³ç0 š⎥ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ ⎯Ïµ ÏGuΗ ÷q u‘ ( 

#© ®Lxm !#sŒ Î) ôM̄= s% r& $ \/$ ys y™ Zω$ s)ÏO  

 (#ρ األعراف ٥٩ ٣٨٦,  ß‰ ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ã ö xî  

 (#ÿρ األعراف ٦٩ ٤١٤,  ã à2øŒ $$ sù u™Iω#u™ «!$# ö/ ä3̄= yè s9 tβθ ßs Ï= øè?  

$  األعراف ٨٠ ٣١٣,  »Ûθ ä9 uρ øŒ Î) tΑ$ s% ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 tβθ è? ù's? r& sπ t± Ås≈ xø9 $# $ tΒ Νä3s)t7y™ $ pκ Í5 

ô⎯ ÏΒ 7‰ tn r& š∅ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $#  



    ٨٢٣       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
  x8θ األعراف ١١٢ ٥٢٠,  è? ù'tƒ Èe≅ ä3Î/ @ Ås≈ y™ 8Λ⎧ Ï= tæ  

$!  األعراف ١١٦ ٥٢١, ٥١٨,  £ϑn= sù (#öθ s)ø9 r& (#ÿρ ã ys y™ š⎥ ã⎫ ôãr& Ä¨$ ¨Ζ9 $# öΝèδθ ç7yδ ö yI ó™ $#uρ ρ â™!% y` uρ 

@ ós Å¡ Î/ 5Ο‹Ïà tã  

$  األعراف ١٢٠ ٥٦٣,  tΒ $ yϑä38 uηtΡ $ yϑä3š/u‘ ô⎯ tã Ïν É‹≈ yδ Ïο u yf ¤±9 $# HωÎ) β r& $ tΡθ ä3s? È⎦ ÷⎫ s3n= tΒ 

÷ρ r& $ tΡθ ä3s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï$ Í#≈ sƒù:$#  

? ôM£ϑs األعراف ١٣٧ ٤٤٢,  uρ  àMyϑÏ= x. y7În/u‘ 4© o_ó¡ ßs ø9 $# 4’n?tã û© É_t/ Ÿ≅ƒÏ™¨u ó Î) $ yϑÎ/ 

(#ρ ã y9|¹ (  

  ¨β األعراف ١٥٢ ٢٧٩,  Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ä‹ sƒªB$# Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# öΝçλé;$ uΖ ty™ Ò= ŸÒxî ⎯ ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ Ø' ©!ÏŒ uρ 

’Îû Ïο 4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# 4 y7Ï9¨x‹ x.uρ “ Í“ øg wΥ t⎦⎪ Î yI øßϑø9 $#  

⎪⎦ t األعراف ١٥٧ ٣١٨,  Ï% ©!$# šχθ ãè Î7−Ftƒ tΑθ ß™ §9 $# ¢© É< ¨Ζ9 $# ¥’ÍhΓ W{$# “ Ï% ©!$# …çµ tΡρ ß‰ Åg s† 

$ ¹/θ çGõ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã ’Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM} $#uρ   

$   األعراف ١٦٥ ٢٣٨-٢٣٧,  £ϑn= sù (#θ Ý¡ nΣ $ tΒ (#ρ ã Åe2èŒ ÿ⎯Ïµ Î/ $ uΖ øŠpgΥr& t⎦⎪ Ï% ©!$# šχöθ pκ ÷] tƒ Ç⎯ tã 

Ï™ûθ ¡9 $# $ tΡ õ‹ s{ r& uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑn= sß ¤>#x‹ yè Î/ ¤§ŠÏ↔ t/ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. 

šχθ à)Ý¡ øtƒ  

  ¨β األعراف ١٦٧ ١٨٦,  Î) y7−/u‘ ßìƒÍ |¡ s9 ÅU$ s)Ïè ø9 $# ( …çµ ¯Ρ Î) uρ Ö‘θ àtó s9 ÒΟ‹Ïm §‘   

 øŒ األعراف ١٧٢ ١٢٦,  Î) uρ x‹ s{ r& y7š/u‘ .⎯ ÏΒ û© É_t/ tΠ yŠ#u™ ⎯ ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θ ßγàß öΝåκ yJ §ƒÍh‘ èŒ  

$!™  ¬!uρ â األعراف ١٨٠ ٤٦٢, ٣٤٩, ١٦٢,  oÿ ôœ F{$# 4© o_ó¡ çtù:$# çνθ ããôŠ $$ sù $ pκ Í5 (  

 ¨β األعراف ١٩٤ ٤٧٣,  Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# îŠ$ t6Ïã öΝà6ä9$ sWøΒr& ( 

öΝèδθ ããôŠ $$ sù (#θ ç6‹Åf tGó¡ uŠù= sù öΝà6s9 β Î) óΟ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹  

$  األنفال ١٠ ٢٧٤,  tΒuρ ã& s# yè y_ ª!$# ωÎ) 3“ u ô± ç/ ¨⎦ È⌡ yϑôÜ tFÏ9 uρ ⎯Ïµ Î/ öΝä3ç/θ è= è% 4 $ tΒuρ 

ã óÇ̈Ζ9 $# ωÎ) ô⎯ ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$#  

 β األنفال ٢٩ ٢٣٦, ٩٨,  Î) (#θ à)−Gs? ©!$# ≅ yè øg s† öΝä3©9 $ ZΡ$ s% ö èù   

≅   األنفال ٣٨ ٤٦٣,  è% z⎯ƒÏ% ©# Ïj9 (#ÿρ ã xŸ2 β Î) (#θ ßγtG⊥ tƒ ö xøó ãƒ Ο ßγs9 $ ¨Β ô‰ s% y#n= y™  

 öΝèδθ األنفال ٣٩ ٤٨٢,  è= ÏG≈ s% uρ 4© ®Lxm Ÿω šχθ ä3s? ×π uΖ ÷GÏù tβθ à6tƒuρ ß⎯ƒÏe$! $# …ã& —# à2 

¬! 4  



    ٨٢٤       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 (#θ األنفال ٤٦ ٤٢٤,  ãè‹ÏÛr& uρ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿωuρ (#θ ããu“≈ uΖ s? (#θ è= t± øtGsù |= yδ õ‹ s? uρ 

ö/ ä3çt† Í‘ ( (#ÿρ ã É9ô¹ $#uρ 4 ¨β Î) ©!$# yì tΒ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#  

$   األنفال ٦٤ ١٤٢,  pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# y7ç7ó¡ xm ª!$# Ç⎯ tΒuρ y7yè t7̈? $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#  

 öΝèδθ التوبة ١٤ ١٧٣, ٩٣,  è= ÏF≈ s% ÞΟ ßγö/Éj‹ yè ãƒ ª!$# öΝà6ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/   

≅ ö التوبة ٢٤ ٤١٠, ٣٨٩-٣٨٨,  è% β Î) tβ% x. öΝä.äτ!$ t/#u™ öΝà2äτ!$ sΨö/r& uρ öΝä3çΡ¨uθ ÷z Î) uρ ö/ ä3ã_¨uρ ø—r& uρ 

óΟ ä3è? u Ï± tãuρ   

 (#ÿρ التوبة ٣١ ٤٨١, ٤٨٠, ٤٧٥,  ä‹ sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6ôm r& öΝßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$#   

  šχθ التوبة ٤٢ ١٩٤,  àÏ= ós u‹y™ uρ «!$$ Î/ Èθ s9 $ sΨ÷è sÜ tFó™ $# $ uΖ ô_ u sƒm: öΝä3yè tΒ tβθ ä3Ï= ÷κ ç‰ 

öΝåκ |¦ àΡ r& ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ öΝåκ ®ΞÎ) tβθ ç/É‹≈ s3s9   

 * öθ التوبة ٤٦ ٢٠٤,  s9 uρ (#ρ ßŠ#u‘ r& ylρ ã ã‚ ø9 $# (#ρ ‘‰ tã{ …ã& s! Zο £‰ ãã  

⎯  ß التوبة ٥٢ ٩٤,  øtwΥuρ ßÈ −/u yI tΡ öΝä3Î/ β r& â/ ä3t7ŠÅÁãƒ ª!$# 5>#x‹ yè Î/ ï∅ ÏiΒ 

ÿ⎯Ïν Ï‰Ζ Ïã ÷ρ r& $ sΨƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ (   

 * Νåκ التوبة ٧٥ ٢٤٢, ٢١١,  ÷] ÏΒuρ ô⎯ ¨Β y‰ yγ≈ tã ©!$# ï⎥ È⌡ s9 $ sΨ9s?#u™ ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Í# ôÒsù 

£⎯ s% £‰ ¢ÁsΨs9 £⎯ tΡθ ä3uΖ s9 uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ås Ï=≈ ¢Á9 $#  

$!  التوبة ٧٦ ٢٤٢, ٢١١,  £ϑn= sù Ο ßγ9s?#u™ ⎯ ÏiΒ ⎯Ï& Í# ôÒsù (#θ è= Ïƒr2 ⎯Ïµ Î/ (#θ ©9 uθ s? uρ Νèδ ¨ρ 

šχθ àÊ Í ÷è –Β  

 öΝåκ التوبة ٧٧ ٢٤٢,  z:s)ôãr'sù $ ]%$ xÏΡ ’Îû öΝÎκ Í5θ è= è% 4’n<Î) ÏΘ öθ tƒ …çµ tΡ öθ s)ù= tƒ !$ yϑÎ/ (#θ àn= ÷z r& ©!$# 

$ tΒ çνρ ß‰ tãuρ $ yϑÎ/uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ç/É‹ õ3tƒ  

⎯  Ç التوبة ٨٨ ٤١٥,  Å3≈ s9 ãΑθ ß™ §9 $# š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ óΟ ÏλÎ;¨uθ øΒr'Î/ 

óΟ ÎγÅ¡ àΡ r& uρ 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& uρ ãΝßγs9 ÝV¨u ö y⇐ ø9 $# (   

$  التوبة ١٢٠ ٤٣٨, ٢٢٢-٢٢١, tΒ tβ% Ÿ2 È≅ ÷δ{ Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑø9 $# ô⎯ tΒuρ Ο çλm;öθ xm z⎯ ÏiΒ É>#{ôãF{$# β r& 

(#θ à̄= y‚ tGtƒ ⎯ tã ÉΑθ ß™ §‘ «!$# Ÿωuρ (#θ ç7xîö tƒ öΝÎκ Å¦ àΡ r'Î/    

 Ÿωuρ šχθ التوبة ١٢١ ٢٢٢,  à)ÏΨãƒ Zπ s)xtΡ Zο u Éó |¹ Ÿωuρ Zο u Î7Ÿ2 Ÿωuρ 

šχθ ãè sÜ ø)tƒ $ ºƒÏŠ#uρ ωÎ) |= ÏGà2 öΝçλm; ÞΟ ßγtƒÍ“ ôf u‹Ï9 ª!$# z⎯ |¡ ôm r& $ tΒ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ÷è tƒ   



    ٨٢٥       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 ¨β يونس ٩ ٩٧,  Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# óΟ ÎγƒÏ‰ ÷κ u‰ Νåκ ›5u‘ 

öΝÎκ È]≈ yϑƒÎ* Î/ (   

 #sŒ يونس ١٢ ٣٩٩-٣٩٨,  Î) uρ ¡§tΒ z⎯≈ |¡Ρ M} $# • ‘Ø9 $# $ tΡ% tæ yŠ ÿ⎯Ïµ Î7/Ψyf Ï9 ÷ρ r& #́‰ Ïã$ s% ÷ρ r& 

$ VϑÍ← !$ s% $ £ϑn= sù $ uΖ øt± x. çµ ÷Ζ tã …çν § àÑ § tΒ β r( Ÿ2 óΟ ©9 !$ sΨããô‰ tƒ 4’n<Î) 9h àÑ  

 

 šχρ يونس ١٨ ٥٨٥,  ß‰ ç7÷è tƒuρ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ • ÛØo„ Ÿωuρ óΟ ßγãè xΖ tƒ 

šχθ ä9θ à)tƒuρ Ï™Iωàσ̄≈ yδ $ tΡ àσ̄≈ yè xä© y‰ΨÏã «!$# 4  

$  يونس ١٩ ٤٩٠,  tΒuρ tβ% x. â¨$ ¨Ψ9 $# HωÎ) Zπ ¨Βé& Zο y‰ Ïm¨uρ (#θ àn= tF÷z $$ sù 4 Ÿωöθ s9 uρ ×π yϑÏ= Ÿ2 

ôMs)t7y™ ⎯ ÏΒ y7În/§‘ z© ÅÓà)s9 óΟ ßγsΨ÷t/ $ yϑŠÏù ÏµŠÏù šχθ àÏ= tFøƒs†  

$  يونس ٢٤ ٣٦٢, ١٩٨,  yϑ̄Ρ Î) ã≅ sWtΒ Ïο 4θ u‹ys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# >™!$ yϑx. çµ≈ uΖ ø9 u“Ρ r& z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# 

xÝ n= tG÷z $$ sù ⎯Ïµ Î/ ßN$ t6tΡ ÇÚö‘ F{$#  

≅  ö يونس ٥٩ ٣٩١,  è% Ο çF÷ƒu™u‘ r& !$ ¨Β tΑ u“Ρ r& ª!$# Νä3s9 ∅ ÏiΒ 5− ø—Íh‘ Ο çFù= yè yf sù çµ ÷Ζ ÏiΒ 

$ YΒ#u xm Wξ≈ n= xm uρ ö≅ è% ã& ©#!!#u™ tβ ÏŒ r& öΝä3s9 (   

$!™    Iωr& χÎ) u يونس ٦٢ ٤١٣, ٢٩٩-٢٩٨,  uŠÏ9 ÷ρ r& «!$# Ÿω î∃ öθ yz óΟ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝèδ 

šχθ çΡ u“ øts†  

≅ ã يونس ٧١ ١٤٤,  ø? $#uρ öΝÎκ ö n= tã r't6tΡ ?yθ çΡ øŒ Î) tΑ$ s% ⎯Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 ÏΘ öθ s)≈ tƒ β Î) tβ% x. u ã9x. 

/ ä3ø‹n= tæ ’ÍΓ$ s)̈Β “ Î Ï.õ‹ s? uρ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ’n?yè sù «!$# àMù= 2uθ s?  

 Ÿωuρ ßx يونس ٧٧ ٥١٢,  Ï= øãƒ tβρ ã Ås≈ ¡¡9 $#  

$ tΑ يونس ٧٩ ٥٢٠,  s% uρ ãβ öθ tãö Ïù ’ÏΤθ çGø$# Èe≅ ä3Î/ @ Ås≈ y™ 5ΟŠ Ï= tæ  

$ tΑ يونس ٨٤ ١٣٦,  s% uρ 4© y›θ ãΒ ÇΠ öθ s)≈ tƒ β Î) ÷Λ ä⎢Ψä. Λ ä⎢ΨtΒ#u™ «!$$ Î/ Ïµ ø‹n= yè sù (#ûθ è= ª.uθ s? β Î) 

Λ ä⎢Ψä. t⎦⎫ ÏϑÏ= ó¡ –Β  

‰ Ÿωuρ äíô يونس ١٠٦ ٤٧٣,  s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω y7ãè xΖ tƒ Ÿωuρ x8• ÛØtƒ ( β Î* sù 

|Mù= yè sù y7̄Ρ Î* sù #]Œ Î) z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ ©à9 $#  

 β يونس ١٠٧ ١٤٧,  Î) uρ y7ó¡ |¡ ôϑtƒ ª!$# 9h ÛØÎ/ Ÿξsù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ωÎ) uθ èδ ( χÎ) uρ 

x8ôŠ Í ãƒ 9 ö sƒ¿2 Ÿξsù ¨Š !#u‘ ⎯Ï& Í# ôÒxÏ9 4 Ü=ŠÅÁãƒ ⎯Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ ô⎯ ÏΒ 

⎯Ïν ÏŠ$ t6Ïã 4  



    ٨٢٦       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
  هود ١ ٣١٦,  !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôMyϑÅ3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u™ §ΝèO ôMn= Å_Áèù ⎯ ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3xm 

A Î7yz   

 ωr& (#ÿρ هود ٢ ٣١٦,  ß‰ ç7÷è s? ωÎ) ©!$# 4 © É_̄Ρ Î) / ä3s9 çµ ÷Ζ ÏiΒ ÖƒÉ‹ tΡ Ö Ï± o0 uρ   

 Èβ هود ٣ ٣١٦,  r& uρ (#ρ ã Ïøó tFó™ $# ö/ ä3−/u‘ §ΝèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9 Î) Νä3÷è ÏnGyϑãƒ $ ·è≈ tG̈Β $ ·Ζ |¡ xm 

#’n<Î) 5≅ y_ r& ‘ wΚ|¡ –Β ÏN ÷σãƒuρ ¨≅ ä. “ ÏŒ 5≅ ôÒsù …ã& s# ôÒsù (   

⎦÷  هود ٩ ٤٤٤, ٤٢٩,  È⌡ s9 uρ $ sΨø% sŒ r& z⎯≈ |¡ΣM} $# $ ¨ΨÏΒ Zπ yϑôm u‘ §ΝèO $ yγ≈ sΨôãu“ tΡ çµ ÷ΨÏΒ …çµ ¯Ρ Î) 

Ó¨θ ä↔ uŠs9 Ö‘θ àŸ2  

⎦÷  هود ١٠ ٤٤٤, ٤٢٩,  È⌡ s9 uρ çµ≈ sΨø% sŒ r& u™!$ yϑ÷è tΡ y‰ ÷è t/ u™!#§ |Ê çµ ÷G¡¡ tΒ £⎯ s9θ à)u‹s9 |= yδ sŒ 

ßN$ t↔ ÍhŠ¡¡9 $# û© Éi_tã 4 …çµ ¯Ρ Î) Óy Í xs9 î‘θ ã‚ sù  

⎪⎦ ωÎ) t هود ١١ ٤٤٤, ٤٢٩, ٤٢٧,  Ï% ©!$# (#ρ ã y9|¹ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# y7Í×̄≈ s9 'ρ é& Ο ßγs9 ×ο u Ïøó ¨Β 

Ö ô_ r& uρ Ö Î7Ÿ2  

 (#θ هود ١٣ ٢٧٤,  è? ù'sù Î ô³yè Î/ 9‘ uθ ß™ Ï& Í# ÷VÏiΒ  

 óΟ هود ١٤ ٢٨٢,  ©9 Î* sù (#θ ç7ŠÅf tFó¡ o„ öΝä3s9 (#ûθ ßϑn= ÷æ $$ sù !$ yϑ̄Ρ r& tΑ Í“Ρ é& ÄΝù= Ïè Î/ «!$# β r& uρ Hω 
tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ (  

⎯  هود ١٥ ٤٧٧, ٤٠٣, ٢٠٧,  tΒ tβ% x. ß‰ƒÍ ãƒ nο 4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# $ uηtFt⊥ƒÎ—uρ Åe∃ uθ çΡ öΝÎκ ö s9 Î) öΝßγn=≈ yϑôãr& 

$ pκ Ïù óΟ èδ uρ $ pκ Ïù Ÿω tβθ Ý¡ y‚ ö7ãƒ  

,٤٠٣, ٢٠٨ -٢٠٧ ,
٤٧٧ 

≈̄× y7Í هود ١٦ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# }§øŠs9 öΝçλm; ’Îû Ïο u ½z Fψ $# ωÎ) â‘$ ¨Ψ9 $# ( xÝ Î7xm uρ $ tΒ 

(#θ ãè uΖ |¹ $ pκ Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/uρ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ÷è tƒ  

≈  ß#yè هود ٢٠ ١٩٧,  ŸÒãƒ ãΝßγs9 Ü>#x‹ yè ø9 $# 4 $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ ãè‹ÏÜ tGó¡ o„ yì ôϑ¡¡9 $# $ tΒuρ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tβρ ã ÅÇö7ãƒ  

( 4’n<Î هود ٥٠ ٣٤٥, ٣١٦,  uρ >Š% tæ öΝèδ% s{ r& #YŠθ èδ 4 tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç6ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 

ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ã ö xî ( ÷β Î) óΟ çFΡ r& ωÎ) šχρ ã yI øãΒ  

 ÏΘ هود ٥١ ٣١٦,  öθ s)≈ tƒ Iω ö/ ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #· ô_ r& ( ÷β Î) š”Í ô_ r& ωÎ) ’n?tã “ Ï% ©!$# 

þ’ÏΤ u sÜ sù 4 Ÿξsù r& tβθ è= É)÷è s?   

 ÏΘ هود ٥٢ ٣١٦,  öθ s)≈ tƒuρ (#ρ ã Ïøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ ¢Ο èO (#ûθ ç/θ è?  



    ٨٢٧       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 β هود ٥٤ ١٤٥,  Î) ãΑθ à)̄Ρ ωÎ) y71u yI ôã$# âÙ ÷è t/ $ uΖ ÏFyγÏ9#u™ &™ûθ Ý¡ Î0 3 tΑ$ s% þ’ÏoΤ Î) ß‰ Îκ ô−é& 

©!$# (#ÿρ ß‰ pκ ô−$#uρ ’ÏoΤ r& Ö™ü“ Í t/ $ £ϑÏiΒ tβθ ä.Î ô³è@  

⎯  هود ٥٥ ١٤٥,  ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ ( ’ÏΤρ ß‰‹Å3sù $ YèŠÏΗ sd ¢Ο èO Ÿω Èβρ ã ÏàΖ è?  

 ’ÏoΤ هود ٥٦ ١٤٥,  Î) àMù= ª.uθ s? ’n?tã «!$# ’Ïn1 u‘ Ο ä3În/u‘ uρ 4 $ ¨Β ⎯ ÏΒ >π −/!#yŠ ωÎ) uθ èδ 

8‹ Ï{#u™ !$ pκ ÉJ uŠÏ¹$ uΖ Î/ 4 ¨β Î) ’Ïn1 u‘ 4’n?tã 7Þ¨u ÅÀ 8Λ⎧ É)tGó¡ –Β  

(  * 4’n<Î هود ٦١ ٣١٧,  uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{ r& $ [s Ï=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç6ôã$# ©!$# $ tΒ 

/ ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) …çν ã ö xî (  

 ÏΘ هود ٨٥ ٣١٣,  öθ s)≈ tƒuρ (#θ èù ÷ρ r& tΑ$ u‹ò6Ïϑø9 $# šχ#u” Ïϑø9 $#uρ ÅÝ ó¡ É)ø9 $$ Î/ ( Ÿωuρ 

(#θ Ý¡ y‚ ö7s? }¨$ ¨Ζ9 $# öΝèδ u™!$ u‹ô©r& Ÿωuρ (#öθ sW÷è s? ’Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰ Å¡ øãΒ  

 ÉΟ هود ١١٤ ٤٢٦, ٢٥٦,  Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’nû u sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Zs9 ã—uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ©9 $# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ utù:$# 

t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9 $# 4  

 ö هود ١١٥ ٤٢٦,  É9ô¹ $#uρ ¨β Î* sù ©!$# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ u ô_ r& t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑø9 $#  

 çν هود ١٢٣ ١٣٨, ١٣٦,  ô‰ ç6ôã$$ sù ö≅ 2uθ s? uρ Ïµ ø‹n= tã  

› y7Ï9¨x يوسف ٢٤ ٤٣٢, ٤٠٨,  Ÿ2 t∃ Î óÇuΖ Ï9 çµ ÷Ζ tã u™ûθ ¡9 $# u™!$ t± ós xø9 $#uρ 4 …çµ ¯Ρ Î) ô⎯ ÏΒ 

$ tΡ ÏŠ$ t6Ïã š⎥⎫ ÅÁn= ø⇐ ßϑø9 $#  

 ôMs9$ يوسف ٢٥ ٢٠٤,  s% $ tΒ â™!#u“ y_ ô⎯ tΒ yŠ#u‘ r& y7Ï= ÷δ r'Î/ #¹™ûθ ß™ HωÎ) β r& z⎯ yf ó¡ ç„ ÷ρ r& 

ëU#x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&  

$ tΑ يوسف ٣٣ ٤٣١,  s% Éb> u‘ ß⎯ ôf Åb¡9 $# = xm r& ¥’n<Î) $ £ϑÏΒ û© É_tΡθ ããô‰ tƒ Ïµ ø‹s9 Î) (  

  y7̄Ρ يوسف ٩٠ ٤٤٣, ٤٢٧,  Ï™r& |MΡ{ ß#ß™θ ãƒ ( tΑ$ s% O$ tΡ r& ß#ß™θ ãƒ !#x‹≈ yδ uρ © Ê r& ( ô‰ s% 

 ∅ tΒ ª!$# !$ uΖ øŠn= tã ( …çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ È, −Gtƒ ö É9óÁtƒuρ   

$  يوسف ١٠٦ ١٥٨,  tΒuρ ß⎯ ÏΒ÷σãƒ Νèδ ã nY ò2r& «!$$ Î/ ωÎ) Νèδ uρ tβθ ä.Î ô³–Β  

≅ Èe الرعد ٧ ٩٨,  ä3Ï9 uρ BΘ öθ s% >Š$ yδ   

‰ ¬!uρ ß الرعد ١٥ ٣٩٨, ٣٩٧, ٣٦٤,  àf ó¡ o„ ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ $ Yãöθ sÛ $ \δ ö x.uρ  

≈ àM الرعد ٢٣ ٤٤٥,  ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã $ pκ tΞθ è= äz ô‰ tƒ ⎯ tΒuρ yx n= |¹ ô⎯ ÏΒ öΝÎκ É″ !$ t/#u™ öΝÎγÅ_¨uρ ø—r& uρ 

öΝÎκ ÉJ≈ §ƒÍh‘ èŒ uρ (  



    ٨٢٨       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
≈ íΝ الرعد ٢٤  ٤٤٥,  n= y™ / ä3ø‹n= tæ $ yϑÎ/ ÷Λ än ö y9|¹ 4 zΝ÷è ÏΨsù © t< ø)ãã Í‘#¤$! $#  

≅ ö الرعد ٣٠ ١٣٨,  è% uθ èδ ’Ïn1 u‘ Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ Ïµ ø‹n= tã àMù= 2uθ s? Ïµ ø‹s9 Î) uρ É>$ tGtΒ  

“ Ÿωuρ ãΑ#u    الرعد ٣١ ٢٣٧,  tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. Νåκ â:ÅÁè? $ yϑÎ/ (#θ ãè sΨ|¹ îπ tãÍ‘$ s% ÷ρ r& 

‘≅ çtrB $ Y7ƒÍ s% ⎯ ÏiΒ öΝÏδ Í‘#yŠ 4© ®Lxm z’ÏA ù'tƒ ß‰ ôãuρ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# Ÿω ß#Ï= øƒä† 

yŠ$ yè‹ÎRùQ $#  

≈= ë إبراهيم ١ ٩٦,  tGÅ2 çµ≈ sΨø9 u“Ρ r& y7ø‹s9 Î) yl Í ÷‚ çGÏ9 }¨$ ¨Ζ9 $# z⎯ ÏΒ ÏM≈ yϑè= —à9 $# ’n<Î) 

Í‘θ –Ψ9 $# Èβ øŒ Î* Î/ óΟ ÎγÎn/u‘   

‰  ô إبراهيم ٥ ٤٢٥,  s)s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 4© y›θ ãΒ !$ sΨÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ ïχr& ól Í ÷z r& y7tΒöθ s% š∅ ÏΒ 

ÏM≈ yϑè= —à9 $# ’n<Î) Í‘θ –Ψ9 $# Νèδ ö Åe2sŒ uρ ÄΝ9§ƒr'Î/ «!$# 4  

 ôMs9$ إبراهيم ١٠ ٤٥٦,  s% óΟ ßγè= ß™ â‘ ’Îû r& «!$# A7x© Í ÏÛ$ sù ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ (  

≅ ã إبراهيم ١٨ ١٩٩,  sẄΒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. óΟ ÎγÎn/u Î/ ( óΟ ßγè=≈ yϑôãr& >Š$ tΒu x. ôN £‰ tFô©$# Ïµ Î/ 

ßw† Íh9 $# ’Îû BΘ öθ tƒ 7#Ï¹% tæ (  

⎯   Νä39s?#u™uρ إبراهيم ٣٤ ٤١٤, ٢٣٢,  ÏiΒ Èe≅ à2 $ tΒ çνθ ßϑçGø9 r'y™ 4 β Î) uρ (#ρ ‘‰ ãè s? |Myϑ÷è ÏΡ «!$# 

Ÿω !$ yδθ ÝÁøtéB 3  

⎦¨  Ÿξsù إبراهيم ٤٧ ٢٤٨,  t⎤ |¡ øtrB ©!$# y#Ï= øƒèΧ ⎯Ïν Ï‰ ôãuρ ÿ…ã& s# ß™ â‘ 3 ¨β Î) ©!$# Ö“ƒÍ•tã ρ èŒ 

8Π$ s)ÏGΡ $#  

‰  ô احلجر ١٦ ٥٤٠,  s)s9 uρ $ uΖ ù= yè y_ ’Îû Ï™!$ yϑ¡¡9 $# % [`ρ ã ç/ $ yγ≈ ¨Ψ§ƒy—uρ š⎥⎪ Í Ïà≈ ¨Ψ= Ï9  

$  احلجر ١٧ ٥٤٠,  yγ≈ uΖ øà Ïxm uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 9⎯≈ sÜ ø‹x© AΟŠ Å_ §‘   

⎯ ωÎ) Ç احلجر ١٨ ٥٤٠,  tΒ s− u yI ó™ $# yì ôϑ¡¡9 $# …çµ yè t7ø? r'sù Ò>$ pκ Å− ×⎦⎫ Î7–Β  

$ ωÎ) x8yŠ جراحل ٤٠ ٣٩٧,  t6Ïã ãΝåκ ÷] ÏΒ š⎥⎫ ÅÁn= ø⇐ ßϑø9 $#  

 ¨β احلجر ٤٢ ٣٩٧,  Î) “ ÏŠ$ t6Ïã }§øŠs9 y7s9 öΝÎκ ö n= tã í⎯≈ sÜ ù= ß™  

⋅ ø احلجر ٤٩ ١٨٦,  Ém< tΡ ü“ ÏŠ$ t6Ïã þ’ÏoΤ r& $ tΡ r& â‘θ àtó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $#  

 ¨β احلجر ٥٠ ١٨٦,  r& uρ ’Ï1#x‹ tã uθ èδ Ü>#x‹ yè ø9 $# ÞΟŠ Ï9 F{$#   

 ,٦٩٧, ٦٨٨, ٣٨٦ , 
٦٩٩, ٦٩٨ 

‰  ô احلجر ٩٩ ç6ôã$#uρ y7−/u‘ 4© ®Lxm y7u‹Ï? ù'tƒ Ú⎥⎫ É)u‹ø9 $#  



    ٨٢٩       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 #’sA النحل ١ ٦٩٩, ١١٦,  r& ã øΒr& «!$# Ÿξsù çνθ è= Åf ÷è tGó¡ n@ 4   

  β النحل ١٨ ٢٣٢,  Î) uρ (#ρ ‘‰ ãè s? sπ yϑ÷è ÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁøtéB 3 χÎ) ©!$# Ö‘θ àtó s9 

ÒΟ‹Ïm §‘   

 #sŒ النحل ٢٤ ٢٢٧,  Î) uρ Ÿ≅ŠÏ% Μ çλm; !#sŒ$ ¨Β tΑ u“Ρ r& ö/ ä3š/u‘   (#ûθ ä9$ s% ã ÏÜ≈ y™ r& š⎥⎫ Ï9 ¨ρ F{$# 

 (#ûθ النحل ٢٥ ٢٢٧,  è= Ïϑós u‹Ï9 öΝèδ u‘#y—÷ρ r& Z' s# ÏΒ$ x. tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $#   ô⎯ ÏΒuρ Í‘#y—÷ρ r& 

š⎥⎪ Ï% ©!$# Ο ßγtΡθ = ÅÒãƒ Î ö tó Î/ AΟ ù= Ïã 3 Ÿωr& u™!$ y™ $ tΒ šχρ â‘ Í“ tƒ  

  (#θ النحل ٣٢ ٩٥,  è= äz ôŠ $# sπ ¨Ψyf ø9 $# $ yϑÎ/ óΟ çFΨä. tβθ è= yϑ÷è s?  

‰  ô النحل ٣٦ ٣٨٦,  s)s9 uρ $ uΖ ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™ §‘ Âχr& (#ρ ß‰ ç6ôã$# ©!$# 

(#θ ç7Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9 $# (  

 óΟ النحل ٤٨ ٣٦٤,  s9 uρ r& (#÷ρ u tƒ 4’n<Î) $ tΒ t, n= yz ª!$# ⎯ ÏΒ &™ó© x« (#àσ̈ŠxtFtƒ …ã& é#≈ n= Ïß Ç⎯ tã 

È⎦⎫ Ïϑu‹ø9 $# È≅ Í← !$ yϑ¤±9 $#uρ #Y‰ £∨ ß™ °! óΟ èδ uρ tβρ ã ½z¨yŠ  

‰ ¬!uρ ß النحل ٤٩ ٣٦٤,  àf ó¡ o„ $ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯ ÏΒ 7π −/!#yŠ 

èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $#uρ öΝèδ uρ Ÿω tβρ ã É9õ3tGó¡ o„  

$   النحل ٥٣ ٤١٤, ٢٣١,  tΒuρ Νä3Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ÷è ÏoΡ z⎯ Ïϑsù «!$# (  

 tΑ النحل ٦٥ ١٧٢,  u“Ρ r& z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# [™!$ tΒ $ u‹ôm r'sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{$# y‰ ÷è t/ !$ pκ ÌEöθ tΒ   

<  * z النحل ٧٥ ١٩٩,  u ŸÑ ª!$# ¸ξsVtΒ #Y‰ ö6tã % Z.θ è= ôϑ̈Β ω â‘ Ï‰ ø)tƒ 4’n?tã &™ó© x« ⎯ tΒuρ 

çµ≈ sΨø% y—§‘ $ ¨Ζ ÏΒ $ »% ø—Í‘ $ YΖ |¡ xm uθ ßγsù ß, ÏΖ ãƒ çµ ÷ΨÏΒ #u Å  #· ôγy_ uρ (  

_ ª!$#uρ   Νä3y النحل ٧٨ ١٠٧,  u ÷z r& .⎯ ÏiΒ Èβθ äÜ ç/ öΝä3ÏF≈ yγ̈Βé& Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s? $ Z↔ ø‹x© 

Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝä3s9 yì ôϑ¡¡9 $# u≈ |Áö/F{$#uρ  

 ¨β النحل ٩٠ ١١٦,  Î) ©!$# ã ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ Ç⎯≈ |¡ ôm M} $#uρ Ä› !$ tGƒÎ) uρ “ ÏŒ 4’n1 ö à)ø9 $# 

4‘ sS ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ï™!$ t± ós xø9 $# Í x6Ψßϑø9 $#uρ Ä© øö t7ø9 $#uρ 4   

 ¢Ο النحل ١١٩ ٣١٧,  èO ¨β Î) y7−/u‘ š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ è= Ïϑtã u™ûθ ¡9 $# 7' s#≈ yγpg ¿2 §ΝèO (#θ ç/$ s? .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷è t/ y7Ï9¨sŒ (#ûθ ßs n= ô¹ r& uρ ¨β Î) y7−/u‘ .⎯ ÏΒ $ yδ Ï‰ ÷è t/ Ö‘θ àtó s9 îΛ⎧ Ïm §‘  

 ÷β النحل ١٢٦ ٤٣٦,  Î) uρ óΟ çGö6s%% tæ (#θ ç7Ï%$ yè sù È≅ ÷VÏϑÎ/ $ tΒ Ο çFö6Ï%θ ãã ⎯Ïµ Î/ ( ⎦ È⌡ s9 uρ ÷Λ än ö y9|¹ 

uθ ßγs9 Ö ö yz š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á= Ïj9  



    ٨٣٠       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 ö النحل ١٢٧ ٤٣٦,  É9ô¹ $#uρ $ tΒuρ x8ã ö9|¹ ωÎ) «!$$ Î/ 4 Ÿωuρ ÷β u“ øtrB óΟ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ à7s? ’Îû 

9, øŠ|Ê $ £ϑÏiΒ šχρ ã à6ôϑtƒ  

≈⎯  z اإلسراء ١ ٣٩٨, ٣٨٧-٣٨٦,  ys ö6ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ u ó r& ⎯Ïν Ï‰ ö7yè Î/ Wξø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰ Åf ó¡ yϑø9 $# 

ÏΘ#u ys ø9 $# ’n<Î) Ï‰ Åf ó¡ yϑø9 $# $ |Áø% F{$#  

$  اإلسراء ٢ ١٥٣, ١٤١,  sΨ÷s?#u™uρ © y›θ ãΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# çµ≈ sΨù= yè y_ uρ “ Y‰ èδ û© É_t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏ™¨u ó Î) ωr& 

(#ρ ä‹ Ï‚ −Gs? ⎯ ÏΒ ’ÏΤρ ßŠ Wξ‹Å2uρ  

& ù اإلسراء ١٤ ٦٨٤,  u ø% $# y7t6≈ tGÏ. 4’s∀ x. y7Å¡ øuΖ Î/ tΠ öθ u‹ø9 $# y7ø‹n= tã $ Y7ŠÅ¡ xm  

 ,٣٤٥, ٣٢٧, ٣٢٦ , 
٧٤٣ 

$   اإلسراء ١٥ tΒuρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/Éj‹ yè ãΒ 4© ®Lxm y] yè ö6tΡ Zωθ ß™ u‘  

⎯  اإلسراء ١٨ ٤٧٨, ٢٠٧,  ¨Β tβ% x. ß‰ƒÍ ãƒ s' s# Å_$ yè ø9 $# $ uΖ ù= ¤f tã …çµ s9 $ yγŠÏù $ tΒ â™!$ t± nΣ ⎯ yϑÏ9 ß‰ƒÍ œΡ 

¢Ο èO $ sΨù= yè y_ …çµ s9 tΛ ©⎝ yγy_ $ yγ8 n= óÁtƒ $ YΒθ ãΒõ‹ tΒ #Y‘θ ãm ô‰ ¨Β  

⎯ ô اإلسراء ١٩ ٤٧٨, ٢٠٧,  tΒuρ yŠ#u‘ r& nο u ½z Fψ $# 4© të y™ uρ $ oλm; $ yγuŠ÷è y™ uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ÷σãΒ y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù 

tβ% Ÿ2 Ο ßγã‹÷è y™ #Y‘θ ä3ô± ¨Β  

≅ ω ö سراءاإل ٢٢ ١٤٧,  yè øg rB yì tΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) u yz#u™ y‰ ãè ø)tGsù $ YΒθ ãΒõ‹ tΒ Zωρ ä‹ øƒ¤Χ  

  Ÿωuρ (#θ اإلسراء ٣٢ ٣١٨,  ç/u ø)s? #’oΤ Íh“9 $# ( …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u™!$ y™ uρ Wξ‹Î6y™  

$ ?  Ÿωuρ ß#ø)s اإلسراء ٣٦ ٥٨٠, ١٠٨,  tΒ }§øŠs9 y7s9 ⎯Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ¡¡9 $# u |Çt7ø9 $#uρ 

yŠ#xσàø9 $#uρ ‘≅ ä. y7Í×̄≈ s9 'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψtã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ  

 ßx اإلسراء ٤٤ ٣٦٥-٣٦٤,  Îm6|¡ è@ ã& s! ßN¨uθ≈ uΚ¡¡9 $# ßì ö7¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$#uρ ⎯ tΒuρ £⎯ Îκ Ïù 4 β Î) uρ ⎯ ÏiΒ 

>™ó© x« ωÎ) ßx Îm7|¡ ç„ ⎯Ïν Ï‰ ÷Κut¿2  

$  اإلسراء ٥٩ ٥٩٤,  sΨ÷s?#u™uρ yŠθ ßϑrO sπ s%$ ¨Ζ9 $# Zο u ÅÇö7ãΒ (#θ ßϑn= sà sù $ pκ Í5 4 $ tΒuρ ã≅ Å™ ö çΡ 

ÏM≈ tƒFψ $$ Î/ ωÎ) $ ZƒÈθ øƒrB  

 #sŒ اإلسراء ٦٧ ٣٩٩,  Î) uρ ãΝä3¡¡ tΒ • ‘Ø9 $# ’Îû Í ós t7ø9 $# ¨≅ |Ê ⎯ tΒ tβθ ããô‰ s? HωÎ) çν$ §ƒÎ) ( 

$ −Η s>sù ö/ ä39̄g wΥ ’n<Î) Îh y9ø9 $# ÷Λ ä⎢ ôÊ z÷är& 4 tβ% x.uρ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# #·‘θ àx.  

‰ Ÿωuρ ß اإلسراء ٧٧ ٢٧٧-٢٧٦ , Åg rB $ sΨÏK̈ΨÝ¡ Ï9 ¸ξƒÈθ øtrB  

 Ÿω tβθ اإلسراء ٨٨ ٢٧٤,  è? ù'tƒ Ï& Í# ÷WÏϑÎ/  



    ٨٣١       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 öΝèδ اإلسراء ٩٧ ٢٥٩,  ã à³øtwΥuρ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4’n?tã öΝÎγÏδθ ã_ ãρ $ \Šôϑãã $ Vϑõ3ç/uρ 

$ tϑß¹ uρ ( öΝßγ1uρ ù'̈Β ãΛ ©⎝ yγy_ ( $ yϑ̄= à2 ôMt7yz óΟ ßγ≈ tΡ ôŠ Î— #[ Ïè y™  

 y7Ï9¨sŒ Νèδ اإلسراء ٩٨ ٢٥٩,  äτ!#u“ y_ öΝßγ̄Ρ r'Î/ (#ρ ã xx. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ûθ ä9$ s% uρ #sŒ Ï™r& $ ¨Ζ ä. 

$ Vϑ≈ sà Ïã $ ¹G≈ sù â‘ uρ $ ¯Ρ Ï™r& tβθ èOθ ãè ö7yϑs9 $ Z)ù= yz #́‰ƒÏ‰ y`  

$ tΑ اإلسراء ١٠٢ ٤٥٦,  s% ô‰ s)s9 |M÷Η Í>tã !$ tΒ tΑ u“Ρ r& Ï™Iωàσ̄≈ yδ ωÎ) > u‘ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$#uρ u Í← !$ |Át/  

≅ È اإلسراء ١١٠ ٤٦٢,  è% (#θ ããôŠ $# ©!$# Íρ r& (#θ ããôŠ $# z⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ( $ wƒr& $ ¨Β (#θ ããô‰ s? ã& s# sù 

â™!$ yϑó™ F{$# 4© o_ó¡ çtù:$# 4  

 öΝåκ الكهف ١٣ ٦٩٢, ٢٣٦,  ®ΞÎ) îπ u‹÷FÏù (#θ ãΖ tΒ#u™ óΟ ÎγÎn/u Î/ óΟ ßγ≈ tΡ ôŠ Î—uρ “ Y‰ èδ  

  Ÿωuρ ôì الكهف ٢٨ ٥٦١, ٥٦٠,  ÏÜ è? ô⎯ tΒ $ uΖ ù= xøîr& …çµ t7ù= s% ⎯ tã $ tΡ Í ø.ÏŒ yì t7̈? $#uρ çµ1uθ yδ 

šχ% x.uρ …çν ã øΒr& $ WÛã èù   

$  الكهف ٧٩ ٢٠٤, ١٨٦,  ¨Βr& èπ sΨ‹Ï¡¡9 $# ôMtΡ% s3sù t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑÏ9 tβθ è= yϑ÷è tƒ ’Îû Í ós t7ø9 $# ‘NŠ u‘ r'sù 

÷β r& $ pκ z:‹Ïãr&  

‘ yŠ#u الكهف ٨٢ ١٨٦,  r'sù y7š/u‘ β r& !$ tó è= ö7tƒ $ yϑèδ £‰ ä©r& % y` Í ÷‚ tGó¡ tƒuρ $ yϑèδ u”∴ x.   

≈  çµ الكهف ٨٤ ٢١,  sΨ÷s?#u™uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. &™ó© x« $ Y7t6y™  

 yì الكهف ٨٥ ٢٠, ١٨,  t7ø? r'sù $ ·7t6y™  

⎪⎦  t الكهف ١٠١ ١٩٧,  Ï% ©!$# ôMtΡ% x. öΝåκ ß] ã‹ôãr& ’Îû >™!$ sÜ Ïî ⎯ tã “ Í ø.ÏŒ (#θ çΡ% x.uρ Ÿω 
šχθ ãè‹ÏÜ tFó¡ o„ $ ·è øÿ xœ  

≅¨  الكهف ١٠٤ ٥٦٤,  |Ê öΝåκ ß ÷è y™ ’Îû Ïο 4θ uŠutù:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# öΝèδ uρ tβθ ç7|¡ øts† öΝåκ ®Ξr& tβθ ãΖ Å¡ øtä† 

$ ·è ÷Ψß¹  

⎯  الكهف ١١٠ ٣٩٢,  yϑsù tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ u™!$ s)Ï9 ⎯Ïµ În/u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ù= sù WξuΚtã $ [s Ï=≈ |¹ Ÿωuρ 

õ8Î ô³ç„ Ïο yŠ$ t7Ïè Î/ ÿ⎯Ïµ În/u‘ #J‰ tn r&  

‰ ô مرمي ٩ ٧٨٤,  s% uρ y7çGø)n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% óΟ s9 uρ à7s? $ Z↔ ø‹x©   

 ö مرمي ٤١ ٣١٤,  ä.øŒ $#uρ ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# tΛ⎧ Ïδ¨u ö/Î) 4 …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ Z)ƒÏd‰ Ï¹ $ †‹Î;̄Ρ   

 øŒ مرمي ٤٢ ٣١٤,  Î) tΑ$ s% Ïµ‹Î/{ ÏMt/r'̄≈ tƒ zΝÏ9 ß‰ ç7÷è s? $ tΒ Ÿω ßì yϑó¡ tƒ Ÿωuρ ã ÅÇö7ãƒ  



    ٨٣٢       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 çν مرمي ٦٥ ٤١٨,  ô‰ ç7ôã$$ sù ö É9sÜ ô¹ $#uρ ⎯Ïµ Ï? y‰≈ t6Ïè Ï9 4 ö≅ yδ ÞΟ n= ÷è s? …çµ s9 $ wŠÏϑy™  

    Ÿωuρ مرمي ٦٧ ٧٨٤,  r& ã à2õ‹ tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# $ ¯Ρ r& çµ≈ sΨø)n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% óΟ s9 uρ à7tƒ 

$ Z↔ ø‹x©   

 (#ρ مرمي ٨١ ١٤٧,  ä‹ sƒªB$#uρ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# Zπ yγÏ9#u™ (#θ çΡθ ä3u‹Ïj9 öΝçλm; #x“ Ïã  

 ξx. 4 tβρ مرمي ٨٢ ١٤٧,  ã àõ3u‹y™ öΝÎκ ÌEyŠ$ t7Ïè Î/ tβθ çΡθ ä3tƒuρ öΝÎκ ö n= tã #ƒ‰ ÅÊ  

 β مرمي ٩٣ ٣٩٧,  Î) ‘≅ à2 ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ HωÎ) ’ÏA#u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# 

#Y‰ ö7tã  

≈⎯ ß طه ٥ ١٦٤,  uΗ ÷q §9 $# ’n?tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tGó™ $#  

≈ ª!$# Iω tµ طه ٨ ٤٦٢,  s9 Î) ωÎ) uθ èδ ( ã& s! â™!$ yϑó™ F{$# 4© o_ó¡ çtù:$#  

 çµ طه ٣٢ ٤٥١,  ø.Î õ° r& uρ þ’Îû “ Í øΒr&  

‰ ô طه ٣٧ ٣١٣,  s)s9 uρ $ ¨ΨuΖ tΒ y7ø‹n= tã ¸ο § tΒ #“ u ÷z é&  

 øŒ طه ٣٨ ٣١٣,  Î) !$ uΖ øŠxm ÷ρ r& #’n<Î) y7ÏiΒé& $ tΒ #© yrθ ãƒ  

 Èβ طه ٣٩ ٣١٣,  r& ÏµŠÏù É‹ ø% $# ’Îû ÏNθ ç/$ −G9 $# Ïµ‹Ïù É‹ ø% $$ sù ’Îû ÉdΟ u‹ø9 $# Ïµ É)ù= ã‹ù= sù Ο u‹ø9 $# 

È≅ Ïm$ ¡¡9 $$ Î/ çν õ‹ è{ ù'tƒ Aρ ß‰ tã ’Ík< Aρ ß‰ tãuρ …ã& ©! 4  

 #sŒ طه ٦٦ ٥٢٣, ٥٢١,  Î* sù öΝçλé;$ t7Ïm öΝßγ–ŠÅÁÏãuρ ã≅ §‹sƒä† Ïµ ø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ ÷Λ ¿εÍ ós Å™   

 Ÿωuρ ßx طه ٦٩ ٥١٢,  Ï= øãƒ ã Ïm$ ¡¡9 $# ß] ø‹xm 4’sA r&  

 …çµ طه ٧١ ٥٢٢,  ¯Ρ Î) ãΝä.ã Î6s3s9 “ Ï% ©!$# ãΝä3yϑ̄= tæ u ós Åb¡9 $# (  

  |MøŠ|Áyè طه ٩٣ ١١٥,  sù r& “ Í øΒr&  

› 7 طه ١٠٩ ٥٨٧, ٥٨٤,  Í×tΒöθ tƒ ω ßì xΖ s? èπ yè≈ x¤±9 $# ωÎ) ô⎯ tΒ tβ ÏŒ r& ã& s! ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# z© ÅÌu‘ uρ 

…çµ s9 Zωöθ s%  

 ãΠ طه ١٢٠ ٥٦٣,  yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7—9 ßŠ r& 4’n?tã Ïο u yf x© Ï$ ù# èƒù:$# 77ù= ãΒuρ ω 4’n?ö7tƒ  

$  ŸξŸ2r'sù طه ١٢١ ٥٦٣,  pκ ÷] ÏΒ ôN y‰ t7sù $ yϑçλm; $ yϑßγè?¨u™öθ y™  

$  طه ١٢٣ ٦٩٢, ٩٢, ٧٩,  ¨ΒÎ* sù Νà6̈Ζ tÏ? ù'tƒ © Éi_ÏiΒ “ Y‰ èδ Ç⎯ yϑsù yì t7̈? $# y“#y‰ èδ Ÿξsù ‘≅ ÅÒtƒ 

Ÿωuρ 4’s+ô± o„  

⎯ ô طه ١٢٤ ٦٩٣, ٩٢, ٧٩,  tΒuρ uÚu ôãr& ⎯ tã “ Í ò2ÏŒ ¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ|Ê    



    ٨٣٣       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
$ tΑ طه ١٢٥ ٦٩٣, ٩٢, ٧٩,  s% Éb> u‘ zΟ Ï9 û© É_s? ö |³xm 4‘ yϑôãr& ô‰ s% uρ àMΖ ä. #[ ÅÁt/  

$ tΑ طه ١٢٦ ٦٩٣, ٩٢, ٧٩,  s% y7Ï9¨x‹ x. y7÷Gs? r& $ uΖ çF≈ tƒ#u™ $ pκ yJŠÅ¡ uΖ sù (   

› y7Ï9¨x طه ١٢٧ ٦٩٣,  x.uρ “ Í“ øg wΥ ô⎯ tΒ t∃ u ó r& öΝs9 uρ .⎯ ÏΒ÷σãƒ  

 ö طه ١٣٠ ٤٢٧-٤٢٦,  É9ô¹ $$ sù 4’n?tã $ tΒ tβθ ä9θ à)tƒ ôx Îm7y™ uρ Ï‰ ôϑut¿2 y7În/u‘ Ÿ≅ ö6s% Æíθ è= èÛ 

Ä§ôϑ¤±9 $# Ÿ≅ ö6s% uρ $ pκ Í5ρ ã äî (  

  öθ طه ١٣٤ ٣٤٦-٣٤٥,  s9 uρ !$ ¯Ρ r& Νßγ≈ sΨõ3n= ÷δ r& 5>#x‹ yè Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯Ï& Í# ö7s% (#θ ä9$ s)s9 $ uΖ −/u‘ Iωöθ s9 

|Mù= y™ ö‘ r& $ uΖ ø‹s9 Î) Zωθ ß™ u‘  

& …ã األنبياء ١٩ ٣٨٦,  s!uρ ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ô⎯ tΒuρ …çν y‰Ζ Ïã Ÿω 
tβρ ã É9õ3tGó¡ o„ ô⎯ tã ⎯Ïµ Ï? yŠ$ t7Ïã  

 tβθ األنبياء ٢٠ ٣٨٦,  ßs Îm7|¡ ç„ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $#uρ Ÿω tβρ ã äI øtƒ  

 öθ األنبياء ٢٢ ٤١٧,  s9 tβ% x. !$ yϑÎκ Ïù îπ oλÎ;#u™ ωÎ) ª!$# $ s? y‰ |¡ xs9 4 z⎯≈ ys ö6Ý¡ sù «!$# Éb> u‘ 

Ä¸ ö yè ø9 $# $ £ϑtã tβθ àÅÁtƒ  

$!   األنبياء ٢٥ ٣٨٦,  tΒuρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7Ï= ö7s% ⎯ ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) û© Çrθ çΡ Ïµ ø‹s9 Î) …çµ ¯Ρ r& Iω 
tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ ç7ôã$$ sù  

 (#θ األنبياء ٢٦ ٥٨٧,  ä9$ s% uρ x‹ sƒªB$# ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# #V$ s!uρ 3 …çµ sΨ≈ ys ö7ß™ 4 ö≅ t/ ×Š$ t6Ïã 

šχθ ãΒu õ3–Β  

  Ÿω …çµ األنبياء ٢٧ ٥٨٧,  tΡθ à)Î7ó¡ o„ ÉΑ öθ s)ø9 $$ Î/ Νèδ uρ ⎯Ïν Í øΒr'Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ  

= ãΝn ءاألنبيا ٢٨ ٥٨٧, ١٥٨,  ÷è tƒ $ tΒ t⎦ ÷⎫ t/ öΝÎκ‰ Ï‰ ÷ƒr& $ tΒuρ öΝßγxù= yz Ÿωuρ šχθ ãè xô± o„ ωÎ) Ç⎯ yϑÏ9 

4© |Ós? ö‘ $#  

$  األنبياء ٣٠ ١٠٩,  sΨù= yè y_ uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑø9 $# ¨≅ ä. >™ó© x« @c© yr (   

$  األنبياء ٦٩ ٣٧٤, ٣٦٣, ٣٦١,  uΖ ù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ÏΤθ ä. #YŠ ö t/ $ ¸ϑ≈ n= y™ uρ #’n?tã zΟŠ Ïδ¨u ö/Î)  

 yŠ…ãρ#yŠ األنبياء ٧٨ ٢٥٤,  uρ z⎯≈ yϑøŠn= ß™ uρ  

≈  Hω tµ األنبياء ٨٧ ٦٧,  s9 Î) HωÎ) |MΡ r& y7sΨ≈ ys ö6ß™   

“  احلج ٥ ٣٦٢,  u s? uρ š⇓ ö‘ F{$# Zο y‰ ÏΒ$ yδ !#sŒ Î* sù $ uΖ ø9 u“Ρ r& $ yγøŠn= tæ u™!$ yϑø9 $# ôN ¨” yI ÷δ $# 

ôMt/u‘ uρ ôMtFt6/Ρ r& uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 £l ÷ρ y— 8kŠÎγt/  



    ٨٣٤       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 ôN احلج ٥ ٣٦٣,  ¨” yI ÷δ $# ôMt/u‘ uρ ôMtFt6/Ρ r& uρ  

⎯   احلج ١٥ ١٦,  tΒ šχ% x. ⎯ Ýà tƒ β r& ⎯ ©9 çν u ÝÇΖ tƒ ª!$# ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Ïο u ½z Fψ $#uρ 

ôŠ ß‰ ôϑu‹ù= sù A= t6|¡ Î0 ’n<Î) Ï™!$ yϑ¡¡9 $# §ΝèO ôì sÜ ø)u‹ø9 ö ÝàΖ uŠù= sù ö≅ yδ ¨⎦ t⎤ Ïδ õ‹ ãƒ 

…çν ß‰ ø‹x. $ tΒ àá‹Éó tƒ   

 óΟ احلج ١٨ ٣٦٩, ٣٦٤,  s9 r& u s? χr& ©!$# ß‰ àf ó¡ o„ …çµ s9 ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ⎯ tΒuρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# ß§ôϑ¤±9 $#uρ ã yϑs)ø9 $#uρ   

 ¢Ο احلج ٢٩ ٤٦٦,  èO (#θ àÒø)u‹ø9 öΝßγsWxs? (#θ èùθ ã‹ø9 uρ öΝèδ u‘ρ ä‹ çΡ (#θ èù §θ ©Ü u‹ø9 uρ ÏMøŠt7ø9 $$ Î/ 

È,ŠÏFyè ø9 $#  

⎯  احلج ٣١ ١٤٧, ١٤٦,  tΒuρ õ8Î ô³ç„ «!$$ Î/ $ yϑ̄Ρ r( s3sù § yz š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# çµ àsÜ ÷‚ tFsù 

ã ö ©Ü9 $# ÷ρ r& “ Èθ ôγs? Ïµ Î/ ßw† Íh9 $# ’Îû 5β% s3tΒ 9,‹Ås y™  

$   احلج ٧٣ ٤٧٣,  yγ•ƒr'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# z> Î àÑ ×≅ sWtΒ (#θ ãè ÏϑtGó™ $$ sù ÿ…ã& s! 4 χÎ) š⎥⎪ Ï% ©!$# 

šχθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯ s9 (#θ à)è= øƒs† $ \/$ t/èŒ  

$   احلج ٧٧ ٤١٥,  yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ ãè Ÿ2ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $#uρ (#ρ ß‰ ç6ôã$#uρ 

öΝä3−/u‘ (#θ è= yè øù $#uρ u ö y‚ ø9 $# öΝà6̄= yè s9 šχθ ßs Ï= øè? )  

‰ ô املؤمنون ١٢ ٣٧٧,  s)s9 uρ $ sΨø)n= yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ  

≈ §ΝèO çµ ملؤمنونا ١٣ ٣٧٧,  sΨù= yè y_ Zπ xôÜ çΡ ’Îû 9‘#u s% &⎦⎫ Å3̈Β  

 ,٧٣٩, ٧٢٦, ٣٧٧ , 
٧٤٠ 

 ¢Ο املؤمنون ١٤ èO $ uΖ ø)n= yz sπ xôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s)n= tæ $ uΖ ø)n= y‚ sù sπ s)n= yè ø9 $# Zπ tó ôÒãΒ $ uΖ ø)n= y‚ sù 

sπ tó ôÒßϑø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã $ tΡ öθ |¡ s3sù zΟ≈ sà Ïè ø9 $# $ Vϑøtm: ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù't±Σr& $ ¸)ù= yz 

u yz#u™ 4 x8u‘$ t7tFsù ª!$# ß⎯ |¡ ôm r& t⎦⎫ É)Ï=≈ sƒù:$#  

/  §ΝèO املؤمنون ١٥ ٣٧٧,  ä3̄Ρ Î) y‰ ÷è t/ y7Ï9¨sŒ tβθ çFÍh‹yϑs9  

 ¢Ο املؤمنون ١٦ ٣٧٧,  èO ö/ ä3̄Ρ Î) tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# šχθ èWyè ö7è?  

 óΟ املؤمنون ٦٨ ٦٩١,  n= sù r& (#ρ ã −/£‰ tƒ tΑ öθ s)ø9 $# ôΘ r& Ο èδ u™!% y` $ ¨Β óΟ s9 ÏN ù'tƒ ãΝèδ u™!$ t/#u™ 

t⎦,Ï!̈ρ F{$#  

≅  املؤمنون ٨٤ ٤٦٤,  è% Ç⎯ yϑÏj9 ÞÚö‘ F{$# ⎯ tΒuρ !$ yγŠÏù β Î) óΟ çFΖ à2 šχθ ßϑn= ÷è s?  

 tβθ املؤمنون ٨٥ ٤٦٤,  ä9θ à)u‹y™ ¬! 4  



    ٨٣٥       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 4’̄Τ املؤمنون ٨٩ ٤٦٤,  r'sù šχρ ã ys ó¡ è@  

 …çµ املؤمنون ١٠٩ ٤٤٥,  ¯Ρ Î) tβ% x. ×,ƒÍ sù ô⎯ ÏiΒ “ ÏŠ$ t6Ïã šχθ ä9θ à)tƒ !$ sΨ−/u‘ $ ¨ΨtΒ#u™ ö Ïøî$$ sù 

$ uΖ s9 $ uΖ ÷Η xq ö‘ $#uρ |MΡ r& uρ ã ö yz t⎦⎫ ÏΗ ¿q¨ §9 $#  

 ÷Λ املؤمنون ١١٠ ٤٤٥,  èεθ ßϑè? õ‹ sƒªB$$ sù $ ‡ƒÍ ÷‚ Å™ #© ®Lxm öΝä.öθ |¡Σr& “ Í ø.ÏŒ Ο çFΖ ä.uρ öΝåκ ÷] ÏiΒ 

šχθ ä3ys ôÒs?  

 ’ÏoΤ املؤمنون ١١١ ٤٤٥,  Î) ãΝßγçF÷ƒu“ y_ tΠ öθ u‹ø9 $# $ yϑÎ/ (#ÿρ ã y9|¹ öΝßγ̄Ρ r& ãΝèδ tβρ â“ Í← !$ xø9 $#  

 óΟ املؤمنون ١١٥ ١٧٦,  çFö7Å¡ ys sù r& $ yϑ̄Ρ r& öΝä3≈ sΨø)n= yz $ ZWt7tã   

 èπ النور ٢ ٩٧,  u‹ÏΡ#̈“9 $# ’ÏΤ#̈“9 $#uρ (#ρ à$ Í# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn¨uρ $ yϑåκ ÷] ÏiΒ sπ s($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ (  

 Ÿωöθ النور ٢١ ٤٠٩, ٢٣٣,  s9 uρ ã≅ ôÒsù «!$# ö/ ä3ø‹n= tæ …çµ çGuΗ ÷q u‘ uρ $ tΒ 4’s1 y— Νä3Ζ ÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰ tn r& 

#Y‰ t/r&  

≅   النور ٣٠ ٤٠٩,  è% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑù= Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ Ïδ Í≈ |Áö/r& (#θ Ýà xøts† uρ 

óΟ ßγy_ρ ã èù 4 y7Ï9¨sŒ 4’s1 ø—r& öΝçλm; 3  

 (#ûθ النور ٣١ ٤٦٦,  ç/θ è? uρ ’n<Î) «!$# $ ·èŠÏΗ sd tµ •ƒr& šχθ ãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#   

  óΟ النور ٤١ ٣٦٨, ٣٦٥,  s9 r& u s? ¨β r& ©!$# ßx Îm7|¡ ç„ …çµ s9 ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 

ã ö ©Ü9 $#uρ ;M≈ ¤̄≈ |¹ ( @≅ ä. ô‰ s% zΝÏ= tæ …çµ s? Ÿξ|¹ …çµ ys‹Î6ó¡ n@ uρ 3   

⎯  النور ٥٢ ٤١٥,  tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ |·øƒs† uρ ©!$# Ïµ ø)−Gtƒuρ y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝèδ 

tβρ â“ Í← !$ xø9 $#  

‘ Í النور ٦٣ ١١٥,  x‹ ós uŠù= sù t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒä† ô⎯ tã ÿ⎯Ïν Íö∆ r&   

≅ ö الفرقان ٥٨ ٤٠٥, ١٦٣, ١٣٨,  2uθ s? uρ ’n?tã Çc‘ y⇔ ø9 $# “ Ï% ©!$# Ÿω ßNθ ßϑtƒ  

$  ßŠ الفرقان ٦٣ ٣٩٧, ٣٨٧,  t7Ïãuρ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθ à± ôϑtƒ ’n?tã ÇÚö‘ F{$# $ ZΡ öθ yδ  

⎪⎦ t الفرقان ٧٤ ٤٤٦,  Ï% ©!$#uρ šχθ ä9θ à)tƒ $ sΨ−/u‘ ó= yδ $ sΨs9 ô⎯ ÏΒ $ uΖ Å_¨uρ ø—r& $ sΨÏG≈ §ƒÍh‘ èŒ uρ nο § è% 

&⎥ ã⎫ ôãr& $ sΨù= yè ô_ $#uρ š⎥⎫ É)−Fßϑù= Ï9 $ ·Β$ tΒÎ)  

≈̄× y7Í الفرقان ٧٥ ٤٤٦,  s9 'ρ é& šχ÷ρ u“ øg ä† sπ sù ö äó ø9 $# $ yϑÎ/ (#ρ ã y9|¹ šχöθ ¤)n= ãƒuρ $ yγŠÏù Zπ ¨ŠÏtrB 

$ ¸ϑ≈ n= y™ uρ  

⎪⎥ š الفرقان ٧٦ ٤٤٦,  Ï$ Í#≈ yz $ yγŠÏù 4 ôMsΨÝ¡ xm #v s)tGó¡ ãΒ $ YΒ$ s)ãΒuρ  



    ٨٣٦       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 øŒ الشعراء ١٠ ٣٤٤,  Î) uρ 3“ yŠ$ tΡ y7š/u‘ #© y›θ ãΒ Èβ r& ÏMø$# tΠ öθ s)ø9 $# t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ ©à9 $#  

 tΠ الشعراء ١١ ٣٤٤,  öθ s% tβ öθ tãö Ïù 4 Ÿωr& tβθ à)−Gtƒ  

$  الشعراء ٢٣ ٤٥٦,  tΒuρ > u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $#  

$ tΑ الشعراء ٢٩ ٢٨١,  s% È⎦ Í.s! |N õ‹ sƒªB$# $ ·γ≈ s9 Î) “ Î ö xî y7̈Ζ n= yè ô_{ z⎯ ÏΒ 

š⎥⎫ ÏΡθ àf ó¡ yϑø9 $#  

$ tΑ الشعراء ٣٠ ٢٨٢,  s% öθ s9 uρ r& y7çGø⁄ Å_ &™ó© y´ Î/ &⎦⎫ Î7–Β  

$ tΑ الشعراء ٣١ ٢٨٢,  s% ÏN ù'sù ÿ⎯Ïµ Î/ β Î) |MΨà2 š∅ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $#  

 4’s+ø9 الشعراء ٣٢ ٢٨٢,  r'sù çν$ |Átã #sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×β$ t7÷è èO ×⎦⎫ Î7–Β  

“ tíu الشعراء ٣٣ ٢٨٢,  tΡ uρ …çν y‰ tƒ #sŒ Î* sù }‘ Ïδ â™!$ ŸÒø‹t/ t⎦⎪ Í Ïà≈ ¨Ζ= Ï9  

 x8θ الشعراء ٣٧ ٥٢٠,  è? ù'tƒ Èe≅ à6Î/ A‘$ −s y™ 5ΟŠ Ï= tæ  

  z’Å+ø9 الشعراء ٤٦ ٥٢٩,  é'sù äο u ys ¡¡9 $# t⎦⎪ Ï‰ Åf≈ y™  

  (#ûθ الشعراء ٤٧ ٥٢٩,  ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ#u™ Éb> u Î/ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $#  

< Éb الشعراء ٤٨ ٥٢٩,  u‘ 4© y›θ ãΒ tβρ ã≈ yδ uρ  

 tΠ الشعراء ٨٨ ٥٠٢,  öθ tƒ Ÿω ßì xΖ tƒ ×Α$ tΒ Ÿωuρ tβθ ãΖ t/  

⎯ ωÎ) ô الشعراء ٨٩ ٥٠٢,  tΒ ’sA r& ©!$# 5= ù= s)Î/ 5ΟŠ Ï= y™  

 (#θ الشعراء ٩٦ ٤٦٥,  ä9$ s% öΝèδ uρ $ pκ Ïù tβθ ßϑÅÁtFøƒs†  

$$!»   الشعراء ٩٧ ٤٦٥, ٤٥٢,  s? β Î) $ ¨Ζ ä. ’Å∀ s9 5≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7–Β  

 øŒ الشعراء ٩٨ ٤٦٥, ٤٥٢,  Î) Νä3ƒÈcθ |¡ èΣ Éb> u Î/ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $#  

 ÷β الشعراء ١٣٧ ٧٤٠,  Î) !#x‹≈ yδ ωÎ) ß, è= äz t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{$#   

$  الشعراء ١٣٨ ٧٤٠,  tΒuρ ß⎯ øtwΥ t⎦⎫ Î/¤‹ yè ßϑÎ/   

≅ ö الشعراء ٢٢١ ٥٣٦,  yδ öΝä3ã⁄ Îm;tΡ é& 4’n?tã ⎯ tΒ ãΑ ¨” t∴ s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9 $#  

 ãΑ الشعراء ٢٢٢ ٥٣٦,  ¨” t∴ s? 4’n?tã Èe≅ ä. >8$ ©ù r& 5ΟŠ ÏOr&  

 tβθ الشعراء ٢٢٣ ٥٣٦,  à)ù= ãƒ yì ôϑ¡¡9 $# öΝèδ ã nY ò2r& uρ šχθ ç/É‹≈ x.  

 y7̄Ρ النمل ٦ ١٧٤,  Î) uρ ‘ ¤)n= çGs9 šχ#u™ö à)ø9 $# ⎯ ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3xm AΟŠ Ï= tæ   

 (#ρ النمل ١٤ ٤٥٦,  ß‰ ys y_ uρ $ pκ Í5 !$ yγ÷FsΨs)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκ ß¦ àΡ r& $ Vϑù= àß #vθ è= ãæ uρ 4  



    ٨٣٧       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
$  tΑ النمل ٣٨ ٢٩١,  s% $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ (#àσn= yϑø9 $# öΝä3•ƒr& © É_‹Ï? ù'tƒ $ pκ Å−ö yè Î/  

$ tΑ النمل ٣٩ ٥٢٩, ٢٩١,  s% ×MƒÍ øÏã z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Åf ø9 $# O$ tΡ r& y7‹Ï?#u™ ⎯Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6s% β r& tΠθ à)s? ⎯ ÏΒ 

y7ÏΒ$ s)̈Β ( ’ÏoΤ Î) uρ Ïµ ø‹n= tã ;“ Èθ s)s9 ×⎦⎫ ÏΒr&  

$ tΑ النمل ٤٠ ٢٩٢-٢٩١,  s% “ Ï% ©!$# …çν y‰Ζ Ïã ÒΟ ù= Ïæ z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# O$ tΡ r& y7‹Ï?#u™ ⎯Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6s% 

β r& £‰ s? ö tƒ y7ø‹s9 Î) y7èù ö sÛ 4  

 š النمل ٥٢ ٢٣٨,  ù= ÏFsù öΝßγè?θ ã‹ç/ Oπ tƒÍρ% s{ $ yϑÎ/ (#ûθ ßϑn= sß 3 χÎ) ’Îû y7Ï9¨sŒ Zπ tƒUψ 

5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ßϑn= ÷è tƒ  

$  النمل ٥٣ ٢٣٨,  uΖ øŠpgΥr& uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ çΡ% Ÿ2uρ šχθ à)−Gtƒ  

⎯  النمل ٦٢ ٦٠٥,  ¨Βr& Ü=‹Åg ä† § sÜ ôÒßϑø9 $# #sŒ Î) çν% tæ yŠ ß#Ï± õ3tƒuρ u™ûθ ¡9 $#  

≅  النمل ٦٥ ٥٣٥,  è% ω ÞΟ n= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ |= ø‹tó ø9 $# ωÎ) ª!$# 4 

$ tΒuρ tβρ Þßê ô± o„ tβ$ §ƒr& šχθ èWyè ö7ãƒ  

 ,٧٢٥, ١٨٤, ١٧٩ ,
٧٣٥ 

 yì النمل ٨٨ ÷Ψß¹ «!$# ü“ Ï% ©!$# z⎯ s)ø? r& ¨≅ ä. >™ó© x« 4  

 ¨β القصص ٤ ٣٤٤, ٣١٢,  Î) šχöθ tãö Ïù Ÿξtã ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿ≅ yè y_ uρ $ yγn= ÷δ r& $ Yè u‹Ï©  

 ß‰ƒÍ القصص ٥ ٣١٢,  çΡ uρ β r& £⎯ ßϑ̄Ρ ’n?tã š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ àÏè ôÒçGó™ $# ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

öΝßγn= yè øg wΥuρ Zπ £ϑÍ← r& ãΝßγn= yè ôf tΡ uρ š⎥⎫ ÏOÍ‘¨uθ ø9 $#  

⎯ z القصص ٦ ٣١٢,  Åj3yϑçΡ uρ öΝçλm; ’Îû ÇÚö‘ F{$#  

$ tΑ القصص ٢٧ ٢٠٤,  s% þ’ÏoΤ Î) ß‰ƒÍ‘ é& ÷β r& y7ys Å3Ρ é& “ y‰ ÷n Î) ¢© tLuΖ ö/$# È⎦ ÷⎫ tG≈ yδ  

  Iωöθ القصص ٤٧ ٣٤٦,  s9 uρ β r& Νßγt6ŠÅÁè? 8π t7ŠÅÁ–Β $ yϑÎ/ ôMtΒ£‰ s% öΝÎγƒÏ‰ ÷ƒr& (#θ ä9θ à)u‹sù 

$ sΨ−/u‘ Iωöθ s9 |Mù= y™ ö‘ r& $ uΖ øŠs9 Î) Zωθ ß™ u‘  

 β القصص ٥٠ ٥٦١, ٥٥٩,  Î* sù óΟ ©9 (#θ ç7ŠÅf tFó¡ o„ y7s9 öΝn= ÷æ $$ sù $ yϑ̄Ρ r& šχθ ãè Î7−Ftƒ  

≈̄× y7Í القصص ٥٤ ٤٢٥,  s9 'ρ é& tβ öθ s? ÷σãƒ Νèδ u ô_ r& È⎦ ÷⎫ s? § ¨Β $ yϑÎ/ (#ρ ã y9|¹  

$  القصص ٥٩ ٧٤٣, ٣٢٧-٣٢٦,  tΒuρ tβ% x. y7š/u‘ y7Ï= ôγãΒ 3“ u à)ø9 $# 4© ®Lxm y] yè ö7tƒ þ’Îû $ yγÏiΒé& Zωθ ß™ u‘ 

(#θ è= ÷Gtƒ öΝÎγøŠn= tæ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ 4 $ tΒuρ $ ¨Ζ à2 ’Å5Ï= ôγãΒ #”u à)ø9 $# ωÎ) $ yγè= ÷δ r& uρ 

šχθ ßϑÏ=≈ sß  
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≅‘  القصص ٨٨ ٦٥٤-٦٥٣,  ä. >™ó© x« î7Ï9$ yδ ωÎ) …çµ yγô_ uρ  

$  العنكبوت ١٧ ٧٤٠, ٧٣٩, ٧٢٦,  yϑ̄Ρ Î) šχρ ß‰ ç7÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ YΖ≈ rO÷ρ r& šχθ à)è= øƒrBuρ % ¸3øù Î)  

$!  العنكبوت ٢٢ ٢٦٨,  tΒuρ Ο çFΡ r& š⎥⎪ Í“ Åf ÷è ßϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ ’Îû Ï™!$ yϑ¡¡9 $#  

←  öΝä3̈ΨÍ العنكبوت ٢٩ ٣١٣,  r& tβθ è? ù'tGs9 tΑ% y` Íh9 $# tβθ ãè sÜ ø)s? uρ Ÿ≅‹Î6¡¡9 $# šχθ è? ù's? uρ ’Îû 

ãΝä3ƒÏŠ$ tΡ u x6Ζ ßϑø9 $# (  

$   ˆξä3sù تالعنكبو ٤٠ ٥٩٤, ٢٣٨,  tΡ õ‹ s{ r& ⎯Ïµ Î6/Ρ x‹ Î/ ( Νßγ÷ΨÏϑsù ô⎯ ¨Β $ uΖ ù= y™ ö‘ r& Ïµ ø‹n= tã $ Y6Ï¹% tn 

Ο ßγ÷ΨÏΒuρ ô⎯ ¨Β çµ ø? x‹ s{ r& èπ ys øŠ¢Á9 $# 4  

 χÎ) nο العنكبوت ٤٥ ٤٠٨,  4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™!$ t± ós xø9 $# Í s3Ζ ßϑø9 $#uρ 3 ã ø.Ï% s!uρ 

«!$# ã y9ò2r& 3  

⎦  العنكبوت ٦٣ ٥٩٧,  Í.s!uρ Ο ßγtFø9 r'y™ ⎯ ¨Β tΑ ¨“ ¯Ρ š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# [™!$ tΒ $ uŠôm r'sù Ïµ Î/ 

uÚö‘ F{$# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ yγÏ? öθ tΒ £⎯ ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 È≅ è% ß‰ ôϑys ø9 $# ¬! 4  

( χÎ العنكبوت ٦٤ ٦٨٤,  uρ u‘#¤$! $# nο u ½z Fψ $# }‘ Îγs9 ãβ#uθ u‹utù:$# 4 öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ßϑn= ÷è tƒ  

 #sŒ كبوتالعن ٦٥ ٤٧٢,  Î* sù (#θ ç7Å2u‘ ’Îû Å7ù= àø9 $# (#âθ tãyŠ ©!$# t⎦⎫ ÅÁÏ= øƒèΧ çµ s9 t⎦⎪ Ïe$! $# $ £ϑn= sù 

öΝßγ9̄g wΥ ’n<Î) Îh y9ø9 $# #sŒ Î) öΝèδ tβθ ä.Î ô³ç„  

% z⎯ƒÏ العنكبوت ٦٩ ٦٨٦, ٢٣٥-٢٣٤,  ©!$#uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝåκ ¨] tƒÏ‰ ÷κ s] s9 $ uΖ n= ç7ß™ 4 ¨β Î) uρ ©!$# yì yϑs9 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑø9 $#  

‰ y الروم ٦ ٢٤٨,  ôãuρ «!$# ( Ÿω ß#Ï= øƒä† ª!$# …çν y‰ ôãuρ £⎯ Å3≈ s9 uρ u nY ò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω 
šχθ ßϑn= ÷è tƒ  

 ¢Ο الروم ١٠ ٢٤٢,  èO tβ% x. sπ t7É)≈ tã t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ä↔ ¯≈ y™ r& #“ r& ûθ ¡9 $# β r& (#θ ç/¤‹ Ÿ2 

ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# (#θ çΡ% x.uρ $ pκ Í5 šχρ â™Í“ ôγtGó¡ o„  

 öΝs9 الروم ١٣ ٥٨٦,  uρ ⎯ ä3tƒ Νßγ©9 ⎯ ÏiΒ óΟ ÎγÍ← !% x.u à° (#àσ̄≈ yè xä© (#θ çΡ% Ÿ2uρ öΝÎγÍ← !% x.u à³Î0 

š⎥⎪ Í Ï≈ Ÿ2  

  ßl الروم ١٩ ٢٧٤,  Í øƒä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏMÍh‹yϑø9 $# ßl Í øƒä† uρ |MÍh‹yϑø9 $# z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# Ä© ôv ä† uρ 

uÚö‘ F{$# y‰ ÷è t/ $ pκ ÌEöθ tΒ   
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&  …ã الروم ٢٦ ٣٩٧, ٣٦٤,  s!uρ ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ( @≅ à2 …ã& ©! tβθ çFÏΖ≈ s%  

 óΟ الروم ٣٠ ٢٤٤,  Ï% r'sù y7yγô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖ xm 4 |N u ôÜ Ïù «!$# © ÉL©9 $# u sÜ sù }¨$ ¨Ζ9 $# 

$ pκ ö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? È, ù= y⇐ Ï9 «!$#   

  #sŒ الروم ٣٣ ٣٩٦,  Î) uρ ¡§tΒ }¨$ ¨Ζ9 $# @ àÑ (#öθ tãyŠ Νåκ ®5u‘ t⎦⎫ Î7ÏΖ –Β Ïµ ø‹s9 Î) ¢Ο èO !#sŒ Î) 

Ο ßγs%#sŒ r& çµ ÷Ζ ÏiΒ ºπ uΗ ÷q u‘ #sŒ Î) ×,ƒÍ sù Νåκ ÷] ÏiΒ ôΜ ÎγÎn/u Î/ tβθ ä.Î ô³ç„  

$  لقمان ١٠ ٣٦٣,  sΨ÷Gu;/Ρ r'sù $ pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 8l ÷ρ y— AΟƒ Í x.  

≈›  #x لقمان ١١ ٦٩٩, ١١٦,  yδ ß, ù= yz «!$#   

  óΟ لقمان ٢٠ ٤١٤, ٢٣٢,  s9 r& (#÷ρ u s? ¨β r& ©!$# u ¤‚ y™ Νä3s9 $ ¨Β ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# x t7ó™ r& uρ öΝä3ø‹n= tæ …çµ yϑyè ÏΡ Zο u Îγ≈ sß Zπ uΖ ÏÛ$ t/uρ 3  

  óΟ لقمان ٣١ ٤٢٧,  s9 r& u s? ¨β r& y7ù= àø9 $# “ Í øg rB ’Îû Í ós t7ø9 $# ÏMyϑ÷è ÏΖ Î/ «!$# / ä3tƒÎ ã Ï9 ô⎯ ÏiΒ 

ÿ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ 4 ¨β Î) ’Îû y7Ï9¨sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$ ¬7|¹ 9‘θ ä3x©  

 ,٣٤٩, ١٨٤, ١٧٩ , 
٧٣٥, ٧٢٦ 

“ ü السجدة ٧ Ï% ©!$# z⎯ |¡ ôm r& ¨≅ ä. >™ó© x« …çµ s)n= yz (  

= Ÿξsù ãΝn السجدة ١٧ ٢٥٩,  ÷è s? Ó§øtΡ !$ ¨Β z’Å∀ ÷z é& Μ çλm; ⎯ ÏiΒ Ïο § è% &⎦ ã⎫ ôãr& L™!#u“ y_ $ yϑÎ/ 

(#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ  

⎯  السجدة ١٨ ٣٣٠, ٢٧٦,  yϑsù r& tβ% x. $ YΖ ÏΒ÷σãΒ ⎯ yϑx. šχ% x. $ Z)Å™$ sù 4 ω tβ…âθ tFó¡ o„  

$  السجدة ١٩ ٢٥٩-٢٥٨,  ¨Βr& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= ÏΗ xåuρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# öΝßγn= sù àM≈ ¨Ζ y_ 3“ uρ ù'yϑø9 $# 

Kωâ“ çΡ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ  

 ,٤٤٠, ٤٢٧, ٧٨ , 
٤٤١ 

$  السجدة ٢٤ sΨù= yè y_ uρ öΝåκ ÷] ÏΒ Zπ £ϑÍ← r& šχρ ß‰ ÷κ u‰ $ tΡ Íö∆ r'Î/ $ £ϑs9 (#ρ ã y9|¹ ( (#θ çΡ% Ÿ2uρ 

$ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ  

≅ ö األحزاب ٣ ١٤٢,  2uθ s? uρ ’n?tã «!$# 4 4‘ xŸ2uρ «!$$ Î/ Wξ‹Ï.uρ  

% tβ األحزاب ٣٨ ١١٦,  x.uρ ã øΒr& «!$# #Y‘ y‰ s% #·‘ρ ß‰ ø)̈Β   

⎪⎥  š األحزاب ٣٩ ٤٨٧,  Ï% ©!$# tβθ äó Ïk= t7ãƒ ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ «!$# …çµ tΡ öθ t± øƒs† uρ Ÿωuρ tβ öθ t± øƒs† 

#́‰ tn r& ωÎ) ©!$# 3  

$  األحزاب ٤١ ٥٦٥, ٤١٤,  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#ρ Þè0øŒ $# ©!$# #X ø.ÏŒ #[ ÏVx.  
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 çνθ األحزاب ٤٢ ٤١٤,  ßs Îm7y™ uρ Zο u õ3ç/ ¸ξ‹Ï¹ r& uρ  

⎯  األحزاب ٦٢ ٢٧٦,  s9 uρ y‰ Åg rB Ïπ ¨Ζ Ý¡ Ï9 «!$# WξƒÏ‰ ö7s?  

$  األحزاب ٧٠ ٢٣٥,  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ à)̈? $# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zωöθ s% #Y‰ƒÏ‰ y™  

 ôx األحزاب ٧١ ٢٣٥,  Ï= óÁãƒ öΝä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑôãr& ö Ïøó tƒuρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡ èŒ 3 ⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# 

…ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s)sù y—$ sù #·—öθ sù $ ¸ϑŠÏà tã  

 (#θ سبأ ١٩ ٤٢٦-٤٢٥,  ä9$ s)sù $ uΖ −/u‘ ô‰ Ïè≈ t/ t⎦ ÷⎫ t/ $ tΡ Í‘$ xó™ r& (#ûθ ßϑn= sßuρ öΝåκ |¦ àΡ r&  

 ,٤٧٤, ٤٧٣, ١٥٣ , 
٥٨٧ 

≅ È سبأ ٢٢ è% (#θ ããôŠ $# š⎥⎪ Ï% ©!$# Λ ä⎢ ôϑtãy— ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ( 4  

 ,٤٧٣, ١٥٤-١٥٣ ,
٥٨٧, ٥٨٤, ٥٣٩ 

 Ÿωuρ ßì سبأ ٢٣ xΖ s? èπ yè≈ x¤±9 $# ÿ…çν y‰ΨÏã ωÎ) ô⎯ yϑÏ9 šχÏŒ r& …çµ s9 4 #© ®Lxm #sŒ Î) 

tíÍh“ èù ⎯ tã óΟ ÎγÎ/θ è= è% (#θ ä9$ s% #sŒ$ tΒ tΑ$ s% öΝä3š/u‘ (   

 tΠ سبأ ٤٠ ٥١٤,  öθ tƒuρ öΝèδ ã à³øts† $ YèŠÏΗ sd §ΝèO ãΑθ à)tƒ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑù= Ï9 Ï™Iωàσ̄≈ yδ r& ö/ ä.$ §ƒÎ) 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tβρ ß‰ ç7÷è tƒ  

 (#θ سبأ ٤١ ٥١٤,  ä9$ s% y7sΨ≈ ys ö6ß™ |MΡ r& $ uΖ –ŠÏ9 uρ ⎯ ÏΒ ΝÎγÏΡρ ßŠ ( ö≅ t/ (#θ çΡ% x. tβρ ß‰ ç7÷è tƒ 

£⎯ Åf ø9 $# ( Νèδ ã nY ò2r& ΝÎκ Í5 tβθ ãΖ ÏΒ÷σ–Β  

$  فاطر ٢ ١٤٦,  ¨Β Ëx tGøtƒ ª!$# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 ⎯ ÏΒ 7π uΗ ÷q §‘ Ÿξsù y7Å¡ ôϑãΒ $ yγs9 (  

≅ ö فاطر ٣ ١٥٢,  yδ ô⎯ ÏΒ @, Ï=≈ yz ã ö xî «!$#  

⎯  فاطر ٨ ٥٧٥, ٥٦٣,  yϑsù r& t⎦ Éi⎪ ã— …çµ s9 â™ûθ ß™ ⎯Ï& Í# uΗ xå çν#u™u sù $ YΖ |¡ xm (  

“ ª!$#uρ ü فاطر ٩ ٣٧٨,  Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& yx≈ tƒÍh9 $# ã ÏWçFsù $ \/$ utx çµ≈ sΨø)Ý¡ sù 4’n<Î) 7$ s# t/ 

;MÍh‹̈Β $ uΖ ÷u‹ôm r'sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{$# y‰ ÷è t/ $ pκ ÌEöθ tΒ 4 y7Ï9¨x‹ x. â‘θ à± –Ψ9 $#  

 ¨β فاطر ٢٩ ١٢٢,  Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθ è= ÷Gtƒ |=≈ tGÏ. «!$# (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ à)xΡ r& uρ 

$ £ϑÏΒ öΝßγ≈ uΖ ø% y—u‘ #u Å  Zπ uŠÏΡ Ÿξtãuρ šχθ ã_ ö tƒ Zο u≈ pg ÏB ⎯ ©9 u‘θ ç7s?  

 óΟ فاطر ٣٠ ١٢٢,  ßγuŠÏjù uθ ã‹Ï9 öΝèδ u‘θ ã_ é& Νèδ y‰ƒÍ“ tƒuρ ⎯ ÏiΒ ÿ⎯Ï& Í# ôÒsù 4 …çµ ¯Ρ Î) Ö‘θ àxî 

Ö‘θ à6x©  

$  يس ٨ ١٩٧,  ¯Ρ Î) $ uΖ ù= yè y_ þ’Îû öΝÎγÉ)≈ sΨôãr& Wξ≈ n= øîr& }‘ Îγsù ’n<Î) Èβ$ s% øŒ F{$# Νßγsù 

tβθ ßs yϑø)–Β  
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$  يس ٩ ١٩٧,  uΖ ù= yè y_ uρ .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ öΝÎκ‰ Ï‰ ÷ƒr& #t‰ y™ ô⎯ ÏΒuρ óΟ ÎγÏù= yz #t‰ y™ 

öΝßγ≈ sΨøŠt± øîr'sù ôΜ ßγsù Ÿω tβρ ã ÅÇö7ãƒ  

= Ü يس ١٢ ٢٢٣,  çGò6tΡ uρ $ tΒ (#θ ãΒ£‰ s% öΝèδ u≈ rO#u™uρ  

 ß§ôϑ¤±9 يس ٣٨ ٣٦٦,  $#uρ “ Í øg rB 9h s)tGó¡ ßϑÏ9 $ yγ©9 4 y7Ï9¨sŒ ãƒÏ‰ ø)s? Í“ƒÍ•yè ø9 $# 

ÉΟŠ Ï= yè ø9 $#  

 #sŒ يس ٤٧ ٧٠١,  Î) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝçλm; (#θ à)ÏΡ r& $ £ϑÏΒ â/ ä3s% y—u‘ ª!$# tΑ$ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xŸ2 

t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#ûθ ãΖ tΒ#u™ ãΝÏè ôÜ çΡ r& ⎯ tΒ öθ ©9 â™!$ t± o„ ª!$# ÿ…çµ yϑyè ôÛr&  

  óΟ يس ٦٠ ٥١٤,  s9 r& ô‰ yγôãr& öΝä3ø‹s9 Î) û© É_t6≈ tƒ tΠ yŠ#u™ χr& ω (#ρ ß‰ ç7÷è s? z⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# ( 

…çµ ¯Ρ Î) öΝä3s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7–Β  

$!  يس ٨٢ ١١٦,  yϑ̄Ρ Î) ÿ…çν ã øΒr& !#sŒ Î) yŠ#u‘ r& $ ¸↔ ø‹x© β r& tΑθ à)tƒ …çµ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3uŠsù  

$   الصافات ٦ ٥٤٠,  ¯Ρ Î) $ ¨Ζ §ƒy— u™!$ uΚ¡¡9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# >π uΖƒ Í“ Î/ É= Ï.#uθ s3ø9 $#  

$  الصافات ٧ ٥٤١,  Zà øÏm uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 9⎯≈ sÜ ø‹x© 7Š Í‘$ ¨Β  

 ω tβθ الصافات ٨ ٥٤١,  ãè £ϑ¡¡ o„ ’n<Î) Z∼yϑø9 $# 4’n?ôãF{$# tβθ èù x‹ ø)ãƒuρ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 5= ÏΡ% y`  

 #Y‘θ الصافات ٩ ٥٤١,  ãm ßŠ ( öΝçλm;uρ Ò>#x‹ tã ë= Ï¹#uρ  

⎯ ωÎ) ô الصافات ١٠ ٥٤١,  tΒ y#ÏÜ yz sπ xôÜ sƒù:$# …çµ yè t7ø? r'sù Ò>$ pκ Å− Ò= Ï%$ rO  

  øŒ الصافات ٨٥ ٣١٤,  Î) tΑ$ s% Ïµ‹Î/{ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% uρ #sŒ$ tΒ tβρ ß‰ ç7÷è s?   

%   الصافات ٨٦ ٣١٤,  ¸3øÍ← r& Zπ yγÏ9#u™ tβρ ßŠ «!$# tβρ ß‰ƒÍ è?   

$  الصافات ٨٧ ٣١٤,  yϑsù / ä3‘Ζ sß Éb> u Î/ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $#  

$  tΑ الصافات ٩٥ ٣١٤,  s% tβρ ß‰ ç7÷è s? r& $ tΒ tβθ çGÅs ÷Ψs?  

/  ª!$#uρ ö الصافات ٩٦ ٣١٤, ٢٢٣,  ä3s)n= s{ $ tΒuρ tβθ è= yϑ÷è s?  

$!   الصافات ١٠٣ ٣٤٠,  £ϑn= sù $ yϑn= ó™ r& …ã& ©# s? uρ È⎦⎫ Î7yf ù= Ï9  

≈ çµ الصافات ١٠٤ ٣٤٠,  sΨ÷ƒy‰≈ tΡ uρ β r& ÞΟŠ Ïδ¨u ö/Î* ¯≈ tƒ  

‰ ô الصافات ١٠٥ ٣٤٠,  s% |Mø% £‰ |¹ !$ tƒö™”9 $# 4 $ ¯Ρ Î) y7Ï9¨x‹ x. “ Í“ øg wΥ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑø9 $#  

≈› χÎ) #x الصافات ١٠٦ ٣٤٠,  yδ uθ çλm; (#àσ̄≈ n= t7ø9 $# ß⎦⎫ Î7ßϑø9 $#  

≅  Ÿ ص ٥ ٤٦٤,  yè y_ r& sπ oλÎ;Fψ $# $ Yγ≈ s9 Î) #́‰ Ïn¨uρ ( ¨β Î) #x‹≈ yδ í™ó© y´ s9 Ò>$ yf ãã  



    ٨٤٢       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 (#θ ص ١٠ ١٩, ١٨,  à)s? ö z ù= sù ’Îû É=≈ t6ó™ F{$#  

$   ص ١٨ ٣٦٨, ٣٦٥,  ¯Ρ Î) $ tΡ ö ¤‚ y™ tΑ$ t7Åg ù:$# …çµ yè tΒ z⎯ ós Îm7|¡ ç„ Äc© Å´ yè ø9 $$ Î/ É−#u õ° M} $#uρ  

 u ص ١٩ ٣٦٨,  ö ©Ü9 $#uρ Zο u‘θ à± øtxΧ ( @≅ ä. ÿ…ã& ©! Ò>#̈ρ r&  

≈‰ ßŠ…ãρ#y ص ٢٦ ٥٥٩,  tƒ $ ¯Ρ Î) y7≈ sΨù= yè y_ Zπ x‹Ï= yz ’Îû ÇÚö‘ F{$# Λ äl÷n $$ sù t⎦ ÷⎫ t/ 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# Èd, utù:$$ Î/ Ÿωuρ Æì Î7®Ks? 3“ uθ yγø9 $#  

 ôΘ ص ٢٨ ٣٣١, ٣٣٠,  r& ã≅ yè øg wΥ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# t⎦⎪ Ï‰ Å¡ øßϑø9 $% x. 

’Îû ÇÚö‘ F{$# ôΘ r& ã≅ yè øg wΥ t⎦⎫ É)−Gßϑø9 $# Í‘$ ¤f àø9 $% x.  

≈= ë ص ٢٩ ٦٩١,  tGÏ. çµ≈ sΨø9 u“Ρ r& y7ø‹s9 Î) Ô8u≈ t6ãΒ (#ÿρ ã −/£‰ u‹Ïj9 ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ u ª.x‹ tFuŠÏ9 uρ (#θ ä9 'ρ é& 

É=≈ t6ø9 F{$#  

 zΝ÷è ص ٣٠ ٣٩٨,  ÏΡ ß‰ ö7yè ø9 $# ( ÿ…çµ ¯Ρ Î) ë>#̈ρ r&  

 ö ص ٤٥ ٤٢٣, ٣٩٨,  ä.øŒ $#uρ !$ tΡ y‰≈ t7Ïã tΛ⎧ Ïδ¨u ö/Î) t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à)÷è tƒuρ  

$ tΑ ص ٧٥ ١٦٤,  s% ß§ŠÏ= ö/Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑÏ9 àMø)n= yz £“ y‰ u‹Î/   

∴” ã≅ƒÍ الزمر ١ ١٧٤,  s? É=≈ tGÅ3ø9 $# z⎯ ÏΒ «!$# Í“ƒÍ“ yè ø9 $# ÉΟ‹Å3utù:$#  

$!  الزمر ٢ ٣٩٠,  ¯Ρ Î) !$ uΖ ø9 u“Ρ r& y7ø‹s9 Î) |=≈ tFÅ6ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ Ï‰ ç7ôã$$ sù ©!$# $ TÁÏ= øƒèΧ çµ ©9 

š⎥⎪ Ïe$! $#  

⎪⎥ š الزمر ٣ ٥٨٥, ٤٦٤,  Ï% ©!$#uρ (#ρ ä‹ sƒªB$# ∅ ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ u™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& $ tΒ öΝèδ ß‰ ç6÷è tΡ ωÎ) 

!$ tΡθ ç/Íh s)ã‹Ï9 ’n<Î) «!$# #’s∀ ø9 ã—   

 β الزمر ٧ ٢٦٢,  Î) (#ρ ã àõ3s? χÎ* sù ©!$# ;© É_xî öΝä3Ζ tã ( Ÿωuρ 4© yÌö tƒ Ïν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 

u øä3ø9 $# ( β Î) uρ (#ρ ã ä3ô± n@ çµ |Ê ö tƒ öΝä3s9  

  * #sŒ الزمر ٨ ٣٩٦,  Î) uρ ¡§tΒ z⎯≈ |¡ΣM} $# @ àÑ $ tãyŠ …çµ −/u‘ $ ·7ÏΖ ãΒ Ïµ ø‹s9 Î)   

$  الزمر ١٠ ٤٢٥,  yϑ̄Ρ Î) ’̄û uθ ãƒ tβρ ã É9≈ ¢Á9 $# Νèδ u ô_ r& Î ö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm  

  }§øŠs9 الزمر ٣٦ ١٤٤,  r& ª!$# >∃$ s3Î/ …çν y‰ ö6tã ( y7tΡθ èù Ècθ sƒä† uρ š⎥⎪ Ï% ©!$$ Î/ ⎯ ÏΒ 

⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ 4 ⎯ tΒuρ È≅ Ï= ôÒãƒ ª!$# $ yϑsù …çµ s9 ô⎯ ÏΒ 7Š$ yδ  

⎦    الزمر ٣٨ ٤٦٤, ١٤٧, ١٤٤,  Í.s!uρ Ο ßγtFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t, n= yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ  ∅ ä9θ à)u‹s9 

ª!$# 4   



    ٨٤٣       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 ÏΘ الزمر ٤٣ ٥٨٦,  r& (#ρ ä‹ sƒªB$# ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# u™!$ yè xä© 4 ö≅ è% öθ s9 uρ r& (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω 

tβθ ä3Ï= ôϑtƒ $ Z↔ ø‹x© Ÿωuρ šχθ è= É)÷è tƒ  

$  الزمر ٥١ ٢٦٨,  tΒuρ Νèδ t⎦⎪ Í“ Åf ÷è ßϑÎ/  

≅ * ö الزمر ٥٣ ٢٥٥,  è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ èù u ó r& #’n?tã öΝÎγÅ¡ àΡ r& Ÿω (#θ äÜ uΖ ø)s? 

⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q §‘ «!$# 4   

‘  الزمر ٦١ ٩٧,  Ådf uΖ ãƒuρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#öθ s)̈? $# óΟ ÎγÏ? y—$ xyϑÎ/   

,  ª!$# ß الزمر ٦٢ ١٨٥,  Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« (   

 ãΝèδ غافر ٢١ ٢٣٨,  x‹ s{ r'sù ª!$# öΝÎκ Í5θ çΡ ä‹ Î/ $ tΒuρ tβ% x. Νßγs9 z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯ ÏΒ 5−#uρ  

 ,٢١, ٢٠, ١٩, ١٧ , 
٤٥٦ 

$  tΑ غافر ٣٦ s% uρ    ãβ öθ tãö Ïù ß⎯≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ È⎦ ø⌠ $# ’Í< % [n ö |À þ’Ìj?yè ©9 à è= ö/r& 

|=≈ t7ó™ F{$#   

 ,٢١, ٢٠, ١٩, ١٧ ,
٤٥٦ 

≈=|  غافر ٣٧ t7ó™ r& ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# yì Ï= ©Ûr'sù #’n<Î) Ïµ≈ s9 Î) 4© y›θ ãΒ ’ÏoΤ Î) uρ …çµ ‘Ζ àß{ 

$ \/É‹≈ Ÿ2 4  

$  غافر ٥١ ٢٧٢,  ¯Ρ Î) ã ÝÇΖ sΨs9 $ sΨn= ß™ â‘ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ ’Îû Ïο 4θ uŠutù:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $#   

  ö غافر ٥٥ ٤٢٧,  É9ô¹ $$ sù χÎ) y‰ ôãuρ «!$# A, xm ö Ïøó tGó™ $#uρ y7Î7/Ρ s% Ï! ôx Îm7y™ uρ 

Ï‰ ôϑut¿2 y7În/u‘ Äc© Å´ yè ø9 $$ Î/ Í≈ x6ö/M} $#uρ  

$  tΑ غافر ٦٠ ٥٨٣, ٣٨٧,  s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ÏΤθ ããôŠ $# ó= Åf tGó™ r& öΝä3s9   

≅ ö فصلت ٦ ٣١٦,  è% !$ yϑ̄Ρ Î) O$ tΡ r& Ö |³o0 ö/ ä3è= ÷WÏiΒ #© yrθ ãƒ ¥’n<Î) !$ yϑ̄Ρ r& ö/ ä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó  

⎪⎦ t فصلت ٧ ٣١٦,  Ï% ©!$# Ÿω tβθ è? ÷σãƒ nο 4θ Ÿ2̈“9 $#  

“ y7Ï9¨sŒ â™!#u فصلت ٢٨ ٢٥٩,  y_ Ï™!#y‰ ôãr& «!$# â‘$ ¨Ψ9 $# ( öΝçλm; $ pκ Ïù â‘#yŠ Ï$ ù# èƒù:$# ( L™!#u“ y_ 

$ oÿ Ï3 (#θ çΡ% x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβρ ß‰ ys øg s†  

⎯ ô فصلت ٣٣ ٥٦٥,  tΒuρ ß⎯ |¡ ôm r& Zωöθ s% ⎯ £ϑÏiΒ !% tæ yŠ ’n<Î) «!$#  

“  Ÿωuρ فصلت ٣٤ ٤٤٤,  Èθ tGó¡ n@ èπ sΨ|¡ utù:$# Ÿωuρ èπ y∞ÍhŠ¡¡9 $# 4 ôì sù ôŠ $# © ÉL©9 $$ Î/ }‘ Ïδ   

$  فصلت ٣٥ ٤٤٤, ٤٢٦,  tΒuρ !$ yγ9¤)n= ãƒ ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã y9|¹ $ tΒuρ !$ yγ8 ¤)n= ãƒ ωÎ) ρ èŒ >eáxm 

5ΟŠ Ïà tã  

⎯ ô فصلت ٤٦ ٢٦٢,  ¨Β Ÿ≅ ÏΗ xå $ [s Ï=≈ |¹ ⎯Ïµ Å¡ øuΖ Ï= sù ( ô⎯ tΒuρ u™!$ y™ r& $ yγøŠn= yè sù  



    ٨٤٤       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 óΟ فصلت ٥٣ ١٧٩,  ÎγƒÎ ß∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ ’Îû É−$ sù Fψ $# þ’Îû uρ öΝÎκ Å¦ àΡ r& 4© ®Lxm t⎦ ¨⎫ t7oKtƒ öΝßγs9 

çµ ¯Ρ r& ‘, utù:$#   

 Ïµ الشورى ١٠ ١٣٨,  ø‹n= tã àMù= 2uθ s? Ïµ ø‹s9 Î) uρ Ü=ŠÏΡ é&  

 }§øŠs9 ⎯Ïµ الشورى ١١ ١٦٢,  Ï= ÷WÏϑx. Ö™ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ã ÅÁt7ø9 $#  

⎯  الشورى ٢٠ ٤٧٨, ٤٠١, ٢٠٨,  tΒ šχ% x. ß‰ƒÍ ãƒ y ö̂ xm Ïο u ½z Fψ $# ôŠ Í“ tΡ …çµ s9 ’Îû ⎯Ïµ ÏOö xm ( ⎯ tΒuρ 

šχ% x. ß‰ƒÍ ãƒ y ö̂ xm $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# ⎯Ïµ Ï? ÷σçΡ $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒuρ …çµ s9 ’Îû Ïο u ½z Fψ $# 

⎯ ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ  

 ÷Π الشورى ٢١ ٥٥٢, ٣٩١,  r& óΟ ßγs9 (#àσ̄≈ Ÿ2u à° (#θ ããu Ÿ° Ο ßγs9 z⎯ ÏiΒ É⎥⎪ Ïe$! $# $ tΒ öΝs9 .β sŒ ù'tƒ 

Ïµ Î/ ª!$#   

 ÷Π الشورى ٢٤ ٢٧٨,  r& tβθ ä9θ à)tƒ 3“ u yI øù $# ’n?tã «!$# $ \/É‹ x. ( β Î* sù Î* t± o„ ª!$# óΟ ÏFøƒs† 4’n?tã 

y7Î7ù= s% 3  

$!   الشورى ٣٠ ٢٣٩,  tΒuρ Νà6t7≈ |¹ r& ⎯ ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ–Β $ yϑÎ6sù ôMt6|¡ x. ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θ à÷è tƒuρ 

⎯ tã 9 ÏWx.  

⎯ ô الشورى ٣٢ ٤٢٦,  ÏΒuρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ Í‘#uθ pg ù:$# ’Îû Í ós t7ø9 $# ÉΟ≈ n= ôãF{$% x.  

 β الشورى ٣٣ ٤٢٦,  Î) ù't± o„ Ç⎯ Å3ó¡ ç„ yxƒÍh9 $# z⎯ ù= n= øà uŠsù y‰ Ï.#uρ u‘ 4‘ n= tã ÿ⎯Ïν Í ôγsß 4  

 y7̄Ρ الشورى ٥٢ ٩٨,  Î) uρ ü“ Ï‰ ÷κ yJ s9 4’n<Î) 7Þ¨u ÅÀ 5ΟŠ É)tGó¡ –Β   

 (#θ الزخرف ٢٠ ٧٠٢-٧٠١,  ä9$ s% uρ öθ s9 u™!$ x© ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# $ tΒ Νßγ≈ tΡ ô‰ t7tã 3 $ ¨Β Νßγs9 y7Ï9¨x‹ Î/   

⎯  الزخرف ٣٦ ٦٩٣, ٥٦٣, ٥٠٩,  tΒuρ ß·÷è tƒ ⎯ tã Í ø.ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ôÙ Íh‹s)çΡ …çµ s9 $ YΖ≈ sÜ ø‹x© uθ ßγsù …çµ s9 

Ö⎯ƒÍ s%  

 öΝåκ الزخرف ٣٧ ٥٦٣,  ®ΞÎ) uρ öΝåκ tΞρ ‘‰ ÝÁu‹s9 Ç⎯ tã È≅‹Î6¡¡9 $# tβθ ç7|¡ øts† uρ Νåκ ®Ξr& tβρ ß‰ tGôγ–Β  

 ÷β الزخرف ٥٩ ٣٨٦,  Î) uθ èδ ωÎ) î‰ ö7tã $ uΖ ôϑyè ÷Ρ r& Ïµ ø‹n= tã çµ≈ sΨù= yè y_ uρ WξsWtΒ   

$ ÏŠ الزخرف ٦٨ ٣٩٨-٣٩٧,  t7Ïè≈ tƒ Ÿω î∃ öθ yz â/ ä3ø‹n= tæ tΠ öθ u‹ø9 $# Iωuρ óΟ çFΡ r& šχθ çΡ u“ øtrB  

 tΠ الدخان ١٠ ٥٤١,  öθ tƒ ’ÏA ù's? â™!$ yϑ¡¡9 $# 5β% s{ ß‰ Î/ &⎦⎫ Î7–Β  

$  الدخان ٣٨ ١٧٦,  tΒuρ $ sΨø)n= yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒuρ $ yϑåκ s] ÷t/ t⎦⎫ Î6Ïè≈ s9  

$  الدخان ٣٩ ١٧٦,  tΒ !$ yϑßγ≈ sΨø)n= yz ωÎ) Èd, ys ø9 $$ Î/   



    ٨٤٥       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
$!  اجلاثية ٥ ٩٣,  tΒuρ tΑ u“Ρ r& ª!$# z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ 5− ø—Íh‘ $ uŠôm r'sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{$# y‰ ÷è t/ 

$ pκ ÌEöθ tΒ   

 u اجلاثية ١٣ ٢٣٢-٢٣١,  ¤‚ y™ uρ / ä3s9 $ ¨Β ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗ sd çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 

¨β Î) ’Îû y7Ï9¨sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 šχρ ã ©3xtGtƒ   

≈› #x اجلاثية ٢٠ ٦٩٢,  yδ ã È∝̄≈ |Át/ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “ Y‰ èδ uρ ×π yϑôm u‘ uρ 5Θ öθ s)Ïj9 šχθ ãΨÏ%θ ãƒ  

  ÷Π اجلاثية ٢١ ٣٣١-٣٣٠,  r& |= Å¡ xm t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãm u yI ô_ $# ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9 $# β r& óΟ ßγn= yè øg ªΥ t⎦⎪ Ï% ©!$% x. 

(#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# [™!#uθ y™ ôΜ èδ$ u‹øt¤Χ öΝåκ èE$ yϑtΒuρ 4  

  |M÷ƒu™u اجلاثية ٢٣ ٥٦٢-٥٦١,  sù r& Ç⎯ tΒ x‹ sƒªB$# …çµ yγ≈ s9 Î) çµ1uθ yδ ã& ©# |Ê r& uρ ª!$# 4’n?tã 5Ο ù= Ïæ  

≅ ö األحقاف ٩ ٥٤٦,  è% $ tΒ àMΖ ä. % Yæ ô‰ Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ß™ ”9 $#  

 tΠ األحقاف ٢٠ ٢٦٠-٢٥٩,  öθ tƒuρ ÞÚu ÷è ãƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. ’n?tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ÷Λ ä⎢ ö7yδ øŒ r& óΟ ä3ÏG≈ t6Íh‹sÛ ’Îû 

â/ ä3Ï?$ uŠxm $ u‹÷Ρ ‘‰9 $#  

  ã األحقاف ٢٥ ٣٦٢,  ÏiΒy‰ è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« Í øΒr'Î/ $ pκ Íh5u‘  

$!    حممد ١٥ ٦٥٢-٦٥١,  pκ Ïù Ö≈ pκ ÷Ξr& ⎯ ÏiΒ >™!$ ¨Β Î ö xî 9⎯ Å™#u™ Ö≈ pκ ÷Ξr& uρ ⎯ ÏiΒ &⎦ t⎤ ©9 óΟ ©9 ö £ tó tGtƒ 

…çµ ßϑ÷è sÛ Ö≈ pκ ÷Ξr& uρ ô⎯ ÏiΒ 9 ÷Η s~ ;ο ©% ©! t⎦⎫ Î/Í≈ ¤±= Ïj9  

⎪⎦ t حممد ١٧ ٦٩٢, ٥٧٤, ٢٣٦,  Ï% ©!$#uρ (#÷ρ y‰ tG÷δ $# óΟ èδ yŠ#y— “ Y‰ èδ öΝßγ9s?#u™uρ óΟ ßγ1uθ ø)s?  

(  χÎ حممد ٣٨ ٧٨١,  uρ (#öθ ©9 uθ tGs? öΑ Ï‰ ö7tFó¡ o„ $ ·Βöθ s% öΝä.u ö xî ¢Ο èO Ÿω (#ûθ çΡθ ä3tƒ 

/ ä3n=≈ sVøΒr&   

© ª!$#uρ  حممد ٣٨ ٤٥٩,  É_tó ø9 $# ÞΟ çFΡ r& uρ â™!#u s)àø9 $# 4  

$  الفتح ١ ٢٣٦,  ¯Ρ Î) $ sΨós tFsù y7s9 $ [s ÷Gsù $ YΖÎ7–Β  

 u الفتح ٢ ٢٣٦,  Ïøó u‹Ïj9 y7s9 ª!$# $ tΒ tΠ £‰ s)s? ⎯ ÏΒ y7Î7/Ρ sŒ $ tΒuρ u ¨z r's? ¢Ο ÏFãƒuρ 

…çµ tFyϑ÷è ÏΡ  

 x8u الفتح ٣ ٢٣٦,  ÝÁΖ tƒuρ ª!$# #¶ óÇtΡ #¹“ƒÍ•tã  

‰  ãΝä.y الفتح ٢٠ ١٩٨,  tãuρ ª!$# zΟ ÏΡ$ tó tΒ Zο u ÏVŸ2 $ pκ tΞρ ä‹ è{ ù's? Ÿ≅ ¤f yè sù öΝä3s9 

⎯Ïν É‹≈ yδ  

“ 3 الفتح ٢١ ١٩٨,  u ÷z é& uρ óΟ s9 (#ρ â‘ Ï‰ ø)s? $ pκ ö n= tæ  



    ٨٤٦       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
⎯£  احلجرات ٧ ٢٣٤-٢٣٣,  Å3≈ s9 uρ ©!$# |= ¬7xm ãΝä3ø‹s9 Î) z⎯≈ yϑƒM} $# …çµ uΖ §ƒy—uρ ’Îû ö/ ä3Î/θ è= è%  

⎯  WξôÒsù z احلجرات ٨ ٢٣٤,  ÏiΒ «!$# Zπ yϑ÷è ÏΡ uρ  

$  ق ٩ ١٧٢,  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# [™!$ tΒ % Z.u≈ t6–Β $ uΖ ÷Gu;/Ρ r'sù ⎯Ïµ Î/ ;M≈ ¨Ζ y_ ¡= xm uρ 

Ï‰ŠÅÁutù:$#  

≅ Ÿ ق ١٠ ١٧٢,  ÷‚ ¨Ζ9 $#uρ ;M≈ s)Å™$ t/ $ oλ°; Óì ù= sÛ Ó‰‹ÅÒ̄Ρ   

$  ق ١١ ١٧٢,  ]% ø—Íh‘ ÏŠ$ t6Ïè ù= Ïj9 ( $ uΖ ÷u‹ôm r& uρ ⎯Ïµ Î/ Zο t$ ù# t/ $ \Gø‹̈Β   

$   ق ٢٤ ٤٦٤,  u‹É)ø9 r& ’Îû tΛ ©⎝ yγy_ ¨≅ ä. A‘$ ¤Ÿ2 7‰ŠÏΖ tã  

“  ق ٢٦ ٤٦٤,  Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ yì tΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) u yz#u™ çν$ u‹É)ø9 r'sù ’Îû É>#x‹ yè ø9 $# 

Ï‰ƒÏ‰ ¤±9 $#  

$  tΑ ق ٢٨ ٢٤٩,  s% Ÿω (#θ ßϑÅÁtGøƒrB £“ t$ s! ô‰ s% uρ àMøΒ£‰ s% / ä3ø‹s9 Î) Ï‰‹Ïãuθ ø9 $$ Î/   

$   ق ٢٩ ٢٤٩,  tΒ ãΑ £‰ t7ãƒ ãΑ öθ s)ø9 $# £“ t$ s! !$ tΒuρ O$ tΡ r& 5Ο≈ ¯= sà Î/ Ï‰‹Î7yè ù= Ïj9  

≈  ÏM الذاريات ٢ ٣٦٢,  n= Ïϑ≈ utù:$$ sù #X ø% Íρ  

 þ’Îû الذاريات ٢١ ١٠٧,  uρ ö/ ä3Å¡ àΡ r& 4 Ÿξsù r& tβρ ã ÅÇö7è?  

⎯  الذاريات ٤٩ ٣٧٤, ١٥٣,  ÏΒuρ Èe≅ à2 >™ó© x« $ sΨø)n= yz È⎦ ÷⎫ y` ÷ρ y— ö/ ä3̄= yè s9 tβρ ã ª.x‹ s?  

$   الذاريات ٥٦ ٣٨٦, ١٨٣, ٩٦,  tΒuρ àMø)n= yz £⎯ Åg ù:$# }§Ρ M} $#uρ ωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9  

⎪⎦ t الطور ٢١ ٩٧,  Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ öΝåκ ÷J yè t7̈? $#uρ Νåκ çJ §ƒÍh‘ èŒ ?⎯≈ yϑƒÎ* Î/ $ uΖ ø)utù:r& öΝÎκ Í5 öΝåκ yJ §ƒÍh‘ èŒ 

!$ tΒuρ Νßγ≈ sΨ÷Gs9 r& ô⎯ ÏiΒ Ο ÎγÏ= uΗ xå ⎯ ÏiΒ &™ó© x« 4   

 (#θ الطور ٣٤ ٢٧٥-٢٧٤,  è? ù'u‹ù= sù ;]ƒÏ‰ ut¿2 ÿ⎯Ï& Í# ÷WÏiΒ β Î) (#θ çΡ% x. š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹  

  ÷Π الطور ٣٥ ٧٧٩,  r& (#θ à)Ï= äz ô⎯ ÏΒ Î ö xî >™ó© x« ÷Π r& ãΝèδ šχθ à)Ï=≈ y‚ ø9 $#   

  ö الطور ٤٨ ٤٣٥, ٤٢٤,  É9ô¹ $#uρ È/ õ3ß⇔ Ï9 y7În/u‘ y7̄Ρ Î* sù $ sΨÏ⊥ ãŠôãr'Î/ ( ôx Îm7y™ uρ Ï‰ ÷Κut¿2 y7În/u‘ 

t⎦⎫ Ïm ãΠθ à)s?  

  ÉΟ النجم ١ ٤٢٣,  ôf ¨Ψ9 $#uρ #sŒ Î) 3“ uθ yδ  

$   النجم ٢ ٤٢٣,  tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3ç7Ïm$ |¹ $ tΒuρ 3“ uθ xî  

$  النجم ٣ ٩٩,  tΒuρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλù;$#  

 ÷β النجم ٤ ٩٩,  Î) uθ èδ ωÎ) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ  
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 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
©#  النجم ١٠ ٣٩٨, ٣٨٧,  yr ÷ρ r'sù 4’n<Î) ⎯Ïν Ï‰ ö6tã !$ tΒ 4© yr ÷ρ r&  

‰ ô النجم ١٨ ٣٠٠,  s)s9 3“ r& u‘ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ#u™ Ïµ În/u‘ #“ u ö9ä3ø9 $#  

  β النجم ٢٣ ٥٦١,  Î) tβθ ãè Î7−Ftƒ ωÎ) £⎯ ©à9 $# $ tΒuρ “ uθ ôγs? ß§àΡ F{$# ( ô‰ s)s9 uρ Νèδ u™!% y` 

⎯ ÏiΒ ãΝÎκ Íh5§‘ #“ y‰ çλù;$#  

/  النجم ٢٦ ٥٨٧, ٥٨٤,  x.uρ ⎯ ÏiΒ 77n= ¨Β ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω © É_øó è? öΝåκ çJ yè≈ xx© $ ¸↔ ø‹x© ωÎ) 

.⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& tβ sŒ ù'tƒ ª!$# ⎯ yϑÏ9 â™!$ t± o„ #© yÌö tƒuρ  

 8π القمر ٥ ١٧٤,  yϑò6Ïm ×π tó Ï=≈ t/   

≅‘  الرمحن ٢٦ ٦٥٤,  ä. ô⎯ tΒ $ pκ ö n= tæ 5β$ sù  

 4’s+ö7tƒuρ çµ الرمحن ٢٧  ٦٥٤, ١٦٤,  ô_ uρ y7În/u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pg ù:$# ÏΘ#u ø.M} $#uρ  

 yx احلديد ١ ٣٦٥,  ¬7y™ ¬! $ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ( uθ èδ uρ â“ƒÍ•yè ø9 $# ãΛ⎧ Å3utù:$#  

 uθ احلديد ٤ ١٦٩, ١٦٦,  èδ “ Ï% ©!$# t, n= yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$ §ƒr& §ΝèO 

3“ uθ tGó™ $# ’n?tã Ä¸ óyê ø9 $#   

$!  احلديد ٢٢ ١٧٥,  tΒ z>$ |¹ r& ⎯ ÏΒ 7π t6ŠÅÁ–Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ þ’Îû öΝä3Å¡ àΡ r& ωÎ) ’Îû 

5=≈ tGÅ2 ⎯ ÏiΒ È≅ ö6s% β r& !$ yδ r& u ö9̄Ρ 4  

 ŸξøŠs3Ïj9 (#öθ احلديد ٢٣ ١٧٥,  y™ ù's? 4’n?tã $ tΒ öΝä3s?$ sù Ÿωuρ (#θ ãm u øs? !$ yϑÎ/ öΝà69s?#u™  

$  احلديد ٢٨ ٥٧٤, ٢٣٦-٢٣٥,  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ à)̈? $# ©!$# (#θ ãΖ ÏΒ#u™uρ ⎯Ï& Ï!θ ß™ u Î/ öΝä3Ï? ÷σãƒ 

È⎦ ÷,s# øÏ. ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏGyϑôm §‘ ≅ yè øg s† uρ öΝà6©9 #Y‘θ çΡ tβθ à± ôϑs? ⎯Ïµ Î/ ö Ïøó tƒuρ 

öΝä3s9 4  

$  ãΠ اادلة ٤ ١٩٤,  u‹ÅÁsù È⎦ ø⎪ u öηx© È⎦ ÷⎫ yè Î/$ tGtFãΒ ⎯ ÏΒ È≅ ö6s% β r& $ ¢™ !$ yϑtFtƒ ( ⎯ yϑsù óΟ ©9 

ôì ÏÜ tGó¡ o„ ãΠ$ yè ôÛÎ* sù t⎦⎫ ÏnGÅ™ $ YΖŠ Å3ó¡ ÏΒ  

‰  ω ß اادلة ٢٢ ٤١١-٤١٠,  Åg rB $ YΒöθ s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Í ½z Fψ $# šχρ –Š !#uθ ãƒ 

ô⎯ tΒ ¨Š !$ xm ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ  

 yx احلشر ١ ٣٦٥,  ¬7y™ ¬! $ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( uθ èδ uρ â“ƒÍ“ yè ø9 $# 

ÞΟŠ Å3utù:$#   

$!  احلشر ٧ ١٧٥, ٩٩,  ¨Β u™!$ sù r& ª!$# 4’n?tã ⎯Ï& Ï!θ ß™ u‘ ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& 3“ u à)ø9 $#  



    ٨٤٨       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
“ Ÿω ü احلشر ٢٠ ٢٧٦,  Èθ tGó¡ o„ Ü=≈ utõ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# Ü=≈ utõ¾ r& uρ Ïπ ¨Ψyf ø9 $# 4 Ü=≈ ys ô¹ r& 

Ïπ ¨Ψyf ø9 $# ãΝèδ tβρ â“ Í← !$ xø9 $#  

  öθ احلشر ٢١ ٣٦٥,  s9 $ uΖ ø9 u“Ρ r& #x‹≈ yδ tβ#u™ö à)ø9 $# 4’n?tã 5≅ t6y_ …çµ tF÷ƒr& u ©9 $ Yè Ï±≈ yz 

% Yæ Ïd‰ |ÁtF–Β ô⎯ ÏiΒ Ïπ uŠô± yz «!$# 4  

$  املمتحنة ٤ ١٣٨,  uΖ −/§‘ y7ø‹n= tã $ uΖ ù= ª.uθ s? y7ø‹s9 Î) uρ $ sΨö;tΡ r& y7ø‹s9 Î) uρ ã ÅÁyϑø9 $#  

 yx الصف ١ ٣٦٥,  ¬7y™ ¬! $ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( uθ èδ uρ â“ƒÍ“ yè ø9 $# 

ÞΟŠ Å3utù:$#   

$  الصف ٢ ٢١١,  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ zΝÏ9 šχθ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yè øs?  

 ¨β الصف ٤ ١٨٣,  Î) ©!$# = Ïtä† š⎥⎪ Ï% ©!$# šχθ è= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû ⎯Ï& Í#‹Î6y™ $ y|¹ Ο ßγ̄Ρ r( x. 

Ö⎯≈ uŠ÷Ψç/ ÒÉθ ß¹ ö ¨Β   

$  الصف ٥ ٦٩٢, ٢٤٣,  £ϑn= sù (#ûθ äî#y— sø#y—r& ª!$# öΝßγt/θ è= è%  

$  الصف ١٠ ١٨٢, ١٢٢,  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ö≅ yδ ö/ ä3—9 ßŠ r& 4’n?tã ;ο u≈ pg ÏB / ä3ŠÅfΖ è? ô⎯ ÏiΒ 

A>#x‹ tã 8Λ⎧ Ï9 r&  

 tβθ الصف ١١ ١٨٢, ١٢٢,  ãΖ ÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ⎯Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ tβρ ß‰ Îγ≈ pg éBuρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# óΟ ä3Ï9¨uθ øΒr'Î/ 

öΝä3Å¡ àΡ r& uρ 4  

 ö الصف ١٢ ١٨٢,  Ïøó tƒ öΝä3s9 ö/ ä3t/θ çΡ èŒ óΟ ä3ù= ½z ô‰ ãƒuρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Í øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øtrB 

ã≈ pκ ÷ΞF{$# z⎯ Å3≈ |¡ tΒuρ Zπ t6ÍhŠsÛ   

“ 3 الصف ١٣ ١٨٢,  u ÷z é& uρ $ uηtΡθ ™7ÏtéB ( Ö óÇtΡ z⎯ ÏiΒ «!$# Óx ÷Gsù uρ Ò=ƒÍ s% 3 Î Åe³o0 uρ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#   

 ßx اجلمعة ١ ٣٦٥,  Îm7|¡ ç„ ¬! $ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Å7Ï= pRùQ $# Ä¨ρ ‘‰ à)ø9 $# 

Í“ƒÍ“ yè ø9 $# ÉΟ‹Å3utù:$#  

 #sŒ اجلمعة ١٠ ١٢٤-١٢٣, Î* sù ÏMuŠÅÒè% äο 4θ n= ¢Á9 $# (#ρ ã Ï± tFΡ $$ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ äó tGö/$#uρ ⎯ ÏΒ 

È≅ ôÒsù «!$# (#ρ ã ä.øŒ $#uρ ©!$# #[ ÏWx. ö/ ä3̄= yè ©9 tβθ ßs Ï= øè?  

$  املنافقون ٩ ١٢٣,  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω ö/ ä3Îγù= è? öΝä3ä9¨uθ øΒr& Iωuρ öΝà2ß‰≈ s9 ÷ρ r& ⎯ tã 

Í ò2ÏŒ «!$# 4  



    ٨٤٩       فهرس اآليات القرآنية________________________________________________________  

 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
 ßx التغابن ١ ٣٦٥,  Îm7|¡ ç„ ¬! $ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( ã& s! à7ù= ßϑø9 $# ã& s!uρ 

ß‰ ôϑys ø9 $# ( uθ èδ uρ 4’n?tã Èe≅ ä. &™ó© x« íƒÏ‰ s%  

⎯   التغابن ١١ ١٢٢,  tΒuρ .⎯ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ Ï‰ ÷κ u‰ …çµ t6ù= s% 4  

≈ ª!$# Iω tµ التغابن ١٣ ١٣٦,  s9 Î) ωÎ) uθ èδ 4 ’n?tãuρ «!$# È≅ 2uθ tGuŠù= sù šχθ ãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#  

 ,١٩٤, ١٢٢, ١١٨ , 
٢٠٢, ٢٠٠ 

 (#θ التغابن ١٦ à)̈? $$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λ ä⎢ ÷è sÜ tFó™ $#  

 ,١٤٠, ١٢٢, ٩٨ , 
٢٣٦ 

⎯  الطالق ٢ tΒuρ È, −Gtƒ ©!$# ≅ yè øg s† …ã& ©! % [` u øƒxΧ  

 ,١٤٠, ١٢٢, ٩٨ , 
٢٣٦ 

 çµ الطالق ٣ ø% ã—ö tƒuρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹xm Ÿω Ü= Å¡ tFøts† 4 ⎯ tΒuρ ö≅ ª.uθ tGtƒ ’n?tã «!$# uθ ßγsù 

ÿ…çµ ç7ó¡ xm 4  

∆ y7Ï9¨sŒ Þö الطالق ٥ ١١٦-١١٥, r& «!$# ÿ…ã& s!u“Ρ r& óΟ ä3ø‹s9 Î) 4   

=  Ÿω ß#Ïk الطالق ٧ ٤١٨,  s3ãƒ ª!$# $ ²¡ øtΡ ωÎ) !$ tΒ $ yγ8 s?#u™ 4  

“ #$! ª الطالق ١٢ ١٧٥,  Ï% ©!$# t, n= yz yì ö6y™ ;N¨uθ≈ oÿ xœ z⎯ ÏΒuρ ÇÚö‘ F{$# £⎯ ßγn= ÷WÏΒ   

$  التحرمي ٨ ١٢٢,  pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#ûθ ç/θ è? ’n<Î) «!$# Zπ t/öθ s? % ·nθ ÝÁ̄Ρ  

 öΝä.uθ امللك ٢ ٣٩٣,  è= ö7u‹Ï9 ö/ ä3•ƒr& ß⎯ |¡ ôm r& WξuΚtã 4  

$  امللك ٣ ٧٣٥, ٧٢٥,  ¨Β 3“ u s? ’Îû È, ù= yz Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ⎯ ÏΒ ;N âθ≈ xs?   

‰  ô امللك ٥ ٥٤٠,  s)s9 uρ $ ¨Ζ §ƒy— u™!$ yϑ¡¡9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# yxŠÎ6≈ |ÁyϑÎ/ $ yγ≈ sΨù= yè y_ uρ $ YΒθ ã_ â‘ 

È⎦⎫ ÏÜ≈ u‹¤±= Ïj9 ( $ tΡ ô‰ tGôãr& uρ öΝçλm; z>#x‹ tã Î Ïè ¡¡9 $#  

% ßŠ امللك ٨ ٧٤٣, ٣٢٨-٣٢٧,  s3s? ã” £ yϑs? z⎯ ÏΒ Åáø‹tó ø9 $# ( !$ yϑ̄= ä. z’Å+ø9 é& $ pκ Ïù Ól öθ sù öΝçλm;r'y™ !$ pκ çJ tΡ u“ yz 

óΟ s9 r& ö/ ä3Ï? ù'tƒ ÖƒÉ‹ tΡ  

 (#θ امللك ٩ ٧٤٣, ٣٢٨,  ä9$ s% 4’n?t/ ô‰ s% $ tΡ u™!% y` ÖƒÉ‹ tΡ $ uΖ ö/¤‹ s3sù $ uΖ ù= è% uρ $ tΒ tΑ ¨“ tΡ ª!$# ⎯ ÏΒ 

>™ó© x« ÷β Î) óΟ çFΡ r& ωÎ) ’Îû 5≅≈ n= |Ê 9 Î7x.  

 (#θ امللك ١٠ ٧٤٣, ٣٧٠, ٣٢٨,  ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßì yϑó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É)÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζ ä. þ’Îû É=≈ utõ¾ r& Î Ïè ¡¡9 $#  

 uθ امللك ١٥ ١٢٣,  èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# Zωθ ä9 sŒ   

 (#÷ρ القلم ٢٥ ١٩٨,  y‰ xîuρ 4’n?tã 7Š ö xm t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s%  

≅ ã القلم ٣٥ ٣٣٠, ٢٧٦,  yè ôf uΖ sù r& t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡ çRùQ $# t⎦⎫ ÏΒÍ ôf çRùQ $% x.   
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 طرف اآليــــة السورة اآلية رقم الصفحة
$  القلم ٣٦ ٣٣٠, ٢٧٦,  tΒ öΝä3s9 y#ø‹x. tβθ ãΚä3øtrB  َ 

 ö القلم ٤٨ ٤٣٥, ٤٢٤,  É9ô¹ $$ sù È/ õ3çtÎ: y7În/u‘ Ÿωuρ ⎯ ä3s? É= Ïm$ |Áx. ÏNθ çtù:$# øŒ Î) 3“ yŠ$ tΡ 

uθ èδ uρ ×Πθ Ýà õ3tΒ  

$  احلاقة ١١ ٣٦٢,  ¯Ρ Î) $ £ϑs9 $ tó sÛ â™!$ yϑø9 $# ö/ ä3≈ sΨù= uΗ xq ’Îû Ïπ tƒÍ‘$ pg ù:$#  

 (#θ احلاقة ٢٤ ٢٥٨, ٩٥,  è= ä. (#θ ç/u õ° $#uρ $ O↔ ÿ‹ÏΨyδ !$ yϑÎ/ óΟ çFøn= ó™ r& ’Îû ÏΘ$ §ƒF{$# Ïπ u‹Ï9$ sƒù:$#   

  öθ احلاقة ٤٤ ٢٧٨, ٢٧٧,  s9 uρ tΑ §θ s)s? $ sΨø‹n= tã uÙ ÷è t/ È≅ƒÍρ$ s% F{$#  

$   احلاقة ٤٥ ٢٧٨, ٢٧٧,  tΡ õ‹ s{{ çµ ÷Ζ ÏΒ È⎦⎫ Ïϑu‹ø9 $$ Î/   

$   §ΝèO احلاقة ٤٦ ٢٧٨, ٢٧٧,  uΖ ÷è sÜ s)s9 çµ ÷Ζ ÏΒ t⎦⎫ Ï? uθ ø9 $#  

$!   نوح ١ ٣١٦,  ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% ÷β r& ö‘ É‹Ρ r& y7tΒöθ s% ⎯ ÏΒ È≅ ö7s% β r& 

óΟ ßγu‹Ï? ù'tƒ ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&  

$  tΑ نوح ٢ ٣١٦,  s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ ’ÏoΤ Î) öΝä3s9 ÖƒÉ‹ tΡ î⎦⎫ Î7–Β  

 Èβ نوح ٣ ٣١٦,  r& (#ρ ß‰ ç6ôã$# ©!$# çνθ à)̈? $#uρ Èβθ ãè‹ÏÛr& uρ  

  ö نوح ٤ ٣١٦,  Ïøó tƒ / ä3s9 ⎯ ÏiΒ ö/ ä3Î/θ çΡ èŒ  

  (#θ نوح ٢٣ ٤٩٦, ٤٩١,  ä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹ s? ö/ ä3tGyγÏ9#u™ Ÿωuρ ¨β â‘ x‹ s? #tŠ uρ Ÿωuρ % Yæ#uθ ß™ Ÿωuρ 

šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒuρ #[ ô£nΣuρ  

‰ ô نوح ٢٤ ٤٩٦,  s% uρ (#θ = |Ê r& #[ ÏWx. (  

$   اجلن ٨ ٥٤٠,  ¯Ρ r& uρ $ sΨó¡ yϑs9 u™!$ yϑ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡ ô‰ y` uθ sù ôMy∞Ï= ãΒ $ U™ u xm #Y‰ƒÏ‰ x© 

$ Y7åκ à−uρ  

$  اجلن ٩ ٥٤٠,  ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãè ø)tΡ $ pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s)tΒ Æì ôϑ¡¡= Ï9 ( ⎯ yϑsù Æì ÏϑtGó¡ o„ tβ Fψ $# 

ô‰ Åg s† …çµ s9 $ \/$ pκ Å− #Y‰ |¹ §‘  

$  اجلن ١٠ ١٨٦,  ¯Ρ r& uρ Ÿω ü“ Í‘ ô‰ tΡ ; Ÿ° r& y‰ƒÍ‘ é& ⎯ yϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ôΘ r& yŠ#u‘ r& öΝÎκ Í5 öΝåκ ›5u‘ 

#Y‰ x©u‘   

 Èθ اجلن ١٦ ٢٩٦, ١٢٣,  ©9 r& uρ (#θ ßϑ≈ s)tFó™ $# ’n?tã Ïπ s)ƒÍ ©Ü9 $# Νßγ≈ sΨø‹s)ó™{ ¹™!$ ¨Β $ ]% y‰ xî  

 ÷Λ اجلن ١٧ ٢٩٦, ١٢٣,  àιsΨÏGøuΖ Ïj9 ÏµŠÏù 4 ⎯ tΒuρ óÚÍ ÷è ãƒ ⎯ tã Í ø.ÏŒ ⎯Ïµ În/u‘ çµ õ3è= ó¡ o„ $ \/#x‹ tã 

#Y‰ yè |¹  
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  …çµ اجلن ١٩ ٣٩٨, ٣٨٧,  ¯Ρ r& uρ $ ®RmQ tΠ$ s% ß‰ ö7tã «!$# çνθ ããô‰ tƒ   

⎯  اجلن ٢٣ ١٢٣,  tΒuρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ¨β Î* sù …çµ s9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ψyγy_ t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz !$ pκ Ïù 

#́‰ t/r&  

≈= ãΝÏ اجلن ٢٦ ٥٣٥,  tã É= ø‹tó ø9 $# Ÿξsù ã Îγøà ãƒ 4’n?tã ÿ⎯Ïµ Î7øŠxî #́‰ tn r&  

⎯ ωÎ) Ç اجلن ٢٧ ٥٣٥,  tΒ 4© |Ós? ö‘ $# ⎯ ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ …çµ ¯Ρ Î* sù à7è= ó¡ o„ .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ ô⎯ ÏΒuρ 

⎯Ïµ Ïù= yz #Y‰ |¹ u‘  

 Í املزمل ٨ ١٤١, ١٣٨,  ä.øŒ $#uρ zΝó™ $# y7În/u‘ ö≅ −Gu;s? uρ Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ÏFö;s?  

<  املزمل ٩ ١٤١, ١٣٨,  §‘ É− Î ô³yϑø9 $# É> Í øó pRùQ $#uρ Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ çν õ‹ ÏƒªB$$ sù Wξ‹Ï.uρ  

⎯  املزمل ١٩ ٧٣١,  yϑsù u™!$ x© x‹ sƒªB$# 4’n<Î) ⎯Ïµ În/u‘ ¸ξ‹Î6y™  

$  املدثر ٤٢ ٦٩٨,  tΒ óΟ ä3x6n= y™ ’Îû u s)y™   

 (#θ املدثر ٤٣ ٦٩٨,  ä9$ s% óΟ s9 à7tΡ š∅ ÏΒ t⎦,Íj# |Áßϑø9 $#   

$  املدثر ٤٥ ٦٩٨,  ¨Ζ à2uρ ÞÚθ èƒwΥ yì tΒ t⎦⎫ ÅÒÍ← !$ sƒù:$#  

$  املدثر ٤٦ ٦٩٨, ٦٩٧,  ¨Ζ ä.uρ Ü> Éj‹ s3çΡ ÏΘ öθ u‹Î/ È⎦⎪ Ïd‰9 $#  

©#  املدثر ٤٧ ٦٩٨, ٦٩٧,  ®Lxm $ sΨ9s? r& ß⎦⎫ É)u‹ø9 $#  

⎯  املدثر ٥٥ ٧٣١, ١٥٤,  yϑsù u™!$ x© …çν u Ÿ2sŒ  

$  املدثر ٥٦ ٧٣١, ١٥٤,  tΒuρ tβρ ã ä.õ‹ tƒ HωÎ) β r& u™!$ t± o„ ª!$# 4 uθ èδ ã≅ ÷δ r& 3“ uθ ø)−G9 $# ã≅ ÷δ r& uρ 

Ïο u Ïøó pRùQ $#   

≅ È القيامة ١٤ ٤٧٠,  t/ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# 4’n?tã ⎯Ïµ Å¡ øtΡ ×ο u ÅÁt/   

 öθ امةالقي ١٥  ٤٧٠,  s9 uρ 4’s+ø9 r& …çν uƒÏŒ$ yè tΒ  

= Ü القيامة ٣٦ ١٧٦,  |¡ øts† r& ß⎯≈ |¡Ρ M} $# β r& x8u øI ãƒ “ ´‰ ß™   

$   اإلنسان ٦ ٣٩٧, ٣٨٧,  YΖ øŠtã Ü> u ô³o„ $ pκ Í5 ßŠ$ t7Ïã «!$# $ pκ tΞρ ã Ådf xãƒ #[ Åf øs?  

 tβθ اإلنسان ٧ ٤٦٦,  èùθ ãƒ Í‘ õ‹ ¨Ζ9 $$ Î/ tβθ èù$ sƒs† uρ $ YΒöθ tƒ tβ% x. …çν • Ÿ° #[ ÏÜ tGó¡ ãΒ  

“  Νßγ1u اإلنسان ١٢ ٤٤٦, ٩٦,  y_ uρ $ yϑÎ/ (#ρ ã y9|¹ Zπ ¨Ζ y_ #XƒÍ xm uρ  

 ¨β اإلنسان ٢٩ ١٥٤,  Î) ⎯Ïν É‹≈ yδ ×ο u Ï.õ‹ s? ( ⎯ yϑsù u™!$ x© x‹ sƒªB$# 4’n<Î) ⎯Ïµ În/u‘ Wξ‹Î6y™  

$  اإلنسان ٣٠ ١٥٤,  tΒuρ tβρ â™!$ t± n@ HωÎ) β r& u™!$ t± o„ ª!$# 4   
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≅ ã اإلنسان ٣١ ١٥٤,  ½z ô‰ ãƒ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ ’Îû ⎯Ïµ ÏFuΗ ÷q u‘ 4 t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ ©à9 $#uρ £‰ tãr& öΝçλm; $ ¹/#x‹ tã 

$ JΚ‹Ï9 r&  

  yl النبأ ١٥ ٣٦٣,  Í ÷‚ ãΖ Ïj9 ⎯Ïµ Î/ $ {7xm $ Y?$ t7tΡ uρ  

=  ó النازعات ١٧ ٣٤٤, ٣١٢,  yδ øŒ $# 4’n<Î) tβ öθ tãóÏù …çµ ¯Ρ Î) 4© xö sÛ  

≅  ö اتالنازع ١٨ ٣١٢,  à)sù ≅ yδ y7©9 #’n<Î) β r& 4’ª1 u“ s?   

‰  y7tƒÏ النازعات ١٩ ٣١٢,  ÷δ r& uρ 4’n<Î) y7În/u‘ 4© y´ ÷‚ tFsù  

‘ çµ1u النازعات ٢٠ ٣٠٠,  r'sù sπ tƒFψ $# 3“ u ö9ä3ø9 $#  

$  النازعات ٣٧ ١٢٣,  ¨Βr'sù ⎯ tΒ 4© xö sÛ  

 u النازعات ٣٨ ١٢٣,  rO#u™uρ nο 4θ uŠutù:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $#  

 ¨β النازعات ٣٩ ١٢٣,  Î* sù tΛ⎧ Ås pg ù:$# }‘ Ïδ 3“ uρ ù'yϑø9 $#  

$  النازعات ٤٠ ١٢٣-١٢٢, ¨Βr& uρ ô⎯ tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯Ïµ În/u‘ ‘ yγtΡ uρ }§ø̈Ζ9 $# Ç⎯ tã 3“ uθ oλù;$#  

 ¨β النازعات ٤١ ١٢٣,  Î* sù sπ ¨Ψpg ù:$# }‘ Ïδ 3“ uρ ù'yϑø9 $#  

 Í عبس ٢٤ ١٠٨,  ÝàΖ u‹ù= sù ß⎯≈ |¡Ρ M} $# 4’n<Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ$ yè sÛ  

$  عبس ٢٥ ١٠٨,  ¯Ρ r& $ uΖ ö;t7|¹ u™!$ yϑø9 $# $ {7|¹   

$  §ΝèO عبس ٢٦ ١٠٨,  uΖ ø)s)x© uÚö‘ F{$# $ y)x©  

$  عبس ٢٧ ١٠٨,  uΖ ÷Kt7/Ρ r'sù $ pκ Ïù $ {7xm   

$  عبس ٢٨ ١٠٨,  Y6uΖ Ïãuρ $ Y7ôÒs% uρ  

$  عبس ٢٩ ١٠٨,  ZΡθ çG÷ƒy—uρ WξøƒwΥuρ   

, t عبس ٣٠ ١٠٨,  Í← !#y‰ tn uρ $ Y6ù= äñ  

 Zπ عبس ٣١ ١٠٨,  yγÅ3≈ sù uρ $ |/r& uρ   

⎯   التكوير ٢٨ ٧٣١, ١٥٤,  yϑÏ9 u™!$ x© öΝä3Ζ ÏΒ β r& tΛ⎧ É)tGó¡ o„  

$  التكوير ٢٩ ٧٣١, ١٥٤,  tΒuρ tβρ â™!$ t± n@ HωÎ) β r& u™!$ t± o„ ª!$# > u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $#  

“  þ’Îû Äd اإلنفطار ٨ ٦٤٣,  r& ;ο u‘θ ß¹ $ ¨Β u™!$ x© y7t7ª.u‘  

$   االنشقاق ٦ ٤٠٠,  yγ•ƒr'̄≈ tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# y7̄Ρ Î) îy ÏŠ% x. 4’n<Î) y7În/u‘ % [n ô‰ x. ÏµŠÉ)≈ n= ßϑsù  

$  االنشقاق ٧ ٢٦٤,  ¨Βr'sù ô⎯ tΒ z’ÏAρ é& …çµ t7≈ tGÏ. ⎯Ïµ ÏΨŠÏϑu‹Î/  
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∃ t االنشقاق ٨ ٢٦٤,  öθ |¡ sù Ü= y™$ utä† $ \/$ |¡ Ïm #[ Å¡ o„  

 ¨β الربوج ١٢ ١٨٧ , Î) |·ôÜ t/ y7În/u‘ î‰ƒÏ‰ t± s9  

 …çµ الربوج ١٣ ١٨٧,  ¯Ρ Î) uθ èδ ä— Ï‰ ö7ãƒ ß‰‹Ïè ãƒuρ   

 uθ الربوج ١٤ ١٨٧,  èδ uρ â‘θ àtó ø9 $# ßŠρ ßŠ uθ ø9 $#   

 Í الطارق ٥ ١٠٧,  ÝàΨu‹ù= sù ß⎯≈ |¡Ρ M} $# §ΝÏΒ t, Ï= äz  

‰  ô األعلى ١٤ ٤٠٩,  s% yx n= øù r& ⎯ tΒ 4’ª1 u“ s?  

  u األعلى ١٥ ٤٠٩,  x.sŒ uρ zΟ ó™ $# ⎯Ïµ În/u‘ 4’©?|Ásù  

$  الفجر ١٥ ٢٩٩,  ¨Βr'sù ß⎯≈ |¡Ρ M} $# #sŒ Î) $ tΒ çµ8 n= tGö/$# …çµ š/u‘ …çµ tΒu ø.r'sù …çµ yϑ̈è tΡ uρ  

 ,١٦ ٢٩٩-
١٧ 

$!  الفجر ¨Βr& uρ #sŒ Î) $ tΒ çµ8 n= tGö/$# u‘ y‰ s)sù Ïµ ø‹n= tã …çµ s% ø—Í‘ ãΑθ à)uŠsù þ’Ïn1 u‘ Ç⎯ sΨ≈ yδ r& 

∩⊇∉∪ ξx. (  

%!™ u الفجر ٢٢ ١٦٤,  y` uρ y7š/u‘ à7n= yϑø9 $#uρ $ y|¹ $ y|¹  

‰  ô البلد ٤ ٤٠٠,  s)s9 $ uΖ ø)n= yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ’Îû >‰ t6x.  

 ¢Ο البلد ١٧ ٤٢٧,  èO tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#öθ |¹#uθ s? uρ Î ö9¢Á9 $$ Î/ (#öθ |¹#uθ s? uρ 

Ïπ uΗ xq ö uΚø9 $$ Î/  

 <§øtΡ الشمس ٧ ١٢٦,  uρ $ tΒuρ $ yγ1§θ y™  

$  الشمس ٨ ١٢٦,  yγyϑoλù;r'sù $ yδ u‘θ èg é $ yγ1uθ ø)s? uρ  

‰  ô الشمس ٩ ٤٠٩,  s% yx n= øù r& ⎯ tΒ $ yγ8 ª.y—   

‰  ô الشمس ١٠ ٤٠٩,  s% uρ z>% s{ ⎯ tΒ $ yγ9¢™ yŠ  

$   الليل ٥ ١٢٥,  ¨Βr'sù ô⎯ tΒ 4‘ sÜ ôãr& 4’s+̈? $#uρ  

−  s الليل ٦ ١٢٥,  £‰ |¹ uρ 4© o_ó¡ çtù:$$ Î/  

  …çν الليل ٧ ١٢٥,  ã Åc£uŠãΨ|¡ sù 3“ u ô£ã‹ù= Ï9  

$!  البينة ٥ ٣٩١-٣٩٠,  tΒuρ (#ÿρ ÞÉ∆ é& ωÎ) (#ρ ß‰ ç6÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÏ= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™!$ xuΖ ãm  

© z البينة ٨ ١٦٤,  ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã   

 ,٤٢٦, ٤٢٢, ٣٨٤ , 
٤٤٠ 

  Î العصر ١ óÇyè ø9 $#uρ  
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 ,٤٢٦, ٤٢٢, ٣٨٤ , 

٤٤٠ 
 ¨β العصر ٢ Î) z⎯≈ |¡ΣM} $# ’Å∀ s9 A ô£äz  

 ,٤٢٦, ٤٢٣, ٣٨٤ , 
٤٤٠, ٤٢٧ 

⎪⎦ ωÎ) t العصر ٣ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# (#öθ |¹#uθ s? uρ Èd, ys ø9 $$ Î/ 

(#öθ |¹#uθ s? uρ Î ö9¢Á9 $$ Î/  

≅  Èe الكوثر ٢ ٤٦٦,  |Ásù y7În/u Ï9 ö utùΥ$#uρ  

≅  ö الكافرون ١ ٤١٩,  è% $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ šχρ ã Ï≈ x6ø9 $#  

‰  Iω ß الكافرون ٢ ٤١٩,  ç6ôãr& $ tΒ tβρ ß‰ ç7÷è s?  

⎯  الفلق ٢ ١٨٦,  ÏΒ Îh Ÿ° $ tΒ t, n= yz   

⎯   الفلق ٤ ٥٢٥, ٥٢٤, ٥٢٢,  ÏΒuρ Íh x© ÏM≈ sV≈ ¤̈Ζ9 $# ’Îû Ï‰ s)ãè ø9 $#  
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 فهرس األحاديث النبوية
 

 ٥٤١,  أتشهد أين رسول اهللا ؟ 
 ١٧٦,  أتعجبون من غرية سعد ، واهللا ألنا أغري منه ، واهللا أغري مين 

 ٤٨٨, ٤٥٥, ما شاء اهللا وحده :  أجعلتين هللا نداً ؟ قل
 ٥٥٦,  أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب 

 ٢٠١, ١١٨, عتم  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استط
 ١٠٢,  إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة كان هلا أجرها مبا أنفقت
 ٢٥٤,  إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ ، فله أجر 

 ٢٠٦,  إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار 
 ٢٠٥, ميس من شعره وبشره شيئاً  إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال 

 ٥٣٩,  إذا قضى اهللا األمر يف السماء ضربت املالئكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان
 ٢٢٦ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث 

 ٢٠٩,  إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم 
 ٢٥٥, أذنب عبدي ذنباً: هم اغفر يل ذنيب ، فقال تبارك وتعاىلالل:  أذنب عبد ذنباً ، فقال

 ١٥١,  أرب إبل أنت أم رب شاء 
 ٥٤٣,  األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف 

 ٥٢٢,  أشعرت أن اهللا أفتاين فيما فيه شفائي ، أتاين رجالن ، فقعد أحدمها عند رأسي
 ٥٩٦, مطرنا بفضل اهللا ورمحته : وكافر ، فأما من قال أصبح من عبادي مؤمن 

 ٤٠٢,  أصدق األمساء حارث ومهام 
 ٤٠٠,  أصدقها حارث ومهام 

 ٤٢٩, ٢٤١,  أعوذ بك من فتنة الفقر ، وشر فتنة الغىن 
 ١٧٧,  أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين يومي هذا

 ٩٩,  أال إين أوتيت القرآن ومثله معه 
 ٤٩٤, أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد  

 ٤٨٠,  أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه 
 ٥٥٣,  أما بعد ، فإن خري احلديث كتاب اهللا ، وخري اهلدى هدى حممد 

 ٦٩٨,  أما عثمان فقد جاءه اليقني من ربه 
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 ٧٤٠, أحيوا ما خلقتم : يعذبون يوم القيامة ، ويقال هلم إن أصحاب الصور 
 ٢٠١-٢٠٠, ن تعمل بالرضا مع اليقني فافعل أ إن استطعت 

 ٢٤٥,  إن احلمد هللا ، نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا 
 ٥٩٣, فصلوا وادعوا  إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ، فإذا رأيتم 

 ١٢٦,  إن اهللا إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حىت ميوت على عمل من أعمال النار
 ٢١٣,  إن اهللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم 

 ١٢٦, ستخرج منه ذرية ا إن اهللا خلق آدم مث مسح ظهره بيمينه ف
 ٢١٢, السيئات إن اهللا كتب احلسنات و
 ٥٨, أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً :  إن اهللا يرضى لكم ثالثاً

 ٥٣٩,  إن املالئكة ترتل يف العنان ـ وهو السحاب ـ  فتذكر األمر قضي يف السماء
 ٢٠٩,  إن باملدينة رجاال ما سرمت مسرياً وال قطعتم وادياً إال كانوا معكم 

 ٤٥٤,  أن جتعل هللا نداً وهو خلقك 
 ٤٩٥, ن ال تدع متثاالً إال طمسته ، وال قرباً مشرفاً إال سويته  أ

 ٢٥٧,  إن هللا مائة رمحة ، فمنها رمحة هبا يتراحم اخللق بينهم ، وتسعة وتسعون ليوم القيامة 
 ٥٠٤,  إن من البيان لسحراً 

 ١٠٣, لضيف  إن نزلتم بقوم فأمر لكم مبا ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن مل يفعلوا فخذوا منهم حق ا
 ١٠١,  إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن اهللا جاعل بصاليت عليهم نوراً 

 ٥٤٢,  إن يك حقاً فلن تسلط عليه ، وإن ال يكنه فال خري لك يف قتله 
 ٤٠٢, ٣٩١,  أنا أغىن الشركاء عن الشرك ، من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي تركته وشركه 

 ٤٤١,  مث األمثل فاألمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه األنبياء مث الصاحلون
 ٢٦٢,  إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوين ، ولن تبلغوا ضري فتضروين 

 ٤٠٢,  ما نوىئمرال إمنا األعمال بالنية وإمنا 
 ٢١٠, عبد رزقه اهللا عز وجل ماالً وعلماً :  إمنا الدنيا ألربعة نفر

 ٤٨٤,  إمنا الطاعة يف املعروف 
 ٣٤٣, ا جعل السعي بني الصفا و املروة و رمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا  إمن

 ٥٨٨,  إنه ال يرد شيئاً ، وإمنا يستخرج به من البخيل 
 ٥٤١,  إين خبأت لك خبيئاً 

 ٣٤٥,  إين خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وإم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم
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 ٣٦٧, ل أن أبعث ، إين ألعرفه اآلن  إين ألعرف حجراً مبكة كان يسـلم علي قب
 ٥٩٠,  أو إنكم لتفعلون 

 ٥٥٣,  أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة ، وإن كان عبداً حبشياً 
 ٤٩٥,   أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصاحل ، أو الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً

 ٤٩٣,  الدين  إياكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف
 ٥١٠,  اجتنبوا السبع املوبقات 
 ٥٤٢, ٥٣٧,  اخسأ فلن تعدو قدرك 

 ٤٩٦,  اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 
 ٥٩٠,  اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر هلا 

 ٢٠٠, قدر عليك منك على هذا أ اعلم أبا مسعود هللا 
 ١٢٧,  اعملوا فكل ميسر 

 ٢٦١, لوا فكل ميسر ملا خلق له  اعم
 ٣٦٦,  تدري أين تذهب 

 ٤١٢,  تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار ، تعس عبد القطيفة ، تعس عبد اخلميصة 
 ١٥٩,  تعس عبد الدرهم تعس عبد اخلميصة ، إن أعطي رضي ، وإن منع سخط 
 ٤٠٤, إن مل يعط سخط تعس عبد الدينار ، وعبد الدرهم ، وعبد اخلميصة ، إن أعطي رضي ، و

 ٥٣٩,  تلك الكلمة من احلق خيطفها من اجلين فيقرها يف أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة 
 ٤٠٩, ٤٠٧,  ثالث من كن  فيه وجد حالوة اإلميان

 ٤٦٧,  ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان
 ٣٣٨, إليهم ملكا ثالثة يف بين إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا هللا أن يبتليهم ، فبعث 

 ٢١٤,  ذاك صريح اإلميان 
 ٢٦٤,  ذلك العرض ، ومن نوقش احلساب عذب

 ١٩٤,  صل قائما فإن مل تستطع فقاعداً فإن مل تسـتطع فعلى جنب 
 ٤٨٤,  على املسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما مل يؤمر مبعصية 

 ٤٤٥, ٢٣٥, ..هـدي إىل اجلنة  عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهدى إىل الرب ، وإن الرب ي
 ٣٦٦,  فإا تذهب حىت تسجد حتت العرش فتستأذن فيؤذن هلا ، ويوشك أن تسجد

 ٥٩٥, ٥٣٨,  فإا ال يرمى هبا ملوت أحد ، وال حلياته 
 ٥٣٧,  فإين قد خبأت لك خبيئاً 
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 ٥٣٧,  فال تأتوا الكهان 
 ٤٦٤,  فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك ؟ 

 ١٠٢, ي اهللا بك رجالً واحداً خري لك من أن يكون لك محر النعم  فو اهللا ألن يهد
 ٤٩٤,  قاتل اهللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

 ٥٩٠,  قد أخربتك أنه سيأتيها ما قدر هلا 
 ٥٩١,  قد سألت اهللا آلجال مضروبة ، وأيام معدودة ، وأرزاق مقسومة

 ٣١٥,  قوم يهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر 
 ٣٦٧,  خيطب إىل جذع ، فلما اختذ املنرب حتول إليـه ، فحن اجلذع كان النيب 
 ٤١٥,  يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه  كان النيب 

 ٥٣٤, الكاهن انظروا يل غالما فهماً: كان ملك من امللوك وكان لذلك امللك كاهن يكهن له ، فقال
 ٥٥٤,  كل بدعة ضاللة 

 ١٢٧,  كل عامل ميسر لعمله 
 ٢٤٤,  كل مولود يولد على الفطرة 

 ١٢٥,  كل ميسر ملا خلق له 
 ١٢٥,  كل يعمل ملا خلق له أو ملا يسر له 

 ٤٦٤ ,  ؟ كم تعبد
 ١٢٧,  ال ، بل فيما جفت به األقالم ، وجرت به املقادير 

 ١٢٦,  ال بل شئ قضى عليهم ، ومضى فيهم 
 ١٠٤,  ال جتتمع أميت على ضاللة 

 ٥٩٩, كم قبوراً ، وال جتعلوا قربي عيداً ، وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم  ال جتعلوا بيوت
 ٤٩٢, عبداهللا ورسوله :  ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي فإمنا أنا عبده فقولوا

 ٢٨٤,  ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز تضيء هلا أعناق اإلبل ببصرى 
 ٤١٦, رجل آتاه اهللا هذا الكتاب ، فقام به آناء الليل ، وآناء النهار: ني ال حسد إال على اثنت

 ٤٨٤,  ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق 
 ٥٨٨, بن آدم النذر بشيء مل يكن قد قدرته ، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته لها ال يأيت 

 ١٣١,  ال يقتل مسلم بكافر 
 ٦٠٢, ٤٩٤, ر أنبيائهم مساجد  لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبو

 ٢٥٧,  هللا أرحم  بعباده من هذه بولدها 
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 ٢٦١,  لن ينجو أحد منكم بعمله 
 ٢١٤,  اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، احلمد هللا الذي رد كيده إىل الوسوسة 
 ٢٤٥,  اللهم فاطر السموات واألرض ، عامل الغيب ، والشهادة ، ال إله إال أنت

 ٢٦٤,  عذب أهل مسواته ، وأهل أرضه ، لعذهبم ، وهو غري ظامل هلم  لو أن اهللا
 ١٧٧,  ليس أحد أحب إليه املدح من اهللا ؛ من أجل ذلك مدح نفسه 

 ٤٠٦,  ليس الغىن عن كثرة العرض ، وإمنا الغىن غىن النفس 
 ٥٣٩,   ليس بشيء

 ٥٩١,  ليس من كل املاء يكون الولد 
 ٥٣٦,  له ، أو تكهن  أو تكهن له ، أو سحر ، أو سحر له ليس منا من تطري ، أو تطري

 ١٠٢,  ليصينب أقواماً سفْع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ، مث يدخلهم اهللا اجلنة بفضل رمحته
 ٣٢٨,  ما أحد أحب إليه العذر من اهللا ، ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين 

 ١٠٣, كتاب اهللا ما بال أناس يشترطون شروطاً ليس يف 
 ٥٥٥,   ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حىت خشيت أن يكتب عليكم

 ٤٨١,  ما عبدوهم ولكن أحلوا هلم احلرام فأطاعوهم ، وحرموا عليهم احلالل فأطاعوهم 
 ٤١٦,  ما من عبد ميوت لـه عند اهللا خري ، يسره أن يرجع إىل الدنيا ، وأن لـه الدنيا

 ٥٩٠,  الولد ، وإذا أراد اهللا خلق شيء مل مينعه شيء  ما من كل املاء يكون
 ٥٩٠,  ما من نسمة كائنة إىل يوم القيامة إال هي كائنة 

 ١٢٥-١٢٤,  ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده من النار ومقعده من اجلنة 
 ٥٣٧,  ما يأتيك ؟ 

 ٢٥٦,  ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم 
 ٥٩٥, ٥٣٨,  ماذا كنتم تقولون يف اجلاهلية إذا رمي مبثل هذا ؟ 

 ٥٣٦,  من أتى عرافاً فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة 
 ٥٣٧,  من أتى عرافاً فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني يوماً 

 ٥٣٦  , من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد 
 ٥٥٣,  من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

 ٢٠٥,  من أراد أهل هذه البلدة بسوء أذابه اهللا كما يذوب امللح يف املاء 
 ٢٠٥,  من أراد منكم أن يهل حبج وعمرة فليفعل ، 

 ٤٨٤,  من أمركم مبعصية اهللا فال تطيعوه 
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 ١٩٥-١٩٤,  من اسـتطاع أن ينفع أخاه فليفعل 
 ٢١٠, غازياً فقد غزا ، ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا  من جهز 

 ٤٨٨,  من حلف بغري اهللا فقد أشـرك 
 ٢٢٦,   من دعا إىل هدى ، كان له من األجر مثل أجور من تبعه

 ١٩٥,  من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه 
 ٢٥٣ , من صلى البردين دخل اجلنة 

 ٥٥٣,  من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد 
 ٢١٠,  من فطر صائماً فله مثل أجره من غري أن ينقص من أجره شيء 

 ٤٨٢, ٢٥٢,  من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا 
 ١٣٠,  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه 

 ٢٥٣, فليس هللا حاجة أن يدع طعامه وشرابه  من مل يدع قول الزور ، والعمل به ، 
 ٢٦٤,  من نوقش احلساب عذب 

 ٣١٥,  نعم ، وفيه دخن 
 ٥٩٤,  هذه اآليات اليت يرسل اهللا ال تكون ملوت أحد وال حلياته ، ولكن خيوف اهللا هبا عباده

 ٥٩٦,  هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 
 ١٢٨, ١٠١, ٢٦, هي من قدر اهللا 

 ٤٤٥, ٢٤٢, ن الكذب يهدي إىل الفجور ، وإن الفجور يهدي إىل النار وإياكم والكذب ، فإ
 ٢٤١,  اهللا للمؤمن قضاء إال كان خرياً لهي واهللا ال يقض

 ١٠٠,  وعسى أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون 
 ٢١٤,  وقد وجدمتوه 

 ٦٩٨,  ما يفعل يب ي ما أدر- وأنا رسول اهللا - وما يدريك ؟ إين واهللا 
 ٤٤٢,  أيها الناس سلوا اهللا اليقني والعافية ، فانه مل يعط أحد بعد اليقني خرياً من العافية  يا

 ٢٣٣,   يا عبادي ، إمنا هي أعمالكم ، أحصيها لكم ، مث أوفيكم إياها
 ٣٣١, جعلته حمرماً بينكم فال تظاملوا و يا عبادي ، إين حرمت الظلم على نفسي 

 ٤٨٠, نقك  يا عدي اطرح هذا الوثن من ع
 ٢٠٠,  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء 

 ٧٠٣,  يا موسى ، إين على علم من علم اهللا علمنيه اهللا ال تعلمه ، وأنت على علم من علم اهللا 
 ٢٥٧,   خيلص املؤمنون من النار ، فيحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار

 ١٨٥,  ميني اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار
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 فهرس اآلثار
الصفحة  طرف األثر القائل

 ,١٢٨  أتفر من قدر اهللا أبو عبيدة بن اجلراح
 ,٣٩٣  أخلصه وأصوبه الفضيل بن عياض
 ,١٢٨  أفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا عمر بن اخلطاب
 ,٤٢٣   من اإلميان مبرتلة الرأس من اجلسد أال إن الصرب علي بن أيب طالب
 ,٣٩٣  إن العمل إذا كان خالصاً ومل يكن صواباً مل يقبل الفضيل بن عياض
 ,٦٩٨  إن اهللا مل جيعل لعمـل املؤمنني أجال دون املوت احلسن البصري
 ,٧٠٥   إن كنت تعلم منهم ما علمه اخلضر من الغالم فاقتله  عبداهللا بن عباس
 ,٤٩١  صارت األوثان اليت كانت يف قوم نوح يف العرب بعد  بن عباسعبداهللا
 ,٤٢٢  الصــرب نصف اإلميان عبداهللا بن مسعود
 ,٤٢٢  عليكم بالعلم ، فإن طلبه هللا عبادة ، ومعرفته خشية  معاذ بن جبل
 ,٥٠٠  يف كل صنم شيطان يتراءى للسدنة فيكلمهم عبداهللا بن عباس
 ,٤٩٠  ان بني نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من احلق ك عبداهللا بن عباس
 ,٣٦٧ كل حجر يتفجر منه املاء ، أو يتشقق عن ماء ، أو يتردى من  جماهد بن جرب

 رأس جبل فهو من خشية اهللا عز وجل 
 ,٥٥٨ أبو العالية رفيع بن مهران  كل ذنب أصابه عبد فهو جبهالة
هللا وملك يده ، فال يسأل عما يفعل وهم يسألونكل شئ خلق ا أبو األسود الدؤيل ١٢٦, 
 ,٥٥٨  كل شيء عصى اهللا به فهو جهالة عمداً كان أو غريه قتادة
 ,٥٥٨  كل من عصى اهللا خطأ أو عمداً فهو جاهل حىت ينـزع  جماهد
 ,٣٩٢  اللهم اجعل عملي كله صاحلاً ، واجعله لوجهك خالصاً  عمر بن اخلطاب
 ,٣٦٨ فيع بن مهرانأبو العالية ر  ما يف السماء جنم وال مشس وال قمر إال يقع هللا ساجداً 
 ,٥٠٠  مع كل صنم جنية أيب بن كعب
  يف الدنيامن كان يظن أن لن ينصر اهللا حممداً  ابن عباس ١٧, 
 ,٤٠٤  من كانت الدنـيا همه وسدمه وطلبته  ونـيته جازاه اهللا  قتادة
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 ألعالمفهرس ا
 
 ٥٩, ٤٧, ن أمحد الغياينإبراهيم ب

 ٧١٦, ٧١٣, إبراهيم بن سيار النظام
 ٧٥٥, ٧٥٤, إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفرايين الشافعي
 ٥٥١, ٥٤٩, ٥٤٨, إبراهيم بن موسى الغرناطي أبو إسحاق الشاطيب

 ٥٠٠, أيب بن كعب
 ٧٢, ٤٧, أمحد بن إبراهيم الواسطي

 ٤٤, داد الدمشقي احلنبليأمحد بن أيب اخلري سالمة بن إبراهيم احل
 ٤٣, أمحد بن عبدالدائم بن نعمة املقدسي

 ٣٧٢, أمحد بن عبدالرمحن بن خالد القالنسي الرازي
 ٥٧٧, أمحد بن علي بن حممد احلسيين البدوي

 ٦٨, أمحد بن حممد بن أمحد بن الشريشي الوابلي
, ٥٦٧, ٣٧٥, ٣٧٢ ,٢٦٩, ٢٦٨, ١٧٠, ١٦٢, ١١٩, ٧١, ٣٩, أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين

٧٤٤, ٦٩٧, ٦٥٣, ٥٩٣, ٥٦٩, ٥٦٨ 
 ٥٧, أمحد بن حممد بن عباس بن صصرى الشافعي

 ٤٧, أمحد بن حممد بن مري احلنبلي البعلبكي
 ٧١٦, أمحد بن حيىي بن إسحاق أبو احلسني الراوندي

 ٨٠١, ٦٣٤, ٦٢٩, ٦٢٨, ٦٢٣, ٦١٧, ٦١٦, ٦١٥, ٦١٤, ٦١٣, ٦١١, ٦١٠, أرسطو
 ٤٤, يم بن أيب اليسر شاكر بن عبداهللا التنوخيإمساعيل بن إبراه

 ٢٢, ١٩, إمساعيل بن عبدالرمحن السدي الكبري
 ٧٦, ٦٠, ٤٨, إمساعيل بن عمر بن كثري الشافعي

 ٥٨٢, ٤٦٧, أنس بن مالك األنصاري
 ١٩, باذام موىل أم هاىنء

 ٥٩, ٥٥, بيربس العثماين اجلاشنكري
 ٧١٣, مثامة بن أشرس

 ٥٩٠, ٥٥٣, ١٢٧, نصاريجابر بن عبد اهللا األ
 ٣٦٦, جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري
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 ١٧٢, ١٠٦, جهم بن صفوان الترمذي
 ٣٧٢, احلارث بن أسد احملاسيب

 ٣١٥, حذيفة بن اليمان
 ٧٠٧, ٦٩٨, ٥١٣, احلسن بن يسار البصري

, ٦٢٨, ٦٢٧, ٦٢٦, ٦٢٥, ٦١٧, ٦١١, ٦١٠, ٧١, ٧٠, احلسني بن عبداهللا بن علي بن سينا
٦٤٠, ٦٣٩, ٦٣٨, ٦٣٤, ٦٣٣, ٦٢٩ 

 ٤٦٤, حصني بن عبيد اخلزاعي والد عمران
 ٤٩٥, حيان بن حصني أبو اهلياج األسدي

 ٢٩٣, خـالد بن الوليد
 ٤٨, خليل بن أيبك بن عبداهللا الصفدي الشافعي

 ٤٨١, الربيع بن أنس البكري
 ٥٥٨, ٥١٣, ٤٨١, ٣٦٨, رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي

 ٥٩٢, ٥٩١,  بن حرب األموية أم حبيبةرملة بنت أيب سفيان
 ٥٩٦, زيد بن خالد اجلهين
 ٢٩٣, ٢٩٢, سـارية بن زنيم

 ١٢٧, سراقة بن مالك بن جعشم
 ١٧٦, سعد بن عبادة

 ٥٩٠, سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري
 ١٨, سعيد بن أوس بن ثابت

 ٥٩٢, سعيد بن عبدالعزيز الشامي
 ٤٨٠, ئيسعيد بن فريوز بن أيب عمران الطا

 ٢٩٤, سفينة موىل رسول اهللا 
 ٦٩٥, سليمان بن علي بن عبداهللا العابدي الكرمي التلمساين

 ٧٩٩, ٧٩٨, ٧١٧, ٧١٤, صاحل قبة بن صبيح بن عمرو
 ٥٩١, صخر بن حرب بن أمية األموي

 ٢١, ٢٠, الضحاك بن مزاحم البلخي
 ١٢٥, ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤيل
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, ٥٣٩, ٥٢٧, ٥٢٤, ٥٢٣, ٥٢٢, ٢٦٤, ر الصديق أم املؤمنني رضي اهللا عنهاعائشة بنت أيب بك
٥٥٣, ٥٤٣ 

 ١٢٨, عامر بن عبداهللا بن اجلراح القرشي أبو عبيدة
 ٥٩٢, عبد األعلى بن هالل

, ٧٢٧, ٧١٩, ٧١٨, ٧١٦, ٧١٤, ٧١٣, ٧١٢, عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين االستراباذي املعتزيل
٧٢٨ 

 ٧٤٤,  بن أسد التميميعبد العزيز بن احلارث
 ٧٢٠, عبد اهللا بن أمحد بن حممود أبو القاسم البلخي

 ٧٠, عبداحلق بن إبراهيم بن حممد بن سبعني
 ٤٤, عبداحلليم بن عبدالسالم بن عبداهللا ابن تيمية

 ٧٧١, ٧٦١, ٧٥٨, ٧٥٦, ٧٥٣, ٧٥١, عبدالرمحن بن أمحد اإلجيي
 ٢٤, ٢٢, ٢١, ١٩, عبدالرمحن بن زيد بن أسلم

 ٤٩, دالرمحن بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيميةعب
 ٧١٦, عبدالرحيم بن حممد اخلياط

 ١١٩, عبدالسالم بن عبداهللا بن أيب القاسم اخلضر بن تيمية احلراين
 ٥٧٦, عبدالعال الفيشاوي

 ٧٥٥, عبدالقاهر بن طاهر البغدادي
 ٣٣, عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي

 ٣٠٠, ٢٩٩, ٢٩٤, خلوالينعبداهللا بن ثوب أبومسلم ا
 ٥٤٤, ٥٤٢, ٥٤١, ٥٣٧, عبداهللا بن صياد

, ٤٩٦, ٤٩١, ٤٩٠, ٢١٤, ٢١٢, ٢٢, ٢١, ٢٠, ١٧, عبداهللا بن عباس بن عبداملطلب اهلامشي
٧٠٥, ٥٩٥, ٥٧٥, ٥٣٨, ٥١٣, ٥٠٠ 

 ٦٦, ٤٩, عبداهللا بن عبداحلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين
 ٥٥٦, ٥٥٥, ٤٤١, ٢٩٣, ٢٩٢, ٢٤٥, كر الصديقعبداهللا بن عثمان التيمي أبو ب

 ٥٨٨, ٥٤١, عبداهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي
 ٥٩٣, عبداهللا بن قيس بن سليم

 ٧٩٨, ٦٨٠, ٦٧٦, ٦٧٤, ٦٧٣, ٦٧٢, ٦٧١, ٦٧٠, ٥٢, عبداهللا بن حممد اهلروي األنصاري
 ٥٩١, ٤٥٤, ٤٤٥, ٤٢٢, ١٧٧, عبداهللا بن مسعود



    ٨٦٥         فهرس األعالم_________________________________  _____________________________

 ٥١٣, ٣٦٧, ٢١,  بن جريجعبدامللك بن عبدالعزيز
, ٧٥٩, ٧٥٧, ٧٥٦, ٧٥٥, ٧٥٤, ٧٥١, ٣٧٢, عبدامللك بن عبداهللا اجلويين األشعري الشافعي

٧٩٩, ٧٧٨ 
 ٦٩٨, عثمان بن مظعون

 ٤٨١, ٤٨٠, عدي بن حامت الطائي
 ٥٥٣, عرباض بن سارية السلمي

 ٥٢٧, عروة بن الزبري
 ٢٠٠, عقبة بن عمرو األنصاري
 ٥٠, قليج بن عبد اهللا احلنفيعالء الدين مغلطاي بن 

 ٤٩٥, ٤٢٣, ٢٧١, ١٢٤, ١٠٢, علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
 ٤٥, علي بن أمحد بن عبدالواحد البخاري املقدسي احلنبلي

 ٧٦١, ٧٥٥, ٧٥٤, ٧٥٣, ٧٥٢, ٧٥١, ٧٤٦, ٦٧٩, علي بن إمساعيل بن أيب بشر األشعري
 ١١٩, علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي

 ٥٥, ن خملوف النويري املالكيعلي ب
 ٨٥, ٦٩, علي بن يعقوب البكري

, ٥٥٥, ٥٥٤, ٥٤٢, ٥٤١, ٣٩٢, ٢٩٣, ٢٩٢, ١٢٨, ١٢٦, عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
٥٥٦ 

 ٥٩٢, ٥٧٥, عمر بن عبد العزيز
 ١٩٤, ١٢٥, عمران بن حصني
 ٢٥٤, عمرو بن العاص

 ٧١٤, عمرو بن حبر اجلاحظ
 ١٧٧, عياض بن محار ااشعي

 ٣٩٣, لفضيل بن عياض التميميا
 ٤٥, القاسم بن أيب بكر بن القاسم اإلربلي

 ٧٣, ٤٩, القاسم بن البهاء حممد بن يوسف بن احلافظ زكي الدين الدمشقي الربزايل الشافعي
 ٥٠٤, القاسم بن سالم البغدادي
 ٥٥٨, ٤٠٤, ٤٠٠, ٣٦٧, ٢٢, ٢١, ٢٠, ١٨, قتادة بن دعامة السدوسي

 ٢٥٠, كعب بن زهري
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 ٤٤, لكمال بن عبد السيد أبو نصر عبدالعزيز بن عبداملنعما
 ٦٩٧, ٣٧٥, ١٧٠, مالك بن أنس األصبحي
 ١٥١, مالك بن نضلة اجلشمي
 ٥٥٨, ٣٦٧, ٢١, ١٨, جماهد بن جبر املكي

 ١١٩, حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين
٧٦, ٦٦, ٦٢, ٥٩, ٥٣ ,٥٢, ٥١, ٥٠, ٢٤, حممد بن أيب بكر الزرعي مشس الدين ابن قيم اجلوزية

 ,٤١٣, ٤١١, ٤١٠, ٣٩٤, ٣٨٩, ٣٤٢, ٣٤١, ٣٣٣, ٣١٠, ٢٢٦, ٢٢٣, ١٣٧, ١٣٥, ٩٢ ,
٤٧٩, ٤٧٨, ٤٧٤, ٤٧١, ٤٧٠, ٤٦١, ٤٥٩, ٤٥٤, ٤٥٢, ٤٤٦, ٤٤٥, ٤٣٤, ٤٣٢, ٤٢٤ ,
٥٦١, ٥٥٨, ٥٢٤, ٥٢١, ٥١٩, ٥١٣, ٥٠٧, ٥٠٠, ٤٩٨, ٤٩٧, ٤٩٦, ٤٩٣, ٤٨٩, ٤٨٨ ,
٧٩٢, ٧٥٢, ٦٨١, ٦٧٥, ٦٧٤, ٦٧٣, ٦٧٢, ٦٧١, ٦٧٠, ٦٦٩, ٥٩٢, ٥٨٧ 

 ٦٧٩, حممد بن أمحد امللطي الشافعي
 ٥٠٤, حممد بن أمحد بن األزهر األزهري

 ٧٦, ٥٥, ٤٩, حممد بن أمحد بن عبداهلادي بن يوسف بن حممد ابن قدامة املقدسي احلنبلي
 ٧٣, ٦٢, ٥٢, ٥١, ٥٠, حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب الدمشقي
 ٣٧٢, حممد بن أمحد بن جماهد الطائي البصري

٦٣٣, ٦٣٢, ٦٣١, ٦٣٠, ٦٢٩, ٦١٧, ٦١١, محد بن حممد بن أمحد بن رشد األندلسيحممد بن أ
 ,٦٣٤ 

 ٦٩٧, ٣٧٥, ٣٧٢, ١٧٠, حممد بن إدريس الشافعي
 ١١٩, حممد بن احلسني بن حممد بن الفراء
 ٧٥٥, ٧٥٤, ٧٤٩, حممد بن الطيب بن حممد الباقالين
 ٣٦٧, ٢٤, ٢١, ١٩, حممد بن جرير بن يزيد الطربي

 ٥٠, شاكر بن أمحد بن عبدالرمحن بن شاكر الكتيبحممد بن 
 ٧٦١, ٧٥٦, ٧٥٢, حممد بن عبدالكرمي الشهرستاين

 ٥٠, حممد بن عبداهللا بن أمحد املعروف بابن رشيق املـالـكي
 ٩٣, ٣٧, ٣٦, حممد بن عبداهللا بن مالك اجلياين أبو عبداهللا مجال الدين

 ٥٧٨, ٥٠٠, حممد بن عبدالوهاب
 ٧٧٨, بن الطيب البصري املعتزيلحممد بن علي 

 ٦٧٠, حممد بن علي بن عطية املكي
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 ٥٦, حممد بن عمر البالسي
 ٧٨٩, ٧٧٨, ٧٥٩, ٧٥٧, ٧٥٦, ٧٥١, ٨٥, ٦٩, حممد بن عمر بن احلسني الرازي

 ٦٤١, حممد بن حممد بن احلسن النصري الطوسي
, ٦٢٤, ٦٢٣, ٦٢٢ ,٦٢١, ٦١٩, ٦١٨, ٦١٧, ٦١١, حممد بن حممد بن طرخان أبونصر الفارايب

٧٩٧, ٦٣٤, ٦٣٣, ٦٢٨, ٦٢٦, ٦٢٥ 
, ٧٤٩, ٦٨٧, ٦٨٥, ٦٨٤, ٦٧٨, ٦٧٧, ٦٧٦, ٦٧٢, حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي

٧٩٨, ٧٦٣, ٧٦٢, ٧٥١, ٧٥٠ 
 ٧٢, حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن سيد الناس اليعمري

 ٦٩, حممد بن حممود بن عباد األصفهاين
 ٧١٥, اهللا البصري املعتزيلحممد بن هذيل بن عبيد

 ٤٤, عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبليبن حممد 
 ٥٨, ٥٧, ٥٦, حممود بن أرغون بن بغا بن هوالكو

 ٧٢١, حممود بن عمر الزخمشري
 ٥٣٧, ٥٨, ٤٥, مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري
 ٤٥, لقيسياملسلم بن حممد بن مسلم بن عالن ا

 ٤٢٢, معاذ بن جبل
 ٥٩١, معاوية بن أيب سفيان

 ٥٣٧, معاوية بن احلكم السلمي
 ١٧, معمر بن املثىن التيمي

 ٧١٣, معمر بن عمرو السلمي موالهم العطار املعتزيل
 ٥٩٣, ١٧٦, املغرية بن شعبة
 ٦٩٧, ٣٧٥, ١٧٠, ٣٩, النعمان بن ثابت

 ٦٩, ٥٦, هالكو بن تويل خان بن جنكيز خان
 ٤٩٥, د بنت أيب أمية بن املغرية املخزوميةهن

 ٧٠٧, واصل بن عطاء
 ٤٥, حيىي بن أيب منصور بن أيب الفتح بن رافع احلراين احلنبلي

 ١٢٨, يعمرالسعدي
 ٧٣, ٦٢, ٦١, يوسف بن الزكي عبدالرمحن بن يوسف املزي



    ٨٦٨         فهرس األعالم_________________________________  _____________________________

 الكىن واأللقاب واألنساب إىل القبائل والبالد واآلباء واألجداد وحنو ذلك
 .إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفرايين الشافعي = بو إسحاق اإلسفرايين أ

  .ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤيل= أبو األسود الدؤيل 
 .عبدالسالم بن عبداهللا بن أيب القاسم اخلضر بن تيمية احلراين = أبو الربكات 

  .علي بن إمساعيل بن أيب بشر األشعري= أبو احلسن األشعري 
 .حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين = أبو اخلطاب 

 .رفيع بن مهران الرياحي = أبو العالية 
 .أمحد بن عبدالرمحن بن خالد القالنسي الرازي = أبو العباس القالنسي 

  .بدامللك بن عبداهللا اجلويين األشعري الشافعيع= أبو املعايل اجلويين 
 .حيان بن حصني = أبو اهلياج األسدي 

 .عبداهللا بن عثمان التيمي أبو بكر الصديق = أبو بكر الصديق 
 .النعمان بن ثابت = أبو حنفية 

 ١٢٨,  ِخزامةبوأ
 .جندب بن جنادة الغفاري = أبو ذر 

 . سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري اللغوي = أبو زيد 
 . سعد بن مالك بن سنان األنصاري = أبو سعيد اخلدري 

 .ن حرب بن أمية األموي صخر ب= أبو سفيان 
 . باذام موىل أم هاىنء = أبو صاحل 

 . حممد بن علي بن عطية املكي = أبو طالب املكي 
 . حممد بن أمحد بن جماهد الطائي البصري = أبو عبداهللا بن جماهد 

 . القاسم بن سالم = أبو عبيد 
  .عامر بن عبداهللا بن اجلراح القرشي= أبو عبيدة 
 .ر بن املثىن التيمي معم= أبو عبيدة 

 . عقبة بن عمرو األنصاري = أبو مسعود 
 . عبداهللا بن ثوب = أبو مسلم اخلوالين 

 .عبداهللا بن قيس بن سليم = أبو موسى األشعري 
 ٥٩٩, ٥٨٨, ٥٣٩, ٢٥٥, ٢١٤, ٥٨, أبو هريرة رضي اهللا عنه



    ٨٦٩         فهرس األعالم_________________________________  _____________________________

  .حممد بن احلسني بن حممد بن الفراء= أبو يعلى 
 .د بن حنبل أمحد بن حمم= أمحد 

  .حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة األزهري= األزهري 
  .علي بن إمساعيل بن أيب بشر األشعري= األشعري 

  .حممد بن حممود بن عباد األصفهاين= األصفهاين 
 .رملة بنت أيب سفيان بن حرب األموية = أم حبيبة 
 .ؤمنني  أم املهند بنت أيب أمية بن املغرية املخزومية= أم سلمة 

  .بدامللك بن عبداهللا اجلويين األشعري الشافعيع= إمام احلرمني 
 .عبدالرمحن بن أمحد اإلجيي = اإلجيي 

 . حممد بن أيب بكر الزرعي املشهور بابن قيم اجلوزية = ابن القيم 
 . عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج = ابن جريج 

  .يحممد بن جرير بن يزيد الطرب= ابن جرير الطربي 
  .حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد األندلسي= ابن رشد 
 .عبدالرمحن بن زيد بن أسلم = ابن زيد 

  .عبداحلق بن إبراهيم بن حممد ابن سبعني= ابن سبعني 
 .حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن سيد الناس اليعمري = ابن سيد الناس 

 . سينا احلسني بن عبداهللا بن علي بن = ابن سينا 
 .عبداهللا بن صائد = ابن صياد 
 . عبداهللا بن عباس بن عبداملطلب اهلامشي = ابن عباس 

 .حممد بن أمحد بن عبداهلادي املقدسى = ابن عبداهلادي 
 .علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي = ابن عقيل 
 .عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي = ابن قدامة 
 . بن عمر بن كثري الشافعي إمساعيل = ابن كثري 

 . حممد بن عبداهللا بن مالك الطائي اجلياين = ابن مالك 
 .علي بن خملوف النويري املالكي = ابن خملوف 

  .حممد بن الطيب بن حممد الباقالين= الباقالين 
 .أمحد بن علي بن حممد احلسيين = البدوي 
 . ايل الدمشقي الشافعي القاسم بن البهاء بن حممد بن يوسف الربز= الربزايل 



    ٨٧٠         فهرس األعالم_________________________________  _____________________________

 . علي بن يعقوب البكري = البكري 
 .سليمان بن علي بن عبداهللا العابدي الكرمي التلمساين = التلمساين 

 . احلارث بن أسد احملاسيب = احلارث احملاسيب 
 . احلسن بن يسار البصري = احلسن البصري 

 . حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب = الذهيب 
  . بن عمر بن احلسني الرازيحممد= الرازي 
 .سارية بن زنيم = سارية 

 . إمساعيل بن عبدالرمحن السدي الكبري = السدي 
 .إبراهيم بن موسى الغرناطي أبو إسحاق الشاطيب = الشاطيب 
 .حممد بن إدريس الشافعي = الشافعي 

 .ين عبداهللا بن عبداحلليم بن عبد السالم بن تيمية احلرا= شرف الدين بن تيمية 
 .حممد بن عبدالكرمي بن أيب بكر = الشهرستاين 

 . الضحاك بن مزاحم البلخي = الضحاك 
  .حممد بن حممد بن احلسن النصري الطوسي= الطوسي 
 .عبدالعال الفيشاوي = عبدالعال

 . عبدالقاهر بن طاهر البغدادي = عبدالقاهر البغدادي 
  . يحممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوس= الغزايل 
  .حممد بن حممد بن طرخان ، أبونصر الفارايب= الفارايب 

  .حممد بن عمر بن احلسني الرازي= الفخر الرازي 
 .حممود بن أرغون بن بغا بن هوالكو = قازن 

  .أمحد بن حممد بن أمحد بن الشريشي= كمال الدين الشريشي 
 .إبراهيم بن حسن بن علي املالكي اللقاين = اللقاين 
 .  مالك بن أنس األصبحي =مالك 
 .يوسف بن الزكي عبدالرمحن القضاعي الشافعي = املزي 
 .حممد بن أمحد بن عبدالرمحن امللطي الشافعي = امللطي

 . عبداهللا بن حممد بن علي األنصاري اهلروي = اهلروي 



    ٨٧١       فهرس الفرق والطوائف_______________________________________________________  

 فهرس الفرق والطوائف
 ٦٩٤, ٤٥٧, االحتادية
, ٣٧١, ٣٥٥, ٣٥٤, ٣٤١, ٢١٦, ١٨١ ,١٥٦, ١١٤, ٨٥, ٨٤, ٤٠, ٣٤, ٢٨, األشاعرة
٧٤٩, ٧٤٨, ٧٤٧, ٧٤٦, ٧٤٥, ٧٤٤, ٧٤٢, ٧١٧, ٦٨٦, ٦٦٩, ٦٣٢, ٦٣١, ٦٠٨, ٣٧٢ ,
٧٧٠, ٧٦٩, ٧٦٨, ٧٦٧, ٧٦٦, ٧٦٥, ٧٦٤, ٧٦٣, ٧٦١, ٧٦٠, ٧٥٨, ٧٥٦, ٧٥٣, ٧٥٢ ,
٨٠٣, ٨٠٢, ٨٠١, ٧٩٩, ٧٩٨, ٧٩٣, ٧٩٠, ٧٨٩, ٧٨١, ٧٧٨, ٧٧٦, ٧٧٤, ٧٧٣, ٧٧١ ,
٨١١, ٨٠٤ 
 ٧٧٧, يةباطنال

 ٥٩٥, ٥٦٩, ٥٦٧, ٤٥٨, ٤٥٤, ٣٥٦, ٨٦, ٨٥, ٦٨, ٦١, اجلهمية
 ٧٠٧, ٥٧٥, ٢٧٨, ٤٦, اخلوارج
 ٧٧, ٦٩, ٤٦, الروافض

 ٧٠٠, سوفسطائية ال
 ٨٥, ٦٨, الشيعة
 ٤٦٠, الصابئة
, ٦٨٤, ٦٨٢, ٦٨١, ٦٨٠, ٦٧٧, ٦٦٩, ٦٦٧, ٦٦٦, ٦٦٥, ٦٦٤, ٦٦٢, ٧٦, ٦٦, الصوفية
٨٠٤, ٨٠٢, ٨٠١, ٧٩٨, ٧٠٥, ٧٠١, ٦٩٦, ٦٩٥ ,٦٩٤, ٦٩٣, ٦٩٠, ٦٨٧, ٦٨٦, ٦٨٥ ,
٨١١, ٨١٠ 

 ٦١٧, ٤٥٩, ٣٧١, الطبائعية
 ٨٠٢, ٥٧, غالة الصوفية
, ٣٧١, ٣٧٠, ٣٢٠, ١٦٨, ١٦٧, ٨٥, ٨٤, ٨١, ٧١, ٧٠, ٤١, ٣٥, ٣٤, ٣٢, ٣٠, الفالسفة
٦٤٣, ٦٤١, ٦٤٠, ٦٣٩, ٦٣٦, ٦٣٤, ٦٣١, ٦٣٠, ٦١٧, ٦١٤, ٦١٣, ٦١١, ٦١٠, ٤٥٦ ,
٧٩٧, ٧٨١, ٧٧٨, ٧٧٦, ٧٦٨, ٧٦٣, ٦٦٥, ٦٦٢, ٦٦١, ٦٥٥, ٦٥٠ ,٦٤٩, ٦٤٦, ٦٤٤ ,
٨١١, ٨١٠, ٨٠٦, ٨٠٤, ٨٠٣, ٨٠٢, ٨٠١, ٧٩٨ 
 ٤٦٠, ٣٥٦, ٨٥, ٦٨, القدرية
  ٧٧٧ ,٤٥٨, القرامطة
 ٥٦٤, ٤٦٠, اوس
 ٣٩٤, املرجئة



    ٨٧٢       فهرس الفرق والطوائف_______________________________________________________  

, ٥٢٤, ٤٥٩, ٣٥٦, ٣٥٥, ٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٢, ٣٢٧, ١٨١, ١١٥, ١١٤, ٨٤, ٤٦, املعتزلة
٧٢٧, ٧٢٤, ٧٢٢, ٧١٩, ٧١٨, ٧١٧, ٧١٦, ٧١٣, ٧١٢, ٧١١, ٧٠٩, ٧٠٨, ٧٠٧, ٧٠٥ ,
٧٩٨, ٧٩٧, ٧٨٩, ٧٧٨, ٧٧٣, ٧٤٤, ٧٤٣, ٧٤٢, ٧٤١, ٧٣٨, ٧٣٧, ٧٣٣, ٧٣١, ٧٢٩ ,
٨١١, ٨٠٤, ٨٠٣, ٨٠٢, ٨٠١, ٧٩٩ 



    ٨٧٣       فهرس األبيات الشعرية_______________________________________________________  

 فهرس األبيات الشعرية
 

 البيت القائل الصفحة
 ونِذيـمهم وِبِهم عرفنا فضله  املتنيب ٦

 ني األشيـاء وبضـدها تتب

نسب إىل مسلم بن الوليد وإىل أيب  ٣٥٢
 العتاهية 

   الشيب كره وكره أن نفارقه   
 فاعجب لشيء على البغضاء حمبوب 

 ضداِن ملا استجمعا حسنا نسب إىل املنبجي  ٦
نه الِضدسح ظِْهري والضد 

      فصربت عاِرفةً لذلك حرَّةً        عنترة  ٤٢١
  نفس اجلبان تطَلّع ترسو إذا

             وعندنا للعبد كسب كُلِّفا   اللقاين ٧٥٣
 ومل يكن مؤثراً فلتعرفا 

         ويقبح من سواك الفعل عندي   نسب إىل املتنيب وإىل أيب نواس  ٣٣٢
 وتفعله فيحسن منك ذاك

 يراد من القلب نسيانكم املتنيب  ٣٦٠
 وتأىب الطباع على الناقل

             نبئت أن رسول اهللا أوعدين كعب بن زهري ٢٥٠
 والعفو عند رسول اهللا مأمول 

       لئن كنت يف جب مثانني قامة      .األعشى ميمون بن قيس  ٢٠
 ورقِّيت أسباب السماء بسلم

         ومن هاب أسباب املنايا يلقها    زهري بن أيب سلمى ٢١
 بسلمولو رام أسباب السماء 

    وألنت تفري ما خلقت وبعض         زهري بن أيب سلمى ٧٤٠
 القوم خيلق مث ال يفري

 



    ٨٧٤        فهرس الكلمات الغريبة واالصطالحية___________________________________________  

 فهرس الكلمات الغريبة واالصطالحية
 
 ٥٢٨, أحقلي

 ٨٠٦, ٢٩٧, ٢٥, أسباب شرعية
 ٨٠٦, ٢٥, أسباب قدرية

 ٥٤١, أُطُم
 ٥٢٨, أفركي

 ٢٩, أهل احلكم
 ٦٥٢, ٦٥١, ٦١٦, ٣٧٩, ٣٧٧, ٣٧٦, ٣٧٥, ٣٧٤, االستحالة

 ٦٢٢, ٦٢١, االسطقسات
 ١٦٨, االشتراك
 ٤٠٤, انتقَش
 ٤٠٤, انتكس
 ٢٠١, الباءة
 ٤٠٤, تعس
 ١٦٨, التواطؤ
 ٣٨, جرب العلة

 ٥٢٣, جف طلعٍة ذكر
 ١٩٨, احلرد

 ١٦٩, ١٦٨, ١٦٧, حلول احلوادث
 ٤٠٤, اخلميصة
 ٣١٥ ,دخن

 ٢٠٩, دليل اخلطاب
 ١١٠, الدوران

 ٣١, سبب اتفاقي
 ٣١, سبب ذايت

 ٦١٦, ٣١, سبب صوري



    ٨٧٥        فهرس الكلمات الغريبة واالصطالحية___________________________________________  

 ٣١, سبب غائي
 ٣١, سبب فاعلي
 ٦١٦, ٣٠, سبب مادي

 ١١٠, السرب والتقسيم
 ١٨٥, سحاء
 ٤٠٤, سدمه
 ٦٥٦ , ٦٥٠ ,٣٢٣ , ٣٢٢, فسطةس

 ١٠٢, سفْع
 ٤٣١, سال

 ٣٧٤, ٢٢٤, ١٥٦, السمندل
 ٢٩, شرط احلكم

 ٣٧٤, ٣٤٧, ٣٢٧, ٢٥١, ٢١٨, ١٨٨, ١٤٠, ١٠٣, ٩٧, ٣٣, ٢٩, ٢٧, الشرط
٤٠٤, ِشيك 
 ٣٦٠, الطبائع
 ٣٥٩, الطَّبع
 ٣٥٩, الطبيعة

 ٨١٠, ٨٠٤, ٨٠١, ٦٣٧, ٦٣٦, ٦٣٤, ٦٣٣, ٦٢٧, ٦٢٥, ٦٢٣, ٦٢٢, العقل الفعال
 ٦٥٦, ٦٥٠, ٦٤٩, ٦٢٦, ٦١٨, عقل وعاقل ومعقول

 ٣٧٠, العقل
 ٤١, ٤٠, ٣٨, العلة التامة

 ٢٩, العلة الشرعية الكاملة
 ٢٩, العلة الشرعية
 ٦٢٨ ,العلة الصورية

 ٢٩, علة العلة
 ٦٢٨, العلة الغائية
 ٦٢٨, العلة الفاعلة
 ٦٢٨, ٣٠, العلة املادية
 ٣٤, علة صورية



    ٨٧٦        فهرس الكلمات الغريبة واالصطالحية___________________________________________  

 ٣٥, علة غائية
 ٣٥, علة فاعلية
 ٣٤, علة مادية

, ٧٥١, ٦٥٩, ٦٤٨, ٦١٣, ٦٠٢, ٣١٩, ٢١٨, ٤١, ٤٠, ٣٩, ٣٨, ٣٦, ٣٤, ٣٣, ٣٢, الِعلَّة
٨٠٧, ٨٠٦, ٧٨٦, ٧٧٢, ٧٦١ 
 ٦٢٤, عيافة
 ١٢٤ ,الغرقد

 ١٧٦, غري مصفح
 ٣٠, فاصلة
 ٦٣, القرط

 ١٨٤, القصارون
 ٥٥٦, ٢٥٣, ٢٥٢, ٣٩, ٣٨, ٢٧, املانع

 ٢٩, حمل احلكم
 ١٢٤, خمصرة
 ٥٢٣, مشاقة
 ٥٢٢, مطبوب

 ٦٥٦, املطلق بشرط اإلطالق
 ٦٥٦, املطلق

 ٢٩, مقتضى احلكم
   ٧٨٢ , ٧٨١ , ٦٤٦ , ٦٣٤ , ٦٢٠ , ٦١٦ , ٦١٥ ,اهليوىل
 ٣٠, وتد
 ٢٠١, وجاء

 ٦٩٤, ٦٦٥, ٤٥٧, وحدة الوجود
 ٥٣٩, يقِْرفون
 ١٢٤, ينكت



    ٨٧٧         فهرس املواضع واألماكن_____________________________________________________  

 فهرس املواضع واألماكن
 
 ٤٩١, اجلوف
 ٢٨٤, بصرى

 ٦٠١, جبل قاسيون
 ٤٣, حران

 ٥٢٧, ٤٩١, دومة اجلندل
 ٧٧, ٦٩, كسروان

 ٦٠١, مغارة دم قابيل



    ٨٧٨          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

 فهرس املصادر واملراجع
مكتبة دار  / ت  . د  / يصل شكري   ف. حتقيق د / أبـو العتاهـية أشعاره وأخباره البن عبدالرب          -١

 . دمشق / املالح 

حتقيق دار ، املشكاة إشراف ياسر بن إبراهيم ،         / إحتاف اخلرية املهرة بزوائد العشرة للبوصريي        -٢
 . الرياض / دار الوطن /  م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل / أمحد معبد . تقدمي د

 - هـ   ١٤١١الطبعة األوىل   / م اجلوابرة   باس. د: حتقيق/ اآلحـاد واملـثاين البن أيب عاصم         -٣
 . الرياض / دار الراية /  م ١٩٩١

املكتب / هـ  ١٤٠٢الطبعة الثانية   / تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي     / إحكام األحكام لآلمدي     -٤
  .بريوت/ اإلسالمي 

 . بريوت/ دار الكتب العلمية/ ت . د / إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل  -٥

 . القاهرة / مكتبة املتنيب / ت . د / ء بأخبار احلكماء للقفطي أخبار العلما -٦

دار / ت  . الطبعة اخلامسة د    / ألبري نصري نادر    . د: حتقيق/ آراء أهل املدينة الفاضلة للفارايب       -٧
 . بريوت / املشرق 

 - هـ   ١٤١٥الطبعة األوىل   / علي الضوحيي   . آراء املعتـزلة األصـولية دراسة وتقومي لـ د         -٨
 . الرياض / مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  /  م١٩٩٥

أسعد : حتقيق/ اإلرشـاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد إلمام احلرمني أبو املعايل اجلويين               -٩
 .بريوت / مؤسسة الكتب الثقافية /  م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة األول / متيم 

 . بريوت / دار املعرفة / ت . د / إرشاد الفحول للشوكاين  -١٠

دار املعرفة  /  م   ١٩٧٩ - هـ   ١٣٩٩/ عبدالرحيم حممود   : حتقيق  / أساس البالغة للزخمشري     -١١
 . بريوت / 

الطبعة األوىل  / حممد عبدالقادر عطا    : دراسة وحتقيق / أسـرار الشـريعة لعـبدالغين النابلسي         -١٢
 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

 نشر ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن     -بداهللا بن رشيق    أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم أليب ع      -١٣
 .تيمية 



    ٨٧٩          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

/ دار الكتب العلمية / ت  . د/ حتقيق حممد زاهد الكوثري / األمسـاء والصـفات للبيهقـي      -١٤
  .بريوت 

دار إحياء الكتب العربية / ت . د / سليمان دنيا : حتقيق/ اإلشـارات والتنبـيهات البن سينا      -١٥
 . القاهرة / شركاه عيسى البايب احلليب و

 .جاكرتا / شركة نور الثقافة اإلسالمية / ت . د / األشباه والنظائر يف الفروع للسيوطي  -١٦

 . بريوت/ دار الكتاب العريب الناشر / ت .د/ اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين  -١٧

الطبعة األوىل  / إبراهيم حممد رمضان    : شرح ومراجعة / أصـول اإلميـان لعبدالقاهر البغدادي        -١٨
 . بريوت / دار ومكتبة اهلالل /  م ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩

 - هـ   ١٤٠٥الطبعة الثانية   / صاحل بن عبدالعزيز آل منصور      . أصـول الفقه وابن تيمية لـ د       -١٩
 . بدون ناشر أو طابع /  م ١٩٨٥

 / م   ١٩٩٢  - هـ   ١٤١٣/ أضـواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن حملمد األمني الشنقيطي            -٢٠
 .الناشر مكتبة ابن تيمية 

زهري بن  . حتقيق د / إطراف املسند املعتلي بأطراف املسند احلنبلي للحافظ ابن حجر العسقالين            -٢١
 .دمشق/ دار ابن كثري ودار الكلم الطيب / م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة األوىل / ناصر الناصر 

 .بريوت / لم للماليني دار الع/  م ١٩٨٩الطبعة الثامنة / األعالم خلري الدين الزركلي  -٢٢

/ تصحيح وحتقيق وتعليق حممد عفيفي      / إغاثـة اللهفان من مصايد الشيطان البن قيم اجلوزية           -٢٣
 .الرياض / مكتبة اخلاين / بريوت / املكتب اإلسالمي /  م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل 

 - هـ   ١٤١٢لثانية  الطبعة ا / علي مهنا ومسري جابر     : حتقيق/ األغـاين أليب الفرج األصفهاين       -٢٤
 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٩٢

الشيح حممد حسن آل    : حتقيق/ اإلقـناع يف ختريج العروض وختريج القوايف للصاحب بن عباد            -٢٥
 .بغداد / مطبعة املعارف /  م ١٩٦٠ - هـ ١٣٧٩طبع سنة / ياسني 

  .٨ فتاوى جال ضمن جمموع -البن تيمية أقوم ما قيل يف القضاء والقدر  -٢٦

/ الفاروق احلديثة للطباعة والنشر     / ت  . د  / نايف عباس   : حتقيق/ اإلكمـال البـن ماكوال       -٢٧
 . القاهرة 

  .١٠ ج جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ضمن -أمراض القلوب وشفاؤها البن تيمية  -٢٨



    ٨٨٠          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

 - هـ   ١٤٠٨الطبعة األوىل   / عبداهللا عمر البارودي    : تقدمي وتعليق / األنسـاب للسـمعاين      -٢٩
 . بريوت / دار اجلنان /  م ١٩٨٨

عمـاد : حتقيق/ اإلنصـاف فـيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به للقاضي أيب بكر الباقالين                -٣٠
 . بريوت / عامل الكتب /  م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل / الدين حيدر 

  .١٩ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -إيضاح الداللة يف عموم الرسالة البن تيمية  -٣١

  .٧ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -ان األوسط البن تيمية اإلمي -٣٢

  .٧ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -اإلميان الكبري البن تيمية  -٣٣

الطبعة / حققه وقدم له وعلق عليه وخرجه حممد ناصر الدين األلباين           / اإلميـان البن أيب شيبة       -٣٤
  .بريوت/ املكتب اإلسالمي /  م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثالثة  

 - هـ   ١٤٠٧الطبعة األوىل   /  محد بن محدي اجلابري احلريب      :دراسة وحتقيق / اإلميان للعدين    -٣٥
 . الكويت / الدار السلفية /  م ١٩٨٦

دار الكتب  /  م   ١٩٨٤ - هـ   ١٤٠٤الطبعة األوىل   / ابـن تيمية السلفي حملمد خليل هراس         -٣٦
 . بريوت / العلمية 

  .١٠ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج - اتباع الرسول بصريح املعقول البن تيمية -٣٧

  . ٨ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -االحتجاج بالقدر البن تيمية  -٣٨

نشر / ت  . الطبعة الثانية د  / حممد رشاد سامل    . حتقيق د / االسـتقامة لشيخ اإلسالم ابن تيمية        -٣٩
 .القاهرة / وتوزيع مؤسسة قرطبة 

/ ت  . د  / هبامش كتاب اإلصابة البن حجر       / االسـتيعاب يف أمساء األصحاب البن عبدالرب       -٤٠
 . بريوت / الناشر دار الكتاب العريب 

/  م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥طبع سنة / السيد حممد رشيد رضا : قدم له   / االعتصـام للشاطيب     -٤١
 . بريوت / دار املعرفة 

د عصام  قدم له وخرج أحاديثه وعلق حواشيه أمح      / االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد للبيهقي        -٤٢
 . بريوت / دار اآلفاق اجلديدة /  م ١٩٨١ - هـ ١٤٠١الطبعة األوىل / الكاتب 

طبع سنة  / علي سامي النشار    : حتقيق/ اعـتقادات فـرق املسلمني واملشركني للفخر الرازي          -٤٣
 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢



    ٨٨١          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

/ دار الكتب العلمية    / م  ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الطبعة األوىل   / االقتصـاد يف االعتقاد للغزايل       -٤٤
 .بريوت 

/ حممد حامد الفقي    : حتقيق  / اقتضـاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم البن تيمية           -٤٥
 .القاهرة / مطبعة السنة احملمدية /  هـ ١٣٦٩الطبعة الثانية 

/ ناصر العقل   . د: حتقيق وتعليق / اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم البن تيمية          -٤٦
  . )١(بدون طابع أو ناشر/  هـ ١٤٠٤الطبعة األوىل 

 حممد  :تقدمي ومراجعة / االنتصـار والرد على ابن الرواندي امللحد أليب احلسني اخلياط املعتزيل             -٤٧
 .القاهرة / نشر مكتبة الثقافة الدينية / ت . د / حجازي 

/ م ١٩٩٢-هـ ١٤١٣الطبعة الثانية  /   حتقيق عبدالقادر عبداهللا العاين   / البحر احمليط للزركشي     -٤٨
  .)مصر(الغردقة / دار الصفوة 

 . القاهرة/ الناشر مكتبة الثقافة الدينية / ت  . د/ البدء والتأريخ للمقدسي  -٤٩

 .ت .د/ بريوت / الناشر دار الكتاب العريب / بدائع الفوائد البن قيم اجلوزية  -٥٠

 . بريوت/ ناشر مكتبة املعارفال/ ت .د/ البداية والنهاية البن كثري الدمشقى -٥١

 . القاهرة / مكتبة ابن تيمية : الناشر/ ت . د / البدر الطالع للشوكاين  -٥٢

الطبعة الثالثة  / عبدالعظيم حممود الديب    . د: حتقيق/ الربهان يف أصول الفقه أليب املعايل اجلويين         -٥٣
 . القاهرة / دار الوفاء /  م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢

/ بسام علي العموش    . د: حتقيق/  أهل األديان للسكسكي احلنبلي      الـربهان يف معـرفة عقائد      -٥٤
 .  الزرقاء -األردن / مكتبة املنار /  م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨/ الطبعة األوىل 

 - هـ   ١٤٠٨الطبعة األوىل   / موسى الدويش   . حتقيق ودراسة د  / بغـية املـرتاد البن تيمية        -٥٥
 . املدينة املنورة / مكتبة العلوم واحلكم /  م ١٩٨٨

 ١٤١٦الطبعة الثانية   / فيحان املطريي   . د: حتقيق/ بيان الدليل على بطالن التحليل البن تيمية         -٥٦
 .  دمنهور -مصر / مكتبة لينة للنشر والتوزيع /  م ١٩٩٦ -هـ 

                                 
 . هذه هي الطبعة املعتمدة عند اإلحالة إىل هذا املصدر ، وحيث رجعت إىل الطبعة األخرى فإنين أشري إىل ذلك) ١(



    ٨٨٢          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

. د  / حممد بن عبدالرمحن بن قاسم      : تصحيح وتكميل وتعليق  / بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية       -٥٧
  . بدون طابع أو ناشر/ ت 

سهيل زكار  . د: حتقيق/ بغية الطلب يف تاريخ حلب لكمال الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة               -٥٨
 . بريوت / دار الفكر /  م ١٩٨٨الطبعة األوىل / 

 .بريوت / دار الفكر / ت .د/ تاج العروس للزبيدي  -٥٩

 .بريوت / دار العلم للماليني /  م ١٩٨٣الطبعة الرابعة / تاريخ الفكر العريب لعمر فروخ  -٦٠

 ١٩٧٤طبع سنة   / كمال اليازجي   . د: ترمجة/ ماجد فخري   . تاريخ الفلسفة اإلسالمية لـ د     -٦١
 . بريوت / الدار املتحدة للنشر / م 

/ دار الكتاب اللبناين    /  م   ١٩٨١طبع سـنة   / مجيل صليبيا   . تـاريخ الفلسـفة العربية لـ د       -٦٢
 . بريوت 

/ دار العلم للماليني    /  م   ١٩٩١الطبعة األوىل   / ماجد فخري   . تـاريخ الفلسفة اليونانية لـ د      -٦٣
 . بريوت 

 ١٩٩٣ - هـ   ١٤١٤الطبعة األوىل   / حممد عبدالرمحن مرحبا    . تاريخ الفلسفة اليونانية لـ د     -٦٤
 . بريوت / مؤسسة عز الدين / م 

 .  بريوت / دار القلم / ت . د / تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم  -٦٥

 .الناشر دار الفكر / ت  . د/ التاريخ الكبري للبخاري  -٦٦

 . بريوت/ الناشر دار الكتاب العريب/ ت  . د/ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي -٦٧

/ م  ١٩٩٢الطبعة الثالثة   / حتقيق انطوان صاحلاين اليسوعي     / تاريخ خمتصر الدول البن العربي       -٦٨
 .بريوت / دار املشرق 

/  م   ١٩٨٣ - هـ   ١٤٠٣ األول   الطبعة/ حممد حسن هيتو    . د: حتقيق/ التبصـرة للشريازي     -٦٩
 . دمشق / دار الفكر 

حتقيق كمال يوسف   / التبصـري يف الـدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني لإلسفرايين              -٧٠
 .بريوت / عامل الكتب /  م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة األوىل / احلوت

 هـ  ١٣٩٩بع سنة   ط/ تقدمي وتعليق حممد زاهد الكوثري      / تبيني كذب املفتري البن عساكر       -٧١
 . بريوت / الناشر دار الكتاب العريب /  م ١٩٧٩ -



    ٨٨٣          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

 ١٠ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج-التحفة العراقية يف األعمال القلبية البن تيمية  -٧٢

دار /  م   ١٩٨٣ - هـ   ١٤٠٣الطبعة األوىل   / حتفـة املريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري         -٧٣
 .بريوت / الكتب العلمية 

/ عامل الكتب   /  م   ١٩٨٣ - هـ   ١٤٠٣الطبعة الثانية   / ند من مقولة للبريوين     حتقـيق ما لله    -٧٤
 . بريوت 

عزت علي عطية   . د: حتقيق وتعليق / تـدريب الـراوي يف شـرح تقريب النواوي للسيوطي            -٧٥
 . القاهرة / مطبعة حسان / ت . د / وموسى حممد علي 

 .  ٣ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -التدمرية البن تيمية  -٧٦

 م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل  / حممد بن عودة السعوي     : حتقيق  / التدمرية البن تيمية     -٧٧
 . الرياض / شركة العبيكان / 

/ طبع دار الفكر العريب     /ت  . د  / تصحيح عبدالرمحن بن حيىي املعلمي      / تذكرة احلفاظ للذهيب     -٧٨
 .بريوت 

 -اهيم الواسطي املعروف بابن شيخ احلزاميني       التذكرة واالعتبار واالنتصار لألبرار ألمحد بن إبر       -٧٩
رسـالة موجوده ضمن العقود الدرية البن عبداهلادي ، ونشرت ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن                

 . تيمية 

/ دار الكتب العلمية    / ت   . د/ حتقيق مصطفى حممد عمارة     / التـرغيب والترهيب للمنذري      -٨٠
 . بريوت

 .د بن عبدالوهاب ضمن جمموعة التوحيد تسع رسائل يف التوحيد للشيخ حمم -٨١

/ دار العرب للبستاين    / ت  . الطبعة الثانية د    / تسـع رسائل يف احلكمة والطبيعيات البن سينا          -٨٢
 .القاهرة 

/  م   ١٩٩٩ - هـ   ١٤٢٠الطبعة األول   / حممد العجالن   . د: حتقيق/ التسـعينية البن تيمية      -٨٣
 . الرياض / مكتبة املعارف 

 م  ١٩٩٤ - هـ   ١٤١٤الطبعة األوىل   / مىن أبوزيد   . لفكر الفلسفي لـ د   التصور الذري يف ا    -٨٤
 . بريوت / املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع / 



    ٨٨٤          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

/ دار الكتب العلمية    /  هـ   ١٤٠٠طبع سنة   / التعـرف ملـذهب أهل التصوف للكالباذي         -٨٥
 . بريوت 

 .ت بريو/ مكتبة لبنان / م ١٩٨٥طبع سنة / التعريفات للجرجاين  -٨٦

مطبعة مكتب  /  هـ   ١٤٠٤طبع سنة   / عبدالرمحن بدوي   . د: حتقيق/ التعلـيقات البن سينا      -٨٧
 .طهران / اإلعالم اإلسالمي 

دار /  م   ١٩٨٨- هـ   ١٤٠٨الطبعة األوىل   / جعفر آل ياسني    . د: حتقيق/ التعليقات للفارايب    -٨٨
 . بريوت / املناهل 

الطبعة األوىل سنة   / د عبدالرمحن القزقي    سعي: حتقيق/ تغلـيق التعلـيق البن حجر العسقالين         -٨٩
 .عمان /  دار عمار -بريوت / املكتب اإلسالمي /  هـ ١٤٠٥

/ ت  .الطبعة الثانية  د   / صحح بإشراف الشيخ خليل امليس      / تفسـري القرآن العظيم البن كثري        -٩٠
 . بريوت / دار القلم 

 .بريوت / دار الفكر / م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الثالثة / التفسري الكبري للفخر الرازي  -٩١

  . ١٧ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -تفسري سورة اإلخالص البن تيمية  -٩٢

الطبعة األوىل  / عبدالعلي عبداحلميد حامد    . د: حتقيق/ تفسـري سـورة اإلخالص البن تيمية         -٩٣
 . بومباي / الدار السلفية /  م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

هـ ١٤١١الطبعة الثالثة   / حتقيق حممد عوامة    /   تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالين      -٩٤
 . دمشق / دار القلم / م ١٩٩١ -

دار الكتب العلمية   /  م   ١٩٨٣ - هـ   ١٤٠٣الطبعة الثانية   / التقرير والتحبري البن أمري احلاج       -٩٥
 . القاهرة / ملطبعة األمريية /  هـ ١٣١٦مصورة عن الطبعة األوىل اليت يف عام / بريوت / 

حممد مهدي عالم   . د: مصطفى حجازي ، ومراجعة   : حتقيق/ لذيل والصلة للزبيدي    التكملة وا  -٩٦
 . القاهرة / اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية /  م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل / 

 .بريوت / دار القلم / هـ١٤٠٣الطبعة األوىل / تلبيس إبليس البن اجلوزي  -٩٧

دون طابع أو ناشر او     /  حتقيق السيد عبداهللا هاشم      /تلخـيص احلـبري البن حجر العسقالين         -٩٨
 .تاريخ 

 .بريوت /  دار املعرفة/ ت  . د/  ضمن املستدرك-تلخيص املستدرك للذهيب  -٩٩



    ٨٨٥          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

اهليئة /  م   ١٩٨٢طبع سنة   / حممود قاسم   . د: حتقيق/ تلخـيص كـتاب الربهان البن رشد         -١٠٠
 . القاهرة / املصرية العامة للكتاب 

دار /  م   ١٩٩٢الطبعة األوىل   / جريار جيهامي   . د: حتقيق/ ن رشد   تلخيص منطق أرسطو الب    -١٠١
 . بريوت / الفكر اللبناين 

الطبعة / عماد الدين حيدر : حتقيق/ متهيد األوائل وتلخيص الدالئل للقاضي أيب بكر الباقالين  -١٠٢
 .بريوت / مؤسسـة الكتب الثقافية /  م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧األوىل 

مفيد حممد  . د: دراسة وحتقيق / يب اخلطاب الكلوذاين احلنبلي     التمهـيد يف أصـول الفقـه أل        -١٠٣
 . جدة / دار املدين /  م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل / أبوعمشة 

سعيد أمحد أعراب  : حتقيق/ التمهـيد ملـا يف املوطأ من املعاين واألسانيد البن عبدالرب القرطيب              -١٠٤
 . دون طابع أو ناشر /  م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ م إىل ١٩٦٧ - ١٣٨٧من / وجمموعة غريه 

بدون / ت  .د/ حتقيق حممد زاهد الكوثري     / التنبـيه والرد على أهل األهواء والبدع  للملطي           -١٠٥
 .مطبعة أو ناشر 

 . ضمن شرح تنقيح الفصول للقرايف -تنقيح الفصول للقرايف  -١٠٦

ار الفكر  د/  م   ١٩٩٣الطبعة األوىل   / حممد العرييب   . د: حتقيق/ افـت الـتهافت البن رشد        -١٠٧
 . بريوت / اللبناين 

دار / ت  . الطبعة الثالثة د    / ماجد فخري   . د: حتقيق  / افـت الفالسفة أليب حامد الغزايل        -١٠٨
 . بريوت / املشرق 

دار / م  ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤الطبعة الرابعة   / ـذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالين         -١٠٩
 . بريوت / الفكر 

 - هـ   ١٤١٥الطبعة السادسة   / بشار عواد معروف     .د: حتقيق/ ـذيب الكمـال للمزي       -١١٠
 . بريوت / مؤسسة الرسالة /  م ١٩٩٤

. د  / علي حممد البجاوي    :  مراجعة -أمحد عبدالعليم الربدوين    : حتقيق/ ذيب اللغة لألزهري     -١١١
 .الدار املصرية للتأليف والترمجة / ت 

الطبعة / حممد السيد اجلليند    : قحتقي/ التوحيد وإخالص العمل والوجه هللا عز وجل البن تيمية           -١١٢
 . القاهرة / مطبعة التقدم /  م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩الثانية 



    ٨٨٦          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم ألمحد بن إبراهيم بن عيسى                -١١٣
 .بريوت / املكتب اإلسالمي /  م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة الثالثة / زهري الشاويش : حتقيق/ 

الطبعة األوىل  / حممد رضوان الدية    . د: حتقيق/ قـيف علـى مهمات التعاريف للمناوي        التو -١١٤
 . دمشق / دار الفكر /  م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠

/ تيسـري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبداهللا بن حممد بن عبدالوهاب                 -١١٥
  .بريوت / املكتب اإلسالمي /  م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة السادسة 

 - هـ   ١٣٩٣الطبعة األوىل   / حممد عبداملعيد خان    . د: حتت مراقبة / الـثقات البـن حبان       -١١٦
 .اهلند / حيد أباد / مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية /  م ١٩٧٣

/ دار الفكر   / م  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن البن جرير الطربي           -١١٧
 . بريوت 

دار / ت . د /  أمحد حممد شاكر : حتقيق وشرح / الترمذي اجلامـع الصـحيح وهـو سنن        -١١٨
 . بريوت / الكتب العلمية 

تصوير دار / إدارة طباعة املنريية / ت .الطبعة األوىل د/  البن عبدالرب  هجامـع بيان العلم وفضل     -١١٩
  .بريوت/ الكتب العلمية 

/ كتب العلمية   دار ال /  م   ١٩٩٣ - هـ   ١٤١٣طبع سنة   / اجلامـع ألحكام القرآن للقرطيب       -١٢٠
 . بريوت 

اجلامـع لسـرية شـيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون حملمد عزيز مشس وعلي بن حممد                 -١٢١
 . مكة املكرمة / دار عامل الفوائد /  هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل / العمران 

 هـ  ١٤٠٥الطبعة األوىل   / جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري األنام البن قيم اجلوزية             -١٢٢
 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٨٥ -

دار /  م   ١٩٩٦الطبعة األوىل   / علي بوملحم   . د: حتقيق/ اجلمـع بني رأي احلكيمني للفارايب        -١٢٣
 . بريوت / ومكتبة اهلالل 

دار / ت    .د/ الطبعة اخلامسة   / حتقيق عبدالسالم هارون    / مجهـرة أنساب العرب البن حزم        -١٢٤
 . القاهرة/ املعارف 



    ٨٨٧          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

دار العلم  /  م   ١٩٧٨الطبعة األوىل   / رمزي منري بعلبكي    . د: حتقيق/ اللغة البن دريد    مجهـرة    -١٢٥
 . بريوت / للماليني 

  . ١٧ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -جواب أهل العلم واإلميان البن تيمية  -١٢٦

. علي بن حسن بن ناصر ود     . د: حتقيق/ اجلـواب الصـحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية            -١٢٧
 . الرياض / دار العاصمة /  هـ ١٤١٤النشرة األوىل / محدان احلمدان . لعزيز العسكر ، ودعبدا

١٤٠٧الطبعة األوىل   / حتقيق أيب حذيفة عبيداهللا بن عالية       / اجلـواب الكايف البن قيم اجلوزية        -١٢٨
 .بريوت / دار الكتاب العريب / م ١٩٨٧ -هـ 

 -هـ  ١٣٩٢الطبعة الثالثة   / سن ربيع   حتقيق حممود ح  / حـادي األرواح البـن قيم اجلوزية         -١٢٩
 .مكة  املكرمة / الناشر مكتبة ومطبعة النهضة / م ١٩٧٢

دار /  م   ١٩٨٦الطبعة الثانية   / حاشـية ابن عابدين املسمى حاشية رد احملتار على الدر املختار             -١٣٠
 . بريوت / الفكر 

 ١٤١١الطبعة األوىل   / رك  مازن املبا . د: حتقيق/ احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة لألنصاري       -١٣١
 . بريوت / دار الفكر املعاصر / هـ 

 . ضمن رسائل منطقية يف احلدود والرسوم للفالسفة العرب -احلدود البن سينا  -١٣٢

 .ضمن رسائل منطقية يف احلدود والرسوم للفالسفة العرب  -احلدود للغزايل  -١٣٣

  . ١٤ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -احلسنة والسيئة البن تيمية  -١٣٤

الطبعة / احلـق الواضح املبني يف شرح توحيد األنبياء واملرسلني للشيخ عبدالرمحن بن سعدي               -١٣٥
 . الدمام / دار ابن القيم /  م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األوىل 

الطبعة / عبدالقادر أمحد عطا    : دراسة وحتقيق / حقائـق اإلسـالم وأسراره لعبدالغين النابلسي         -١٣٦
 .القاهرة /  التراث العريب للطباعة والنشر دار/  م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األوىل 

الناشر /  م   ١٩٩٢ - هـ   ١٤١٢الطبعة األوىل   / حقـيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي        -١٣٧
 . الرياض / مكتبة الرشد 

  . ٢٠ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -احلقيقة وااز البن تيمية  -١٣٨

 ١٤٠٩الطبعة األوىل   / ربيع هادي املدخلي    حممد  . احلكمـة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل لـ د         -١٣٩
 .مصر / دمنهور / مكتبة لينة / م ١٩٨٨ -هـ 



    ٨٨٨          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

 .بريوت/ دار الكتب العلمية / ت  . د/ دار الفكر / احللية أليب نعيم األصبهاين  -١٤٠

 .بريوت / دار الفكر / ت . د / حواشي الشرواين لعبدالرمحن الشرواين  -١٤١

دار /  م   ١٩٨٩ - هـ   ١٤١٠الطبعة الرابعة   / ن األمني   دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية حلس     -١٤٢
 . بريوت / التعارف للمطبوعات 

الطبعة األوىل  / حتقيق ودراسة سيد حسني باغجوان      / الداعـي إىل اإلسـالم البـن األنباري          -١٤٣
 .بريوت / دار البشائر اإلسالمية / م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩

 .القاهرة / مدية مطبعة األنوار احمل/ ت  . د/ الدر املنثور للسيوطي  -١٤٤

د؟ : حتقيق/ الـدر املنضـد يف ذكـر أصـحاب اإلمام أمحد ري الدين عبدالرمحن العليمي                 -١٤٥
 .القاهرة / مطبعة املدين /  م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الطبعة األوىل / عبدالرمحن العثيمني 

مكتبة توزيع  / حممد رشاد سامل    . حتقيق د / درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية          -١٤٦
 . ت  .د/ القاهرة / ابن تيمية 

 - هـ   ١٤٠٤الطبعة األوىل   / دراسـات يف الفـرق والعقائـد اإلسالمية لعرفان عبداحلميد            -١٤٧
 . بريوت / مؤسسة الرسالة /  م ١٩٨٤

 - هـ   ١٣٨٥الطبعة الثانية   / عبد الرمحن بن قاسم     : مجع/ الـدرر السنية يف األجوبة النجدية        -١٤٨
 . اشر بدون طابع أو ن/  م ١٩٦٥

/ دار إحياء التراث العريب   / ت  . د  / الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر العسقالين           -١٤٩
 . بريوت 

 .طنطا / الناشر مكتبة الصحابة / ت . د / حممد خليل هراس . دعوة التوحيد لـ د -١٥٠

/ م  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الطبعة األوىل   / عبداملعطي قلعجي   . حتقيق د / دالئـل النبوة للبيهقي      -١٥١
 .بريوت / دار الكتب العلمية 

د / حسني آتاي   . عارضه بأصوله العربية والعربانية د    / داللة احلائرين ملوسى بن ميمون القرطيب        -١٥٢
 . القاهرة / الناشر مكتبة الثقافة الدينية / ت . 

حتقيق وضبط مصطفى السقا وإبراهيم     / ديـوان أيب الطـيب املتنيب بشرح أيب البقاء العكربي            -١٥٣
 . بريوت / دار املعرفة / ت . د / بدون طبعة / بياري وعبداحلفيظ شليب األ



    ٨٨٩          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

/  م   ١٩٨٤ - هـ   ١٤٠٤/ أمحد عبدايد غزايل    : حتقيق/ ديوان أيب نواس احلسن بن هانئ        -١٥٤
 . بريوت / دار الكتاب العريب 

 .بريوت / دار بريوت للطباعة والنشر /  م ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨طبع سنة / ديوان عنترة  -١٥٥

 - هـ   ١٤١٥الطبعة األوىل   / حممد يوسف جنم    . د: قرأه وقدم له    / ان كعب بن زهري     ديـو  -١٥٦
 .بريوت / دار صادر /  م ١٩٩٥

 . بريوت / دار املعرفة / ت . د / الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب  -١٥٧

 .٢ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -الرد األقوم على ما يف فصوص احلكم البن تيمية  -١٥٨

 . دهلي / الدار العلمية /  م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية / ى البكري البن تيمية الرد عل -١٥٩

الطبعة الثانية  / عبدالرمحن عمرية   . د: حتقيق وتعليق / الـرد على اجلهمية والزنادقة لإلمام أمحد         -١٦٠
 . الرياض / دار اللواء /  م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢

 ١٣٩٦الطبعة الثانية   / لصمد شرف الدين الكتيب     حتقيق عبد ا  / الرد على املنطقيني البن تيمية       -١٦١
 . الهور / مطبعة معارف ، إدارة ترمجان السنة /  م ١٩٧٦ -هـ 

دار / م  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الطبعة األوىل   / حممد عمارة   . حتقيق د / رسائل العدل والتوحيد     -١٦٢
 . بريوت -القاهرة / الشروق 

/ عبداألمري األعسم . د:  مجع وحتقيق/رسـائل منطقـية يف احلدود والرسوم للفالسفة العرب        -١٦٣
 . بريوت / دار املناهل /  هـ ١٤١٣- م ١٩٩٣الطبعة األوىل 

  .٦ جشيخ اإلسالم ضمن جمموع فتاوى -الرسالة األكملية البن تيمية  -١٦٤

  .١١ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -رسالة الصوفية والفقراء البن تيمية  -١٦٥

دار / ت     . د/ عبداحلليم حممود وحممود بن الشريف      .  د حتقيق/ الرسـالة القشريية للقشريي      -١٦٦
 .القاهرة/ الكتب احلديثة 

  .٢ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -رسالة شيخ اإلسالم إىل نصر املنبجي  -١٦٧

 ضمن جمموعة -رســالة يف أنـواع التوحـيد وأنواع الشرك للشيخ عبد الرمحن بن حسن        -١٦٨
 .التوحيد 

 . ضمن تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات -وإدراكاا البن سينا رسالة يف القوى اإلنسانية  -١٦٩



    ٨٩٠          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

  .١ ضمن جامع الرسائل ج -رسالة يف حتقيق التوكل البن تيمية  -١٧٠

  .١ ضمن جامع الرسائل ج- البن تيمية  واستعينوا بالصرب والصالة رسالة يف تفسري قوله  -١٧١

 . شيخ اإلسالم ابن تيمية  نشرت ضمن اجلامع لسرية-رسالة يف تكسري األحجار للغياين  -١٧٢

  . ١ ضمن جامع الرسائل ج -رسالة يف دخول اجلنة البن تيمية  -١٧٣

  . ١ ضمن جامع الرسائل ج -رسالة يف قنوت األشياء هللا تعاىل البن تيمية  -١٧٤

 .١ ضمن جامع الرسائل ج -رسالة يف معىن كون الرب عادالً البن تيمية  -١٧٥

 ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل / فر آل ياسني جع. د: حتقيق/ رسالتان فلسفيتان للفارايب    -١٧٦
 . بريوت / دار املناهل / م 

  .٢٠ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية  -١٧٧

 ١٩٨٦ - هـ   ١٤٠٦الطبعة األوىل   / بسام علي سالمة    . د: حتقيق/ الروح البن قيم اجلوزية      -١٧٨
 .الرياض / والتوزيع نشر دار ابن تيمية للنشر / م 

الطبعة الثانية / السيد اجلميلي . حتقيق د/ روضـة احملـبني ونـزهة املشتاقني البن قيم اجلوزية          -١٧٩
 .بريوت / دار الكتاب العريب / م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

. قدم له وحققه وعلق عليه د     / روضـة الناظـر وجنة املناظر ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي             -١٨٠
 . الرياض / مكتبة الرشد /  م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤لطبعة الثانية ا/ عبدالكرمي النملة 

/ املكتب اإلسالمي   /  م   ١٩٨٧ - هـ   ١٤٠٧الطبعة الرابعة   / زاد املســري البـن اجلوزي        -١٨١
 . بريوت 

الطبعة الثامنة  / حققه شعيب األرناؤوط و عبدالقادر األرناؤوط       / زاد املعـاد البن قيم اجلوزية        -١٨٢
 .الكويت / مكتبة املنار اإلسالمية / بريوت / الرسالة مؤسسة / م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 . بريوت / دار الكتب العلمية / ت . د / حبيب الرمحن األعظمي : حتقيق/ الزهد البن املبارك  -١٨٣

 م  ١٩٧٨-هـ  ١٣٩٨/ تصحيح عبدالرمحن بن قاسم     / الزهد لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين        -١٨٤
 . بريوت / دار الكتب العلمية / 

دار /  هـ   ١٤٠٦الطبعة األوىل سنة    / عبدالرمحن الفريوائي   : حتقيق/ ناد بن السري    الـزهد هل   -١٨٥
 . الكويت / اخللفاء للكتاب اإلسالمي 



    ٨٩١          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

/ مكتبة املعارف   / م  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الطبعة الثانية   / سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين      -١٨٦
 .الرياض 

الطبعة الثانية  / جلنة يف ختريج السنة     ظالل ا : بتحقيق األلباين املسمى    / السـنة البن أيب عاصم       -١٨٧
 .بريوت / املكتب اإلسالمي / م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل / حممد بن سعيد القحطاين    . حتقيق ودراسة د  / السنة لعبداهللا بن أمحد      -١٨٨
 .الدمام / دار ابن القيم / م ١٩٨٦ -

١٩٦٩ -هـ  ١٣٨٨عة األوىل   الطب/ حتقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد       / سنن أيب داود     -١٨٩
 .محص / دار احلديث / م 

 .) تركيا(استنبول / املكتبة اإلسالمية  / ت . د/ حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي / سنن ابن ماجة  -١٩٠

فيصل آباد / الناشر حديث أكادميي / ت   . د/ حتقيق السيد عبداهللا هاشم     / سـنن الدارمـي      -١٩١
 .) باكستان(

 .بريوت / دار املعرفة  / ت . د/ السنن الكربى للبيهقي  -١٩٢

الطبعة / عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن       . د: حتقيق/ السنن الكربى للنسائي     -١٩٣
 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٩١ - هـ ١٤١١األوىل 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب     / م  ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٣الطبعة األوىل   / سـنن النسائي     -١٩٤
 .القاهرة / احلليب 

  .٢٨ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -السياسة الشرعية البن تيمية  -١٩٥

دار /  م   ١٩٩٣الطبعة الثانية   / فوزي متري جنار    . د: حتقيق وتعليق / السياسـة املدنية للفارايب      -١٩٦
 . بريوت / املشرق 

الناشر مسري أبو   / ت  . د  / السـيد البدوي ودولة الدراويش يف مصر حملمد فهمي عبداللطيف            -١٩٧
 . القاهرة / اود املركز العريب للصحافة د

 -هـ  ١٤١٠الطبعة السابعة   / شعيب األرنؤوط وجمموعة معه     / سـري أعـالم النبالء للذهيب        -١٩٨
 . مؤسسة الرسالة بريوت / م ١٩٩٠

 . بريوت / دار الفكر / هـ ١٤٠٩ -م ١٩٨٨طبع سنة / شذرات الذهب البن العماد احلنبلي -١٩٩



    ٨٩٢          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

الطبعة األوىل  / عبدالكرمي عثمان   . حتقيق د / داجلبار املعتزيل شرح  األصول اخلمسة للقاضي عب      -٢٠٠
 .القاهرة / الناشر مكتبة وهبة / م ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٤

ت  . د  / أمحد سعد احلمدان    . د: حتقيق/ شـرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة للاللكائي          -٢٠١
 .الرياض / الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع / 

 - هـ   ١٤٠٧طبع سنة   / أمحد حجاي السقا    . د: حتقيق/  ميمون   شرح اإلرشاد أليب بكر بن     -٢٠٢
 . القاهرة / مطبعة دار التضامن /  م ١٩٨٧

دار  / ١٩٥٨طبع سنة   / سليمان دنيا   . د: حتقيق/ شرح اإلشارات والتنبيهات للنصري الطوسي       -٢٠٣
 . القاهرة / املعارف 

الطبعة / د بدوي املختون    حمم. عبدالرمحن السيد ود  . د: حتقيق/ شـرح التسهيل البن مالك       -٢٠٤
 . القاهرة / هجر للطباعة والنشر /  م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠األوىل 

 - هـ   ١٤٠٣الطبعة الثانية   / زهري الشاويش وشعيب األرناؤط     : حتقيق/ شرح السنة للبغوي     -٢٠٥
 . بريوت / املكتب اإلسالمي /  م ١٩٨٣

دار الكتب  / ت  . د  / وف  قدم له حسنني حممد خمل    / شـرح العقـيدة األصفهانية البن تيمية         -٢٠٦
 . القاهرة / اإلسالمية 

الطبعة الثانية  / حممد ناصر الدين األلباين     : ختريج/ شرح العقيدة الطحاوية ألبن أيب العز احلنفي         -٢٠٧
 . بريوت / املكتب اإلسالمي /  م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤

/ مد احلسن   صاحل بن حم  . د: حتقيق/ شـرح العمدة يف بيان مناسك احلج والعمرة البن تيمية            -٢٠٨
 . الرياض / النشر مكتبة احلرمني /  م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل 

/ دار الفاروق احلديثة للطباعة والنشر      / ت  . د  / شـرح القصـيدة النونية حملمد خليل هراس          -٢٠٩
 . القاهرة 

طبع سنة  / نزيه محاد   . حممد الزحيلي ود  . حتقيق د / شرح الكوكب املنري البن النجار احلنبلي        -٢١٠
  .الرياض/ الناشر مكتبة العبيكان / م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

الطبعة األوىل / عبدالكرمي النملة . د: حتقيق/ شـرح املـنهاج لشمس الدين حممود األصفهاين      -٢١١
 . الرياض / الناشر مكتبة الرشد /  هـ ١٤١٠



    ٨٩٣          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

 -هـ  ١٤١٤الطبعة الثانية   / حتقيق طه عبدالرؤوف سعد     / شـرح تنقـيح الفصول للقرايف        -٢١٢
 .القاهرة / املكتبة األزهرية للتراث  / م١٩٩٣

 ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج       -شرح حديث إين حرمت الظلم على نفسي البن تيمية           -٢١٣
١٨ .  

  .٥ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -شرح حديث الرتول البن تيمية  -٢١٤

 ١٠ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -شرح دعوة ذي النون البن تيمية  -٢١٥

/  م   ١٩٦٨- هـ   ١٣٨٨الطبعة األوىل   / إبراهيم جزيين   : قام بشرحه / ن األعشى   شرح ديوا  -٢١٦
 .بريوت / دار الكاتب العريب 

/  م   ١٩٦٨الطبعة األوىل   / أمحد طلعت   . شرح وحتقيق د  / شـرح ديوان زهري بن أيب سلمى         -٢١٧
 دمشق / إصدار دار كرم 

/ الطبعة الثالثة   / سامي الدهان   . د: حتقيق وتعليق   / شرح ديوان صريع الغواين مسلم بن الوليد         -٢١٨
 . القاهرة / دار املعارف / ت . د 

 . القاهرة/ مكتبة ابن تيمية / ت   . د/ شرح صحيح مسلم للنووي  -٢١٩

 . بريوت / دار الفكر / ت . الطبعة الثانية د / شرح فتح القدير حملمد بن عبدالواحد السيواسي  -٢٢٠

 ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج       -مية  شرح كلمات لعبد القادر يف فتوح الغيب البن تي         -٢٢١
١٠ .  

١٤١٠الطبعة األوىل   / عبداهللا بن عبداحملسن التركي     . حتقيق د / شرح خمتصر الروضة للطويف      -٢٢٢
 .بريوت / مؤسسة الرسالة / م ١٩٩٠ -هـ 

 - هـ   ١٤٠٧الطبعة الثانية   / حممد زهري النجار    : حتقيق/ شـرح معـاين اآلثار للطحاوي        -٢٢٣
 . بريوت / تب العلمية دار الك/  م ١٩٨٧

دار /  هـ   ١٤١٠الطبعة األوىل   / حممد السعيد بسيوين زغلول     : حتقيق/ شعب اإلميان للبيهقي     -٢٢٤
 .بريوت / الكتب العلمية 

احلساين : حترير/ شـفاء العلـيل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل البن قيم اجلوزية               -٢٢٥
 . القاهرة / لتراث الناشر مكتبة دار ا/ ت . د / حسن عبداهللا 



    ٨٩٤          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

. حممد يوسف موسى وسليمان دنيا وسعيد زايد ، مراجعة د         : حتقيق/ ٢الشـفاء البن سينا ج     -٢٢٦
 . القاهرة / اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية /  م ١٩٦٠ - هـ ١٣٨٠طبع سنة / إبراهيم مدكور 

  ٢الكربى للسبكي ج ضمن طبقات الشافعية -شكاية أهل السنة ملا ناهلم من احملنة للقشريي  -٢٢٧

دار العلم  /  م   ١٩٩٠الطبعة الرابعة   / أمحد عبدالغفور عطا    : حتقيق/ الصـحاح للجوهـري      -٢٢٨
 . بريوت / للماليني 

/ المي  ـاملكتب اإلس / ت   . د/ حممد مصطفى األعظمي    . حتقيق د / صـحيح ابـن خزمية       -٢٢٩
 .بريوت 

دار /  م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الطبعة الثالثة / مصطفى ديب البغا    . حتقيق د / صحيح البخاري    -٢٣٠
 . بريوت –دمشق / ابن كثري و اليمامة 

/ م  ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩الطبعة األوىل   / تعليق زهري الشاويش    / صحيح سنن أيب داود لأللباين       -٢٣١
 .بريوت / املكتب اإلسالمي 

/ م  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة األوىل   / تعليق زهري الشاويش    / صحيح سنن الترمذي لأللباين      -٢٣٢
 . بريوت / سالمي املكتب اإل

/ مطبعة دار إحياء الكتب العربية      / ت  . د  / حممد فؤاد عبدالباقي    : حتقيق/ صـحيح مسـلم      -٢٣٣
 . القاهرة 

الناشر / هـ  ١٤٠٦الطبعة الثانية عام    / حممد رشاد سامل    . حتقيق د / بـن تيمية    الالصـفدية    -٢٣٤
 .القاهرة / مكتبة ابن تيمية 

دار /  م   ١٩٩٧- هـ   ١٤١٨طبع سنة   / سالم  أمحد مدحت إ  . الصـناعات الكيميائية لـ د     -٢٣٥
 . القاهرة / الفكر العريب 

النشرة األوىل  / علي بن حممد الدخيل اهللا      . حتقيق د / الصـواعق املرسـلة البـن قيم اجلوزية          -٢٣٦
 .الرياض / دار العاصمة / هـ ١٤٠٨

 ١٤٠٦وىل  الطبعة األ / أبو الفداء عبداهللا القاضي     : حتقيق/ الضعفاء واملتروكون البن اجلوزي      -٢٣٧
 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٨٦ -هـ 

م ١٩٩١ -هـ  ١٤١٢الطبعة األوىل   / زهري الشاويش   : تعليق/ ضعيف سنن أيب داود لأللباين       -٢٣٨
 . بريوت / املكتب اإلسالمي / 



    ٨٩٥          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة األوىل   / تعليق زهري الشاويش    / ضعيف سنن ابن ماجة لأللباين       -٢٣٩
 . بريوت / مي املكتب اإلسال/ 

/ م  ١٩٩١ -هـ  ١٤١١الطبعة األوىل   / تعليق زهري الشاويش    / ضعيف سنن الترمذي لأللباين      -٢٤٠
  .بريوت/ املكتب اإلسالمي 

دار الطليعة  /  م   ١٩٨٥الطبعة األوىل   / حياة بوعلوان   : حتقيق / ألندلسياطبقات األمم لصاعد     -٢٤١
 .بريوت / للطباعة والنشر 

 . بريوت / دار الكتب العلمية /  هـ ١٤٠٣طبعة األوىل ال/ طبقات احلفاظ للسيوطي  -٢٤٢

 . بريوت / دار املعرفة / ت . د / طبقات احلنابلة للقاضي أيب احلسني بن أيب يعلى  -٢٤٣

 .بريوت/ دار املعرفة / ت .الطبعة الثانية د/ البن السبكي الكربى طبقات الشافعية  -٢٤٤

 ١٤٠٧الطبعة األوىل   / عبدالعليم خان   احلافظ  . د: حتقيق/ طبقات الشافعية البن قاضي شهبة       -٢٤٥
 . بريوت / عامل الكتب /  م ١٩٨٧ -هـ 

 ١٤١٠الطبعة األوىل   / حممد عبد القادر عطا     : دراسة وحتقيق / الطـبقات الكربى البن سعد       -٢٤٦
 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٩٠ -هـ 

غفار البنداري وسيد كسروي عبدال. د: حتقيق/ طبقات احملدثني بأصبهان أليب الشيخ األصبهاين     -٢٤٧
 .بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل / حسن 

 ١٤٠٩الطبعة الثانية   /  فلزر   -سوسنة ديفلد   : حتقيق/طبقات املعتزلة أمحد بن حيىي بن املرتضى         -٢٤٨
 .  بريوت / دار املنتظر /  م ١٩٨٨ -هـ 

/  م ١٩٧٢ - ١٣٩٢الطبعة األوىل / مد عمر علي حم: حتقيق/ طـبقات املفسـرين للداودي     -٢٤٩
 . القاهرة / مكتبة وهبة : الناشر

ابن السمح وابن عدي ومىت     : ترمجة حنني بن إسحاق مع شروح       / الطبـيعة الرسطو طاليس      -٢٥٠
/  م   ١٩٨٤ - هـ   ١٤٠٤طبع سنة   / عبدالرمحن بدوي   : حتقيق/ ابـن يونس وأيب الفرج بن الطيب        

 . القاهرة / اب اهليئة املصرية العامة للكت

/ هـ  ١٤٠٠الطبعة الثالثة   / حتقيق حمب الدين اخلطيب     / طـريق اهلجـرتني البن قيم اجلوزية         -٢٥١
 .القاهرة / املطبعة السلفية 



    ٨٩٦          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

/ ت  . د  / طـريق الوصـول إىل العلـم املأمول مجع الشيخ عبدالرمحن بن ناصر بن سعدي                 -٢٥٢
 . الرياض / منشورات املؤسسة السعيدية 

  . ١٠ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -ية العبودية البن تيم -٢٥٣

املكتب اإلسالمي  /  هـ   ١٣٩٩الطبعة اخلامسة   / تقدمي عبدالرمحن الباين    / العبودية البن تيمية     -٢٥٤
 . بريوت / 

الطبعة / تصحيح ومراجعة نعيم زرزور     / عـدة الصابرين وذخرية الشاكرين البن قيم اجلوزية          -٢٥٥
 .بريوت / العلمية دار الكتب / م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣األوىل 

/ أمحد بن علي سري املباركي      . د: حتقيق/ العدة يف أصول الفقه للقاضي أيب يعلى الفراء احلنبلي           -٢٥٦
 . دون طابع أو ناشر  /  م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الطبعة الثالثة 

/ املؤسسة السعودية   / ت  . د  / تقدمي علي صبيح املدين     / العقـود الدريـة البـن عبداهلادي         -٢٥٧
 . القاهرة 

حتقيق حممد زاهد   / العقـيدة النظامـية يف األركان اإلسالمية إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويين              -٢٥٨
 .القاهرة / الناشـر املكتبـة األزهرية للتراث /  م ١٩٩٢- هـ ١٤١٢طبع سنة / الكوثري 

  . ٣ ج جمموع فتاوى شيخ اإلسالمضمن  -البن تيمية العقيدة الواسطية  -٢٥٩

 . بريوت/ دار املعرفة / م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥طبع سنة / الرازي العلل البن أيب حامت  -٢٦٠

 ١٩٨٥ - هـ   ١٤٠٥الطبعة األوىل   / حمفوظ عبدالرمحن السلفي    . د: حتقيق/ العلل للدارقطين    -٢٦١
 . الرياض / دار طيبة / م 

الناشر دار  /  م   ١٩٨٣ - هـ   ١٤٠٣الطبعة الثانية   / عوارف املعارف لعبدالقاهر السهروردي      -٢٦٢
 . بريوت / يب الكتاب العر

 - هـ   ١٤١٢الطبعة الثانية   / شعيب األرنؤوط   : حتقيق/ العواصـم والقواصـم البن الوزير        -٢٦٣
 . بريوت / مؤسسة الرسالة /  م ١٩٩٢

الطبعة / إبراهيم السامرائي   . مهدي املخزومي ود  . د: حتقيق/ العني للخليل بن أمحد الفراهيدي       -٢٦٤
 . بريوت / مطبوعات مؤسسة األعلمي لل/  م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األوىل 

دار /  م   ١٩٨١ - هـ   ١٤٠١الطبعة الثالثة   / عيون األنباء يف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة          -٢٦٥
 . بريوت / الثقافة 



    ٨٩٧          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

الناشر /  م   ١٩٨٠الطبعة الثانية   / عبدالرمحن بدوي   . د: حتقيق/ عـيون احلكمـة البن سينا        -٢٦٦
 . بريوت /  دار القلم -الكويت / وكالة املطبوعات 

١٣٩٦طبعة سنة   / حتقيق حممد عبداملعيد خان     / يب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم        غـر  -٢٦٧
١٣٨٤طبعة مصورة عن الطبعة األوىل اليت يف سنة        / بريوت  / بدار الكتاب العريب    / م  ١٩٧٦ -هــ   

 . حبيدر آباد/ مبطبعة دائرة املعارف العثمانية / م ١٩٦٤ -هـ 

ت . الطبعة الثانية د    /البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم      علي حممد   : حتقيق/ الفائق للزخمشري    -٢٦٨
 . بريوت / دار املعرفة / 

حتقيق الشيخ عبدالعزيز بن    / فـتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقالين            -٢٦٩
/ دار املطبعة السلفية    / هـ  ١٤٠٧الطبعة الثالثة     / بـاز وحمـب الدين اخلطيب وحممد فؤاد عبدالباقي          

 .رة القاه

/ دار الفكر الطباعة والنشر     /  م   ١٩٨٣ - هـ   ١٤٠٣طبع سنة   / فـتح القديـر للشوكاين       -٢٧٠
 . بريوت 

 -هـ  ١٤١٢الطبعة األوىل   / حتقيق مسري بن أمني الزهريي      / الفـنت لنعـيم بن محاد املروزي         -٢٧١
 .القاهرة / مكتبة التوحيد / م ١٩٩١

  . ٥ شيخ اإلسالم ج  ضمن جمموع فتاوى-الفتوى احلموية الكربى البن تيمية  -٢٧٢

دار املعرفة  /  ت.د/  حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد    / الفرق بني الفرق لعبدالقاهر البغدادي       -٢٧٣
 . بريوت/ 

 ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج       -الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان البن تيمية          -٢٧٤
١١ .  

  .١٣ع فتاوى شيخ اإلسالم ج  ضمن جممو-الفرقان بني احلق والباطل البن تيمية  -٢٧٥

ـ  . فسـيولوجيا النبات تأليف روبرت م      -٢٧٦ حممد شراقي  . ترمجة د / ويذام  . ديفلني وفرانسيس ه
الطبعة الثانية  / حممد فوزي   : مرجعة  / نادية كامل   . عبداهلادي خضر ود  . علـي سـعد الدين ود     . ود

 . القاهرة / الدار العربية للنشر والتوزيع /  م ١٩٩٨

عبدالرمحن . د/ حممد إبراهيم نصر    . حتقيق د / مللـل واألهواء والنحل البن حزم       الفصـل يف ا    -٢٧٧
 .بريوت / دار اجليل / م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥طبع سنة / عمرية 



    ٨٩٨          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

 - هـ   ١٤٢٠الطبعة الثانية   / وصي اهللا بن حممد عباس      : حتقيق/ فضائل الصحابة لإلمام أمحد      -٢٧٨
 . الدمام / دار ابن اجلوزي /  م ١٩٩٩

دار / هـ ١٤٠٧الطبعة الثالثة / لصمد يف توضيح األدب املفرد لفضل اهللا اجليالين   فضـل اهللا ا    -٢٧٩
 .القاهرة / املطبعة السلفية 

 .طهران / دار املسرية / م ١٩٨٨الطبعة الثالثة / حتقيق رضا جتدد / الفهرست للندمي  -٢٨٠

 . بريوت / دار صادر / ت . د / إحسان عباس : حتقيق/ فوات الوفيات للكتيب  -٢٨١

 . بريوت / دار الفكر/  هـ ١٤١٥طبع سنة / واكه الدواين للنفراوي املالكي الف -٢٨٢

/ دار الشروق /  م ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨الطبعة السابعة / يف ظـالل القـرآن لسـيد قطب          -٢٨٣
 .  بريوت 

حممود مرسي  . تقدمي د / حممود فهمي زيدان    . أمحد حممود صبحي و د    . يف فلسفة الطب لـ د     -٢٨٤
 .بريوت / دار النهضة العربية / م  ١٩٩٣طبع سنة / عبداهللا 

 ضمن جمموع فتاوى شيخ     -قاعـدة يف أن جنس املأمور به أعظم من جنس الترك املنهي عنه               -٢٨٥
  . ٢٠اإلسالم ج 

  .١ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -قاعدة يف التوسل والوسيلة البن تيمية  -٢٨٦

  .١٢يخ اإلسالم ج  ضمن جمموع فتاوى ش-قاعدة يف القرآن وكالم اهللا البن تيمية  -٢٨٧

  .١ ضمن جامع الرسائل ج -قاعدة يف احملبة البن تيمية  -٢٨٨

 .١١ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -قاعدة يف املعجزات والكرمات البن تيمية  -٢٨٩

 ضمن جمموع فتاوى شيخ     -قاعـدة يف توحيد اإلهلية وإخالص العمل والوجه هللا البن تيمية             -٢٩٠
  .١اإلسالم ج 

 .  بريوت/ دار الفكر / م ١٩٨٣ -هـ ١٤٣طبع سنة / ريوزأبادي القاموس احمليط للف -٢٩١

اهليئة املصرية العامة   /  م   ١٩٩٢/ قـراءة يف علم الكالم الغائية عند األشاعرة لنوران اجلزيري            -٢٩٢
 . القاهرة / للكتاب 

/  م   ١٩٨١الطبعة الثانية   / حممد السيد اجلليند    . قضـية اخلري والشر يف الفكر اإلسالمي لـ د         -٢٩٣
 . القاهرة / ة احلليب مطبع



    ٨٩٩          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

علي حسني البواب   . د: حتقيق/ قنعة األريب يف تفسري الغريب ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي            -٢٩٤
 . الرياض /دار أمية للنشر والتوزيع / ت . د / 

 هـ  ١٤٠٦الطبعة األوىل   / القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن حملمد الصاحل العثمني            -٢٩٥
 . الدمام / ابن القيم ومكتبة ابن اجلوزي دار /  م ١٩٨٦ -

 - هـ   ١٤٠٤الطبعة الثانية   / حممد حامد الفقي    : حتقيق/ القواعد النورانية الفقهية البن تيمية       -٢٩٦
 . الرياض / مكتبة املعارف /  م ١٩٨٣

 . بريوت / دار املعرفة : الناشر / ت . د / القواعد يف الفقه اإلسالمي البن رجب احلنبلي  -٢٩٧

 هـ  ١٤٠٣الطبعة األوىل   / حممد حامد الفقي    : حتقيق/  والفوائد األصولية البن اللحام      القواعد -٢٩٨
 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٨٣ -

 .بريوت/ دار الفكر / ت .د/ قوت القلوب أليب طالب املكي  -٢٩٩

طبع /  م   ١٩٨٤ - هـ   ١٤٠٤طبع عام   / القـول السديد شرح كتاب التوحيد البن سعدي          -٣٠٠
 . الرياض / اسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ونشر الرئ

خالد املشيقح  . سليمان أبا اخليل ود   . د: حتقيق/ القول املفيد على كتاب التوحيد البن عثيمني         -٣٠١
 . الرياض / دار العاصمة /  هـ ١٤١٥الطبعة األوىل / 

 - هـ   ١٣٩٢ة األوىل   الطبع/ عزت علي وموسى حممد علي      : حتقيق  / الكاشـف للـذهيب      -٣٠٢
 . القاهرة / دار الكتب احلديثة /  م ١٩٧٢

 . القاهرة/ الناشر مكتبة ابن تيمية/ ت .د/ الكافية الشافية البن قيم اجلوزية  -٣٠٣

 - هـ   ١٤٠٧الطبعة األوىل   / حتقيق أيب الفداء عبداهللا القاضي      / الكامل يف التاريخ البن األثري       -٣٠٤
 . وت بري/ دار الكتب العلمية /  م ١٩٨٧

الطبعة / سهيل زكار وحيىي خمتار غزاوي      . د: حتقيق/ الكامـل يف ضعفاء الرجال البن عدي         -٣٠٥
 . بريوت / دار الفكر /  م ١٩٨٨- هـ ١٤٠٩الثالثة 

مكتبة /  هـ   ١٤٠٨الطبعة األوىل   / أمحد احلمد   .كـتاب السـحر بني احلقيقة واخليال لـ د         -٣٠٦
 .مكة  / التراث 

 ١٤٠١الطبعة األوىل   / تيسري زعيتر   : حتقيق/ ن قيم اجلوزية    كـتاب الصالة وحكم تاركها الب      -٣٠٧
 .بريوت / املكتب اإلسالمي / م ١٩٨١ -هـ 



    ٩٠٠          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

طبع / إمساعيل جراح   . طلعت قوج ود  . د: حتقيق/ كـتاب العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد         -٣٠٨
 . تركيا -استانبول / املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر /  هـ ١٩٨٧سنة 

 ١٤١٢الطبعة األوىل   / أمحد سعد احلمدان    . د: حتقيق/ ء اهللا عز وجل للاللكائي      كرامات أوليا  -٣٠٩
 . الرياض / دار طيبة للنشر والتوزيع /  م ١٩٩٢ -هـ 

عبدالنعيم . د: لطفي عبدالبديع ، ترمجة   . د: حتقيق/ كشـاف اصـطالحات الفنون للتهانوي        -٣١٠
 .)١( العامة للكتاباهليئة املصرية: الناشر/  هـ ١٩٧٢طبع سنة / حممد حسنني 

 . بريوت / دار صادر / ت . د / كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي  -٣١١

 . بريوت/ دار املعرفة / ت   . د/ الكشاف للزخمشري  -٣١٢

الطبعة الثانية  / حتقيق حبيب الرمحن األعظمي     / كشـف األسـتار عن زوائد البزار للهيثمي          -٣١٣
 .بريوت / مؤسسة الرسالة / م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣/ ظنون حلاجي خليفة كشف ال -٣١٤

 ١٩٨٧ - هـ   ١٤٠٨الطبعة األوىل   / الكشف عن حقيقة الصوفية حملمود عبدالرؤوف القاسم         -٣١٥
 . بريوت / توزيع دار الصحابة للطباعة والنشر / م 

/  للطباعة والنشر    مكتبة التربية /  م   ١٩٨٧طبع سنة   / الكشـف عن مناهج األدلة البن رشد         -٣١٦
 . بريوت 

 -هـ  ١٤١٢الطبعة األوىل   /  درويش وحممد املصري     نعدنا. حتقيق د / الكلـيات للكفوي     -٣١٧
 .بريوت / مؤسسة الرسالة / م ١٩٩٢

  . ١٢ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -الكيالنية البن تيمية  -٣١٨

 . بريوت /  صادر دار/ م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة األوىل سنة / لسان العرب البن منظور  -٣١٩

/ هـ  ١٣٢٩الطبعة الثانية مصورة عن الطبعة األوىل سنة        / لسان امليزان البن حجر العسقالين       -٣٢٠
 ) .اهلند(حيدر آباد / دائرة املعارف النظامية 

                                 
 . هذه هي الطبعة املعتمدة عند اإلحالة إىل هذا املصدر ، وحيث رجعت إىل الطبعة األخرى فإنين أشري إىل ذلك) ١(



    ٩٠١          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

عبدالعزيز عز الدين   : حتقيق/ اللمـع يف الـرد علـى أهل الزيغ والبدع أليب احلسن األشعري               -٣٢١
 . بريوت / دار لبنان للطباعة والنشر /  م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل / السريوان 

١٤١٠الطبعة األوىل   / حتقيق حممد املعتصم باهللا البغدادي      / املـباحث املشرقية للفخر الرازي       -٣٢٢
 .بريوت / دار الكتاب العريب / م ١٩٩٠ -هـ 

الناشر دار  /  هـ   ١٤٠٢الطبعة الثانية   / حممود إبراهيم زايد    : حتقيق  / اـروحني البن حبان      -٣٢٣
 .حلب / الوعي 

 .القاهرة / دار الريان / م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧طبع سنة / جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي -٣٢٤

دار /  م   ١٩٩٣ - هـ   ١٤١٣الطبعة الثانية   / جممع حبار األنوار حملمد طاهر الصديقي اهلندي         -٣٢٥
 . القاهرة / الكتاب اإلسالمي 

 - هـ   ١٤٠٦الطبعة الثانية   / زهري عبداحملسن سلطان    : قدراسة وحتقي / جممل اللغة البن فارس      -٣٢٦
 . بريوت / مؤسسة الرسالة /  م ١٩٨٦

مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم       / جممـوع فـتاوى شـيخ اإلسالم أمحد بن تيمية            -٣٢٧
  .مكة املكرمة/ مكتبة النهضة احلديثة / هـ ١٤٠٤طبع سنة / النجدي 

الطبعة الثانية  / حممد الشويعر   . مجع وترتيب د  / خ ابن باز    جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشي     -٣٢٨
 . الرياض / املطابع األهلية لألوفست /  م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١

/ ت  . د  / جممـوعة التوحـيد للشيخ حممد بن عبدالوهاب ولبعض أبنائه وغريهم من العلماء               -٣٢٩
 . الرياض / مكتبة الرياض احلديثة 

 - هـ   ١٤٢٠الطبعة األوىل   / عمر الطباع   . د: حتقيق/ حماضرات األدباء للراغب األصفهاين      -٣٣٠
 . بريوت / شركة دار األرقم بن أيب األرقم /  م ١٩٩٩

. د: تقدمي وحتقيق / حمصـل أفكار املتقدمني واملتأخرين من احلكماء واملتكلمني للفخر الرازي            -٣٣١
  .القاهرة/ مكتبة دار التراث /  هـ ١٤١١ – م ١٩٩١الطبعة األوىل / حسني آتاي 

الطبعة الثانية  / طه جابر فياض العلواين     . د: حتقيق/ احملصول يف علم أصول الفقه للفخر الرازي         -٣٣٢
 . بريوت / مؤسسة الرسالة /  م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢

الطبعة / حسني نصار   . مصطفى السقا ود  : حتقيق/ احملكم واحمليط األعظم يف اللغة البن سيده         -٣٣٣
 #.خطوطات جبامعة الدول العربية معهد امل/  م ١٩٨٥ - هـ ١٣٧٧األوىل 



    ٩٠٢          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

املؤسسة / ت   . د/ حتقيق عمر السيد عزمي     / احملـيط بالتكلـيف للقاضي عبداجلبار املعتزيل         -٣٣٤
 . القاهرة/ الدار املصرية للتأليف والترمجة / املصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر 

 . بريوت/ مكتبة لبنان / م ١٩٨٩طبع سنه / خمتار الصحاح للرازي  -٣٣٥

 - هـ   ١٤٠٦الطبعة الثانية   / حممد الفقي   : حتقيق/ خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية للبعلي        -٣٣٦
 . الدمام / دار ابن القيم /  م ١٩٨٦

 ١٩٨٥ - هـ   ١٤٠٥طبع سنة   / نسيب نشاوي   . حتقيق د / خمتصر تاريخ دمشق البن منظور       -٣٣٧
 .دمشق / دار الفكر / م 

 ١ ضمن رسائل العدل والتوحيد ج -جلبار املختصر يف أصول الدين للقاضي عبد ا -٣٣٨

 . بريوت / دار الكتب العلمية / ت  . الطبعة األوىل د/ مدارج السالكني البن قيم اجلوزية  -٣٣٩

/  هـ   ١٤٠١الطبعة الثانية   / عبداهللا عبداحملسن التركي    . د: حتقيق/ املـدخل البـن بـدران        -٣٤٠
 . بريوت / مؤسسة الرسالة 

 . املدينة املنورة / الناشر املكتبة السلفية / ت .  د /مذكرة أصول الفقه للشنقيطي  -٣٤١

دار الكتاب  /  م   ١٩٩٣ - هـ   ١٤١٣الطبعة الثانية   / مـرآة اجلـنان وعربة اليقظان لليافعي         -٣٤٢
 . القاهرة / اإلسالمي 

الطبعة / أمحد حجازي السقا    . د: حتقيق/ املسـائل اخلمسون يف أصول الدين للفخر الرازي          -٣٤٣
 .القاهرة / بريوت و املكتب الثقايف / دار اجليل /  م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الثانية 

الطبعة / حممد العروسي عبدالقادر    .املسـائل املشـتركة بني أصول الفقه وأصول الدين لـ د           -٣٤٤
 .جدة / دار حافظ / م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠األوىل 

 . بريوت / دار املعرفة / ت . د / املستدرك على الصحيحني للحاكم  -٣٤٥

ـ     -٣٤٦ دار األرقم ابن أيب / ت . د / إبراهيم حممد رمضان  : حتقيق/ د الغزايل   املستصـفى أليب حام
 . بريوت / األرقم 

 . بريوت/ دار املعرفة / ت  .د/ مسند أيب داود الطيالسي  -٣٤٧

/ م  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة األوىل   / حتقيق إرشاد احلق األثري     / مسند أيب يعلى املوصلي      -٣٤٨
 .دمشق  / مؤسسة علوم القرآن/ جدة / دار القبلة 



    ٩٠٣          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

حممد حسن حممد   : حتقيق/ املسـند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم أليب نعيم األصبهاين            -٣٤٩
 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٩٦الطبعة األوىل / الشافعي 

 -بريوت  / املكتب اإلسالمي   /  م   ١٩٨٥ - هـ   ١٤٠٥الطبعة اخلامسة   / املسند لإلمام أمحد     -٣٥٠
 .املطبعة امليمنية / مصورة عن الطبعة األوىل 

 . بريوت/ عامل الكتب/ ت  . د/ حتقيق حبيب الرمحن األعظمي / املسند للحميدي  -٣٥١

/ مطبعة املدين   /ت  . د  / تقدمي حممد حمي الدين عبداحلميد      / املسودة يف أصول الفقه آلل تيمية        -٣٥٢
 . القاهرة 

املكتب اإلسالمي  / ت     . د/  حتقيق حممد ناصر األلباين   / مشكاة املصابيح للخطيب للتربيزي      -٣٥٣
 . بريوت/ 

 ١٩٩٤ - هـ   ١٤١٥الطبعة األوىل   / املصادر العامة للتلقي عند الصوفية لصادق سليم صادق          -٣٥٤
 . الرياض / الناشر مكتبة الرشد / م 

 . بريوت / مكتبة لبنان / م ١٩٩٠طبع سنة / املصباح املنري للفيومي  -٣٥٥

/ م  ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩الطبعة األوىل   / ت  حتقيق كمال يوسف احلو   / املصنف البن أيب شيبة      -٣٥٦
 .بريوت / دار التاج 

 - هـ   ١٤٠٣الطبعة الثانية   / حبيب الرمحن األعظمي    : حتقيق/ املصنف لعبدالرزاق الصنعاين     -٣٥٧
 .بريوت / املكتب اإلسالمي /  م ١٩٨٣

ألوىل الطبعة ا / أمحد حجازي السقا    . حتقيق د / املطالب العالية من العلم اإلهلي للفخر الرازي         -٣٥٨
 .بريوت / دار الكتاب العريب / م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

/  م   ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١/ حممد بشري األدليب    : حتقيق/ املطلـع علـى أبواب املقنع للبعلي         -٣٥٩
 . بريوت / املكتب اإلسالمي 

 مقتطفات من الكتاب نشرت     -املعـارف الغيبية يف شرح النادرات العينية لعبدالغين النابلسي           -٣٦٠
 ١٤٠٨الطبعة األوىل   / حتقيق يوسف زيدان    / ات العينية للجيلي وشرح النابلسي      ضـمن قصيدة النادر   

 .بريوت / دار اجليل /  م ١٩٨٨= هـ 

ـ ١٤٠٤طبع سنة   / طه عبدالرؤوف سعد    : حتقيق/ معامل أصول الدين للرازي      -٣٦١ /  م   ١٩٨٤- ه
 . بريوت / دار الكتاب العريب 



    ٩٠٤          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

 . بريوت/ دار الفكر / م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥طبع سنة / زيل للبغوي ـمعامل التن -٣٦٢

 . الرياض / دار العاصمة /  هـ ١٤٠٩النشرة األوىل / املعتزلة وأصوهلم اخلمسة لعواد املعتق  -٣٦٣

 ١٤٠٣الطبعة األوىل   / خليل امليس   : قدم له وضبطه  / املعـتمد أليب احلسني البصري املعتزيل        -٣٦٤
 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٨٣ -هـ 

طبع / حممد دبس   . معجم ترمجه مجاعة برئاسة د    / صطلحات العلمية والتقنية    معجم أكادمييا للم   -٣٦٥
 .  بريوت / أكاديـمياء 

 -هـ ١٤١٠الطبعة األوىل / حتقيق فريد عبدالعزيز اجلندي     / معجـم البلدان لياقوت احلموي       -٣٦٦
 .بريوت / دار الكتب العلمية / م ١٩٩٠

/ دار الطليعة للطباعة والنشر     /  م   ١٩٨٧الطبعة األوىل    / معجـم الفالسفة جلورج طرابيشي     -٣٦٧
 . بريوت 

/ دار الكتاب اللبناين و مكتبة املدرسة       / م  ١٩٨٢طبع سنة   / املعجـم الفلسفي جلميل صليبا       -٣٦٨
 .بريوت 

اهليئة العامة  / م  ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩طبع سنة   / املعجـم الفلسـفي مع اللغة العربية مبصر          -٣٦٩
 .القاهرة / لشؤون املطابع األمريية 

دون طابع أو   / ت   . الطبعة الثانية د  / حتقيق محدي عبدايد السلفي     / م الكبري للطرباين    املعج -٣٧٠
 .ناشر 

 هـ  ١٤٠٨/ الطبعة األوىل   / حممد احلبيب اهليلة    . د: حتقيق/ املعجم املختص باحملدثني للذهيب      -٣٧١
 . الطائف / نشر مكتبة الصديق /  م ١٩٨٨ -

  . ٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج ضمن  -معىن قول علي ال يرجون عبد إال ربه  -٣٧٢

 . بريوت / دار األندلس / ت . د / معيار العلم يف فن املنطق للغزايل  -٣٧٣

 . القاهرة / دار إحياء الكتب العربية / ت . د / مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام  -٣٧٤

الطبعة األوىل  / لو  عبدالفتاح احل . عبداهللا التركي ود  . د: حتقيق/ املغـين البـن قدامة املقدسي        -٣٧٥
 . القاهرة / هجر للطباعة النشر /  م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

 .الرياض / مكتبة الرياض احلديثة / ت .د/ مفتاح دار السعادة البن قيم اجلوزية  -٣٧٦



    ٩٠٥          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

 - هـ   ١٤١٢الطبعة األوىل   / صفوان عدنان داوودي    : حتقيق/ املفردات للراغب األصفهاين     -٣٧٧
 .بريوت / ر الشامية الدا/ دمشق / دار القلم /  م ١٩٩٢

املطبعة احملمودية التجارية /  م ١٩٣٦ - هـ   ١٣٥٥الطبعة الثانية   / مقاصـد الفالسفة للغزايل      -٣٧٨
 . القاهرة / باألزهر

دار / ت .الطبعة الثالثة د/ حتقيق هلموت رتري / مقـاالت اإلسـالميني أليب احلسن األشعري        -٣٧٩
 .بريوت / إحياء التراث العريب 

 . ضمن رسالتان فلسفيتان -اال يصح من أحكام النجوم للفارايب مقالة فيما يصح وم -٣٨٠

 .بريوت / دار القلم /  م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة السادسة / مقدمة ابن خلدون  -٣٨١

١٤١٠الطبعة األوىل   / عبدالرمحن بن سليمان العثيمني     . حتقيق د / املقصد األرشد البن مفلح      -٣٨٢
 .الرياض / مكتبة الرشد / م ١٩٩٠ -هـ 

الطبعة / سيد كسروي حسن    : حتقيق/  العلـي يف زوائد أيب يعلى املوصلي للهيثمي          املقصـد  -٣٨٣
 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األوىل 

  . ٢٧ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -مكان رأس احلسني البن تيمية  -٣٨٤

دار / م  ١٩٨٤ - هـ١٤٠٤طبع سنة   / حتقيق حممد سيد كيالين     / امللل والنحل للشهرستاين     -٣٨٥
 .بريوت / املعرفة 

مطبعة /  م   ١٩٦٦ - هـ   ١٣٨٦الطبعة الثانية   / مـنازل السائرين إىل احلق عز شأنه للهروي          -٣٨٦
 . القاهرة / مصطفى البايب احلليب 

حتقيق حممد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالفادر      /املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك البن اجلوزي         -٣٨٧
 . بريوت / دار الكتب العلمية / م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة األوىل  / عطا و مراجعة نعيم زرزور

 . بريوت / نشر دار املشرق /  م ١٩٨٨الطبعة الثالثون / املنجد يف اللغة واألعالم  -٣٨٨

  .٢٦ ضمن جمموع الفتاوى ج -منسك شيخ اإلسالم رمحه اهللا  -٣٨٩

حتقيق حممد  / ابن تيمية   مـنهاج السـنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية لشيخ اإلسالم              -٣٩٠
 . دون طابع أو ناشر/ م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل / رشاد سامل 

عصام الدين حممد   . د: حتقيق/ مجع أمحد بن حيىي املرتضى      / املنـية واألمل للقاضي عبد اجلبار        -٣٩١
 . االسكندرية / دار املعرفة اجلامعية /  م ١٩٨٥طبع سنة / علي 



    ٩٠٦          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

دار / ت   . د/ حتقيق حممد عبدالرزاق محزة     / بن حبان للهيثمي    مـآن إىل زوائد ا    ظمـوارد ال   -٣٩٢
 .بريوت  / الكتب العلمية 

/ الناشر مكتبة الثقافة الدينية  / ت  . د  / املـواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واألمصار للمقريزي         -٣٩٣
 .القاهرة 

 .بريوت / عامل الكتب / ت . د/ املواقف يف علم الكالم للقاضي عضـد الدين اإلجيي  -٣٩٤

املؤسسة العربية  /  م   ١٩٨٤الطبعة األوىل   / عبدالرمحن بدوي   . موسـوعة الفلسـفة لــ د       -٣٩٥
 . بريوت / للدراسات والنشر 

/ دار إحياء الكتب العربية     / ت     . د/ حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي      / املـوطأ لإلمـام مالك       -٣٩٦
 .القاهرة 

 هـ  ١٤١٥الطبعة األوىل   / مود  عبدالرمحن بن صاحل احمل   . موقف ابن تيمية من األشاعرة لـ د       -٣٩٧
 . الرياض / الناشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع /  م ١٩٩٥ -

 - هـ   ١٤٠١الطبعة الثانية   / موقـف العقل والعلم والعامل من رب العاملني ملصطفى صربي            -٣٩٨
 . بريوت / دار إحياء التراث /  م ١٩٨١

طبع دار  / ت  . د /علي البجاوي حتقيق علي حممد البجاوي وفتحية      / ميـزان االعتدال للذهيب      -٣٩٩
 .الفكر العريب 

 ١٩٧٩ - هـ   ١٣٩٩طبع سنة   / للسيد أمحد اهلامشي    / ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب        -٤٠٠
 . بدون طابع أو ناشر / م 

/  م   ٢٠٠٠ - هـ   ١٤٢٠الطبعة األوىل   / عبدالعزيز الطويان   . د: حتقيق/ النبوات البن تيمية     -٤٠١
  . )١(الرياض/ مكتبة أضواء السلف 

 . بريوت / دار القلم / ت . د / النبوات البن تيمية  -٤٠٢

/  م   ١٩٨٥ - هـ   ١٤٠٥الطبعة األوىل   / ماجد فخري   . د: حتقيق/ الـنجاة البـن سـينا        -٤٠٣
 . بريوت / منشورات دار اآلفاق اجلديدة 

                                 
 . هذه هي الطبعة املعتمدة عند اإلحالة إىل هذا املصدر ، وحيث رجعت إىل الطبعة األخرى فإنين أشري إىل ذلك) ١(



    ٩٠٧          فهرس املصادر واملراجع_________________________  _____________________________

املؤسسة املصرية العامة   / ت  . د  / الـنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة البن تغري بردي            -٤٠٤
 . القاهرة / يف والترمجة والطباعة والنشر للتأل

 . بريوت / دار الكتب العلمية / ت . د / نزهة اخلاطر العاطر شرح روضة الناظر البن بدران  -٤٠٥

 - هـ   ١٤٠٩الطبعة األوىل   / نشـر البنود شرح مراقي السعود لعبداهللا بن إبراهيم الشنقيطي            -٤٠٦
 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٨٨

مكتبة / ت  . د  / ألفرد جيوم   : حرره وصححه / قـدام يف علم الكالم للشهرستاين       ايـة اإل   -٤٠٧
 .الثقافة الدينية 

حتقيق حممود حممد الطناحي وطاهر أمحد الزاوي       / النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري         -٤٠٨
 ).باكستان(الهور / الناشر دار أنصار السنة / ت  . د/ 

/ دار الكتب العلمية    /  م   ١٩٩٢ - هـ   ١٤١٣ /البغدادي  هديـة العـارفني إلمساعيل باشا        -٤٠٩
 .بريوت 

 . بريوت / دار الكتب العلمية /  م ١٩٧٩الطبعة الثالثة / هذه هي الصوفية لعبدالرمحن الوكيل  -٤١٠

نشر / ت . د / بشري حممد عيون : حتقيق/ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب البن قيم اجلوزية          -٤١١
 . دمشق / مكتبة دار البيان 

 ١ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -الواسطة بني احلق واخللق البن تيمية  -٤١٢

الطبعة الرابعة  / فخر الدين قباوة    . د: حتقيق/ الـوايف يف العروض والقوايف للخطيب التربيزي         -٤١٣
 . دمشق / دار الفكر /  م ١٩٨٦=  هـ ١٤٠٧

بدون طابع أو   / ت  . د  / لعبد  عبداللطيف حممد ا  . د: حتقيق/ الورقات إلمام احلرمني اجلويين      -٤١٤
 . ناشر 

  .٣ ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج -الوصية الكربى البن تيمية  -٤١٥

 . بريوت / دار الثقافة / ت . د / د إحسان عباس : حتقيق/ وفيات األعيان البن خلكان  -٤١٦
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	أ- فهرس الآيات القرآنية .
	ب- فهرس الأحاديث النبوية .
	ج- فهرس الآثار .
	د- فهرس الأعلام المترجم لهم في حاشية البحث .
	هـ- فهرس الفرق الواردة في البحث والمعرف بها في الحاشية .
	و- فهرس الأبيات الشعرية .
	ز- فهرس الكلمات الغريبة والاصطلاحية .
	ح- فهرس المواضع والأماكن .
	ط- فهرس المصادر والمراجع .
	ي- فهرس موضوعات البحث .
	æÎÊÇãÇð ÃÍãÏ Çááå ÇáÐí áÇ Å�
	كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بكلية أصو
	كما أشكر فضيلة الشيخ عبدالعزير الراجحي حفظه الله المشرف على 
	وأسأل الله تعالى أن يرزقني التوفيق والسداد ، والإخلاص له في 
	التمهيد
	وفيه :
	1- تعريف الســببية .
	2- ترجــمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية .
	3- دور شيخ الإسلام في بيان مذهب أهل السنة والجماعة إجـمالاً 
	تعريف السببية

	وفيه فروع :
	الفرع الأول : تعريف السببية .
	الفرع الثاني : تعريف العلية .
	الفرع الثالث : الفرق بين السببية والعلية .
	الفرع الأول : تعريف السببية

	قبل البحث في السببية وتفصيل أحكامها لابد من بيان السببية ، ل
	وتعريف السببية يتكون من جزأين :
	أحدهما: التعريف اللغوي ، والآخر: التعريف الاصطلاحي .
	التعريف اللغوي للسببية :
	السببية نسبة إلى السبب ، والتاء للتأنيث .
	والسبب تعددت وتنوعت استعمالات العرب له ، فقد أطلقته العرب عل
	1- ÃØáÞ ÇáÓÈÈ Úáì ÇáÍÈá\(�\)�
	ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ\(�\) : ’’ ãä ßÇä�
	وقال أبوعبيدة(�): ’’ السبب كل حبل حَدَرْته من فوق ‘‘(�) .
	وقال غيره : السبب من الحبال القوي الطويل ، ولا يدعى الحبل سب
	2- ÃØáÞ ÇáÓÈÈ Úáì ÇáÈÇÈ\(�\)�
	قال قتادة(�): ’’ أي أبواب السموات ‘‘(�) .
	وقال أبو زيد(�): ’’ هي أبوابها ، واحدها سبب ‘‘(�) .
	æÞÜÇá ÞÊÇÏÉ Ýí ÊÝÓÜíÑ Þæáå �
	3- ÃØáÞ ÇáÓÈÈ Úáì ÇáØÑíÞ\(�\�
	قال مجاهد(�): ’’ طريقاً في الأرض ‘‘ . وقال أيضاً : ’’ منزلاً
	وقال ابن زيد(�): ’’ هذه الآن سبب الطرق ‘‘(�)  .
	وقال ابن جرير الطبري(�): ’’ ثم سار طرقاً ومنازل ‘‘(�) .
	æÞÇá ÇÈä ÒíÏ æÃÈæ ÕÇáÍ\(�\)
	æÞÇá ÇÈä ÒíÏ Ýí ÞæáÜå ÊÚÇáì:�
	4- ÃØáÞ ÇáÓÈÈ Úáì ÇáãäÇÒá\(��
	قال ابن عباس : ’’ منـزل السماء  ‘‘(�) .
	æÞÜÇá ÞÊÇÏÉ Ýí Þæáå ÊÚÇáì: \�
	وبهذا المعنى جاء قول الشاعر:
	لئن كنتَ في جُبٍ ثمانينَ قامةً     ورُقِّيتَ أسبابَ السماء ب
	فأسباب السماء: منازلها ونواحيها(�) .
	ومثله قول الآخر:
	ومن هاب أسباب المنايا يلقها   ولو رام أسباب السماء بسلم(�)
	æÞÏ ÌãÚ ÇÈä ÌÑíÑ ÇáØÈÑí ÑÍã�
	5- ÃØáÞ Úáì ÇáÚáã ¡ æãäå Þæáå
	قال ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج(�) والضحاك : علماً(�)
	وقال ابن جرير: ’’ وآتيناه من كل شيء : يعني ما يتسبب إليه وهو
	6- ÃØáÞ Úáì ÇáæÕá æÇáãæÏÉ ¡ æ
	قال ابن عباس: ’’ المودة ‘‘ .
	وقال مجاهد: ’’ الوصال الذي كان بينهم في الدنيا ‘‘ . وقال أيض
	وقال قتادة: ’’ هو الوصل الذي كان بينهم في الدنيا ‘‘(�) .
	7- ÃØáÞ Úáì ÇáÃÑÍÇã ¡ æãäå Þæ
	قال ابن عباس: ’’ الأرحام ‘‘(�) .
	8- ÃØáÞ Úáì ÇáÃÚãÇá ¡ æãäå Þæ
	ÞÇá ÇáÓÏí : ’’ ÃãÇ \( \(\(\(\�
	وقال ابن زيد: ’’ أسباب أعمالهم ، فأهل التقوى أعطوا أسـباب أع
	ومن خلال هذا الاستعراض السريع لكلمة سبب في القرآن العظيم وبع
	التعريف الاصطلاحي للسببية :
	السببية هي العلاقة بين السبب والمُسبَّب(�) ، وهذه العلاقة مب
	وقد اختلف العلماء في التعريف الاصطلاحي للسبب ، فلكل طائفة تع
	وسوف أستعرض فيما يلي أهم تلك التعاريف:
	أولاً : تعريف أهل السنة والجماعة :
	لا يبتعد أهل السنة في تعريفهم الاصطلاحي للسبب عن التعريف الش
	1- السبب : كل ما تَسَبب به الوصول إلى المطلوب .
	وهذا تعريف ابن جرير الطبري، يقول رحمه الله : ’’ وأصل السبب ع
	2- السبب: كل ما تَسَبب به الرجل إلى طُلبته وحاجته .
	3- السبب: كل ما كان به إدراك الطُلبة .
	وقد ذكر هذين التعريفين ابن زيد ، يقول رحمه الله : ’’ الأسباب
	4- السبب: هو كل شيء يتوصل به إلى غيره(�).
	وهذه التعريفات جميعاً ذات معاني متقاربة ، وتخلو من الشروط وا
	وليس معنى هذا إبطالُ جميع التعريفات الاصطلاحية ، بل بعضها حق
	أقسام الأسباب :
	يقسم أهل السنة الأسباب إلى قسمين :
	1- أسباب قدرية : وهي التي جعلها الله أسباباً بأمره الكوني ، 
	2- أسباب شرعية :  وهي التي جعلها الله أسباباً بأمره الشرعي ،
	وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذه التقسيم في أكثر من مو
	يقول رحمه الله عن نفاة الأسباب:  ’’ ونظير هؤلاء الذين أبطلوا
	ففي هذا النص يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الأسباب قسمان : أ
	æíÞæá ÃíÖÇð :’’ æÈíä \( Ãä Çá�
	ÝÝí åÐÇ ÇáäÕ íÔíÑ ÔíÎ ÇáÅÓá�
	ثانياً : تعريف الأصوليين :
	يعرف الأصوليون السبب في باب الخطاب الشرعي الوضعي بأنه:  ’’ م
	فقولهم : يلزم من وجوده الوجود ، احتراز من الشرط(�) فإنه لا ي
	وقولهم: ويلزم من عدمه العدم ، احتراز من المانع(�) ، فإنه لا 
	وقولهم: لذاته ، احتراز من وجود السبب مع فقد شرط أو وجود مانع
	وبعض الأصوليين من المتكلمين لهم تعاريف أخرى للسبب فيعرفونه ب
	1- ما يحصل الشيء عنده لا به(�) .
	2- كل وصف ظاهر منضبط دل الدليـل السمعي على كونه معرفاً لحكم 
	3- عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه(�).
	ولا تخفى النزعة الكلامية الأشعرية في هذا التعاريف الثلاثة ال
	وفي التعريف الثاني وصف للسبب بأنه معرف للحكم ، وفيه احتراز م
	وفي الثالث تصريح لفظي بعدم تأثير الأسباب ، وسوف يأتي مزيد من
	تعريف الفقهاء :
	يطلق السبب في اصطلاح الفقهاء على عدة أمور :
	1- ما يقابل المباشر ، ويمثلون ذلك بحفر البئر مع التردية فيها
	2- علة العلة ، كمن رمى إنساناً بصخرة فقتله ، فعلة موته إصابت
	3- العلة الشرعية بدون الشرط ، كملك نصاب بدون حولان الحول(�) 
	4- العلة الشرعية الكاملة ، وهي المجموع المركب من مقتضى الحكم
	وهو الذي ينطبق عليه قولهم: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 
	تعريف أهل العروض :
	السبب عند أهل العروض من أركان هذا الفن ، لأن التفاعيل التي ي
	والسبب عبارة عن حرفين :
	أ- فإن كانا متحركين ، فهو السبب الثقيل ، كقولك : لِمَ بِكَ ل
	ب- وإن كان الأول متحركاً والثاني ساكناً فهو السبب الخفيف ، ك
	والوتد عبارة عن مجموع ثلاثة أحرف إما أن يكون :
	أ- اثنان متحركان وثالثهما ساكن ، كقولك: نَعَمْ غَزَا
	ب- أو اثنان متحركان يتوسطهما ثالث ساكن ، كقولك: مات نَصْرٌ
	والفاصلة: ثلاثة متحركات يليها ساكن ، كقولك: سَكَنُوا ، أو أر
	والتفاعيل التي تتولد من ائتلاف الأسباب مع الأوتاد والفواصل ع
	فعُولَن(�)- مَفَاعِيلن - مُفَاعَلتُنْ - فَاعِ لاتُن - فَاعِل
	رابعاً : تعريف الفلاسفة :

	ويعرف الفلاسفة السبب بأنه : ما يحتاج إليه الشيء إما في ماهيت
	وهو أربعة أقسام عندهم :
	1- سبب مادي: ما هو داخل الشيء ومعه بالقوة ، كحجر الرخام فهو 
	2- سبب صوري: ما هو داخل الشيء ومعه بالفعل ، كشكل التمثال وما
	3- سبب فاعلي: ما هو مؤثر في وجود الشيء وغير داخل فيه ، فهو س
	4- سبب غائي: ما هو مؤثر في فعلية فاعل الشيء وغير داخل فيه ، 
	وقسموا السبب باعتبار تأديه إلى المُسبَّب إلى قسمين :
	1- السبب الذاتي: وهذا إذا كان السبب يؤدي إلى المُسبَّب بصورة
	2- السبب الاتفاقي: وهذا إذا كان السبب يؤدي إلى المُسبَّب أحي
	الفرع الثاني: تعريف العلة

	التعريف اللغوي للعلة :
	العِلَّة عند العرب هي المرض(�)، يقال: عَلَّ يَعِلُّ ، واعتل 
	ويطلق على كل حدث يشغل صاحبه عن وجهه(�) ، كأن تلك العِلَّة صا
	وعَلَّه يَعُلُّه ويَعِلُّه إذا سقاه السقية الثانية ، والعَلّ
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ فإن العِلَّة أصلها التغيير ك
	التعريف الاصطلاحي :
	تعددت اصطلاحات الناس في العِلَّة ، فكل طائفة من أهل العلم له
	تعريف المحدثين :
	يعرف المحدثون العِلَّة بأنها: سبب خفي قادح غامض طرأ على الحد
	وتدرك بجمع الطرق والنظر في الأسانيد أو بنص فحول العلماء عليه
	ولهم فيها تقسيمات وبحوث طويلة ودراسات مستفيضة ، وليس هذا الب
	تعريف الفقهاء والأصوليين :
	يطلق الفقهاء والأصوليون العِلَّة على أمور متعددة منها :
	1- ما يوجب الحكم لا محالة ، وهو المجموع المكون من المقتضى و 
	2- المقتضي للحكم وإن تخلف الحكم عنه لفوات شرط أو وجود مانع .
	وهذا المعنى هو الأكثر عند الفقهاء ، ولهذا رجحه ابن قدامة(�) 
	3- الحكمة ، كقولهم : المسافر يترخص لعلة المشقة(�) .
	4- المعرف للحكم(�).
	ولا يخفى ما في الأخير من نزعة كلامية أشعرية ، حيث فيها نفي ت
	تعريف الفلاسفة :
	يعرف الفلاسفة  العِلَّة بأنها : ما يحتاج إليه الشيء في حقيقت
	ويقسم الفلاسفة اليونان ومن تبعهم من الإسلاميين(�) العِلَّة إ
	1- علة صورية : وهي جزء الشيء الذي يجب عند حصوله الشيء(�) ، و
	2- علة مادية : وهي الجزء الذي لا يجب عند حصوله الشيء بل إمكا
	3- علة فاعلية : وهي التي تكون سبباً لحصول شيء آخر(�) .
	4- علة غائية : وهي التي لأجلها الشيء(�) .
	وسوف يأتي مزيد كلام على مذهب الفلاسفة في السببية في الفصل ال
	الفرع الثالث: الفرق بين السبب والعلة :

	لقد تكلم العلماء في التفريق بين العِلَّة والسبب بكلام كثير ،
	أولاً : لغوياً فلا شك في الفرق بين السبب والعِلَّة ، فكل واح
	لكن ينبغي أن يلاحظ أن العرب لم تخص السبب بالمسميات المذكورة 
	æåäÇß ãä ÇáäÍÇÉ ãä ÝÑÞ Èíä Ç�
	يقول ابن مالك:’’ والنحويون يعبرون عن هذه الباء بباء الاستعان
	ثانياً : اصطلاحاً ، لا شك أن لكل علم اصطلاحاته الخاصة به الت
	وهناك بعض الاصطلاحات التي قد تؤدي إلى خلاف ونزاع وردود ، ورد
	والحاصل أن مسألة تعدد الاصطلاحات في اللفظ الواحد أدت إلى نزا
	ومسألة العِلَّة والسبب هي من هذا الباب فقد رأينا كم للعلماء 
	æÞÈá ÇáÈÍË Ýí Ðáß åäÇß ÃãÑ å�
	أقوال الطوائف في التفريق بين العلة والسبب :
	أولاً : أهل السنة والجماعة : وهؤلاء لم أجد لديهم تفريقاً واض
	لكن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام في هذا الباب ، فهو عندما ي
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ لفظ العِلَّة يراد به العِلَّ
	إما لكون عدم المانع يستلزم وصفا ثبوتياً على رأي ، وإما لكون 
	وهذه العِلَّة متى تخصصت وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على فسا
	وقد يراد بلفظ العِلَّة ما يقتضي الحكم ، وإن توقف على ثبوت شر
	وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب ، فيقال: الأسباب المثبتة للإرث ثل
	فإذا أريد بالعِلَّة هذا المعنى جاز تخصيصها لفوات شرط ووجود م
	ونستنتج من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله يجعل لفظ العِلَّة أع
	1- العلة التامة: وهي مجموع ما يستلزم الحكم ، وهذا لا يسمى سب
	2- ما يقتضي الحكم مع توقفه على ثبوت الشـروط وانتفاء الموانع 
	لكني أجد عند شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواطن ذكراً للسب
	ثانياً : الأصوليون : وهؤلاء مختلفون في التفريق بين العِلَّة 
	1- السبب ما يحصل الشيء عنده ، والعِلَّة ما يحصل به(�) .
	وهذا الفرق يتماشى مع مذهب الأشعرية من حيث جعل الأسباب غير مؤ
	2- السبب يقتضي الحكم بواسطة أو وسائط ، ولذلك يتراخى الحكم عن
	ويظهر هذا الفرق أنهم يخصون اسم السبب بما يتوقف على توفر الشر
	ثالثاً : الفقهاء ، وهؤلاء عندهم تداخل بين العِلَّة والسبب ، 
	ومن المواضع التي يفرقون فيها عند بحث السبب والمباشر  فالمباش
	رابعاً الفلاسفة: فهؤلاء لا يفرقون بين العِلَّة والسبب ، بل م
	ترجـمة
	شيخ الإسلام ابن تيمية

	ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية(�)
	اسمه ونسبه : هو الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد ال
	ولادته : ولد في عاشر ربيع أول سنة إحدى وستين وست مائة بحران(
	شيوخه :
	سمع شيخ الإسلام رحمه الله من أكثر من مائتي شيخ (�)، منهم :
	1- المحدث أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي رحمه الله(�) .
	2- شمس الدين أبو الفرج وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي عمر محمد 
	3- مسند الشام أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر شاكر 
	4- الكمال بن عبد السيد أبو نصر عبدالعزيز بن عبدالمنعم ابن ال
	5- العلامة أبو العباس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الح
	6- الشيخ شهاب الدين أبو المحاسن وأبو أحمد عبدالحليم بن عبدال
	7- فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدالواحد البخاري المق
	8- جمال الدين ابن الصيرفي ، وهو أبو زكريا يحيى بن أبي منصور 
	9- الأمين القاسم بن أبي بكر بن القاسم الإربلي(�) ، راوي صحيح
	10- المسند شمس الدين أبو الغنائم  المسلم بن محمد بن مسلم بن 
	وقرأ بنفسه على جماعة وانتخب ونسخ عدة أجزاء ، ونظر في الرجال 
	ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه ، والإجماع والاختلاف
	وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه ، لعله يبقى في 
	أما أصول الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج(�) والروافض(�
	تلامذته:
	تتلمذ على يد شيخ الإسلام رحمه الله كوكبة من العلماء والمحدثي
	1- الشيخ إبراهيم بن أحمد الغياني رحمه الله(�).
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	وليس من هذا السحر قتل الناس أو إضرارهم بالسموم ونحوها من الم
	ثالثاً : السحر المبني على عقد العقد والنفث فيها ، وفي هذا يق
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	خامساً: السحر المبني على الاستعانة بالأرواح الفلكية ، فهؤلاء
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå �
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	وقال ابن جريج : ’’ لا يجترئ على السحر إلا كافر ‘‘(�) .
	وقال الحسن البصري(�) عن متعلم السحر : ليس له دين(�) .
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	أ- أن الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من ال
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	2- يثبت ابن رشد للأسباب تأثيراً في الإيجاد والخلق ، فالأسباب
	يقول ابن رشد : ’’ إن الموجودات الحادثة : منها ما هي جواهر وأ
	فأما الجواهر والأعيان فليس يكون اختراعها إلا عن الخالق سبحان
	وكذلك الفلاح إنما يفعل في الأرض تخميراً أو إصلاحاً ، ويبذر ف
	ولا ينبغي أن يخفى علينا مقصد ابن رشد بقوله أن الله تعالى هو 
	3- يقسم ابن رشد الأسباب إلى قسمين :
	الأول : أسباب خارجية ، وهي أسباب كان وجود الموجودات بسببها ،
	الثاني: أسباب ذاتية ، وهي أسباب موجودة في ذوات الموجودات تسا
	يقول ابن رشد : ’’ الله تبارك وتعالى أوجد موجودات بأسباب سخره
	ومن هذا النص يتبين أن ابن رشد يجعل مصدر سببية الموجودات الأر
	أما ابن رشد فلا يفصل في هذه المسألة ، فهو يرجع جميع تأثيرات 
	يقول ابن رشد : ’’ فكما قلنا لا ينبغي أن يُشك في أن هذه الموج
	وأما ما جوهر هذا الفاعل أو الفاعلات ؟
	ففيه اختلاف الحكماء من وجه ، ولم يختلفوا من وجه .
	ذلك أنهم كلهم اتفقوا على أن الفاعل الأول برئ عن المادة ، وأن
	وبهذا تكتمل صورة السببية عند ابن رشد  .
	وختاماً أوجز مذهب الفلاسفة في الآتي :
	أ- الله تعالى بسيط لا يوصف بالصفات فلا يفعل شيئاً ، لا يخلق 
	ب- العالم قديم بالزمان ، فلم يكن في زمن ما عدماً ثم وجد ، وه
	ج- ترتب العالم عند فيضانه عن الله بحسب نظرية العقول العشرة ،
	د- يثبتون ما في الموجودات من الأسباب ويرجعونها إلى شيئين : ا
	هـ- جميع الأسـباب الأرضية لا ترجع إلى الله بل ترجع إلى العقل
	المبحث الثاني
	بيـان شـبه الفلاسفة
	في السـببية


	بيان شبهة الفلاسفة
	بعدما ذكرت مذاهب الفلاسفة في السببية وما يرتبط بها من مسائل 
	وعندما نبحث عن شبه الفلاسفة أو الحجج التي يستندون إليها في م
	والفلاسفة المشاؤون وأتباعهم من الإسلاميين لهم شبه كثيرة ؛ نظ
	وأهم المسائل التي تعتبر أصولاً لهم وعليها تأسس مذهبهم في الس
	وقد أشكل لديهم ما يشاهدون بحسهم من وجود الموجودات ، وحدوث ال
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ فلما كان أصل قولهم :أن صانع 
	إذن أصل المشكلة هو ما قرروه في باب الإيمان بالله تعالى وصفات
	والقول بالسببية الطبيعية ، هو مخرج لهم لكي يجدوا ما ينسبون ا
	وفيما يلي أهم الشبه التي يعتمدون عليها في هذا المقام :
	أولاً : شبههم في نفي الصفات عن الله تعالى :
	هناك شبهتان لهم اعتمدوا عليهما في نفي الصفات عن الله تعالى:
	الأولى: شبهة التركيب ، وخلاصة هذه الشبهة أن الله تعالى عن قو
	1- أن يصح لكل جزء من أجزائه أو بعضها وجود مستقل ، لكن المجمو
	2- أن لا يصح للأجزاء مفارقة الجملة ، ولا للجملة مفارقة الأجز
	وأيضاً : إن الأجزاء إما أن تكون أقدم من الكل ، أو معها ، ولا
	يقول ابن سينا في تقريرها : ’’ إن واجب الوجود لا يجوز أن يكون
	فإما أن يصح لكل واحد من جزأيه مثلاً وجود منفرد ، لكنه لا يصح
	وإن كان لا يصح لتلك الأجزاء مفارقة الجملة في الوجود ، ولا لل
	فقد أوضحت هذا على أن الأجزاء بالذات أقدم من الكل ، فتكون الع
	وليس يمكننا أن نقول إن الكل أقدم بالذات من الأجزاء ، فهو إما
	فقد اتضح من هذا أن واجب الوجود ليس بجسم ، ولا مادة جسم ، ولا
	الشبهة الثانية : شبهة التغير ، وخلاصتها أن واجب الوجود يستحي
	وهذه الشبهة استفادوا منها في نفي الفعل والإرادة عن الله تعال
	يقول ابن سينا: ’’  فإنه لا يجوز أن يكون تارة يعقل عقلاً زمان
	ثانياً : شبههم في قولهم بالفيض :
	القول بنظرية الفيض تفسيراً لوجود الموجودات الكثيرة جاء نتيجة
	1- نفي صفة الإرادة عن الله عز وجل .
	2- نظرية أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد .
	فتشكل من هذين الأمرين القول بالفيض ، ونظرية العقول عند الفلا
	أما مسألة نفي الإرادة عن الله عز وجل فقد تقدمت شبهتهم في ذلك
	أما نظرية أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ، فالأول صدر عنه ال
	فإن الشبهة التي يستندون إليها في تقرير هذه النظرية تقوم على 
	يقول ابن سينا : ’’ تنبيه : مفهوم أن علة ما بحيث يجب عنها (أ)
	ويشرح الطوسي(�) هذا فيقول: ’’ يريد بيان أن الواحد الحقيقي لا
	وإنما كثرت مدافعة الناس إياه ؛ لإغفالهم معنى الوحدة الحقيقية
	وتغاير المفهومين يدل على تغاير حقيقتيهما .
	إذن المفروض ليس شيئاً واحداً ، بل هما شيئان ، أو شيء موصوف ب
	وبهذا تتم حكاية أهم شبه الفلاسفة التي استندوا عليها في تقرير
	المبحث الثالث
	رد شيخ الإسلام على الفلاسفة


	رد شيخ الإسلام على شبه الفلاسفة
	قد تقدم فيما سبق بيان شبه الفلاسفة في موضوع السببية ، وسوف أ
	1- شبهة التركيب .
	2- شبهة التغير .
	3- شبهة القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد .
	أولاً : شبهة التركيب :
	وملخصها : أن الله تعالى لو كان متصفاً بالصفات لكان مركباً ، 
	وقد ناقش شيخ الإسلام رحمه الله هذه الشبهة في مواضع عديدة من 
	المقام الأول: إبطال ما يدعونه من التركيب من الذات والصفات ، 
	ÇáÃæá: Ãä Ýí ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ á�
	ويقال: ركبت الباب في موضعه ونحو ذلك ، وكما تركب المصنوعات من
	أما في الاصطلاح : فيطلق التركيب على أمرين عند بعض العلماء :
	أحدهما : ما له أبعاض مختلفة يمكن تفريق بعضه عن بعض كأعضاء ال
	الآخر: ما يقبل التفريق والانفصال وإن كان بسيطاً كالماء .
	والله تعالى يتنـزه عن ذلك كله .
	فما ذكروه من التركيب من الذات والصفات لا يصح لغة ، فمثلاً ال
	وكذلك الإنسان ، لا يصح أن يقال: إن الإنسان مركب من الطول وال
	الوجه الثاني: أننا لا نسلم مطلقاً أن الذات المتصفة بالصفات ي
	1- ذات قائمة بنفسها مجردة عن الصفات مستغنية عنها .
	2- صفات زائدة على الذات قائمة بتلك الذات .
	وهذا غلط ، فإنه لا يوجد في الحقيقة ذات مجردة عن الصفات خارج 
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ فأما الذات المتصفة بصفات لاز
	وإذا سمى مسم هذه مركباً كان: إما غالطا في عقله ؛ لاعتقاده اش
	وجمهور العقلاء يخالفونهم في إثبات ذلك فضلا عن تسميته تركيباً
	الوجه الثالث : أن جميع ما يدعيه الفلاسفة من التركيب في الأجس
	وإيضاح ذلك أن الفلاسفة يدعون أن الأجسام الحسية كالموجودات ال
	ودعوى التركيب هذه باطلة ، فلا توجد هيولى في الحقيقة مجردة عن
	ثم دعواهم أن الصور جواهر ليس صحيحاً على إطلاقه ، فقد تكون ال
	وصور الحيوان والإنسان والنبات والمعدن ، فهذا وإن كانت مخلوقة
	المقام الثاني: أن الفلاسفة ليس لديهم دليل صحيح على نفي الترك
	وهذه الجواب عنها من وجهين :
	الأول: الطعن فيما يدعونه من الافتقار المزعوم في هذه الشبهة ،
	فالذي ينافي وجوب الوجود هو افتقار المعلول إلى علته ، والمصنو
	والذي لا ينافي هو الافتقار بمعنى التلازم ، كافتقار المشروط إ
	وتبقى مشكلة إطلاق لفظ الافتقار على هذا التلازم بين الصفة وال
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ يقال: ما تعنى بقولك: إنه يكو
	فإن ادعيت الأول كان التلازم باطلاً ، فإن من المعلوم أن الأجس
	وإن قيل: نعنى بالافتقار أنه لا يوجد هذا إلا مع هذا  .
	قيل: ولم قلتم: إن مثل هذا ممتنع على الواجب بنفسه ؟ فإن الممت
	الثاني: أن دعوى الافتقار لا تسلم في أجزاء المركبات الحقيقية 
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ يقال: قولك: "إن المركب مفتقر
	المقام الثالث: أن الدليل يقتضي إثبات المعاني التي يسميها الف
	والفلاسفة مع غلوهم في النفي يثبتون موجوداً واجب الوجود ، عاق
	ومعلوم أن أقوالهم تلك تتضمن إثبات معان فدعوى التركيب لازمة ل
	الأول: أن جعل عين العلم عين القدرة ، ونفس القدرة هي نفس الإر
	الثاني: أنه من المعلوم أن القائم بنفسه ليس هو القائم بغيره ،
	وكذلك معلوم أن العلم ليس هو المعلوم ، فمن قال: إن العلم هو ا
	والتفريق بين الصفة والموصوف مستقر في فطر العقول ، ولغات الأم
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ وأما المقام الثالث فيقال: إث
	وأما أهل الملل فمتفقون على أنه حي عليم قدير ، ومن المعلوم أن
	وكذلك من جعل الحياة هي الحي ، والعلم هو العالم ، والقدرة هي 
	فمن جعل المعاني هي الذات القائمة بنفسـها ، أو كـل معنى هو ال
	وبهذا ينتهي رد شيخ الإسلام رحمه الله على شبهة التركيب التي ي
	ثانياً : شبهة التغير :
	وملخصها : أن الله تعالى لو قامت به الصفات لكـان متغيراً ، وا
	وقد ناقشها شيخ الإسلام رحمه الله من وجوه :
	الأول: لا نسلم أن التغير حدوث صفة في الله تعالى لم تكن ؛ لأن
	الثاني : قد يراد بالتغير أنه سبحانه يتصف بالصفات فيتصرف بقدر
	وهذا في الحقيقة منهج أهل الباطل في ترويج باطلهم ، فإنهم يأتو
	لكن في حقيقة الأمر الألفاظ المجملة والاصطلاحات الخاصة لا تؤث
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå :�
	ومنه قول الفقهاء: إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير لم ينجس إ
	وتغيير المنكر تبديل صفته حتى يزول المنكر بحسب الإمكان ، وإن 
	والغَيْر والتغير من مادة واحدة ، فإذا تغير الشيء صار الثاني 
	والناس إذا قيل لهم: التغير على الله ممتنع ، فهموا من ذلك الا
	وأما كونه سبحانه يتصرف بقدرته فيخلق ويستوى ويفعل ما يشاء بنف
	ولكن حجج النفاة مبناها على ألفاظ مجملة موهمة كما قال الإمام 
	الثالث : أن من ينفون عن الله تعالى الصفات الاختيارية هم الذي
	وإيضاح هذا أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال ، و
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå :�
	ولكن هؤلاء النفاة هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغير ، فإنهم يق
	وفي هذا النص نلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله قلب الحجة عليهم 
	فقد قرر أن من نفى الصفات الاختيارية هو الذي يلزمه القول بالت
	لكن من أثبت صفات الكمال لله ، وأنه لم يزل متكلماً إذا شاء ، 
	وبهذا تمت مناقشة شبهة التغير وأنتقل بعد هذا إلى الشبهة الثال
	ثالثاً : شبهة القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد :
	وملخصها : أنه لو صدر عن الواحد اثنان لكان جهة صدور (ألف) غير
	وقد نقض شيخ الإسلام رحمه الله هذه الشبهة في العديد من مؤلفات
	أولاً : أن قولهم: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد هو قضية كلي
	وفي الحقيقة أن هذا استقراء ناقص ، والقياس تمثيلي ، وكلاهما ل
	وادعاء البداهة في هذه القضية غير مقبول ، ومكابرة للعقول ؛ لأ
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ إذا قال الفيلسوف: "إن الواحد
	فإن قـال: أعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان ه
	ثانياً : أنه عند تصور مفردات هذه القضية نجد أن الواقع بخلافه
	وقد أدى بهم هذا الأمر إلى جعل وجـود الله تعالى وجوداً مطلقاً
	وهذه القضية أوقعتهم في التناقض من جهة أخرى ، فهم يثبتون واجب
	ثالثاً : يقال لمن قال: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد : ما معنى
	أنت لا تقصد به حدوثه عنه ، ولا فعله له بمشيئته وقدرته ، إنما
	ولو أخذنا النار على سبيل المثال ، وهم قد ضربوا بها المثل على
	وكذلك ضربوا المثل بالشمس في شعاعها ، وهذا أيضاً لا يصح لهم ؛
	وإن كان مرادهم الشعاع الصادر من الشمس المنعكس على الأجسام ، 
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ فقولك في هذه القضية الكلية: 
	رابعاً : أن هذا القياس وهذه القضية الكلية لا تفيدهم أصلاً ، 
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ فهذا القياس لا يفيدهم شيئاً 
	خامساً : أنه يمكن معارضة قياسهم وقضيتهم الكلية بنقيضها ، وهو
	وكذا لو قيل : الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء أصلاً ، لكان
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ إذا عورضوا بنقيض ما قالوه كـ
	بل لو قال: الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء أصلا ، لكان قول
	وكذلك إذا قيل: الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء إلا مع غيره
	سادساً : أنهم يقولون : إن الواحد صدر عنه واحد ، وعن ذلك الوا
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ الواحد البسيط الذي فرضوه إذا
	وإذا قيل: أن الكثرة حصلت في الصادر الأول كان القول فيها كالق
	فقولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد مع صدور هذه المختلفات عن
	سابعاً :قولهم: لو صدر عنه اثنان لكان مصدر هذا غير مصدر هذا و
	الجواب عنه من وجهين :
	الأول: يقال: هذا مبني على شبهة التركيب وقد سبق الكلام عليها 
	الثاني: يقال: أن هذه الحجة تتناقض مع مذهب الفلاسفة ، فهم لا 
	وإذا كان ذلك كذلك فقولهم : لو صدر عنه اثنان ، لكان مصدر (ألف
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ الإضافات إليه مثل: كونه علة 
	ومعلوم أن هذا التناقض لزمهم لكونهم جعلوا الأمور الوجودية عدم
	وبهذا ينتهي الكلام على رد شيخ الإسلام رحمه الله على شبه الفل
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	فيجوز عندهم أن نقطع عنق فلان بالسيف ولا يموت ، وأن نجمع بين 
	يقول الباقلاني: ’’ فأما ما يهذون به كثيراً من أنهم يعلمون حس
	فمن قائل: إنه من قديم مخترع قادر ، وهو الحق الذي نذهب إليه ،
	ويقول الغزالي : ’’ الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً ، و
	وقد كان لقولهم هذا أبعاد متعددة ، وتأثر به مذهبهم في مسائل ك
	المسألة الأولى : مذهبهم في كيفية إفادة النظر العلم ، فقد ترت
	يقول أبو المعالي الجويني:’’ ولا يولد النظر العلم ولا يوجبه إ
	ويقول الفخر الرازي : ’’ حصـول العلم عقيب النظر الصحيح بالعـا
	يعني أن الله قد أجرى العادة أن يقارن النظر الصحيح حصول العلم
	ويقول الإيجي(�) في كيفية إفادة النظر العلم :’’ مذهب الشيخ(�)
	المسألة الثانية: آراؤهم الطبية ، فقد تعدى تأثير رأيهم في هذه
	ثانياً : قدرة العباد وتأثيرها :
	من مسائل السببية عند الأشاعرة مسألة قدرة العبد وتأثيرها ، فق
	يقول ابن القيم رحمه الله : ’’ والذي استقر عليه قول الأشعري: 
	يقول الشهرستاني نقلاً عن الأشعري : ’’ قال: والعبد قادر على أ
	ثم على أصل أبي الحسين(�): لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداث
	ومعنى هذا الكلام أن قدرة العبد لا أثر لها البتة في حصول الفع
	وتعرض الأشعري في هذا النص إلى تساؤل في السببية يطرح نفسه ، ك
	ولا شك أن هذا هروب من إثبات السببية لجأ إليه الأشعري هنا ، و
	ويقول الإيجي وهـو من متأخري الأشاعرة : ’’ المقصد الأول: في أ
	ويقول اللقاني(�) في نظمه المسمى جوهرة التوحيد ، وهو نظم في م
	وعندنا للعبد كسبٌ كُلِّفا  ولم يكن مؤثراً فلتعرفا(�).
	وخالف الأشعري في ذلك ثلاثة : الباقلاني وأبو إسحاق الإسفرايني
	أما الباقلاني فقد أثبت للقدرة الحادثة تأثير لا في وجود الفعل
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	ويقول أيضاً : ’’ الإنسان يحس من نفسه تفرقة ضرورية بين حركتي 
	والتفرقة لم ترجع إلى نفس الحركتين من حيث الحركة ؛ لأنهما حرك
	[1-] إما أن يقال: تعلقت القدرة بأحدهما تعلق العلم من غير تأث
	[2-] وإما أن يقال تعلقت القدرة بإحداهما تعلق تأثير، لم يخل ا
	[أ-] إما أن يرجع التأثير إلى الوجود والحدوث .
	[ب-] وإما أن يرجع إلى صفة من صفات الوجود .
	والأول باطل بما ذكرناه أنه لو أثر في الوجود لأثر في كل موجود
	أما أبو إسحاق الإسفرايني فإنه ذهب إلى أن ذات الفعل تقع بالقد
	وقد شرح عبدالقاهر البغدادي(�) هذا الرأي فقال: ’’ وقد ضرب أصح
	أما أبو المعالي الجويني فله في هذه المسألة رأيان ، ففي الإرش
	يقول بعد ذكر قول الأول منهما : ’’ وهذه الطريقة غير مرضية ، و
	منها: أن العبد يستحيل أن ينفرد بمقدور دون الرب تعالى ، فإن ف
	على أن صاحب هذه الطريقة يحيل معتقده على ادعاء حالة مجهولة ، 
	فالوجه القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً ‘‘(
	ولعل هذا القول هو القديم من أقواله ، فإن المشهور عنه ما سطره
	ويتميز هذا القول بأنه وافق فيه أهل السنة والجماعة ، ونقد فيه
	يقول أبو المعالي: ’’ قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى باتف
	وقد ملّك الله العبد اختياراً يصرف به القدرة ، وإذا وقع بالقد
	ولو اهتدت لهذا الفرقة الضالة لما كان بيننا وبينهم خلاف ، ولك
	ونبين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين ، فإنا لما أضفنا فعل العبد
	والقدرة خلق الله ابتداء ، ومقدورها مضاف إليه ، مشيئة وعلماً 
	وقد لخص الرازي مذهب الجويني فقال: ’’ وزعم إمام الحرمين أن ال
	وقد رأينا في هذه المسألة كيف أدى إنكار تأثير الأسباب إلى هذا
	والجدير بالذكر أن هذا الجدل مستمر حتى وقتنا الحاضر بين أنصار
	ثالثاً : صفات الأفعال :
	من مسائل السببية عند الأشاعرة مسألة صفات الأفعال ، والذي است
	1- ما يلائم الطبع أو ينافره ، كحسن إنقاذ الغرقى ، وقبح اتهام
	2- صفات الكمال ، وصفات النقص ، كحسن العلم ، وقبح الجهل .
	وأما ما لا يدرك إلا بالشرع فهو كون الفعل موجباً للمدح ، أو ا
	يقول الإيجي : ’’ القبيح عندنا ما نهي عنه شرعاً ، والحسن بخلا
	ولا بد أولاً من تحرير محل النزاع فنقول: الحسن والقبح يقال لم
	الأول: صفة الكمال والنقص ، يقال: العلم حسن ، والجهل قبيح ، و
	الثاني: ملاءمة الغرض ومنافرته ، وقد يعبر عنهما بالمصلحة والم
	الثالث: تعلق المدح والثواب ، أو الذم والعقاب ، وهذا هو محل ا
	وفرق بعضهم بين أفعال الله ، وأفعال البشر ، فأفعال الله تعالى
	يقول الجويني : ’’ لولا أنه شاع في ألفاظ عصبة الحق أنه خالق ا
	ويقول الرازي :’’ المختار عندنا أن تحسين العقل وتقبيحه بالنسب
	ومقصودهم بأفعال الله تعالى مفعولاته ، فهم لا يفرقون بين الفع
	ومن ناحية أخرى فالضابط في حسن أفعال العباد وقبحها عندهم هو ا
	وقد ترتب على هذه المسألة التخلص من مشكلة الشر ودخوله في القض
	رابعاً : السببية في أفعال الله :
	من مسائل السببية عند الأشاعرة قضية السببية في أفعال الله تعا
	مذهب الأشاعرة أن مفعولات الله تعالى ليس لها أسباب ، بمعنى أن
	فلا يوجد عندهم خلق بالأسباب ، بمعنى أن الله تعالى لم يفعل شي
	يقول الشهرستاني : ’’ مذهب أهل الحق أن الله تعالى خلق العالم 
	ويقول الإيجي : ’’ المقصد الثامن في أن أفعال الله تعالى ليست 
	وقد ترتب على مذهب الأشاعرة في هذه القضية مسألة : أنه لا يجب 
	يقول الأشعري : ’’ فإن قال قائل: هل لله تعالى أن يؤلم الأطفال
	قيل له : لله تعالى ذلك ، وهو عادل إن فعله . وكذلك كل ما يفعل
	ويقول الغزالي : ’’ ندعي أن الله تعالى إذا كلف العباد فأطاعوه
	وكلامهم هذا مبني على أصلين : أحدهما : نفي الحكمة والتعليل في
	والجدير بالذكر أن آراءهم في الحكمة والتعليل تعكر عليهم في مس
	إحداهما : إثبات علم الله تعالى عن طريق الإحكام ، فهم يقررون 
	الأخرى:  إثبات النبوات بالمعجزات ؛ لأنهم يجوزون على الله تعا
	خامساً: المعجزات :
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	يقول الغزالي : ’’ إذا ثبت أن الفاعل يخلق الاحتراق بإرادته عن
	وعندهم أن كل شيء ممكن يجوز أن يقع ، ويجوز أن لا يقع ، لكن اس
	يقول الغزالي: ’’ فإنه إذا أنكرت لزوم المسببات عن أسبابها ، و
	ومن وضع كتاباً في بيته فليجوز أن يكون قد انقلب عند رجوعه إلى
	هذه التشنيعات أوردت عليهم ، فالتزموا جواز وقوعها ، وقالوا: إ
	وبهذا يتم تقرير مذهب الأشاعرة في مسائل السببية وأوجزه في الآ
	1- ينفون السببية الطبيعية فلا يؤثر مخلوق في آخر مطلقاً ، وما
	2- ينفون تأثير العباد في الأفعال ، فقدرة العبد غير مؤثرة في 
	3- ينفون صفات الأفعال ، فهي لا تتصف بحسن ولا قبح ، بل القبيح
	4- أفعال الله غير مرتبطة بالأسباب ، فلا يخلق الله تعالى بالأ
	5- المعجزات لا تحتاج إلى خرق لنظام الكون ؛ لأن نظام الكون لا
	هذه أهم مسائل السببية عند الأشاعرة ، وأنتقل بعد هذا إلى الشب
	المبحث الثاني
	بيـان شـبه الأشاعرة
	في السببية


	بيان شبهة الأشاعرة في السببية
	تبين من العرض السابق لمذهب الأشاعرة أن مذهبهم في السببية مكو
	أن الأجسام مؤلفة ومحدودة ، فهي إذن تنقسم ، وهذا الانقسام لا 
	والعالم كله مكون من جواهر فردة متشابهة متماثلة مجانسة لا اخت
	وفيما بين الجواهر الفردة يوجد الخلاء ، وهو بعد لا شيء فيه أص
	والزمن مؤلف من أزمنة كثيرة يطلقون عليها مسمى الآنات ، والآن 
	وتحمل الجواهر الفردة معاني زائدة عليها لا تنفك عنها تسمى الأ
	فالأعراض بحاجة إلى الخلق في كل لحظة من لحظات الزمن ، وهذا يت
	هذا ملخص موجز لنظرية الخلق المستمر عند الأشاعرة ، ومن خلاله 
	وقبل الربط بين هذه النظرية وبين مذهب الأشاعرة في السببية هنا
	وللإجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن نفهم قبل ذلك قضية مهمة ، وه
	وسبب تقرير المتكلمين لنظرية الخلق المستمر ، أنها محاولة منهم
	لكن انبثق عن هذه النظرية مجموعة من الآراء والمفاهيم التي ساه
	1- طبائع الأشياء : مسألة طبائع الأشياء من المسائل التي يظهر 
	2- قدرة العباد : بحسب نظرية الأشاعرة في الخلق المستمر ، فالع
	وهذه الأعراض كلها لا تبقى زمانين ، فالله تعالى يخلق في القلم
	3- صفات الأفعال : بناء على ما قرره الأشاعرة في نظرية الحدوث 
	وقد أشار الآمدي إلى هذا المعنى حيث يقول عن حسن الأفعال وقبحه
	لكن الذي استقر عليه قولهم هو التفصيل كما سبق ذكره ، على أن ا
	4-  أفعال الله : فالله تعالى يخلق كل شيء بصفة مباشرة ، عن طر
	5- المعجزات : قد قرر الأشاعرة في كيفية حدوث الحوادث نظرية ال
	ومن الجدير بالذكر أن للأشاعرة شبهاً أخرى في بعض قضايا السببي
	القضية الأولى : قضية الحكمة والسببية في أفعال الله تعالى وله
	الأولى: أن كل من فعل فعلاً لغرض ؛ كان بحيث إذا فعل ذلك الفعل
	وكل من كان كذلك كان كاملاً بالغير لا بالذات . وهو على الله م
	الشبهة الثانية: أن أفعاله لو كانت معللة بعلة ، فتلك العِلَّة
	القضية الثانية : قضية نفي التحسين والتقبيح العقليين ولهم فيه
	1- شبهة قيام العرض بالعرض المتقدمة .
	2- أن العبـد مجبور في أفعاله ، وإذا كان كذلك لم يحكم العقل ف
	بيانه أن العبد إن لم يتمكن من الترك فذاك هو الجبر ، وإن تمكن
	3- لو كان قبح الكذب ذاتيا لما تخلف عنه ؛ لأن ما بالذات لا يز
	القضية الثالثة : قضية الكسب ، وهذا يستدلون عليها بطريقين :
	الأول : أدلة خلق الله تعالى لأفعال العباد ، وهي أدلة صحيحة ل
	الآخر : إبطال أدلة المعتزلة على خلق العباد لأفعالهم ، ومعلوم
	أما مسألة المعجزات فلم أقف لهم على دليل فيها سوى مذهبهم في ا
	وبهذا يتلخص لنا أن أهم أدلة الأشاعرة في باب السببية تقوم على
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	رد شيخ الإسلام على الأشاعرة
	لقد تتبع شيخ الإسلام رحمه الله شبه الأشاعرة وفندها وذلك في ا
	وسوف أستعرض في هذا المبحث بعض أوجه نقض شيخ الإسلام رحمه الله
	أولاً : نقض شيخ الإسلام رحمه الله لشبهة الجواهر الفردة حدوث 
	قد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الشبهة ونقضها من وجوه ع
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	فدعوى المدعي انبناء أصل الإيمان بالله واليوم الآخر على ذلك ،
	وإذا كان كذلك لم يكن الخوض في هذه المسألة مما يبنى الدين علي
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	ومنها : تغيير الدين وتبديله ، عندما تزاد فيه مسائل وتجعل أصل
	والصواب أن تجعل هذه المسألة ونظائرها من المسائل الطبيعية بعي
	2- أن هذه الطريقة طويلة ، كثيرة المقدمات ، ينقطع السالكون في
	وقد اضطرب فيها كبار المعتزلة والأشاعرة أنفسهم ، وشكوا فيها ،
	فأي ضلال في الدين وخذلان له أعظم من مثل هذا ‘‘(�)  .
	3- أن نهاية هذه الطريق وحاصلها بعد التعب الكثير خير قليل ، و
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	4-  أن نهاية هذه الطريق الإقرار بوجود محدِث فقط ، بينما نهاي
	5- أن كثيراً من مقدمات هذا الدليل باطلة ، وسوف أستعرض فيما ي
	أ- قولهم إن الأجسام تنقسم حتى تصل إلى مرحلة لا تقبل فيها الق
	ولا يكون قابلاً للقسمة إلى غير نهاية ، فإن هذا أبطل من الأول
	وليس استحالة الأجسام في صغرها محدوداً بحد واحد ، بل قد يستحي
	ووجود موجود لا يتميز جانب له عن جانب مكابرة ، بل الأجسام تسـ
	وفي هذا النص يبين شيخ الإسلام رحمه الله القول الصواب في مسأل
	كما نقد شيخ الإسلام رحمه الله الفريقين : القائلين بالجوهر ال
	فقد اعترض على أصحاب الجوهر بامتناع وجود موجود لا يتميز جانب 
	كما اعترض على القائلين بأن الأجسام تنقسم إلى ما لا نهاية : ب
	ب- ومن ذلك قولهم بتماثل الأجسام باعتبار أنها مكونة من الجواه
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	وفي هذا النص يبطل شيخ الإسلام رحمه الله زعمهم بتماثل الأجسام
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ ولا ريب أن قولهم بتماثل الأج
	ج- ومن ذلك قولهم: إن الجواهر الفردة متماثلة ، فقد اعترض عليه
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’  وهذا أمر يشهد له الحس ، فإن
	فإما أن يستدل بما شهد في المحسوسات على مالم يعلم منها ، وبقي
	أما أن يقال: إن الأمور المختلفة في الحقيقة يجب أن تكون أجزاؤ
	د- ومن ذلك قولهم : إن الجواهر الفردة في حركة مستمرة اجتماع و
	هـ- ومن ذلك قولهم: إن العرض لا يبقى زمانين ، فهذا القول على 
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ قول القائل: إن العرض الذي هو
	ويقول في موضع آخر: ’’ و كذلك الذين قالوا بأن العرض لا يبقى ز
	و- ومن ذلك تقريرهم أن الخلق يكون باجتماع الجواهر ، فهذا أمر 
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	ثانياً : نقض شيخ الإسلام لشبههم في قضية الحكمة والسببية في أ
	وللأشاعرة في هذه القضية شبهتان :
	الأولى : وموجزها : أن من فعل فعلاً لغرض كان كاملاً عند حصول 
	وقد نقضها شيخ الإسلام رحمه الله من وجوه :
	الأول : ’’ أن هذا منقوض بنفس مـا يفعله من المفعولات ، فما كا
	الثانى: أنهم قالوا: كماله أن يكون لا يزال قادرا على الفعل بح
	الثالث: قول القائل: أنه مستكمل بغيره باطل ، فإن ذلك إنما حصل
	الرابع: قول القائل: كان قبل ذلك ناقصاً ، إن أراد به عدم ما ت
	فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص ، ل
	الخامس: أنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث الحوداث لحكمة ، ومن 
	الشبهة الثانية : وموجزها  : أن أفعاله لو كانت معللة بعلة ، ف
	وقد نقضها شيخ الإسلام من وجهين :
	أحدهما : يقال لهم : ’’ القول فى حدوث هذه الحكمة كالقول فى حد
	الآخر : أن غاية ما يستلزم هذا الدليل القول بالتسلسل ؟ لكن أي
	لا شك أن الممتنع ليس هو المقصود ، فنحن لا نتكلم عن فاعلين ، 
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ يقال هذا التسلسل في الحوادث 
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	شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي / تحقيق: د. أحم
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	شرح الإشارات والتنبيهات للنصير الطوسي / تحقيق: د. سليمان دني
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	شرح السنة للبغوي / تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤط / الطب
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	شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية / تحقيق: د.
	شرح القصيدة النونية لمحمد خليل هراس / د . ت / دار الفاروق ال
	شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي / تحقيق د. محمد الزحيل
	شرح المنهاج لشمس الدين محمود الأصفهاني / تحقيق: د. عبدالكريم
	شرح تنقيح الفصول للقرافي / تحقيق طه عبدالرؤوف سعد / الطبعة ا
	شرح حديث إني حرمت الظلم على نفسي لابن تيمية - ضمن مجموع فتاو
	شرح حديث النزول لابن تيمية - ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج 5
	شرح دعوة ذي النون لابن تيمية - ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج
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	شرح ديوان زهير بن أبي سلمى / شرح وتحقيق د. أحمد طلعت / الطبع
	شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد / تحقيق وتعليق : د. سا
	شرح صحيح مسلم للنووي / د . ت  / مكتبة ابن تيمية / القاهرة .
	شرح فتح القدير لمحمد بن عبدالواحد السيواسي / الطبعة الثانية 
	شرح كلمات لعبد القادر في فتوح الغيب لابن تيمية - ضمن مجموع ف
	شرح مختصر الروضة للطوفي / تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التر
	شرح معاني الآثار للطحاوي / تحقيق: محمد زهري النجار / الطبعة 
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	صحيح سنن أبي داود للألباني / تعليق زهير الشاويش / الطبعة الأ
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	صحيح مسلم / تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي / د . ت / مطبعة دار إ
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	الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية / تحقيق د. علي بن محمد الدخ
	الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي / تحقيق: أبو الفداء عبدالله ا
	ضعيف سنن أبي داود للألباني / تعليق: زهير الشاويش / الطبعة ال
	ضعيف سنن ابن ماجة للألباني / تعليق زهير الشاويش / الطبعة الأ
	ضعيف سنن الترمذي للألباني / تعليق زهير الشاويش / الطبعة الأو
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	طبقات الحفاظ للسيوطي / الطبعة الأولى 1403 هـ / دار الكتب الع
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	طريق الهجرتين لابن قيم الجوزية / تحقيق محب الدين الخطيب / ال
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	عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية / تصحيح ومراجع
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	العقيدة الواسطية لابن تيمية - ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج 
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	العلل للدارقطني / تحقيق: د. محفوظ عبدالرحمن السلفي / الطبعة 
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	العين للخليل بن أحمد الفراهيدي / تحقيق: د. مهدي المخزومي ود.
	عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة / الطبعة الثال
	عيون الحكمة لابن سينا / تحقيق: د. عبدالرحمن بدوي / الطبعة ال
	غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام / تحقيق محمد عبدالمعيد 
	الفائق للزمخشري / تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إب
	فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني / تحقيق
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	الفتن لنعيم بن حماد المروزي / تحقيق سمير بن أمين الزهيري / ا
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	قاعدة في القرآن وكلام الله لابن تيمية - ضمن مجموع فتاوى شيخ 
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	قراءة في علم الكلام الغائية عند الأشاعرة لنوران الجزيري / 19
	قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي لـ د. محمد السيد الجليند 
	قنعة الأريب في تفسير الغريب لموفق الدين ابن قدامة المقدسي / 
	القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد الصالح العث
	القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية / تحقيق: محمد حامد الفق
	القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي / د . ت / الناشر 
	القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام / تحقيق: محمد حامد الف
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	الكاشف للذهبي / تحقيق : عزت علي وموسى محمد علي / الطبعة الأو
	الكافية الشافية لابن قيم الجوزية / د.ت / الناشر مكتبة ابن تي
	الكامل في التاريخ لابن الأثير / تحقيق أبي الفداء عبدالله الق
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	كتاب السحر بين الحقيقة والخيال لـ د.أحمد الحمد / الطبعة الأو
	كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن قيم الجوزية / تحقيق: تيسير زعيت
	كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد / تحقيق: د. طلعت قوج ود
	كرامات أولياء الله عز وجل لللالكائي / تحقيق: د. أحمد سعد الح
	كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي / تحقيق: د. لطفي عبدالبديع ، ت
	كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي / د . ت / دار صادر / بيروت .
	الكشاف للزمخشري / د . ت  / دار المعرفة / بيروت .
	كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي / تحقيق حبيب الرحمن الأع
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	الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبدالرؤوف القاسم / الطبعة الأو
	الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد / طبع سنة 1987 م / مكتبة التر
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	اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري / تحقي
	المباحث المشرقية للفخر الرازي / تحقيق محمد المعتصم بالله الب
	المجروحين لابن حبان / تحقيق : محمود إبراهيم زايد / الطبعة ال
	مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي/ طبع سنة 1407هـ - 1987م /
	مجمع بحار الأنوار لمحمد طاهر الصديقي الهندي / الطبعة الثانية
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	محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني / تحقيق: د. عمر الطباع / ال
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	المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي / تحقيق: د. طه جابر ف
	المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده / تحقيق: مصطفى السق
	المحيط بالتكليف للقاضي عبدالجبار المعتزلي / تحقيق عمر السيد 
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	مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية للبعلي / تحقيق: محمد الفقي 
	مختصر تاريخ دمشق لابن منظور / تحقيق د. نسيب نشاوي / طبع سنة 
	المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار - ضمن رسائل العدل وا
	مدارج السالكين لابن قيم الجوزية / الطبعة الأولى د . ت / دار 
	المدخل لابن بدران / تحقيق: د. عبدالله عبدالمحسن التركي / الط
	مذكرة أصول الفقه للشنقيطي / د . ت / الناشر المكتبة السلفية /
	مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي / الطبعة الثانية 1413 هـ -
	المسائل الخمسون في أصول الدين للفخر الرازي / تحقيق: د. أحمد 
	المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لـ د.محمد العروس
	المستدرك على الصحيحين للحاكم / د . ت / دار المعرفة / بيروت .
	المستصفى لأبي حامد الغزالي / تحقيق: إبراهيم محمد رمضان / د .
	مسند أبي داود الطيالسي / د.ت  / دار المعرفة / بيروت.
	مسند أبي يعلى الموصلي / تحقيق إرشاد الحق الأثري / الطبعة الأ
	المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي نعيم الأصبهاني / ت
	المسند للإمام أحمد / الطبعة الخامسة 1405 هـ - 1985 م / المكت
	المسند للحميدي / تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي / د . ت / عالم ال
	المسودة في أصول الفقه لآل تيمية / تقديم محمد محي الدين عبدال
	مشكاة المصابيح للخطيب للتبريزي / تحقيق محمد ناصر الألباني / 
	المصادر العامة للتلقي عند الصوفية لصادق سليم صادق / الطبعة ا
	المصباح المنير للفيومي / طبع سنة 1990م / مكتبة لبنان / بيروت
	المصنف لابن أبي شيبة / تحقيق كمال يوسف الحوت / الطبعة الأولى
	المصنف لعبدالرزاق الصنعاني / تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي / ال
	المطالب العالية من العلم الإلهي للفخر الرازي / تحقيق د. أحمد
	المطلع على أبواب المقنع للبعلي / تحقيق: محمد بشير الأدلبي / 
	المعارف الغيبية في شرح النادرات العينية لعبدالغني النابلسي -
	معالم أصول الدين للرازي / تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد / طبع سنة 
	معالم التنـزيل للبغوي / طبع سنة 1405هـ - 1985م / دار الفكر /
	المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق / النشرة الأولى 1409 هـ
	المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي / قدم له وضبطه: خليل الم
	معجم أكاديميا للمصطلحات العلمية والتقنية / معجم ترجمه جماعة 
	معجم البلدان لياقوت الحموي / تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي / ا
	معجم الفلاسفة لجورج طرابيشي / الطبعة الأولى 1987 م / دار الط
	المعجم الفلسفي لجميل صليبا / طبع سنة 1982م / دار الكتاب اللب
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	المعجم الكبير للطبراني / تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي / الطبع
	المعجم المختص بالمحدثين للذهبي / تحقيق: د. محمد الحبيب الهيل
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	معيار العلم في فن المنطق للغزالي / د . ت / دار الأندلس / بير
	مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام / د . ت / دار إحياء ال
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	مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية / د.ت / مكتبة الرياض الحد
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	مقاصد الفلاسفة للغزالي / الطبعة الثانية 1355 هـ - 1936 م / ا
	مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري / تحقيق هلموت رتير / ال
	مقالة فيما يصح ومالا يصح من أحكام النجوم للفارابي - ضمن رسال
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