حائية ابن أيب داود
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يسرموقع ميراث األنبياء أن ُيقدم لكم
ا
س في شرح:
د
ل
تسجيًل
ر
ٍ

ألقاه
فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور:
عبد اهلل بن عبد الرحيم البخاري
حفظه اهلل تعاىل-بداية من يوم السبت السابع والعشرين من شهرذي القعدة عام  ١٤٤١هجريا
إلى يوم الخميس الثاني من شهرذي الحجة ،بجامع الخندق باملدينة النبوية.
نسأل هللا -سبحانه وتعالى -أن ينفع به الجميع.

الدَّرْسُ الرابع
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بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل ،وصل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
وبعد:
ُننَبه اإلخوة -بارك اهلل فيكم مجي ًعا -من باب التأكيد ملا مىض؛ التنبيه عليه ً
أوًل؛ برضورة
اًللتزام بتوجيهات اجلهات املعنية ،يعني من توجيهاهتم :أن يكون هناك تباعد؛ تصلون
متباعدين ثم يف الدرس تتقاربون ،ما يصلح ،أفسحوا حتى ًل يكون ذلك سب ًبا يف إيقاف
الدرس ،فتفسحوا -بارك اهلل فيكم -وتوسعوا ،املسجد -ما شاء اهلل -كبري ،نخشى أن يكون
هذا من أعظم أسباب غلق الدروس ،انتبهوا -بارك اهلل فيكم ،-توسعوا -واحلمد هلل -املكان
كبري والصوت مسموع ،بارك اهلل فيكم.
المنت:
قال-رمحه اهلل تعاىل:-
ق جَهْ َرةً
خلْ ِ
جلَّى ال َّل ُه ِللْ َ
وَ ُقلْ يَتَ َ

***

ك أَوْضَحُ
َكمَا الْبَ ْد ُر لَا يَخْفَى وَرَبُّ َ

وَلَيْسَ ِب َموْلُو ٍد وَلَيْسَ ِبوَالِدٍ

***

س َل ُه شِ ْبهٌ َتعَالَى ا ْل ُمسَبَّحُ
وَلَيْ َ

وَقَدْ يُ ْنكِ ُر الْجَ ْهمِيُّ َهذَا َوعِنْدَنَا

***

ِبمِصْدَاقِ مَا ُقلْنَا حَدِيثٌ مُصَرِّحُ

حمَّدٍ
رَوَا ُه جَرِيرٌ َعنْ مَقَالِ مُ َ

***

فَ ُقلْ مِ ْثلَ مَا قَدْ قَالَ فِي ذَاكَ تَنْجَحُ

الرشح:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل وصل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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أبيات أيضا التعليق عليها من وجوه:
هذه
ٌ


الوجه األول:

هذه األبيات متعلقة بمسألة رؤية اهلل -تبارك وتعاىل -يف اآلخرة ،وهو يأمرك -الناظم
احلق الذي عليه أهل الصدق واإليامن؛ وهو الذي َس َريد معنا
مر جز ٍم بأن تقول قول ِّ
هناَ -أ َ
بحول اهلل -تعاىل.-
َ ْ
ُ ْ َْ
ُ َ َّ
ا
هللا ِللخل ِق َج ْه َرة" أيِ :عيانًا" ،ك َما ال َب ْد ُر" :الكاف للتشبيه؛ أي :تُشبه
قولهَ " :وق ْل َيت َجلى
الرؤية بالرؤيةً ،ل املرئي باملرئي.
ََْ َ ُْ
ود َو َل ْي َ
ِ
للحق ور ٌد عىل الباطل
تقرير
س ِب َو ِال ٍد" هذا
وأورد -رمحه اهلل بعد ذلك قائال" :ولي
س ِب َمول ٍ
ٌ
وأهله؛ وذلك من :املُشبِهة أو املُمثِلة؛ لقول اهلل -جل وعال:-

ﱽﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱼ

اإلخالص- ١ :

 ،٤ولقول اهلل -جل وعال :-ﱽﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗﱼ الشورى ،١١ :ويف هذا البيت
الضالل ضالهلم وانحرافهم ،فام هو هذا السبب؟ هو
تنبي ٌه عىل السبب الذي بسببه َبنَى هؤًلء ُّ
كبريا.
تشبي ُه اهلل بخلقه أو متثيله -جل وعال -باملخلوقني ،تعاىل اهلل ً
علوا ً
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الوجه الثاني:

اعلم -رمحك اهلل -أن أهل السنة واجلامعة ُُممعني؛ أهنم ُممعون :بأن املؤمنني يرون
رهبم -سبحانه وتعاىل -بأبصارهم َع َيانًا من غري إحاطة به -جل وعز -يوم القيامة ،وكذلك
يرونه بعد دخوهلم اجلنة كام ُيرى القمر ليلة البدر ،والشمس ليس دوهنا سحاب.
وأدلة هذا االعتقاد املُجمَع عليه من الوحيني كثريةٌ:
فمن ذلك قول اهلل -جل وعال :-ﱽﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐﱼ القيامة ، ٢٣ - ٢٢ :قال
اإلمام ابن القيم -رمحه اهللُ -مبينًا وجه الدًللة من هذه اآلية يف كتابه« :حادي األرواح»" :وجه
ُ
ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو َمحله في هذه اآلية ،وتعديته بأداة :إلى؛ الصريحة في نظر
ُ
العين ،وإخًلء الكًلم من قرينة تدل على أن املراد بالنظراملضاف إلى الوجه امل َع َدى بـ" :إلى" خًلف
ٌ
صريح في أن هللا -سبحانه وتعالى -أراد بذلك نظر العين في الوجه إلى نفس
حقيقته وموضوعه
الرب -جل جًلله "-نظر العني التي يف الوجه إىل الرب -سبحانه وتعاىل .-
كذلك من أدلة هذا االعتقاد:
حلسنى هي :اجلنة ،والزيادة
قوله -جل وعال :-ﱽﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱼ يونس ،٢٦ :فا ُ
هي :النظر إىل وجه اهلل -جل وعال -الكريم؛ كام فرس هذا النبي -صىل اهلل عليه واله وسلم.-
ٍ
صهيب أن النبي -عليه الصالة
وقد أخرج اإلمام مسلم يف الصحيح من حديث
والسالم -قال« :إِ َذا د َخ َل َأ ْه ُل ْ ِ
اجل َّن َةَ ،ق َالَ :ي ُق ُ
ول اهللُ َ -ت َب َار َك َو َت َع َاىل :-ت ُِريدُ َ
ون َش ْي ًئا
َ
اجلنَّة ْ َ
َ
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ِ
اجل َّن َة َو ُتن َِّجنَا ِم ْن الن ِ
َأ ِزيدُ ك ُْم؟ َف َي ُقو ُل َ
ف
َّار؟ َق َالَ :ف َيك ِْش ُ
ونَ :أ ََل ْ ُت َب ِّي ْض ُو ُج َ
وهنَا؟ َأ ََل ْ تُدْ خ ْلنَا ْ َ
ِْ
أيضا
ب إِ َل ْي ِه ْم ِم ْن النَّ َظ ِر إِ َىل َر ِّهبِ ْم َ -ع َّز َو َج َّل ،»-وأخرجه مسلم ً
ابَ ،ف َام ُأ ْع ُطوا َش ْي ًئا َأ َح َّ
احل َج َ
بزيادة يف آخره قالُ « :ثم تَال ِ
هذه اآل َي َة -أي :تال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -هذه اآلية:-
َّ
ﱽﱂﱃﱄﱅﱼ يونس.»٢٦ :
ٍ
روايات عدة
وروى اإلمام الطربي -رمحه اهلل -يف جامع البيان ،وكذلك غريه من األئمة
عن أيب ٍ
بكر الصديق -ريض اهلل تعاىل عنه ،-وحذيفة بن اليامن -ريض اهلل تعاىل عنه ،-وعن
حلسنى :هي اجلنة ،والزيادة هي :النظر إىل وجه اهلل الكريم ،فإ ًذا جاء
غريمها يف تفسري أن ا ُ
أيضا عن أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
التفسري باحلديث ،وجاء ً
ومن أدلة هذا املعتقد يف السنة:
َ
ما أشار إليه الناظم عندكم ،قالَ " :ر َو ُاه َج ِر ٌير َع ْن َمق ِال ُم َح َّم ٍد" يريد حديث جرير بن عبد
وسا ِعنْدَ
اهلل -ريض اهلل تعاىل عنه -وهو يف الصحيحني ،قال جرير -ريض اهلل عنهُ « :-كنَّا ُج ُل ً
ِ
ِ
َت ْو َن َر َّبك ُْم َك َام
َر ُسول اهللِ َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم -إِ ْذ َن َظ َر إِ َىل ا ْل َق َم ِر َل ْي َل َة ا ْل َبدْ ِرَ ،ف َق َالَ :أ َما إِ َّنك ُْم َس َ َ
ِِ
الش ْم ِ
ت ََر ْو َن َه َذا ا ْل َق َم َرًَ ،ل ت َُضا ُّم َ
اس َت َط ْعت ُْم َأ ْن ًَل ُت ْغ َل ُبوا َع َىل َص َال ٍة َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
س
ون ِيف ُر ْؤ َيتهَ ،فإِ ْن ْ
ِ
ج َرُ ،ث َّم َق َر َأ َج ِر ٌير :ﱽﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ْص َوا ْل َف ْ
َو َق ْب َل ُغ ُر ِ َ
وهبا؛ َي ْعني :ال َع ْ َ
ﲁﱼ طه.»١٣٠ :
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -بعد أن َذكَر حديث جرير -ريض اهلل عنه -هذا،
ُ
ُ
أصح األحاديث على وجه األرض املتلقاة بالقبول ،املجمع عليها عند
قال" :هذا الحديث من ِ
العلماء بالحديث وسائر أهل السنة".
ناسا قالوا :يا
ويف الصحيحني أيضا من حديث أيب هريرة -ريض اهلل تعاىل عنه -قال إن ً
«ه ْل ت َُض ُّار َ
ون ِيف ُر ْؤ َي ِة
رسول اهلل هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال -عليه الصالة والسالمَ :-
الش ْم ِ
ا ْل َق َم ِر َل ْي َل َة ا ْل َبدْ ِر؟ َقا ُلواًَ :ل َيا َر ُس َ
ول اهللَِ ،ق َالَ :ه ْل ت َُض ُّار َ
ون ِيف َّ
اب؟
وهنَا َس َح ٌ
س َل ْي َس ُد َ
ِ
َّاس َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َي ُق ُ
َقا ُلواًَ :ل َيا َر ُس َ
ولَ :م ْن َك َ
ان
َي َم ُع اهللُ الن َ
ول اهللَِ ،ق َال َ :فإِ َّنك ُْم ت ََر ْو َن ُه ك ََذل َكْ َ ،
نص رصيح منه -عليه الصالة والسالم -يف إثبات
َي ْع ُبدُ َش ْي ًئا َف ْل َيتَّبِ ْع ُه» إىل آخر احلديث؛ فهذا ٌ
رؤية املؤمنني لرهبم -جال وعال -يوم القيامة ،والنبي -عليه الصالة والسالم -أعلم اخللق
ْ َ
بمراد اهلل -جل وعال-؛ وهو الذي أشار إليه الناظم يف قوله عندكم يف هذا النظم"َ :و ِعن َدنا
ْ َ َ َُْ َ ٌ
"م َ
يث ُم َ
صر ُح" أو ُ
ص َّر ُح" ،فهو حديث رصيح ،وفيه التْصيح يف ذلك.
ِب ِمصد ِاق ما قلنا ح ِد
ِ
وقد جاءت يف هذا الباب أحاديث كثرية أشار إليها اإلمام أمحد -رمحه اهلل -يف أصول
السنة بقوله" :واإليمان" أي :ومن أصول أهل السنة واجلامعة "اإليمان بالرؤية يوم القيامة كما
ُّ
روي عن النبي -عليه الصًلة والسًلم -من األحاديث الصحاح" ،أمجع أهل احلق واإليامن عىل هذا
ٍ
واحد من األئمة.
اًلعتقاد ،وقد حكى هذا اإلمجاع غري
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ٌ
ٌ
واجب ملا قد تواتر فيها عن النبي
فرض
قال شيخ اإلسالم -رمحه اهلل" :-إن اإليمان بذلك
أيضا -رمحه اهلل -كام يف جامع املسائل:
عليه الصًلة والسًلم -وصحابته وسلف األمة" ،وقال ًا
"اتفق الصحابة وسلف األمة و أئمتها على أن هللا ُيرى في اآلخرة باألبصار عيانا كما يرى الشمس
والقمركما تواترت بذلك األحاديث عن النبي -صلى هللا عليه وسلم."-
أيضا احلافظ املقديس عبد الغني يف كتابه «اًلقتصاد يف اًلعتقاد»
وقد حكى هذا اإلمجاع ً
فقال" :أجمع أهل الحق ،و اتفق أهل التوحيد والصدق أن هللا تعالى ُيرى في اآلخرة؛ كما جاء في
كتابه وصح عن رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،"-وثمة أقوال عديدة يف هذا الباب َحم ْكِية عن أئمة
أهل العلم.


الوجه الثالث:

فَتون عن التشغيب -بارك اهلل فيكم -عىل أهل احلق يف احلق
اعلم أن أهل البدع ًل َي ُ ُ
نص هنا
الذي يعتقدون ،كل هذا التشغيب مرادهم منه الصدُّ عن احلق وعن سبيل أهله؛ هلذا َّ
وحتذيرا من خمالفته والقول
وتذكريا باًلعتقاد الصحيح،
تنبيها
اإلمام أبو بكر عىل هذه املسألة ً
ً
ً
بضده انسيا ًقا وراء أهل األهواء وشبههم ،وقد تكلم العلامء يف هذه املسألة:


فمنهم من أفردها -مسألة الرؤية -منهم من أفردها بالتأليف واجلمع؛ كام فعل

ٍ
النحاس وغريمها.
اإلمام الدار قطني -رمحه اهلل -يف رسالة ألفها يف الرؤية ،وكذلك احلافظ بن َّ
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ٍ
مقررا احلق
ومن أهل العلم من مجع األحاديث يف هذا الباب ضمن مؤلف جام ٍع؛ ً

يف ذلك رادا عىل أهل الباطل يف ذلك؛ كام فعل اإلمام البخاري -رمحه اهلل -يف الصحيح،
واإلمام مسلم -رمحه اهلل -يف الصحيح وغريهم من أئمة العلم.
َّ
السنة -ومنها هذه الرسالة احلائية -إًل وجتد
وقل أن جتد رسالة خمتْصة يف اعتقاد أهل ُّ
ٍ
تشغيب من أهل األهواء والبدع.
فيها اإلشارة إىل هذه املسألة ملا وقع فيها وعليها من


الوجه الرابع:

إنكار اجلهمي هلذه النصوص سببه :التامسه للمتشابه ،سبب إنكار اجلهمي هلذه
ُ
النصوص هو :التامسه للمتشابه ،وعدم أخذه باملُحكم يف هذه األبواب.
فمما احتج به هؤالء في نفي الرؤية:


قوله -سبحانه وتعاىل :-ﱽﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ

ﱞﱟﱼ األنعام.١٠٣ :
قالوا :بام أن اجلهة يف الرؤية مستحيلة؛ فالرؤية كذلك مستحيلة.


أيضا :ﱽﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ومن أدلتهم ً

ﲱﲲﲳﲴﲵﱼ األعراف.١٤٣ :
فاستدلوا بقوله -تعاىل :-ﱽﲫ ﲬﱼ بأن لن هنا :تفيد التأبيد ،وبالتايل :نفي الرؤية
لف
بالكلية ،وعليه فهو -سبحانه وتعاىلً -ل ُي َرى؛ وهذا اًلستنتاج واًلستنباط منهم ومن َّ
لفهم ٌ
باطل.
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استدًلهلم باآليتني باطل إذ املحكم يف هذا الباب هو ما أمجعت عليه األمة ،وما أمجعت
فو َجب ر ُّد هذا املتشابه إىل املحكم ليظهر املعنى الصحيح
عليه األ َّمة ُيالف ما استنبطوهَ ،
املتوافق ملا عليه أئمة اإلسالم:


حجة له فيها.
فآية األنعام يف قوله -تعاىل :-ﱽﱕﱖ ﱗﱼ ًل َّ

ووجه ذلك :أن نفي اإلدراك ًل يستلزم نفي الرؤية ،فاألبصار تراه -جل وعال -من غري
إحاطة؛ فال ُحتيط به رؤي ًة ،كام أن العقول َت َع َل ُم ُه -جل يف عاله -ولكن ًل ُييطون به علام؛ كام
رجح هذا وب َّينه اإلمام بن ٍ
كثري -رمحه اهلل  -يف التفسري ،وهو الذي رجحه شيخنا العالمة حممد
ِ
املذكور آنفا «الصفات اإلهلية»؛ وأفاض شيخنا -رمحه اهلل -البيان
أمان -رمحه اهلل -يف كتابه
والرد عىل هؤًلء ،وأبان أن دًللة هذه اآلية آية األنعام دًللتها عىل جواز الرؤية أوضح من
كوهنا دليل للنفاة لو كانوا يعقلون.


أما آية األعراف يف قوله -تعاىل :-ﱽﲫ ﲬﱼ هي يف احلقيقة تعترب من أقوى

أدلتهم يف النفي.
واجلواب عن هذا :ملن تأمل يرى أن هذه اآلية ًل تدل عىل نفي الرؤية ،بل تدل عىل إثبات
الرؤية؛ هذه اآلية ًل تدل عىل النفي وإن كانت هي أقوى أدلتهم ،لكن يف احلقيقة تدل عىل إثبات
الرؤية وهذا إيضاحه يف نقاط:
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النقطة األوىل:

ًل ُي َظ ُّن بكليم اهلل موسى -عليه الصالة السالم وهو أعلم اخللق باهلل يف وقته  -أن يسأل
اهلل ما ًل َيوز عليه أن يسأله ،إ ًذا َعلِ َم موسى -عليه الصالة والسالم -أن هذا م َّا َيوز سؤال اهلل
به؛ فسأل ربه أن يراه.


الثاين:

أن اهلل -جل وعالَ -ل ُينكر عىل موسى -عليه السالم -سؤاله ملا قال :ﱽﲥ ﲦ ﲧ

ﲨﱼ َل ُينكر عليه السؤال كام أنكر عىل نوح -عليه الصالة والسالم -ملَّا سأله نجاة ابنه
فقال :ﱽﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛ ﱁﱂ
ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱼ

هود ، ٤٦ - ٤٥ :فعدم إنكار اهلل -تعاىل -عىل موسى -عليه السالمَّ -
دل عىل أنه إ َّنام سأله ُم ْكِنًا ًل
ً
ستحيال.
ُم


النقطة الثالثة:

أن اهلل -جل وعال -قال ملوسى -عليه السالم :-ﱽﲫ ﲬﱼ وَل يقل له :إين ًل ُأ َرى،
لست َب َم ْر ِئي أو نحو ذلك،
قال :ﱽﲫ ﲬﱼ ما قال :إين ًل ُأ َرى ،أوً :ل جتوز رؤيتي ،أو:
ُ
ٌ
وفرق بني دًلًلت هذه األلفاظ.
هبذا نعرف أن اهلل -تعاىلُ -ي َرى يف الوقت الذي يريده -جل وعال سبحانه -أن ُي َرى فيه:
ﱽﲽﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃﱼ األنبياء ،٢٣ :فظهر هبذا أن موسى -عليه الصالة والسالم -سأل اهلل
ً
ستحيال.
أمرا ُمكنًا ًل ُم
جل وعالً -~ ~ 11



الرابع:

أن الرؤية املنفية يف قوله :ﱽﲫ ﲬﱼ هي الرؤية يف الدنيا ألنه سأله يف الدنيا ،وليست
املنفية هي الرؤية يف اآلخرة ،أن الرؤية املنفية هي الرؤية يف الدنيا ًل يف اآلخرة؛ وهلذا قال إمام
أهل السنة واجلامعة يف اإلمام أمحد يف «أصول أهل السنة»" :واإليمان -أي :ومن أصول أهل
السنة واجلامعة -اإليمان بالرؤية يوم القيامة يوم القيامة" يعني :بعد املوت.
ما يدل عىل أن الرؤية املنفية هنا هي الرؤية يف الدنيا :قول اهلل -جل وعال -يف اآلية
نفسها ملوسى -عليه الصالة والسالم :-ﱽﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱼ األعراف ،١٤٣ :فأعلمه -سبحانه وتعاىل -أن اجلبل مع قوته
ٌ
خملوق ضعيف
وصالبته ًل يستطيع وًل َي ْث ُبت للتجيل يف هذه احلياة الدنيا فكيف بالبرش وهو
ٌ
خملوق ضعيف ًل يمكنه أن يصرب عىل ذلك ،إًل أن اهلل -
أمام هذا اجلبل؛ فكيف بالبرش وهو
تعاىل  -سيمنحهم القوة والثبات الذي ُي َم ِّكنهم أمام جت ِّليه -جل جالله -يوم القيامة ويوم
ٍ
إحاطة؛ هذا ما فهمه أصحاب رسول اهلل -
يدخل أهل اجلنة اجلنة فريونه بأبصارهم عيانًا دون
صىل اهلل عليه وسلم -من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهذا الذي فهمه أئمة الدِّ ين؛
السنة" :واإليمان بالرؤية يوم القيامة" يعني:
هلذا قال اإلمام أمحد -رمحه اهلل -يف أصول ُّ
بعد املوت وًل تكونوا يف احلياة الدنيا ،نؤمن بالرؤية بعد املوت يوم القيامة ملا َي ْمنَ ُحه اهلل -جل
وعال -لعباده املؤمنني من ٍ
ثبات ومتكني فيقوم الناس لرب العاملني.
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األمر الخامس:

أن اهلل -جل وعال -أثبت يف كتابه العزيز أنه َك َّلم موسى تكليام :ﱽﱩ ﱪ ﱫ

ﱬﱭﱼ النساء ، ١٦٤ :وأثبت -سبحانه وتعاىل -أنه ناداه من جانب الطور األيمن ،فمن جاز
عليه ال َّت َك ُّلم واملُناداة وأنه ي ِ
سمع خماطبة كالمه بال واسطة فرؤيته َأوىل باجلواز.
ُ


النقطة السادسة:

يف قول اهلل -جل وعال :-ﱽﲷﲸ ﲹﲺﲻﲼﱼ

هذه اآلية ٌ
دليل عىل جتليه -جل وعال -للجبل؛ َّ
جتىل للجبل ،فإذا جاز له -عز وجل -أن
َّ
َّ
يتجىل -سبحانه
يتجىل للجبل الذي هو مجا ٌد ًل ثواب له وًل عقاب عليه ،كيف يمتنع أن
وتعاىل -لرسوله -صىل اهلل عليه وسلم ،-أو ألوليائه يف اجلنة ،أو يف يوم القيامة.


وأخريا؛ آخر ٍ
نقطة يف هذا:
ً

قال شيخنا العالمة «حممد أمان» -رمحه اهلل -يف «الصفات اإلهلية»" :أما دعوى املعتزلة
وشيعتهم بأن ﱽﲫﱼ تدل على التأبيد؛ فدعوى باطلة تأباها اللغة ،فإن ﱽﲫﱼ إنما وضعت لنفي
املستقبل ،فأما التأبيد فإنما ُيستفاد من قرائن خارجية؛ وهي ال تفيد التأبيد بنفسها" ،قال «ابن
هشا ٍم» يف «أوضح املسالك»" :و ﱽﲫﱼ وهي لنفي سيفعل -أي :لنفي املستقبل-؛ وال تقتض ي
ا
تأبيد النفي وال تأكيده خًلفا للزمخشري" إىل آخر كالمه -رمحه اهلل ،-ثم قال" :فمحاولة تأبيد
ٌ
ٌ
النفي بـ ﱽﲫﱼ" ،يقول شيخنا -رمحه اهلل" :-محاولة تأبيد النفي بـ ﱽﲫﱼ محاولة جهمية
ُمغرضة لكنها غيرناجحة -هذه املحاولة غري ناجحة -بل مردودة " كام قال ابن هشا ٍم.
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المنت:
قال  -رمحه اهلل تعاىل:-
ي أَيْضًا َيمِينَهُ
وَقَدْ يُ ْنكِ ُر الْجَ ْهمِ ُّ

***

ضلِ تَنْ َفحُ
َو ِكلْتَا يَدَ ْيهِ بِالْ َفوَا ِ

الرشح:
هذا البيت؛ تعليق عليه -أيضًا -من وجوه:


األول:

السنة واجلامعة :تقديم النقل عىل العقل ،وأن
اعلم -وفقك اهلل -أن من أصول أهل ُّ
العقل بمجرده ليس له أن ُيثبت شي ًئا من األحكام أو العقائد؛ العقل وحده ليس له أن ُيثبت
األحكام والعقائد ،إنام املَ ْر ِجع يف هذا إىل الوحيني وما أمجعت عليه األمة ،والعقل َت َب ٌع للنص ًل
ُم َقدَّ ٌم عليه ،العقل آل ٌة للفهم،
ما الذي يدل على هذا أو يُب َِّينُه من كالم العلماء؟
نقل احلافظ اإلمام األصبهاين إسامعيل بن حممد بن الفضل يف «احلجة يف بيان املحجة»
عن اإلمام أيب املُ َظ َّفر السمعاين شيخه؛ عن شيخه أبو املُ َظ َّفر السمعاين ،ماذا قال السمعاين؟
السنة أن العقل ال ُيوجب ا
اسمع إىل هذا الكالم املتني؛ قال" :اعلم أن مذهب أهل ُّ
شيئا على أحد،
ِ
َ َ
َّ
رفع ا
تحسين وال تقبيح ،ولو لم َي ِرد السمع ما وجب
وال
تحريم،
أو
تحليل
في
له
والحظ
عنه،
ا
شيئ
وال ي
ٍ
ٍ
على أحد ش يء ،وال دخلوا في ثواب وال عقاب" حتى لو كنت أنت ترى هذا بالعقل املجرد ،فال
ثواب وًل عقاب،
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أيضا -أعني السمعاين" :-إن هللا َّ
أسس دينه وبناه على االتباع ،وجعل إدراكه
وقال ً
َ
فمن الدين معقو ٌل وغيرمعقول" معقول املعنى وغري معقول،
وقبوله بالعقلِ ،
أيضا يف الكتاب آنف الذكر" :واعلم أن فصل ما
قال" :واالتباع في جميعه واجب" ،وقال ً
بيننا -أهل السنة -وبين املبتدعة هو مسألة العقل ،فإنهم َّ
أسسوا دينهم على املعقول ،وجعلوا
االتباع واملأثور َت ا
بعا للمعقول" جعلوا العقل هو األصل واًلتباع هو الفرع َي ْت َبعه" ،وأما أهل
َ
السنة قالوا :األصل في الدين االتباع واملعقول ت ْبع ،ولو كان أساس الدين على املعقول الستغنى
الخلق عن الوحي وعن األنبياء ،ولبطل معنى األمر والنهي ،ولقال من شاء ما شاء" وصار ٌ
كل
يتكلم بالعقل؛ ما هو اآلن موجود هذا؟ ك ُثر هؤًلء العقالنيني ك ُثروا؛ فطرحوا النصوص؛
هؤًلء كلهم أفراخ املعتزلة وأوًلدهم ،قال" :ولو كان الدين ُب َ
ني على املعقول لجاز للمؤمنين أن ال
َ
يقبلوا ا
شيئا حتى يعقلوه ،ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات هللا ،وما ت َع َّبد
الناس به من اعتقاد ،وكذلك ما ظهر بين املسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن
أسندوه إلى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من ذكر عذاب القبر ،وسؤال منكر ونكير ،والحوض،
وامليزان ،والصراط ،وصفات الجنة ،وصفات النار ،وتخليد الفريقين فيهما؛ ٌ
أمورال ندرك حقائقها
بعقولنا ً-ل يمكن أن تدركها بعقلك -إنما ورد األمر بقبولها واإليمان بها ،فإذا سمعنا ا
شيئا
و
من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر ومنه التوفيق ،وما لم ُيمكننا إدراكه
وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقناه واعتقدنا أن هذا من ِقبل ربوبيته وقدرته ،و اكتفينا في
ذلك بعلمه ومشيئته ،وقال هللا -تعالى -بمثل هذا :ﱽﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊﱼ اإلسراء ،٨٥ :وقال -تعاىل :-ﱽﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱼ

 ،"٢٥٥انتهى كالمه -رمحه اهلل.-
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البقرة:

وقال شيخ اإلسالم كام يف الفتاوى الكربى" :هذا القول لو ُفرض أنه ٌ
حق" ٌ
قول حكاه،
ِ
َ
ُ
ٌ
ُ
ٌ
معين
قال" :لو ف ِرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد ذلك؛ إذ وجوب اعتقاد ش ٍيء ٍ
ال َي ُثبت إال بالشرع بًل نزاع ،أما املنازعون فهم ُي َس ِلمون أن الوجوب كله ال َي ُثبت إال بالشرع ،وأن
العقل ال يوجب ا
ونحو من ذلك؛ قرر -رمحه اهلل -يف «درء تعارض العقل
شيئا وإن عرفه"
ٌ
والنقل»؛ وهذا من قواعد أصول أهل السنة ،وقواعد املنهج السلفي :تقديم النقل عىل العقل.
قال شيخنا -رمحه اهلل -يف «الصفات اإلهلية»؛ وتكلم عن مجلة من قواعد هذا املنهج:
"القاعدة األولى :تقديم النقل على العقل" ،قال" :ولكن تقريرنا بأن النقل ُمقدم على العقل ال
ينبغي أن ُيفهم منه أن السلف ُينكرون العقل والتوصل به إلى املعارف ،والتفكير به -يف خلق
اهلل -في خلق السماوات واألرض ،وفي اآليات الكونية الكثيرة ،ال ،ولكنهم ال يسلكون باستعمال
العقل الطريقة التي سلكها علماء الكًلم في االستدالل بالعقل وحده في املطالب اإللهية؛ من
ا
محاولة االكتفاء به أحيانا لو استطاعوا أو تقديسه بحيث يقدمونه على كًلم هللا خالق العقل
والعقًلء ،وعلى سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -التي هي ٌ
وحي ،بل إن السلف من منهجهم ال
يدعون التعارض بين الدليلين ،بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكًلم املتأثرون
بفلسفة اليونان؛ ِع الما بأن املسلك الذي سلكه علماء الكًلم هو في الو اقع مسلك الفًلسفة غير
اإلسًلميين في األصل الذين ال ُيثبتون النبوات ،وال يرون أن إرسال الرسل وما جاءوا به من
نصوص الصفات ونصوص املعاد أنها حقائق ثابتة ،فكان أقوى ش يء عندهم في االستدالل على
َ ُ
فو َّرثوا التركة لعلماء
إثبات األمور العقل؛ ما أثبته العقل فهو الثابت ،وما نفاه العقل فهو املنفي،
الكًلم ،أما املؤمنون الذين يؤمنون باألنبياء ،وبالكتب املنزلة عليهم ،وما جاء فيها يؤمنون أن
ُ
الرسل ك ِلفوا أن ُيبينوا للناس ما أنزل إليهم من ربهم" إىل أن قال" :واملؤمنون الذين يؤمنون هذا
اإليمان ال يجوز لهم أن يعرضوا عن ما جاءهم من ربهم من الكتاب والحكمة ،وعن بيان رسولهم -
عليه الصًلة والسًلم -ليلتمسوا الهدى من غيره ،ويعتمدوا في إثبات الصفات على عقول
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ٌ
عقلية قطعية ،وبر ٌ
اهين يقينية؛
الفًلسفة أو عقول تًلمذتهم املتأثرين بهم ،ولو وصفوها أنها أدلة
هي في حقيقتها -هذه األدلة العقلية التي عندهم -بضاعة غير إسًلمية ،وهم يعلمون من أين
ا
جاءت ،ومتى جاءت ،ومن جاء بها كما أشرنا إليه آنفا ،ثم إنهم نصبوا العداء بينها وبين الوحي،
ُ
فقد أغنى هللا املؤمنين بكتابه املبين ،وسنة نبيه األمين -صلى هللا عليه وسلم -عن تكلف
املتكلفين ،ومن الوقوع في العنت معهم".
نقف عند هذا ،نكمل -إن شاء اهلل -غدً ا بحول اهلل -تعاىل ،-وصىل اهلل عىل رسول اهلل
وعىل آله وصحبه وسلم.
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أسئلة اختبار:
السؤال:
يقول" :وَقُلْ َغيْرُ مَ ْخلُوقٍ َكلَامُ مَلِي ِكنَا بِ َذلِكَ دَانَ الْ َأتْ ِقيَاءُ وَأَ ْفصَحُوا" متى اضطر السلف إىل قول غري
خملوق؟
اجلواب:
ملَا ظهرت البدعة.

السؤال الثاني:
ف قَا ِئلًا" ،الواقفة؛ من هي الواقفة؟
بارك اهلل فيكم ،قالَ " :ولَا تَكُ فِي الْقُرْآ ِن بِالْوَقْ ِ
اجلواب:
توقفوا يف ذلك ،ايش حكمهم؟ اإلمام أمحد قال فيهم بأهنم جهمية.

وصىل اهلل عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه أمجعني.
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ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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وجزاكم هللا خريا.
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