
  الصراط املستقيممنت 
  .والصالة والسالم على رسول اهللا احلمد هللا بسم الرمحن الرحيم

 ].18:احلشر[نفْس ما قَدمت لغد يا أَيها الَّذين ءامنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر: قال اهللا تعاىل
، رواه البخاري يف كتاب "اليوم العمل وغدا احلساب: "وجهه وقال علي رضي اهللا عنه وكرم

  .الرقاق
Matnigii kitaabkii Asiraad al-Mustaqiim 
Waxaan ku billaabay magaca Eebbaha naxariista mid guud iyo mid gaar intaba. Mahadi 
waxay u sugnaatay Eebbe, Nabadgelyo iyo Naxariisina waxay ahaatay Rasuulkii Ilaah. 
Eebbe kor ahaayee wuxuu yiri: Kuwa rumeeyow ka dhowrsada Eebbe hana fiirsho 
naftu wixii ay u horumarsatay berrito [al-Xashr:18]. 
Wuxuu yiri Cali Eebbe ha u naxariistee Allahana karaameeyo wajigiisee: "Maanta waa 
shaqo berrina waa xisaab", waxaa weriyay al-Bukhaari, kitaabka ar-riqaaq. 

  
  أعظم حقوق اهللا على عباده

اهللا تعاىل على عباده هو توحيده تعاىل وأن ال يشرك بـه شـيء، ألن    إعلم أن أعظم حقوق
أكرب ذنب يقترفه العبد وهو الذنب الذي ال يغفره اهللا ويغفر ما دون ذلـك   اإلشراك باهللا هو

 ملـن يـشاء   إن اهللا ال يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلـك              : قال تعاىل  .ملن يشاء 
  ].48:النساء[

 إِنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ: يغفرها اهللا لقوله تعاىل وكذلك مجيع أنواع الكفر ال
ملَه اللَّه رفغي فَلَن كُفَّار مهوا واتم ثُم اللَّه] 34:حممد.[  

Kan ugu wayn xuquuqda uu  
Eebbe addoomihiisa ku leeyahay 
Waxaad ogaataa in kan ugu wayn xuquuqda Eebbe kor ahaayee uu yahay towxiidkiisa 
kor ahaayee, iyo in aanan wax kale loola shirko yeelin, maxaa yeelay Eebbe shirko u 
yeeliddiisu waa dambiga ugu way nee addoonku falo, waana dambiga uusan Eebbe 
dhaafayn, wuxuuna u dhaafaa wixii intaa ka sokeeya ciddii uu doono. Eebbe kor ahaayee 
wuxuu yiri: Eebbe ma dhaafo in loo shirko yeelo wuxuuse u dhaafaa wixii intaa ka 
sokeeya ciddii uu doono [an-Nisaa': 48]. 
Waxaa la mid ah dhammaan jaadadka kufriga Eebbe ma dhaafo maxaa yeelay wuxuu yiri 
kor ahaayee: Kuwii kufriyay ee hor istaagay jidkii Eebbe  kadibna dhintay ayaga oo 
gaalo ah Eebbe u dambidhaafi maayo [Muxammad:34]. 
 



إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن  من شهد أن ال: "وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه واجلنـة         ده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا ورسوله      حممدا عب 

  .، رواه البخاري ومسلم"من العمل حق والنار حق أدخله اهللا اجلنة على ما كان
 رواه" فإن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا: "ويف حديث ءاخر

  .البخاري
برسالة حممد بشهادة أن ال إله إال اهللا وذلك أقل شيء حيصل به النجاة من  انوجيب قرن اإلمي

  .األبدي يف النار اخللود
Wuxuuna Nabigu yiri nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee: "Qofkii ka 
markhaatikaca in aan ilaah kale jirin Eebbe mooyee oo uu kali yahay oo uusan shirko 
lahayn iyo in uu Muxammad addoonkii Ilaah yahay iyo rasuulkiisii iyo in Ciise 
addoonkii Ilaah yahay iyo rsuulkiisii iyo kelimaddiisii uu ku tuuray Maryama iyo 
ruuxdiisii iyo jannadu in ay xaq tahay oo naartu xaq tahay wuxuu Eebbe gelshaa jannada 
camalkiisu wixii uu doono ha ahaadee" waxaa weriyay al-Bukhaari iyo Muslim. 
 
Xadiis kalena waxaa ku soo arooray: "Ilaahay wuxuu ka xaaraameeyay naarta qofkii 
yiraahda: Ilaah aan Eebbe ahayn ma jiro, asiga oo u dhahaya taas dar Allah" waxaa 
weriyay al-Bukhaari. 
 
Waxaana waajib ah in lagu lifaaqo iimaanka risaaladii Muxammad ashahaatinka ah in 
aan Ilaah kale jirin Eebbe mooyee, waana intaas inta ugu yare e ay ku suurtagelayso in 
laga nabadgalo ku waaridda naarta. 

  
هادتنيمعىن الش  

بلساين وأعتقد بقليب أن املعبود حبق هو اهللا تعاىل   أعترففمعىن شهادة أن ال إله إال اهللا إمجاال
  .فقط

بقليب أن سيدنا حممدا صلى اهللا عليه  نذعومعىن شهادة أن حممدا رسول اهللا أعترف بلساين و أُ      
 صادق يف كل ما يبلغه عـن اهللا  .إنس وجن وسلم مرسل من عند اهللا إىل كافة العاملني من

  .ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه
 
Ujeeddada labada ashahaatin 
Kolka ujeeddada ashahaatinka in aan Ilaah jirin Eebbe mooyee guud ahaan waa waxaan 
ku qiranayaa carrabkayga oo qalbiga ka rumaysanahay in midka xaq lagu caabudo uu 
Eebbe yahay kor ahaayee kaligiis. 



Ujeeddada ashahaatinka in Muxammad rasuulkii Ilaah yahayna  waa waxaan carabka ka 
qiranayaa oo qalbiga ka rumaysanahay in sayyidkeennii Muxammad nabadgelyo iyo 
naxariisi korkiisa ha ahaatee uu yahay mid laga soo diray Eebbe xaggiisa oo loo soo diray 
uunka oo dhan jinni iyo insi intaba. Oo uu run ka sheegay dhammaan wixii uu ka soo 
sheegay Eebbe xaggiisa si ay u rumeeyaan sharcigiisa oo u raacaan. 
 

سيدنا حممد  مع اإلقرار برسالة اهللا وإثباا هللا تعاىل واملراد بالشهادتني نفي األلوهية عما سوى
ن باهللا ورسوله فإنا اعتـدنا للكـافرين        مل يؤم  ومن: قال اهللا تعاىل   .صلى اهللا عليه وسلم   

  ].13:الفتح [سعريا
Labada ashahaatinna waxaa looga jeedaa in laga reebo Ilaahnimada inta aan Eebbe ahayn 
loona sugo Eebbe kor ahaayee ayada oo la qiranayo soo diritaankii sayyidkeennii 
Muxammad nabadgelyo iyo naxariisi korkoosa ha ahaatee. 
Wuxuu yiri Eebbe kor ahaayee: Ciddii aan rumayn Eebbe iyo Rasuulkiisa annagu 
waxaan u samaynay kaafiriinta Saciiro [al-Fatx:13]. 
 

  عليه وسلم فمـن نـازع يف هـذا    فهذه اآلية صرحية يف تكفري من مل يؤمن مبحمد صلى اهللا          
  .ءان ومن عاند القرءان كفراملوضوع يكون قد عاند القر

وعلى تكفري من مل يكفـره أو   .اإلسالميون على تكفري من دان بغري اإلسالم وأمجع الفقهاء
  .أقول إنه كافر أو غري كافر شك أو توقف كأن يقول أنا ال

Kolka aayaddan waxay caddaynaysaa kufrinta ciddii aan rumayn Muxammad nabadgelyo 
iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee, kolka qofkii ku dooda arrinkan wuxuu ahaanayaa mid 
ku madax adaygay quraanka qofkii quraanka ku madax adaygana wuu kufriyay. 
Waxaana culumada Islaamku  isku raaceen in la kufrinaayo ciddii diin ka dhigata wax 
aan Islaamka ahayn. Iyo in la kufrinayo ciddii aan kufrin qofkaas ama ka shakiya ama ka 
joogsada, sida haddii uu yiraahdo: anigu  dhihi maayo waa gaal ama gaal ma aha. 
 

اإلميان واإلسالم وال تقبل األعمال الصاحلة بدون الشهادتني بلفظ  واعلم باستيقان أنه ال يصح
 .اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا أو ما يف معنامها ولو بغري اللغة العربيـة  أشهد أن ال إله إال

ا لصحة اإلسالم النطق مرة يف العمر ويبقى وجوا يف كل صالة لصحة الصالة، هذ ويكفي
  .كان على غري اإلسالم مث أراد الدخول يف اإلسالم فيمن

Waxaadna hubaal ahaan u ogaataa in aanuu ansaxayn iimaanka iyo Islaamka aanna la 
aqbalayn falalka wanaagsan ashahaatinka la'aantiis kaas oo ah dhawaqa: waxaan ka 
markhaati ahay in aan Ilaah jirin Eebbe mooyee iyo In Muxammad rasuulkii Eebbe yahay 
ama wixii la macne ah haba ahaato af aan af carabi ahayne. Waxaana ku filan si Islaamku 
u saxnaado in lagu dhawaaqo mar kaliya inta la noolyahay, waxayna waajib tahay salad 



kasta in lagu dhawaaqo si salaaddu u ansaxdo, kaasi waa qofkii aan muslim ahayn ee 
kadib doonay in uu Islaamka soo galo. 

 
من نشأ على اإلسالم وكان يعتقد الشهادتني فال يشترط يف حقه النطق ما بـل هـو    وأما
ب إيلّ عبدي بـشيء  وما تقر: تعاىل قال اهللا: "وقال صلى اهللا عليه وسلم .لو مل ينطق مسلم

وأفضل وأول فرض هو اإلميـان   .البخاري حديث قدسي رواه" أحب إيلّ مما افترضت عليه
  .باهللا ورسوله

Qofkiise ku dhashay Islaamka ee rumaysnaa labada ashahaatin lagama maarmaan uma 
aha in uu ku dhawaaqo labada ashahaatin waana muslim haddii uusan haddii doono 
yuusan ku dhawaaqine. Wuxuu yiri (Nabigu) Nabadgelyo iyo Naxariisi korkiisa ha 
ahaatee: " Eebbe wuxuu yiri: Waajibaadka kan ugu fadli badan oo ugu horreeya waa 
rumaynta Eebbe iyo Rasuulkiisa". 
 

:  قال تعـاىل ،فقط ال يكفي ما مل يقرن باعتقاد أن حممدا رسول اهللا واعتقاد أن ال إله إال اهللا
وايعقُلْ أَط رِينالْكَاف بحال ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو اللَّه ]أي ال ] 32:آل عمران

، واملراد بطاعة اهللا والرسول يف هذه اآلية         لكفرهم حيب اهللا من توىل عن اإلميان باهللا والرسولِ       
  .اإلميان ما

In la rumeeyo in Ilaah kale uusan jirin Eebbe mooyaane oo kaliya kuma filna haddii 
uusan dhihin in uu rumaysanyahay in Muxammad rasuulkii Eebbe yahay, Eebbe kor 
ahaayee wuxuu yiri:  Waxaad dhahdaa adeeca Eebbe iyo Rasuulka haddii ay 
jeestaan Eebbe ma jecla kaafiriinta [ali-Cimraan:32] oo ah in aanan Eebbe jeclayn 
qofkii ka jeesta rumaynta Eebbe iyo rasuulka kufrinimadiisa awgeed, daacada Eebb iyo 
rasuulkana aayaddan  waxaa looga jeedaa rumayntooda. 

 
فهو كافر وأن اهللا تعاىل ال حيبه لكفره فمـن    فهذا دليل على أن من مل يؤمن باهللا ورسوله  

حيب املؤمنني والكافرين ألنه خلق اجلميع فقد كذب القرءان فيقال له اهللا خلـق   قال إن اهللا
  .لكن ال حيب الكل اجلميع

Kolka kaas ayaa daliil ah in qofkii aanan rumayn Eebbe iyo rasuulkiisa nabadgelyo iyo 
naxariisi korkiisa ha ahaatee uu kaafir yahay, Eebbana kor ahaayee uusan jeclayn 
kufrigiisa awgiis, kolka qofkii yiraahda Eebbe wuxuu jecelyahay mu'miniinta iyo 
kufaarta maxaa yeelay wuu uumay dhammaantood hubaal quraanka ayuu beenshay, 
waxaana lagu yiraahdaa Eebbe wuu uumay dhammaan hase ahaatee ma jecla dhammaan. 
 
  



  الفرض على كل مكلف
البلوغ فرض على كل مكلف مرة واحدة يف عمـره بنيـة             واعلم أن النطق بالشهادتني بعد    

التحيات يف الصالة إمنا هم يعتربوا سنة وعند غريهـم   الفرض عند املالكية ألم ال يوجبون
  .جتب يف كل صالة لصحة الصالة كالشافعية واحلنابلة واحلنفية

Waajibka saran qof kasta oo qaangaar ah 
Ogow in ku dhawaaqidda labada ashahaatin qaangaarka kadib ay waajib ku tahay mar 
kali ah qof kasta oo qaangaar ah inta uu noolyahay asiga oo niyaysanaya waajib ahaan 
Maalikiyadu sida ay qabto maxaa yeelay waajibin maayaan ayagu attaxiyaadka salaadda 
ee waxay u haystaan sunno ahaan, kuwa kale sida Shaaficiyada iyo Xanbaliyada iyo 
Xanafiyada waxay waajibaysaa salad kasta si salaaddu u ansaxdo. 

ال دينإال اإلسالم صحيح   
 سالمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهو فيومن يبتغِ غَير اِإل: الدين احلق عند اهللا اإلسالم قال تعاىل

 إِنَّ الـدين عنـد اللَّـه   : وقال تعاىل أيضا  ].85:آل عمران[خرة من الْخاسرِيناآل
  ].19:آل عمران[ سالماإل

السالم فهو مسلم موسوي، ومـن كـان    فكل األنبياء مسلمون فمن كان متبعا ملوسى عليه
يقال ملن اتبع حممدا صلى اهللا عليـه   متبعا لعيسى عليه السالم فهو مسلم عيسوي، ويصح أن

  .وسلم مسلم حممدي
Diin saxiix ah oo aan Islaamka ahayn ma jiro 
Diinka xaqa ah Eebbe agtiisa waa Islaamka, wuxuu yiri Eebbe kor ahaayee: Qofkii 
doonaya in uu diin ka dhigto wax aan islaamka ahayn laga aqbali maayo aakhirana 
wuxuu ka mid ahaan kuwa khasaaray [ali-Cimraan:85]. Waxaa kale oo Eebbe yiri 
kor ahaayee: Diinku Eebbe agtiisa waa Islaamka [ali-Cimraan:19]. 

  
وال يسمى اهللا مسلما كما تلفظ به  . باتباعه واإلسالم هو الدين الذي رضيه اهللا لعباده وأمرنا

الـشرك   وامنا حدث  .فقدميا كان البشر مجيعهم على دين واحد هو اإلسالم .بعض اجلهال
 أول نيب أرسل إيل الكفار يدعو إىل عبادة اهللا فكان نوح  .والكفر باهللا تعاىل بعد النيب إدريس

   .الواحد الذي ال شريك له
Islaamkuna waa diinkii uu Eeebe uga raalli noqday addoomihiisa oo uu ina faray 
raaciddiisa. Eebbana Muslim laguma tilmaamo sida ay aqoonlaawayaasha qaarkood 
leeyihiin. Waayihiihore dadku waxay ahaayeen dhammaantood kuwa raacsan hal diin ah 
wuxuuna ahaa Islaamka. Hase ahaatee, kufriga iyo shirkiga Eebbe loo yeelay kor ahaayee  



wuxuu dhacay nabi Idriis ka dib. Kolkaas baa Nuux ahaa nabigii ugu horreeyay ee loo 
soo diray kufaarta asiga oo ugu yeeraya cibaadada Eebbaha kalida ah ee aan shirkada 
lahayn. 

  
فقام سيدنا حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم     .وقد حذر اهللا مجيع الرسل من بعده من الشرك

اإلسالم بعد أن انقطع فيما بني الناس يف األرض مؤيدا باملعجزات الدالـة   بتجديد الدعوة إىل
بنبوته أهل الضالل الذين منهم مـن كـان    وجحد .اإلسالم فدخل البعض يف .على نبوته
 .فازدادوا كفرا إىل كفرهم من اليهود عبدت عزيرا كفرقة مشركا قبالً

Waxaana Eebbe uga digay dhammaan nabiyaashii ka dambeeyay (Nuux) shirkiga. 
Kolkaas baa waxaa yimid Sayyidinaa Muxammad nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha 
ahaatee si uu u cusboonaysiiyo dacwada Islaamka kadib markii dadkii dhulkan ku noolaa 
u qaybsameen diimo kala duwan, asiga mucjisooyin la yimiday tusaysa nabinimadiisa. 
Markaas baa qaar soo galeen Islaamka. Waxaa diiday nabinimadiisa qaar lunsan oo ay ka 
mid ahaayeen qaar mushrikiin horey u ahaa sida kooxda Yahuudda oo caabuday Cusayr 
kolkaas bay kufrigoodii kufri ku darsadeen. 

 
،  بن سالم عـامل اليهـود باملدينـة   كعبد اهللا وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى 

واملبدأ اإلسالمي اجلامع جلميع أهل اإلسـالم   .وأصحمة النجاشي ملك احلبشة وكان نصرانيا 
   .وحده عبادة اهللا

Waxaana rumeeyay qaar ahlulkitaabka yahuudda iyo Nasaarada ka mid ah sida 
Cabdullaahi Bin Salaam caalimkii Yahuudda ee Nadiina, iyo Isximata an-Najaashi 
boqorkii Xabashada oo ahaa nasraani. Qodobka Islaamiga ah ee kulmiya dhammaan 
dadka Islaamka ahna waa cibaadada Ilaahay kaligiis. 
 

حكم من يدعي اإلسالم لفظا وهو مناقض لإلسالم معىن  
      بقوهلم الشهادتني أشهد أن ال       ولو انتموا لإلسالم   هناك طوائف عديدة كذبت اإلسالم معىن

الشهادتني باعتقـاد مـا     ألم ناقضوا وصلوا وصوموااله إال اهللا واشهد أن حممدا رسول اهللا   
 بعبادم لغري اهللا فهم كفار ليـسوا مـسلمني كالـذين    التوحيد ينافيهما فام خرجوا من

أو مبـا يف حكـم   .  ألوهية علي بن أىب طالب أو اخلضر أو احلاكم بأمر اهللا وغريهم           يعتقدون
  .ذلك من القول والفعل

 
Xukunka qofkii Islaamka sheeganaya magac ahaan  
isla markaana burrinaya macne ahaan. 



Waxaa jira kooxo badan oo beenshay Islaamka macne ahaan inkasta oo ay Islaamka 
sheeganayaan ayaga oo ku dhawaaqaya labada ashahaatin, ashadu an-laa-ilaha illa laahu, 
wa ash-haddu anna muxamaddun rasuulu laahi, oo tukanaya oo soomaya, maxaa yeelay 
waxay burriyeen labada ashahaatin ayaga oo rumaysatay wax ka soo horjeeda kolkaa way 
ka baxeen towxiidka ayaga oo Eebbe cid aan ahayn caabuday awgeed kolka waa kufaar 
muslimiinna ma aha sida kuwa ictiqaadsan in Cali bin Abii Daalib Ilaah yahay ama uu 
Khadirkii yahay ama uu yahay kii amarka Ilaahay wax ku xukumayay iyo qaar kale. Ama 
wixii kuwaa ku xukun ah ee hadal ah ama fal ah. 

 
 التكفري قطعاً ومأواه جهنم خالداً فيها أبداً ال ينقطع يف اآلخرة             من جيحد الشهادتني   وحكم

 .ال اية له وما هو خبارج من النار عنه العذاب إىل ما
Xukunka qofkii inkiraya labada ashahaatin waa in la kufriyo shaki la'aan hoygiisuna waa 
jahannama asiga oo ku waaraya dhexdeeda uusanna ka joogsanayn cadaabku maalinta 
qiyaamaha oo aanuu dhamaad lahayn kana uusan soo baxayn naarta. 

 
 صـلى  ه تعاىل أي ترك اإلشراك به شيئا وتصديق رسولهحقوق اهللا بتوحيد ومن أدى أعظم 

خيلد يف نار جهنم خلوداً أبدياً وإن دخلها مبعاصيه، ومآله يف النهاية على أي    ال اهللا عليه وسلم  
كان اخلروج من النار ودخول اجلنة بعد أن يكون قد نال العقاب الذي يـستحق إن مل   حال
  .اهللا عنه يعف

Qofkiise guta xuquuda Ilaahay tan ugu wayn oo ah in la kali yeelo kor ahaayee oo ah in 
uu ka tago wax kale ula shirko yeeliddiisa, ee rumeeya rasuulkiisa nabadgelyo iyo 
naxariisi korkiisa ha ahaatee laguma waarsho naarta jahannama waaritaan waligiis ah si 
kasta oo uu u galo dambiyadiisa awgood, meesha u dambaysana sikastaba ha ahaatee 
waxay ahaanaysaa naarta  oo uu ka soo baxo iyo jannada oo uu galo kadib markii uu 
qaatay ciqaabtiisii uu mutaysnaa haddii aanan Eebbe u dhaafin. 

 
قال ال إله إال اهللا ويف قلبـه وزن   خيرج من النار من": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . رواه البخاري"ذرة من إميان
 Wuxuu yiri Rasuulku nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee: "waxaa naarta ka soo 
baxaya qofkii yiraahda laa-ilaaha illa-laahu oo qalbigiisa haaw in la ego o iimaan ah ku 
jiray" waxaa weriyay al-Bukhaari. 

 
 الذي قام بتوحيده تعاىل واجتنب معاصيه وقام بأوامره فيدخل اجلنة بال عذاب حيث وأما 

بداللة احلديث القدسي الذي رواه أبو هريرة .النعيم املقيم اخلالد رسـول اهللا    قال :



عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على   لعبادي الصاحلني ما الأعددت: قال اهللا عز وجل"
فَال تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم : تعاىل اقرؤا إن شئتم قوله":   وقال أبو هريرة".قلب بشر

  . رواه البخاري يف الصحيح]17:السجدة [بِما كَانوا يعملُونَ من قُرة أَعينٍ جزاًء
Qofkiise saxay towxiidka Eebbe kor ahaayee ee ka fogaaday dambiyada ee falay 
waxyaabigii Eebbe faray wuxuu geli doonaa jannada oo ah meesha nicmada nag ee 
joogtada ah. Waxaana caddaynaya xaddiiska qudsiga ah ee uu weriyay abuu Hurayra 
Allah ha ka raalli noqdee: wuxuu yiri rasuulkii Eebbe nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa 
ha ahaatee: "Eebbe wuxuu yiri: Mudnaayee oo waynaayee: waxaan u sameeyay 
addoomahayga suubban wax aanan ilu arag dheguna maqal aanna ku soo dhicin qof 
qalbigiis". Waxaa kale ee uu yiri abuu Hurayrah Eebbe ha ka raalli noqdee: Akhriya 
haddii aad doontaan qowlkii Eebbe kor ahaayee:  Ma oga nafi waxa loo qariyay ee ah 
wax indo ku qabowsadaan abaalmarin awgeed wixii ay falijireen [as-Sajdah:17] 
waxaa ku soo weriyay al-Bukhaari saxiixiisa. 

 
  لكفربيان أقسام ا

  اعتقادات وأفعاالً وأقواالً تنقض الشهادتني وتوقع يف الكفر ألن واعلم يا أخي املسلم أن هناك
كفر اعتقادي وكفر فعلي وكفر لفظي، وذلك باتفاق املذاهب األربعـة           : الكفر ثالثة أنواع  

خ حممد املقري من الشافعية وابن عابدين من احلنفية والبهويت من احلنابلة والشي كالنووي وابن
وكذلك  غري علماء املـذاهب األربعـة مـن     .من املالكية وغريهم فلينظرها من شاء عليش

عمل به مث انقرض أتباعهي تهدين املاضني كاألوزاعي فإنه كان جمتهدا له مذهبا.  
Caddaynta qaybaha kufriga 
Waxaad ogaataa walaalkayga Muslimka ahow in ay jiraan ictiqaadyo iyo falal iyo 
oraahyo burrinaya labada ashahaatin kuna ridaya (qofka) kufri, maxaa yeelay kufrigu waa 
saddex jaad: kufri ictiqaad ah iyo kufri fal ah iyo kufri oraah (qowl) ah, waana isku 
raacsanyihiin afarta mad-habadood sida nawawi iyo ibn al-Muqri oo shaaficiyo ah iyo ibn 
Caabidiin oo xanafiyo ah iyo al-Buhuuti oo xambali ah iyo sheikh Maxamaded Caleesh 
oo maaliki ah iyo qaar kale kolka qofkii doona ha eego. Sidoo kale culumada aan ahayn 
kuwa afarta mad-habadood ee ka mid ah mujtahidiintii hore sida Awsaaci wuxuu ahaa 
mujtahid mad-hab lagu howlgalo leh kadibna ardaydiisii way la'deen. 

  
كنفي صفة من صفات اهللا تعاىل الواجبة له إمجاعاً كوجوده   مكانه القلب:الكفر االعتقادي 

بصرياً أو اعتقاد انه نور مبعىن الضوء أو أنه روح، قال الشيخ عبـد   وكونه قادراً وكونه مسيعاً



من اعتقد أن اهللا مأل السماوات واألرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو               :الغين النابلسي 
  .أنه مسلم كافر وإن زعم

 Kufriga ictiqaadiga ah: meeshiisu waa laabta (qalbiga), sida inkiridda sifo ka mid ah 
sifooyinka Eebbe kor ahaayee ee u waajibtay oo la isku raacsanyahay, sida jiritaankiisa 
iyo in uu yahay mid awooda iyo in uu yahay mid wax maqla, oo arka, ama ictiqaadka ah 
in nuur yahay oo looga jeedo ilays ama in uu yahay ruux, wuxuu yiri sheikh Cabdulqani 
an-Naabulisi: Qofkii ictiqaada in Eebbe ekeeyay (buuxshay) samooyinka iyo dhulka ama 
uu jismi yahay fadhiya carshiga dushiisa waa kaafir si kasta oo uu u sheegto in uu muslim 
yahay. 

 
ولو مل يقصد االسـتخفاف  : عابدين  كإلقاء املصحف يف القاذورات قال ابن:الكفر الفعلي

الشرعية، أو أي ورقة عليها اسم من أمساء         أو أوراق العلوم   .ألن فعله يدل على االستخفاف    
  .اهللا تعاىل مع العلم بوجود االسم فيها

تـربك أو التعظـيم أو   الكفر على نفسه من غري ضرورة فإن كـان بنيـة ال   ومن علق شعار
 .مرتداً االستحالل كان

Kufriga falka ah: sida musxafka oo lagu tuuro qashinka, wuxuu yiri ibn Caabidiin: 
haddii uu doono yuusan liidid u yeelin maxaa yeelay falkiisa ayaa tusaya liididda. Ama 
warqado ay ku qoranyihiin culuumta sharciga ah, ama warqad kasta oo magac ka mid ah 
magacyada Eebbe kor ahaayee ayada oo la ogyahay in magacaasi ku qoranyahay. 
Qofkii ka laalaadsha calaamadda kufriga korkiisa daruuro la'aan haddii uu u yeelay si uu 
ugu barakaysto ama uu u wayneeyo ama u xalaalaysto wuxuu noqonayaa murtad (diinta 
ka noqday). 

 
ابـن  (، أو )أخت ربـك : (من الكفر كمن يشتم اهللا تعاىل بقوله والعياذ باهللا: الكفر القويل

  .أختاً أو ابناً ، يقع الكفر هنا ولو مل يعتقد أن هللا)اهللا
 .تأويل كفر القائل ألنه مسى اإلسالم كفراً يا كافر بال: ولو نادى مسلم مسلماً ءاخر بقوله 
بنية أنه ليس مبسلم إال إذا قصد أنـه   أو أمثاهلا من العباراتويكفر من يقول ملسلم يا يهودي 

  .يشبه اليهود فال يكفر
Kufriga hadalka ah (qowliga): sida qofkii caaya Eebbe kor ahaayee –Ilaah baan ka 
magangalney kufrigee – sida (hadduu yiraahdo) "Eebbahaa walaashii" ama "inankii 
Ilaahay" kufri buu ku dhacayaa haddii uu doono yuusan rumaysnaan in Eebbe waynaayee 
walaal iyo wiil leeyahay. 



Haddii uu muslim u yeero muslim kale asiga oo leh: "Kaafirow" ayada oo aan maldahaad 
ahayn wuu kufrinayaa midka sidaa yiri maxaa yeelay Islaamka ayuu kufri ku 
magacaabay. 
Waxaa kale oo kufrinaya qofkii muslim ku yiraahda "Yahuudiyahow" ama wixii la mid 
ah ee erayo ah asiga oo uga jeeda in uusan muslim ahayn haddii uusan uga dan lahayn in 
uu yahuudda u egyahay, kolka taas ku kufrin maayo. 

  
كفر إن كان يفهم منها العبادة       )أعبدك(أو  ) أنت أحب إيل من اهللا    (ولو قال شخص لزوجته     
  .اليت هي خاصة هللا تعاىل

كفر القائل ألنه نسب الظلم هللا تعـاىل، إال  ) اهللا يظلمك كما ظلمتين(شخص آلخر  ولو قال
  . ينتقم منك فال نكفره بل ننهاه"يظلمك"كان يفهم أن معىن  إذا

Haddii qof xaaskiisa ku yiraahdo: "adiga ayaan kaa jecelahay Ilaahay" ama "waan ku 
caabudayaa" wuu kufrinayaa haddii uu uga jeeday cibaadada gaarka u ah Eebbe kor 
ahaayee. 
Haddii uu qof ku yiraahdo qof kale "Eebbe ayaa kuu dulminaya sidii aad ii dulmisay" 
wuu kufrinayaa midka sidaa yiri, maxaa yeelay wuxuu u saarshay dulmiga Eebbe 
waynaayee, haddii uusan uga jeedin in ujeeddada "wuu ku dulminayaa" uu yahay "wuu 
kaa abaal marinayaa" kolkaa la kufrin mayno hase ahaatee waa laga reebayaa –hadalkaa. 

 
وكذلك يكفر مـن يقـول       .كفر) يلعن ربك (ولو قال شخص لشخص ءاخر والعياذ باهللا        

يكفر إن : قال بعض احلنفية .قال بعض الفقهاء إن قصد سريته فال يكفر  ) يلعن دينك (للمسلم  
 .أطلق، أي إن مل يقصد سريته وال قصد دين اإلسالم

Haddii uu qof ku yiraahdo qof kale –Eebbe ayaan ka magan galnee- "nacalad baa 
Eebbahaaga ku taalla" waa la kufrinayaa. Sidoo kale waa la kufrinayaa qofkii ku yiraahda 
muslim "nacalad baa diintaada ku taalla" waxay dhaheen qaar fuqahada ka mid ah, haddii 
uu taariikhdiisa uga jeeday la kufrin maayo1. 

 
 .هذا فيه نسبة احلركة واملكان هللا     ألن  ) فالن زاح ريب  (يقول والعياذ باهللا     ر من وكذلك يكف  

اهللا  وكذلك يكفر من نسب إىل .يقصد املماثلة)  اهللاقد(يكفر من يقول والعياذ باهللا  وكذلك
يقبل فيه  وهو لفظ صريح يف الكفر ال) يا زب اهللا( جارحة من اجلوارح كقول بعض السفهاء

  .التأويل
                                                   

1Ujeeddadu waa in erayga "diintaada" uu noqon karo "taariikhdaada" marka haddii uu taas uga jeedo la 
kufrin maayo. 



Sidoo kale waxaa la kufrinayaa qofkii yiraahda -Eebbe ayaan ka magangalnee- "Hebel 
wuxuu nuuxshay Eebbahay" maxaa yeelay taas waxaa ku jira in uu u saarshay Eebbe 
nuuxsiga iyo meesha. Sidoo kale waa la kufrinayaa qofkii yiraahda –Eeebe ayaan ka 
magangalnee- "Eebbe in la eg" asiga oo uga jeeda la ekaansho. Sidoo kale waxaa la 
kufrinayaa qofkii Eebbe u saarsha xubin xubnaha ka mid ah sida hadalka dabbaallada 
qaarkood (Caarkii Ilaahayow) waa hadal cad oo kufri ah oo aan yeelayn maldahaad. 

 
: يقول والعياذ بـاهللا  وكذلك يكفر من  .)من عمل كذا أنا رب(وكذلك يكفر من يقول 

)خوكفر ألن اهللا تعـاىل ال حيـب    بقصد أن حيبه اهللا) اهللا يكرمك( أو قال للكافر 1) ريبت
 ].32:ءال عمـران  [ فإِن تولَّواْ فَإِنَّ اللّه الَ يحب الْكَـافرِين       : الكافرين كما قال تعاىل   

تعاىل يغفر له وهو على كفـره إىل   ، إن قصد أن اهللا)اهللا يغفر لك(وكذلك القول للكافر  
 .املوت

Sidoo kale waxaa la kufrinayaa qofkii yiraahda: "aniga ayaa Eebbe u ah qofkii sidaa 
fala", sidoo kale waa la kufrinayaa qofkii yiraahda – Eebbe ayaan ka magangalnee- 
"Eebbahay baad waashay" ama ku yiraahda mid kaafir ah "Eebbe ha kuu gargaaro" asiga 
oo uga jeeda in uu Eebbe jeclaado waa la kufrinayaa maxaa yeelay Eebbe kor ahaayee 
ma jecla kufaarta sida uu u yiri kor ahaayee: Haddii ay jeestaan Eebbe ma jecla 
kaafiriinta [aali-Cimraan:32]. Sidoo kale hadii gaal lagu yiraahdo "Eebbe ayaa kuu 
dambi dhaafaya" haddii uu uga jeedo in Eebbe kor ahaayee uu u dambidhaafayo haddii 
uu gaalnimada ku dhinto. 
 

 من قال ملن مات على الكفر وكذلك يكفر )بقصد أن يرحيه يف قربه ال بقصد أن  )هاهللا يرمح
 فإنه إن قال ذلك ذا القصد فيحتمـل أنـه ال         خيفف عنه عذاب القرب من غري أن ينال راحة        

يكفر. 
Sidoo kale waa la kufrinayaa qofkii ku yiraahda qof kufri ku dhimatay (Allaha u 
naxariisto) asiga oo uga jeeda in loogu raaxeeyo qabrigiisa oo aan uga jeedin in cadaabta 
laga yareeyo asiga oo aan helayn naxariis haddii uu sidaa yiraahdo asiga oo sidaa uga 
jeeda waxaa dhici karta in aanan la kufrin. 

 
 يف املوضع الذي تكون فيه مبعىن اإلبـراز مـن   مضافة للناس  من يستعمل كلمة اخللقيكفر 

  ). اهللاقكق يل كذا كما خلَاخلُ: (شخص ما العدم إىل الوجود، كأن يقول

                                                   
  1 أي جّن .



Waa la kufrinayaa qofkii adeegsada erayga "uumid" ee u saarsha dadka halka 
macnaheedu yahay abuurista jiritaanla'aan laga abuurayom, sida haddii uu yiraahdo: "ii 
uun waxaa sidii Eebbe kuu uumay". 

 
، أو أي ملك    )اميف تبصرة احلكَّ  (ون  رحكما قال ابن فَ    ويكفر من يشتم عزرائيل عليه السالم     

 .من املالئكة عليهم السالم
Waa la kufrinayaa qofkii caaya Casraa'iil nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sida uu ugu 
sheegay Ibn Farxoon (Tabsiratul Xukaam) ama malak ka mid ah malaa'ikta nabadgelyo 
korkooda ha ahaatee. 

 
 ) فالناًاهللا ال يتحملُ(ويكفر من يقول  . اهللا، أي كرهت)أنا عايف اهللا(من يقول  وكذلك
إذا فهمكرهـه فـال   ي  منه، أما إذا كان يفهم من هذه الكلمة أن اهللا العجز أو أن اهللا يرتعج
 .باهللا تعاىل ألنه استخف) يلعن مساء ربك: (ويكفر من يقول .يكفر

Sidoo kale (waa la kufrinayaa) qofkii yiraahda (anigu Eebeb ayaanba nacay), oo ah 
Eebbe ayaan necebahay. Waana la kufrinayaa qofkii yiraahda (Eebbe hebel uma 
dulqaadan karo) haddii u u malaynayo in Eebbe uusan awoodin ama in Eebbe uu ka 
xanaaqayo qofkaas, haddiise uu ka wado eraygaas in Eebbe necebyahay la kufrin maayo. 
Waana la kufrinayaa qofkii yiraahda (Nacalad baa samada Eebbehaa ku taal) maxaa 
yeelay Eebbe ayuu fududaystay. 

 
ولَوال دفْـع اللَّـه   : وأما قوله تعاىل ،)بيوت اهللا( يسمي املعابد الدينية للكفار وكذلك من

 اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَّهعم بِبهضعب اسالن ]فـاملراد بـه   ]40:احلج 
حيث أن الكل بـين  كمساجد أمة حممد  معابد اليهود والنصارى ملا كانوا على اإلسالم ألا

مسجداً وهو ليس من بناء  االقصى اهللا املسجد لتوحيد اهللا ومتجيده ال لعبادة غري اهللا فقد مسى
   .أمة حممد

Sidoo kale (waa la kufrinayaa) qofkii ku magacaaba meelaha ay gaaladu wax ku 
caabudaan (gurigii Ilaahay), hase ahaatee, Eebbe qowlkiisa kor ahaayee: Haddii uusan 
ku reebeen Eebbe dadka qaarkood qaarka kale waxaa la dumin lahaa golaha 
cibaadada (Yahuudda) iyo golaha cibaadada (Nasaarada) iyo kaniisadaha 
(yahuudda) iyo masaajidda [al-Xaj:40]. Waxaa looga jeedaa meelaha ay wax ku 
caabudi jireen Yahuudda iyo Nasaaradu intii ay diinka toosan haysteen, maxaa yeelay 
waxay ahayd sidi masaajidaa umadda nabi Muxamad maxaa yeelay dhammaan waxaa 
loo dhisay towxiidka Eebbe iyo xusiddiisa ee looma dhisin in lagu caabudo cid aan Eebbe 
ahayn maxaa yeelay Eebbe wuxuu masjidka al-Aqsa ku magacaabay "Masjid" kana mid 
ma aha waxyaabihii ay dhistay umadda nabi Muxamad. 



  

 .وليحذر أن يسمي ما بين للشرك بيوت اهللا ومن مل يتق اهللا قـال مـا شـاء    فليتق اهللا امرؤ
ا أقول بقصد أن شهيد على م اهللا: وكذلك من حدث حديثاً كذباً وهو يعلم أنه كذب فقال
  .اهللا يعلم أنه كاذب ليس صادقا اهللا يعلم أن األمر كما قلت ألنه نسب اجلهل هللا تعاىل ألن

Kolka Eebbe qof waliba haka baqo hana ka digtoonaado in uu ku magacaabo meelo shar 
awgeed loo dhisay guryo Ilaahay qofkii aan Eebbe ka baqinna wixii uu doono ayuu 
dhahaa. Sidoo kale (waa la kufrinayaa) qofkii hadal been ah ku hadla asiga oo og in uu 
been yahay ee  yiraahda: Eebbe ayaa ka markhaati ah waxa aan leeyahay asiga oo uga 
jeeda in Eebe ogyahay in arrinku sida uu u sheegay yahay, maxaa yeelay Eebbe ayuu 
jaahilnimo u saarshay kor ahaayee maxaa yeelay Eebbe wuxuu ogyahay in uu beenlow 
yahay oo aanuu runlow ahayn. 

 
ويكفر مـن   بقصد الدعاء للفريقني) واحد على دينه اهللا يعينه كل(وكذلك ال جيوز القول  

  .الكلب أحسن من بين ءادم: يقول معمماً كالمه
Sidoo kale ma bannaana in la yiraahdo (qof waliba diintiisa ayuu haystaa, Eebbe ha ugu 
kaalmeeyo) asiga oo ducada labada kooxood ka wada. Waana la kufrinayaa qofkii 
yiraahda asiga oo hadalkiisa si guud u dhahaya: Eyga ayaa ka wanaagsan bani aadamka. 

 
، أما إذا خصص كالمه لفظاً أو بقرينة احلال كقولـه اليـوم   )لعرب جربا(  أو من يقول 

  .قال العرب جرب فال يكفر العرب فسدوا مث
Ama qofkii yiraahda (Carabtu waa cadho), haddiise uu hadalkiisa koobo xarfihiisa ama 
astaan markaa lagu garanayo sida haddii uu yiraahdo: maanta carabtu way fasahaadday 
kadibna uu yiraahdo carabtu waa cadho, la kufrin maayo. 

 
 إن ذكر البسملة بنية التعوذ باهللا  ال) بسم اهللا الرمحن الرحيم( من يسمي الشيطان بـ ويكفر

  .من شره
Waa la kufrinayaa qofkii shaydaanka ku magacaaba (bismillaahi ar-Raxmaani ar-
Raxiimi) mana aha haddii uu xuso bisinka asiga oo doonaya in uu Eebbe ka megangalo 
shartiisa. 

 
فهـذا  ) هرب اهللا(أحدهم  كفرية كما كتبوهناك بعض الشعراء والكتاب يكتب كلمات  

ال خـالف  : (يف كتابه الشفا من سوء األدب مع اهللا املوقع يف الكفر وقد قال القاضي عياض           
  .ـه.أ) أن ساب اهللا تعاىل من املسلمني كافر



  .من يستحسن هذه األقوال والعبارات وما أكثر انتشارها يف مؤلفات عديدة ويكفر
Waxaa jira qaar gabyayga ka mid ah iyo qoraayaasha oo qoraya erayo kufri ah sida 
midkood u qoray (Eebbe wuu cararay) marka waxan oo kale waa arab xumo Eebbe loo 
gaystay oo kufri qofka ku ridaya, wuxuuna yiri qaadigii Cayaad kitaabkiisii ash-Shifaa': 
(layskuma khulaafsana in qofkii Eebbe caaya kor ahaayee ee muslimiinta ka mid ah uu 
kaafir yahay). 
Waana la kufrinayaa qofkii ku hadla warkaas iyo erayadaas, aad bayna ugu fidsanyihiin 
kutubta  badan dhexdood. 

 
 

حبال من أحواله أو بعمل من أعماله  وسوء األدب مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم باالستهزاء
  .كفر

كتب فيه شيء من القرءان الكرمي، أو األنبياء علـيهم الـسالم، أو بـشعائر     واالستهزاء مبا
الكفر من غريه كفـر   وكذلك استحسان .حبكم من أحكام اهللا تعاىل كفر قطعا اإلسالم أو

  .ضا بالكفر كفرألن الر
Adab darrada loo gaysto nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee, ayada oo 
lagu jeesjeeso wax ka mid ah arrimihiisa ama fal ka mid ah falalkiisa waa kufri. 
Iyo in lagu jeesjeeso wax ay ku qoranyihiin quraanka kariimka ah, ama nabiyaashu 
nabadgelyo korkooda ha ahaatee, ama astaamaha Islaamka ama xukun ka mid ah 
xukumada Ilaahay kor ahaayee waa la kufrinayaa hubaal. Sidoo kale ubegidda kufriga 
dadka kale waa kufri maxaa yeelay in lagu raallinoqdo kufri waa kufrinimo. 

 
 قال فالن كذا : حصلت منه من غري استحسان هلا بقوله  عن غريه كفريةنقلَ من وال يكفر

اجلملة فيشترط أن يكون يف نيته ذكر أداة احلكاية مؤخرة عـن   ولو أخر صيغة قال اىل ءاخر
  .االبتداء

Lana kufrin maayo qofkii ka soo sheega cid kale wax kufri ah oo uu falay asiga oo aan u 
bergayn uu yiraahdo: Hebel baa yiri sidaa. Haddii uu doono oo uu dib u dhigo weedha 
wuxuu yiri: iyo inta ku xigta ee jumlada ah waxaa shardi u ah: in niyaddiisu ahaato 
xusidda erayga sheekada oo dib looga dhigay billowgii jumlada. 

  
  
  



  ما يستثىن من ألفاظ الكفر القويل
  : يستثىن من الكفر اللفظي 

ذلك من غري إرادة بل جرى على لسانه ومل يقصد    أي أن يتكلم بشيء من    : حالة سبق اللسان  
  .أن يقوله باملرة

Waxyaabaha laga reebayo erayada kufriga oraahda ah 
Waxaa laga reebayaa erayada kufriga ah:  
Haddii qofka afku ka booboo (hadalka): oo ah haddii uu ku hadlo wax ka mid ah 
waxyaabahaa asiga oo aan ula jeedin ee uu afku ka boobay uusanna marnaba ulakac u 
dhihin. 

 
 .أي عدم صحو العقل: حالة غيبوبة العقل 
وحنوه وقلبه مطمئن باإلميان فال يكفر       فمن نطق بالكفر بلسانه مكرهاً بالقتل     : حالة اإلكراه  
من كَفَر بِاللّه من بعد إميانِه إِالَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِاِإلميان ولَكن من شرح   : ل تعاىل قا

اللّه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص] 106:النحل[.  
Haddii qofku suuxo: oo ah marka aan ogaalku joogin. 
Haddii lagu dirqiyo: kolka qofkii carrabkiisu ku dhawaaqo kufri asiga oo lagu dirqiyay 
oo dil loogu goodiyay iwm qalbigiisuna ku qabowyahay iimaanka kufrin maayo. Wuxuu 
yiri Eebbe: Qofkii kufriya Eebbe kadib markii uu rumeeyay intaan ahayn qof lagu 
dirqiyay oo qalbigiisu ku qabowsanaa iimaanka hase ahaatee qofkii ku baahsha 
kufriga laabta kolkaa korkooda waxaa ahaaday caro xag Eebbe ka ahaatay [an-
Naxl:106]. 

  
 غريه على غري وجه الرضا واالستحـسان،        رفْفال يكفر احلاكي كُ    :حالة احلكاية لكفر الغري   

وقَالَت الْيهود عزير ابن اللّه وقَالَـت       : مسألة احلكاية قول اهللا تعاىل     ومستندنا يف استثناء  
   اللّه ناب ِسيحى الْمارصالن ]30:التوبة[  ، وهالْي قَالَتلُولَـةٌ    وغم اللّه دي د]  املائـدة :

64[.  
Kolka la soo tebinayo kufriga dadka kale: marka la kufrin maayo qofka soo sheegaya 
kufriga dad kale asiga oo aan ka raalli ahayn oo aan jeclaysanayn, daliilkeenna aan kaga 
saarnay mas'alada soo tebintana waa qowlkii Ilaahay kor ahaayee: Yahuuddii waxay 
tiri Cusayr waa inankii Ilaahay Nasaaradiina waxay tiri Masiixu waa inankii 
Ilaahay [at-Towbah:30]. Yahuuddii waxay tiri gacanta Eebbe way laabantahay 
[al-Maa'idah:64]. 



 
 

 
اليت حيكيها عمن كفـر، أو   ن تكون يف أول الكلمةمث احلكاية املانعة لكفر حاكي الكفر إما أ

احلكاية قبل أن يقول كلمة الكفر، فلـو   ها وقد كان ناوياً أن يأيت بأداة عقببعد ذكره الكلمةَ  
  .قالته النصارى، فهي حكاية مانعة للكفر عن احلاكي املسيح ابن اهللا قول النصارى، أو: قال

Marka tebinta uusan ku kufrinayn qofka kufriga dadka kale sheega, waxaa dhacda in ay 
ahaato hadalka billowgiisa uu ka soo sheegayo qofka kufriyay, ama kadib marka uu xuso 
sheekada markaa kadib asiga oo doonaya in uu sheeko ahaan u dhaho inta uusan erayga 
kufriga ah dhihin, kolka haddii uu yiraahdo: "Masiixu waa inankii Ilaahay waa hadalka 
Nasaarada ama Nasaaradaa tiri" waa tebin uusan ku kufrinayn midka sheegayaa. 
 

فإنه ال يكفر املتأول إال إذا كان تأوله : باجتهاده يف فهم الشرع  كون الشخص متأوالحالةُو
  .فإنه ال يعذر كتأول الذين قالوا بقدم العامل وأزليته كابن تيمية يف القطعيات فأخطأ

Haddiise qofku yahay mid fasiranaya oo isku deyaya in uu fahmo sharciga: la kufrin 
maayo qofka wax ta'wiilaya haddii uusan ta'wiilkiisaas waxyaabaha laysku raacsanyahay 
ahayn ee uu ku gafo kolkaa loo cudurdaari maayo sida ta'wiilkii kuwii yiri adduunku waa 
soo jireen oo billow ma laha sida Ibn Taymiya. 

  
الذين منعوا الزكاة يف عهد أيب بكر بأن الزكـاة  ال يكفر ممن تأول فهو كتأول  وأما مثال من

عهد الرسول ألن صالته كانت عليهم سكناً هلم وطهرة ـ أي رمحة وطمأنينة ـ    وجبت يف
: انقطع مبوته فإن الصحابة مل يكفروهم لذلك ألن هؤالء فهموا من قولـه تعـاىل   وأن ذلك

     ِّكزتو مهرطَهقَةً تدص هِمالوأَم نذْ مخ         ـملَّه ـكَنس كالَتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا ويهِم بِه 
املراد من قوله خذ أي يا حممد الزكاة لتكون إذا دفعوها إليك سكنا هلم،   أن،]103:التوبة[

حيصل بعد وفاته فال جيب عليهم دفعها ألنه قد مات وهو املأمور بأخذها منهم،  وأن هذا ال
   .يف حال حياته وبعد موتهيفهموا أن احلكم عام  ومل

Tusaale waxaa u ah kuwa aan la kufrinayn haddii ay wax ta'wiilaan, sidi ta'wiilkii kuwii 
diiday sekada waagii Abuu Bakar ee u fahmay in sekadu ku waajibtay waagii Nabiga 
maxaa yeelay salaaddiisa ayaa korkooda mid qaboojisa oo daahirisa ahayd – oo ah 
naxariis iyo qaboobid- iyo in taasi joogsatay kolkii uu dhintay nabigu, kolka asaxaabtu 
ma aysan kufrin (kuwaa) sidaa darted, maxaa yeelay kuwaasi waxay ka fahmeen qowlkii 



Ilaahay Ka qaad xoolahooda sadaqo daahirinaysa oo taskiyaynaysa kuna salli 
salaaddaadu waxay u tahay degganaasho ayagee [at-Tawbah:103], ujeedada 
hadalkiisa "ka qaad" Muxamadow sekada si ay u noqoto haddii ay kuu dhiibaan adiga 
mid qaboojisa ayaga, oo ay u qaateen in aysan taasi dhacayn kadib markii Nabigii 
dhintay, sidaa darted ku waajib ma aha in ay dhiibaan maxaa yeelay wuuba dhintay 
(nabigii) asiga ayaana ahaa kii la faray in uu ayaga ka qaado, mana aanay fahmin in 
xukunku uu mid guud yahay inta uu noolyahay iyo geeridiisa ka dib. 

  
 ولـيس    بأنه ختيري  ].91:املائدة [فَهلْ أَنتم منتهونَ   :وكذلك الذين فسروا قول اهللا تعاىل     

 " مثانني، مث إن عادوا فـاقتلوهم      اجلدوهم مثانني : " للخمر ألن عمر ما كفرهم وإمنا قال       حترمياً
  .رواه ابن أيب شيبة .هـ .أ

Waxaana la mid ah kuwii fasiray qowlkii Eebbe kor ahaayee: kolka adinku ma 
reebtoomaysaan [al-Maa'idah:91]. Ee u qaatay in uu yahay duursiin ee aanuu ahayn 
xaaraamaynta khamriga, maxaa yeelay Cumar kufri kuma xukumin ee wuxuu yiri: 
"Karbaasha siddeetan siddeetan, markaa haddii ay u laabtaan dila kolkaa". Waxaa soo 
weriyay Ibn Abii Shaybah. 

 
، سيلمة الكذاب الذي ادعى الرسالةسالم لتصديقهم ملعن اإل إمنا كفروا اآلخرين الذين ارتدوا

تأولوا منع الزكاة على هذا الوجه كان ألخذ احلق الواجب عليهم يف  فمقاتلتهم هلؤالء الذين
 ىل طاعة اخلليفـة، إكقتال البغاة فإم ال يقاتلون لكفرهم بل يقاتلون لردهم  أمواهلم، وذلك

 وقعة اجلمل، ووقعة صفني مع معاوية، ووقعة: قاتلهم سيدنا علي يف الوقائع الثالث كالذين
 النهروان مع اخلوارج، على أن من اخلوارج صنفا هم كفار حقيقة فاولئك هلـم حكمهـم               

  .اخلاص
Marka waxay kufriyeen kuwii kale ee ka noqday Islaamka (riddoobay) ee rumeeyay 
Musaylamata al-Kaddaab kaas oo sheegtay rasuulnimada, hadaba la dagaallankooda 
kuwaa ta'wiishay diidmada sekada sida jaadkaa ah wuxuu ahaa si looga qaado xaqii ku 
waajibay xoolahooda, waana sidii la dagaallankii kuwii fallaagada ahaa (buqaat) ayaguba 
kaafirnimo toodaa loola dagaali maayo ee waxaa loola dagaalayaa si loogu soo celsho 
daacada khaliifada, sidi kuwii uu ku la dagaalay sayyidinaa Cali goobihii saddexda ahaa: 
goobtii al-Jamal, iyo goobtii Siffiin ee Mucaawiya, iyo goobtii an-Nahrawaan ee 
Khawaarijta, inkasta oo khawaarijta ay ka mid yihiin qayb kufaar ah dhab ahaan kuwaas 
waxay leeyihihiin xukunkooda gaarka ah.  

 
 ينبغي أن يقال بال تأويل ليخرج: لقيينوقال شيخنا الب": زرعة العراقي يف نكته قال احلافظ أبو



أهل  تقدون حترمي دماءهم علىالبغاة واخلوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل وأمواهلم ويع
بالتأويل فإن  العدل، والذين أنكروا وجوب الزكاة عليهم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ملسألة التأويل  وهذا شاهد من منقول املذهب .هـ. أ"الصحابة رضي اهللا عنهم مل يكفروهم
  .باالجتهاد

Wuxuu ku yiri xaafidkii Abuu Zurcah al-Ciraaqi qoraaladiisii: Sheekheennii al-Bulqiini 
wuxuu yiri: Waxaa habboon in la yiraahdo "ta'wiil la'aan" si ay uga baxaan kuwa 
fallaagada "buqaadda" ah iyo Khawaarijta bannaysanaya dhiigga kuwa xaqa ku taagan 
iyo hantidooda ee rumaysan in ayaga dhiiggoodu ka xaaraansanyahay kuwa xaqa ku 
taagan, iyo kuwii diiday (inkiray) sekada ku waajibaysa korkooda ka dib nabiga 
nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee ayag oo ta'wiilinaya, maxaa yeelay 
asaxaabtu Eebbe ha ka raalli noqdee ma aysan kufrin kuwaas" kanina waa daliil laga soo 
guurshay mad-habta ee ku saabsan mas'alada laqbaynta (ta'wiilidda) dadaalka (ijtihaadka) 
ah. 

 
الرملـي يف   جتهاد بالتأول وحكاية الكفر قول مشس الدين  ومما يشهد من املنقول يف مسألة اال      

قطع االسـالم    الردة: شرحه على منهاج الطالبني يف أوائل كتاب الردة يف شرح قول النووي           
  .وحكاية كفر فال أثر لسبق لسان أو اكراه، واجتهاد،: بنية أو قول كفر ما نصه

Waxyaabaha daliilka u ah ee la soo weriyay ee ku saabsan mas'alada ku dadaalidda 
(ijtihaadidda) laqbaynta (ta'wiilka) iyo arrinka kufriga hadalkiiShamsuddiin ar-Ramli ee 
sharaxiisa uu saaray Minhaaj ad-Daalibiin billowga baabka riddada sharaxa weedhii 
Nawawi: Riddadu waa Islaamka oo la gooyo niyad ahaan ama hadal kufri ah wuxuu yiri: 
wax saamayn ah kuma laha haddii hafyada iyo dirqintu, ama uu ku ijtihaado ama uu kufri 
soo sheego. 

 
ى سي املتوفَلّربامالش شي ـ أي صاحب احلاشية على الشرح ـ نور الدين علي  حمـوقول ال

 ا كما هو ظـاهر أي ال مطلقً : ما نصه"واجتهاد": سنة ألف وسبعة ومثانني، عند قول الرملي
لرِفْا سيأيت من حنو كُ    م  القائلني بق ـقال ال  .باالجتهاد واالستدالل  م العامل مع انه   دـ م حي ش

   اآلخر على الرملي امحد  باملغريب الرشيدي املتوىف سنة ألـف وسـتة          الرزاق املعروف   بن عبد
 حنو القـائلني   كفرِ على خالفه بدليلِ القاطعالدليلُ م أي فيما مل يقُ"واجتهاد": هوتسعني قولُ

بقاهـ.  مع أنه باالجتهادم العاملَد. 
Iyo hadalkii midkii faahfaahshay – oo ah kii qoray faahfaahinta sharaxa – Nuuruddiin 
Cali as-Shabramulisii ee geeryooday sanadkii kun iyo doddoba boqol iyo siddeetan, 
kolkii uu marayay hadalkii ar-Ramli: "iyo Ijtihaad" wuxuu yiri: oo ah in uusan mid guud 



ahayn sida muuqata oo dib laga sheegi doono sida kufrinta kuwii dhahay adduunku waa 
soo jireen inkasta oo uu ijtihaad ahaa iyo daliilsi. Wuxuu yiri midkii kale ee faahfaahshay 
(sharaxa) ar-Ramli Axmad bin Cabdurrazaq ee loo yaqiin al-Maqribi ar-Rashiidi ee 
geeryooday sanadkii kun iyo sagaashan iyo lix wuxuu yiri:"waxaa laga wadaa wixii aan 
daliil cad ku soo aroorin geddiskooda waxaana daliil u ah kufrinta sidi kuwii yiri dunidu 
waa soo jireen inkasta oo uu ijtihaad ahaa". 

 
 قـول ، فليجعل طالـب العلـم  ل متأول مينع عنه تأويله التكفريعلم أنه ليس كومن هنا ي  

 على ذكر ـ يعين ليكن مستحضرا هذه الكلمة  " فيما مل يقم دليل قاطع"الرشيدي املذكور 
 ل مع قيـام طالب العلم ينبغي أن يكون مستحضرا هلا يف قلبه ألا مهمة ـ ألن التأو  ألن

  .الدليل القاطع ال مينع التكفري عن صاحبه
Halkan ayaa kolka laga ogaanayaa in aanan qof kasta oo wax ta'wiisha aanuu ta'wiilkiisu 
ka celinayn kufrinta, marka haka dhigto ardayga cilmidoonka ahi hadalka ar-Rashiidi ee 
la soo sheegay "wixii aan daliil cad loo hayn" xusuus – oo laga wado ha xusuusto 
weedhaas, maxaa yeelay aradyga cilmi doonka ah waxaa la gudboon in uu laabta ku hayo 
oo xusuusto, maxaa yeelay waa lagama maarmaan – maxaa wacay ta'wiilku haddii daliil 
cad jiro, ka fakin maayo qofkiisa kufrinta1. 

 
 يف بعضهم الذين مل يكفروا لثبوت ما يقتضي التكفري نا يف اخلوارج باستثناء بعضهم منوقولُ

  .رووا أحاديث اخلوارج كما يؤيده قول بعض الصحابة الذين
Iyo hadalka aan ka dhahnay Khawaarijta marka laga reebo qaarkood aan la kufrin maxaa 
yeelay waxaa sugnaaday arrimo lagama maarmaan ka dhigaya in la kufriyo qaarkood sida 
uu taageerayo hadalka asaxaabta qaar ka mid ah kuwaa oo soo weriyay axaadiista 
Khawaarijta. 

 
 فليس فيه حجة للحكم علـى       "إخواننا بغوا علينا  ": سيدنا علي من أنه قال     وأما ما يروى عن   

 ت إسنادا عن علي، وقد قطع احلافظ اتهد ابن جرير الطربيباإلسالم، ألنه مل يثب مجيعهم
 بتكفريهم وغريه، ومحل ذلك على اختالف أحوال اخلوارج بأن منهم من وصل إىل حد الكفر

  .ومنهم من مل يصل
Hase ahaatee waxa laga soo weriyay Sayyidinaa Cali in uu yiri: "Walaalaheen way inagu 
fallaagoobeen" xujo ma aha si loogu xukmiyo dhammaantood islaamnimo, maxaa yeelay 
sanadkiisu kama sugnaan Cali, waxaana gooyay xaafidkii mujtahidka ahaa ee Ibn Jariir 

                                                   
1 Wuxuu sheekhu ka wadaa: haddii daliil cad loo haayo mas'alada in la ta'wiilsho ma bannaana, kolka 
qofkii ta'wiisha ee sidaa ku marmarsimooda ee ku ta'wiila wax kufri ku ridaya qofka ta'wiilkaasi kufri ka 
celin maayo oo cudurdaar noqon maayo maxaa yeelay daliil cad ayaaba meesha yaalla. 



ad-Dabari kaafirnimadooda iyo qaar kale, waxayna xadiiska Cali u qaateen in xaalka 
Khawaarijtu kala duwanaa oo qaarkood ay heer kufri ah gaareen qaarna aanay heerkaa 
gaarin.  

  
 وهذه املسألة بعضهم عرب عنها باالجتهاد وبعضهم عرب عنها بالتأويل، فممن عرب بالتأويـل              

، )عالمة الـدنيا : (القاموس احلافظ الفقيه الشافعي سراج الدين البلقيين الذي قال فيه صاحب
  .العبارتني ال بد هلما من قيد ملحوظ وعرب بعض شراح منهاج الطالبني باالجتهاد وكلتا

Mas'aladan qaarkood wuxuu ku tilmaamay in ay ijtihaad tahay qaarna wuxuu ku 
tilmaamay in ay ta'wiil tahay, kolka kuwii u qaatay in ay ta'wiil tahay waxaa ka mid ahaa 
xaafidkii faqiiha ahaa ee shaaficiga ahaa Siraajuddiin al-Bulqiini kaas oo uu ka yiri  kii 
qaamuuska qoray1: (waa caalimkii adduunyada) qaarna ka mid ah kuwa sharxay Minhaaj 
ad-Daalibiin ayaa ayaguna u qaatay in uu ijtihaad yahay labada aragtina2 waxaa lagama 
maarmaan ah in ay soohdin muuqata leeyihiin. 

  
 فال يظن ظان أن ذلك مطلـق ألن  يله التكفريتأو ومن هنا يعلم أنه ليس كل متأول مينع عنه
أال ترى أن كثريا مـن املنتـسبني إىل اإلسـالم            .اإلطالق يف ذلك احنالل ومروق من الدين      

باعتقادهم القول بأزلية العامل اجتهادا منهم ومع ذلك أمجع  املشتغلني بالفلسفة مرقوا من الدين
ذكر ذلك احملدث الفقيه بدر الدين الزركشي يف شـرح مجـع             ملسلمون على تكفريهم كما   ا

الفريقني منهما الفريق القائل بأزلية العامل مبادته وصورته والفريق  اجلوامع فإنه قال بعد أن ذكر
  ."اتفق املسلمون على تضليلهم وتكفريهم": العامل مبادته أي جبنسه فقط ما نصه القائل بأزلية

Halkan ayaana laga ogaanayaa in mid kasta oo wax ta'wiilsha uusan ka celinayn 
ta'wiilkiisu kufrinta kolka qofna yuusan u malaynin in arrinkaasi uusan soohdin lahayn 
maxaa yeelay soohdin la'aantiisa waxaa ku sugan furfurashada iyo ka bixidda diinka. 
Miyaadan arkayn in qaar badan oo ka mid ah kuwa islaamka sheegta ee ka bartay 
falsafadda ay ka baxeen diinka kolkii ay rumeeyeen arrinka soojireennimada adduunka 
ayaga oo ijtihaadaya isla markaana muslimiintu waxay isku raaceen in la kufriyo sida uu 
ugu sheegay arrinkaas muxaddiskii faqiiha ahaa Bedriddiin as-Zarakshi sharaxiisa  
kitaabka jamculjawaamic, wuxuu yiri kadib markii uu xusay labada kooxood eel eh in 
adduunku azali yahay qiradiisa iyo qaabkiisuba iyo kooxda kale ee leh  in uu adduunku 
azali yahay qiro ahaan oo ah jinsigiisa oo kaliya wuxuu yiri: "Waxay isku raaceen 
muslimiintu in ay lunsanyihiin iyo kufrintooda".  

                                                   
1 Kii qaamuuska qoray: wuxuu ka wadaa (Majdiddiin Maxamad bin Yacquub al-Fayruuzabaadi ee 
geeryooday sanadkii 817H, wuxuu qoray kitaab abwaan ah oo loo yaqaan al-Qaamuus al-Muxiid oo hal 
mujallad ah, kadibna waxaa sharxay az-Zabiidi oo u baxshay sharaxiisii Taj al-Caruus. 
2 Labada aragti waa: qolada u aragta in uu ijtihaad yahay iyo qolada u aragta in uu ta'wiil yahay mad-habta 
khawaarijta 



  

قالوا  وكذلك املرجئة القائلون بأنه ال يضر مع اإلميان ذنب كما ال تنفع مع الكفر حسنة إمنا
غريهم  ذلك اجتهادا وتأويال لبعض النصوص على غري وجهها فلم يعذروا، وكذلك ضل فرق

  .الثبات على احلق وهم منتسبون إىل اإلسالم كان زيغهم بطريق االجتهاد بالتأويل، نسأل اهللا
Sidoo kale waxaa ah Murji'ada leh dambi wax dhibi maayo haddii imaan la  leeyahay 
sida aanay u anfacayn xasanadu haddii la kufriyo, waxayna sidaa u dheheen ijtihaad 
awgiis iyo ta'wiilka nusuusta qaarkeed qaab aan ahayn kii loogu talagalay kolkaa looma 
cudurdaarin, sidoo kale waxaa lumay kooxo aan kuwaa ahayn oo Islaamka usheegta 
lumiddoodu waxay ahayd mid ku salaysan ijtihaadkaa ta'wiilka, waxaan Eebbe 
waydiisanaynaa ku sugnaanta xaqa. 
 

 
  :قاعدة

الكفر واآلخر ليس كفرا ، وكان املعىن الـذي   اللفظ الذي له معنيان أحدمها نوع من أنواع
قائله حىت يعرف منه أي املعنيني أراد، فإن قـال   هو كفر ظاهرا لكن ليس صرحيا ، ال يكفر

  .وأجري عليه أحكام الردة وإال فال حيكم عليه بالكفر أردت املعىن الكفري حكم عليه بالكفر
Qaacido: 
Eraygu haddii uu laba ujeeddo leeyahay oo midkood yahay jaad kufriga ka mid ah midka 
kalena uusan kufri ahayn, oo kolka ujeeddada kufriga ah ay muuqato hase ahaatee aanay 
caddayn, la kufri maayo qofkii yiraahda inta laga hubsado labada ujeeddo kii uu ula 
danlahaa, haddii uu kolkaa yiraahdo waxaan ka wadaa ujeeddada kufriga ah waxaa lagu 
xukumayaa kufri waxaana lagu socdosiinayaa axkaamta riddada haddii kalena lagu 
xukumi maayo kufri. 

  
 وكذلك إن كان اللفظ له معان كثرية وكان كل معانيه كفرا وكان معىن واحد منها غري كفر

احلنفيني يف  ال يكفر إال أن يعرف منه إرادة املعىن الكفري، وهذا هو الذي ذكره بعض العلماء
  .كتبهم

Sidoo kale haddii Eraygu leeyahay ujeeddooyin badan oo ay ujeeddooyinkiisa oo dhan 
kufri yihiin ooh al ujeeddo oo ka mid ah aanay kufri ahayn la kufrin maayo inta laga 
ogaanayo in uu ka weday ujeeddada kufriga ah, waana kaas midka ay ku xuseen qaar 
Xanafiyada ka mid ah kutubtooda. 

 خالف ذلك فال جيب عليـه أن        أما ما دام جازما بأنه ما حصل منه كفر لكن يرِد على باله            
  .يتشهد وال جيب عليه جتديد النكاح بالشك لكن يستحب



Qofkii huba in aanuu wax kufri ah ku hadlin hase ahaatee ay laabtiisa ka dareemaya wax 
kale ku waajibi mayso in uu ashahaatinka la yimaado kuna waajibi mayso in uu 
nikaaxiisa cusboonaysiiyo shakigaas dartiis hase ahaatee way wanaagsantahay. 

 

وتسعون قوال بالتكفري وقول واحد  وأما ما يقوله بعض الناس من أنه إذا كان يف الكلمة تسعة
يصح نسبة ذلك إىل مالك وال إىل أيب حنيفة  بترك التكفري أخذ بترك التكفري فال معىن له، وال

 .على ألسنة بعض العصريني فليتقوا اهللا الك، وهو شائعكما نسبه سيد سابق إىل م
Waxyaabaha dadka qaar leeyihiih oo in haddii eraygu uu leeyahay sagaashan iyo sagaal 
ujeeddo oo lagu kufrinayo iyo hal ujeeddo oo aan lagu kufrinayn in la qaadanayo kufrin 
la'aanta wax macna ah malaha, mana ansaxayso in waxaa loo saarsho Maalik iyo inloo 
saarsho Abuu Xaniifah sida uu Sayid saabiq ugu saarshay Maalik, waana ku badanyahay 
arrinkaasi afka aqoonyahannada waayahan  ee Eebbe haka cabsadeen. 

 
قائله  يقتضي التكفري فيحكم علىأما الصريح أي الذي ليس له إال معىن واحدا : قال العلماء 

يعزر ولـو مل      حىت لو صدر هذا اللفظ من ويل يف حالة غيبوبة عقله           "أنا اهللا : "بالكفر كقول 
التعزير يـؤثر يف   يكن هو مكلفا تلك الساعة؛ قال ذلك عز الدين بن عبد السالم، وذلك ألن 

إا إذا مجحت فـضربت      ف من غاب عقله كما يؤثر يف الصاحي العاقل وكما يؤثر يف البهائم           
   .تكف عن مجوحها مع أا ليست بعاقلة

Culumadu waxay dhaheen (kufriga) qayaxan oo ah midka aan wax  hal ujeedo ah ka 
badan lahayn waxuu mudanyahay kufrin oo qofkii ku dhawaaqa waxaa lagu xukumayaa 
kufri sida haddii uu yiraahdo "aniga ayaa Eebbe ah" haddii uu hadalkan yiraahdo qof wali 
ah asiga oo jadbaysan waa la ganaaxayaa inkasta oo aan xilsaarrayn waqtigaas, waxaa 
sidaa yiri Ciziddiin bin Cabdi Salaam, maxaa yeelay ganaaxu wuu saamaynayaa qofka 
caqligiisu maqanyahay sida uu u saamaynayo qofka caqligiisu joogo ee waxgaradka ah 
iyo sida uu u saamaynayo xoolahaba maxaa yeelay haddii ay fiigaan oo la garaaco way 
joojinayaan fiigtaalnimada inkasta oo aanay caqli lahayn. 

  
.  يصرخ عليه يكف للزاجـر الطبيعـي  كذلك الذي نطق بالكفر يف حال الغيبة ملا يضرب أو        

على أن الويل ال يصدر منه كفر يف حال حضور عقله إال أن يسبق لسانه أو يغيب عقله، ألن                   
 فإن ذلك جيوز على الويلِّ لكـن ال  خبالف املعصية الكبرية أو الصغرية الويلَّ حمفوظ من الكفر

  .عليه بل يتوب عن قربٍيستمر 
Sidaa oo kale kii ku dhawaaqa kufri asiga oo ogaalkiisu maqanyahay kolka la uleeyo ama 
lagu qaylsho wuu ka joogsanayaa qofkaa caadiga ah ee reebaya. Inkasta oo waliga uusan 
ka soo yeerayn kufri kolka uu caqligiisu joogo haddii uusan ka dafin carrabku ama uusan 



caqligiisu tegin, maxaa yeelay waligu wuu ka dhowrsanyahay kufriga kaas oo ka duwan 
dambiyada kabaa'irta ah ama kuwa yaryar kuwaasi way ka dhici karaan qofka waliga ah 
hase ahaatee sidaa ku socon maayo ee dhawaanba wuu ka toobadkeenayaa. 

 

 كطلحـة بـن    قبل موته بقليل لكن ال ميوت إال وقد تابوقد حتصل من الويل معصية كبرية  
عبيد اهللا والزبري بن العوام رضي اهللا عنهما فإما خرجا على أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه                 

يقل ذين قاتلوه يف البصرة فذكَّر علي كال منهما حديثا، أما الزبري فقال له أمل               لبوقوفهما مع ا  
فقال نسيت، فذهب منصرفاً عن قتاله مث       " إنك لتقاتلن عليا وأنت ظامل له     "  لك رسول اهللا  

فقتله فتاب بتذكري علي له فلم ميت إال تائبا. حلقه يف طريقه رجل من جيش علي.  
Waxaa dhacda in waligu dambi wayn falo inta uusan dhiman wax yar ka hor, hase 
ahaatee  ma dhimanayo asiga oo aan towbad keenin sida Talxa bin Cubaydillaahi, iyo as-
Subayr bin al-Cawaam Eebbe ha ka raalli noqdee, waxay ka soo horjeesteen Amiirul 
Mu'miniin Cali Eebbe ha ka raalli noqdee, ayaga oo la saftay dadkii ku la dagaalay Basra, 
kolkaas baa Cali xusuusiyay labadoodaba xaddiis, kolkaas ayuu as-Subayr ku yiri: 
Miyaanuu Nabigii Ilaahay -nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee- kugu dhihin: 
"Adigu waxaad la dagaalidoontaa Cali adiga oo ka gardaran" kolkaas buu yiri: waan 
illoobay, kolkaas buu baxay asiga oo ka tegay dagaalkii, kadibna waxaa uga daba tegay 
waddada nin ka mid ah ciidankii Cali kolkaas buu dilay. Marka wuxuu ku towbad keenay 
xusuusintaas Cali xusuusiyay mana uusan dhiman asiga oo aan towbad keenin. 

  
فذهب منصرفا " من كنت مواله فعلي مواله " يقل رسول اهللا     وأما طلحة فقال له علي أمل     

فكـلٌ  .  عند ذكر علي له هذا احلـديث وهو أيضا تاب وندم. فضربه مروان بن احلكم فقتله 
وقد ذكر اإلمام أبو    .  بل احلديث الثاين متوتر    وكال احلديثني صحيح  . منهما ما مات إال تائبا    

 ا مع فور هلما ألجل البشارة اليت بشرمها رسول اهللا         احلسن األشعري أن طلحة والزبري مغ     
  . مثانية ءاخرين يف جملس واحد فهذا من اإلمام أيب احلسن األشعري إثبات أما أمثا

Talxana wuxuu Cali ku yiri: miyaanuu Nabigii Ilaahay -nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa 
ha ahaatee- dhihin:"Ninkii aan waligiisa ahay Calina waa waligiisa" kolkaas buu iska 
tegay markaas baa waxaa dilay Marwaan bin al-Xakam oo wuu dhintay. Asiguna sodoo 
kale wuu towbad keenay oo shallaayay kolkii Cali xaddiiskaa xusuusiyay. Marka mid 
kasta oo labadaa ka mid ah ma uusan dhiman asiga oo aan towbad keenin. Labada 
xaddiisna waa sax, taa daaye, xaddiiska labaad waa mutawaatir. Wuxuuna sheegay 
Imaam Abul Xasan al-Ashcari in Talxa iyo as-Subayr loo dambidhaafay bishaaradii 
awgeed uu ugu bishaareeyay Rasuulku -nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee- 
ayaga iyo siddeed kale oo isla meel joogay, marka taasi waa caddayn uu sugay Imaam 
Abul Xasan al-Ashcari in ay dambaabeen labadaasi. 



  
 من وقوفها يف    وكذلك قال يف حق عائشة ألجل أا مبشرة أيضا وكانت ندمت ندما شديدا            

 ملّا تذكر سريها إىل البصرة ووقوفَها مع املقاتلني لعلي تبكي بكـاء             املقاتلني لعلي حىت كانت   
وقال يف غريمها من مقاتلي علي من أهل        . وهذا متواتر أيضا  . شديدا يبتل من دموعها مخارها    

كما نقل  " جموز غفرانه والعفو عنه   "وقعة اجلمل ومن أهل صفني الذين قاتلوا مع معاوية عليا           
بن فورك عن أيب احلسن األشعري وهو أبو احلسن البـاهلي رضـي اهللا              ذلك اإلمام أبوبكر    

فهؤالء الثالثـة  .  وما يظن بعض اجلهلة من أن الويل ال يقع يف معصية فهو جهل فظيع              .عنهم
  .طلحة والزبري وعائشة من أكابر األولياء

Sidoo kale, wuxuu ka yiri Caa'isha, maxaa yeelay ayada waa loo bishaareeyay, waxayna 
ahayd mid aad uga shallaysay la jirsashada ay la jirsatay kuwii Cali la dagaalay, markaas 
bay kolkii taariikhdeeda ay basra ku la hayd la xuso iyo la jirsiga ay la jirsatay kuwii Cali 
la dagaalay way ooyijirtay ooyin aad u badan oo uu qoyijiray garbasaarkeedu. 
Arrinkaasina waa mutawaatir. Wuxuu ka yiri kuwa kale ee ka mid ahaa kuwii la dagaalay 
Cali ee kooxdii goobtii al-Jamal iyo kooxdii goobtii Sifiin ee Mucaawiyo  la saftay 
Calina la dagaalay "Waxaa bannaan in loo dambi dhaafo oo la cafiyo" sida uu ka soo 
sheegay al-Imaam Abuu Bakar ibn Fuurak abii al-Xasan al-Ashcari waana anuu al-Xasan 
al-Baahili Eebbe haka raalli noqdee dhammaantood. Waxa ay u malaynayaan qaar aqoon 
laawayaasha ka mid ah in waligu uusan ku dhacayn dambi waa jaahilnimo xun. Marka 
kuwaa saddexda ah ee Talxa iyo as-Subayr iyo Caa'isho waxay ka mid yihiin awliyada 
kuwa ugu waawayn. 

  
اتفق األصوليون على أن من نطق بكلمة الردة ـ أي الكفـر ـ    : اجلويين قال إمام احلرمني
تورية كفّر ظاهرا وباطنا وأقرهم على ذلك أي فال ينفعهم التأويـل البعيـد    وزعم أنه أضمر
  . ويقول قصدي برسول اهللا الصواعق"يلعن رسول اهللا" :كالذي يقول

Wuxuu Yiri Imaamul Xaramayn al-Juwayni: Waxay culumada caqiidadu isku raacday in 
qofkii ku dhawaaqa erayga riddada ah –oo kufriga ah- ee sheegta in uu ka wado 
maldahaad waa la kufrinayaa kor iyo hoosba waana lagu sugayaa taas, waxna ku tari 
maayo ta'wiilka fog sida midkii dhahaya: "Nacalad baa ku taal Rasuulka Ilaahay" eel eh 
waxaan uga jeedaa Rasuulka Ilaahay biriqda. 

 
 

اهلجـري   وقد عد كثري من الفقهاء كالفقيه احلنفي بدر الرشيد وهو قريب من القرن الثامن             



ثبت عن أحد  أشياء كثرية فينبغي اإلطالع عليها فإن من مل يعرف الشر يقع فيه فليحذر، فقد
تسلم، من قبل أن  يا لسان قل خريا تغنم، واسكت عن شر: الصحابة أنه أخذ لسانه وخاطبه

 1"خطايا ابن ءادم من لـسانه  أكثر: "عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولتندم، إين مس
  .ومن هذه اخلطايا الكفر والكبائر

Waxayna tirsheen qaar badan oo ka mid ah fuqahada sida faqiihii xanafiga ahaa Badri ar-
Rashiid -wuxuuna ku dhawaa qarnigii siddeedaad ee hijriyada- waxyaabo badan, kolka 
waxaa habboon in la akhriyo, maxaa yeelay qofkii aan sharta aqoonsan wuu ku dhacayaa 
ee halaga digtoonaado, waxaana ka sugnaaday mid ka mid ah asaxaabta in uu carrabkiisa 
qabtay oo la hadlay: Carrabow khayr dheh aad guulaysatide, shartana ka aamus aad 
nabad gashide, inta aadan shallayn, anigu waxaan maqlay Rasuulkii Ilaahay –nabadgelyo 
iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee- oo leh:"Gafafka aadanaha badankoodu waxay ka 
yimaadaan carrabkooda" [waxaa ku soo weriyay ad-Dabaraani sanad saxiix ah wuxuuna 
ka mid yahay xaddiiskii Cabdullaahi bin Mascuud]. 

  
 

بالكلمة ما يتبني فيها يهوي      إن العبد ليتكلم  "ويف حديث ءاخر للرسول صلى اهللا عليه وسلم         
  .البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة رواه" ا يف النار أبعد مما بني املشرق واملغرب

Xaddiis kalena oo nabiga laga soo weriyay –nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee- 
ayah leh: "Addoonku waxaa laga yaabaa in uu ku hadlo eray oo aanuu ka fiirsanayn uuna 
kula dhacayo naarta in ka fog inta u dhaxaysa bariga iyo galbeedka" waxaa weriyay al-
Bukhaari iyo Muslim wuxuuna ka mid yahay xaddiiskii Abii Hurayra. 

 
  فائدة مهمة
إحدى أنواع هذه الكفريات هو أن حتبط أعماله الصاحلة وحسناته مجيعها، فال  حكم من يأيت

  .ذرة من حسنة كان سبق له أن عملها من صدقة أو حج أو صيام أو صالة وحنوها حتسب له
Faa'iido muhiim ah 
Xukunka qofkii la yimaada mid ka mid ah waxyaabahaa kufriga ah waa in ay burayaan 
falalkiisa wanaagsan iyo dhammaan xasanaadkiisa oo dhan, markaa loo xisaabi maayo 
wax yar oo xasanaadkiisi ka mid ah kaas oo ah kuwii uu horey u sameeyay ee saddaqo 
ahaa ama xaj ama soon ama salad iwm. 

                                                   
  .رواه الطرباين بإسناد صحيح من حديث عبد اهللا بن مسعود  1



 
ومن يكْفُر بِاِإلميان : وم ا بعد جتديد إميانه قال تعاىلحتسب له احلسنات اجلديدة اليت يق إمنا

لُهمبِطَ عح فَقَد] 5:املائدة.[  
Laakiin waxaa loo xisaabinayaa xasanaadka cusub ee uu falay kadib markii uu 
iimaankiisa cusboonaysiiyay, Eebbe wuxuu yiri: qofkii iimaanka ku kufriya hubaal 
waxaa buray falkiisii 

 
جيدد إميانه بقوله أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول   أستغفر اهللا قبل أن:وإذا قال

اهللا وهو على حالته هذه فال يزيده قوله أستغفر اهللا إال إمثا وكفرا، ألنـه يكـذب قـول اهللا      
 لِ اللَّه ثُم ماتوا وهم كُفَّار فَلَن يغفـر اللَّـه لَهـم           إِنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِي     :تعاىل

إِنَّ الَّذين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولَا ليهـديهم            : ، وقوله تعاىل  ]34:حممد[
  ].169:النساء [طَرِيقًا

Haddii uu yiraahdo "Eebbow ii dambi dhaaf" inta uusan cusboonaysiin iimaankiisa asiga 
oo dhahaya "waxaan ka markhaati kacayaa in aanan Ilaah jirin aan Ilaahay ahayn, iyo 
waxaan ka markhaati ahay in Muxammad rasuulkii Eebbe yahay, asiga oo sidaa ah, ku 
kordhin maayo hadalkiisa "Ilaahow ii dambi dhaaf ah" wax aan dambi ahayn iyo 
kufrinimo, maxaa yeelay wuxuu beeninayaa weedhii Eebbe kor ahaayee: Kuwa 
gaaloobay ee ka leexshay dadka jidka Eebbe ee kadibna dhintay ayaga oo kufaar ah u 
dambidhaafi maayo Eebbe [Muxamad:34]. Iyo qowlkiisa kor ahaayee: Kuwa 
gaaloobay ee dulmiyay Eebbe ma ahaanin mid u dambidhaafa ama mid ku toosiya 
waddada [an-Nisaa':169]. 
 

 عبد املطلب خـري  أتى رسولَ اهللا رجلٌ فقال يا حممد   : روى ابن حبان عن عمران بن احلصني      
لقومه منك كان يطعمهم الكبد والسناماهللا مـا شـاء اهللا ـ     فقال رسول . هم وأنت تنحر

قل اللهم قين شر نفسي واعزم : " ، قالما أقول: ينصرف قال معناه رد عليه ـ  فلما أراد أن 
فانطلق الرجل ومل يكن أسلم، مث قال لرسول اهللا إين أتيتـك فقلـت    "يل على أرشد أمري

اللهم قين شر نفسي واعزم يل على أرشد أمري، فمـا أقـول اآلن حـني                 قل: علمين فقلت 
اللهم قين شر نفسي واعزم يل على أرشد أمري اللهم اغفر يل ما أسررت  قل: "أسلمت قال

  ".أخطأت وما عمدت وما جهلت وما أعلنت وما
  



Waxaa soo weriyay Ibn Xibbaan can Cimraan bin al-Xasiin: waxaa u yimid rasuulka 
Ilaahay nin, kolkaas buu yiri: Muxamadow Cabdulmuddalib ayaa tolkiisa kaaga roonaa, 
wuxuu quudinjiray beer iyo kurus adiguna waa biraynaysaa. Kolkaas baa nabigii Ilaahay 
yiri: Maashaa allaah – asiga oo ugu jawaabaya- kolkii uu doonay (ninkii) in uu iska tago 
ayuu yiri: Maxaan dhahaa? Kolkaas buu yiri (Nabigu) dheh: "Eebbow iga kori sharta 
naftayda oo igu toosi arrinkayga kii u roon" kolkaas baa ninkii baxay mana uusan 
Islaamin, kolkaas buu ku yiri rasuulkii Ilaahay hadana:  "Anigu waan kuu imid, 
waxaanna ku dhahay wax I bar, kolkaas baad tiri: "Waxaad dhahdaa Eebbow iga kori 
sharta naftayda oo igu toosi arrinkayga kii u roon" kolka hadda maxaan dhahaa marka 
aan islaamay? wuxuu yiri: "waxaad dhahdaa: Eebbow iga kori sharta naftayda oo igu 
toosi arrinkayga kii u roon, Eebbow ii dhambi dhaaf wixii aan qarsaday iyo wixii aan 
qayaxay iyo wixii aan gafay iyo wixii aan u kasay iyo wixii aan ka jaahil ahaa". 

  
أن ينفسخ نكاح زوجته أي عقد الزواج الشرعي فتكون العالقة بينهما بعد  ومن أحكام الردة
 .شرعية فجماعه هلا زىن، وال فرق بني أن يكفر الزوج وبني أن تكفر الزوجة كفره عالقة غري

Waxaa  ka mid ah axkaamta riddada in nikaaxa naagtiisu furmo oo ah heshiiskii guurka 
ee sharciga ahaa, kolkaas baa xiriirka ka dhaxeeya labadooda kadib markii uu kufriyay 
noqonaysaa xiriir aan sharci ahayn, lakulanka uu la kulmana dhillaysi buu noqonayaa, 
waxna uma dhaxeeyaan in ninku kufriyo iyo in ay naagtu kufriso. 
 

 
 

إىل تقسيم الكفر لزعود دةيادة فائ  
  .إما تشبيه، أو تكذيب، أو تعطيل: أبواب واعلم أن الكفر ثالثة

  
الفناء أو اجلسم أو اللـون أو   أي تشبيه اهللا خبلقه كمن يصفه باحلدوث أو: أحدمها التشبيه

فليس معناه مجيل الشكل " اهللا مجيل إن"الشكل أو الكمية أي مقدار، أما ما ورد يف احلديث 
  . الصفات أو حمسنوإمنا معناه مجيل

  
Faahfaahin ku saabsan qaybaha kufriga 
Waxaad ogaataa in kufrigu saddex qaybood yahay: Ekeysiin (tashbiih), ama beenin ama 
inkirid (tacdiil). 

 
Midka 1aad waa ekaysiinya: oo ah Eebbe oo loo ekaysiiyo uunkiisa sida qofkii ku 
asteeya in uu wax soo derriyay yahay ama uu dhammaanayo ama jismi ama midab ama 



qaab ama mug oo ah beeg, hase ahaatee arrinka xaddiiska ku soo arooray  ee ah "Eebbe 
wuu qurxoonyahay" loogama jeedo qaabkiisa ayaa qurxoon ee waxaa laga wadaa 
astaamihiisa ayaa wanaagsan ama waa wanaajiye. 

  
 أي تكذيب ما ورد يف القرءان الكرمي أو ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه: التكذيب ثانيها

أن  وسلم على وجه ثابت وكان مما علم من الدين بالضرورة كاعتقاد فناء اجلنة والنـار، أو 
معـا أو   اجلنة لذّات غري حسية، وأن النار ءاالم معنوية، أو إنكار بعث األجـساد واألرواح 

اخلمر وغري ذلك  جوب الصالة أو الصيام أو الزكاة، أو اعتقاد حترمي الطالق أو حتليلإنكار و
  .مما ثبت بالقطع وظهر بني املسلمني

Kan 2aad waa beeninta: oo ah beeninta wixii ku soo arooray Qur'aanka Kariimka ah ama 
wixii uu la yimid rasuulku nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee ee sugnaaday oo 
ka mid ah wax la ogaaday in ay ka mid yihiin lagama maarmaanka diinka sida ictiqaadka 
ah in jannada iyo naartu dhammaanayaan, ama in jannadu ay raaxo aan la darrmayn 
tahay, ama naartu tahay xanuun nafsi ah tahay 

 
 

يعتقد بوجوب الصالة عليه مثال لكنه ال يصلي فإنه يكون عاصيا ال كـافرا   نوهذا خبالف م
  .وجوا عليه كمن يعتقد عدم

Kaasi wuu ka duwanyahay qofkii aaminsan in salaaddu ku waajib tahay laakiin aanan 
tukanayn, kolka kaasi waa caasi ee kaafir ma aha sida qofka aaminsan in aanay ku 
waajibin salaaddu korkiisa. 

 
 .أي نفي وجود اهللا وهو أشد الكفر: ثالثها التعطيل

 .تعاىل خبلقه التكفري قطعا وحكم من يشبه اهللا
مهما تصورت ببالك فاهللا خبـالف      : "والسبيل إىل صرف التشبيه اتباع هذه القاعدة القاطعة       

ـ  وهي جممع عليها عند أهل احلق، وهي مأخوذة من" ذلك لَـيس كَمثْلـه   : ه تعـاىل قول
  .]11: الشورى[شيء

Tan saddexaad: waa inkiryada, oo ah inkiridda jiritaanka Eebbe waana kufriga kan ugu 
daran.  Xukunka qofkii Ilaahay ekaan u yeelayana waa in la kufriyo shaki la'aan. 
Sida ekeysiinta (tashbiiha) looga taagsankarana waa qaacidadan: "Inkasta oo aad malayso 
Eebbe wuu ka duwanyahay maladaada" waana qaacido la isku raacsanyahay sida ahlul 



xaqu qabaan, waxaana laga soo qaatay qowlkii Ilaahay: Wax Ekaankiisa ahi ma 
jiraan  [as-shuuraa:11]. 

 
  ):شعر البسيط( ومالحظة ما روي عن الصديق
  والبحث عن ذاته كفر وإشراك    العجز عن درك اإلدراك إدراك 

ومعرفتنا حنن باهللا ليست على سـبيل   .اهللا تعاىل وقول بعضهم ال يعرف اهللا على احلقيقة إال
وترتيهه عما يستحيل عليـه تعـاىل        .كوجوب القدم له   اإلحاطة بل معرفة ما جيب هللا تعاىل      

  .حقه تعاىل كخلق شيء وتركه وما جيوز يفكاستحالة الشريك له 
  ."غاية املعرفة باهللا اإليقان بوجوده تعاىل بال كيفية وال مكان: " اإلمام الرفاعي قال 

Iyo in loo fiiro lahaado wixii laga soo weriyay runlowgii (gabay): 
 
Ka caajisidda haleelidda ogaalka waa ogaal 
  Baarbaarista daatada Eebbana waa kufri iyo wadaajin 
 
Iyo hadalka ay dhaheen dadka qaar: Eebbe xaqiiqadiisa ma oga cid aan Eebbe ahayn kor 
ahaayee. Aqoonteenna annaga Eebbe ku saabsan ma aha mid koobaysa ee waa aqoon ku 
saabsan waxayaabaha Eebbe u waajibaaya kor ahaayee, sida waajibidda horrayntiisa oo 
kale. Iyo ka nasahiddiisa waxyaabah ka mustaxiilka ah kor ahaayee, sida in uu shirko 
lahaado iyo waxyaabaha ku bannaan xaqiisa kor ahaayee sida uumidda iyo iska 
dhaafiddeeda. 
Wuxuu yiri Imaam ar-Rufaaci: "Danta laga leeyahay aqoonsiga Eebbe waa in la hubsado 
jiritaankiisa kor ahaayee qaab la'aan iyo meel la'aan". 

   
  فائدة

 . وليس لوجوده ءاخـر ليس لوجوده أولٌ أزيل) أي اهللا (إنه  : قال الغزايل يف إحياء علوم الدين     
ف مـن  مناسبة احلوادث وإنه ليس جبسم مؤل وإنه ليس جبوهر يتحيز بل يتعاىل ويتقدس عن

جلاز أن تعتقد األلوهية للشمس والقمـر أو        جواهر، ولو جاز أن يعتقد أن صانع العامل جسم        
 ه خالقَ شيئا وال يشبهه شيء وأىنّ يشبه املخلوق        ال يشبه  لشيء ءاخر من أقسام األجسام فإذاً     

  .هر مصور واملصورهدقَم ردقَواملُ
Faa'iido: 
Wuxuu ku yiri al-Gazali "Ixyaa Culuum ad-Diin" waa soo jireen "Eebbe" jiritaankiisu 
billow ma laha jiritaankiisuna dhammaad malaha. Mana aha jowhar meelaysan taa daaye 
wuu ka sarreeyaa wuuna ka dhowrsanyahay in uu u ekaado dhacdooyinka, mana aha 
jismi ka kooban jowharado, haddii ay bannaanlahayd in la rumaysto in caalamka kii 



sameeyay uu jismi yahay waxaa bannaanaan lahaa in loo rumeeyo Ilaahnimo qorraxda 
iyo bisha ama waxyaabo kale oo ka mid ah qaybaha jismiyaalka, kolka uma eka waxba, 
wax asiga u egna ma jiraan, sidee ugu ekaanayaa lal uumuhu uumihiisa, kan la 
qadderayna kii qadderay, kii la sawirayna kii sawiray. 

  
عاب السلف كالم املبتدعة يف االعتقاد كاملـشبهة  الذي عابه العلماء وإمنا  فليس هذا الكالم

 والـصحابةُ، الـذين     اليت شذت عما كان عليه الرسولُ        واملعتزلة واخلوارج وسائر الفرق   
 بذلك يف حديثه الصحيح الثابث الـذي  قوا إىل اثنتني وسبعني فرقة كما أخرب الرسول         افتر

افترقت اليهود إحدى وسـبعني      : قال رسول اهللا     :رواه ابن حبان بإسناده إىل معاوية قال      
 على اثنتني وسبعني فرقة وستفترق أميت إىل ثالثة وسبعني فرقة كلهم             وافترقت النصارى  فرقة

وأما علم الكالم الذي يشتغلون به      . - أي السواد األعظم   – وهي اجلماعة    واحدةيف النار إال    
 كأيب حنيفة فإن  أهل السنة من األشاعرة واملاتريدية فقد عمل به من قَبل األشعري واملاتريدي  

أتقنا ذاك قبل هذا، أي أتقنا     : له مخس رسائل يف ذلك واإلمام الشافعي كان يتقنه حىت إنه قال           
  .الم قبل الفقهعلم الك

Marka kan ma aha kalaamka ay caayeen culumadu, ee waxay salafku caayeen hadalka ay 
mubtadicadu ka dheheen caqiidada sida tashbiiha iyo Muctasilada iyo Khawaarijta iyo 
dhammaan kooxaha kale ee ka baxay wixii uu ku sugnaayeen Nabigu –nabadgelyo iyo 
naxariisi korkiisa ha ahaatee- iyo asaxaabtu, kooxahaas oo u qaybsamay 72 kooxood sidii 
uu Rasuulku inoo sheegay –nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee- xaddiiskiisii 
saxiixa ahaa ee sugnaa kaas oo uu soo weriyay Ibn Xibbaan oo sanadkiisa cusjiyay 
Mucaawiyo, wuxuu yiri: wuxuu yiri rasuulkii Ilaahay –nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa 
ha ahaatee- Waxay u qaybsantay yahuudi kow iyo toddobaatan kooxood, Nasaaraduna 
waxay u qaybsantay laba iyo toddobaatan kooxood, ummaddayduna waxay u qaybsami 
doontaa saddex iyo toddobaatan kooxood, dhammaantood waa reera naareed intaan mid 
ka ahayn, taas oo ah jamaacada – oo ah badankooda-. 
Cilmul-kalaamka ay ahlusunnadu adeegsanayaanna, oo ah Ashcariyada iyo 
Maaturiidiyada, waxaa la adeegsanjiray Ashcari iyo Maaturiidi ka hor sida Abii Xaniifa 
wuxuu leeyahay shan qoraal oo arrinkaas ku saabsan, iyo Imaam Shaafici oo aad u bartay 
oo dhahay: "waxaan kaas baranay, midkan ka hor" wuxuu ka wadaa cilmul-kalaamka 
ayaan barannay fiqhiga intaanan baran. 

  
  
  



  الوقاية من النار
 قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً وقُودها الناس والْحجـارةُ  يا أَيها الَّذين ءامنوا: قال اهللا تعاىل 

مهرا أَمم ونَ اللَّهصعال ي اددالظٌ شكَةٌ غالئا مهلَيونَ  عرمـؤا يلُونَ مفْعيو ] 6:التحـرمي[ 
املؤمنني أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار اليت وقودها النـاس   وجاء يف تفسري اآلية أن اهللا يأمر

الدينية، وتعليم أهليهم ذلك، أي معرفة ما فرض اهللا فعله أو اجتنابـه   واحلجارة بتعلم األمور
  .واحملرمات وذلك كي ال يقع يف التشبيه والتمثيل والكفر والضالل أي الواجبات

Ka badbaadidda naarta 
Eebbe kor ahaayee wuxuu yiri: Kuwii rumeeyayow ka koriya naftiina iyo qaraabadiinna 
naar shidaalkeedu yahay dad iyo dhagaxyo waxaa kor jooga malaa'ik adag oo xooggan, 
ma caasiyaan Eebbe wuxuu faray, waxayna falaan wixii la faro [at-taxriim: 6]. 
Waxaa ku soo arooray tafsiirka aayaddan in Eebbe faray mu'miniinta in ay ka 
badbaadshaan naftooda iyo qaraabadooda naarta taas oo shidaalkeedu yahay dad iyo 
dhagaxyo ayaga oo baranaya arrimaha diinta, dadka qaraabadooda ahna baraya, taas oo 
ah barashada waxyaabihii uu Eebbe ku waajibshay faliddooda ama ka dhowrsashadooda 
kuwaas oo ah waajibaadka iyo waxyaabaha xaaraanta ah, taasina waa si uusan ugu dhicin 
ekaysiinta (tashbiiha) iyo tusmaynta (tam-thiilka) iyo kufriga iyo lunsanaanta. 

 
ألنه يعبد شيئا ختيله وتومهه يف خميلته        به اهللا تعاىل بشيء ما مل تصح عبادته،       ذلك ألنه من يش    

  ."العبادة إال بعد معرفة املعبود ال تصح: "وأوهامه، قال اإلمام الغزايل
Maxaa yeelay qofkii u ekaysiiya Eebbe kor ahaayee wax kale, cibaadadiisu ma 
ansaxayso, maxaa yeelay wuxuu caabudayaa wax uu maleeyay oo ku sawirtay 
maskaxdiisa iyo maladiisa, wuxuu yiri al-Imaam al-Ghazali: "Ma ansaxayso cibaadadu 
inta aadan aqoonsan macbuudka". 

  
 ما جاء يف بدء اخللق

كان اهللا ومل يكن شيء غريه وكان عرشه على : "سئل عن بدء األمر عندما قال رسول اهللا    
أجاب الرسول  .رواه البخاري" الذكر كل شيء، مث خلق السموات واألرض اء، وكتب يفامل
  أخرى ففي  وال أزيل سواه، وبعبارة) أي أزيل(على هذا السؤال بأن اهللا ال بداية لوجوده

  .العدم إىل الوجود األزل مل يكن إال اهللا تعاىل، واهللا تعاىل خالق كل شيء، أي خمرجه من
  .أنه أخرج مجيع املوجودات من العدم إىل الوجود ل شيءومعىن خلق ك

 



Wixii ku soo arooray billowgii uunka 
Wuxuu yiri Rasuulku – nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee – kolkii wax laga 
waydiiyay billowgii uunka: "Eebbe wuu ahaaday, wax aan asiga ahaynna ma jirin, 
carshigiisuna wuxuu ahaa biyaha dushooda, wuxuuna looxa wax kasta, kadibna wuxuu 
abuuray samooyinka iyo dhulka" waxaa weriyay al-Bukhaari. Kolka wuxuu Rasuulku – 
nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee – uga jawaabay su'aashaas in aanan Eebbe 
jiritaankiisu aanay billow lahayn oo uu soo jireen yahay, wax aan asiga ahayn oo soo 
jireen ahana ma jiraan, ujeedaduna waa in aanay cid aan Eebbe kor ahaayee ahayn oo soo 
jiraan ah jirin, Eebbana kor ahaayee asiga ayaa wax kasta uumay, oo ah in uu soo saaray 
ayaga oo aan jirin. Wax walba asiga ayaa abuurayna waxaa looga jeedaa in uu ka soo 
saaray uunka oo dhan jiritaan la'aan oo u soo saaray jiritaanka. 

  
 اية لوجوده،  ال ميوت، ألنه ال واهللا تعاىل حي)أي أبدي(د جِ، فال يطرأ عليه العدم إذ لو و

  ).أي األزليةُ(دم  القعدم الستحال عليه بعد
التكفري قطعا ألنه نسب إىل اهللا تعاىل العدم " فمن خلق اهللا اهللا خلق اخللق: "وحكم من يقول

أي ال (ذلك إال يف احلوادث أي املخلوقات، فاهللا تعاىل واجب الوجود  قبل الوجود، وال يقال
 بإجياده تعاىل، وكلُ    ، فليس وجوده كوجودنا احلادث ألن وجودنا      )العقل عدمه  يـتصور يف 
بـالنظر  ) أي ميكن عقال وجوده بعد عدم وإعدامه بعد وجوده(اهللا جائز الوجود  ما سوى

  .يف حكم العقل لذاته
Eebbana kor ahaayee waa mid nool dhimana maayo, maxaa yeelay jiritaankiisu 
dhammaad malaha, oo looga jeedo in uu siijireen, kolka dhiman maayo, maxaa yeelay 
haddii la heli lahaa jiritaan la'aan kadib waxaan suurtagal noqdeen mid horreeyay, oo 
looga jeedo in uu soojireen ahaa. 
Xukunka qofkii leh: "Eebbe wuxuu abuuray uunka, ee yaa Eebbe abuuray?" waa in la 
kufrinayo shaki la'aan maxaa yeelay wuxuu u saarshay Eebbe kor ahaayee jiritaan la'aan 
jiritaanka ka hor, taasna laguma yiraahdo wax aan ahayn dhacdooyinka oo ah uunka, 
kolka Eebbe kor ahaayee jiritaankiisu waa waajib, taas oo ah in aanay caqligal ahayn 
jiritaan la'aantiisu, kolka jiritaankiisu ma aha sida jiritaankeenna dhacdada ah, maxaa 
yeelay jiritaankeennu wuxuu ku ahaaday abuuristiisa kor ahaayee, wax kasta oo Eebbe 
aan ahaynna jiritaankiisu waa bannaanyahay (jaa'is), taas oo ah in ay caqliga suurtagal ku 
yahay jiritaankiisu jiritaan la'aan kadib, iyo jiritaan la'aantiisa jiritaankiisa kadib, kolka 
laf ahaantiisa loo eego sida uu garaadku u xukminayo. 

  
   

  
  



 :واعلم أن أقسام املوجود ثالثة
 .أزيل أبدي وهو اهللا تعاىل فقط أي ال بداية وال اية لوجوده :األول

هناك شيئا أزليا سوى اهللا التكفري قطعا ولـذلك كفـرت الفالسـفة     وحكم من يقول إن
  .العامل قدمي أزيل ألن األزلية ال تصح إال هللا تعاىل فقط باعتقادهم السفيه أن

Waxaad ogaataa in qaybaha jiritaanku saddex u qaybsamaan: 
Kan 1aad: Mid soojireen siijireena ah waana Eebbe oo kaliya, taas oo ah in aanan 
jiritaankiisu billow iyo dhammaad toona lahayn. Xukunka qofkii dhahaya waxaa jira wax 
soojireen ah oo aan Eebbe ahayn waa in la kufriyo hubaal, sidaa darteed way ku 
kufriyeen falaasifadu ictiqaadkooda dabaalnimada ah ee ah in caalamku soojireen yahay, 
maxaa yeelay soojireennimadu ka suurta geli mayso cid aan ahayn Eebbe  oo kaliya. 

 
أزيل أي أنه له بداية وال اية له وهو اجلنة والنار فهما خملوقتـان أي هلمـا    أبدي ال: والثاين
بقاءمها، أما من  إال انه ال اية هلما أي أبديتان فال يطرأ عليهما خراب أو فناء ملشيئة اهللا بداية

  .حيث ذاما فيجوز عليهما الفناء عقال
Kan 2aad: Waa siijireen (abadi) aan soojireenna (qadiim, azali) ahayn, taas oo ah in uu 
billow leeyahay laakiin uusan dhammaad lahayn waana jannada iyo naarta labadaba waa 
la uumay taas oo ah in ay billow leeyihiin hase ahaatee aanay dhammaad lahayn, marka 
waa siijireen aanan baaba'ayn ama dhamaanayn maxaa yeelay Eebbe ayaa doonay in ay 
raagaan, hase ahaatee, ayagu laf ahaantoodu waxaa ku bannaan in ay baaba'aan caqli 
ahaan. 

 
وهو كل ما يف هذه الدنيا من السموات  ال أزيل وال أبدي أي أن له بداية وله اية: والثالث 

  .من انس وجن ومالئكة السبع واألرض فال بد من فنائهما وفناء ما فيهما
Kan 3aad: Soojireenna (qadiim, azali) ma aha siijireenna (abadi)  ma aha, taas oo ah in 
uu billow leeyahay dhammaadna uu leeyahay, waana dhammaan inta caalamkan ku nool 
oo  ay ka mid yihiin samooyinka toddobada ah iyo dhulka marka waxaa lagama 
maarmaan ah in ay dhammaadaan waxa ku dhexjirana waa in ay dhamaadaan ee ah dad 
iyo jinni iyo malaa'ik. 

 
  :العلماء على ذكر أن احلكم العقلي ينقسم إىل ثالثة جرت عادةواعلم أنه  

 .ما ال يتصور عدمـه وهـو اهللا وصـفاته         : الواجب: الوجوب واالستحالة واجلواز، وقالوا   
 .عنه باملمتنع ما ال يتصور يف العقل وجوده، وقد يعربون: واملستحيل 



 . بالواجب الوجوديتصور يف العقل وجوده وعدمه ولذلك يصفون اهللا ما: واجلائز 
 
Waxaa kale oo aad ogaataa in ay culumadu caado ka dhigteen in ay xukunka caqliga ah u 
qaybshaan saddex qaybood: waajibnimo (waajib), iyo mustaxiil, iyo bannaanaasho 
(jaa'is), kolkaas bay dhaheen:  
Waajibku: waa wixii aanay caqliga geli karin la'aantoodu. Waana Eebbe iyo 
Sifooyinkiisa.  
Mustaxiilkuna: waa wax aanan jiritaankoodu caqliga geli karin, waxayna ku 
magacaabaan mararka qaar midka "reebban". 
Jaa'iskuna: Waa wixii jiritaankooda iyo la'aantooda labadaba caqligal yihiin, sidaa 
darteed, waxay Eebbe ku sifeeyeen in uu yahay mid jiritaankiisu waajib yahay. 

 
  قدم اهللا ليس زمانيا

وقبل الظلمات وقبل النور، فهو تعاىل ليس من قبيـل   اهللا تعاىل كان قبل الزمان وقبل املكان،
والكواكب والنبات واإلنسان، وليس من قبيل العامل اللطيف  العامل الكثيف كاألرض واحلجر

 . مجيـع املخلوقـات  واجلن واملالئكة ملخالفته للحوادث، أي ملخالفته    كالنور والروح واهلواء  
الـرحيم  : أن معىن اللطيف الذي هو اسـم هللا       : أليس من أمسائه اللطيف؟ فاجلواب    : فإن قيل 
  .أو الذي احتجب عن األوهام فال تدركه بعباده

Soojireennimada Eebbe waqti ma aha 
Eebbe kor ahaayee, wuxuu jiray waqtiga iyo meesha ka hor, iyo gudcurka iyo ilayska ka 
hor, kolka asigu kor ahaayee ka mid ma aha caalamka cufan sida dhulka iyo dhagaxa iyo 
xiddigaha iyo dhirta iyo dadka, mana aha  caalamka fudud sida ilayska iyo ruuxa iyo 
hawada iyo jinniga iyo malaa'ikta maxaa yeelay wuu ka duwanyahay dhacdooyinka, taas 
oo ah in uu ka duwanyahay uunka oo dhan. Kolka haddii la yiraahdo, miyaanay 
magacyadiisa ka mid ahayn "al-ladiifu"? jawaabtu waa: in al-ladiif oo ah magac Eebbe 
looga jeedo: kan adoomihiisa u naxariista, ama kan ka qarsoon malooyinka oo aanay 
haleelayn. 

 
له، وال شبيه يف ذاته وال يف صفاته وال يف فعله ، ألنه لو كـان   فال نظري له تعاىل أي ال مثيل

 .بوجه من الوجوه كاحلجم واحلركة والسكون وحنو ذلك مل يكن خالقا هلا مماثال ملخلوقاته
Kolka wax filkiisa ah ma jiraan kor ahaayee, macnaha wax u dhigma ma jiraan, wax 
ekaankiisa ahna ma jiraan lafahaantiisa iyo astaamihiisa iyo falkiisa, maxaa yeelay haddii 
uu ahaan lahaa ekaanka uunkiisa qaabkii ay doonto ha ahaatee, sida beegga (xajm) iyo 
dhaqaaqa iyo nagaanta iwm waxaa ma ahaadeen mid uume ah. 



وألمهيـة   .هي قدمية أي أزلية حلوادث، وكذلك صفات اهللا تعاىلفاهللا مرته عن االتصاف با 
اهللا، أو شك، أو توقـف، فهـو    من قال حبدوث صفات: "هذا البحث قال اإلمام أبو حنيفة

  .، ذكره يف كتاب الوصية"كافر 
  .كفر ومن وصف اهللا مبعىن من معاين البشر فقد: وقال الطحاوي

Kolka Eebbe wuu ka dhowrsanyahay in uu ku astoobo dhacdooyinka, sidoo kale 
astaamaha Ilaahay kor ahaayee waa mid soojireen ah (qadiim, azali) macnaha waligeed 
jirtay. Arrinkan mudnaanta uu leeyahay dartiis ayaa Imaam Abuu Xafiifa ka yiri: "Qofkii 
yiraahda astaamaha Eebbe kor ahaayee waa wax dhacay (xaadith), ama ka shakiya, ama 
ka joogsada, waa kaafir"  wuxuu sidaa ku sheegay kitaabka "al-wasiyyah". 
Ad-daxaawi-na wuxuu yiri: "qofkii Eebbe ku asteeya macne ka mid ah macnayaasha 
aadanaha hubaal waxaa ah in uu kufriyay". 
 

  
  

  
  

  ترتيه اهللا عن املكان
  وتصحيح وجوده بال مكان عقال

In laga nazaho Eebbe meesha 
Iyo caqli ahaan sixidda jiritaankiisa meel la'aan  

 
حيتاج إىل مكان يقـوم   واهللا تعاىل غين عن العاملني أي مستغن عن كل ما سواه أزال وأبدا فال     

  .به أو شيء حيل به أو جهة
Eebbana kor ahaaye wuu ka deeqtoonyahay caalamiinta, macnaha wuu ka kaaftoonyahay 
wax kasta oo asiga ka soo hara waligeed iyo abadkeed, kolka uma baahna meel uu dego 
ama wax uu ku dego ama jiho. 
 

: ورىلـش ا [ شيٌء لَيس كَمثْله: يف ترتيه اهللا عن املكان واحليز واجلهة قوله تعاىل ويكفي
كان كذلك كان     فلو كان له مكان لكان له أمثال وأبعاد طول وعرض وعمق، ومن            ،]11

   .الدليل من القرءان حمدثا حمتاجا ملن حده ذا الطول وذا العرض وذا العمق، هذا



Waxaana ku filan ka nasahidda Eebbe laga nasahayo meesha iyo xaydaanka iyo jihada 
qowlkii Eebbe kor ahaayee: Wax ekaankiisa ah ma jiraan ash-shuuraa:11, kolka haddii 
uu "meel" lahaan lahaa wuxuu lahaan lahaa wax ekaankiisa ah,  iyo fogaansho ah 
dhererka iyo balladhka iyo qotodheeri, daliilkanna quraanka ayaa laga soo qaatay. 

 
باالسناد الصحيح أن رسـول اهللا       ديث فما رواه البخاري وابن اجلارود والبيهقي      أما من احل  

، ومعناه أن اهللا مل يزل موجـودا يف  "غريه كان اهللا ومل يكن شيء: "صلى اهللا عليه وسلم قال
أرض وال مساء وال كرسي وال عرش وال إنس وال  األزل ليس معه غريه ال ماء وال هواء وال

جهات، فهو تعاىل موجود قبل املكان بال مكـان    زمان وال مكان والجن وال مالئكة وال
 .احلديث املذكور فليس حباجة إليه، وهذا ما يستفاد من

Xadiiskana waxaa u daliil ah kan uu soo weriyay al-Bukhaari iyo Ibn al-Jaaruud iyo al-
Bayhaqi oo sanadkiisu saxiix yahay in Rasuulku nnk uu yiri: "Eebbe wuu jiray ayada oo 
wax aan siga ahayn aanay jirin", macnihiisuna waa in uu Eebbe waligiis jiray billowgii 
hore wax kalena lama jirin ama biyo ha ahaadeen ama dabayl ama dhul ama cir ama kursi 
ama carshi ama dad ama jinni ama malaa'ik ama goor ama meel ama aagag "jihooyin", 
kolka Eebbe kor ahaayee wuxuu jiray "meesha" ka hor "meel la'aan" kolka uma baahna 
"meel" taasna waxaa laga fahmayaa xaddiiskii la soo sheegay. 

 

أصحابنا يف نفي املكان عنه بقـول        استدل بعض : "وقال البيهقي يف كتابه األمساء والصفات     
، "شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أنت الظاهر فليس فوقك: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهذا احلديث فيه الرد أيضا  .اهـ" مكان وإذا مل يكن فوقه شيء وال دونه شيء مل يكن يف
  .اجلهة يف حقه تعاىلعلى القائلني ب

Wuxuu ku yiri al-Bayhaqi kitaabkiisa al-Asmaa' wassifaat: "Waxay soo daliilsadeen qaar 
asaxaabteenna ka mid ah si ay Eebbe  "meesha" uga fogeeyaan, qowlkii nabiga nnk: 
"Adiga ayaa muuqda "daahir ah" waxna kaama sarreeyaan, adiga ayaana qarsoon 
"baadin" waxna kaama sokeeyaan" kolka haddii aan wax ka sarreeya jirin wax ka 
sarreeyana jirin "meel" kuma ahaanin" sidaa ayuu yiri. Xaddiiskanna wuxuu reddinayaa 
kuwa leh Eebbe kor ahaayee jiho ayuu leeyahay. 

 
رواه أبـو  " وال مكان وهو اآلن على ما عليه كـان كان اهللا   : "اهللا عنه  وقد قال علي رضي    

  .البغدادي منصور
 
 



بل على ما يقتضيه العقل الصحيح السليم الذي هو شـاهد   وليس حمور االعتقاد على الوهم 
  .إىل من حده بذلك احلد فال يكون إهلا للشرع، وذلك أن احملدود حمتاج

Wuxuu yiri Cali Allaah ha ka raalli noqdee: "Eebbe wuxuu jiray ayada oo aanan meel 
jirin, Ilaahayna hadda waa sidii uu markii horeba ahaa" waxaa soo weriyay abuu 
Mansuur al-Baqdaadi. Ictiqaadkuna malo kuma dhisna ee waa wixii caqliga saxan ee 
caafimaadka qaba goynayo kaas oo markhaati u ah Sharciga, taasina waa in maxduud 
wixii ah ay u baahanyihiin wixii ku xaddiday xadkaas kolkaa Ilaah noqon maayo. 

   
 

األماكن واجلهـات فكـذلك يـصح     فكما صح وجود اهللا تعاىل بال مكان وجهة قبل خلق
نفيا لوجوده تعاىل كما زعمـت   وجوده بعد خلق األماكن بال مكان وجهة، وهذا ال يكون
  .املشبهة والوهابية وهم الدعاة إىل التجسيم يف هذا العصر

Kolka sida jiritaanka Eebbe kor ahaayee u saxnaaday meel la'aan iyo aag (jiho) la'aan 
intaan la uumin meelaha iyo aagagga (jihooyinka), sidaas oo kale ayuu u saxnaanayaa 
jiritaankiisu uumista meelaha kadib, meel la'aan iyo jiho la'aan, taasina noqon mayso 
diidmada jiritaankiisa kor ahaayee, sida ay ku andacootay mushabihada iyo wahaabiyada 
waana kuwa ugu yeeraya dadka tajsiimka casrigaan. 

  
التكفري إذا كان يفهـم  " األماكن إن اهللا تعاىل يف كل مكان أو يف مجيع" :وحكم من يقول 

أما إذا كان يفهم من هذه العبارة أنه , األماكن من هذه العبارة أن اهللا بذاته منبث أو حال يف
وهذا قصد كثري ممن يلهج ـاتني  , شيء فال يكفر تعاىل مسيطر على كل شيء و عامل بكل

ألا ليست صادرة عن السلف بل عن املعتزلة , حال وجيب النهي عنهما على كل, الكلمتني
   .مث استعملها جهلة العوام

Xukunka qofkii leh: "Eebbe kor ahaayee meel kasta ayuu joogaa ama meelaha oo dhan" 
waa in la kufrinayo haddii oo weedhaas ka fahmayo in Ilaahay laftirkiisu ka soo baxay 
ama ku jiro meel, haddiise uu ka fahmayo weedhaas in Ilaahay kor ahaayee uu xukumo 
wax walba uuna ogyahay wax walba la kufrin maayo, waana taas midda ay uga jeedaan 
dadka badankooda ku hadlaya erayadaas, waxaana waajib ah in laga reebo waxyaabahaas 
sikasbata ha ahaatee, maxaa yeelay salafkii lagama keenin ee waxaa laga keenay 
muctasilada kadibna waxaa adeegsaday juhalada caamada. 

 
 



الدعاء للسماء ألا مهبط الرمحات والربكات وليس ألن اهللا موجود بذاته  ونرفع األيدي يف 
 كما أننا نستقبل الكعبة الشريفة يف الصالة ألن اهللا تعاىل أمرنا بذلك وليس ألن هلا، يف السماء

  .ميزة وخصوصية بسكىن اهللا فيها
 
 شيء كاهلواء أو كالنور ميأل مكانـا أو  تعاىل، أو يعتقد أن اهللا ويكفر من يعتقد التحيز هللا 

ويرد على املعتقدين أن اهللا متحيز يف جهة العلو ويقولـون لـذلك ترفـع     غرفة أو مسجدا،
األيدي عند الدعاء مبا ثبت عن الرسول أنه استسقي أي طلب املطر وجعل بطـن كفيـه إىل    

ىل السماء، ولو كـان اهللا       ى املصلي أن يرفع رأسه إ      األرض وظاهرمها إىل السماء وبأنه      
متحيزا يف جهة العلو كما تظن املشبهة ما انا عن رفع أبصارنا يف الصالة إىل السماء، وبأنه                 

        يف التحيات وحينيها قليال فلو كان األمر كما       " إال اهللا " كان يرفع إصبعه املسبحة عند قول
  .ابت حديثا عند احملدثنيتقول املشبهة ما كان حينيها بل يرفعها إىل السماء وكل هذا ث

سمى املساجد بيوت اهللا ال ألن اهللا يسكنها بل ألا أماكن           نو! فماذا تفعل املشبهة والوهابية؟   
 ويقال يف العرش إنه جرم أعده اهللا ليطوف به املالئكة كما يطـوف      ،معدة لذكر اهللا وعبادته   
إن كـان  ) لوب أوليائهاهللا يسكن ق: (وكذلك يكفر من يقول .بالكعبة املؤمنون يف األرض

 .يفهم احللول
 

باملعراج وصول الرسول إىل مكان ينتهي وجود اهللا تعاىل إليه ويكفر من اعتقد  وليس املقصود
 ول صلى اهللا عليه وسلّم بإطالعه على عجائبهو تشريف الرس املعراج منإمنا القصد  ذلك،

يف  يف العامل العلوي، وتعظيم مكانته ورؤيته للذات املقدس بفؤاده من غري أن يكون الـذات 
 . للرسولمكان

 
فاملقصود ـذه    ،]9 :النجم[  فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى     .ثُم دنا فَتدلَّى  : وأما قوله تعاىل  

ولَقَـد  : قال تعاىل كما,  عليه السالم حيث رءاه مرة أخرى عند سدرة املنتهىاآلية جربيل
 ].13-14:النجم [ رءاه نزلَةً أُخرى عند سدرة الْمنتهى



  
عليه وسلم فسأله عن جارية لـه   وأما ما يف مسلم من أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا

يف : أيـن اهللا، قالـت    : أعتقها، قال ائتين ا، فأتاه ا فقال هلا       يا رسول اهللا أفال     : قلت: قال
: فليس بصحيح ألمرين .رسول اهللا، قال أعتقها فإا مؤمنة أنت: من أنا، قالت: السماء، قال

أين اهللا، فأشارت إىل : اهللا، وبلفظ: من ربك، فقالت: اللفظ وبلفظ الضطراب ألنه روي ذا
قالت  أتشهدين أين رسول اهللا،: نعم، قال:  ال إله إال اهللا، قالتأتشهدين أن: وبلفظ السماء،

 .نعم
 

الشريعة أن الشخص ال حيكم  أن رواية أين اهللا خمالفة لألصول ألن من أصول: واألمر الثاين
بني اليهود والنصارى وغريهم وإمنا      باإلسالم ألن هذا القول مشترك    " اهللا يف السماء  "له بقول   

أمرت أن أقاتـل النـاس حـىت    : "املشهور شريعة اهللا ما جاء يف احلديث     األصل املعروف يف    
 .يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا

 
 .أتشهدين، موافق لألصول: ولفظ رواية مالك

 
يف السماء، اىل ءاخره مـردودة مـع   : أين اهللا، فقالت: رواية مسلم كيف تكون: فإن قيل

أن عـددا مـن   : اه مسلم موسوم بالصحة، فـاجلواب كتابه وكل ما رو إخراج مسلم له يف
علماء احلديث وذكرها احملدثون يف كتبهم كحديث أن الرسـول قـال     أحاديث مسلم ردها  

النار، وحديث إنه يعطي كل مسلم يوم القيامة فداء له مـن اليهـود    إن أيب وأباك يف   : لرجل
ـ  : حديث أنس والنصارى، وكذلك ر فكـانوا ال  صليت خلف رسول اهللا وأيب بكـر وعم

  .الرحيم يذكرون بسم اهللا الرمحن
 .الشافعي فأما األول ضعفّه احلافظ السيوطي، والثاين رده البخاري، والثالث ضعفه

 
بعض اجلهلة بل لكان  ولو صح حديث اجلارية مل يكن معناه أن اهللا ساكن السماء كما توهم



رواية مسلم هذه، ومحلـها   هم صحةمعناه أن اهللا عايل القدر جدا، وعلى هذا املعىن أقر بعض
حنمل كلمة يف السماء مبعىن أنه  املشبهة على ظاهرها فضلوا وال ينجيهم من الضالل قوهلم إننا

إن رمحـيت  (الكتاب الذي كتب اهللا فيه  فوق العرش ألم يكونون بذلك أثبتوا له مثال وهو
 ذلك الكتاب ألم جعلوا اهللا املماثلة بني اهللا وبني فوق العرش فيكونون أثبتوا) سبقت غضيب

  لَيس كَمثْله شـيءٌ : فيكونون كذّبوا قول اهللا تعاىل وذلك الكتاب مستقرين على العرش
وعلى اعتقادهم هذا يلزم أن يكون اهللا حماذيا للعرش بقدر العرش أو أوسع             ] 11: الشورى[

عله على ذلـك املقـدار،      منه أو أصغر، وكل ما جرى عليه التقدير حادث حمتاج إىل من ج            
 مناسبة بينه وبني اهللا كما أنه ال مناسبة بينه وبني شيء من خلقه، وال يتشرف اهللا والعرش ال

ألن  وقول املشبهة اهللا قاعد على العرش شـتم هللا  .بشيء من خلقه وال ينتفع بشيء من خلقه
، له  به شتمالقعود من صفة البشر والبهائم واجلن وكل وصف من صفات املخلوق وصف اهللا

أي ألنه  " كفر من جعل اهللا تعاىل مقدرا مبقدار: "قال احلافظ الفقيه اللغوي مرتضى الزبيدي
الشمس حادثة  جعله ذا كمية وحجم واحلجم والكمية من موجبات احلدوث، وهل عرفنا أن

مـثال للـشمس يف    خملوقة من جهة العقل إال ألن هلا حجما، ولو كان هللا تعاىل حجم لكان
فلو  .األلوهية احلجمية ولو كان كذلك ما كان يستحق األلوهية كما أن الشمس ال تستحق            

األلوهيـة مل يكـن    طالب هؤالء املشبهة عابد الشمس بدليل عقلي على استحقاق الشمس
: الزمـر  [اللَّه خالق كُلِّ شيٍء     :يلستطيعون أن يقولوا قال اهللا تعا     عندهم دليل، وغاية ما ي    

أنا ال أؤمن بكتابكم أعطـوين      : يقول هلم عابد الشمس    ن قالوا ذلك لعابد الشمس    ، فإ ]62
  .تستحق األلوهية فهنا ينقطعون دليل عقليا على أن الشمس ال

 
إن رمحيت سبقت   "فوق العرش مكتوب فيه      فال يوجد فوق العرش شيء حي إمنا يوجد كتاب        

  ."غضيب
 

لبخاري والنسائي يف السنن الكـربى  ثابت أخرج حديثه ا وكون ذلك الكتاب فوق العرش



ملا خلق اهللا اخللق كتب يف كتاب يكتبه على نفـسه وهـو         "وغريمها، ولفظ رواية ابن حبان    
 ."تغلب غضيب مرفوع فوق العرش إن رمحيت

 
النصوص ال جيوز إال بدليل نقلي       تأويل: مبعىن دون قيل له   " فوق"فإن حاول حماول أن يؤول      
دليل على لـزوم التأويـل يف هـذا     عندهم شيء من هذين، وال  ثابت أو عقلي قاطع وليس      

فوق العرش ألنه مل يرد نص صـريح   احلديث، كيف وقد قال بعض العلماء إن اللوح احملفوظ    
االحتمال أي احتمال أن اللوح احملفوظ  بأنه فوق العرش وال بأنه حتت العرش فبقي األمر على

إنه فوق العرش يكون جعل اللوح احملفـوظ   لهفوق العرش واحتمال أنه حتت العرش، فعلى قو    
العرش واللوح مبحاذاة قسم من العـرش وهـذا    معادال هللا أي أن يكون اهللا مبحاذاة قسم من      

  .صفات املخلوق تشبيه له خبلقه ألن حماذاة شيء لشيء من
 

هو السموات واألرض بألفي سنة ف إن اهللا كتب كتابا قبل أن خيلق  : "ولفظ النسائي يف الكربى   
: ، ويف لفظ ملسلم   "ما سورة البقرة   عنده على العرش وإنه أنزل من ذلك الكتاب ءايتني ختم         

الكتاب فوق العرش فوقية حقيقيـة ال حتتمـل    فهذا صريح يف أن ذلك" فهو موضوع عنده"
 .التأويل

 
ل تستعمل لغري املكان قا   " عند"ليس إلثبات حتيز اهللا فوق العرش ألن         للتشريف" عند"وكلمة  
-82: هـود [ عند ربك  مسومةً.وأَمطَرنا علَيها حجارةً من سجيلٍ منضود: اهللا تعاىل

املعىن أن تلك احلجارة جماورة هللا تعـاىل يف        هنا أن ذلك بعلم اهللا وليس     " عند" إمنا تدل    ]83
 اهللا وبني خلقه فهـو مـن        إلثبات املكان والتقارب بني    فمن حيتج مبجرد كلمة عند    .املكان  

إن تلك احلجارة اليت أنزهلا اهللا على اولئك الكفرة نزلت من          أجهل اجلاهلني، وهل يقول عاقل    
  .مكومة مبكان يف جنب اهللا فوق العرش على زعمهم العرش إليهم، وكانت

 
 
  



يناجي إذا كان أحدكم يف صالته فإنه       : "وقد روى البخاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
وهذا احلديث أقوى إسنادا مـن  " بينه وبني قبلته ربه فال يبصقن يف قبلته وال عن ميينه فإن ربه

 .حديث اجلارية
  

: صلى اهللا عليه وسـلم قـال   وأخرج البخاري أيضا عن أيب موسى األشعري أن رسول اهللا
ـ  إربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم وال غائبا،" ا، والـذي  إنكم تدعون مسيعا قريب

 ."تدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق راحلة أحدكم
 

 إذا أخذت حديث اجلارية علـى ظـاهره وهـذين   : فيقال للمعترض: قال املؤلف رمحه اهللا
ومل تـؤول   احلديثني على ظاهرمها لَبطَلَ زعمك أن اهللا يف السماء وإن أَولْت هذين احلديثني

اليهـود   ليل ـ ويصدق عليـك قـول اهللا يف   ـ أي قول بال د حديث اجلارية فهذا حتكم
    ٍضعونَ بِبكْفُرتابِ وتضِ الْكعونَ بِبنمؤأَفَت] وكذلك ماذا تقـول يف قولـه        ]85: البقرة 

 . فإن أولته فلم ال تؤول حديث اجلارية115: البقرة اللَّه فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه: تعاىل
بالقبلة، أي  ، ففسر الوجه"قبلَةُ اهللا: "ري هذه اآلية عن جماهد تلميذ ابن عباسيف تفس وقد جاء

 .لصالة النفل يف السفر على الراحلة
  

الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحـوا مـن يف األرض   : "الترمذي وهو وأما احلديث الذي رواه
 الرواية تفسر الرواية    ، فهذه "يرمحكم أهلُ السماء  "، ويف رواية أخرى     "يرمحكم من يف السماء   

  .خري ما يفسر به احلديث الوارد بالوارد األوىل ألن
 

مث املراد بأهل السماء املالئكة، ذكر ذلك احلافظ العراقي يف أماليه عقَِيب هذا احلديث، ونص               
  فيَءأَمنتم منأهل السماء على أن املراد بقوله ـ تعاىل يف اآلية ـ   : واستدل بقوله: عبارته
تصلح للمفـرد   " من"و ."أَهلُ السماء " وال يقال هللا     .اهـ"  املالئكةُ ]16: امللك [السماِء

أَم أَمنتم من فـي  : تليها وهي وللجمع فال حجة هلم يف اآلية، ويقال مثل ذلك يف اآلية اليت



كُملَيلَ عسراِء أَنْ يمباً الساصح] ن يف هذه ]17: امللكاآلية أيضاً أهل السماء، فإن اهللا  فم
اآلخرة هـم   على الكفاَّر املالئكة إذا أراد أن يحل عليهم عقوبته يف الدنيا كما أم يف يسلط

جهنم إىل املوقـف     املوكلون بتسليط العقوبة على الكفَّار ألم خزنة جهنمَ جيرونَ عنقا من          
: يف أماليـه هكـذا لفظهـا        احلافظ العراقي  وتلك الرواية اليت أوردها   .لريتاع الكفار برؤيته    

  ."السماء الرامحون يرمحهم الرحيم إرمحوا أهل األرض يرمحكم أهلُ"
 

ساكن السماِء كما يزعم البعض لكان اهللا يزاحم املالئكة وهذا محالٌ، فقـد   ثُم لو كان اهللا
 "أو ساجد  قائم أو راكعما يف السموات موضع أربعِ أصابع إِال وفيه ملَك: "حديثُ أنه ثبت

رواه البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري أن الرسول صلى اهللا عليه      وكذلك احلديث الذي  
 "تأمنوين وأنا أمني من يف السماء يأتيين خرب من يف السماِء صباح ومـساءَ  أال": وسلم قال

عناهبه املالئكةُ أيضا، وإنْ أُريد به اهللا فَم فاملقصودرِ جداً  الذي هو رفيعالقَد.  
  

زوجكـن  : "وسلم أا كانت تقول وأما حديث زينب بنت جحش زوج النيب صلى اهللا عليه         
      عِ مسواتبوزوجين اهللا من فوق س لٌ يف اللـوح     "أهاليكنـسجـا م فمعناه أن تزويج النيب

  .السبعِ احملفوظ، والَلوح فوق السموات
 

من رجل يدعو امرأته إىل فراشه فتأىب عليه إال  والذي نفسي بيده ما: " فيهوأما احلديث الذي
احلديث، فيحملُ أيضا على املالئكة بدليل الرواية الثانية  "كان الذي يف السماء ساخطا عليها

 ، روها ابـن حبـان  "لَعنتها املالئكةُ حىت تصبح: "أشهر من هذه وهي الصحيحة واليت هي
 .وغريه

 
 
ربنا الذي يف الـسماِء تقَـدس        ":وسلم قال  وأما حديثُ أيب الدرداِء أنَّ النيب صلى اهللا عليه         



كمبل هو    ."اس حصيف         فلم ي كما مـر هرفأم كما حكم عليه ابن اجلوزي، ولو صح ضعيف
حديث اجلارية. 

 
إن اهللا على عرشه فوق سمواتهِ، : "وسلم عليهوأما حديثُ جبريِ بن مطعم عن النيب صلى اهللا 

    ه فوق أراضيه مثل القبةمواتالبخاري يف الصحيح فال حجة فيه، ويف إسـناده       فلم" وس يدخله
 .ابن اجلوزي وغيره من هو ضعيف ال حيتج به، ذكره

 
 

كلَّم اهللا موسـى  لَما : "ابن عباس أنه قال عن" خلْق أفعال العباد"وكذلك ما رواه يف كتابه 
  .، فهو غري ثابت فال حيتج به"السماِء كان نداؤه يف السماِء وكان اهللا يف

" اهللا يف السماِء وعلمه يف كلّ مكان ال خيلو منه شيء          : "وهو قَولُ  وأما القولُ املنسوب ملالك   
 سناد الصحيح بلثابت أيضا عن مالك غري مسند عنه، وأبو داود مل يسنده إليه باإل فهو غري

 .ذكره يف كتابه املراسيل، وجمرد الرواية ال يكون إثباتا
 
اهللافَص ةَ اترشالثَّالثَ ع  

 لى قوهلممن املتأخرين ع العقيدة يفجرت عادة العلماِء املؤلفني :إن الواجب العيين املفروض 
الوجـود،   :أن يعرف من صفات اهللا ثالثَ عشرةَ صفة       " أي البالغ العاقل  " على كل مكلَّف    

، والقـدرة، واإلرادة  والقدم ، واملخالفة للحوادث، والوحدانية، والقيام بنفـسه، والبقـاء،  
   .على اهللا ما ينايف هذه الصفات لُ، والعلم ، والكالم، والسمع، والبصر، وأنه يستحيواحلياة

 
Sifooyinka Eebbe ee Saddex iyo Tobanka ah 
Waxaa culumadii dambe (muta'akhiriin)  ee wax ka qortay caqiidada  caado u ahayd in ay 
dhahaan: Waajibka qof kasta oo mukallaf ah "macnaha qaangaaray oo caqli leh" ku 
faradka ah, waa in uu aqoonsado sifooyinka saddex iyo tobanka ah: Jiritaanka (al-
wujuud), soojireenimada (al-qidam), dhacdooyinka ka gedisnaantooda (al-mukhaalafatu 
lil xawaadith), midnimada (al-waxdaaniyatu), in uu naftiisa u taaganyahay (al-qiyaamu 
binafsihi), joogidda (al-baqaa'), awoodda (al-qudratu), doonista (al-iraadah), nolosha (al-
xayaat), aqoonta (al-cilmu), hadalka (al-kalaam), maqalka (as-samcu), aragga (al-basaru), 
iyo in uu mustaxiil ka yahay Ilaahay wixii sifooyinkaas ka hor imaanaya. 



با وجيب معرِفَتها وج  : النصوص الشرعية قال العلماءُ    وملَّا كانت هذه الصفات ذكْرها كَثرياً يف      
، وقال بعضهم بوجوب معرفة عشرين صفة، فزادوا سبع ٍ بعينه  عينياً ـ أي على كلّ مكلَّف 

،ةاً وعاملاً ومتكلمـاً  صفات معنويا ومريداً وحيومسيعـاً وبـصرياً،  قالوا وكَونه تعاىل قادر  
  .البقية والطريقةُ األوىل هي الراجحة ألنه يعلَم من ثبوت القدرة له كونه قادراً وهكذا

Kolka markii sifooyinkaas inbadan lagu xusay nusuusta sharciga ayaa culumadu 
dhaheen: waxaa waajib ah in la barto waajibnimo kalikali ah –macnaha mukallaf kasta 
gaarkiisa,  qaarna waxay dhaheen waxaajibnimada labaatan sifo waxay kolkaa ku dareen 
toddoba sifo oo macnawi ah, waxay dhaheen: waa in uu yahay kor ahaaye (Ilaahay) mid 
wax awooda, mid wax doonaya, mid nool, mid caalim ah, mid hadlaya, mid maqlaya, 
mid arkaya, qaabka hore ayaana saxan, maxaa yeelay waxaa laga ogaanayaa awoodda 
sugnaanteeda in uu awood leeyahay, inta kalena waa sidaa. 

 
دوجالو  

 .رمحك اهللا أنّ اهللا تعاىل موجود أزال وأبداً فلـيس وجـوده تعـاىل بإجيـاد موجِـد      اعلم
واجلواب أن مفعوال قد     لكونه على وزن مفعولٍ   "  اهللا موجود  : وقد استنكر بعض الناسِ قولَ    

نوا بأنفُـِسهم أن هلـم   معبود وهؤالِء ظ اهللا: يطلق على من مل يقع عليه فعلُ الغريِ كما نقولُ
  .نصيباً يف علمِ اللُغة وليسوا كما ظَنوا

Jiritaanka (Al-wujuud) 
Waxaad ogaataa Eebbe ha kuu naxariistee in Eebbe kor ahaayee uu horay u jiray dibna u 
jirayo, kolka jiritaankiisu kor ahaayee kuma ahaanin helitaan uu helay mid wax helaa. 
Waxaa inkiray dadka qaar weedha: "allaahu mowjuudun" maxaa yeelay wuxuu ku yinid 
wazniga mafcuul (xagga luqada carabiga), jawaabtuna waa: in ay dhici karto in lagu 
magacaabo "mafcuul" cid uusan ku dhicin korkiisa falka kuwa kale, sida aan u dhahno: 
"Allaahu macbuudu" (eebbe waa mid la caabudo), kuwaasi kolka waxay isu maleeyeen in 
ay cilmiga luqada (carabiga) aqoon fiican u leeyihiin, mana aha sida ay isu maleeyeen. 

 
عاىل موجود والبارىُء ت: "قال الُّلغوي الكبري شارح القاموسِ الزبيدي يف شرح اإلحياِء ما نصه          

  .املوجود خالف املعدومِ: املصباحِ ، وقال الفيومي اللُّغوي صاحب"فصح أن يرى
Wuxuu yiri caalimkii luqawiga ahaa ee waynaa ee sharxay al-Qaamuus ee az-Zubaydi 
ahaa, wuxuu ku yiri saraxa kitaabka al-Ixyaa sidan: "Baari'una (Eebbe) kor ahaayee 
"mowjuudun" wuu jiraa marka waxaa ansaxaya in la arko", wuxuu yiri al-Fayuumi 
caalimkii luqawiga ahaa ee qoray al-musbaax: midka jiraahi "mowjuudku" waa geddiska  
midka aan jirin "macduumka". 

 



 دمالق  
أطلقـا   ألن لفظ القدمي واألزيل إذا, القدم مبعىن األزلية ال مبعىن تقادم العهد والزمن جيب هللا

وإذا أطلقا على املخلـوق   ،اهللا قدمي, فيقال اهللا أزيل, على اهللا كان املعىن أنه ال بداية لوجوده
: يــس  [لْعرجون الْقَدميِ حتى عاد كَا  قال تعاىل يف القمر   , كانا مبعىن تقادم العهد والزمن    

 ."اهلرمان بناءان أزليان مبصر": الفريوزءابادي وقال صاحب القاموس, ]39
Horraynta (al-Qidam) 
Waxaa Eebbe u waajibaya horraynta macnaha soojireen (azalinimo) mana aha macnuhu 
in uu facwaynyahay oo da'waynyahay, maxaa yeelay erayga horaynta (al-qadiim) iyo 
soojireenka (al-azali) haddii lagu sifeeyo Eebbe waxaa ujeeddadu noqonaysaa in 
jiritaankiisu uusan billow lahayn, kolkaas baa waxaa la yiraahdaa Eebbe waa soojireen 
(azali), haddii erayada (qadiim iyo azali) lagu magacaabo uunka waxay noqonaysaa 
ujeedadoodu facwaynida iyo da'waynida, Eebbe wuxuu ka yiri dayaxa: Intii uu ka 
noqday laan duqqowday oo kale [Yaasiin:39]. Wuxuu yiri ninkii qoray al-Qaamuus al-
Fayruus abaadi: "labada haram waa laba dhisme oo soojireen ah oo masar ku yaal". 

 
 أنه لو مل يكن قدميا للزم حدوثُه فيفتقر إىل حمدث فيلزم الَّدور أو وأما برهانُ  قدمه تعاىل فهو

ثابِت همدحالٌ وقدوثََه تعاىل محالٌ، فثبت أن حالتسلسلُ وكل منهما م.  
Waxaana soojireenimadiisa u daliil ah kor ahaayee in haddii uusan soojireen ahayn ay 
lagama maarmaan ahaan lahayd in uu yahay mid soo deriyay, kolkaas buu u baahanlahaa 
mid ahaysiiyay, marka halkaas ayaa wareer ka dhalanayaa ama isdabayaal labaduna waa 
wax aan suurtagal ahayn, kolka waxaa sugnaaday in aanay suurta gal ahayn in Eebbe kor 
ahaayee soo derriyay waxaana sugnaaday soojireenimadiisa. 

 
 
  البقَاُء 

البقاُء هللا تعاىل مبعىن أنه جيب  له ه تعاىل عقالً وجبمدق وجوب ال يلحقهُ  فناٌء، ألنه ملَّا ثبت
لذاته ال باقي  ألنه لو أمكن أن يلحقَه العدم النتفى عنه القدم، فهو تبارك وتعاىل الباقي البقاُء،

ألن اهللا شاَء هلما البقاء، فاجلنةُ باعتبـارِ   مها ليس بالذات بللذاته غَريه، وأما اجلنةُ والنار فبقاؤ
  .النار باعتبارِ ذاا جيوز عليها الفناُء ذاا جيوز عليها الفناُء وكذلك

Joogista (al-Baqaa') 
Waxaa u waajibaya Eebbe kor ahaayee joogista (al-Baqaa') ujeedadeeduna waa in uusan 
Eebbe baaba'ayn, maxaa yeelay kolkii ay sugnaatay waajibnimada soojireenimadiisu (al-
qidam) kor ahaayee caqli ahaan, waxaa waajibay joogista (al-baqaa'), maxaa wacay 



haddii ay suurtagasho in uu haleelo baaba' waxaan u sugnaadeen soojireenimada (al-
qidam), kolka asigu barakaysnaayee oo kor ayaayee waa jooge (al-baaqi) laf ahaantiisa 
mana aha mid ku jooga wax aan asiga ahayn, hase ahaatee, jannada iyo naarta 
joogitaankoodu ma aha mid laf ahaantooda ah, ee waa in Eebbe la doonay in ay joogaan, 
kolka jannadu laf ahaanteedu waxaa bannaan in ay baaba'do naartuna waa sidoo kale laf 
ahaanteeda waxaa bannaan in ay baaba'do.  

 
 
 عمالس  

كسمعنا، ليس بـأُذن   وهو صفةٌ أزليةٌ ثابتةٌ لذات اهللا ، فهو يسمع األصوات بسمعٍ أزيلّ ال
عن مسعه أي ال يغيب بعزاخٍ، فهو تعاىل ال يموصمسموع     دعوإن خفي ـ أي علينا ـ وب

  .ـ أي عنا ـ كما يعلم بغريِ قلبٍ
Maqalka (as-Samcu) 
Waana astaan soojireen ah oo u sugan Eebbe laf ahaantiisa, kolka asigu wuxuu ku 
maqlayaa codadka maqal soojireen ah oo aan ahayn sidi maqalkeenna, oo aan ku 
salaysnayn dheg iyo dalool, kolka asiga kor ahaayee, wax ka daahmayaa  macnaha ka 
qarsoon ma jiraan maqalkiisa in kasta oo uu qarsoon yahay –macnaha naga qarsoon 
yahay- oo uu fogyahay –macnaha naga fogyahay- sida uu u ogyahay qalbi la'aan. 

 
وهو نقص  عقالً أنه لو مل يكن متصفاً بالسمع لكان متصفاً بالصمموجوبِ السمع له  ودليلُ

فقد أَحلد بأُذن عحالٌ، فمن قال إنه يسمعليه م على اهللا، والنقص وكَفَر.  
Daliilka waajibnimada maqalka Eebbe caqli ahaan waa in haddii aanuu ahaan lahayn mid 
ku astaysan maqal wuxuu ku astaysnaan lagaa dhegoolenimo dhinnaan ayayna Eebbe ku 
tahay, dhinnaantuna waa wax aan ku dhici karin, kolka qofkii yiri wuxuu wax ku 
maqlayaa dheg wuu gaaloobay oo kufriyay. 

 
 
 رصالب  

 ملرئيات مجيعها ويرى ذاتهتعاىل عقال البصر أي الرؤية، فهو يرى برؤية أزلية أبدية ا جيب هللا
 والدليل على ثبوت البصر له عقال .بغري حدقة وجارحة، ألن احلواس من صفات املخلوقني

عليه  أنه لو مل يكن بصريا رائيا لكان أعمى، والعمى أي عدم الرؤية نقص على اهللا، والنقص
  .مستحيل

 



Aragga 
Eebbe waxaa u waajibaya aragga, caqli ahaan, oo ah wax arkidda, kolka Eebbe 
wuxuu ku arkaa aragti soojireen ah oo siijireen ah waxyaabaha dhammaantood 
asiguna wuu isarkaa asiga oo aan il iyo dareeme adeegsanayne, maxaa yeelay 
dareemayaashu waxay ka mid yihiin sifooyinka makhluuqaatka. Waxaana daliil u 
ah sugnaashada aragtida Eebbe u sugnaatay caqli ahaan, in haddii uusan Eebbe 
wax arkayn oo u jeedin uu ahaan lahaa mid indhoole ah, indhala'aantuna, oo ah 
arkid la'aanta dhinnaan bay Eebbe ku tahay, dhinnaantuna Eebbe waa ka 
mustaxiil. 

 
، "وهو الـسميع البـصري    : "ودليل السمع والبصر السمعي اآليات واألحاديث، كقوله تعاىل       

وهو يف حديث أخرجه " السميع البصري  "وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف تعداد أمساء اهللا احلسىن         
  .الترمذي وحسنه

Daliilka maqalka iyo aragga ee la soo weriyayna waa aayadaha iyo axaadiista, 
sida qowlkii Eebbe kor ahaayee: (waana maqle wax arka) iyo qowlkii Nabiga nnk 
kolkii uu tirinayay magacyada Eebbe: "waa maqle wax arka" wuxuuna ku soo 
arooray xaddiis uu soo saaray at-Tirmidi oo uu yiri waa fiicanyahay. 

 
  الكالم 

ءامر، ناه، واعد، متوعد، ليس ككالم غريه، بل  هو متكلم بـهاالكالم هو صفة أزلية أبدية 
كالم اخللق وليس بصوت حيدث من انسالل اهلواء أو اصـطكاك   أزيلٌّ بأزلية الذات ال يشبه
  .بإطباق شفة أو حتريك لسان األجرام، وال حبرف ينقطع

Hadalka 
Hadalku waa sifo soojireen ah oo siijireen ah oo uu Eebbe ku hadlo oo wax ku 
amro kuna reebo, kuna ballan qaado, kuna gooddiyo, hadalka dadka kale la mid 
ma aha, taadaaye, waaba soo jireen (azali) sida Eebbe soojireen u yahay, umana 
eka hadalka uunka, mana aha cod ka dhalana neefta soo bixiddeeda ama jismiga 
isku xoqashadiisa, mana aha xarfo ku go'aya faruuryo la isku qabto ama carrab 
la nuuxiyo. 

  
كما يرى املؤمنون ذات اهللا يف  ونعتقد أن موسى مسع كالم اهللا األزيل بغري حرف وال صوت
العقل ال حييل مساع ما لـيس حبـرف وال    اآلخرة من غري أن يكون جوهراً وال عرضاً ألن

  .صوت



 
متعاقبة ككالمنا، وإذا قرأ القارىء منا كـالم اهللا فقراءتـه    وكالمه تعاىل الذايت ليس حروفا

  .ف وصوت ليست أزليةحر
Waxaanna rumaysannahay in Nabi Muuse uu maqlay hadalkii Eebbe ee 
soojireenka ahaa xarfo la'aan iyo cod la'aan sida mu'miniintu u arkayaan Eebbe 
aakhiro asiga oo aan ahayn jowharad ama astaan maxaa yeelay caqligu diidi 
maayo in la maqlo wax aanan xaraf ahayn oo aan cod hayn. 

 
وعلى الكالم الذايت الذي ليس هو حبـرف وال          يطلَق على اللفظ املُرتَّلِ   : والقرءان لَه إطالقان  

قُصد به الكالم الذايتُّ فهو أزيل ليس حبرف وال صوت،  فإن .صوت وال لغة عربية وال غريها
اللغات  منه ما هو باللغة العربية ومنه ما هو باللغة السريانية وهذهاملُرتَّلُ ف وإن قُصد به اللفظُ

واهللا تعاىل كان قَبـل   وغيرها من اللغات مل تكن موجودةً فخلَقَها اهللا تعاىل فصارت موجودةً    
هزل متكلِّما وكالموهـذه   كل شيء، وكان متكلِّما قبلها ومل ي أزيلٌّ أبدي الذي هو صفته

الذايت األزيل األبدي، وال يلزم من كون العبارة  ملرتَّلةُ كلُّها عبارات عن ذلك الكالمالكُتب ا
فقيل هـذا اهللا  " اهللا"أال ترى أننا إذا كتبنا على لوح أو جدران  حادثا كون املعبر عنه حادثا

منا يفهم ال يتوهم هذا عاقل إ! أشكال احلروف املرسومة هي عني اهللا وذاته؟ فهل معىن هذا أن
أن هذه احلروف عبارة عن اإلله الذي هو موجود معبود خالق لكل شيء؛ ومع هذا  من ذلك

بـذات اهللا بـل    يقال القرءانُ خملوق لكن يبين يف مقام التعليم أن اللفظ املرتَّل ليس قائما ال
 ملَك وال   تصنيف لكنه ليس من   .خملوق ألنه حروف يسبق بعضها بعضا حادثٌ خملوق قطعاً        

، وال بأنـه  بأنـه عـرباين   بشرٍ فهو عبارةٌ عن الكالم الذايت الذي ال يوصف بأنه عريب، وال
القائمة بذات اهللا يقالُ هلا كالم اهللا،  ، وكُلٌ يطلق عليه كالم اهللا، أي أن صفة الكالمسرياين

  .يقال له كَالم اهللا واللفظُ املُرتَّلُ الذي هو عبارة عنه
 

قوقد نلَ هذا التفصيل عن أيب حنيفة رضي اهللا عنه وهو    من السلف أدرك شيئا مـن املائـة
واهللا يتكلَّم ال بآلة وحرف وحنن نتكلَّم بآلـة         : األوىل مث تويف سنة مائة ومخسني هجرية قال       

 فهم ذلك، وليس" وحرفما كانوا يقولونَ بأن  فلي كما تقولُ املشبهةُ بأن السلف اهللا اآلمر



، وهذا الكالم من أيب حنيفة ثابت ذكره األشاعرة حبرف وإمنا هذه بدعةُ متكلم بكالمٍ ليس
 .رسائله اخلمس يف إحدى

  
وتقريب ذلك أن  .إما لُغويةٌ وإما شرعيةٌ وإما عرفيةٌ واإلطالقان من باب احلقيقة ألن احلقيقةَ

عبارة عن ذات أزيل أبدي، فإذا قلنا نعبد اهللا فذلك الذات هو املقـصود،   "اهللا"لفظ اجلاللة 
الذات  ، مبعىن أن هذه احلروف تدل على ذلكاهللا: ؟ يقالما هذا: كُتب هذا اللفظ فقيل وإذا

 .األزيل األبدي ال مبعىن أن هذه احلروف هي الذات الذي نعبده
 

  ُدةاإلرا
اجلائز  املشيئَةٌ واجبةٌ هللا تعاىل، وهي صفَةٌ أزليةٌ أبديةٌ يخصص اهللا بـها اعلَم أن اإلرادةَ وهي

قتى وبِونَ أُخرود مِ، وبِصفَةدلَ العدب بالوجود قْليالع نَ ءاخرود.  
Doonista 
Doonista oo ah rabitaanka waxay u waajib tahay Eebbe kor ahaayee, waana sifo 
soojireen ah oo siijireen ah taas oo uu Eebbe ku gaar yeelay waxyaabaha caqliga 
ku suurtagalka ah ee jiritaanka ah kana duwan la'aanta (cadam), kuna gaar 
yeelaya astaamaha qaar iyo gooraha qaar, kuwa kalena uga soocayo. 

 
ممكن  هللا أنه لو مل يكن مرِيداً ملِ يوجد شيٌء من هذا العاملِ، ألنَ العاملَ انُ وجوب اإلرادةوبره

عقالً، والعاملُ موجود هذاتواجِباً ل ليس هدوجودِ  فَوجيصٍ   الوخـصإال بِت جِدما و منا أنهلفَع
مهدوترجيحٍ له على ع ودهجلو.  

Waxaana daliil u ah waajibidda doonista (iraaddada) Eebbe, in haddii uusan 
Eebbe mid doonis leh ahayn caalamkani ma joogeen, maxaa yeelay jiritaanka 
caalamkan waajib ma aha laf-ahaantiisu caqli ahaan, caalamkuna hadda wuu 
jiraa, taas ayaa kolka ina tusaysa in Eebbe uu ahaysiiyay oo jirsiiyay oo la'aanta 
ka soo saaray. 

  
عند أهل احلق شاملةٌ ألعمالِ  فثبت شاٍء، مثَّ اإلرادة مبعىن املشيئة ريدها  أنَّ اهللا معميج العباد

الشرِ واخلريِ ومن كُفرٍ أو معـاصٍ أو   اخلَريِ منها والشر، فَكُلّ ما دخل يف الوجود من أعمالِ
هللا تعاىل، ألن شمولَ القُدرة واملـشيئة  وهذا كمالٌ يف حق ا طاعة فَبمشيئة اهللا وقَع وحصلَ،



   ما ال يشاُء لكانَ ذلك دليـلَ العحـزِ والعجـز هلكيف م قَعجباللِ اهللا، ألنه لو كان ي الئق 
حدوثَه وما علم أنه ال  مستحيلٌ على اهللا، واملشيئةُ تابعة للعلمِ أي أنه ما علم حدوثَه فقد شاَء

  . أن يكونيكونَ مل يشأْ
Kolka halkaa waxaa ka cad in Eebbe doonis leeyahay. Intaa waxaa la jirta in 
doonistu oo ujeedadeedu tahay rabitaanka sida ahlusunnadu qabaan ay 
koobayso falalka addoomaha oo dhan ama ha samaadeen ama ha xumaadeene, 
marka wax kasta oo caalamkan ka mid ah ama khayr ha ahaadeen ama shar ha 
ahaadeene, ama kufri ha ahaadeen ama macsi ama samafal dhammaan waxay 
ku ahaadeen doonista Ilaahay, taasina dhamaystirnaan bay u tahay Eebbe 
maxaa yeelay awooddiisa iyo doonistiisa ayaa koobaya wax kasta taas ayaana ku 
habboon Eebbe mudnaantiisa. Maxaa yeelay haddii uu ka dhici lahaa uunkiisa 
dhexdiisa wax uusan doonayn taasi waxay daliil u noqon lahayd tabardarradiisa, 
tabardarraduna Eebbe waa ka mustaxiil, doonista Eebbana waxay raacsantahay 
aqoontiisa, taas oo ah in wixii uu Eebbe ogyahay in uu dhacayo uu doonay 
dhicitaankooda, wixii uu ogyahay in uusan ahaanaynna ma uusan doonin in uu 
ahaado. 

 
إبراهيمَ  بِذَبحِ ولده إمساعيل ومل يشأ لـه   وليست املشيئةُ تابعةً لألمر بدليل أن اهللا تعاىل أمر

 .ذلك
بوقوعِ  أنه قد يأمر مبا مل يشأ، كما أنه علم: مبا مل يشأ وقُوعه؟ فاجلواب كيف يأمر: فإن قيلَ

اه عن فعلهشيٍ من العبد و.  
Doonistuna ma raacsana amarka Eebbe waxaana u 
daliil ah in uu Eebbe amray nabi 

 
 

  القُدرةُ
املُستحيلُ  ا اجلَائز العقْلي فَخرج بذلكعلى كل شيٍء واملراد بالشيِء هن يجب هللا تعاىل القدرةُ

 .محالَّ لتعلُّقِ القُدرة العقلي ألنه غَير قابلٍ للوجود فلَم يصلُح أن يكونَ
 

اهللا عز وجل َّ قادر أن يتخذَ ولداً، إذ لو مل يقْدر عليـه               إنَّ: "وخالف يف ذلك ابن حزمٍ فقال     
ال  وهذا الذي قاله غري الزمٍ ألن اختاذَ الولَد محالٌ على اهللا واملُحالُ العقلـي  ،"لكان عاجزاً



، ورِها عنهُ  وذلك يف املَخلوقِلقُص يدخلُ حتت القدرة، وعدم تعلُّقِ القدرة بالشيء تارةً يكُونُ
وث الوجود لكونه مستحيالً    الدخولَ يف الوجود أي حد     وتارةً يكونُ لعدمِ قَبولِ ذلك الشيء     

 أما املستحيلُ العقلـي .قَبولِ ذلك الشيء العدم لكونِه واجِباً عقلياً  عقليا وتارةً يكونُ لعدم
حـدوثَ الوجـود ألن      فعدم قَبوله الدخولَ يف الوجود ظاهر وأما الواجب العقلي فال يقبلُ          

فالوجود يـشملُ الوجـود األزيلَّ    د وبني الدخولِ يف الوجود،وجوده أزيلٌّ، فرق بني الوجو
حلـادثُ وكـلُّ   الدخولُ يف الوجود فهو الوجود ا  أما .والوجود احلادثَ وكلُّ يسمى وجوداً    

العقلي اهللا وصفاته، فاهللا وجوده أزيلٌّ وصفاته أزليةٌ وال يقال  فالواجب .منهما يسمى وجوداً
يقبـلُ   ، فقولُنا إن الواجب العقلـي ال يف الوجود ألن وجودهما أزيلّلصفاته داخل  هللا وال

 عنه أفهام رقْصلكن ي صحيح يفالدخولَ يف الوجود دئنياملُبت فهي العقيدة مارس نم أما عند ،
واضحةُ املُراد. 

 
 

قُدرته تعاىل ال الثاين، فال يجوز أن يقالَ إن اهللا قَادر على ذلـك       والعجز هو األولُ املنفي عن    
 .عاجز وال
 

وال جاهلٌ، وكذلك يجاب علـى قـولِ بعـض     ال يقالُ عن احلجر عالم كما: قالَ بعضهم 
  .وهذا فيه جتويز املُحال العقلي" هل اهللا قادر على أن يخلُق مثله" املُلحدين

 
لمالع  

ذاته أزيلٌّ، فلم يزل عاملاً بِذاته وصفاته وما يحدثـه مـن    علَم أن علم اهللا قدمي أزيلٌّ كما أنا
،هخملوقات مدالق النتفى عنه ـُه باحلوادث ألن مـا   فال يتصف بِعلمٍ حادث ألنه لو جاز اتصاف

 .كان حمال للحوادث ال بد أن يكُونَ حادثاً
 
 

نَ خفَّف اللَّـه عـنكُم   اآل :ات القرءانية كقوله تعاىلمن اآلي وهم تجدد العلم هللا تعاىل   وما أ 



ملعفاً  أَنَّ وعض يكُمف  ]66: األنفال[     فليس املراد به ذلك، وقوله " :ملعلـيس راجعـا     "و 
مه السابق يف األزل أنه يكونُ عنكم اآلن ألنه علم بعل بل املعىن أنه تعاىل خفَّف) نَاآل: (لقوله

فيكم ضعف. 
  

 ]31: حممـد  [والصابِرِين ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهدين منكُم: وكذلك قَولُه تعالَى
ظْهِرأي ن زيمولنبلونكم حىت ن م، وكان اهللا  معناهرِهمن غَي بِرصيو داهجي نل للخلقِ معاملاً قَب

ليميز اللَّـه  : تعاىل نقَلَ البخاري ذلك عن أيب عبيدة معمرِ بن املثىن، وهذا شبيه بِقَوله كما
  ].37: ألنفال [الْخبِيثَ من الطَّيب

 
  
  احلَياةُ 

يح وعاىل احلَياةُ ، فَههللا ت جبةٌ ييلأز هاتيمٍال كَاَألحياء، إذ حدوحٍ وبِر تةٌ ليسيدليلُ  . أبوالد
حياً لَم يوجد شيٌء من العالَمِ، لكن وجود  على وجوبِ حياته وجود هذا العالَمِ، فَلَو مل يكُن

ابِتالَمِ ثك العبِال ش ةروروالض سباحل. 
 

  الوحدانيةُ
مؤلفا من أجزاء، فال يوجد ذات مثلُ ذاته وليس لغـريه صـفة              ليس ذاتاً معىن الوحدانية أنه    

وليس املراد بوحدانيته وحدانية العدد إذ الواحد يف العدد لـه نـصف    كَصفَته أو فعلٌ كَفعله
 .املراد أنه الشريك له وأجزاء أيضاً، بل

 
يا قادراً عالماً مريداً مختاراً، فإذا ثبت أن يكونَ ح وبرهانُ وحدانيته هو أنه ال بد للصانِعِ من

 مبا ذكرناه قلنا لو كان للعالَمِ صانعان وجب أن يكونَ كلُ واحد منهما حيا وصف الصانعِ
كلَّ واحد منهما غـري   قادراً عاملاً مريداً مختاراً، واملُختاران جيوز اختالفُهما يف االختيارِ ألن

مجبورين وابور ال يكونُ إهلاً، فإذا صح هذا  موافقة اآلخرِ يف اختيارِه، وإال لكانامجبرٍ على 



الفما خهأحد فلو أراد   ما حياة شخصٍ وأراد اآلخـرهأحد اآلخرِ يف شيٍء كأن أراد رادم
، يتم مراد اآلخرِ  مراد أحدهما والمن أن يتم مرادهما أو ال يتم مرادهما أو يتم موته مل يخلُ

أحدهما حياةَ شخص وأراد اآلخر موته يستحيلُ  أي إن أراد .ومحالٌ متام مراديهِما لتضادهما
وميتاً يف ءان واحد ، وإن مل يتم مرادهما فهما عاجِزان والعاجِز  أن يكونَ هذا الشخص حيا

مراده عاجِز وال يكونُ  اً، وإن متَّ مراد أحدمها ومل يتم مراد اآلخرِ فإن الذي مل يتميكونُ إهل ال
  .املُوحدين تسمى بداللة التمانعِ العاجز إهلاً وال قَدمياً، وهذه الداللة معروفةٌ عند

 
 .]22: األنبياء[ ءالهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا لَو كَانَ فيهِما :قال تعاىل

 
  القيام بالنفسِ

هياملَم أَنَّ معىن قصٍ له بالوجود اعصخإىل م واه فال حيتاجكُلّ ما س نع ههو استغناؤ بنِفِْسه 
 .َألنَّ االحتياج إىل الغيِر ينايف قدمه وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه

  
فةُ للحوادثاملُخال  
مخالفاً للحوادث مبعىن أنه ال يشبه شيئاً من خلْقه فَليس هو جبـوهر   يكونَجيب هللا تعاىل أن 

والعرض مـا ال يقـوم    حيزاً وال عرضٍ، واجلوهر ما له تحيز وقيام بذاته كاألجسامِ، يشغلُ
كونوالس كاحلركَة بغريِه قوموإمنا ي والطُّعومِ والروائحِ واالجتماعِ واالفتراقِ واألل بنفِسه وان

معناه ال يشبِه اخلالق مخلوقَه، وقال      " أنى يشبِه اخلالق مخلوقَه   : "حنيفةَ ولذلك قال اإلمام أبو   
أبو سليمان اخلطايب" :هعلَمعلينا وعلى كُلّ مسلم أن ي جِبنا لـيس بـذي    إن الذي يبأن ر

رواه البيهقي يف " صفاته منفيةٌ الكيفية وهي عن اهللا وعنصورة وال هيئَة فإن الصورةَ تقتضي 
فاتاألمساِء والص.  

  
  : وقد تطلق الكيفيةُ مبعىن احلقيقة كما يف قولِ بعضهم

ة اجلبارِ يف ةُ املرِء ليس املرُء يدركُها كيفيكيفي مِ  فَكيفدالق 



  
 .ومراد هذا القائل احلقيقةُ

 
وهو من أهـل   ."معاين البشر فقد كَفَر ومن وصف اهللا مبعىن من: "الطحاويوقال أبو جعفرٍ    

رواه " القُرون قرين مثَّ الذين يلوُم مثَّ الذين يلوم خري: "القرن الثالث ، فهو داخلٌ يف حديث
 .القرن مبائة سنة الترمذي، على تفسري

 
 

  صفات اهللا كلها كمالٌ
ةٌ صفاتةٌ أبديفَةٌ مل تكن يفاهللا أزليلُ له صيلٌّ فال حتصأز ألن الذات ،    ـفاتلِ ، أما صاَألز

واهللا  .يتجدد على علمِ اهللا تعاىل شيٌء اخلَلْقِ فهي حادثَةٌ تقبلُ التطور من كمالٍ إىل أكمل فال
 واحلاضر واملستقبل وقدرته اَألزلية ومشيئته األزلية فاملاضي تعاىل خلَق كُلَّ شيٍء بعلمه األزيل

  .به بعلمه األزيل بالنسبة هللا أحاط
 
 

 فلـيس   ]31: حممد[نعلَم الْمجاهدين منكُم والصابِرِين    ولَنبلُونكُم حتى : وأما قَوله تعاىل  
 ذلك أنه سوف يعلم ااهدين بعد أن مل يكن عاملا م باالمتحان واالختبار، وهـذا  معىن
مـنكم   حيلُ على اهللا تعاىل، بل معىن اآلية حىت منيز أي حىت نظهِـر للعبـاد ااهـدين   يست

  .ويكفر من يقول إن اهللا تعاىل يكتسب علماً جديداً .والصابرين من غريهم
  

 .]180: األعراف[ وللَّه الْأَسماُء الْحسنى: تعاىل وصفات اهللا تعاىل كلها كمالٌ قال
 . فيستحيلُ يف حقه تعاىل أي نقصٍ]60: النحل [علَىوللَّه الْمثَلُ اَأل :وقالَ تعاىل

 
 

 فـاملكر مـن     ]54:آل عمران [ واللَّه خير الْماكرِين   ومكَروا ومكَر اللَّه  : وأما قوله تعاىل  



بثٌ وخداعاخلَلقِ خ نوأما م ،جازاةإليصال الضرر إىل الغري باستعمالِ حيلةم اهللا تعاىل فهو  
إىل  وبعبارة أخرى إن اهللا أقوى يف إيـصال الـضرر  .املاكرين بالعقوبة من حيثُ ال يدرون 

  .مستحيلٌ على اهللا املاكرين من كل ماكرٍ جزاًء هلم على مكرِهم، فاملكر مبعىن االحتيال
 

  .على استهزائهم  أي جيازيهم]15: البقرة[ اللّه يستهزِىُء بِهِم: وكذلك قولُه تعاىل
 

القرءان واحلَديث الصحيحِ كالوجه واليد  نؤمن بإثبات ما ورد يف: واعلم أن العلماء يقولون
أا صفات يعلمها اهللا ال على أا جوارح وانفعـاالت           والعنيِ والرضا والغضبِ وغريه على    

ليس كَمثله  :  مستحيلةٌ على اهللا لقوله تعاىل     وغضبنا، فإن اجلوارح   كأيدينا ووجوهنا وعيوننا  
 .]4:االخالص [ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد: ، وقوله]11:الشورى [ شيٌء

 
 

واحد وجلاز عليه ما  مثْلٍ قالوا لو كان هللا عني مبعىن اجلارِحة واجلسم لكان له أمثالٌ فَضالً عن
والتغيرِ والتطورِ، ولكانَ ذلك خروجاً من مقتـضى         ن املوت والفناءِ  يجوز على املُحدثات م   

 وال يصح إمهـال  .استحالة التغيرِ والتحولِ من حالٍ إىل حال على اهللا الربهان العقلي على
العقل شاهد الشرع، ف العقلِ ألن الشرع ال يأيت إال مبجوزات العقلِ أي إال مبا يقبله العقلُ ألنه
ال حمالة وأا حمتاجـة   يقضي بأن اجلسم و اجلسمانيات أي األحوال العارضة للجسم حمدثة

تصح األلوهية ملـن حيتـاج إىل    فيلزم من ذلك أن يكون املتصف ا لَه محدثٌ وال, حملدث
مل تكن عليه و التحول من حـال   ألن الدالئل العقلية على حدوث العامل طروء صفات        ,غريه
 .الإىل ح

 
 
 
 
 



  سبب نزول اإلخالص 
 ال حباً للعلـمِ ) أي عناداً(سؤالُهم تعنتاً    قد كان1صف لنا ربك :قالت اليهود للرسولِ 

 أي الـذي ال    ]1:اإلخالص [قُلْ هو اللَّه أَحد   : واسترشاداً به، فأنزلَ اهللا سورة اإلخالص     
الصفات أو األفعالِ، وليس ألحـد صـفَةٌ    الذات أويقبلُ التعدد والكَثرةَ وليس له شريك يف 

واحدةٌ يقدر ا على كُلّ شيٍء وعلْمه واحد يعلم بـه كُـلّ    كصفاته، بل قُدرته تعاىل قُدرةٌ
 .شيٍء

 
 ائه أي الذي تفتقر إليه مجيع املخلوقات، مع استغن]2:اإلخالص[ الصمد اللَّه :قَولُه تعاىل

عن كلِّ موجود. 
 

ها وال جيتلبجبميعِ أنواع ةعند الشد م عن نفسه  والذي يقصد وال يدفع نفعاً لنفِسه هخبلق
 .ضراً
 

 نفي للمادية واالحنالل وهو أن ينحلَّ منـه  ]3:اإلخالص[ يولَد لَم يلد ولَم: قوله تعاىل
  .هو يف شيٍء شيٌء أو أن حيلّ

 
قبضةً من نورِ وجهِه فقالَ هلا كوين  من أن اهللا تعاىل قبض" مولد العروس"د يف كتاب وما ور

املدسوسة، وحكم من يعتقد أن حممداً صلى اهللا عليه  حممداً فكانت حممداً فهذه من األباطيل
  .التكفري قطعاً، وكذلك الذي يعتقد يف املسيحِ أنه جزٌء من اهللا وسلم جزٌء من اهللا تعاىل

 
  .إال املستشرق بروكلمان وليس هذا الكتاب البن اجلوزي رمحه اهللا، ومل ينسبه إليه

 
ًكُفُوا لَه كُني لَمو دأَح ]من الوجوه]4:اإلخالص له بوجه أي ال نظري . 

                                                   
 ، إىل ءاخر.."قل هو اهللا أحد : فرتلت.بك الذي تعبده لنا ر يا حممد صف: أن اليهود أتوا إيل النيب فقالوا: أخرج البيهقي عن ابن عباس. 1

  ." هذه صفةُ ريب عز وجل: "السورة قال رسول اهللا



 
  اآليات احملكمات واملتشاات

 
 حمكمـات وءايـات   ينبغي جيب معرفةُ أن القرءان توجد فيه ءايات لفهم هذا املوضوع كما

هن أُم الْكتـابِ   هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه ءايات محكَمات: تعاىل متشاات، قال
 وابتغاَء تأْوِيلـه  قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء الْفتنة وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في

 ربنا وما يذَّكَّر إِال والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ ءامنا بِه كُلٌّ من عند  اللَّهوما يعلَم تأْوِيلَه إِال
 .]7:ءال عمران[ أُولُو الْأَلْبابِ

 
  
  اآليات احملكمة 

وضع اللغة إال وجها واحدا، أو ما عرِف بوضوحِ املعـىن  حبسب  هي ما ال حيتمل من التأويل
منه كقوله املراد:ٌءيش هثْلكَم سلَي ]11: الشورى[وقوله ، :لَه كُني لَمو دكُفُواً أَح 

 .]65:مرمي[ هلْ تعلَم لَه سمياً:  وقوله]4:اإلخالص[
 
 
  اآليات املتشاةُ 

داللته أو حيتملُ أوجهاً عديدة واحتاج إىل النظر حلمله على الوجـه    مل تتضحواملتشابه هو ما
 ]5 :طـه[ الرحمن علَى الْعرشِ استوى: كقوله تعاىل املطابقِ

 
 أي أن الكلم الطيـب  ]10: فاطر[ والْعملُ الصالح إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب: وقوله تعاىل

يصعد إىل حمل كرامته وهو السماء، والعمل الصاحلُ يرفعه أي يرفـع العمـل     إله إال اهللاكال
 .]11: الشورى[ لَيس كَمثْله شيٌء: منطبق ومنسجم مع اآلية احملكمة الصاحل وهذا

 
  



 املتشاات جيب أن يرد إىل اآليات احملكمة ، هذا يف املتشابه الـذي جيـوز   فتفسري اآليات
 .للعلماِء أن يعلموه

 
 على قراءة الوقف ]7: ءال عمران[ تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه وما يعلَم: وأما املتشابه الذي أريد بقوله

 اجلاللة فهو ما كان مثلَ وجبة القيامة، وخروج الدجال على التحديد، فليس من على لفظ
 .قبيل ءاية االستواء

 
  .ضعيف ضعفاً خفيفاً" وءامنوا مبتشابِهِه إعملوا مبحكمه: " عليه وسلمفقد ورد عنه صلى اهللا

" إحتاف السادة املـتقني "شرحه املسمى  قال احملدث اللغوي الفقيه احلنفي مرتضى الزبيدي يف
ـ : وأما قولُ اِهللا عز وجل: القُشريي ما نصه نقالً عن كتاب التذكرة الشرقية أليب نصرٍ ما و

ت لَمعإِالي اللَّه أْوِيلَه ]فإن املشركني]7: ءال عمران ، قيامِ الساعة به وقت سـألوا    إمنا يريد
 .النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الساعة أَيانَ مرساها ومىت وقوعها

 
 هلْ: علم الغيب، فليس يعلم عواقب األمورِ إال اهللا عز وجل، وهلذا قال فاملتشابه إشارة إىل

ونَ إِال يظُرن    أْوِيلُهي تأْتي موي أْوِيلَهت  ]53: ألعراف) [        ،الـساعة أي هل ينظرون إال قيـام
تعاىل ما ال سبيلَ ملخلوقٍ إىل معرفته وال يعلـم   يف كتابِ اهللا: وكيف يسوغُ لقائلٍ أن يقولَ

 ما عرف تأويلَ مـا ورد يف  أعظمِ القدحِ يف النبوات؟ وأن النيب أليس هذا من.تأويله إال اهللا 
  صفات اهللا تعاىل، ودعا اخللق إىل علمِ ما ال يعلَم؟

 
 فإذا على زعمهم جيب أن يقولـوا        ]195:الشعراء [بِلسان عربِي مبِنيٍ  : أليس اهللا يقول  
 .ندهم إذ مل يكن معلوماً ع]195:الشعراء [بِلسان عربِي مبِنيٍ: كَذَب حيث قالَ

 
بلغة العربِ فكيف يدعي أنه مما ال تعلمه العرب ملَّا كان ذلك  وإال فأين هذا البيانُ وإذا كان

ــاً، ــشيُء عربي ــبحانه   ال ــرب س ــذيبِ ال ــه إىل تك ــالٍ مآلُ ــولٌ يف مق ــا ق  .فم
 



الناس إىل عبادة اهللا تعاىل فلو كان يف كالمه وفيمـا   مث كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو
 يعلم تأويله إال اهللا تعاىل لكان للقوم أن يقولوا بين لنا أوالً من تدعونا يلقيه إىل أمته شيءٌٌ ال

ـ   هذا معنـاه أن   إليه وما الذي تقول فإن اإلميان مبا ال يعلَم أصله غير متأت ـ أي ال ميكن 
صلى اهللا عليه وسلم إىل أنه  لنيبونسبة ا .العرب الذين أُرسلَ إليهم كانوا قالوا له هذا ال ميكن
 .يتخيلُه مسلم دعا إىل رب موصوف بصفات ال تعقَلُ أمر عظيم ال

 
  
 .فإن اجلهلَ بالصفات يؤدي إىل اجلهل باملوصوف 
 
استواؤه صفَةٌ ذاتيةٌ ال يعقل : "من يقول والغرض أن يستبني من معه مسكَةٌ من العقل أنَّ قولَ 

متويـه ضـمنه   " يعقَلُ معناها، والقدم صفةٌ ذاتيةٌ ال يعقل معناها  واليد صفةٌ ذاتيةٌ المعناها،
لذي عينني تكييف احلق ضحودعاٌء إىل اجلهلِ وقد و وتشبيه. 

 
اإلنكار يف كل شيٍء ويف كل ءاية أم يقنـع   وليت شعري هذا الذي ينكر التأويلَ يطرد هذا 

 .ويلِ يف صفات اهللا تعاىلبترك التأ
 
  
  

من اآليات اليت اختلف (الشريعةَ والعلُوم إذْ ما من ءاية  فإن امتنع من التأويلِ أصالً فَقَد أبطَلَ
إال املُحكَـم  ( وخبرٍ إال وحيتاج إىل تأويلٍ وتصرف يف الكَالم) حيثُ التأويلُ وتركُه فيها من

:  ممـا ورد يف صـفات اهللا، وقولـه   ]3: احلديد[ وهو بِكُلِّ شيٍء عليم: عاىلحنو قوله ت
ُةتيالْم كُملَيع تمرزِيرِ حنالْخ ملَحو مالدو ]3: املائدة[.  
  



املُلحـدة   ه إال، ألنَّ مثَّ أشياَء ال بد من تأويلها ال خالف بني العقَالِء فيِ(مما ورد يف األحكام
ما هو عليه مـن التمـسك    الذين قَصدهم التعطيلُ للشرائعِ، واالعتقاد هلذا يؤدي إىل إبطالِ

بالشرعِ بزعمه. 
 

 التأويلُ على اجلُملَة جوزفـال  ) األحوالِ أي يف بعضِ(وإنْ قالَ ي باهللا وبصفاته علَّقإال فيما يت
بالـصانِعِ   إىل أنَّ ما يتعلَّق بِغريِ اهللا تعاىل جيب أنْ يعلَم وما يتعلَّق هتأويلَ فيه ، فهذا مصري من

ـ  )أي اخلالقِ( وسر  .وهذا ال يرضى بِه مسلم  وصفاته يجِب التقاصي عنه ـ أي البعد عنه 
ةَ التشبيه غَير أُم يدلِّسونَ ويقولون      التأويلِ معتقدونَ حقيقَ   األمر أنَّ هؤالِء الذين يمتنِعونَ عن     

فليقُل املُحقـق   يد ال كاأليدي وقَدم ال كاألقدامِ واستواٌء بالذات ال كما نعقلُ فيما بيننا، له
 .الظَّاهرِ وال يعقَلُ معناه تناقُض هذا كالم ال بد من استبيان، قَولُكُم نجري األمر على

 
  ،]42:القلم [يوم يكْشف عن ساقٍ: تعاىل ريت على الظاهر فظاهر السياق يف قولهإنْ أج

  .والعظم والعصب واملُخ هو العضو املشتملُ على اجللد واللحم
 

 .والتزمت باإلقرارِ ذه األعضاِء فهو الكُفْر فإنْ أخذت ذا الظاهرِ
ألست قد تركْت .فأين األخذ بالظَّاهرِ  ) كنت ال تقولُ ذلك    ي إن أ(وإن مل يمكنك األخذُ ا      

ركونُ أخذاً الظّاهي رِ فكيفالظّاه موهتعاىل عما ي بالر سقَدت تملرِ، وإن قـالَ   وعبالظّاه
غها إلينا فائـدةٌ  ملْغاةٌ، وما كان يف إبال اخلصم هذه الظَّواهر ال معىن هلا أصالً فهو حكْم بأا

 .وهي هدر وهذا محالٌ
 

والتوسع يف اخلطابِ وكانوا يعرفـونَ مـوارِد الكَـالمِ     ويف لُغة العربِ ما شئت من التجوزِ
،دمونَ املقاصفْهوي ةبالعربي همفَه لَّةفمن جتاىف عن التأويلِ فذلك لق. 

 
 .هانَ عليه مدرك احلَقَائقِ يةومن أحاطَ بِطُرقٍ من العرب



 
فَكَأنـه قَـالَ   ] (7: ءال عمران[  اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِتأْوِيلَه إِال وما يعلَم: وقَد قيلَ

ه ويقولونَ ءامنا بهونلَمعلْمِ أيضاً يخونَ يف العاسوالر. 
 

وصتلْمِفَإن اإلميانَ بالشيِء إمنا يالع دعب ر   وهلذا قال ابـن أَتتم رفاإلميانُ به غَي لَمعا ما ال يأم
 .انتهى كالم احلافظ الزبيدي.الراسخني يف العلْمِ أَنا من: عباسٍ 

 
  :صحيح فهنا مسلكان كُلٌ منهما 
 

أي الغالب علَيهم فـإنهم يؤولوـا    وهم أهلُ القُرون الثالثة األوىل: مسلَك السلَف: األولُ
ا واعتقاد اً باإلميانوا تلك تأويالً إمجاليدعينيٍ، بل ربال ت هتعظَمجبالل اهللا و قليي ىنعأنّ هلا م 

 .]11: الـشورى  [)شـيءٌ  لَـيس كَمثْلـه   ( اآليات إىل اآليات املُحكَمة كقوله تعـاىل        
ءامنت مبا جاء عن اهللا على مراد اهللا ومبا جـاَء  : "لَ اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه     وهو كما قا  

يعين رضي اهللا عنه ال على ما قـد  " وسلم على مراد رسولِ اهللا عن رسولِ اهللا صلى اهللا عليه
إليه ذْهبت يف ح جوزاليت ال ت ةمياجلس ةوالظُّنونُ من املعاين احلسي تعاىل قِ اهللاألوهام.  

  
التفصيلي عن السلف كما زعم بعض مردود مبا يف صـحيح البخـاري يف    مث نفي التأويل 

 إال "]88: القصص[   وجههكُلُّ شيٍء هالك إال: وعبارته هناك كتاب تفسري القرءان
: مخلوقني، وقيـل لل فملك اهللا صفةٌ من صفاته األزلية ليس كاملُلك الذي يعطيه .اهـ" ملكَه

والباقيـات  : اهللا تعـاىل  ما أُريد به وجهه يعين الطاعات فإن الطاعات تبقى كمـا قـال  
  .]46: الكهف[ وخير أَمالً الصالحات خري عند ربك ثَواباً

 
  بالرمحــة وفيــه غــري هــذا املوضــوع كتأويــلِ الــضحك الــوارد يف احلــديث

يلُ التفصيلي عن اإلمام أمحد وهو من السلف فقد ثبت عنه أنه قال يف قولـه  التأو وصح أيضاً
 جاءت قدرته، صحح سنده احلافظ البيهقي الذي قال] 22 :الفجر[ وجآَء ربك: تعاىل



 ."يقارما مل يأت بعد البيهقي والدارقطين مثلهما وال من: "فيه احلافظ صالح الدين العالئي
العالئي يف البيهقي   ذلك ففي كتاب مناقب أمحد، وأما قول احلافظ أيب سعيدأما قولُ البيهقي

أبو سعيد فهو الذي يقولُ فيه احلافظ  ، وأما احلافظ"الوشي املعلم"والدارقطين فذلك يف كتابه 
 .)السابع اهلجري وكان من أهل القرن" (شيخ مشاخينا: "ابن حجر

 
الرمحن بـن    تآليفهم أن أمحد أول، منهم احلافظ عبدوهناك خلق كثري من العلماِء ذكروا يف

وأحوالِ  اجلوزي الذي هو أحد أساطني املذهب احلنبلي لكثرة إطالعه على نصوص املذهب
أمحد. 

 
نصرٍ القشريي هـو   وقد بين أبو نصرٍ القشريي رمحه اهللا الشناعةَ اليت تلزم نفاة التأويلِ، وأبو

احلافظُ ابن عـساكر يف   قِ الطبسي بإمام األئمة كما نقلَ ذلكالذي وصفه احلافظ عبد الرزا
  .كتابه تبيني كذب املفتري

 
يؤولوا تفصيالً بتعيني معان هلا مما تقتضيه لُغةُ العربِ وال حيملوا  وهم: الثاين مسلك اخللف

 .ظواهرها أيضاً كالسلف على
 

  .حفظاً من التشبيه قيدةالع وال بأس بسلوكه وال سيما عند اخلوف من تزلزل
 
 

 فيجوز  ]75 :ص[ ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي      : مثلُ قوله تعاىل يف توبيخ إبليس     
 .أن يقال املراد باليدين العناية واحلفظ

  
  
  
  



  ]91:األنبياء[ من روحنا: تفسري قوله تعاىل
  ]72:ص[ من روحي: وقوله تعاىل

 
جسداً، ومع ذلك أضاف اهللا تعـاىل     م أن اهللا تعاىل خالق الروح واجلسد فليس روحاً وال         ليعل

امللك والتشريف ال للجزئية يف قولـه   روح عيسى صلى اهللا عليه وسلم إىل نفسه على معىن
 مـن روحـي   :وكذلك يف حق ءادم قوله تعـاىل  ،]91:األنبياء[ من روحنا: تعاىل

 أمرنا جربيل عليـه  ،]12 :التحرمي [فَنفَخنا فيه من روحنا:  قوله تعاىلفمعىن،  ]72:ص[
 .اليت هي ملك لنا ومشرفة عندنا السالم أن ينفخ يف مرمي الروح

 
خبيثةٌ، وأرواح األنبيـاء مـن القـسم األول،     أرواح مشرفةٌ، وأرواح: ألن األرواح قسمان

ويكفر من يعتقـد أن اهللا تعـاىل    .إضافة تشريف فسهفإضافة روح عيسى وروح ءادم إىل ن
ذلك ، فالروح خملوقة وترته اهللا عنروح. 

 
إضافة ملك للتـشريف ال إضـافةُ     فهي]26: احلج[ بيتيوكذلك قوله تعاىل يف الكعبة 

 وكذلك قول اهللا تعـاىل رب  .اهللا والكعبة صفة أو مالبسة الستحالة املالمسة أو املماسة بني
العرشِ الذي هو أعظم املخلوقات، ليس ألن العرش  العرشِ ليس إال للداللة على أن اهللا خالق

مبحاذاته من غري جلوسٍ ، ليس املعىن أن اهللا جالس على عرشه  له مالبسة هللا باجللوس عليه أو
ر ذلك الفراغُ اهللا حماذ للعرشِ بوجود فراغٍ بني اهللا وبني العرش إن قُد باتصالٍ وليس املعىن أن

احلافني من  أو قصرياً كُل ذلك مستحيلٌ على اهللا ، وإمنا مزية العرشِ أنه كعبة املالئكة واسعاً
ـَت بطواف املؤمنني ا مل يعص اهللا تعاىل  ومن خواص العرش أنه .حوله كما أن الكعبةَ شرف

، ومن اعتقـد أن اهللا خلـق     فيه ألن من حوله كُلُهم عباد مكرمون ال يعصون اهللا طرفة عني           
األسرة الكبار ليجلسوا عليها ومـن   العرش ليجلس عليه فقد شبه اهللا بامللوك الذين يعملون

 .اعتقد هذا مل يعرف اهللا
 .ويكفر من يعتقد املماسة الستحالتها يف حق اهللا تعاىل



 
  : تفسري اآلية

ىوتشِ اسرلَى الْعع نمحالر ]5: طه[.  
  

 .كون بغري االستقرار واجللوس وحنو ذلك ويكفر من يعتقد ذلكجيب أن ي
 

حيملُ على حمملٍ مستقيمٍ يف العقـولِ ، فتحمـلُ لفظـةُ     فيجب ترك احلمل على الظاهرِ بل
إذا احتوى على مقاليـد   االستواِء على القهرِ ففي لغة قالُ استوى فالنٌ على املمالكالعربِ ي

   .الرقابِ املُلك واستعلى على
 
  :كقول الشاعر 

  سيف ودم مهراق  من غري    قد استوى بشر على العراقِ 
 

ـًا فيعلم مشول ما دونه من  وفائدة ختصيص العرش بالذكر أنه أعظم خملوقات اهللا تعاىل حجم
العرش إظهارا لقدرته، ومل يتخـذه مكانـا    إن اهللا تعاىل خلق: "قال اإلمام علي.باب األوىل 

 ."لذاته
 

 .استواء املخلوقني كاجللوس واالسـتقرار   استوى استواًء يعلمه هو مع تنـزيهه عن:أو يقال
 
القعود على العرش واالستقرار عليه  واعلم أنه جيب احلذر من هؤالء الذين جييزون على اهللا 

 .بـاجللوس  ، ]5: طـه [ الـرحمن علَـى الْعـرشِ اسـتوى    : مفسرين لقوله تعـاىل 
  

إال يف مكان، وحجتهم داحضةٌ عقَلُومدعني أنه ال ي موجود. 
 



لذلك ومل يدروا أن الكيف الذي نفاه  ومدعني أيضا أن قول السلف استوى بال كيف موافق
واحملاذاة وكل اهليئات من حركة وسكون  السلف هو اجللوس واالستقرار والتحيز إىل املكان

 .وانفعال
 
قبل أن خيلق العاملَ أو املكان هل كان  :الَ هلموالذي يدحض شبههم أن يق: "قال القشريي 

  موجودا أم ال؟
 

لم موجود إال يف مكـان أحـد   يع فمن ضرورة العقل أن يقولوا بلى فيلزمه لو صح قوله ال
الرب حمدثٌ وهـذا مـآل      : املكان والعرش والعاملُ قدمي، وإما أن يقول      : إما أن يقول  : أمرين

 .هـ.أ" واُحملدثُ بالقدمي  باحملدثاجلهلة احلشوية، ليس القدمي
 

 الرحمن علَى الْعـرشِ اسـتوى  : يقولُ فإن قيلَ أليس اهللا: "قال أيضاً يف التذكرة الشرقية
 وهو معكُـم أَيـن مـا كُنـتم     :اهللا يقولُ أيضاً: قُلنا  فيجب األخذُ بظاهره،]5:طـه[
فينبغي أيـضاً أن نأخـذ    ]54: فصلت[ ه بِكُلِّ شيٍء محيطٌأَال إِن: ، ويقول]4:احلديد[

بالعاملُ حمدقاً به بالـذات يف   بظاهر هذه اآليات حىت يكون على العرش وعندنا ومعنا وحميطاً
واحدة حالة. 

 
 
 وهو معكُـم : قوله: قالوا .والواحد يستحيلُ أن يكون بذاته يف حالة واحدة بكل مكان 
 : إحاطة العلمِ، قلنـا ]54: فصلت[ بِكُلِّ شيٍء محيط: يعين بالعلم، و ،]4: داحلدي[

  .، انتهى" قهر وحفظَ وأبقى]5:طـه[ علَى الْعرشِ استوى: وقوله
  

غريهم تأويـلَ   يعين أم قد أولوا هذه اآليات ومل حيملوها على ظواهرها فكيف يعيبون على
  !فما هذا التحكم؟ءاية االستواء بالقهرِ، 

  



 وهو الْقَاهر فَـوق عبـاده  : ر قولُهـتوهم غلبته ألشع ر ما قُلناـولو أشع: "الـمث ق 
  بذلك أيضا حىت يقال كان مقهوراً قبل خلق العباد هيهات إذ مل يكن للعباد]18: األنعام[

ألشـعر   من أنه استواٌء بالذاتوجود قبل خلقه إياهم بل لو كان األمر على ما تومهه اجلهلة 
قبل العرش،  ذلك بالتغريِ واعوجاجٍ سابق على وقت االستواء فإن البارئ تعاىل كان موجودا

 الـرب  :يقـول  العرش بالرب استوى أمثلُ من قول من: ومن أنصف علم أن قولَ من يقول
بالعلو وفوقية الرتبة والعظمة إذاً موصوف بالعرش استوى، فالرب عـن الكـون يف   وم نـزه

 .أهـ "املكان وعن احملاذاة
 
استرتاهلم للعوام مبا يقْرب من أفهامهم ويتصور يف  وقد نبغت نابغة من الرعاع لوال: "مث قال 

حنن نأخذُ بالظـاهر وحنمـلُ   : تلطيخه بذكرهم، يقولون أوهامهم ألجللت هذا الكتاب عن
ة حدا وعضواً على الظاهر وال جيوز أن نطرق التأويلَ واألخبار املومه اآليات املوهمةَ تشبيهاً

 اللَّـه  وما يعلَم تأْوِيلَـه إِال : إىل شيٍء من ذلك، ويتمسكون على زعمهم بقول اهللا تعاىل
اليهـود والنـصارى    وهؤالء والذي أرواحنا بيده أضر على اإلسالم من .]7: ءال عمران[

الكفار ظاهرةٌ يتجنبها املسلمون، وهؤالِء أتوا الـدين        واوس وعبدة األوثان ألن ضالالت      
ذه البدع وأحلـوا يف قلـوم        والعوام من طريق يغتر به املستضعفون فأوحوا إىل أوليائهم        

والرتول واالتكاء واالستلقاء واالستواء     وصف املعبود سبحانه باألعضاء واجلوارح والركوب     
 .بالذات والتردد يف اجلهات

بومهه إىل ختيل احملسوسات فاعتقد الفضائح فسال به الـسبلُ   ىل ظاهرهم يبادرفمن أصغى إ 
 .اهـ" وهو ال يدري

 
وجهلٌ وهو حمجوج بقوله صـلى اهللا   خبطٌ" إن التأويلَ غري جائزٍ: "فتبني أن قول من يقول 

رواه البخاري وابـن ماجـة      " الكتاب اللهم علمه احلكمة وتأويل   : "عليه وسلم البن عباس   
  .غريمها بألفاظ متعددةو
  



" أن اهللا استجاب دعاء الرسول هـذا  وال شك": "االس"قال احلافظ ابن اجلوزي يف كتابه      
ووسع القول يف ذلك فليطالعه مـن أراد         هـ، وشدد النكري والتشنيع على من مينع التأويل       .أ

 .زيادة التأكد
 

 فوقية القهر دون املكان واجلهة ]50: النحل [مفَوقهِ يخافُونَ ربهم من: ومعىن قوله تعاىل
 وجاَء ربـك والْملَـك صـفّاً صـفّاً        : ومعىن قوله تعاىل   .واجلهة أي ليس فوقية املكان   

اهللا   ليس جميء احلركة واالنتقال والزوال وإفراغ مكان وملء ءاخر بالنسبة إىل]22:الفجر[
 .ومن اعتقد ذلك يكفر

 
والسكون وكل ما كان من صفات احلوادث فال يوصف اهللا تعـاىل             ق احلركة فاهللا تعاىل خل  

 جاء أمر ربك أي أثـر  ]22: الفجر[ وجاَء ربك: واملعين بقوله باحلركة وال بالسكون،
: الفجـر  [وجاَء ربك :وقد ثبت عن اإلمام أمحد أنه قال يف قوله تعاىل .قدرته من ءاثار

   .ه البيهقي يف مناقب أمحد وقد مر ذكره جاءت قدرته، روا]22
  
 

  تفسري معية اهللا املذكورة يف القرءان 
 . اإلحاطة بالعلم]4:احلديد[ وهو معكُم أَين ما كُنتم: ومعىن قوله تعاىل

 اإِنَّ اللَّه مـع الَّـذين اتقَـو   : تعاىل ولهـرة والكالءة ، كقـوتأيت املعية أيضا مبعىن النص
 .]128: النحل[
 

 احللول واالتصال ويكفر من يعتقد ذلك ألنه سبحانه وتعاىل مرتّه عن االتصال وليس املعين ا
األمور من  فال يقال إنه متصلٌ بالعامل وال منفصلٌ عنه باملسافة ألن هذه .واالنفصال باملسافة

ذلك عـن   س حبادث، نفىصفات احلجم واحلجم هو الذي يقبل األمرين واهللا جلَّ وعال لي
 .]11: الشورى[ لَيس كَمثْله شيء: نفسه بقوله



 
 

بـالطول وال بالقـصر ألنـه خمـالف      وال يوصف اهللا تعاىل بالكبرِ حجما وال بالصغر، وال    
 .تقـدير اهللا تعـاىل وحتديـده    للحوادث ، وجيب طرد كلّ فكرة عن األذهان تفـضي إىل 

 
بعد خلق السموات واألرض اسـتراح       اهللا تعاىل التعب ، فقالوا إنه     كان اليهود قد نسبوا إىل      

 مرته عن ذلك ، وعن االنفعال كاإلحساس  واهللا تعاىل.فاستلقى على قفاه ، وقوهلم هذا كفر
األحوال جيب أن يكون حادثا خملوقـا يلحقـه    بالتعب واآلالم واللذات، فالذي تلحقه هذه

 .اىلالتغير، وهذا يستحيل على اهللا تع
 
 

 بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا من لُغـوبٍ         ولَقَد خلَقْنا السموات والْأَرض وما    : قال تعاىل 
 .مرتّه عن اجلارحة إمنا يلْغب من يعمل باجلوارح واهللا سبحانه وتعاىل  ]. 38:ق[
 
 
 
 

 .]20:غافر[ الْبصري عإِنَّ اللَّه هو السمي: قال تعاىل
فالسمع والبصر ،بال كيفية وبصري فاهللا تعاىل مسيع  أي بال أذن ،بال جارحة أزليتان مها صفتان

 .جهة، وبدون انبعاث شعاع من البصرِ، أو متوج هـواء  أو حدقة وبال شرط قربٍ أو بعد أو
 ، خبالف من قال له عـني ليـست        نا ولو قال له أذنٌ ليس كآذان      ومن قال هللا أذنٌ فقد كفر،     

كأيدينا بل مبعىن الصفة فإنه جائز لورود إطالق العني واليد يف القرءان ومل  كعيوننا ويد ليست
 .إطالق األذن عليه يرد

 
  



 .]115: البقرة [فَثَم وجه اللَّه: تفسري قوله تعاىل
 

: ، املعـىن ]115: البقرة [تولُّوا فَثَم وجه اللَّه ينماوللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَ: قال تعاىل
فتلـك الوجهـةُ الـيت    : وجوهكم يف صالة النفل يف السفر فثم قبلة اهللا ، أي فأينما توجهوا

التكفري،  وحكم من يعتقد اجلارحةَ هللا .إليها هي قبلةٌ لكم، وال يراد بالوجه اجلارحة توجهتم
 .الفناء ارحةٌ لكان مثال لنا جيوز عليه ما جيوز علينا منألنه لو كانت له ج

 
 

فعلت كـذا  : " اهللا تعاىل، كأن يقولَ أحدهم وقد يراد بالوجه اجلهة اليت يراد ا التقرب إىل
 ."كذا وكذا امتثاال ألمر اهللا تعاىل فعلت"، ومعىن ذلك "وكذا لوجه اهللا 

 
 

، ألن اهللا تعـاىل قـال       "لنرى وجـه اهللا    افتح النافذة : "وحيرم أن يقال كما شاع بني اجلهال      
 .، ولو مل يكن قصد الناطقني به رؤية اهللا فهو حرام]143: األعراف [لَن ترانِي: ملوسى

 
 

  .]35: النور [رضالسموات واَأل اللَّه نور: تفسري
 أن اهللا تعاىل هادي أهل السموات واألرض  معناهرضالسموات واَأل اللَّه نور: فقوله تعاىل

مبعىن  اإلميان، رواه البيهقي عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، فاهللا تعاىل ليس نورا لنور
 أي ]1: األنعـام [ والنـور  وجعلَ الظُّلُمات: الضوء، بل هو الذي خلق النور، قال تعاىل      

 .كخلقه، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كـبريا  ن نوراخلق الظلمات والنور ، فكيف ميكن أن يكو
  .التكفري قطعاً وحكم من يعتقد أن اهللا تعاىل نور أي ضوٌء

 
لون أو ذو شكلٍ فليحذر اإلنسانُ  وهناك العديد من العقائد الكفرية كاعتقاد أن اهللا تعاىل ذو

 .من ذلك جهده على أي حال



 
 

 معى القَنرِدو بهاإلميان  
 

تدبري األشياء على وجه مطابق لعلم اهللا األزيلّ ومشيئته األزليـة   القدر هو: ض العلماءقال بع
والـشر   فيدخل يف ذلك عمل العبـد اخلـري   .الذي علم أا تكون فيه فيوجِدها يف الوقت

 .باختياره
 
تؤمن اإلميان أن : "سأله عن اإلميان ويدلُّ عليه ما جاء يف حديث رسول اهللا إىل جربيل حني 

أن : ومعناه .رواه مسلم" وتؤمن بالقدر خريه وشره    باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر     
وفيها اخلري والشر وجِدت بتقدير اهللا األزيل، وأما تقـدير اهللا   املخلوقات اليت قدرها اهللا تعاىل

 .فهو ال يوصف بالشر الذي هو صفة ذاته
 
 
 ا راداته على حسب علمهفإرادة اهللا تعاىل نافذة يف مجيع م.   كونـه يف كونه أراد ملفما ع

 .فيه، وما علم أنه ال يكون مل يرد أن يكون الوقت الذي يكون
 
 العبد صيبشىٌء من اخلري أو الشر أو الـصحة أو   فال حيدث يف العامل شىء إال مبشيئته وال ي

 تعاىل، وال يخطئُ العبد شـىٌء قـدر اهللا   اهللا املرض أو الفقر أو الغىن أو غريِ ذلك إال مبشيئة
" ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكـن : "علَّم بعض بناته وشاء أن يصيبه، فقد ورد أن النيب

 .مث تواتر واستفاض بني أفراد األمة رواه أبو داود يف السنن
 
إن أحدكُم لن خيلص : "عنه أنه قال وروى البيهقي رمحه اهللا تعاىل عن سيدنا علي رضي اهللا 

ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكـن   اإلميانُ إىل قلبه حىت يستيقن يقيناً غري شك أن
  .جيوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض أي ال ."ليصيبه، ويقر بالقدر كله



  
ـ –باجلابية  وروى أيضاً باإلسناد الصحيح أن عمر بن اخلطاب كان  –شام  وهي أرض من ال

، " مضلّ له ومن يضلل فال هادي لهاهللا فال من يهد: "فقام خطيباً فحمد اهللا وأثىن عليه مثّ قال
، فقـال  "إن اهللا ال يضلّ أحداً: "الذمة فقال بلغته وكان عنده كافر من كفار العجم من أهل

كذبت يـا  : "إن اهللا ال يضلّ أحداً، فقال عمر: إنه يقول: قال ؟"ماذا يقول: "عمر للترمجان
 ."أنك من أهل الذمة لضربت عنقك هو أضلَّك وهو يدخلك النار إن شاء عدو اهللا ولوال

 
الزهري أن عمر بن اخلطاب كـان   وروى احلافظ أبو نعيم عن ابن أخي الزهري عن عمه 

  :حيب قصيدة لبيد بن ربيعة اليت منها هذه األبيات، وهي
ن يـرا خنقْـوى ربـَلْ إِنَّ ت    وبإذن اهللا ريثي وعجـلْ   ف

 لـه اهللا فَــال نِـد ـداَء فَعـلْ   أمحما ش اخلري هيدبي   
ندى  مرِ اهتـُلَ اخلَي   ناعم البالِ ومن شاَء أضل   هداه سب
 

 .، أي خري ما يؤتاه اإلنسان"إن تقوى ربنا خري نفَل:"قوله ومعىن
 

مبطىء وال يسرع مسرع إال مبشيئة  ، أي أنه ال يبطىء"بإذن اهللا ريثي وعجلو: "ومعىن قوله
 .اهللا وبإذنه

 
  .، أي ال مثْلَ له"أمحد اهللا فال نِد له: "وقوله 

: وإمنا اقتصر على ذكر اخلري من باب اإلكتفاء كقوله تعاىل ، ، أي و الشر"بيديه اخلري: "وقوله
راُلْح يكُمقابِيلَ ترس] أي والربد]81:النحل ،. 
 

حصوله ال بد أن حيصل وما أراد أن ال حيـصل فـال    ، أي ما أراد اهللا"ما شاَء فَعل: "وقوله
  .حيصل



، أي من شاء اهللا له أن يكون على الـصراط الـصحيح   "سبلَ اخلَيرِ اهتدى من هداه: "وقوله
  .اهتدى املستقيم
  .طمئن البالِ ، أي م"ناعم البال: " وقوله 
 .، أي من شاء له أن يكون ضاالً أضله"أضلّ ومن شاَء: "وقوله

 
  :وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال حني سئل عن القدر

 
 وما شئت إن مل تشـأ مل يكـن  ما شئت كان وإن مل أشأ 

لقتخ  على ما علمت ى واملُِسن  العبادففي العلمِ جيري الفَت    
تنعلى ذا من  ذَلتوهذا خ  نعوذا لـم ت وهـذا أَعنـت    

 وهذا قبيح وهـذا حسن   فمنهم شقي ومنهم سعيد
  
 
 
] 93:النحل [من يشآُء ويهدي من يشآُء يضلُّ اُهللا: فتبني ذا أن الضمري يف قوله تعاىل 

إِنْ : اىل إخباراً عن سيدنا موسىزعمت القدرية بدليل قوله تع يعود إىل اهللا ال إىل العبد كما
 .]155:األعراف [فتنتك تضلُّ بِها من تشآُء وتهدى من تشآُء هى إِالَّ

 
اليوم عبد اهلادي الباين الـذي   وكذلك قالت طائفة ينتسبون إىل أمني شيخو الذين زعيمهم 

إن معىن اآلية عندهم إن شاء العبد حيث  هو بدمشق فقد جعلوا مشيئة اهللا تابعة ملشيئة العبد
ومـا تـشآُءونَ إِالَّ   : أضله اهللا ، فكذبوا باآلية أن يهتدي هداه اهللا وإن شاء العبد أن يضل

  .]29:التكوير [يشآَء اُهللا
  

القرءان يتـصادق وال   :فإن حاول بعضهم أن يستدل بآية من القرءان لضد هذا املعىن قيل له
واملنسوخ، ألن النسخ ال  ءان ءاية نقيض ءاية وليس هذا من باب الناسخيتناقض فليس يف القر



 حكم ءاية سابقة حبكـم ءايـة   انتهاء يدخل العقائد وليس موجباً للتناقض، إمنا النسخ بيان
  .واملنسوخ ، على أن هذه الفئة ال تؤمن بالناسخالحقة

  
] 31:البقـرة  [األسمآَء كُلَّها  دموعلَّم َءا : ومن غباوم العجيبة أم يفسرون قوله تعاىل      

فَلَمـآ  : األمساء هي أمساء اهللا احلسىن مل يقـل اهللا  لو كانت: بأمساء اهللا احلسىن، فإن قيل هلم
 آئهِممم بِأَسأَهأَنب] بل لقال فلما أنباهم بأمسائي، انقطعوا، لكنهم يصرون على         ] 33: البقرة

 .وحتريفهم للقرءان جهلهم
 

الكاظم كان يقعد يف الروضة وهـو   حلاكم رمحه اهللا تعاىل أن علي الرضى بن موسىوروى ا
: يف املسجد، فسئلَ عن القدر فقال شاب ملتحف مبطرف خز فيسأله الناس ومشايخ العلماء

نـارِ   يوم يسحبونَ فـى ال ] 47[ الْمجرِمني فى ضالَلٍ وسعرٍ إِنَّ: قال اهللا عز من قائل
مث قال ] 49:القمر[ إِنا كُلَّ شىٍء خلَقْناه بِقَدرٍ] ] 48وجوههِم ذُوقُواْ مس سقَر علَى

إن اهللا : "طالب كـان يقـول   كان أيب يذكر عن ءابائه أن أمري املؤمنني علي بن أيب: الرضى
 ." والقوةاحلول خلق كل شىء بقدرٍ حىت العجز والكيس وإليه املشيئة وبه

 
باإلكراه واجلرب كالريشة املعلقة متيلها  فالعباد منساقون إىل فعل ما يصدر عنهم باختيارهم ال

 .الرياح مينة ويسرةً كما تقول اجلربية
 

العصاة وكفر الكافرين وإميان املؤمنني وطاعة الطائعني ملا خلق اجلنـة   ولو مل يشأ اهللا عصيان
  .والنار

كـذلك    اخلري دون الشر فقد نسب إىل اهللا تعاىل العجز ولو كانومن ينسب هللا تعاىل خلق
 .لكان للعامل مدبران، مدبر خري ومدبر شر وهذا كفر وإشراك

 
جيعل اهللا تعاىل يف ملكه مغلوباً، ألنه على حسب اعتقاده  وهذا الرأي السفيه من جهة أخرى



 . وأعوانه الكفار رغم إرادتـه فيكون قد وقع الشر من عدوه إبليس اهللا تعاىل أراد اخلري فقط
 أي] 21:يوسف [واُهللا غَالب علَى أَمرِه: هذا الرأي ملخالفته قوله تعاىل ويكفر من يعتقد

 .ال أحد مينع نفاذ مشيئته
 

الشر أدباً أنه ال حرج عليه، أمـا إذا          وحكم من ينسب إىل اهللا تعاىل اخلري وينسب إىل العبد         
 .التكفري دون الشر فحكمهاعتقد أن اهللا خلق اخلري 

 
فبِعدله من غري ظلم، وإذا أثـاب املطيـع          واعلموا رمحكم اهللا أن اهللا تعاىل إذا عذب العاصي        

يتصور ممن له ءامر وناه وال ءامر هللا وال نـاهي   فبفضله من غري وجوب عليه، ألن الظلم إمنا
، وقـد جـاء يف احلـديث    ألنه خالق األشياء ومالكها له، فهو يتصرف يف ملكه كما يشاء
مسنده واإلمام أبو داود يف سننه وابن حبان عـن ابـن             الصحيح الذي رواه اإلمام أمحد يف     

يا أبا املنذر، إنه حدث يف نفسي شىء مـن هـذا            : بن كعب فقلت   أتيت أُيب : "الديلمي قال 
عذم وهو غـري  إن اهللا لو عذب أهل أرضه ومساواته ل: "، قال"ينفعين القدر فحدثين لعل اهللا

رمحهم كانت رمحته خرياً هلم من أعماهلم، ولو أنفقت مثل أحد ذهباً يف سبيل  ظامل هلم ولو
 قبله اهللا منك حىت تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئَك وما أخطأك مل اهللا ما

فحدثين  ن مسعودمث أتيت عبد اهللا ب: قال ."يكن ليصيبك ولو مت على غري هذا دخلت النار
فحدثين مثـل   مثل ذلك، مث أتيت حذيقة بن اليمان فحدثين مثل ذلك، مث أتيت زيد بن ثابت

 .ذلك عن النيب
 

قال يل عمران : األسود الدؤيلّ قال وروى مسلم يف صحيحه والبيهقي يف كتاب القدر عن أيب       
ي عليهم ومضى عليهم من     ويكدحون فيه أشيٌء قُض    أرأيت ما يعمل الناس اليوم    : بن احلُصني 

بل شـيء   : مما أتاهم به نبيهم وثبتت احلُجة عليهم؟ فقلت        قَدرٍ قد سبق أو فيما يستقبلون به      
ففزعت من ذلك فزعاً شـديداً   : أفال يكون ظلماً، قال   : قل فقال  قُضي عليهم ومضى عليهم،   

يرمحـك  : قال يلف: وملْك يده ال يسئل عما يفعل وهم يسألون، قال   كل شىء خلقه  : وقلت



يـا  : مبا سألتك إال ألحزر عقلك، إن رجلني من مزينةَ أتيا رسول اهللا فقـاال  اهللا إين مل أرد
اهللا أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشىٌء قُضي عليهم ومضى عليهم مـن   رسول
 بل شـىء : قالقد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت احلُجة عليهم؟ ف قدر

 سـواها  ونفسٍ ومـا : قُضي عليهم ومضى عليهم، ومصداق ذلك قول اهللا تبارك وتعاىل
]7 [ااهقْوتا وهروا فُجهمفَأَلْه] 8: الشمس[.  
 
رواه " ذلك فال يلومن إال نفسه فمن وجد خرياً فليحمد اهللا ومن وجد غري: "وصح حديثُ 

 .وجلَّ ذر عن النيب عن اهللا عزمسلم من حديث أيب 
 
 
عليه باإلجياد والتوفيق من غري وجوب  وهو من وجد خرياً فألنَّ اهللا تعاىل متفضلٌ: أما األول 

  .عليه، فليحمد العبد ربه على تفضله عليه
 

ه السيء فمن أضلَّ وهو من وجد شراً فألنه تعاىل أبرز بقدرته ما كان من ميلِ العبد: أما الثاين
 .اهللا فبعدله ومن هداه فبفضله

  
النار لسابقِ علمه أم ال يؤمنون لكان شأن  ولو أن اهللا خلق اخللق وأدخل فريقاً اجلنة وفريقاً

ت أَرسلْ ولَو أَنا أَهلَكْناهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَالُواْ ربنا لَوال :املعذَّب منهم ما وصف اهللا بقوله
  .]134: طه [ونخزى إِلينا رسوالً فَنتبِع َءاياتك من قَبلِ أَن نذلَّ

 
العبد من الطَّوع واإلباء فيهلك من       فأرسل اهللا الرسل مبشرين ومنذرين ليظهر ما يف استعداد        

 .هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة
 

يعملون باختيارهم، وكان تعاىل عاملاً  هلم اليتفأخربنا أن قسماً من خلقه مصريهم النار بأعما
 .بعلمه األزيل أم ال يؤمنون



 
جهنم من اجلنـة   َألتينا كُلَّ نفسٍ هداها ولَكن حق القَولُ منِى َألمَألنَّ ولَو شئْنا: قال تعاىل

نيمعس أَجاالنو] ذه اآلية أنه قال يف األزله أخرب اهللا تعاىل يف] 13 :السجدة :  ََّألمـَألن
 ال يتخلف ألن التخلـف أي الـتغري كـذب     وقوله صدقأَجمعني جهنم من اجلنة والناس 
 .اهللا والكذب محال على

  
أي ولكنـه  ] 149:األنعام [فَلَو شآَء لَهداكُم أَجمعني قُلْ فَللَّه الْحجةُ البالغةُ: قال تعاىل 

  .مجيعهم إذ مل يسبق العلم بذلك مل يشأ هداية
  

 .يصدر عنهم باختيارهم ال باإلكراه واجلَبرِ فالعباد منساقون إىل فعل ما
 
  
إذا ذُكـر  : "النيب عنه بقولـه    واعلم أن ما ذكرناه من أمر القدر ليس من اخلوض الذي ى            

الذي ورد به النص، وأما املنهِي عنه فهو  ري للقدررواه الَّطرباين، ألن هذا تفس" القدر فأمسكوا
الشافعي واحلافظ ابن عساكر عن علي رضي اهللا عنه  اخلوض فيه للوصول إىل سره، فقد روى

أما إذ أبيت فإنه أمر : "، فلما أُحلَّ عليه قال له"اهللا فال تتكلَّف سر: "أنه قال للسائل عن القدر
 ."جرب وال تفويض بني أمرين ال

  
فمنهم من يقـول  واعلم أيضاً أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ذم ،رقالقدرية وهم ف :

يقول هو خالق الشر دون اخلري وكال الفريقني  العبد خالق جلميع فعله االختياري، ومنهم من
 ويف روايـة هلـذا    "  القدرية جموس هذه األمة   : "كفار، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

رواه أبو داود عن حذيفة " األمة الذين يقولون ال قَدر لكل أمة جموس، وجموس هذه: "احلديث
 .عن النيب 

  
لإلمام ابن جرير الطربي رمحهمـا اهللا   "ذيب اآلثار"للبيهقي وكتاب " القدر"ويف كتاب  



ن أميت لـيس  صنفان م: "اهللا عليه وسلم قال تعاىل، عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى
فاملعتزلة هم القدرية ألم جعلوا اهللا والعبد سواسية        " هلما نصيب يف اإلسالم القدرية واملرجئة     

على ما يقْدر عليه عبده، فكأم يثبتون خالقني يف احلقيقة كمـا   بنفي القدرة عنه عز وجلَّ
 .عندهم الظالمخالقني خالقاً للخري هو عندهم النور وخالقاً للشر هو  أثبت اوس

 
 

  يلَةٌـائدةٌ جلـفَ
وقَـالُوا  : ومما يدل على أن اهللا شاء حصول الكفر قوله تعاىل يف صفة الكفار يوم القيامـة               

الكفـار يف   ] 21:فصلت[لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيءٍ          
يوم القيامة خيتم اهللا على أفواههم ألم كانوا أنكروا الكفر الذي كفـروه             حال من األحوال    

حنن ما أشركنا، فمنع اهللا أفواههم من الكالم وأنطق جـوارحهم           : من شدة اضطرام فقالوا   
  .وجلودهم فشهدت عليهم مبا عملوا

  :ويف قوله تعاىل
 

 واهلدايةُ على وجهني 
 

 ونصب األدلة عليه، وعلى هذا الوجه يصح إضافة اهلداية إىل والدعاُء إليه، إبانة احلق: أحدمها
 .وإىل كل داعٍ هللا الرسل

 وإِنك لَتهدى إلَى صـراط مـستقيمٍ      : كقوله تعاىل يف رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم        
  .]52:الشورى[

 .]17:فصلت [وأَما ثَمود فَهديناهم: وقوله تعاىل
 

فَمن يرِد : االهتداء يف قلوم كقوله تعاىل  من جهة هداية اهللا تعاىل لعباده، أي خلق:والثاين
: األنعام [حرجا صدره لِإلسالَمِ ومن يرِد أَن يضلَّه يجعلْ صدره ضيِقَاً اُهللا أَن يهديه يشرح



مشيئتهم تابعة ملشيئة اهللا قال  بادفالع .واإلضالل خلق الضالل يف قلوب أهل الضالل] 125
  .]30: اإلنسان [اُهللا وما تشآُءونَ إِالَّ أَن يشآَء: تعاىل

 
شيخو ألم يقولون إن شاء العبد اهلداية  وهذه اآلية من أوضح األدلة على ضالل مجاعة أمني

فَمـن يـرِد اُهللا أَن   : يهديه اهللا وإن شاء العبد الضالل يضله اهللا، فماذا يقولون يف هذه اآلية  
فإا صرحيةٌ يف سبقِ مشيئة اهللا على مـشيئة   ]125: األنعام[ صدره لِإلسالَمِ يهديه يشرح

ها إىل العباد العبداملشيئةَ إليه وما رد بسـرد  .ألن اهللا نم قالوا من يالعبـد أن   فأولئك كأ
ميكن أن يرجع   فال]125: األنعام[] رِد أَن يضلَّه ومن ي: [ يشرح صدره لإلسالم، مث قوله

ضعيف العبارة والقرءانُ أعلى  الضمري يف يرد أن يضله إىل العبد ألن هذا جيعلُ القرءانَ ركيكاً
وعلى موجـب   .العميق وغباوم الشديدةُ البالغة ال يوجد فوقه بالغةٌ، فبان بذلك جهلهم

: األنعـام [ اُهللا أَن يهديه يشرح صـدره لإلسـالم   فَمن يرِد: كالمهم يكون معىن اآلية
اهللا يشرح اهللا صدره للهدى وهذا عكس اللفظ الذي   أن العبد الذي يريد أن يهديه،]125

موجبِ اعتقادهم أن يقول اهللا والعبد الذي يريد أن يـضلَه   أنزله اهللا وهكذا كان الالزم على
حرجا، وهذا حتريف للقرءان إلخراجه عن أساليب اللغة العربية الـيت   اًاهللا جيعل صدره ضيق

على  القرءانُ وفَهِم الصحابة القرءانَ على موجبِها ، والدليل على أم يفهمون القرءان نزل ا
ما شاء اهللا كـان   :خالف ما تفهمه هذه الفرقة اتفاق املسلمني سلَفُهم وخلَفُهم على قولهم

 . مل يشأ مل يكنوما
 
 
  تقدير اهللا ال يتغري 

األزيل ال يغريه شىء ال دعوة داعٍ وال صدقة متـصدق وال صـالة    اعلم أن تقدير اهللا تعاىل
احلسنات بل ال بد أن يكون اخللق على ما قدر هلم يف األزل من غري  مصلٍ وال غري ذلك من

 .أن يتغري ذلك



 
 فليس] 39: الرعد [اُهللا ما يشآُء ويثبِت وعنده أُم الْكتابِ يمحواْ: وأما قول اهللا تعاىل 

كتب ما يـصيب   معناه أن احملو واإلثبات يف تقدير اهللا، بل املعىن يف هذا أن اهللا جلَّ ثناؤه قد
تعاىل أو أطاعه يف صلة  العبد من عباده من البالء واحلرمان واملوت وغري ذلك وأنه إن دعا اهللا

طويالً، وكتب يف أم الكتاب ما هو  حم وغريها مل يصبه ذلك البالء ورزقه كثرياً أو عمرهالر
الكتابني كما أشار إليه ابن عبـاس، فقـد    كائن من األمرين، فاحملو واإلثبات راجع إىل أحد

وجلَّ روى البيهقي عن ابن عباس يف قول اهللا عز : عو ثبِـتيآُء وشا يواْ اُهللا محمي  أُم هنـد
ميحو اهللا ما يشاء من أحد الكتابني، مها كتابان ميحو ما يشاء            : قال،  ]39: الرعد [الْكتابِ

 .واحملو يكون يف غري الشقاوة والسعادة  .هـ.ا .ويثبت وعنده أم الكتاب من أحدمها
 
 
  
فْرق كُلُّ أَمـرٍ  فيها ي: اهللا تعاىل فقد روى البيهقي أيضاً عن جماهد أنه قال يف تفسري قول 

يفرق يف ليلة القدر ما يكون يف السنة من رزق أو مـصيبة،             : "أنه قال ] 4:الدخان [حكيمٍ
 .هـ.ا "والسعادة فإنه ثابت ال يغري فأما كتاب الشقاء

 
إن كنت كتبتين يف أم : "الذي فيه فلذلك ال يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدعاء

عندك سعيدا، وإن كنـت كتبـتين يف أم    قيا فامح عين اسم الشقاء وأثبتينالكتاب عندك ش
حرماين وتقتري رزقي وأثبتين عندك سعيدا موفقًـا   الكتاب حمروما مقترا علي رزقي فامح عين

] 39:لرعدا[ يمحواْ اُهللا ما يشآُء ويثبِت وعنده أُم الْكتابِ للخري، فإنك تقول يف كتابك
 .وال ما أشبهه

 
 

غريمها من السلف كما يعلم ذلك  ومل يصح هذا الدعاء أيضاً عن عمر وال عن جماهد وال عن
 . للبيهقي "القدر"من كتاب 



 
  تقسيم األمور إىل أربعة 
 

  :األمور على أربعة أقسام
  .وهو إميان املؤمنني وطاعة الطائعني: شيء شاءه اهللا وأمر به: األول
أن اهللا ال حيب  وهو عصيان العصاة وكفر الكافرين، إال: شيء شاءه اهللا ومل يأمر به: والثاين

: الزمر [يرضى لعباده الْكُفْر والَ: الكفر مع أنه خلقه مبشيئته وال يرضاه لعباده، قال تعاىل
7[.  
 

  علم اهللا أم ميوتون علىوهو اإلميان بالنسبة للكافرين الذين: اهللا وأمر به أمر مل يشأه: الثالث
  .الكفر أُمروا باإلميان ومل يشأه هلم

 
مل يشأه ومل يأمر به: الرابع بالنسبة لألنبياء واملالئكة أمر وهو الكفر. 

 
ـًا بالقرءان الكرمي فليقف عند قوله تعاىل         ال يسأَلُ عمـا يفْعـلُ وهـم        : ومن كان مؤمن

يعذِّب العصاةَ على معاصيهم اليت شاء وقوعها منهم   فال يقالُ كيف]23:االنبياء [يسأَلُونَ
 .يف اآلخرة

 
 
  توحيد اهللا يف الفعلِ 

مث استفِسر " اليقني: "أنه قال التوحيد عن العارفني عندما سئلَ الصوفية روي عن اجلنيد إمام
عمـالِ خـالق هلـا إال اهللا    إنه ال مكون لشيء من األشياء من األعيان واأل: "عن معناه فقال  

  .]96:الصافات[ واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ: قال تعاىل ،"تعاىل
 
 



، رواه احلاكم والبيهقي "صانعٍ وصنعته إن اهللا صانع كل: "وقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 .وابن حبان من حديث حذيفة

 
ـًا من أعماهلم وإمن إذ العباد ال خيلقون  اللَّه خالق كُلِّ: ا يكتسبوا ، فقد قال اهللا تعاىلشيئ

العموم   متدح تعاىل بذلك ألنه شيء خيتص به، وذلك يقتضي،]16من اآلية: الرعد[ شيء
 .والشمول لألعيان واألعمال واحلركات والسكنات

 
 ال شـرِيك لَـه   . رب الْعالَمني ومحياي ومماتي للَّه قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي: وقال تعاىل 

كبِذَلو نيملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم ]اُهللا .]163ـ162:األنعام الـصالةَ والنـسك    ساق
احلياة واملوت كذلك اهللا  فكما أن اهللا خالق .واحمليا واملمات يف مساقٍ واحد وجعلها ملكًا له

 .االضطرارية من باب األوىل ة والنسك، واحلركاتخالق لألعمال االختيارية كالصال
 .بكوا مكتسبة لنا فهي حمـل التكليـف   وإمنا متتاز األعمال االختيارية أي اليت لنا فيها ميل

يؤاخذ يف اآلخرة هو توجيه العبد قَصده وإرادته  والكسب الذي هو فعل العبد وعليه يثاب أو
 .هللا عند ذلكفيخلقه ا حنو العمل أي يصرف إليه قدرته

 
تعاىل خالق لعمل هذا العبد الذي هو كسب له، وهو من أغمـض   فالعبد كاسب لعمله واُهللا
 ]286: البقرة[ لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت: قال اهللا تعاىل املسائل يف هذا العلم ،

 
 

 احلق وهو خارج عـن اجلـرب   املذهب فليس اإلنسان جمبورا ألن اجلرب ينايف التكليف، وهذا
 .والقدر أي مذهب اجلربية والقدرية

 
كـالم  : "ابن عباس رضي اهللا عنه ويكفر من يقول إن العبد خيلق أعماله كاملعتزلة، كما قال

 .والقدرية هم املعتزلة" القدرية كفر



 
 

: "الفرقِ  بنيالفرق"ووصفهم أبو منصور التميمي يف كتابه ، "املعتزلة زنادقة: "قال أبو يوسف
وقال اإلمام : "العبارة وأبو منصورٍ هو الذي قال فيه ابن حجر اهليتمي هذه .بأنهم مشركون

 .كتب عنه البيهقي يف احلديث ، وهو ممن"الكبري إمام أصحابنا أبو منصورٍ البغدادي
 

لتميمـي يف كتابـه   األستاذ أبو منصورٍ ا وال تغتر بعدم تكفري بعض املتأخرين هلم ، فقد نقل
  .تكفريهم عن األئمة" األمساء والصفات تفسري" وكذلك يف كتابه "أصول الدين"
 

حابنا أمجعـوا علـى تكفـري    أص": "األمساء والصفات تفسري"قال اإلمام البغدادي يف كتابه 
ى اهللا العبد خيلق أفعاله االختيارية، وكذلك الذين يقولون فرض عل :أي الذين يقولون" املعتزلة

 يعين به األشعرية والشافعية ألنه أشـعري " أصحابنا: "وقوله .األصلح للعباد أن يفعل ما هو
معـروف   شافعي بل هو رأس كبري يف الشافعية كما قال ابن حجر وهو إمام مقدم يف النقل

راد مزِيد التأكُّد فليطالع أ بذلك بني الفقهاء واألصوليني واملؤرخني الذين ألّفُوا يف الفرقِ، فمن
نقلُه بكالم الباجوري دافعن هو من قبل عصره أو بعده كتبه هذه، فال يه مموأمثال. 

 
مثل بِـشرٍ املريـسي واملـأمون     وأما كالم بعض املتقدمني من ترك تكفريهم فمحمول على

م يف القول خبلق األفعال فـال  القرءان وكفَّره العباسي، إن بشرا كان موافقهم يف القول خبلق
حبكمٍ واحد ويحكم على كلِّ فرد منـهم بكونـه    يحكم على مجيع من انتسب إىل االعتزال

 .ضاالً
 

   خيلق أفعاله الدليل العقلي على فساد قولِ املعتزلة بأن العبد
 ."مهتعاىل وإرادته وعل امتنع خلق العبد لفعله لعموم قُدرة اهللا: "قال أهل احلق

وإرادته عامة فإن نسبتها إىل املمكنـات   وبيان الدليل على ذلك أن قدرة اهللا عامة وعلمه عام
 .نسبةٌ واحدة



 .القادرِ من حيث إمكانه وحدوثه فإنّ وجود املمكنِ العقلي إنما احتاج إىل
من اجلهل بنقيض تلك الصفات  فلو ختصصت صفاته هذه ببعض املمكنات للزم اتصافه تعاىل

 .والعجز وذلك نقص والنقص عليه حمال
 

  .الوجود وصفاته وذلك حمالٌ والقتضى ختصصها مخصصا وتعلَّق املخصص بذات الواجب
 .فإذا ثبت عموم صفاته

مراد العبد دون مراد اهللا للزم احملـال   فلو أراد اهللا تعاىل إجياد حادث وأراد العبد خالفه ونفذ
 .بالربهان ، فما أدى إىل احملال حمال إهلني ، وتعدد اإلله حمالاملفروض يف إثبات 

  
 وإنما املؤثّر احلقيقي هو اهللا إثبات أنّ األسباب العادية ال تؤثّر على احلقيقة

مسعت أبا زكريا حيىي بن حممد العنربي : نيسابور قال ذكر احلاكم صاحب املستدرك يف تاريخ
إنَّ اهللا تبارك وتعاىل : حممد بن عيسى الطَّهماينَّ املَروروذي يقول نمسعت أبا عيسى ب: يقول

  .شاء إذا شاء من اآليات والعرب يف برِيته يظْهِر ما
 
من اهلدى والبينات وينشيء أعالم النبوة ويوضح  فيزيد اإلسالم ا عزاً وقوةً ويؤيد ما أُنزِلَ 

 .اإلسالم داللة الرسالة ويوثق عرى
 

وزيادة يف الربهان هلم وحجةً على من عانـد يف   على أوليائه، 1ويثبِت حقائق اإلميانَ منا منه
  مـن هلـك عـن بينـة وحييـا مـن حـي عـن         ليهلـك ، 3وأحلد يف دينه، 2طاعته
ـَول الباهر،1 والعز القاهر،5البالغة  فله احلمد ال إله إال هو ذو احلجة،4بينة  . 2 والط

                                                   
  .أي فضالً منه  1
  .أي حىت يكون حجة على الذين تركوا طاعته  2
  .أي ترك دين اهللا  3
ي حىت يؤمن الذين ءامنوا بالدليل، يكون صار معهم بينة ، أ أي حىت يهلك اهلالكون عن بينة ، أي بعد قيام احلجة ، وحييا من حي عن  4

  .أظهره اهللا تعاىل من اآليات والعرب دليل بعد رؤيتهم ملا
  .الظلم أي القوية ، معناه يستحيل عليه  5



 
حممد نيب الرمحة ورسول اهلدى وعلى ءاله الطّاهرين السالم ورمحة اهللا  وصلى اهللا على سيدنا

 .وبركاته
ـًا به ـًا   فزادنا،3وإنَّ مما أدركنا عياناً وشاهدناه يف زماننا وأحطنا علم يقينا يف ديننا وتصديق

وبلَّغ عن اهللا عز  ،4 فضيلة الشهداءاجلهاد من ملا جاء به نبينا ودعا إليه من احلق فَرغَّب فيه من
عنـد   تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياٌء والوجلّ فيهم إذ يقول جلّ ثناؤه 

مثـان وثالثـني    إين وردت يف سـنة  ،]169،170 :ءال عمران[ فَرِحني*ربهِم يرزقُون
جيحون ومنها إىل   وهي يف غريب وادي،5دائن خوارزم تدعى هزاراسبومائتني مدينة من م

الشهداء رأت رؤية كأـا    وخبرت أن ا امرأة من نساء،6املدينة العظمى مسافة نصف يوم
ـًا وال تشرب منذ ـًا فهي ال تأكل شيئ عهد أيب العباس ابن طـاهر   أُطعمت يف منامها شيئ

مث مررت بتلك املدينة سـنة  ، 7عنه  ذلك بثمان سنني رضي اهللاوايل خراسان وكان تويفَّ قبل
 مث إين ،9حبديثها فلم أستقْص عليها حلداثـة سـين    فرأيتها وحدثتين،8اثنتني وأربعني ومائتني

اثنتني ومخسني ومائتني فرأيتها باقيةً ووجدت حديثها شائعا  عدت إىل خوارزم يف ءاخر سنة
 وكان الكثري ممن يرتهلا إذا بلغهم قـصتها  ،11ى مدرجة القوافلاملدينة عل وهذه .10مستفيضا
 ،1عليها فال يسألون عنها رجالً وال امرأة وال غالما إال عرفها ودلَّ، 12ينظروا إليها أحبوا أن

                                                                                                                                                       
  .الذي َیغلب وال ُیغَلب أي لھ عز قاھر، عز یغلب أعداءه ، اهللا تعالى ھو العزیز، معناه  1 

  .تعالى ذو الَطول أي ذو الفضل، والباھر معناه القوي بفتح الطاء، اهللاأي الفضل القوي، والَطول   2
  . أي تحققنا منھ  3
  . معناه یحبب إلى الناس الشھادة في سبیل اهللا  4

  .م حتيا يف القرب ألن أثر الروح يعود إليهابعد أن يقتلوا ألن أجساده يزيد بالشهادة لصحة هذه اآلية اليت تثبت أن الشهداء أحياء يرزقون أي يأكلون ويشربون املعىن أن مما  5

   .هزاراسب لغة فارسية 6 

  .أي بينها وبني عاصمة تلك الناحية نصف يوم  7

  .أبو العباس ابن طاهر كان حاكما يف خراسان من قبل العباسيني  8

  .يعين بعد أربع سنوات  9

  .يف أمرهاحدثتين لكن أنا مل أحبث  يعين ما تتبعت خربها ، إمنا هي  10

ـًا أي ظاهرا بني الناس يعين بعد أن مضى أكثر من عشر سنوات  11   .منتشرا مشهورا ، أي شاع بني الناس أا ال تأكل وال تشرب من مساع خربها مر هذا الشيخ الطَّهماين فوجد خربها مستفيض
  .املسافرون ميرون ا أي  12



 مـن  ،2أثرها  فلما وافيت الناحية طلبتها فوجدا غائبة على عدة فراسخ فمضيت يف،1عليها
 جيدة القامة حسنة ،3امرأة نصف يتني متشي مشيةً قويةً فإذا هيقرية إىل قرية فأدركتها بني قر

 وأنا راكب، فعرضـت عليهـا   ،5فسايرتين ،4الفؤاد الثّدية ظاهرةُ الدمِ متوردة اخلدين ذكية
 7.بقوة وأقبلت متشي معي ،6مركبا فلم تركبه

، 8 بن محدويه احلارثييسمى حممدفقيه  وكان حضر جملسي قوم من التجار والدهاقني وفيهم
وكهلٌ له عبادة ورواية للحـديث ، وشـاب   ، 9وقد كتب عنه موسى بن هارون البزار مبكة       
 فـسألتهم  ،10يحلّف أصحاب املظاملِ بناحيته حسن يسمى عبد اهللا بن عبد الرمحن ، وكان

ا من خيتلف خريا وقالوا إن أمرها ظاهر عندنا فليس فين عنها فأحسنوا الثناء عليها وقالوا عنها
 ونـشأت  ،11أنا أمسع حديثها منذ أيام احلداثـة : بن عبد الرمحن فيها، قال املسمى عبد اهللا

خربها وقد فرغت بايل هلا وشغلت نفسي باالستقصاء عليها فلم أر إال  والناس يتفاوضون يف
ـًا سترا مـن   كَر أن ومل أعثر هلا على كذبٍ يف دعواها وال حيلة يف التلبيس، وذَ،12وعفاف

   كانوا فيمـا خـال يستحـضروا وحيـصروا الـشهر     ،13كان يلي خوارزم من العمال
يروا تأكـل وال    فال،15 ويوكّلون من يراعيها،14والشهرين واألكثر يف بيت يغلقون عليها

                                                   
  .يريدون أن يروها ويتحققوا من هذا األمر هاأي الذين يرتلون إىل تلك البلدة ويسمعون خرب  1
  .الذكور واإلناث يعرفوا ويدلون عليها معناه أهلُ البلد يعرفوا،  2
  .مشًیا مضیُت في أثرھا إلى مسافة عدة فراسخ ، والفرسخ الواحد ثالثة أمیال تقریًبا أي مسافة ساعة ونصف یعني لما علمُت أنھا مسافرة  3
  .توسط أي نحو الثالثینمعناه عمرھا م  4
  .یعني لبیبة  5
  .معناه سارت معي  6

  .فعرض علیھا مركبًا أي دابة تركبھا فلم تقبل معناه ھو راكب وھي ماشیة ،  7
  .الس عامل امسه حممد بن محدويه أي كان يف هذا  8

  احلديثعلم احلديث، معناه أنه كان من علماء علم  موسى بن هارون كان أخذ عن هذا الفقيه  9

  .يحلِّف أصحاب الشكاوى أي أنه كان موظفًا  10

   .أي منذ الصغر  11

  .إال شيئًا حسنا أي ما رأيت منها  12 

  .أي احلكام  13 

 14  الشهر ا يف مكانا ال تأكل وال تشرب يعين حيبسومن ذلك حىت يتحققوا أ والشهرين وأكثر.  

  .عاما وشرابامن يراقب هل يأخذ هلا أحد ط أي يوكلون   15



 فما تواطأ ،3وخيلون سبيلها ،2 ويكسوا،1تشرب ، وال جيدون هلا أثر بول وال غائط فيربوا
وسألتها عن امسها وشأا كله، فذكرت أن  أهل الناحية على تصديقها قَصصتها عن حديثها
، يأتيه رِزقُه يومـا  جنار فقري معاشه من عمل يده امسها رمحة بنت إبراهيم وأنه كان هلا زوج

قوت أهله، وأا ولدت له عدة أوالد، وجاء األقطـع ملـك     ال فضل يف كسبه عن،4فيوما
وأهل خـوارزم  ، 5الوادي عند مجوده إلينا يف زهاء ثالثة ءاالف فارس  إىل القرية فعربالكفار

 ،7شديد العداوة للمسلمني، 6واألقطع هذا كان كافرا غامشًا: قال أبو العباس .يدعونه كسرى
والغارات وكان والة خراسان   وأحلَّ على أهل خوارزم بالسيب والقتل،8قد أثّر على أهل الثّغور

 ،9الرعية وحيقنوا دمـاء املـسلمني   يتألَّفونه وأشباهه من عظماء األعاجم ليكفّوا غارام عن
وإن هـذا  ، 10كثرية وأنواع من فاخر الثّيـاب  فيبعثون إىل كل واحد منهم بأموال وألطاف

 السلطان، وال أدري مل ذاك، هل استبطأ املبار عن وقتها أم الكافر استاء يف بعض السنني على
 فأقبل يف جنـوده واسـتعرض   ،11يف جنب ما بعث إىل نظرائه من امللوك استقلّ ما بعث إليه

اهللا  وأفسد وقتل ومثَّلَ فَعجز عنه خيولُ خوارزم، وبلَغَ خربه أبا العباس عبد  فعاث،12الطرق
 بـن   طاهر بن إبراهيم بن مالك، ويعقوب،13بن طاهر رمحه اهللا، فأض إليه أربعةً من القواد      

بالعساكر واألسـلحة   منصور بن طلحة، وميكال موىل طاهر، وهارون العارض وشحن البلد
مث إن وادي جيحون هـو   تعاىل، ورتبهم يف أرباع البلد كلٌ يف ربع، فحموا احلرمي بإذن اهللا
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دمر بلخ ج عظيم شديد الطّغيان الذي يف أعلى الربد، وهو واد 2كثري اآلفـاق ،1ملا اشتد، 
فَر وإذا امتدحوصل منه إىل شيٍء حىت يفلم ي انطبق دما من فرسخٍ وإذا جفيه  كان عرضه حنْو

وأُخبِرت أنه كان فيمـا   كما تحفَر اآلبار يف الصخور وقد رأيت كثَف اجلَمد عشرةَ أشبارٍ،
 تسري عليه العساكر ألهل البلد مضى يزيد على عشرين شربا وإذا هو انطبق صار اجلمد جِسرا

ورمبا دام اجلَمد مائةً وعشرين يوما، وإذا قَـلَّ    والقوافل فينتظم ما بني الشاطئني،،3والعجلُ
 .يومـــا إىل حنـــو ثالثـــة أشـــهر الـــربد يف عـــامٍ بقـــي ســـبعني

تهم وصحبوا احلصنِ وقد تحصن الناس وضموا أمتع فعبر الكافر يف خيله إىل باب: قالت املرأة
 دون أن ،4فحصر من ذلك أهلُ الناحية وأرادوا اخلروج فمنعهم العاملُ املسلمني وأضروا م

فتقاربوا من  عساكر السلطان وتتالحق املتطوعة، فشد طائفةٌ من شبان الناس وأحداثهِم تتواىف
 وصار املـسلمون يف  ،6عليهم ارفلما أصحروا كَر الكفَّ، 5السور مبا أطاقوا محله من السالح

من ورائها وانقطع ما بينهم وبـني احلـصنِ     فتحصنوا واتخذوا دارةً يحاربون،7ِمثْلِ احلرجة
ت املعونةُ عنهم فحاربوا كأشددعوب 8حربٍ وثبتوا حىت تقطَّعت األوتار والقسي، موأدركه 

 .9مهم وأُثْخن الباقونَ باجلراحاتوالعطش وقُتلَ معظَ التعب ومسهم اجلوع
ورفعت النار على املناظرِ ساعة عبور      : قالت املرأة ،  11 حتاجز الفريقان  ،10وملا جن عليهم الليل   
 وكان ميكالُ مولَى ،12باجلُرجانِية وهي مدينة عظيمة يف قاصية خوارزم الكافر، فاتصل اخلرب

اهللا،  لبِ هيبةً لألمري أيب العباس عبد اهللا بن طـاهر رمحـه  ا يف عسكرٍ فخف يف الطّ طاهرٍ
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  .أي مثل الغابة  7

  .وتر وهو ما للقوس، والقسي مجع قوس األوتار مجع  8

  .معناه أصام جراحات شديدة ولكن مل ميوتوا خرون أثخنوامعناه مات أكثرهم واآل  9

  .أي لما دخل علیھم اللیل  10
  .ھؤالء أي ھؤالء توقفوا عن ھؤالء وھؤالء توقفوا عن  11
  .أي أطرافھا  12



فضلٌ كثري علـى   وركض إىل هزاراسب يف يومٍ وليلة أربعني فرسخا بفراسخ خوارزم وفيها
 .1فراسخ خراسان

 
 فبينما هم كذلك إذ ارتفعت هلم األعالم الـسود  ،2النفر وغدا الكافر للفراغ من أمر أولئك

 موضع املعركة فوارى القتلـى  ،4 ووفَى ميكالُ،3فأفرجوا عن القوم ات الطبولومسعوا أصو
 .5ومحل اجلرحى

 
 

جنازة، فلم تبـق دار إال حمـلَ    وأُدخلَ احلصن علينا عشية ذلك زهاُء أربعمائة: قالت املرأة
 .بالبكاء إليها قتيلٌ وعمت املصيبةُ وارجتَّت الناحيةُ

 
عليه ما يدرك املرأة الـشابة       6 بني يدي قتيال فأدركين من اجلزع واهللع       ووضع زوجي : قالت

 .على زوجها أيب األوالد، وكانت لنا عيالٌ
 

وجاء الصبيانُ وهم أطفـالٌ  ، 7فاجتمع النساء من قرابايت واجلريان يسعدنين على البكاء     : قالت
قت صدرا بأمري مثّ إني سـمعت  فض  يطلبون اخلبز وليس عندي،8ال يعقلون من األمر شيئًا

ما قَضى يل ربي مث سجدت أدعو وأتـضرع إىل     فصلّيت،9أذان املغرب ففزعت إىل الصالة
ربجرب وأن ييف منـامي   اهللا تعاىل وأسأله الص النوم يف سجودي فرأيت صبياين فذهب يب تمي

                                                   
  .فراسخ تلك البالد یعني عندھم في عادتھم فراسخھم تزید على  1
  .النفر أي الجماعة  2
   .أوا الجیش اإلسالمي قادمًار معناه الكفار ھربوا لما  3
  .أي حضر میكال  4
  .الذین ماتوا ، والجرحى حملھم من المكان الذي كانوا فیھ إلى مكان المداواة أي دفن القتلى  5
  .أي الحزن الشدید والبكاء  6
  .أي یساعدنني على الحزن  7
  .یدركون معنى ھذه المصیبة أي ال  8
  .أي قمت إلى الصالة ولجأت إلیھا  9



ي يف أرضٍ حسناَء ذاتزوج كأن وأنا أطلب ارةجة؟ : ي، فناداين رجلٌحإىل أين أيتها احلـر  
زوجي :قلت أطلب.  
  .خذي ذات اليمني: فقال

الري ظاهرةُ العشبِ وإذا قصور وأبنية ال أحفظُ أن أصفها ومل أر  طيبةُ، 1فرفع يل أرض سهلة
ت إىل قـومٍ  فانتهي  ليس هلا حافّات،3وإذا أار جتري على وجه األرضِ بغري أخاديد ،2مثلها

ـًا ـًا حلَقَ عليهم ثياب خضر قد عالهم النور، فإذا هم الذين قُتلوا يف املعركة  ،4جلوسٍ حلَقَ
  أللقى زوجي لكنه هو،5على موائد بني أيديهم فجعلت أختلّلهم وأتصفّح وجوههم يأكلونَ

من الـشهداء،   يف مثل حال من رأيت فإذا به ،6فيممت الصوت! يا رمحةُ : ينظُرين، فناداين 
إنّ هذه  : ووجهه مثل القمر ليلة البدر وهو يأكل مع رفقة له قُتلوا يومئذ معه، فقال ألصحابه              

  ،7تأكله ؟ فأذنوا له، فناولين كسرةَ خبـزٍ  البائسةَ جائعةٌ منذ اليوم أفتأذنون يل أن أناوِهلا شيئاً
 ولكن ال أدري كيف يخبز، هو أشد بياضاً من الثّلج واللـنب  خبز وأنا أعلم حينئذ أنه: قالت

 اذهيب: ، فأكلته فلما استقر يف جويف قال 8والسكر وألني من الزبد والسمن وأحلى من العسل
ريا ال أحتاج  كفاك اهللا مؤونة الطعام والشراب ما حييت يف الدنيا ، فانتبهت من نومي شبعى

  .الناس ما ذقتها منذ ذلك إىل يومي هذا وال شيئًا يأكلهإىل طعامٍ وشرابٍ و

 
تزعم أنها تتأذّى من  وكانت حتضرنا وكنا نأكل فتتنحى وتأخذ على أنفها: وقال أبو العباس

هـل  : ال، فسألتها: فقالت املاء؟  أتتغذّى بشيء أو تشرب شيئًا غري: رائحة الطعام، فسألتها
ال عهد يل باألذى منذ ذلك الزمـان،  : قالت رج من الناس؟خيرج منها ريح أو أذى كما خي

                                                   
  .رأیت أرًضا سھلة أي  1
  .أي ال أستطیع أن أصفھا من حسنھا  2
  .وھاد عمیقة ، إنما یؤخذ منھا الماء بسھولة أي لیست في  3
  .دوائر معناه یجلسون في  4
  .أي أتأملھا  5
  .أي اتبعت وقصدت صوتھ  6
  .خبز أي قطعة  7
  .أي طراوتھ أشد من الزبد والسمن  8



هل حتتاجني حاجـة النـساء إىل   : ، قلت1بانقطاع الطُّعم انقطع: قلت واحليض؟ أظنها قالت
إين لعلي أُحدث الناس عنـك  : تستحي مني تسألُين عن مثل هذا، قلت أما: الرجال ؟ قالت

 فما ترين: نعم أطيب نوم، قلت:  فتنامني؟ قالتال أحتاج، قلت: أستقصي، قالت وال بد أن
أحسـست   مـا : فهل جتدين لفقد الطعام وهنا؟ قالت: مثلما ترون، قلت: يف منامك؟ قالت

: ـا، قالـت   ما تـصنعني : جبوعٍ منذ طَعمت ذلك الطعام، وكانت تقبلُ الصدقة فقلت هلا
؟ قالتفهل جتدين الربد وتتأذّ: أكْتسي وأكسو ولدي، قلتين باحلر  يـدركك  : نعم ، قلت

نعـم،  : فتتوضئني للصالة؟ قالـت  :نعم ألست من البشر، قلت:  إذا مشيت؟ قالت2اللّغوب
ال وضـوء إال مـن      : "إنهم أفتوها على حديث    :أمرين الفقهاء بذلك، قلت   : قلت مل ؟ قالت   
أي (نسائنا فنظـرت    منوذكرت يل أن بطنها الصق بظهرها، فأمرت امرأة ،"حدث أو نوم
فضمت القطن وشدته علـى   فإذا بطنها كما وصفت وإذا قد اختذت كيسا) إىل غري العورة

هزاراسـب بـني الـسنتني     بطنها كي ال ينقصف ظهرها إذا مشت، مث مل أزل أختلف إىل
 بـن  وعرضت كالمها على عبد اهللا والثالث فتحضرين فأعيد مسألتها فال تزيد وال تنقص،

منذ نشأت فال أجد من يدفعه أو يزعم أنه مسع  أنا أمسع هذا الكالم: عبد الرمحن الفقيه، فقال
 .انتهى .أا تأكل أو تشرب أو تتغوط

 
الصحة وانهِـدام   فهذه القصة فيها أن ال تالزم عقلي بني فقدان األكل وبني املرض وذهاب

مفعوالا وأن األشياء مبشيئة اهللا  قالً أن تتخلَّفالبنية وكذلك سائر األسباب العادية يصح ع
 .القدير على كل شيء تعاىل، وأن الشهداء هلم حياة برزخية فسبحان

 
 
  تنبيه مهم ٌّ 

األصول ، وال يعذر فيما يقع منه من الكُفْر لعدم ال اهتمامـه   ال يعفى اجلاهل مما ذكرناه من
 .بالدين

                                                   
  .أي الطعام  1
  .التعب أي  2



 
قُـلْ  : وهذا خالف قوله تعاىل ؤاخذة لكان اجلهل خريا من العلمولو كان اجلهل يسقط امل 

ينالَّذونَ ولَمعي ينوِي الَّذتسلْ يونَ هلَمعال ي] بإسالم ]9:الزمر عهد إال أن من كان قريب ،
يكفر بإنكار فرضية الصالة وحترمي اخلمر وحنو ذلك إن مل يكن مسع أن هذا ديـن   وحنوه ال
 .ماإلسال

 
كيال يقعوا يف الكفر جبهلهم بالعقيدة،  العقيدة والفرض األول يف حق األهل تعليمهم أصول

 اهللا جسم نوراينٌّ أبيض فاستمروا بعد البلوغ على ذلك فماتوا عليه خلّدوا يف فإن اعتقدوا أن
  .النار نتيجة اعتقادام الفاسدة

 
هو نتيجة حمبة  العقيدة فهل هذا اجلهل يف ،"كنيال يغرنك كثرة اهلال: "قال الفضل بن عياض

  األهل ألبنائهم؟
 

وجـاء يف  ، ]56:الـذريات  [وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدون: تعاىل وقد قال اهللا
 .أي وما خلق اهللا اجلن واإلنس إال ليأمرهم بعبادته: تفسري اآلية

 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقامت علينا احلجة به فال عذر لنا، اهلدى وهو  وبعد أن جاءنا

 .]15: االسراء [وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسوالً: تعاىل قال
 
  النبوةُ 

لـى  النبوة إخبار عن اهللا، أو من النبوة وهي الرفْعة، فـالَّنيب ع  اشتقاقها من النبإ أي اخلرب ألن
مخبر عن  فعيل مبعىن فاعل ألنه يخبِر عن اهللا مبا يوحى إليه، أو فعيل مبعىن مفعول أي األول

 .اهللا أي يخبِره امللك عن اهللا ، فالنبوة جائزة عقالً ليست مستحيلةً



 
لعقل ال ما يستغىن به عنهم ألنّ ا وإنّ اهللا تعاىل بعث األنبياء رمحةً للعباد إذ هم ليس يف العقل

 .يستقلُّ مبعرفة األشياء املنجِية يف اآلخرة
  

متفضل ا على عباده فهي سـفارة   ففي بعثة األنبياء مصلحة ضرورية حلاجتهم لذلك، فاهللا
 .بني احلق تعاىل وبني اخللق

 
  الفرق بني األنبياء والرسل 

يعمل به لتبليغـه   ه بشرعاعلم أن النيب والرسول يشتركان يف الوحي، فكلٌّ قد أوحى اهللا إلي
 .للناس، غري أنّ الرسول يأيت بنسخ بعض شرع من قبله أو بشرع جديد

 
 .ليبلّغه والنيب غري الرسول يوحى إليه ليتبع شرع رسولٍ قبله

 
 

، مث أيضاً يفترقان يف أنّ الرسـالة  "رسوال كل رسول نيب وليس كلُّ نيب: "فلذلك قال العلماء
 .تكونُ إال يف البشر ملَلَك والبشر والنبوةَ اليوصف ا ا

 
  ما جيب لألنبياء وما يستحيل عليهم

الصدق ويستحيل عليهم الكذب، وجتب هلم الفطانة ويستحيل عليهم الـبالدة   جيب لألنبياء
 .وجتب هلم األمانة والغباوة ،

 
الواجبة هلم، ويستحيل هي العصمة  فاألنبياء ساملون من الكفر والكبائر وصغائر اخلسة وهذه

الرذالة والسفاهة واجلُنب وكلّ ما ينفّر عـن   عليهم اخليانة وجيب هلم الصيانة فيستحيل عليهم
 .قبول الدعوة منهم



 
إليهم الكذب أو اخليانة أو الرذالـة أو   فمن نسب .وكذلك يستحيل عليهم كلّ مرضٍ منفّر

 .اجلنب أو حنو ذلك فقد كفر
 
 
  املعجزةُ 

يأيت على وفق دعوى من   .وهي أمر خارق للعادة  .املعجزةُ  أنّ السبيلَ إىل معرفة النيباعلم
فما كان من األمور عجيبا ومل يكن خارقًا للعـادة   .ساملٌ من املعارضة باملثلِ  .النبوةَ ادعوا
على  يت تظهروكذلك ما كان خارقًا لكنه مل يقترن بدعوى النبوة كاخلوارق ال .مبعجزة فليس

 .أيدي األولياء أتباع األنبياء فإنه ليس مبعجزة بل يسمى كرامة
 .كالسحر فإنه يعارض بسحرٍ مثلـه  وكذلك ليس من املعجزة ما يستطاع معارضته باملثل

اقتراح من الناس على الذي ادعى النبوةَ، وقسم يقع من غري  قسم يقع بعد: واملعجزةُ قسمان
 .اقتراحٍ

 
 
 
إنْ كنت نبيا : قومه عليه ذلك بقوهلم إقترح .ألول حنو ناقة صاحل اليت خرجت من الصخرةفا

الصخرة ناقةً وفصيلها فأخرج هلم ناقةً معها فصيلُها  مبعوثًا إلينا لنؤمن بك فأخرج لنا من هذه
 .فاندهشوا فآمنوا به) أي ولدها(
 

ذا األمر العجيب اخلارق للعادة الـذي مل    يأتألنه لو كان كاذبا يف قوله إنّ اهللا أرسله مل
وال يـسعهم إال   .أتى به، فثبتت احلُجـةُ علـيهم   يستطع أحد من الناس أن يعارضه مبثلِ ما

يوجب تصديق من أتى مبثل هذا األمـر الـذي ال يـستطاع     اإلذعان والتصديق ألنّ العقلَ
 .ذعن وعاند يعد مهدرَا لقيمة الربهان العقليفمن مل ي .املعارضني معارضته باملثل من قبلِ



 
   من املعجزات اليت حصلت ملن قبل سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم

 أمثلة املعجزات اليت حصلت ملن قبل سيدنا حممد عدم تأثري النار العظيمة على إبـراهيم  ومن
 .حيث مل تحرقه وال ثيابه

 
حالتها بعد أن اعترف السحرة الـذين    حقيقياً مث عودها إىلومنها انقالب عصا موسى ثُعبانا

وكفروا بفرعون واعترفوا ملوسى بأنه صـادق   أحضرهم فرعون ملعارضته وأذعنوا فآمنوا باهللا
 .فيما جاء به

 
معارضته باملثل فلم تستطع اليهود  ومنها ما ظهر للمسيح من إحياء املوتى وذلك ال يستطاع

وقد أتى أيـضا   .االفتراء عليه أن يعارضوه باملثل عني بتكذيبه وحريصني علىالذين كانوا مولَ
األكمه فلم يستطع أحد من أهل عصره معارضته باملثل مع  بعجيبة أخرى عظيمة وهي إبراء

فذلك دليل على صدقه يف كلّ ما يخرب به من وجـوب عبـادة               .توفُّر الطب يف ذلك العصر    
 .ووجوب متابعته يف األعمال اليت يأمرهم ا  بهاخلالق وحده من غري إشراك

 
  

  من معجزاته صلى اهللا عليه وسلم
حـنني  : اهللا عليه فمن معجزاته صلى اهللا عليه وعلى مجيع إخوانه األنبيـاء  وأما حممد صلى

وذلك أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يستند حني خيطـب إىل جـذع خنـلٍ يف     اجلذع،
 مل له منرب، فلما عمل له املنرب صعد صلى اهللا عليه وسلم عليه فبدأ باخلُطبةأن يع مسجده قبل

اهللا  وهو قائم على املنرب فحن اجلذع حىت مسع حنينه من يف املسجد ، فرتل رسول اهللا صـلى 
 .عليه وسلم فالتزمه ـ أي ضمه واعتنقه ـ فسكت

 
روى اإلمام أمحد والبيهقـي   .بهيمةال ومن معجزاته صلى اهللا عليه وسلم إنطاق العجماء أي



لى بن مرة الثّقفيعبينما نسري مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال بإسناد صحيح من حديث ي
  فوقف النيب صـلى اهللا  ،3 فوضع جرانه،2رءاه البعري جرجر  فلما،1إذ مر بنا بعري يسىن عليه

بل به لك يا رسـول  : بِعنِيه، فقال: لصاحب هذا البعري؟ فجاءه فقا أين: عليه وسلم، فقال
فإنه شكا كثـرة   أما ما ذكرت من أمره: "وإنه ألهل بيت ما هلم معيشةٌ غريه، فقال النيب اهللا

 ."العمل وقلّة العلف فأحسنوا إليه
 

أردفين رسول اهللا صـلى اهللا  : "بن جعفر قال وأخرج ابن شاهني يف دالئل النبوة عن عبد اهللا
رجل من األنصار فإذا مجلٌ فلما رأى النيب صلى اهللا  4ليه وسلم ذات يوم خلفه فدخل حائطع

:  فسكن، مث قال5فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم فمسح ذفراته عليه وسلم حن فذفرت عيناه
 أال تتقـي اهللا يف هـذه  : هذا يل، فقال: اجلمل؟ فجاء فىت من األنصار، فقال من رب هذا

وهو حديثٌ صحيح كما قال  .6"بهيمة اليت ملَّكك اهللا إياها فإنه شكا إيلَّ أنك تجيعه وتدئبه          ال
  .احملدثُ مرتضى الزبيدي يف شرح إحياء علوم الدين

ة مواطن يف مشاهد عظيمةاملاء من بني أصابعه باملشاهدة يف عد رقٍ  ومنها تفجوردت من طر
 ومل حيصل لغري نبينا حيث نبع ،7املعنوي العلْم القطعي املستفاد من التواتركثرية يفيد جمموعها 

أبلغ من تفجر املياه من احلجر الذي ضربه موسى  املاء من عظمه وعصبه وحلمه ودمه، وهو
رواه جابر وأنـس وابـن    .خبالفه من بني اللحم والدم ألنّ خروج املاء من احلجارة معهود

  .األنصاري وأبو رافعٍ وأبو ليلىمسعود وابن عباس 
 

صلى اهللا عليه وسـلم وقـد    رأيت رسول اهللا: "وقد أخرج الشيخان من حديث أنس بلفظ

                                                   
  .أي حيمل عليه املاء  1
  .أصدر صوتا من حلقه أي  2
   .أي مقدم عنقه  3

  .أي بستان 4  
  . أي دموعھ 5
  . أي تتعبھ 6
  . أي لم یتفقوا على لفظ واحد 7



اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوضوٍء   فلم جيدوه فأُيتَ رسول1حانت صالة العصر والتمس الوضوء
 من بني أصـابعه فتوضـأ   فرأيت املاء ينبع فوضع يده يف ذلك اإلناء فأمر الناس أن يتوضؤوا

كم كنـتم؟  : رواية للبخاري قال الراوي ألنس ويف ."الناس حتى توضؤوا من عند ءاخرهم
 .ثالمثائة: قال 
 عطش الناس يوم احلديبية وكان رسول اهللا: "البخاري ومسلم من حديث جابر أيضا وروى

         شهأ منها فَجصلى اهللا عليه وسلم بني يديه ركوةٌ يتوض يـا  : ما لكم؟ فقالوا  :  فقال ،2 الناس
فوضع يـده يف الركـوة    رسول اهللا ليس عندنا ما نتوضأ به وال ما نشربه إال ما بني يديك،

لو : كم كنتم؟ قال: وتوضأنا، فقيل فجعل املاُء يفور من بني أصابعه كأمثال العيون، فشربنا
  .كنا مائة ألف لكفانا كنا مخس عشرةَ مائة

 
النووي يف شـرح   قيق أنّ املاء كان ينبع من نفس اللّحم الكائن يف األصابع وبه صرحوالتح

 ."من بني أصابعه ينبع"، ويف رواية "فرأيت املاء خيرج: "مسلم ويؤيده قول جابر
 

البيهقي يف الدالئل عن قتادة بن النعمان  رد عني قتادة بعد انقالعها فقد روى: ومن معجزاته
على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسـول اهللا   ت عينه يوم بدر فسالت حدقتهأنه أُصيب

 .اهـ .براحته ، فكان ال يدري أي عينيه أُصيبت ال، فدعا به فغمز حدقته: فقال
 

  : املادحني شعرا من البسيط ويف هاتني املعجزتني قال بعض
 يس يف احلجرِالكف معىن ل فإنّ يف  إن كان موسى سقى األسباط من حجرٍ

  براحتـه قد رد من بصـرِ فكـم  األعمى بدعوتـه 3إن كان عيسى برا
 

                                                   
  . أي طلب ماء الوضوء 1
  . أي أقبلوا إلیھ 2
  .عمى بدعوة المسیحأصلھ برأ بھمزة مفتوحة فعل الزم، ثم تركت الھمزة للوزن، والمعنى تعافى األ:  برا 3



كنا نأكل : "حديث ابن مسعود قال ومن معجزاته تسبيح الطّعام يف يده أخرج البخاري من
وهذه املعجزات الـثّالث   ."تسبيح الطّعام مع النيب صلى اهللا عليه وسلم الطّعام وحنن نسمع

  .املسيح  املوتى الذي هو أحد معجزاتأعجب من إحياء
  

 .واملعراج اإلسراء ومن معجزاته صلى اهللا عليه وسلم
الصحيح فيجب اإلميان بأنه صلى اهللا عليه وسلم أسرى  اإلسراء ثبت بنص القرءان واحلديث

 .األقصى املسجد اهللا به ليالً من مكة إىل
 

نصا صـرحيا ال حيتمـلُ    ءان فلم ينص عليهوأما القر .فقد ثبت بنص األحاديث املعراج وأما
 .تأويالً لكنه ورد فيه ما يكاد يكون نصا صرحيا

 
أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَـى   سبحانَ الَّذي: فاإلسراء قد جاء فيه قوله تعاىل

جِدسالْم نل لَهوا حكْناري بى الَّذاالْأَقْصناتءاي نم هرِي ]1: اإلسراء.[  
 

 حيتمل أن يكون رؤيةً منامية ، قلنا هـذا          ،]13:النجم [ولَقَد رءاه نزلَةً أُخرى   : فإنْ قيل 
صثابـت   تأويلٌ وال يسوغ تأويل الن قاطع أو مسعي أي إخراجه عن ظاهره لغري دليل عقلي

 .وليس هنا دليل على ذلك .من األصولينيوغريه " احملصول "كما قاله الرازي يف
: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال  وقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنّ رسول

ودون البغل يضع حافره عنـد منتـهى      وهو دابة أبيض طويل فوق احلمار،1أُتيت بالرباق
مث :  يربط ا األنبيـاء، قـال  فربطته باحللقة اليت فركبته حىت أتيت بيت املقدس: ، قال2طرفه

 ،3 جربيل عليه السالم بإناء من مخـر مث خرجت فجاءين دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني،

                                                   
  . وھو من دواّب الجّنة 1
  . أي حیث یصل نظره یضع رجْلھ، كّل خطوة من خطواتھ تسع إلى مّد البصر، ھذا أمر البراق من العجائب المخالفة للعادة 2
  . أي من خمر الجّنة اللذیذ الذي ال یسكر وال یصدع الرأس 3



مثّ عرج بنا   :  قال ،2إخترت الفطرة : " فاخترت اللنب، فقال جربيل عليه السالم      ،1وإناء من لنب  
  .، إىل ءاخر احلديث.."السماء إىل
 

 واملعراج كانا يف ليلة واحدة بروحه وجسده يقظةً إذ مل اءاإلسر ويف احلديث دليلٌ على أن
  .يقل أحد إنه وصل إىل بيت املقدس مثّ نام

 
قـال   فقد روى الطّرباينُّ يف املعجم األوسط بإسناد قوي كما املعراج أما رؤية النيب لربه ليلة

ابن خزمية  وروى، " رأى حممد ربه مرتني: "احلافظ ابن حجر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
حديث مسلم من طريق أيب  ، واملراد أنه رءاه بقلبه بدليل"رأى حممد حممد ربه: "بإسناد قوي

 ولَقَد .أَفَتمارونه علَى ما يرى* الْفُؤاد ما رأَى ما كَذَب: العالية عن ابن عباس يف قوله تعاىل
 ."أى ربه بفؤاده مرتنير: "، قال]النجم[ أُخرى رءاه نزلَةً

 
 
، ومراده أنه "املعراج الصحيح أنّ النيب مل ير ربه ليلة: "الدين قال الغزايلُّ يف إحياء علوم :تنبيه

ت أنّ النيبثبا مـن     مل يره بعينه إذ مل يه بعـيين وال أنّ أحـدصلى اهللا عليه وسلم قال رأيت
 .رءاه بعيين رأسه: أتباعهم قال الصحابة أو التابعني أو

 
 

  وجه داللة املعجزة على صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم
معارضته باملثل نـازلٌ   األمر اخلارق الذي يظهر على يد من ادعوا النبوة مع التحدي مع عدم

صادق يف دعواه ملا أظهر اهللا له  مرتلة قول اهللا صدق عبدي يف كل ما يبلّغ عني، أي لوال أنه
الذي ادعى النبوة يف دعواه ألني أظهرت   املعجزة، فكأنّ اهللا تعاىل قال صدق عبدي هذاهذه

الكاذب كاذب، واهللا يستحيل عليه الكذب فدلّ ذلـك   له هذه املعجزة، ألنّ الذي يصدق

                                                   
  .أي حلیب 1 
  . أي تمسَّكت بالیدین 2



على أنّ اهللا إنما خلقه لتصديقه، إذ كل عاقل يعلم أن إحياء املوتى وقلـب العـصا ثُعبانـا                   
  .ليس مبعتاد  ناقة من صخرة صماءوإخراج

 
 

   السبيل إىل العلم باملعجزة بالقطع واليقني
مل  باملشاهدة ملن شاهدوها، وببلوغ خربها بطريق التواتر يف حق من: باملعجزات حيصل العلم

لـوك  ملن قبلنا من امل يشهدها، وذلك كعلمنا بالبلدان النائية واحلوادث التارخيية الثابتة الواقعة
ملن أتى ا عقالً كما أنه واجب  واُألمم، واخلرب املتواتر يقوم مقام املشاهدة، فوجب اإلذعان

  .شرعا
 

  اإلميان بعذاب القرب ونعيمه وسؤاله
ـ  النار يعرضونَ علَيها غُدوا: قال اهللا تعاىل عرلُوا ءالَ فخةُ أَداعالس قُومت مويـًا و يشعنَ وو

دذَابِ أَشالْع ]46:غافر.[ 
 ].124:طـه[ لَه معيشةً ضنكًا ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ: وقال تعاىل

 
 

عصاةُ املسلمني من أهل الكبائر الـذين   فهاتان اآليتان واردتان يف عذاب القرب للكفّار، وأما
هِم اهللا من عذاب القرب وصنف يعذّم مثَّ ينقطع عنهم يعفي صنف: ماتوا قبل التوبة فهم صنفان

 .عذام إىل اآلخرة ويؤخر هلم بقية
 

والنسائي عن ابن عباس مر رسول اهللا على  فقد روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود
شي بالنميمة، وأمـا  يعذّبان يف كبري إمث، أما أحدمها فكان مي إنهما ليعذّبان وما: قربين فقال
 اليستتر من بوله، مثّ دعا بعسِِيب رطبٍٍ فشقَّه اثنني فغرس على هذا واحدا وعلى اآلخر فكان

 ."لعلَّه خيفّف عنهما: "هذا واحدا، مث قال



 
اجلسد يف القرب كحديث الـرباء بـن    واعلم أنه ثبت يف األخبار الصحيحة عود الروح إىل 

وصححه غري واحد، وحديث ابـن عبـاس    م والبيهقي وأبو عوانةعازب الذي رواه احلاك
يعرفه يف الدنيا فيسلّم عليه إال عرفـه ورد عليـه    ما أحد مير بقرب أخيه املؤمن كان: "مرفوعا
 .الرب وعبد احلق اإلشبيلي وصححه رواه ابن عبد ."السالم

 
ويتأكَّد عود  .ذلك ظاهر احلديث أو إىل بعضهكلّه و فيستلزم ذلك رجوع الروح إىل البدن 

تأكّد يف حق األنبياء، فإنه ورد من حديث أنس عن النيب صلى  احلياة يف القرب إىل اجلسد مزيد
 .صححه البيهقي وأقره احلافظ" األنبياء أحياء يف قبورهم يصلُّون: "اهللا عليه وسلم

 
إن العبد إذا وضـع  : "وسلم أنه قال هللا عليهوروى البخاري ومسلم عن أنس عن النيب صلى ا

: نِعاهلم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقوالن يف قربه وتولّى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع
أشهد أنه عبـد اهللا  :  فيقول- أي الكامل-حممد؟ فأما املؤمن  ما كنت تقول يف هذا الرجل

 وأما .ار أبدلك اهللا به مقعدا من اجلنة فريامها مجيعاانظر إىل مقعدك من الن :ورسوله، فيقال له
وال تليت،  ال دريت: ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال: الكافر أو املنافق فيقول

 ."الثّقلني مث يضرب مبطرقة من حديد بني أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال
 
 

ـَي القرب فقال عمر بن  صلى اهللا عليهوعن عبد اهللا بن عمرو أنّ رسول اهللا  ـّان وسلم ذكر فت
ـُرد علينا عقولنا: اخلطاب رضي اهللا عنه : ، قـال "نعم كهيئتكم اليوم: "يا رسول اهللا، قال أت

 .فبفيه احلجر
 

ـُرب امليت أو : "اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال إذا ق
ما كنـت  : ألحدمها منكر ولآلخر نكري فيقوالن له  أسودان أزرقان يقالاإلنسان أتاه ملكان

هو عبد اهللا ورسوله : فإنْ كان مؤمنا قال .قائل ما كان يقول تقول يف هذا الرجل حممد؟ فهو



إنْ كنا نعلم أنَّـك لتقـول   : اهللا وأشهد أنَّ حممدا عبده رسوله فيقوالن له أشهد أن ال إله إال
من، فينـام  :  يفسح له يف قربه سبعني ذراعا يف سبعني ذراعا وينور له فيه، فيقال لـه مثَّ ذلك،

 .ذلك كنوم العروس الذي ال يوقظه إال أحب أهله حتى يبعثه اهللا من مضجعه
 

إنْ : يقولون شيئًا فكنت أقوله، فيقوالن لـه  ال أدري، كنت أمسع الناس: فإن كان منافقًا قال
يقالُ لألرض التئمي فتلتئم عليه حىت ختتلف أضالعه فال يـزال   م أنك تقول ذلك، مثكنا لنعل

 ."اهللا تعاىل من مضجعه ذلك معذَّبا حىت يبعثه
 

منهما إثبات عود الروح إىل اجلـسد يف   واحلديثان روامها ابن حبان وصححهما، ففي األول
الروح يف القرب وإثبات النوم وذلك مـا مل يبـلَ    القربِ واإلحساس، ويف الثاين إثبات استمرار

اجلسد.  
 

عيمي الفرائض وجيتنب املعاصي، وهو الـذي قـال    وهذا النوهو الذي يؤد للمؤمن القوي
السجن  الدنيا سجن املؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق: "اهللا عليه وسلم فيه رسول اهللا صلى

  .ح أخرجه ابن حبان، يعين املؤمن الكامل، حديثٌ صحي"والسنةَ
 

يكون روح املؤمن التقي يف اجلنـة وتكـون    مثَّ إذا بلي اجلسد كلّه ومل يبق إال عجب الذّنب
ماتوا بال توبة بعد بِلى اجلسد فيما بـني الـسماء    أرواح عصاة املسلمني أهل الكبائر الذين

أرواح الكفّار بعد بِلى اجلسد يف سجني، وهو        وتكون   .واألرض، وبعضهم يف السماء األوىل    
 .مكان يف األرض السفلى

 
 

 .وأما الشهداء فتصعد أروحهم فورا إىل اجلنة



 
الطفل أي الذي مات  يستثىن من السؤال األنبياء والشهداء أي شهداء املعركة وكذلك: تنبيه

 .دون البلوغ
 
 

إنَّ األشبه أن : "فاجلواب ما قال احلليمي  األموات؟كيف ميكن سؤالُ عدد كثريٍ من: فإن قيلَ
بعضهم منكراً وبعضهم نكرياً فيبعثُ إىل كلِ ميت اثنان  يكونَ مالئكة السؤالِ مجاعةً يسمى

 ."منهم
 

  حكْم منكر عذابِ القربِ
  وعشياً ويوم تقُوم الـساعةُ النار يعرضونَ علَيها غُدواً: ويكفر منكر عذابِ القرب لقول اهللا
خبالف منكر سؤاله فال يكفر إال أن يكـون   ،]46:غافر[ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ

  .العناد على وجه
  

 البعث
بعد إعادة اجلسد الذي أكله التراب إن كان مـن   البعث حق، وهو خروج املوتى من القبور

أجساد غري األنبياء وشهداء املعركة وبعض األولياء ملا تواتر  أكلها التراب وهياألجساد اليت ي
  .األولياء من مشاهدة بعض

مكة واملدينة والطّائف من  وأول من ينشق عنه القرب سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأهل
  .أول من يبعث

 احلشر
 ن، ويكون على األرض املبدلة، وهي أرضحق، وهو أن يجمعوا بعد البعث إىل مكا واحلشر 

 مستوية كاجللد املشدود ال جبال فيها وال وديان، أكرب وأوسع من أرضـنا هـذه بيـضاء   
  .كالفضة



 
 

   :ويكون احلشر على ثالثة أحوال
  .كاسون راكبون على نوقٍ رحائلها من ذهب وهم األتقياء قسم طَاعمون -1
  .لمون من أهل الكبائروهم املس وقسم حفاةٌ عراةٌ -2
  .الكفار وقسم يحشرون ويجرون على وجوههم وهم -3
 

  احلساب
عليهم، ويكون بتكليم اهللا للعباد مجيعهم، فيفهمون  واحلساب حق، وهو عرض أعمال العباد

يـسر  بالنعم اليت أعطاهم اهللا إياها، فيسر املؤمن التقي، والُ  من كالم اهللا السؤال عما فعلوا
 ما: "ألنه ال حسنة له يف اآلخرة، بل يكاد يغشاه املوت، فقد ورد يف احلديث الصحيح الكافر

 .والترمـذي  ، روه أمحد"منكم من أحد إال سيكلّمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان
 
  امليزان 

للحسنات وكفّة للـسيئات  الدنيا له قصبة وعمود وكفّتان كفّة  وامليزان حق، وهو كميزان
القيامة، والذي يتولَّى وزا جربيل وميكائيل، وما يـوزن إنمـا هـو     توزن به األعمال يوم

كُتب عليها احلسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو مـن   الصحائف اليت
 لكنه أقلُّ رتبـة مـن  ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة أيضاً و أهل النجاة،

اهللا إن شاء  الطَّبقة األوىل وأرفع من الثَّالثة، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو حتت مشيئة
ال حسنات له يف اآلخـرة   وأما الكافر فترجح كفة سيئاته ال غري ألنه.عذَّبه وإن شاء غفر له

  .ألنه أُطعم حبسناته يف الدنيا
 
  
  الثّواب والعقاب 



للطَّائعني واجب على اهللا، وإنما هو فضل منه وهـو اجلـزاء    واب عند أهل احلق ليس حبقالثّ
  .مما يسره يف اآلخرة الذي يجزي به املؤمن

 
وإنما هو عدل منه، وهو ما يسوُء العبد يوم  والعقاب ال جيب على اهللا أيضاً إيقاعه للعصاة،

فالعقاب األكرب هو دخول النار والعقاب األصغر ما  أكرب وأصغر،: وهو على قسمني.القيامة
القيامة فإنها تسلّط على الكفّار فيغرقون حتى يصل عرق  سوى ذلك كأذى حر الشمس يوم

عرق هذا الشخص إىل شخص ءاخر بل يقتصر عليه حىت يقـول   أحدهم إىل فيه وال يتجاوز
ىل النار، ويكون املؤمنون األتقيـاء تلـك   رب أرحين ولو إ: منها الكافر من شدة ما يقاسي

 .عرشه ، أي يف ظلّ"سبعة يظلُّهم اهللا يف ظلّه: "العرش، وهذا معىن احلديث الساعة حتت ظلّ
 
  الصراط 

جهنم ترِد عليه اخلالئق، فمنهم من يرِده ورود  والصراط حق، وهو جسر عريض ممدود على
ملسلمني، أي يزلُّون منه إىل جهنم، ومنهم من يرده ورود ا دخول وهم الكفّار وبعض عصاة

من مير كالربق اخلاطف، ومنهم من مير كطرفة عني، وهو حممول  مرور يف هوائه، فمن هؤالء
وأحد طرفيه يف األرض املبدلة واآلخر فيما يلي اجلنة، وقـد ورد يف   على ظاهره بغري تأويل،

مسلم عن  ا ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، كما روىومم" دحض مزلَّة" صفته أنه
يف: "أيب سعيد اخلدريمن الس عرة وأحدمن الش ه أدقمرفوعاً إىل رسول  ومل يرد" بلغين أن

عظيم، فإنّ يسر اجلـواز   اهللا، وليس املراد ظاهره بل هو عريض وإنما املراد بذلك أنّ خطره
ذلك إال اهللا، فقد ورد يف الصحيح  ى قدر الطّاعات واملعاصي وال يعلم حدودعليه وعسره عل

 .هلم قوة السري معناه أن أعماهلم تصير.أنه جتري م أعماهلم
 
 
  احلوض 



دخول اجلنة وبعـد   واحلوض حق، وهو مكان أعد اهللا فيه شراباً ألهل اجلنة يشربون منه قبلَ
راط، فلنبيجاوزة الصأمته فقط ال ترده أمم غريهم هطوله مسرية شهر وعرضـه   نا حوض ترد

من العسل وأطيب من ريح  كذلك، ءانيته كعدد جنوم السماء، شرابه أبيض من اللنب وأحلى
  .املسك

 
  .حوض نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وقد أعد اهللا لكل نيب حوضاً وأكرب األحواض

 
 
  صفة اجلنة 

وأا خملوقة اآلن كما يفهم ذلك من القرءان واحلديث الصحيح،  يجب اإلميان اواجلنة حق ف
 ليست متصلة ا، وسقفها عرش الرمحن، وأهلها علـى صـورة   1السابعة وهي فوق السماء
ذراعاً طوالً يف سبعة أذرع عرضاً مجيلو الصورة، جرد مرد يف عمر ثالثـة   أبيهم ءادم ستون

 وقد صح احلديث بأن أهل اجلنة على صورة.خالدون فيها ال خيرجون منها أبداًعاماً،  وثالثني
  .أبيهم ءادم ستون ذراعاً يف السماء يف سبعة أذرع عرضاً

  
الكعبة نور يتألأل ورحيانة تز،  هي ورب: "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وصفها
وزوجة حسناء مجيلة، وحلل كثرية يف مقام  وقصر مشيد ور مطَّرد، وفاكهة كثرية نضيجة،

  .حبان رواه ابن" أبدي يف حبرة ونضرة
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