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  حماد عبد الجليل حسن علي
  عرض ونقد في ضوء العقيدة اإلسالمية  أحمد حجازي السقا من المعتزلةموقف 

ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي شكل أو صورة من دون إذن 
 مكتوب موقع من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:

 ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. -1
العاملية ماليزيا االستفادة من هذا البحث مبختلف الطرق وذلك حيق جلامعة املدينة  -2

 ألغراض تعليمّية، ال ألغراض جتاريّة أو تسويقية.

حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملّية مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور؛  -3
 إذا طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
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 ملخص البحث 

للدكتور أمحد حجازي السقا شهرة كبرية يف الرد على اليهود والنصارى ، وهذا ظاهر من خالل رسالة 
جعل له الكثري من الشهرة بني الكثري من املسلمني املاجستري ورسالة الدكتوراه للدكتور السقا ؛ مما 

وتعاطف الكثري منهم معه وتقبلهم ألرائه وأفكاره السيما من يهتم منهم مبقارنة األديان والرد على 
 اليهود والنصارى .

وللدكتور السقا الكثري من املصنفات والتحقيقات ، السيما حتقيقاته على كتب فخر الدين الرازي  ، 
 علينا متحيص هذه املصنفات ، وعرضها على ميزان عقيدة أهل السنة واجلماعة . مما يوجب

هذا وقد قمت باستخدام املنهج التحليلي النقدي ، من خالل حتليل أفكار السقا مث من نقدها من 
 خالل كتبه وحتقيقاته .

ادره ومنهجه وقد قمت أوالً بدراسة عن حياة السقا ، والظروف اليت أحاطت به وأهم صفاته ، ومص
 يف تقرير العقيدة.  

مث قمت بدراسة معتقد السقا من خالل كتبه وبدأت باإلهليات فبينت معتقد السقا يف األمساء 
والصفات وضربت أمثلة لذلك من خلال بعض الصفات ، كصفة اليد واإلرادة والعلم والذات والنفس 

ريف والتفويض املذموم عند السلف ،مث والقدرة ، واتضح من الدراسة أن منهج السقا يدور بني التح
تكلمت عن التوحيد عند السقا ، وبعض املسائل املتعلقة بتوحيد اإللوهية كالسحر وكرامات األولياء 

وظهر من خالل كتاباته إنكاره للسحر وكرامات األولياء بالكلية وظهر يف هذا الباب نزعة السقا 
 ا عند اليهود والنصارى .االعتزالية ، وميله الشديد إىل االستدالل مب

وبعد ذلك تكلمت عن النبوات عند السقا ، بينت منهجه يف إثبات النبوة ، وإنكاره للمعجزات ، مث 
 إنكاره الشديد لإلسراء واملعراج.

 ذكرت معتقد السقا يف السمعيات ، وبينا كيف أنه وافق املعتزلة يف إنكار الشفاعة وتأويل امليزان.
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قضاء والقدر عند السقا وبينا فيه كيف أن السقا وافق املعتزلة يف وجوب فعل مث كان الكالم عن ال
األصلح على اهلل عز وجل ، مث إنة خلط خلطاً شديداً بني املنهج األشعري واالعتزايل يف مسألة 

 التحسني والتقبيح العقلي.

اعتزالية السقا من جاء احلديث بعد ذلك يف مسألة األمساء واألحكام ؛ لتبني ما قررناه سلفاً من 
 خالل موافقته للمعتزلة يف حكم مرتكب الكبرية ، واملنزلة بني املنزلتني .

 وأهنيت البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج والتوصيات.

و بالشكر اجلزيل هلل تعاىل أوالً مث إلدارة اجلامعة املوقرة ولكل من وقف معي وساعد يف إخراج هذا 
 البحث يف صورته النهائية.

 واهلل املوفق وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى اهلل وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني.
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Research Summary 

 

Ahmad HijaziAl-Sakka is considered one of senior investigators and 

theorists of Mu'tazila doctrine in the modern era so that the researcher who reads 

what he has written and compares it with what he quoted about BishrAl-Muraysi 

in the book "impartiality" of Al-Kanani , for example, orAddarimi book"the 

respond to BishrAl-Muraysi" thought he was a student of his hands , but we can 

call him " Al-Razi boy " and his workbooks and his investigations are too many 

but most of them is a revival of Mu'tazila doctrine , as his investigations on Al-

Razi books. 

Then he has a great famein response to the Jews and the Christians , and 

this is apparent through the Master's thesis and doctoral dissertation of Dr. Al-

Sakka , the matter which make him has a lot of popularity among many Muslims 

, and the sympathy of a lot of them with him and accepting his opinions and 

ideas , especially from those who care aboutcomparing religions and  responding 

to the Jews and Christians so it was necessary for us to show people what Dr. 

Alsakka thought contains  of Suspicions and untruths. 

 I have used the analytical critical method  , through analysis of Dr. Al-

Sakka ideas then criticize it according to his books and his investigations. 

First, I have to studied Al-Sakka life , and the circumstances surrounding 

him, the most important characteristics of him, his sources and his approach of 

defining  belief. Then I studied Al-Sakka belief through his books and I started 

with the Deity and I clarified Al-Sakka Belief in Names and Attributes of 

Allahand I exemplifiedfor some attributes such as hand , 

will,knowledge,divinity and ability , and it became clear from the study that the 

approach of Al-Sakka going on between distortion and disrepute authorization 

according to Predecessor belief, then I talked about the monotheism according to 

Al-Sakka belief, and some of the issues related to Monotheism of divine, magic 

and dignities of the Patriarchs and I clarified  through his writings his complete 

denial for magic and dignities of the Patriarchs. It was appeared in this chapter 

that Al-Sakka has a tendency toMu'tazila doctrine and  strong inference from 

Jews and Christians. 

Then I spoke about the prophecies according to Al-Sakka belief and I showed 

his method to prove the prophecy , and his severe denial to miracles and Isra and 

Mi'raj . 

Then I explained Al-Sakka belief  in audiology , and I clarified how he agreed 

Mu'tazila in denial of intercession and the interpretation of the Mizan. 

Then there was talk about fate and destiny according to Al-Sakka belief 

and in which we explained how Al-Sakka agreed Mu'tazilain the necessity of 

doing the fittest to God Almighty, then his severe mixingbetween the Ash'ari 

andMu'tazilaapproach in the issue of improvement and mentaldistortion. 
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Then we mentioned the issue of names and Provisions; to show what we 

have decided previously of BeingAl-Sakkaone of Mu'tazila believers by his 

agreeing them intheir judge on who is committing a great offense and the status 

of him between the upper and lower status. 

I have ended my research with conclusion which included the most important 

findings and recommendations . 

And I thank Allah first and then to the university administration and to everyone 

helped me in the output of this research to occur in its final form . 

May Allah bless our Prophet Muhammad and his family and all his 

companions. 
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 ماليزيا دولة

 (MOHE) العالي التعليم وزارة

 العالمية المدينة جامعة

 العقيدة اإلسالمية قسم أصول الدين كلية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أعمالنا، وسيئات أنفسنا، شرور من باهلل ونعوذ ونستهديه، ونستغفره ونستعينه، حنمده هلل، احلمد إن
 له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال ُيضلل ومن له، ُمضِّل فال اهلل يهده من

ينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ : ))احلق دين باهلدى أرسله ورسوله، عبده حممداً  أن وأشهد  َكرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّهِ  الدِّ
(( ُمْسِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِإالَّ  مَتُوُتنَّ  َوال تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا.. ))(33:)التوبة(( اْلُمْشرُِكونَ 

َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   نَ ْفس   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي رَبَُّكمْ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها يَا.. ))(132:عمران )آل  َزْوَجَها ِمن ْ
ُهَما َوَبثَّ  (( َرِقيباً  َعَلْيُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َواأَلْرَحامَ  بِهِ  تَ َتَساَءُلونَ  الَِّذي اللَّهَ  َوات َُّقوا َوِنَساءً  َكِثرياً  رَِجاالً  ِمن ْ

 َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  أَْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ *  َسِديداً  قَ ْوالً  َوُقوُلوا اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا(.. ))1:النساء)
 (.71-73:األحزاب(( )َعِظيماً  فَ ْوزاً  فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يُِطعْ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ 

 :بعد أما

 حمدثاهتا، األمور وشر وسلم عليه اهلل صلى حممد هدي اهلدى وخري اهلل، كتاب احلديث أصدق فإن
 النار. يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة، حمدثة وكل

 عبادة إىل العباد عبادة من ليخرجوهم النور، إىل الظلمات من الناس ليخرجوا الرسل أرسل اهلل فإن 
 دينهم، عن اجتياهلم على الشياطني عملت ولقد .هلل كله الدين ليكون وتعاىل، سبحانه العباد رب
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 حممد بعثة وبعد واالحنراف، والضالل الشرك وإىل للظلمات، وإعادهتم الرسل، به جاء عما وصدهم
 يبقى وبأن دينه حبفظ تعهد اهلل ولكن األنبياء، خامت فهو رسالة، وال نبوة ال وسلم عليه اهلل صلى
 أمر يأيت حىت خالفهم، من وال خذهلم من يضرهم ال احلق، وسلم عليه اهلل صلى حممد أمة من طائفة

 مائة كل رأس على األمة هلذه يبعث اهلل بأن وسلم عليه اهلل صلى الرسول وأخرب ذلك، على وهم اهلل
 سبيل. كل على الضالل ودعاة كثرية، اهلدم عوامل ألن إال ذاك وما دينها، هلا جيدد من سنة

وملا كان علم العقيدة هو أشرف العلوم إذ أن شرف العلم بشرف املعلوم ؛ فاالشتغال بفهمه وصيانته 
الدخل واألهواء والبدع اشتغال بأعلى املطالب ، وأشرف املواهب ، وقد أنعم اهلل على بأن هيأ يل  من

فرصة االلتحاق بقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة جبامعتنا املوقرة جامعة املدينة العاملية ، وملا كان من 
البحث ملرحلة  متطلباهتا اختيار موضوع للبحث ؛ فقد استخرت اهلل تعاىل أن يكون موضوع

 املاجستري:

 موقف أحمد حجازي السقا من المعتزلة

 عرض ونقد يف ضوء العقيدة اإلسالمية

 سبب اختياري للموضوع:

الدكتور أمحد حجازي السقا ، شخصية ثقافية نشيطة ، وله دور بارز يف علم مقارنة األديان ؛ أواًل: 
  .مما جعل لكالمه قبواًل عند الكثري من مجاهري املسلمني

كثرة كتبه ومصنفاته  وحتقيقاته ، السيما حتقيقاته على كتب فخر الدين الرازي  ، مما يوجب   ثانياً :
 علينا متحيص هذه املصنفات ، وعرضها على ميزان عقيدة أهل السنة واجلماعة.
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أن الكثري من طالب العلم فضالً عن سائر املسلمني يظن أن األفكار الكالمية  ليس هله  ثالثًا :
وجود يف العصر احلديث ، ويف كتب السقا دليل على أن هذا األفكار موجودة بيننا وهلا طالب 

 وأنصار،  الواجب علينا جهادهم والتصدي هلم.

ابتغاء نصرة سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وأن : ومما دفعين أيضاً للكتابة يف هذا املوضوع رابًعا 
حيشرين اهلل معه يوم القيامة ، وأن أضرب ولو بسهم يسري يف نصرة منهج السلف الصاحل رضوان اهلل 

 عليهم.

 الدراسات السابقة:

ال توجد دراسة علمية مستقلة يف بيان منهج دكتور السقا االعتزايل ، اللهم إال الدراسات اليت 
 عن فكر املعتزلة بصفة عامة ومن أمهها:تكلمت 

منها : املعتزلة وأصوهلم اخلمسة ، وموقف أهل السنة منها ، للباحث عواد بن عبد اهلل املعتق ومنها  
كتاب منهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقل للباحث جابر إدريس علي ، ومنها كتاب 

رار للشيخ حيي بن أيب اخلري العمراين بتحقيق الدكتور سعد االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األش
 بن عبد العزيز اخللف.

 إشكالية البحث:

 أردت من خالل هذا البحث اإلجابة على اإلشكاالت اآلتية:

 من هو أمحد حجازي السقا؟

 ما موقف السقا من املعتزلة؟

 مصادر السقا ومنهجه يف تقرير العقيدة.
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 ىل مذهب أهل السنة واجلماعة ؟هل رجع السقا عن عقيدته إ

 ؟ اإللهيات ما معتقد السقا يف باب

 ما معتقد السقا يف السمعيات؟
 ما معتقد السقا يف باب األمساء واألحكام.

 منهج البحث:

استخدمت يف البحث املنهج االستقرائي النقدي عن طريق استقرأ اآلراء االعتقادية للدكتور السقا من 
قيقاته ، اليت يذكرها صراحة ، أو ينقلها عن غريه مقراً هبا ، ورتبتها على خالل كتبه ومصنفاته وحت

مث بعد ذلك نقدها نقداً علمياً ، من خالل عرضها  موضوعات العقيدة وفق منهج السلف يف كتبهم.
 على عقيدة أهل السنة واجلماعة.

 فقمت باآلتي :

 أواًل: ما يتعلق بالمسائل ودراستها:

تقادية للدكتور السقا من خالل كتبه ومصنفاته وحتقيقاته ، اليت استقرأت اآلراء االع( أ)
يذكرها صراحة ، أو ينقلها عن غريه مقراً هبا ، ورتبتها على موضوعات العقيدة وفق منهج 

 السلف يف كتبهم.
ذكرت رأي  السقا يف املسألة موجزاً بنصه ، أو أنقله بتصرف مبا ال خيل باملعىن إن كان ( ب)

 ة يف احلاشية للمواضع اليت ذكر فيها هذه املسألة يف مصنفاته.طويالً مع اإلحال

)ج(  مفارنة آراء الدكتور السقا بآراء املعتزلة ، مع مناقشة رأيه يف املسألة يف ضوء عقيدة أهل 
السنة واجلماعة ، مع احلرص الشديد على ذكر أقوال السلف يف املسألة مع توثيق كل قول إىل 

نينة ؛ ألن جل هذه املسائل مما يتعلق بأصول الدين والبعد قدر صاحبة ليزداد القلب طمأ
 اإلمكان عن أقوال املعاصرين.
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 ثانياً: ما يتعلق بالحواشي والتوثيق:

 عزوت اآليات إىل سورها ، بذكر السورة ورقم اآلية ، وجعلت ذلك يف منت البحث.( أ)
الصحيحني أو خرجت األحاديث النبوية ، وذلك بعزوها ملصادرها: إن كانت يف ( ب)

 أحدمها ، اكتفيت بذلك ، وإال اجتهدت يف خترجيها من مصادرها.

 )ج(   توثيق النقول املقتبسة بعزوها إىل مصادرها.

 )د(    التعريف باألعالم غري الصحابة ، واألئمة األربعة ، وأصحاب الكتب الستة.

 هيكل البحث:

 وخامتة.اشتمل هيكل البحث على مقدمة ومتهيد وستة أبواب 

 المقدمة: وفيها ما يلي:

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره

 الدراسات السابقة

 هيكل البحث

 خطة البحث.

 الباب األول:ترجمة للدكتور أحمد حجازي السقا ، ومنهجه في تقرير العقيدة .

 وفيه فصالن:

 الفصل األول:

 واشتمل على أربعة مباحث:
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قبه ، مولده ، نشأته ، ثقافته ،شيوخه ، ومكانته املبحث األول: امسه ، نسبه ، كنيته ، ل
 العلمية.

 املبحث الثاين : صفاته ، وأخالقه ، وعقيدته.

 املبحث الثالث : هل رجع السقا يف هناية حياته إىل عقيدة أهل السنة واجلماعة ؟

 املبحث الرابع : آثاره العلمية وتالميذه ، وفاته.

 الفصل الثاني:

 ر العقيدة:مصادره ومنهجه يف تقري

 وفيه مبحثان:

 املبحث األول: مصادره يف تلقي العقيدة.

 املبحث الثاين: منهجه يف تقرير العقيدة.

 الباب الثاني :

 المعتزلة نشأتهم وأصولهم الخمسة

 ويشتمل على فصلين :

 التعريف باملعتزلة ونشاهتم . الفصل األول :

 األصول اخلمسة عند املعتزلة الفصل الثاني :

 الثالث:الباب 
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 في اإللهيات ويشتمل على فصليين:

 الفصل األول: توحيد المعرفة واإلثبات 

 وشتمل على أربعة مباحث  

 عن وجود اهلل وربوبيته  المبحث األول:

 منهج السقا يف أمساء اهلل وصفاته المبحث الثاني :

 ويشتمل على مطلبين :

 منهج السقا يف األمساء والصفات . األول :

 أمثلة لبعض الصفات اليت أوهلا السقا . الثاني :

 صفة اليد واألصبع.  -1

 صفة العلم. -2

 الرؤية. -3

 اإلرادة. -4

 الذات والنفس. -3

 القدرة. -8

 المبحث الثاني:

 التفويض عند السقا.
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 المبحث الثالث :

 صفة الكالم والقول خبلق القرآن.

 الفصل الثاني توحيد اإللهية.

 ويشتمل على مبحثني:

 المبحث األول:

 تعريف التوحيد عند السقا.

 المبحث الثاني:

 بعض المسائل المتعلقة بتوحيد اإللهية:

 أواًل: السحر.

 ثانياً: عقوبة الساحر.

 ثالثاً: كرامات األولياء.

 الباب الرابع : في النبوات:

 ويشتمل على ثالثة فصول:

 الفصل األول: 

 إثبات نبوة النيب صلى اهلل عليه وسلم .

 فصل الثاني:ال
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 اإلسراء واملعراج عند السقا.

 الفصل الثالث:

 سحر لبيد بن األعصم للنيب صلى اهلل عليه وسلم

 الباب الخامس :السمعيات:

 ويشتمل على فصليني:

 الفصل األول:

 الشفاعة.

 الفصل الثاني:

 امليزان.

 الباب السادس :

 القضاء والقدر ويشتمل على فصلني:

 الفصل األول:

 األصلح على اهلل عز وجل.وجوب فعل 

 الفصل الثاني:

 دور العقل يف التحسني والتقبيح.

 الباب االسابع :
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 يف األمساء واألحكام ويشتمل على فصلني:

 الفصل األول:

 يف حكم مرتكب الكبرية.

 الفصل الثاني:

 املنزلة بني املنزلتني.

 وأهنيت البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج والتوصيات.

 القرآنية يف البحث إىل مواضعها من القرآن بذكر اسم السورة ورقم اآلية.عزوت اآليات 

 خرجت األحاديث النبوية من مظنها من كتب السنة.

 أذكر معلومات املرجع كاملة عند ورود امسه ألول مرة.

 ذكرت ثبتاً باملراجع واملصادر مرتباً حسب احلروف اهلجائية السم الكتاب

 اليت احتوى عليها البحث. مث بعد ذلك فهرس املوضوعات

مث أهنيت البحث بالشكر اجلزيل هلل تعاىل أوالً مث إلدارة اجلامعة املوقرة ولكل من وقف معي وساعد 
 يف إخراج هذا البحث يف صورته النهائية.

 واهلل املوفق وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى اهلل وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني.

 لالباب األو 
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 الفصل األول

 :المبحث األول

 أسمه:

 هو الدكتور أمحد حجازي أمحد علي السقا

 مولده:

 م.1243/  2/  23ولد يف قرية ميت طريف مركز دكرنس دقهلية يف 

 شيوخه ودرجاته العلمية:

حفظ القرآن الكرمي على يد والده حجازي أمحد السقا ، حيث كان عنده كتاب لتحفيظ القرآن 
 ة .الكرمي يف القري

 م . 1230حصل على اإلعدادية من معهد املنصورة الديين التابع لألزهر سنة 

 م.1283حصل على اإلعدادية العامة من وزارة الرتبية والتعليم نظام السنوات األربع سنة 

 م.1281حصل على دبلوم حتسني اخلطوط من مدرسة حتسني اخلطوط يف املنصورة سنة 

 م.1283من معهد املنصورة الديين سنة  –القسم األديب  –حصل على الثانوية األزهرية املعادلة 

 م.1284حصل على دبلوم التخصص يف اخلط العريب والتذهيب من القاهرة سنة 

وهي شهادة  –قسم األدب والنقد  –حصل على اإلجازة العالية من كلية اللغة العربية جامعة األزهر 
 م.1287 الليسانس سنة
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حصل على معادلة الدراسات العالية يف قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية من كلية أصول الدين جامعة 
 م.1273األزهر سنة 

م وكان موضوع الرسالة هو " 1272حصل على املاجستري يف الدعوة من كلية أصول الدين سنة 
 يل السقا.حياته ودعوته" إشراف األستاذ الشيخ حممد الغزا –عيسى بن مرمي 

م وكان موضوع الرسالة هو " 1277حصل على الدكتوراه يف الدعوة من كلية أصول الدين سنة 
 . (1)البشارة بنيب اإلسالم يف التوراة واإلجنيل" إشراف األستاذ الشيخ حممد حممد أبو شهبة"

صعيد مصر عمل مدرساً مبعهد املنصورة الديين األزهري ، مث مت نقله إىل معهد مغاغة األزهري ب
بسبب مشاجرة حدثت بينه وبني احد املدرسني يف املعهد ، مث عمل أستاذاً مساعداً يف كلية أصول 

الدين بالرياض جامعة األمام حممد بن سعود ، مث سافر إىل الكويت ، مث رجع إىل مصر حيث عمل 
 (.2مأذوناً عن منطقة مصر اجلديدة واجلمالية )

 

 

 

 

 المبحث الثاني: 

 أخالقه ، وعقيدته.صفاته ، و 
                                                           

م  له مؤلفات منها " اإلسرائيليات والموضوعات 5153سنة ( الشيخ محمد محمد بن سويلم أبو شهبة ولد بقرية جناح بمحافظة كفر الشيخ  5
 م.5144توفي سنة  ،دفاع عن السنة ،وأعالم المحدثين ،في كتب التفسير "

 ( .444مكتبة الكليات األزهرية ص) ،أحمد حجازي السقا ،دفع الشبهات عن الشيخ محمد الغزالي  4 ) 
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نشأ يف أسرة فقرية كان أبوه حمفظاً للقرآن الكرمي ، وحفظ السقا القرآن على يديه ، تزوج من أكثر 
من زوجة ، أجنب من زوجتني منهم ، أجنب من الثانية " حسن وصفاء" ومن الثالثة " عالء وعلي 

 ساكني ويااكلهم ويشارهبم. وأمساء وشيماء" ، كان جواداً كرمياً ، يعطي ما يف يديه ، حيب امل

لكن كان سريع الغضب ، متشبساً برأيه ، حاًدا مع خصومه ، له الكثري من العداوات بسبب بعض 
 األراء  الشاذة ، تسببت له يف الكثري من املتاعب يف حياته .

ألزهر فقلد عمل مدرساً يف األزهر باملنصورة ولكنه نقل نقالً إدارياً إىل الصعيد ، ورفضت جامعة ا
 الشريف أن يعمل فيها السقا .

ورغم عداوته الشديدة ألهل السنة فقد كان السقا شديد البغض للصوفية ، يتطاول عليهم ، وينكر 
بدعهم وجيهلهم ويبدعهم ، بل يقول: " وصل السفه ببعض املتصوفة إىل احلد الذي أبطلوا به 

 الشريعة وهم يعلمون أهنم يكذبون" .

األشعرية ألهنا هادنت الصوفية فيقول: " وألن املدرسة األشعرية هادنت التصوف ، وخيطئ املدرسة 
وانتسب كبار أساتذهتا إىل التصوف ، كالغزاىل أيب حامد وغريه ، والتصوف قريب من عقول العامة ، 

 . (1)وبعيد بعد املشرقني عن الراسخني يف العلم"

كر الكرامات وياوهلا بأهنا البشرى واطمئنان القلب ويدعو هلدم املساجد اليت بنيت على القبور ، وين
 ، واهلداية إىل العمل املفيد.

 المبحث الثالث :

 هل رجع السقا في نهاية حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة؟

                                                           
 (. باختصار.43: 64ت: السقا ص ) ،( انظر : مقدمة النبوات للرازي 5
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الدكتور السقا معروف بعداوته الشديدة ألهل السنة واجلماعة ، لكنه يف كتابه اخلوارج واحلروريون 
ضد املذهب السلفي يف العقيدة لدرجة أنين سخرت من الشيخ ابن تيمية يف كنت ...  قال: "

تعصبه له يف كتايب )اهلل وصفاته يف اليهودية والنصرانية واإلسالم( .. وكنت ضد املذهب السلفي ألن 
مجهور املسلمني ضده ، الشيعة واملعتزلة واخلوارج وطائفة من أهل السنة تلقب "باخللف" متيزاً هلا عن 

وذات ليلة كنت جالساً أتأمل يف السم اء وما فيها من  . لسلف" كل هاالء ضد املذهب السلفي"ا
إىل أن  -عز وجل-عجائب فأدى ذلك التأمل إىل البحث يف ذات اهلل وصفاته ، وهداين اهلل 

املذهب السلفي يف ذات اهلل وصفاته هو احلق املبني ، وسوف إن شاء اهلل أُفرد حبثاً خاصاً يف  
 (.1)"بكتا

وأنا أشهد أن علم  اء الدين يف اململكة العربية مث يشهد لعلماء اململكة أهنم على احلق فيقول:"
السعودية على تقوى من اهلل ورضوان .. أهنم خيشون اهلل وخيشونه ويعملون على إرضائه دائماً 

 ".ويراقبون يف السر والعالنية

  :قولمث يبكي ويرثي حال العلماء يف أقطار العامل في

ويندم الشاعر  وليت علماء الدين يف العامل كعلماء الدين يف السعودية ، إذاً تصلح احلياة الدنيا"
 الذي قال: 

 (2أال موت يباع فأشرتيه؟                   فهذا العيش ما ال خري فيه)           

كتبه لطالب الدراسات و حبث اخلوارج احلروريون  الذي نقلنا منه كالم السقا السابق ، وهو حبث  
ه    1433العليا يف قسم العقيدة بكلية أصول الدين يف جامعة حممد بن سعود يف الرياض ، سنة 

، ويبدو أنه كتبه لبيان حقيقة الفئة اليت هامجت احلرم  (3)م ، كما ذكر هو يف مقدمة البحث 1203
 . املكي الشريف يف تلك اآلونة ، وطالبت باخلروج على احلاكم

                                                           

 (.44)صللسقا ط: مكتبة الكليات األزهرية الخوارج الحروريون ومقارنة مبادئهم بمبادئ الفرق اإلسالميـة (  5
 (.45( السابق ص ) 4
 (.4( السابق ص ) 4
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 ! السقا وقتها أستاذا يف تلك اجلامعة كان

 !ترى هل كتب ما كتبه تقية ؟

 !أو كتبه اقتناعا ؟

 . كال األمرين حمتمل

ولكن الذي حتقق يل  أن له كتبا ألفها بعد التاريخ املذكور هاجم فيها منهج أهل السنة  وهاجم 
يخ الغزايل رمحه اهلل ، وأمساه شيخ اإلسالم ابن تيمية هجوما عنيفا ، ككتابه الذي ألفه دفاعا عن الش

م ، أي بعد حبث 1223ه    1413) دفع الشبهات عن الشيخ حممد الغزايل ( وهو مطبوع سنة 
 اخلوارج بعشر سنني .

وحقق كتاب أساس التقديس للرازي وهو كتاب يرد على أهل السنة يف مسائل الصفات السيما ابن  
كتاب النبوات للرازي فصنع مقدمة نفي فيها   م ، ويف نفس العام حقق1208خزمية ونشره سنة 

السحر والكرامات وتأول اإلسراء ورد خرب اآلحاد ، مث حقق كتاب االنتصارات للطويف  صرح فيه برد 
احلديث النبوي سواء كان آحادا أو متواترا إذا مل يكن مفسرا للقرآن، بل يتضح من كالمه يف مقدمته 

بطال العمل بالسنة املطهرة. ولذلك فهو ينال من احملدثني أنه يرى االكتفاء بالقرآن وحده، وإ
 .(1)ويتهمهم بأهنم فيما مجعوا من السنة كاذبون 

دافع السقا عن املعتزلة وآراءهم وأفكارهم املنحرفة يف املقدمة وعند ما تعرض الطويف هلم وناقشهم يف 
 .(2)با على كالم الطويف تعقي -رمحهم اهلل -بعض املسائل. كان السقا ينال من السلف الصاحل

، (4)واالستواء  (،3)أنكر كثريا من األمور اليت ثبتت بالقرآن والسنة: كرؤية املامنني لرهبم يوم القيامة 

                                                           

، من 441، 454، 451، 416، 414، 515، 553، 41، وهوامش الصفحات: 536، وهامش ص 44، 4، 4، 6( انظر مثال ص  5
 ط: مكتبة الكليات األزهرية. ،طباعة السقا لالنتصارات اإلسالمية

 من السابق. 544( انظر هامش ص  4
 .441، وهامش ص 414( انظر السابق هامش ص  4
 .561، 563( انظر السابق هامش ص  3
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، وجميء الدجال، وظهور املهدي، وأخبار جميئها، وأشراط (2)، وعذاب القرب ونعيمه (1)والسحر 
ورفع  (5)، والشفاعة (4)، واملعجزات غري القرآن (3)الساعة ، ونسخ القرآن بالقرآن، أو السنة بالسنة 

 .(6)املسيح جبسده، مستدال مبا يف أيدى أهل الكتاب على ذلك 
 .(7)وأنكر رجم احملصن حبجة أنه قسوة

، (8)كما أنكر مفاخر رسول اهلل حممد صّلى اهلل عليه وسلم وما كان خمتصا به وزائدا على األنبياء 
 ملا ورد يف الكتب اليت بأيدي أهل الكتاب.وأخضع بعض نصوص القرآن 

، وأن العبد خيلق (9)وعلى العموم فهو يوافق املعتزلة والشيعة يف كثري من األمور كالقول خبلق القرآن 
، وغري ذلك. وهذا الكتاب أنتهى السقا من حتقيقه ،يوم الثالثاء الثامن عشر من ذي (11)فعله 

جرة ، املوافق السادس من أكتوبر سنة ألف وتسعمائة وواحد احلجة سنة ألف وأربعمائة وواحد من اهل
 11ومثانني من امليالد 

م وأنكر فيه عذاب القرب وقدم كتب 1221وألف كتاب حياة القبور بني املسلمني وأهل الكتاب سنة
اليهود والنصارى على القرآن والسنة ، مث إنه عاش أكثر من عشرين سنة بعد تأليفه كتاب اخلوارج 

احلروريون ، ومل يالف الكتاب الذي وعد به ، أنه سيذكر عقيدة أهل السنة وأنه رجع إليها مما ياكد 
 يل انه ألف هذا الكتاب من باب التقية ، ويدل على ذلك غري ما قدمنا أمران:

                                                           

 .514، 536، 544( انظر السابق هامش ص  5
 .415، 514، 541( انظر السابق هوامش الصفحات:  4
 .411انظر السابق هامش ص (  4
 .446( انظر السابق هامش ص:  3
 .414( ( انظر السابق هامش ص:  1
 .514( انظر السابق هامش ص:  6
 .415( انظر السابق هامش ص  4
 .414( انظر السابق هامش ص  4
 .431 - 444( انظر السابق هامش ص  1

 .545، 544، 544، 541( انظر السابق هوامش الصفحات:  51
 ( .414ط : مكتبة الكليات األزهرية ص ) ،ت : أحمد حجازي السقا ،( االنتصارات اإلسالمية 55
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 األول: أنه كثرياً ما ميدح الشيعة ويقدمهم على أهل السنة ، والتقية من أساس دين الشيعة.

أننا عندنا شاهد وهو فضيلة الدكتور حممود مزروعة ، وقد أقسم له السقا على املصحف أنه الثاين: 
 رجع مث ظهر بعد ذلك عدم رجوعه.

مث عضدد هذا الرأي عندي أيضاً ما حدثتين به أبنة أخيه فاطمة حممود السقا ، أن عمها مل يرجع 
 عن هذا املذهب حىت توفاه اهلل تعاىل.

أن الرجل مل يرجع لعقيدة أهل السنة واجلماعة ، بل هو اعتزايل حمرتق بل   من كل ما سبق تبني ىل
 كان أحياناً يزيد من عنده على مذهب املعتزلة ، وخيلطه أحياناً مبذهب الشيعة.

 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

 

 المبحث الرابع : 

 آثاره العلمية وتالميذه ، وفاته.

 آثاره العلمية:

 تنقسم مالفات السقا إىل قسمني:

 مالفاته: وجلها أخذها من رسالته للدكتوراه " البشارة بنيب اإلسالم يف التوراة واإلجنيل"األول 

الثاين: حتقيقاته: وهي حتقيقات لبعض كتب السابقني السيما الرازي ، ولكنها تتسم باجلرأة الشديدة 
 ( .1، والعجلة والتهور ، والطعن الشديد على أهل السنة)

 أمحد حجازي السقا ، فينقسم إىل قسمني : أما اإلنتاج العلمي للدكتور

 أواًل : مؤلفات الدكتور أحمد حجازي السقا :

 (.2أصحاب السبت يف التوراة واإلجنيل والقرآن )

 (.3اقتباسات ُكتاب األنلجيل من التوراة بيان ونقد )

 .4بني الشيخ رمحت اهلل اهلندي و بني القسيس بافاندر  األديان:يف علم مقارنه الكربىمناظره اهلند 

  (.1اإلجنيل )و  التوراةيف  اإلسالمبنيب  ةلبشار ا

                                                           

 ( من مقابلة شخصية مسجلة مع فضيلة الدكتور محمود مزروعة.5
 بدون سنة النشر . ،الطبعة األولى،مكتبة اإليمان المنصورة( 4
 م4111-هـ 5345الطبعة األولى، ،مكتبة اإليمان المنصورة(  4
 م .5114 -هـ 5354الطبعة األولى، ،مكتبة اإليمان المنصورة(  3

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=018871.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=015422.pdf
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 (.2(م  420سنه  النصارىمن  املرفوضة األناجيلسلسله -اجنيل توما )ثوماس(

 .السالم عيسي عليه  إجنيليف  اإلسالماسم نيب  "كليتبر "

 

 (.3تبادل اخلطابات بني املسيح عليه السالم وامللك آجبار ملك أوديسا )

 (.4تفسري التوراة للمسيح عيسى بن مرمي )

 (.3حياة القبور بني املسلمني وأهل الكتاب )

 (.8اخلوارج احلروريون )

 .7دفع الشبهات عن الشيخ حممد الغزايل 

 .0قصة أيوب يف التوراة واإلجنيل والقرآن 

 (.2) محد حجازي السقاالشفاعة بني املسلمني وأهل الكتاب أ

 (.13اهلل وصفاته يف اليهودية والنصرانية واإلسالم )

                                                                                                                                                                                     
 م .5144 ،كلية اصول الدين جامعة األزهر  ،( رسالة دكتوراه 5
 م . 5114 -هـ  5354 ،الطبعة األولى،مكتبة اإليمان المنصورة(  4
 م .5111 -هـ 5341 ،الطبعة األولى ،( مكتبة جزيرة الورد المنصورة 4
 المنصورة . ( مكتبة اإليمان 3
 م .5115سنة  ،مكتبة مصر(  1
 م .5141 ،( مكتبة الكليات األزهرية 6
 م .5111،الطبعة األولى  ،( مكتبة الكليات األزهرية 4
 م .4116 ،( مكتبة اإليمان المنصورة 4
 م .4111 -هـ 5345 ،المنصورة الطبعة األولى مكتبة اإليمان(  1

 م .5144 -هـ 5414 ،الطبعة األولى ،( دار النهضة العربية مصر 51

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/gap.php?file=nc/a/A021.zip
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/gap.php?file=nc/a/A011.zip
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/gap.php?file=nc/a/A011.zip
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 (. 1هرجمدون ونزول عيسى واملهدي املنتظر )

 البداية والنهاية ألمة بين إسرائيل ، تاليف السقا ، ط: دار البيان العريب.

 (.2والعربانية يف األلفاظ واملعاين )من الفروق بني التوراة السامرية 

 .3ال نسخ يف القرآن الكرمي 

 ثانًيا : تحقيقات الدكتور أحمد حجازي السقا :

 (.4.تبادل اخلطابات بني املسيح وامللك آجبار )محد حجازي السقاصراخ الربئ حبيب أفندي فارس أ

 (.3) فخر الدين الرازي  النبوات:و ما يتعلق هبا

 (.8االنتصارات اإلسالمية ، جنم الدين البغدادي الطويف )

 (.7) فخر الدين الرازي الدين أصوليف  األربعني

 (.0) فخر الدين الرازي  القيامةالعظمي يف يوم  الشفاعة

 .2 فخر الدين الرازي التقديس ساسأ

 (.1) فخر الدين الرازي السنة أهلو  املعتزلةخلق القران بني 
                                                           

 م 4114 ،الطبعة األولى ،( مكتبة النافذة 5
 م .5144-هـ 5414 ،الطبعة األولى ،( دار األنصار القاهرة 4
 م .5144 -هـ5414 ،الطبعة األولى ،( دار الفكر العربي 4
 الطبعة األولى . ،( مكتبة اإليمان المنصورة 3
 ه .5316 –م 5146 ،الطبعة األولى  ،( مكتبة الكليات األزهرية 1
 م .5145 –ه 5315 ،( مكتبة الكليات األزهرية 6
 م .4113 ،( دار الجيل بيروت 4
 م .5144 ،الطبعة األولى  ،مكتبة الكليات األزهرية(  4
 م .5146 -هـ 5316 ،مكتبة الكليات األزهرية(  1

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=009001.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=009001.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=018916.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=012477.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=005151.pdf
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عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسني البكري الطربستاين  أبوخر الدين ف  و التنبيهات اإلشاراتلباب 
 (.2) الرازي

 (.3) ابن حزم الفقه  أصولالنبذ يف 

حممد بن علي بن حسن بن علي  الطيب أويل االعتبار مما ورد يف ذكر النار وأصحاب النار أبو قظةي
 (.4) البخاري صديق حسن خان

 (.3) سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل اهلروي التفتازاين   ةشرح العقائد النسفي

بن  أيوببكر بن  أيبعبد اهلل حممد بن  أبومشس الدين  ىاليهود و النصار  ةجوبأيف  ىاحليار  ةدايه
 (.8اجلوزية )سعد الزرعي ابن قيم 

 (.7الرد على الرافضة للمقدسي )

 (.0الدين الباجي )على التوراة عالء 

 (.2امللل والنحل أليب الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين )

 (.13النصيحة اإلميانية تأليف نصر بن حيي )

                                                                                                                                                                                     
 م .5114 -هـ5354 ،الطبعة األولى ،( دار الجيل بيروت 5
 م .5146 ،( المكتبة األزهرية للتراث الطبعة األولى 4
 م .5145 -هـ 5315 ،الطبعة األولى   ،مكتبة الكليات األزهرية(  4
 ( دار التراث اإلسالمي باألزهر . 3
 م .5144 -هـ 5314 ،الطبعة األولى ،مكتبة الكليات األزهرية(  1
 ( دار الريان للتراث . 6
 م .5141 ،الطبعة األولى ،( المكتب الثقافي القاهرة 4
 م .5141 -هـ 5311 ،الطبعة األولى ،( دار األنصار 4
 4116سنة  ،( مكتبة اإليمان بالمنصورة 1

 م .5141 –ه 5311 ،الطبعة األولى  ،مكتبة الكليات األزهرية(  51

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=008395.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=002067.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=017874.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=008149.pdf
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 شيوخه الذين تأثر بهم

كثرياً ما كان يذكر السقا الشيخ حممد أبو شهبة على أنه من أكرب شيوخه ، ولكين أري أن السقا مل 
الشيخ حممد أبو شهبه دفاعه عن السنة وهو أول من رد على أيب رية يأخذ شيئاً منه فلقد عرف عن 

 منكر السنة ، والسقا ميتدح أيب  رية كثرياً بل يغلو يف مدحه حيت جيعله يف مصاف العلماء الكبار .

وعلى ذلك ميكن أن نقول أن السقا ثأثر يف املعاصرين بالشيخ حممد أبو ريه ، والشيخ حممد الغزايل 
من القدامى فإن السقا أخذ علمه من شيوخ أهل الكالم أمثال: الرازي ، والزخمشري ،  السقا ، أما

 وأيب علي اجلبائي.

 وفاة السقا :

م عن عمر يناهز مخسة وستني عاماً ودفن 2333/ 8/ 20تويف الدكتور أمحد حجازي السقا يف 
 ببلدته قرية ميت طريف مركز دكرنس مبحافظة الدقهلية مبصر.
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 الفصل الثاني

 المبحث األول:

 مصادره في تلقي العقيدة:

 من خالل استقرأ كتب السقا تبني أنه يعتمد على املصادر اآلتية :

 أواًل: القرآن الكريم:

( ، ولكنه مع ذلك له يف القرآن 1هو يعترب القرآن الكرمي املصدر الوحيد املتفق عليه بني املسلمني )
 يت أخذها من املعتزلة بل زاد عليها من عند نفسه .الكثري من اآلراء الشاذة ، ال

فهو يقول بعدم وجود النسخ يف القرآن ، وألف يف ذلك كتابه " ال نسخ يف القرآن الكرمي"  قد حاول 
فيه أن يثبت عدم النسخ يف القرآن وتأول اآليات تأويالً عجيباً ورد كل حديث ينسخ آية من كتاب 

لصحة حبجة أنه خيالف القرآن الكرمي ، ومن أمثلة ذلك قوله يف قول اهلل ولو كان يف أعلى درجات ا
يت   َشِهُدوا فَِإنْ  ِمْنُكمْ  أَْربَ َعةً  َعَلْيِهنَّ  فَاْسَتْشِهُدوا ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  اْلَفاِحَشةَ  يَْأِتنيَ  اهلل تعاىل: } َوالالَّ

( ، رداً حلديث 13َسِبياًل{ )النساء:  هَلُنَّ  اللَّهُ  جَيَْعلَ  َأوْ  اْلَمْوتُ  يَ تَ َوفَّاُهنَّ  َحىتَّ  اْلبُ ُيوتِ  يف  َفَأْمِسُكوُهنَّ 
النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه مسلم " خذوا عين ، خذوا عين ، قد جعل اهلل هلن سبيالً ، 

 البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" . 

ما التغريب فال أصل له ، وبالنسبة حلد الرجم فإننا ال نسلم به فقال السقا تعليقاً على ذلك: " أ
 (.2مطلقاً ، وال نلقى اهلل عز وجل قائلني به")

 (.1وحجته يف ذلك أن هذا احلديث حديث أحاد ال يقوى على نسخ القرآن الكرمي)

                                                           

 (.1( انظر: النبذ في أصول الفقه البن حزم تحقيق السقا ص ) 5
 (.551 ،511الكريم للسقا ص) ( انظر: ال نسخ في القرآن  4
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رف معانيها فقط مث يف كتابه " اهلل وصفاته يف اليهودية والنصرانية واإلسالم" تأول آيات القرآن ، وح
 لتوافق مذهبه يف التأويل الذي وافق فيه الشيعة واملعتزلة.

أَِرين  { : قال موسى هلل : " قَاَل َربِّ أَِرين أَْنظُْر إِلَْيَك قَاَل َلْن تَ رَاين يقول السقا يف قول اهلل تعاىل : } 
 { . َلْن تَ رَاين  " ، فرد عليه بقوله : } أَْنظُْر إِلَْيكَ 

بني اهلل ملوسى أنه لن يستطيع الروؤية ، بدليل أنه يف حالة جتليه للجبل الذي هو أقوى من وقد 
 موسى لن يستطيع اجلبل أن يصمد بدون حراك .

 مث يقول : " وهذا الذي قررناه هو ما قرره أهل احلق والعدل املشهورون باملعتزلة .

"  2مقاباًل للرائي بالضرورة فيكون يف جهة وحيز  يقولون : " ان اهلل ال يُرى ؛ ألنه لو كان مرئًيا لكان
. 

 { ، اهلل ال حيده مكان وال زمان .لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ  ويقول يف قوله تعاىل : }

 وصفات اهلل يف القرآن الكرمي :

 إله واحد . -1

 موجود يف كل الوجود . -2

 " . 3بكل كمال ، ومنزه عن كل نقص  وليس كمثله شيء ، وانه متصف -3

{ ، وظاهر هذا القول أن اهلل شبيه بالناس له  الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوىويقول يف قوله تعاىل : } 
 جسم ، وجيلس على عرش كما جيلسون .

                                                                                                                                                                                     

 (.511 ،514( السابق ) 5
 ( .43ص ) ،اهلل وصفاته في اليهودية والنصرانية واإلسالم للسقا " ط: دار نهضة مصر(   4
 ( . 46( السابق ص )  4
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{ ، فإنه حيمل على معىن يليق  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ وملا كان هذا الظاهر يتعارض مع احملكم وهو : } 
 1بذات اهلل املقدسة حيمل على القدرة واالستيالء والغلبة والقهر

بل العجب أنه كثرياً ما يقدم نصوص التوراة واإلجنيل على كتاب اهلل ، بل يعتربها من احملكم وكتاب 
 ( 2اهلل من املتشابه.)

 هذا يسوقنا إىل املصدر الثاين عنده يف مسائل االعتقاد

  

                                                           
 ( .14( السابق ص )  5

 ( . 15 ،41 ،43ص )  ،( انظر: " اهلل وصفاته في اليهودية والنصرانية واإلسالم للسقا  4
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 المصدر الثاني:

 التوراة واإلنجيل:

يعتمد السقا يف الكثرية من مصادره االعتقادية على التوراة واإلجنيل بل العجب العجاب أنه يعتربها 
 من احملكم فيحاكم القرآن إليها ، ال لشيء إال أهنا توافق ما يعتقده هو .

اإلسالم": " اهلل ال يرى وال يقدر أحد أن فمثال قال يف كتابه " اهلل وصفاته يف اليهودية والنصرانية و 
 يراه" مث ذكر أن هذا هو قول أهل احلق والعدل من املعتزلة .

مث قال: " واملعتزلة مل يكونوا أول القائلني بنفي رؤية اهلل يف الدنيا واآلخرة فقد سبقهم هبذا القول وقرره 
ة عشر من اإلصحاح اخلامس ووضحه املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم ، ففي اآلية اخلامس

 واألربعني من سفر أشعيا " حقاً أنت إله حمتجب يا إله إسرائيل" .

مث يبني أن علم املعتزلة بكتب أهل الكتاب هو الذي عصمهم من الزلل يف باب الصفات فيقول: " 
ة الصفات وعلم املعتزلة بالتوراة واإلجنيل هو الذي جعلهم يقفون ضد زيادة الصفات .ألن القول بزياد

 (.1على اهلل تعاىل كقول النصارى بأقانيم ثالثة")

وعلى هذا فالسقا قد اخضع نصوص القرآن ملا ورد يف الكتب اليت بأيدي أهل الكتاب بل جعل 
قًا بِاحلَْقِّ  اْلِكَتابَ  إِلَْيكَ  التوراة حاكمة على القرآن ونسي قول اهلل تعاىل: } َوأَنْ زَْلَنا  َيَدْيهِ  بَ نْيَ  ِلَما ُمَصدِّ

نَ ُهمْ  فَاْحُكمْ  َعَلْيهِ  َوُمَهْيِمًنا اْلِكَتابِ  ِمنَ  احلَْقِّ{ )  ِمنَ  َجاَءكَ  َعمَّا أَْهَواَءُهمْ  تَ تَِّبعْ  َواَل  اللَّهُ  أَنْ َزلَ  مبَا بَ ي ْ
 (.40املائدة: 

رب ويقول السقا نافياً لعذاب القرب: " إن الراسخني يف العلم من أهل الكتاب ال يصرحون بعذاب الق
 (1وذلك ألن النصوص احملكمة يف كتبهم تنفيه نفياً باتاً")

                                                           

 (41، 43انظر: " اهلل وصفاته في اليهودية والنصرانية واإلسالم" ص) 5
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 المصدر الثالث:

 السنة النبوية:

ينكر السقا أحاديث السنة، فهو يصرح برد احلديث النبوي سواء كان آحادا أو متواترا إذا مل يكن 
نة املطهرة. مفسرا للقرآن، بل يتضح من كالمه أنه يرى االكتفاء بالقرآن وحده، وإبطال العمل بالس

 (.2ولذلك فهو ينال من احملدثني ويتهمهم بأهنم فيما مجعوا من السنة كاذبون )

يقول السقا : يا علماء املسلمني أنتم تعرفون أن احلاديث النبوية فرقت املسلمني إىل سنيني وشيعة ، 
 وما بعضهم مامن بأحاديث بعض .

الشيعة ، والكايف عند الشيعة كتاب كاذب يف فصحيح البخاري عند اهل السنة كتاب كاذب يف نظر 
 نظر السنة .

 فهال ناديتم بالقرآن الكرمي ، واألحاديث النبوية املفسرة واملوضحة ملعاين القرآن الكرمي .

 3منًعا للخالف وحسًما للنزاع ، وتوحيًدا لكلمة املسلمني يف مواجهة اإلحلاد وكفر أهل الكتاب " 

علماء املسلمني على أن القرآن مصدر الشريعة ، وما عدا القرآن من  ويقول السقا: " اتفقت كلمة
 (.4أقوال النيب صلى اهلل عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ، مل يتفقوا على قبوله كله مصدراً للشريعة)

وياكد قوله بأن السنة ال يُقبل منها إال ما كان  مفسراً للقرآن فقط .  فيقول: " والسنة النبوية عند 
 (.1اسخني يف العلم مصدر للتشريع ، إذا كانت مفسرة للقرآن أو موافقة له يف املعىن)الر 

                                                                                                                                                                                     

 ( ط: مكتبة مصر.554( حياة القبور بين المسلمين وأهل الكتاب للسقا ص)  5
، من 441، 454، 451، 416، 414، 515، 553، 41، وهوامش الصفحات: 536، وهامش ص 44، 4، 4، 6( انظر مثال ص  4

 لالنتصارات اإلسالمية.طباعة السقا 
 ( . 4( السابق  ص )  4

 (.4( حقيقة السنة للسقا ط: مكتبة الكليات األزهرية ص) 3
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والعجب أن السقا أخذ هذا املذهب الباطل من كتاب " أضواء على السنة احملمدية" حملمود أبو رية ، 
وهذا الكتاب رد عليه فضيلة الشيخ حممد أبو ُشهبة يف كتاب " دفاع عن السنة ورد شبهات 

ه  ، 1307يف شهر احملرم سنة  -رمحه اهلل –شرقني والكتاب املعاصرين" وبدأ يف الرد كما قال املست
والشيخ أبو شهبة هو من أشرف على رسالة الدكتوراه للسقا ، والسقا يذكر ذلك كثرياً يف كتبه ، 

 فكان حرياً به أن يتعلم من شيخه تعظيم السنة والرد على منكريها .

نيني يدين بالفضل أليب رية احلقود عدو السنة واإلسالم واملسلمني ، يقول السقا: لكنه كغريه من القرآ
"لقد  قرأت كتاب أضواء على السنة احملمدية " ، وهو كتاب يطعن يف البخاري ومسلم ، ويهز الثقة 

يف كتب األحاديث كلها ، حبجج قوية ال يستطيع أي عامل أن يضعفها لينقض قوله ، ولو اتبع 
 (.2السنيون رأيه الكتفوا بالقرآن وحده يف عقائدهم ومعامالهتم ونبذوا كتب السنة") املسلمون

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     

 (.44( حكم المرتد عند المسلمين وأهل الكتاب ) 5
 (4: 4( حقيقة السنة للسقا ص) 4
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 المبحث الثاني:

 منهجه في تقرير العقيدة:

من خالل العرض السابق ملصادر السقا يف تلقي العقيدة يتضح لنا أن السقا اعتمد اعتماداً كلياً على 
انتصر للمعتزلة يف مجيع كتبه وذم السلف ووصفهم تارة  الفكر االعتزايل يف تقرير العقيدة ؛ فقد

 ( فقال مثاًل:1باحلشوية وتارة باجملسمة)

خبلق القرآن موافقة للمعتزلة ، وقال بنفي الصفات موافقة للمعتزلة  ، وقال بنفي السنة موافقة للمعتزلة 
 ، وتأول امليزان موافقة للمعتزلة ، وقال بنفي الشفاعة موافقة للمعتزلة.

لتوافق ما يف يد اليهود  -قاتله اهلل –مث هو يف تقريرة ملسائل االعتقاد يطوى عنق نصوص القرآن 
والنصارى من التوراة واإلجنيل !!!! فحق لليهود والنصارى أن يفرحوا ألهنم وجدوا من املسلمني من 

 يثبت هلم صحة كتبهم احملرفة بزعمه.

وكيف يكون عنده منهج أصالً وهو يزعم أن علم أصول مث إن منهجه يف االستدالل منهج باطل ، 
 الفقه من وضع اليهود ، وضعوه ليقنعوا علماء املسلمني مبا وضعوه من أحاديث تطعن يف اإلسالم.

كيف يكون له منهج ؟!!! وهو يزعم أن السنة النبوية وضعها علماء املسلمني لتأويل القرآن تأويالً 
 (.2فاسداً)

                                                           

 (.11( انظر : اهلل وصفاته في اليهودية والنصرانية واإلسالم ص ) 5
 (.54: 55القرآن الكريم للسقا ص )  ( انظر: ال نسخ في 4
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 الباب الثاني

 زلة نشأتهم وأصولهم الخمسةالمعت

 ويشتمل على فصلين :

 الفصل األول

 التعريف بالمعتزلة ونشأتهم

املعتزلة فرقة من الفرق الكالمية املنتسبة لإلسالم  نشأت يف أواخر العصر األموي وازدهرت يف العصر 

الفلسفات العباسي، وقد اعتمدت على العقل اجملرد يف فهم العقيدة اإلسالمية لتأثرها ببعض 

املستوردة مما أدى إىل احنرافها عن عقيدة أهل السنة واجلماعة. وقد أطلق عليها أمساء خمتلفة منها: 

املعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد واملقتصدة والوعيدية. وجيمعهم غالبًا القول باألصول 

الوعيد ، واملنزلة بني املنزلتني ، واألمر اخلمسة املعروفة عنهم ، وهي : العدل ، والتوحيد ، والوعد و 

 (1باملعروف والنهي عن املنكر)

 نشأة المعتزلة وتطورها:

لقد اختلف الباحثون يف وقت ظهور املعتزلة كاختالفهم يف أصل تسميتهما، وأهم األقوال يف ذلك 

 قوالن:
                                                           

ص  ،4116ت : أحمد حجازي السقا  ،واإليمان بالمنصورة ،ط: مكتبة جزيرة الورد ،( الملل والنحل محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 5
 ( ط: دار الندوة العالمية.5/63وانظر الموسوعة الميسرة، دكتور مانع الجهني ) ،(34)
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تزلوا السياسة، اع –رضي اهلل عنه  –قول من يرى أهنا ابتدأت يف قوم من أصحاب علي  األول:

: ". . . وهم (2)يقول امللطي. (1) وانصرفوا إىل العقائد، عندما نزل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية

مسوا أنفسهم معتزلة؛ وذلك عندما بايع احلسن بن علي معاوية وسلم األمر إليه اعتزلوا احلسن ومعاوية 

منازهلم ومساجدهم، وقالوا نشتغل  ولزموا –وذلك أهنم كانوا من أصحاب علي  –ومجيع الناس 

 . (3) "بالعلم والعبادة

قول األكثرية من الباحثني. يرى هاالء أن رأس املعتزلة هو واصل بن عطاء املولود سنة  القول الثاني:

يف زمان فتنة   (4)ه (، وقد كان ممن حيضر جملس احلسن البصري131ه ( ، واملتوىف سنة )03)

سألة اليت شغلت األذهان يف ذلك العصر، وهي مسألة مرتكيب الكبرية، ، فثارت تلك امل  األزارقة

وذلك أنه دخل رجل على احلسن البصري يف حلقته يف مسجد البصرة، وبني له مذهب اخلوارج يف 

الكبرية، ومذهب املرجئة، وطلب منه بيان احلكم يف ذلك، ففكر احلسن، وقبل إجابته قال واصل بن 

ب الكبرية ليس مبامن بإطالق، وال كافر بإطالق، بل هو يف منزلة بني منزليت عطاء: أنا أقول أن صاح

اإلميان والكفر، فطرده احلسن واعتزل يف ناحية من املسجد يقرر ما أجاب به على 

                                                           

 (414مكتبة اآلداب ومطبعتها ص)  ،محمد أحمد أبو زهرة –( المذاهب اإلسالمية  5
 بعسقالن، نزل"  ملطية"  أهل من: الشافعية فقهاء من. القراآت عالم: العسقالني الملطي الحسين أبو الرحمن، عبد بن أحمد بن ( محمد 4

 هـ444توفي سنة  والبدع" االهواء أهل على والرد التنبيه"  منها وغيره، الفقه في تصانيف له. بها وتوفي

 (35نشرة الكوثري مكتبة القاهرة  ص) ،( التنبيه والرد للملطي 4
 .زمنه في األمة وحبر البصرة، أهل إمام كان تابعي،: هـ 551 - 45سعيد  أبو البصري، يسار بن ( الحسن 3

 خراسان والي زياد الربيع ابن واستكتبه طالب، أبي بن علي كنف في وشب بالمدينة، ولد. النساك الشجعان الفصحاء الفقهاء العلماء أحد وهو
 معاوية. عهد في
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يرون أن مذهبهم أقدم يف نشأته من واصل، فيعدون من رجال  –يف كتبهم  –واملعتزلة .  (1)أصحابه

يت، ولذلك فإهنم يقولون: إن االعتزال إمنا يعود إىل علي بن أيب طالب، مذهبهم كثريا من أهل الب

وإن ابنه حممد بن احلنفية أخذ عنه هذا املذهب، مث أورثه حممد البنه أيب هاشم أستاذ واصل، فهذا 

  .  (2)ينسب علي بن أيب طالب إىل االعتزال  ابن املرتضى

 وما يقوله املعتزلة هنا مردود؛ ألمور منها: 

أن الروايات اليت تنسب االعتزال إىل علي بن أيب طالب مل ترد يف كتب املعتزلة؛ إضافة  -1

 إىل ذلك أن أسانيدها ليست صحيحة؛ مما يدل على أهنا من وضعهم.

عن اخلوض يف   أنه كان ينهى –رضي اهلل عنه  –ما أثر عن علي بن أيب طالب  -2

 القدر، فكيف ينهى عن شيء ينتحله؟!

إمنا هو جمرد حماولة إلثبات بعض األصالة ملذهبهم، وأنه  –هنا  –عتزلة أن ما زعمه امل  -3

  .  (3)مل خيرج عن عقيدة أهل السنة واجلماعة إذا نسب إىل علي أو أحد بنيه

قول األكثرية، وهو أن رأس االعتزال هو واصل بن عطاء،  –واهلل أعلم  –والرأي األقرب للصواب 

( للهجرة يف البصرة نتيجة للمناظرة يف أمر صاحب الكبرية 113 إىل 133وأنه نشأ يف سنة ما بني )

مث خروج واصل برأيه املخالف لشيخه احلسن البصري؛ وبعد ذلك أضاف إىل رأيه يف مرتكب الكبرية 

آراء أخرى أصبحت فيما بعد من أصول املعتزلة، ومن مث أخذ كل عامل من علمائهم يأيت برأي حىت 
                                                           

 (5/14مكتبة األنجلو المصرية  ص ) ،( الملل والنحل للشهرستاني 5
 (3ألحمد بن يحي المرتضي الزيدي . ط: حيدرآباد ص ) ،( المنية واألمل 4
 (5/443( مقاالت اإلسالميين لألشعري. ط: مكتبة النهضة ص ) 4
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ستقوا آراءهم من املقاالت واآلراء السائدة يف عصرهم آنذاك؛ وخصوصا تكونت هذه الفرقة. وقد ا

 البصرة. ففكرة االختيار ومسئولية اإلنسان عن أفعاله أخذها املعتزلة عن القدرية.

تلقف املعتزلة القول بنفي الصفات وخلق القرآن،   (2( )1)وعن اجلهمية أصحاب اجلهم بن صفوان 

آلخرة، وهذا االلتقاء يفسر خلط بعض الدارسني بني اجلهمية واملعتزلة وعدم رؤية اهلل باألبصار يف ا

والقدرية. كما أخذ املعتزلة مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر عن اخلوارج. كما اتفقوا مع الشيعة 

يف كثري من اآلراء اخلاصة باإلمامة، كقوهلم بوجوب وجود اإلمام يف كل عصر فضال عن جتويزهم 

حىت إن ابن املرتضى يرجح أن واصال وعمرو بن عبيد شيخي االعتزال تتلمذا على أيب هاشم للتأويل 

بن حممد بن احلنفية.وباختصار، فإن املعتزلة مل جيدوا غضاضة يف تكوين مذهبهم على أساس انتقائي 

ه أما املكان الذي نشأ في.  لألفكار واآلراء السائدة يف عصرهم؛ وخصوصا آراء الفرق املخالفة

االعتزال، فإنه يكاد جيمع الباحثون على أنه البصرة، ولكن بعضهم يقول: إنه نشأ باملدينة استنادا إىل 

أن املعتزلة السياسيني كانوا يف املدينة، وكذلك الزهاد، وعلى ما يزعمه بعض الناس من أن أول من قام 

ان كانا يسكنان املدينة، وباملدينة باالعتزال أبو هاشم عبد اهلل واحلسن ابنا حممد بن احلنفية، واالثن

ولد واصل بن عطاء وسكن فيها يف صباه، وأخذ االعتزال عن أيب هاشم الذي تقدم ذكره آنفا، 

  .  "(3)يقول امللطي: "إن واصال محل االعتزال معه من املدينة إىل البصرة

ال السياسي واعتزال الزهاد. والصحيح أن االعتزال نشأ بالبصرة؛ أما ما ذكره، فإمنا املقصود به االعتز 

                                                           
 هـ544قتله سلم بن أحوز عام  ،المتكلم الضال رأس الجهمية ،أبو محرز الراسبي موالهم السمرقندي ،صفوان( الجهم بن  5

 (11ص ) ،القاهرة روزليوسف –محمود إسماعيل  –( الحركات السرية في اإلسالم  4
 (545دار الكتاب اللبناني ص)  -د: جالل محمد موسي –( نشأة األشعرية وتطورها  4
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أما زعم بعضهم أن أول من قام باالعتزال أبو هاشم عبد اهلل واحلسن ابنا حممد بن احلنفية، فليس 

بصحيح، وإمنا هذا من وضع كبار املعتزلة الذين حيبون أن يكسبوا مذهبهم بعض األصالة والقداسة 

رضي  –إىل نسبته إىل علي بن أيب طالب  يف نسبته إىل ابين حممد بن احلنفية؛ لكي يصلوا من ذلك

رضي اهلل  –كما أنه ليس هناك أسانيد تثبت صحة ما زعموه، وأيضا: فقد أثر عن علي   –اهلل عنه 

  .النهي عن اخلوض يف القدر –عنه 

أما قول امللطي أن واصال محل االعتزال معه من املدينة إىل البصرة فليس بصحيح؛ ألنه إما أن يكون 

على ما ذكر من وجود املعتزلة السياسيني والزهاد باملدينة، وعلى زعم البعض أن االعتزال  بىن قوله

أخذ عن أيب هاشم. أواًل إن كان األول، فقد أبطلناه مسبقا، فإذا بطل األصل، بطل ما ينبين عليه، 

ت بطالنه. وإن كان اآلخر فممن أخذ االعتزال يف املدينة؛ حينئذ حيتاج إىل دليل ومل يبني. إذا ثب

إضافة إىل ذلك: فإن واصال كان تلميذا للحسن، وترىب على يديه ومل يفارقه إال عندما خالفه يف 

 . (1) واهلل أعلم .  مسألة مرتكب الكبرية، وأبعده احلسن عن جملسه

 

 

 الفصل الثاني

 األصول الخمسة عند المعتزلة
                                                           

 (46د: عواد المعتق_ ط: مكتبة الرشد ص) –( انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة  5
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 األصل األول : التوحيد .

أما التوحيد عند املعتزلة فهو خاص بباب الصفات ، يقول القاضي عبد اجلبار اهلمداين معرفًا للتوحيد 

: " هو العلم بأن اهلل تعاىل واحد ال يشاركه غريه فيما يستحق من الصفات نفًيا وإثباتًا على احلد 

 . 1الذي يستحقه واإلقرار به " 

 ذهب املعتزلة يف صفات اهلل سبحانه وتعاىل .وعلى هذا فالتوحيد عند املعتزلة ، خيتص مب

 فنقول :

 تقسيم المعتزلة للصفات.أوالً : 

ذكر املعتزلة تقسيما خاصا هبم للصفات؛ لكن املالحظ أن هذا التقسيم ال أثر له على حقيقة 

باهلل أن املعتزلة تنفي قيام مجيع الصفات  –بإذن اهلل  –مذهبهم؛ ألنه وكما سيتبني يف املطلب القادم 

  .عز وجل على احلقيقة

  :فقد ذكر القاضي عبد اجلبار أن صفات اهلل ثالثة أقسام

 صفات خيتص هبا على وجه ال يشاركه فيه غريه، مثل كونه قديرا وغنيا.  -1

، حنو كونه قادرا، عاملا،   صفات يشاركه فيها غريه يف نفسها، وخيالفه يف كيفية استحقاقه هلا -2 

 حيا، موجود.

                                                           
 ( .544ط : مكتبة وهبة ص ) ،عبد الجبار الهمداني  ،( شرح األصول الخمسة 5
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فات يشاركه فيها غريه يف نفس الصفة ويف جهة االستحقاق، حنو كونه مدركا، ومريدا، ص -4

وكارها، فإن اهلل مدرك لكونه حيا بشرط وجود املدرك، كذلك الواحد منا، وكذلك هو مريد وكاره 

باإلرادة والكراهية، وكذلك الواحد منا، إال أن مث فرقا هو القدمي تعاىل حي لذاته فال حيتاج إىل 

حاسة، ومريد وكاره بإرادة وكراهة موجودتني ال يف حمل، بينما الواحد منا مريد وكاره ملعنيني حمدثني يف 

  . (1قلبه)

وكما قلت: فإن هذا التقسيم ال أثر له يف حقيقة مذهبهم يف الصفات؛ ألهنم ال يثبتون الصفات 

يف النفي يف باب حقيقة يف الذات، وهذا األمر سيتضح أكثر عند الكالم على منهجهم 

   .(2الصفات)

 :رأي جمهور المعتزلة في الصفات  ثانًيا :

مجهور املعتزلة يقولون بنفي الصفات ، وهذا القول قد بدأ قبل ظهور املعتزلة على يد اجلعد بن درهم، 

، مث أنه ملا ظهرت   مث اجلهم بن صفوان الذي اشتهر بنشره هلذا املذهب، وإليه نسبت فرقة اجلهمية

عتزلة أخذت يف مجلة ما أخذته من اجلهمية القول بنفي الصفات، ودليل ذلك: أن ماسس مذهب امل

كان ينفي الصفات معتقدا أن إثباهتا يادي إىل تعدد القدماء؛ وذلك   االعتزال واصل بن عطاء

                                                           

 (545-541القاهرة ص) ،مكتبة وهبة ،( انظر: شرح األصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي 5
 (116ي محمد أزرقي_ مكتبة دار المنهاج ص) أب –( النفي في باب الصفات  4
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:  (1)ويرى الشهرستاين.  "شرك، ولذا كان يقول: "إن من أثبت هلل معىن وصفة قدمية فقد أثبت إهلني

أن القول بنفي الصفات كما بدأه واصل كان غري ناضج؛ ألنه شرع فيه على قول ظاهر، وهو 

أما املعتزلة الذين خلفوه؛ فإهنم عاصروا حركة .  (2)االتفاق على استحالة وجود إهلني قدميني أزليني

ألمور الدينية؛ ترمجة الكتب اليونانية والكتب الفارسية إىل العربية اليت تشتمل على الفلسفة وبعض ا

وكان الفالسفة يرون أن اهلل تعاىل واجب الوجود بذاته، وأنه واحد من  .  وخصوصا كتب الفالسفة

؛ فنفوا كون صفات الباري تعاىل زائدة على الذات، وقالوا: أنه تعاىل عامل بالذات ال بعلم   كل وجه

أكثر من تأثرهم بغريه من فالسفة  وهو الذي تأثر به املسلمون  (4)فهذا أفلوطني.  (3)زائد على ذاته

اليونان، يتحدث عن تعالية اهلل تعاىل، ومينع أن نطلق عليه صفة من الصفات؛ ألننا بذلك نشبهه 

تعاىل باألفراد، فال نقول أن هلل تعاىل علما ألنه هو العلم . . وليس حيتاج تعاىل إىل بصر؛ ألنه ذاته 

  .  النور الذي يبصر به الناس

ملعتزلة هباالء الفالسفة، فاقتبسوا منهم قوهلم يف الصفات. يقول الغزايل والشهرستاين: "إن وقد تأثر ا

  .  "املعتزلة وافقوا الفالسفة على قوهلم يف الصفات

ولذا فإن املعتزلة الذين جاؤوا بعد واصل أخذوا بتأثري الفلسفة يفسرون قوله، ويضيفون إليه بعض 

وهر، ويايدون ذلك بشبهات عقلية، فقالوا: إن اهلل عامل بذاته، قادر التعديالت اليت ال تاثر على اجل
                                                           

 َأْحَمد اإِلَمامِ  َعَلى الِفْقه ِفي بـََرعَ .التََّصانِْيفِ  َوَصاِحبُ  َوالِحْكَمة، الَكاَلم َأْهل الَفْتِح، َشْيخ َأْحَمَد أَبُو بنِ  الَكرِْيمِ  َعْبدِ  بنُ  ُمَحمَّدُ  ( الشَّْهَرْسَتاِني   5
 الِمَللِ ) وَِكَتاب ،(اإِلقَدام نَِهايَة) ِكَتاب َوَصنَّفَ .األَْنَصاِريّ  الَقاِسمِ  َأِبي َوَعَلى الُقَشْيِرّي، بنِ  َنْصر   َأِبي َعَلى اأُلُصْول َوقَرأَ  الشَّاِفِعّي،( 5) الخَواِفي
 .ماَئة   َوَخْمسِ  َوَأْربَِعْينَ  َثَمان   َسَنةَ  َشْعَباَن، ِفي َوَماتَ  ماَئة ، َوَأْرَبعِ  َوِستـِّْينَ  َسْبع   َسَنةَ  ُوِلدَ  ،َوالنَِّحلِ 

 (5/15الملل والنحل )   4
 (514( المنقذ من الضالل _ أبوحامد الغزالي_ دار األندلس للطباعة والنشر ص) 4
 ألم بفلسفة الهند وفارس. ،م مؤسس األفالطونية الجديدة411( فيلسوف ولد بأسيوط سنة  3
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بذاته ال بعلم وقدرة ، هي صفات قدمية ومعان قدمية ومعان قائمة به. وقد ذكر ابن املرتضي املعتزيل 

إمجاعهم على ذلك، فقال: "وأما ما أمجعت عليه املعتزلة، فقد أمجعوا على أن للعامل حمدثا قدميا قادرا 

  .  " ..(1)ا حيا ال ملعانعامل

 فاملعتزلة جتمع على غاية واحدة وهي نفي إثبات الصفات حقيقة يف الذات ومتميزة عنها .

وهذا األصل وافق فيه الدكتور أمحد حجازي السقا املعتزلة ، فقال : " املسلمون جتاه الصفات على 

 آراء ثالثة ...

 ينا .مث قال : الرأي الثاين : رأي املعتزلة وهو را

وخالصته : "إن اهلل واحد ليس كمثله شىء وهو السميع البصري ، وليس جبسم وال شبح وال جثة وال 

صورة وال حلم وال دم وال شخص وال جوهر وال عرض ، وال بذي لون وال طعم وال رائحة وال جبسة 

اق وال يتحرك وال بذي حرارة وال رطوبة وال يبوسة وال طول وال عرض وال عمق وال اجتماع وال افرت 

 وال يسكن وال يتبعض .

وليس بذي أبعاض وأجزاء، وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات وال بذي ميني ومشال وأمام وخلف 
وفوق وحتت، وال حييط به مكان، وال جيري عليه زمان، وال جتوز عليه املماسة وال العزلة وال احللول يف 

على حدثهم وال يوصف بأنه متناه وال يوصف األماكن وال يوصف بشيء من صفات اخللق الدالة 
مبساحة وال ذهاب يف اجلهات وليس مبحدود، وال والد وال مولود، وال حتيط به األقدار، وال حتجبه 

وال تدركه احلواس، وال يقاس بالناس، وال يشبه اخللق بوجه من الوجوه وال جتري عليه  األستار،
                                                           

 (16ص) ،دار الفكر بيروت –أحمد بن يحي المرتضي الزيدي  –( المنية واألمل في شرح الملل والنحل  5
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بالبال وتصور بالوهم فغري مشبه له، مل يزل أوالً سابقاً اآلفات، وال حتل به العاهات، وكل ما خطر 
متقدماً للمحدثات، موجوداً قبل املخلوقات، ومل يزل عاملاً قادراً حياً وال يزال كذلك، ال تراه العيون 

وال تدركه األبصار وال حتيط به األوهام وال يسمع باألمساع، شيء ال كاألشياء، عامل قادر حي ال  
رين األحياء، وأنه القدمي وحده وال قدمي غريه وال إله سواه، وال شريك له يف ملكه، وال كالعلماء القاد

وزير له يف سلطانه، وال معني على إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق، مل خيلق اخللق على مثال سبق، 
 وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء آخر وال بأصعب عليه منه، ال جيوز عليه اجرتار املنافع

وال تلحقه املضار، وال يناله السرور واللذات، وال يصل إليه األذى واآلالم، ليس بذي غاية فيتناهى، 
وال جيوز عليه الفناء وال يلحقه العجز والنقص، تقدس عن مالمسة النساء، وعن اختاذ الصاحبة 

 .1 واألبناء

 األصل الثاني : العدل 

 بأفعال اهلل تعاىل ، وأفعاله تأيت بعد إثبات صفاته .والعدل يأيت بعد التوحيد ؛ ألنه يتعلق 

يقول القاضي عبد اجلبار : " وأما األصل الثاين من األصول اخلمسة ، وهو الكالم يف العدل ، وهو  

كالم يرجع إىل أفعال القدمي تعاىل ، وما جيوز عليه ، وما ال جيوز ؛ فلذلك أوجبنا تأخري الكالم يف 

 " . 2توحيد العدل عن الكالم يف ال

 " . هو توقري حق الغري واستيفاء احلق منهوعرف العدل بقوله : " 

                                                           
 ( .11: 13دار نهضة مصر ص ) ،أحمد حجازي السقا ،( اهلل وصفاته في اليهودية والنصرانية واإلسالم 5
 ( .415( شرح األصول الخمسة ص ) 4
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"وأما علوم العدل فهو أن يعلم أن أفعال اهلل تعاىل  : مث قال يف تطبيق هذا التعريف على عدل اهلل  

وأنه ال يفعل القبيح وال خيل مبا هو واجب عليه وأنه ال يكذب يف خربه وال جيور يف ، كلها حسنة 

 " . 1 حكمه

، واألمر خبالف ذلك ؛ فهذا التعريف يدخل حتته  من مسعه ظن أن املراد به حقوهذا التعريف للعدل 

 عدة أمور منها :

وجل  وما حسن يف العقل من اإلنسان حسن من اهلل عز، أوهلا: أن احلسن والقبح إمنا يعرف بالعقل 

. 

 . وجل وما قبح يف العقل من اإلنسان قبح من اهلل عز

ثانيها: أن ما حسن جيب على اهلل أن يفعله، وما قبح ال جيوز له فعله، فهذان األصالن جعلهما 

 .املعتزلة يف كالمهم ميزان العدل اإلهلي

قبلوه وقالوا به، وإن  فكل فعل أردوا إثباته أو نفيه عرضوه على هذا امليزان، فإن كان موافقا هلذا امليزان

 .يقبلوه ولو قامت األدلة الشرعية الصحيحة على إثباتهخالف هذا امليزان ردوه ومل 

وزعموا يف ردهم له أنه خيالف عدل اهلل وحكمته، وما مل يعلم أن اهلل عدٌل حكيٌم ال ميكن أن تعرف 

 " . صحة الشرع

                                                           
 (544:544ص ( السابق ص )  5



41 
 

" وقد 1يقول القاضي عبد اجلبار: " إن كتاب اهلل احملكم يوافق ما ذكرناه من القول بالتوحيد والعدل  

استدل على هذه اجلملة بعدة آيات من كتاب اهلل ، مستداًل هبا على أن اهلل ال يريد القبيح ، كقوله 

 ( .31{ )غافر:  َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُْلًما لِْلِعَبادِ تعاىل : } 

أنه ويعلق على هذه اآلية قائاًل : " قوله ظلًما نكره ، والنكرة يف النفي تعم ، فظاهر اآلية يقتضي 

 " . 2تعاىل ال يريد شيًئا مما وقع عليه الظلم 

 ( .233{ ) البقرة :  َواللَُّه اَل حيُِبُّ اْلَفَسادَ  وقوله تعاىل : } 

ويعلق عليها قائاًل : " يدل على انه ال يريد الفساد وال حيبه سواء كان من جهته أو من جهة غريه ، 

 " . 3وسواء كان متعديًا أو غريه 

األمور اليت ترتتب على مفهوم املعتزلة للعدل ، زعمهم أن اهلل مل خيلق أفعال العباد ، وأن  ثالثًا : من 

 كل أفعال العباد حادثة من جهتهم .

يقول القاضي عبد اجلبار : " اتفق كل أهل العدل على أن افعال العباد من تصرفهم وقيامهم 

ك ، وال فاعل هلا ، وال حمدث وقعودهم حادثة من جهتهم ، وأن اهلل عز وجل أقدرهم على ذل

                                                           
 ( .311( السابق  ص ) 5
 ( .311( السابق ص )  4
 ( .361( السابق ص )  4
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سواهم ، وان من قال أن اهلل سبحانه خالقها وحمدثها ، فقد عظم خطاه ، وأحالوا حدوث فعل من 

 " .1فاعلني 

 رابًعا : من األمور اليت ترتبت على قوهلم بالعدل ، قوهلم بوجوب فعل األصلح على اهلل عز وجل .

واتفقوا على أن اهلل تعاىل ال يفعل الصالح واألصلح : " قال الشهرستاين وهو يذكر رأي املعتزلة يف 

إال الصالح واخلري، وجيب من حيث احلكمة رعاية مصاحل العباد. وأما األصلح واللطف ففي وجوبه 

 (  .2" ) عندهم خالف. ومسوا هذا النمط: عداًل 

وم  ن أج  ل ذل   ك والس  قا يواف  ق املعتزل  ة يف وج  وب فع  ل األص  لح عل   ى اهلل ع  ز وج  ل فيق  ول: " يق  ول "
 أرسل اهلل األنبياء والرسل رمحة بالناس ......"

مث يق  ول معلق  ا عل  ى ذل  ك "يق  ول القاض  ي عب  د اجلب  ار ب  ن أمح  د يف ش  رح األص  ول اخلمس  ة :أن البعث  ة 
( . ويب دو أن ال دليل  3لطفا من اهلل بعباده وان إرسال الرسل واجب عل ى اهلل تع اىل ملص لحة املكلف ني)

(،أي أل زم نفس ه وحك ي ع ن م ا 34الرَّمْحََة {)األنعام : نَ ْفِسهِ  َعَلى َربُُّكمْ  : } َكَتبَ عنده هو قوله تعاىل
أل  زم ب  ه نفس  ه يف كتاب  ه ،فحك   ي املعتزل  ة عن  ه الوج  وب ، بن  اء عل   ى احملك  ي يف الكت  اب ع  ن اهلل  ع   ز 
 وج  ل :يقول القاض  ي "ان  ه تع  اىل إذا عل  م أن ص  الحنا يف بعث  ة ش  خص واح  د بعين  ه وج  ب أن يبعث  ه

بعين ه ،وال يع  دل عن  ه إىل الغ  ري ،وإذا عل  م أن ص  الحنا يف بعث  ة شخص  ني وج  ب علي  ه بعثتهم  ا ال حمال  ة 
 (.4وال جيوز اإلخالل به.............اخل )

                                                           

 ( .4/4م ص )5161دار الثقافة واإلرشاد الطبعة األولى  ،عبد الجبار الهمداني ،( المغني في أبواب العدل والتوحيد  5

 ( .31/ 5ص )  مؤسسة الحلبي ،الشهرستاني ،الملل والنحل(   4
 (.4ص) ،دار الكليات األزهرية،ت السقا،الرازى،( النبوات وما يتعلق بها 4
 (.4( النبوات وما يتعلق بها ص) 3
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وأما مسألة التحسني والتقب يح العقلي ني ، فالس قا مض طرب يف ه ذه املس ألة ؛ فأحيان اً ينف ي دور العق ل 
ر الق  انون الكل  ى لل  رازي يف تق  دمي العق  ل عل  ى النق  ل مق  راً ل  ه وموافق  اً موافق  ًة لألش  اعرة ، وأحيان  اً ي  ذك

 ، فأنا أراه يف هذه املسألة حائراً بني املعتزلة واألشاعرة. (1)للمعتزلة.

يقول السقا: "والعقل وإن كان قادراً على التمييز بني احلسن والقبح يف ف رتة م ن ف رتات عم ر اإلنس ان، 
 حيات  ه. ف  إن عق  ل اإلنس  ان وه  و ص  يب خيتل  ف ع  ن عقل  ه وه  و ش  اب ال يق  در عل  ى التميي  ز ك  ل س  ين

وخيتل  ف ع  ن عقل  ه وه  و كه  ل ال يعل  م م  ن بع  د عل  م ش  يئا، وعق  ل اجمل  رب خيتل  ف ع  ن عق  ل ال  ذي مل 
 . (2)جيرب، وعقل العامل خيتلف عن عقل اجلاهل. وهذا مشاهد ومعروف"

 األصل الثالث : الوعد والوعيد :

أما رأي املعتزلة يف الوعد فيقول القاضي عبد اجلبار : " وأما علوم الوعد والوعيد فهو : أن اهلل وعد 

 .3املطيعني بالثواب ، وأنه يفعل ذلك ال حمالة ، وال جيوز عليه اخللف والكذب " 

من الثواب ما  ويقول أيًضا : " اعلم أن اهلل تعاىل إذا كلفنا األفعال الشاقة فالبد أن يكون يف مقابلها

 ( .4يقابله " )

ومن قول القاضي يظهر أن املعتزلة ترى أن اهلل جيب عليه أن ينفذ وعده ؛ بل وأن املكلف ينال ما 

 وعد به عن طريق االستحقاق  . 

                                                           
 (515( انظر: دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى ص) 5
 (.4( النبوات للرازي ـ ت: السقا ص ) 4
 ( .546( شرح األصول الخمسة ص )   4
 ( . 653( السابق ص ) 3
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أما الوعيد ، فرتى املعتزلة ، أن اهلل البد أن ينفذ وعيده ، وأن الفاسق إذا مات على غري توبة يستحق 

 لة ، وال يدخل يف املشيئة ؛ ألن اهلل توعده بذلك .النار ال حما

يقول عبد اجلبار: " وأما علوم الوعد والوعيد ، فهو : أن اهلل وعد املطيعني بالثواب ، وتوعد العصاة 

 . 1بالعقاب ، وانه يفعل ما وعد به وتوعد عليه ، ال حمالة ؛ وال جيوز عليه اخللف والكذب " 

واتفقوا على أن املامن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة، رأيهم :  ويقول الشهرستاين ، حاكًيا

 استحق الثواب والعوض. 

 والتفضل معىن آخر وراء الثواب.

وإذا خرج من غري توبة عن كبرية ارتكبها، استحق اخللود يف النار، لكن يكون عقابه أخف من 

 (. 2" ) عقاب الكفار، ومسوا هذا النمط: وعدا ووعيدا

وافق السقا املعتزلة ، يف الفاسق إذا مات على غري توبة يستحق النار ال حمالة ، وال يدخل يف ولقد 

 املشيئة ؛ ألن اهلل توعده بذلك .

فالدكتور السقا يرى أن مرتكب الكبرية ال يُغفر له إال إذا تاب منها ، أما إذا مل يتب فال مغفرة له ، 
اْلِعَقاِب{ بقوله: "  َلَشِديدُ  َربَّكَ  َوِإنَّ  ظُْلِمِهمْ  َعَلى لِلنَّاسِ  َمْغِفَرة   َلُذو رَبَّكَ  وياول قوله تعاىل: } َوِإنَّ 

                                                           
 ( .546:  541( السابق ص )  5
 ( .5/31( الملل والنحل ) 4
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َهْونَ  َما َكَبائِرَ  جَتَْتِنُبوا وظلمهم ألنفسهم إما " السيئات املكفرة جملتنب الكبائر يف قوله تعاىل: }ِإنْ   تُ ن ْ
 (.1بشرط التوبة ، أو أراد باملغفرة السرت واإلمهال) َسيَِّئاِتُكْم{ ، أو الكبائر َعْنُكمْ  ُنَكفِّرْ  َعْنهُ 

 يَ ْقُتلْ  َوَمنْ  مث هو يصر أن القاتل إن مات بال توبة فهو خالد خملد يف النار فيقول: " وقوله تعاىل: }
ًدا ُمْاِمًنا َعِظيًما{ يفيد أن قاتل  َعَذابًا َلهُ  َوأََعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمتَ َعمِّ

املامن متعمداً خملد يف النار سواء كان مسلماً أو كافراً ألن " من " تفيد العموم ، وسبب استحقاق 
املسلم اخللود بالقتل العمد أنه كفر  ببعض اآليات وآمن بالبعض" إىل أن يقول: " وإذا تاب املسلم 

 من الكافر إذا اسلم . يقبل اهلل توبته كما يقبل اإلسالم

وإذا مات املسلم القاتل بدون توبة فهو خالد يف النار. م يقول: " وآية املشيئة تفيد أن اهلل يغفر ما 
 (.2دون الشرك ملن يشاء توبة")

 األصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين :

 احلسن . وهذا األصل هو األساس يف نشأة املعتزلة ، وبسببه اعتزل واصل بن عطاء جملس

فقال: يا إمام الدين، لقد ظهرت يف زماننا  ،البصرييقول الشهرستاين : " دخل رجل على احلسن 

 مجاعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبرية عندهم كفر خيرج به عن امللة؛ وهم وعيدية اخلوارج.

ذهبهم ليس ومجاعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبرية عندهم ال تضر مع اإلميان، بل العمل على م

 ركنا من اإلميان، وال يضر مع اإلميان معصية، كما ال ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة األمة.

 ا؟فكيف حتكم لنا يف ذلك اعتقادً 
                                                           

 (.544ص ) 5144للسقا دار الفكر العربي ( ال نسخ في القرآن الكريم  5
 (541: 543( السابق ص )  4
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فتفكر احلسن يف ذلك، وقبل أن جييب قال واصل بن عطاء: أنا ال أقول إن صاحب الكبرية مامن 

 نزلتني: ال مامن وال كافر.مطلقا، وال كافر مطلقا، بل هو يف منزلة بني امل

من أسطوانات املسجد يقرر ما أجاب به على مجاعة من أصحاب  مث قام واعتزل إىل أسطوانة

 .احلسن

 . 1"  فقال احلسن: اعتزل عنا واصل، فسمي هو وأصحابه معتزلة

امللي منزَلة َبني منزلتني اَل  َوممَّا اتَّفُقوا َعَلْيِه من فضائحهم قَ ْوهلم ِإن َحال اْلَفاِسققال األسفراييين : " 

نْ َيا قبل َأن يَ ُتوب يكون َخاِلدا خملدا يف النَّار َمَع مجَلة  ُهَو ُمامن َواَل ُهَو َكاِفر َوإنَُّه ِإن خرج من الدُّ

 . (2" ) َواَل جيوز هلل تَ َعاىَل َأن يْغفر َلُه أَو يرمحه، اْلكفَّار 

 يف قوهلم : باملنزلة بني املنزلتني .والدكتور السقا يرى أن احلق مع املعتزلة 

فيقرر أن مرتكب الكبرية ال يطلق عليه مسلم عاص بل يقول هو فاسق موافقة للمعتزلة فيقول: قال 

أهل السنة: إن مرتكب الكبرية ألنه يقر بوحدانية اهلل ونبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ال حنكم عليه 

قالت املعتزلة: نلقبه بلقب الفاسق. وحنن مع املعتزلة يف هذا بالكفر بل نلقبه بلقب: املسلم العاصي. و 

 املبدأ" .

                                                           
 ( .34: 34/ 5( السابق )  5

 ( .61ص ) عالم الكتبط :  ،التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين( 4
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مث يبني أن مرتكب الكبرية يف منزلة بني املنزلتني يف الدنيا أما يف اآلخرة فهو كافر ولكن لن يكون 

 عذابه كعذاب الكافر ، فيقول: " وذهبت املعتزلة إىل ان مرتكب الكبرية يف منزلة بني املنزلتني .

تكبها عند اخلوارج: خملد يف النار ، ويعذب عذاب الكفار . وعند املعتزلة خملد يف النار ، وال فمر 

يعذب عذاب الكفار" مث يقرر ان هذا املذهب الذي أختاره هو مذهب واصل بن عطاء فيقول:" 

 وذهب واصل بن عطاء إىل أن صاحب الكبرية : ال يكون مامنًا وال كافرًا وال منافقًا بل يكون:

 (.1فاسقاً . وهذا املذهب أخذه عن أيب هاشم: عبد اهلل بن حممد بن احلنفية ، وكان من أصحابه")

 األصل الخامس : األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

 يرى املعتزلة أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، واجب كفائي على األمة .

 . 2"  املنكر من فروض الكفاياتاألمر باملعروف والنهى عن يقول الزخمشري : " 

ويقول القاضي عبد اجلبار : " واعلم ان املقصود يف املر باملعروف والنهي عن املنكر هو : أن ال 

يضيع املعروف ، وال يقع املنكر ، فإذا ارتفع هذا الغرض ببعض املكلفني سقط عن الباقني ؛ فلهذا : 

 ( .3قلنا أنه من فروض الكفايات " )

 

 
                                                           

 (.14: 15( الخوارج والحروريون أحمد السقا " مكتبة الكليات األزهرية ص )  5
 ( .5/416ص ) ،دار الكتاب العربيط :  ،محمود بن عمرو الزمخشري  ،الكشاف(  4
 ( .534( شرح األصول الخمسة ص ) 4
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 ثالث : في اإللهيات :الباب ال

 ويشتمل على فصليين:

 الفصل األول:

 توحيد المعرفة واإلثبات

 المبحث األول:

 عن وجود اهلل وربوبيته

يتكلم الدكتور السقا وجود اهلل تعاىل فيقول : " إن اهلل تعاىل إله واحد ، موجود يف كل الوجود ، وال 
 (. 1حيده مكان وال زمان " )

على أن اهلل موجود يف كل الوجود ، وال حيده مكان وال زمان ، بأدلة من ويستدل الدكتور السقا 
 التوراة واإلجنيل والقرآن فيقول :

" تبني التوراة ان اهلل موجود يف كل مكان ، وانه منذ األزل وإىل االبد ، يشمل بقدرته وعنايته وعدالته  
 كل الكون يف كل مكان وكل زمان .

 عىن :ومن نصوص التوراة يف هذا امل

يقول اهلل تعاىل : " العلي إله من قريب ، ولست إهلًا من بعيد ؟ إذا اختبأ إنسان يف أماكن مستورة ، 
 (.2( )24و23: 23أفما اراه أنا ؟ أمأل أنا السموات واألرض ؟ " ) إرميا 

                                                           
 ( .46 ،44 ،41، 53"ط : دار النهضة العربية ص)  ،احمد حجازي السقا ،اهلل وصفاته في اليهودية والنصرانية واإلسالم(  5
 ( .51( السابق ص ) 4



49 
 

اَواِت َويف اأْلَْرِض َوُهَو اللَُّه يف السَّمَ ويستدل على أن اهلل ال حيده مكان وال زمان بقول اهلل تعاىل : } 
 ( .3( ) األنعام :  يَ ْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويَ ْعَلُم َما َتْكِسُبونَ 

 والذي عليه أهل السنة واجلماعة ، أن اهلل عز وجل مستو  على عرشه بائن من خلقه .

فَ ْوَق ِعَباِدي،  لَّ يف الت َّْورَاِة: "أَنَا اللَّهُ َعْن َكْعِب اأْلَْحَباِر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل: قَاَل اللَُّه َعزَّ َوجَ 
يِع ِخْلِقي، َوأَنَا َعَلى َعْرِشي أَُدب ُِّر أُُموَر ِعَباِدي. َواَل خَيَْفى َعَليَّ َشْيٌء يف السََّماِء  َواَل يف وعرشيَ فَ ْوَق مجَِ

 (.1) اأْلَْرِض"

يَقُة َوَعْن َمْسُروق  َرمِحَُه اللَُّه تَ َعاىَل أَنَُّه   ثَ ْتيِن الصِّدِّ ُهَما قَاَل: َحدَّ َكاَن ِإَذا َحدََّث َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعن ْ
يِق َحِبيَبُة اللَِّه اْلُمبَ رَّأَُة ِمْن فوق سبع مسوات  .(2) بِْنُت الصِّدِّ

ُه َرُجٌل فَ َقاَل: }الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش َوَعْن ُسْفَياَن قَاَل: ُكْنُت ِعْنَد َربِيَعَة ْبِن َأيب َعْبِد الرَّمْحَِن َفَسأَلَ 
. َوِمَن اللَِّه الرَِّساَلةُ  ُر َمْعُقول  ُر جَمُْهول  َواْلَكْيُف َغي ْ َوَعَلى  اْستَ َوى{ َكْيَف اْستَ َوى؟ فَ َقاَل: "ااِلْسِتَواُء َغي ْ

َنا التَّْصِديقُ   ." (3) الرَُّسوِل اْلَباَلُغ َوَعَلي ْ

زَّ َوَجلَّ ، َداُوُد ْبُن َعِليٍّ قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد اْبِن اأْلَْعرَايبِّ َفأَتَاُه َرُجٌل فَ َقاَل َلُه: َما َمْعىَن قَ ْوِل اللَِّه ، عَ وعن 
 ؟ ( 3طه: )}الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى{ 

َا َمْعَناُه فَ َقاَل: ُهَو َعَلى َعْرِشِه َكَما َأْخبَ َر ، َعزَّ َوَجلَّ ، فَ قَ  اَل: يَا أَبَا َعْبِد اللَِّه لَْيَس َهَذا َمْعَناُه ، ِإمنَّ
ِإَذا اْستَ ْوىَل ، قَاَل: اْسُكْت َما أَْنَت َوَهَذا؟ اَل يُ َقاُل: اْستَ ْوىَل َعَلى الشَّْيِء ِإالَّ َأْن َيُكوَن َلُه ُمَضادٌّ ، فَ 

 .(4) َغَلَب َأَحُدمُهَا ِقيَل اْستَ ْوىَل 

                                                           
 ( .545ط : اضواء السلف : ت: اشرف عبد المقصود ص) ،( العلو للذهبي 5
 ( .545( العلو ص ) 4

 ( .4/335ت : أحمد بن سعد الغامدي ص ) ،ط : دار طيبة ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(  4
 ( .4/334( السابق )  3
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ْم{ حَّاِك يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل: }َما َيُكوُن ِمْن جَنَْوى َثاَلثَة  ِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهْم َواَل مَخَْسة  ِإالَّ ُهَو َساِدُسهُ الضَّ وقال 
  .(1) قَاَل: ُهَو َعَلى َعْرِشِه َوِعْلُمُه َمَعُهْم أَيْ َنَما َكانُوا

 .2"  لو سألت أَْيَن اللَُّه َلُقْلُت يف السََّماءِ " ىَل قال: َوَعْن ُسَلْيَماَن الت َّْيِميِّ َرمِحَُه اللَُّه تَ َعا

 .3 زٌَّه َعْن َذِلكَ قَاَل الذََّهيبُّ: َواْلُمْعَتزَِلُة تَ ُقوُل َهَذا َوحُتَرُِّف َنصَّ الت َّْنزِيِل يف َذِلَك، َوَزَعُموا َأنَّ الرَّبَّ ُمن َ 

ُهُم التَّْأِويُل َوقَاَل أَبُو ُعَمَر ْبُن َعْبِد اْلبَ رِّ َرمِحَ  َل َعن ْ ُه اللَُّه يف التَّْمِهيِد: َوُعَلَماُء الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعنَي الَِّذيَن محُِ
َو َساِدُسُهْم{ ُهَو قَاُلوا يف تَْأِويِل قَ ْولِِه تَ َعاىَل: }َما َيُكوُن ِمْن جَنَْوى َثاَلثَة  ِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهْم َواَل مَخَْسة  ِإالَّ هُ 

، َوَما َخاَلَفُهْم َأَحٌد يف َذِلَك حُيَْتجُّ ِبهِ   .(4) َعَلى اْلَعْرِش َوِعْلُمُه يف ُكلِّ َمَكان 

َوُهَو اللَُّه يف السََّماَواِت َويف اأْلَْرِض يَ ْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم واما استدالل السقا بقول اهلل تعاىل : } 
 ( .3( ) األنعام :  َويَ ْعَلُم َما َتْكِسُبونَ 

، بَ ْعَد ااِلت َِّفاِق َعَلى خَتِْطَئِة قَ ْوِل اجَلْهِميَّة فقد قال ابن كثري : " اختلف  . ُمَفسُِّرو َهِذِه اآْليَِة َعَلى أَق َْوال 
؛ َحْيُث محََ -تَ َعاىَل َعْن قَ ْوهلِِْم ُعُلوًّا َكِبريًا-اأْلَوَِّل اْلَقائِِلنَي بِأَنَُّه   .ُلوا اآْليََة َعَلى َذِلكَ يف ُكلِّ َمَكان 

ُدُه َويُِقرُّ  هَلِيَِّة َمْن يف َفَأَصحُّ اأْلَق َْواِل أَنَُّه اْلَمْدُعوُّ اللَُّه يف السََّمَواِت َويف اأْلَْرِض، َأْي: يَ ْعُبُدُه َويُ َوحِّ  َلُه بِاإْلِ
ْنِس، َوَهِذِه السََّمَواِت َوَمْن يف اأْلَْرِض، َوُيَسمُّونَُه اللََّه، َوَيْدُعونَُه َرَغًبا وَرَهًبا، ِإالَّ  َمْن َكَفَر ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِ

،  (04الزُّْخُرِف: )اآْليَُة َعَلى َهَذا اْلَقْوِل َكَقْوِلِه تَ َعاىَل: }َوُهَو الَِّذي يف السََّماِء إَِلٌه َويف األْرِض إَِلٌه{ 
َذا فَ َيُكوُن قَ ْولُُه: }يَ ْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم{ َخبَ رًا َأْي: ُهَو إِلَُه َمْن يف السََّماِء َوإَِلُه َمْن يف اأْلَْرِض، َوَعَلى هَ 

 َأْو َحااًل.

                                                           
 ( .541( العلو ص ) 5
 ( .541( العلو ص ) 4
 ( .545( العلو ) 4

 .(541-544/ 4ص ) ،ط : وزارة األوقاف بالمغرب ،التمهيد البن عبد البر (  3
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َجْهر . فَ َيُكوُن َواْلَقْوُل الثَّاين: َأنَّ اْلُمرَاَد َأنَّ اللََّه الَِّذي يَ ْعَلُم َما يف السََّمَواِت َوَما يف اأْلَْرِض، ِمْن ِسرٍّ وَ 
ا ِبَقْوِلِه: }يف السََّماَواِت َويف األْرِض{ تَ ْقِديرُُه: َوُهَو اللَُّه يَ ْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم يف قَ ْولُُه: }يَ ْعَلُم{ ُمتَ َعلِّقً 

 السََّمَواِت َويف اأْلَْرِض َويَ ْعَلُم َما َتْكِسُبوَن.

مُثَّ اْسَتْأَنَف اخْلَبَ َر فَ َقاَل: }َويف األْرِض  َواْلَقْوُل الثَّاِلُث َأنَّ قَ ْوَلُه }َوُهَو اللَُّه يف السََّماَواِت{ َوْقٌف تَامٌّ،
 .(1" ) يَ ْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويَ ْعَلُم َما َتْكِسُبوَن{ َوَهَذا  اْخِتَياُر اْبِن َجرِير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( .س4/431ص ) ،م5111 -هـ  5341ط ك دار طيبة الطبعة الثانية   ،( تفسير ابن كثير  5
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 المبحث الثاني

 منهج السقا يف أمساء اهلل وصفاته

 ويحتوي هذا المبحث على مطلبيين :

 :المطلب األول 

 منهج السقا في أسماء اهلل وصفاته:

أن اهلل عامل ، فقالوا :  ذهبت المعتزلة إلى القول بإثبات األسماء هلل ونفي الصفات
 .وأطلقوا أن هلل علماً مبعىن أنه عامل ، قادر حي بنفسه ال بعلم وقدرة وحياة 

قادر بقدرة هي هو وهو حي وقال أبو اهلذيل: هو عامل بعلم هو هو وهو  .وله قدرة مبعىن أنه قادر 
هي هو، وكذلك قال يف مسعه وبصره وقدمه وعزته وعظمته وجالله وكربيائه ويف سائر صفاته  حبياة

لذاته، وكان يقول: إذا قلت أن اهلل عامل ثبت له علماً هو اهلل ونفيت عن اهلل جهالً ودللت على 
بت له قدرة هي اهلل سبحانه ودللت معلوم كان أو يكون، وإذا قلت قادر نفيت عن اهلل عجزاً وأث

على مقدور، وإذا قلت هلل حياة أثبت له حياة وهي اهلل ونفيت عن اهلل موتاً، وكان يقول: هلل وجه هو 
هو فوجهه هو هو ونفسه هي هو ويتأول ما ذكره اهلل سبحانه من اليد أهنا نعمة ويتأول قول اهلل عز 

 وجل: ولتصنع على عيين أي بعلمي.

حياة وال أثبت مسعاً وال أثبت بصراً  د: هو عامل قادر حي وال أثبت له علماً وال قدرة والوقال عبا
وأقول: هو عامل ال بعلم وقادر ال بقدرة حي ال حبياة ومسيع ال بسمع وكذلك سائر ما يسمى به من 

 .(1) األمساء اليت يسمى هبا ال لفعله وال لفعل غريه

                                                           
 ( .561( مقاالت اإلسالميين ص ) 5
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زيل إمجاعهم عليه ، فقال: "وأما ما أمجعت عليه املعتزلة، فقد أمجعوا وهذا القول ذكر ابن املرتضي املعت

 .  " ..(1)على أن للعامل حمدثا قدميا قادرا عاملا حيا ال ملعان

والدكتور السقا يوافق املعتزلة يف إثبات االسم ونفي الصفة فيقول:" فإذاً هو موجود ال بوجود زائد ، 
ال بقدرة زائدة ، وعامل ال بعلم زائد ، بل الكل راجع ملعىن  وكذلك هو حي ال حبياة زائدة ، وقادر

 (.2واحد ، ال تكثري فيه")

ويصرح بأن رأي املعتزلة يف هذا الباب هو رأيه ، وخالصته : " إن اهلل واحد ليس كمثله شىء وهو  

وال السميع البصري ، وليس جبسم وال شبح وال جثة وال صورة وال حلم وال دم وال شخص وال جوهر 

عرض ، وال بذي لون وال طعم وال رائحة وال جبسة وال بذي حرارة وال رطوبة وال يبوسة وال طول وال 

 عرض وال عمق وال اجتماع وال افرتاق وال يتحرك وال يسكن وال يتبعض .

وليس بذي أبعاض وأجزاء، وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات وال بذي ميني ومشال وأمام وخلف 
حييط به مكان، وال جيري عليه زمان، وال جتوز عليه املماسة وال العزلة وال احللول يف  وفوق وحتت، وال

األماكن وال يوصف بشيء من صفات اخللق الدالة على حدثهم وال يوصف بأنه متناه وال يوصف 
مبساحة وال ذهاب يف اجلهات وليس مبحدود، وال والد وال مولود، وال حتيط به األقدار، وال حتجبه 

وال تدركه احلواس، وال يقاس بالناس، وال يشبه اخللق بوجه من الوجوه وال جتري عليه  ستار،األ
اآلفات، وال حتل به العاهات، وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغري مشبه له، مل يزل أوالً سابقاً 

كذلك، ال تراه العيون متقدماً للمحدثات، موجوداً قبل املخلوقات، ومل يزل عاملاً قادراً حياً وال يزال  
وال تدركه األبصار وال حتيط به األوهام وال يسمع باألمساع، شيء ال كاألشياء، عامل قادر حي ال  

                                                           

 (16ص) ،دار الفكر بيروت –أحمد بن يحي المرتضي الزيدي  –( المنية واألمل في شرح الملل والنحل  5
 (.4( خلق القرآن بين أهل المعتزلة وأهل السنة ص: ) 4
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كالعلماء القادرين األحياء، وأنه القدمي وحده وال قدمي غريه وال إله سواه، وال شريك له يف ملكه، وال 
لق ما خلق، مل خيلق اخللق على مثال سبق، وزير له يف سلطانه، وال معني على إنشاء ما أنشأ وخ

وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء آخر وال بأصعب عليه منه، ال جيوز عليه اجرتار املنافع 
وال تلحقه املضار، وال يناله السرور واللذات، وال يصل إليه األذى واآلالم، ليس بذي غاية فيتناهى، 

والنقص، تقدس عن مالمسة النساء، وعن اختاذ الصاحبة  وال جيوز عليه الفناء وال يلحقه العجز
 .1 واألبناء

 مث يقول : " وجاهة رأي املعتزلة :

 قد تتأتى وجهة رأي املعتزلة ، وهي وجيهه بالفعل ، من نظرهم إىل أمرين :

 األمر األول : إثبات اهلل لنفسه أعضاء ، كاعضاء اإلنسان .

 املماثلة .األمر الثاين : إثبات اهلل لنفسه عدم 

وظاهر األمريني فيه تناقض ، فلكي يوفقوا بني املريني ن قالوا : إن آيات إثبات اهلل لنفسه أعضاء 

والبد من رد املتشابه إىل احملكم ، وعلى ذلك فاهلل  آيات متشاهبة ، وآيات عدم املماثلة حمكمة .

 ليس جبسم وليس كمثله شيء .

 (.2" )وإمنا هو خياطب الناس على قدر عقوهلم 

                                                           
 ( .11: 13دار نهضة مصر ص ) ،أحمد حجازي السقا ،( اهلل وصفاته في اليهودية والنصرانية واإلسالم 5
 ( .513"ط : دار النهضة العربية ص ) ،احمد حجازي السقا ،( اهلل وصفاته في اليهودية والنصرانية واإلسالم(  4
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 المطلب الثاني : أمثلة لبعض الصفات التي أولها السقا:

 أواًل: صفة اليد واألصابع:

ذهب السقا يف صفة اليد واألصابع مذهب التأويل ،  فأول اليد بالقدرة فقال :" فيد اهلل كناية عن 
الصفات اليت هي قدرته" مث علل هذا التأويل بقوله بعد تأويله لصفات اهلل :" بل اهلل يعرب عن نفسه ب

 (.1يف اإلنسان ليستطيع عقل اإلنسان أن يدرك طبيعة اهلل ")

مث هو يصرح أن اهلل ليس له يد ال ميني وال مشال فيقول:" إن اهلل واحد ليس كمثله شيء ، وهو 
، وقال يف  (2)السميع البصري ، وليس جبسم وال شبح وال جثة وال صورة.....وال بذي ميني وال مشال"

يًعا اىل: } َواأْلَْرضُ قوله تع ( عبارة عن 87: )الزَُّمرِ { بَِيِميِنهِ  َمْطوِيَّاتٌ  َوالسََّماَواتُ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  قَ ْبَضُتهُ  مجَِ
َا يُ َبايُِعوَنكَ  الَِّذينَ  ، مث رأيته أول قول اهلل عز وجل: } ِإنَّ  (3)قدرته وإحاطته جبميع خملوقاته  يُ َباِيُعونَ  ِإمنَّ

تأويالً عجيباً فقال: " هذا القول يفسره اإلمام حممود بن عمر ( 13الفتح:) أَْيِديِهمْ  فَ ْوقَ  اللَّهِ  َيدُ  اللَّهَ 
بقوله:" أن املقصود أن يد رسول اهلل   اليت تعلو أيدي املبايعني  هي يد اهلل ، وأن  (4))الزخمشري (

 .(3)اهلل منزه عن اجلوارح وعن صفات األجسام"

الصفات يوافق ما قاله القاضي عبد اجلبار يف شرح الصول اخلمسة ، يف قول اهلل  وما أوله من هذه
 ( .84{ ) املائدة :  َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتانِ تعاىل : } 

 قال : "واليد ههنا مبعىن النعمة ، وذلك ظاهر يف اللغة ، يقال : لفالن على منه ، اي نعمة.

                                                           

 (4"ط : دار النهضة العربية ص)  ،احمد حجازي السقا ،( اهلل وصفاته في اليهودية والنصرانية واإلسالم 5
 (.13( السابق: ص) 4
 (33ط: دار الجيل بيروت ص) ،( خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة للرازي تحيق السقا 4
رُ ،ُمَحمَّد   بنِ  ُعَمرَ  بنُ  َمْحُمْودُ  الَقاِسمِ  َأبُو ( الزََّمْخَشِري   3  ُخَواِرْزم َعَملِ  ِمنْ  قـَْريَة   - بَزَمْخَشرَ  َمْوِلُدهُ  الَكشَّاِف( وََكانَ ) َصاِحبُ  ، الُمْعَتزَِلِة، النَّْحِوي   َكِبيـْ

، ِفي - َلةَ  َماتَ  ،َوالبَيانِ  َوالَمَعاِني َوالَعَربِيَّةِ  البالَغةِ  ِفي رَْأساً  وََكانَ  .ماَئة   َوَأْرَبعِ  َوِستـِّْينَ  َسْبع   َسَنةَ  رََجب   .ماَئة   َوَخْمسِ  َوَثالَثِْينَ  ثََمان   َسَنةَ  عرَفَة، لَيـْ

 (1( مقدمة كتاب أساس التقديس للرازي بتحقيق السقا ط: مكتبة الكليات األزهرية ص) 1
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 ( .1جبنا عن ذلك " )فإن قيل فما معىن التثنية ؟ قلنا : قد أ

ومنه قوله تعاىل: )َوال جَتَْعْل َيَدَك ،  غل اليد وبسطها جماز عن البخل واجلودوقال الزخمشري أيًضا : " 
 .َمْغُلوَلًة ِإىل ُعُنِقَك َوال تَ ْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِط( 

وال يقصد من يتكلم به إثبات يد وال غل وال بسط، وال فرق عنده بني هذا الكالم وبني ما وقع جمازاً 
ألهنما كالمان متعقبان على حقيقة واحدة، حىت أنه يستعمله يف ملك ال يعطى عطاء قط وال ؛ عنه 

 .مينعه إال بإشارته من غري استعمال يد وبسطها وقبضها

وقبضها  املنكب عطاء جزيال لقالوا: ما أبسط يده بالنوال، ألن بسط اليدولو أعطى األقطع إىل 
 . عبارتان وقعتا متعاقبتني للبخل واجلود، وقد استعملومها حيث ال تصح اليد

فما تصنع بقوله ُغلَّْت أَْيِديِهْم؟ « . 4»فإن قلت: قد صح أن قوهلم َيُد اللَِّه َمْغُلوَلٌة عبارة عن البخل 
طابق ما تقدمه وإال تنافر الكالم وزل عن سننه؟ قلت: جيوز أن يكون معناه الدعاء ومن حقه أن ي

 ( .2) عليهم بالبخل والنكد، ومن مث كانوا أخبل خلق اللَّه وأنكدهم

 وهكذا يوافق السقا اهلمداين ، والزخمشري يف تأويله لصفة اليد واألصابع .

والقبضة صفات  ذاتيٌة خربِيٌَّة هلل َعزَّ وَجلَّ ، نثبتها  والذي عليه أهل السنة واجلماعة أن اليد واألصابع
 هلل ؛ من غري حتريف  وال تعطيل  ، ومن غري تكييف  وال متثيل  ، وهي ثابتٌة بالكتاب والسنة.

اُه َمْبُسوطََتاِن يُنِفُق َكْيَف قال تعاىل: } َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َيُد اهلِل َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا مبَا قَاُلوا َبْل َيدَ 
( ، 73( ، وقال تعاىل: } َما َمنَ َعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ { )ص : 84َيَشاُء { )املائدة : 

إنَّ اهلل تعاىل يبسط "وروى اإلمام مسلم يف صحيحه عن حديث أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه : 
ر ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، حىت تطلع الشمس من يده بالليل ليتوب مسيء النها

                                                           
 ( .444( شرح الصول الخمسه ص )  5
 ( .611: 5/613ص) ،دار الكتاب العربيط :  ،( الكشاف للزمخشري  4
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... فيأتونه فيقولون : يا آدم! أنت أبو البشر ؛ خلقك اهلل "، وحديث الشفاعة ، وفيه  (1)"مغرهبا
إنَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ ". حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه : (2)"بيده ، ونفخ فيك من روحه...

، حديث :  (3)"ة : يا أهل اجلنة! فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ، واخلري يف يديك...يقول ألهل اجلن
 . (4)"يد اهلل مألى ال يغيضها نفقة ... وبيده األخرى امليزان خيفض ويرفع"

باب : ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جلَّ وعال ، والبيان أنَّ اهلل ":  (3)قال إمام األئمة ابن خزمية
، وسرد مجلة من اآليات تدل على ذلك ، مث قال :  "تعاىل له يدان كما أعلمنا يف حمكم تَ ْنزيله ... 

باب ذكر البيان من سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم على إثبات يد اهلل جل وعال موافقاً ملا تلونا من "
زيل ربنا ال خمالفاً ، قد نَ زَّه اهلل نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إال ما هو موافق ملا أنزل تَ نْ 

 (اه .8)"اهلل عليه من وحيه
وأمجعوا على أنه َعزَّ وَجلَّ يسمع ويرى ، وأنَّ له تعاىل يدين "وقال أبو احلسن األشعري يف  : 

 (اه .7)"مبسوطتني
وخلق آدم عليه السالم بيده ، ويداه مبسوطتان "يف إعتقاد ائمة احلديث: (0)ليوقال أبو بكر اإلمساعي

 ( اه .1)"ينفق كيف يشاء ، بال اعتقاد كيف يداه ، إذ مل ينطق كتاب اهلل تعاىل فيه بكيف

                                                           

 (.4461( رواه مسلم برقم ) 5
 (.513ومسلم ) ،(4431( رواه : البخاري ) 4
 (.4441ومسلم ) ،(4154رواه : البخاري )(  4

 (.114ومسلم ) ،(4355( رواه : البخاري ) 3
ُة، الَحاِفُظ، الس َلِمي   َبْكر   بنِ  َصاِلحِ  بنِ  ُخَزْيَمةَ  بنِ  ِإْسَحاقَ  بنُ  ُمَحمَّدُ  ُخَزْيَمةَ  ( ْانُ  1  الس َلِمي   َبْكر   أَبُو األَئِمَِّة، ِإَمامُ  اإِلْساَلِم، َشْيخُ  الَفِقْيُه، الُحجَّ

، النـَّْيَسابـُْوِري ،  .َسَنةً  َوثََمانِْينَ  ِتْسعاً  َعاشَ  مائَة ، َوَثاَلثِ  َعْشَرةَ  ِإْحَدى وتوفي َسَنةَ  ،َومائـَتـَْينِ  َوِعْشرِْينَ  َثاَلث   َسَنةَ :ُوِلدَ  .التََّصانِْيفِ  َصاِحبُ  الشَّاِفِعي 

 (5/554ط: مكتبة الرشد ص ) ،( كتاب التوحيد البن خزيمة 6
 (441( رسالة إلى أهل الثغر ألبي الحسن األشعري ص ) 4
 الفقه بين جمع: )مترجميه أحد قال. والسخاء بالمروءة عرف جرجان، أهل من حافظ،: اإلسماعيلي بكر أبو إسماعيل، بن إبراهيم بن ( أحمد 4

 هـ 445 وتوفي سنة 414ولد سنة (والدنيا الدين ورياسة والحديث
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 ، "فصل : يف إثبات اليد هلل تعاىل صفة له"يف احلجة يف بيان احملجة:  (2)وقال قَ وَّام السُّنَّة األصبهاين
ذكر البيان من سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم "مث أورد بعض اآليات اليت تدل على ذلك ، مث قال : 

 (.اه .3مث أورد أحاديث بسنده تدل على ذلك) "على إثبات اليد موافقاً للتَ ْنزيل
 (.4)"إنَّ هلل تعاىل يدين خمتصتان به ذاتيتان له كما يليق جبالله"وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

 ثانياً صفة العلم:

ياول السقا صفة العلم تأويل املعتزلة فيقول نافياً للصفات:" فإذاً هو موجود ال بوجود زائد ، وكذلك 
هو حي ال حبياة زائدة ، وقادر ال بقدرة زائدة ، وعامل ال بعلم زائد ، بل الكل راجع ملعىن واحد ، ال 

 (.3تكثري فيه")

 .(8)مث هو يفسر معىن العلم بقوله: علم مبا أوجده" 

وصفة العلم صفة ذاتية ثابتة هلل بالكتاب والسنة ، قال تعاىل: } َعامِلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة { )األنعام : 
َء { )البقرة ( وقال تعاىل: } َوال حيُِيطُوَن ِبَشْيء  ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ مبَا َشا10، التغابن :  2، الرعد :  73
 ( .27(، وقوله : } َوَأنَّ اهلل ِبُكلِّ َشْيء  َعليٌم { )املائدة : 233: 

 "صحيحه"(.. و قال البخاري يف 1)"اللهم إين أستخريك بعلمك ..."ويف حديث االستخارة : 
َحًدا { ، و } ِإنَّ اهلل باب قول اهلل تعاىل : } َعامِلُ اْلَغْيِب َفال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه أَ ":  "كتاب التوحيد"

                                                                                                                                                                                     

 ،الطبعة األولى ،الرياض ،دار العاصمة ،تحقيق محمد بن عبد الرحمن الخميس ،( ))اعتقاد أئمة الحديث(( : اإلمام أبو بكر اإلسماعيلي 5
 (.15هـ.ص )5354

، طَاِهر   بنِ  َأْحَمدَ  بنِ  َعِليِّ  بنِ  الَفْضلِ  بنِ  ُمَحمَّدِ  بنُ  ِإْسَماِعْيلُ  الَقاِسمِ  َأبُو اإِلْساَلِم، َشْيخُ  الَحاِفُظ، الَعالََّمُة، اإِلَماُم،(  4 ، الُقَرِشي   ،الطَّْلِحي   ثُمَّ  التـَّْيِمي 
، ماَئة  ووفاته سنة خمس وثالثين  َوَأْرَبعِ  َوَخْمِسْينَ  َسْبع   َسَنةِ  ِفي: َمْوِلُدهُ  (.َوالتـَّْرِهْيبِ  التـَّْرِغْيبِ ) ِكَتابِ  ُمَصنِّفُ  الس نَِّة، بِِقَوامِ : الُمَلقَّبُ  اأَلْصبَـَهاِني 

 وخمس مائة.

 (5/541( الحجة في بيان المحجة ط: دار الراية ) 4
 (.4/354د لاللكائي )( و: أصول االعتقا6/464( مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم بن تيمية ) 3
 (.4( خلق القرآن بين أهل المعتزلة وأهل السنة ص: ) 1
 (.4ص) ،( السابق 6
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إِلَْيِه  ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة { ، و } أَنزََلُه ِبِعْلِمِه { ، } َوَما حَتِْمُل ِمْن أُنْ َثى َوال َتَضُع ِإالَّ ِبِعْلِمِه { ، }
ىل ، وعلمه أراد البخاري رمحه اهلل بيان ثبوت علم اهلل تعا"قال الشيخ الغنيمان:  "يُ َردُّ ِعْلُم السَّاَعِة { 

تعاىل من لوازم نفسه املقدسة ، وبراهني علمه تعاىل ظاهرة مشاهدة يف خلقه وشرعه ، ومعلوم عند  
كل عاقل أنَّ اخللق يستلزم اإلرادة، وال بدَّ لإلرادة من علم باملراد ؛ كما قال تعاىل : } َأال يَ ْعَلُم َمْن 

واألدلة على وصف اهلل بالعلم كثرية ، وال ينكرها إال "ال : ، مث ق "َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي { ... 
 ( .2اه )"ضال أو معاند مكابر

إذا قال الرجل : العلم خملوق ؛ فهو كافر ، ألنه يزعم أنَّ اهلل مل يكن له علم حىت "قال اإلمام أمحد : 
 . "خلقه

ما، وما حتت الثرى ، وما يف وهو يعلم ما يف السماوات السبع ، واألرضني السبع ، وما بينه"وقال : 
قعر البحار ، ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات ، ومسقط كل ورقة ، وعدد ذلك ، 

وعدد احلصى والرمل والرتاب ، ومثاقيل اجلبال ، وأعمال العباد وآثارهم ، وكالمهم ، وأنفاسهم ، 
 (.3)"ق السماء السابعةويعلم كل شيء ، ال خيفى عليه من ذلك شيء ، وهو على العرش فو 

 ثالثاً: الرؤية:

قال السقا: " اهلل ال يرى وال يقدر أحد أن يراه ....مث قال: وهذا الذي قررناه هو ما قرره أهل احلق 
والعدل املشهورون باملعتزلة يقولون: إن اهلل ال يرى ؛ ألنه لو كان مرئياً لكان مقابالً للرائي بالضرورة 

 وألن امتناع الرؤية عن نيب يوجب أمتناعها بالتايل على غري األنبياء.فيكون يف جهة وحيز ، 

                                                                                                                                                                                     

 (6444( رواه البخاري ) 5
 (5/514ص )هـ. 5311الطبعة األولى،  ،( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 4
 (443 ،5/444العقيدة" ط: دار طيبه)( "المسائل والرسائل المروية عن اإلمام أحمد بن حنبل في  4
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 {ويفسر املعتزلة قوله تعاىل: } ُوُجوهٌ  اأْلَْبَصارُ  ُتْدرُِكهُ  وألن اهلل نفسه يقول عن ذاته املقدسة } اَل 
ث " إنكم سرتون ربكم كما نَاِظَرٌة { مبعىن منتظرة نعمة رهبا. ويفسرون احلدي َرب َِّها ِإىَل   نَاِضرَةٌ  يَ ْوَمِئذ  

 .(1)ترون القمر ليلة البدر" مبعىن سرتون رمحة ربكم

يف عقيدته: "َوالرُّْؤيَُة َحقٌّ أِلَْهِل اجْلَنَِّة، ِبَغرْيِ ِإَحاطَة    (2)والرؤية ثابتة بالكتاب والسنة ، قال الطحاوي
يَ ْوَمِئذ  نَاِضَرٌة{}ِإىَل َرب َِّها نَاِظرٌَة{ َوتَ ْفِسريُُه َعَلى َما أَرَاَد اللَُّه َواَل َكْيِفيَّة ، َكَما َنَطَق ِبِه ِكَتاُب َرب َِّنا: }ُوُجوٌه 

لََّم فَ ُهَو  تَ َعاىَل َوَعِلَمُه، وَُكلُّ َما َجاَء يف َذِلَك ِمَن احلَِْديِث الصَِّحيِح َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 
نَي بَِأْهَوائَِنا، فَِإنَُّه َما َسِلَم يف َكَما قَاَل، َوَمْعَناُه َعلَ   ى َما أَرَاَد، اَل َنْدُخُل يف َذِلَك ُمَتَأوِِّلنَي بِآرَائَِنا َواَل ُمتَ َومهِِّ

 َعَلْيِه ِإىَل َعاِلِمِه"َه ِديِنِه ِإالَّ َمْن َسلََّم لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َولَِرُسولِِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم. َوَردَّ ِعْلَم َما اْشَتبَ 

َماِميَِّة.  (3)وقال ابن أىب العز : " اْلُمَخاِلُف يف الرُّْؤيَِة: اجلَْْهِميَُّة َواْلُمْعَتزَِلُة َوَمْن تَِبَعُهْم ِمَن اخْلََوارِِج َواإْلِ
ْساَلِم َوقَ ْوهُلُْم بَاِطٌل َمْرُدوٌد بِاْلِكتَاِب َوالسُّنَِّة. َوَقْد قَاَل بِثُُبوِت الرُّؤْ  يَِة الصََّحابَُة َوالتَّاِبُعوَن، َوأَِئمَُّة اإْلِ

يِن، َوأَْهُل احلَِْديِث، َوَسائُِر َطَواِئِف أَْهِل اْلَكاَلِم اْلَمْنُسوبُوَن ِإىَل  َماَمِة يف الدِّ السُّنَِّة  اْلَمْعُروُفوَن بِاإْلِ
 َواجلََْماَعِة.

َها اْلُمَشمُِّروَن، َوتَ َناَفَس َوَهِذِه اْلَمْسأََلُة ِمْن َأْشَرِف َمَسا يِن َوَأَجلَِّها، َوِهَي اْلَغايَُة الَّيِت مَشََّر إِلَي ْ ِئِل ُأُصوِل الدِّ
ْم حَمُْجوبُوَن، َوَعْن بَاِبِه َمْرُدوُدوَن."  اْلُمتَ َناِفُسوَن، َوُحرَِمَها الَِّذيَن ُهْم َعْن َرهبِِّ

                                                           

 (43للسقا ص) ،( اهلل وصفاته في اليهودية والنصرانية واإلسالم 5
. بمصر الحنفية رياسة إليه انتهت فقيه  هـ 445وتوفي سنة 441ولد سنة:جعفر أبو الطحاوي، األزدي سلمة بن سالمة بن محمد بن ( أحمد 4

 طولون، بن بأحمد فاتصل هـ464 سنة الشام إلى ورحل.حنفيا تحول ثم الشافعي، مذهب على وتفقه مصر، صعيد من( طحا) في ونشأ ولد
 والعقيدة الطحاوية وغيرها. ،اآلثار، ومشكل األثار معاني شرح) تصانيفه من. المزني أخت ابن وهو .بالقاهرة وتوفي خاصته، من فكان

 القضاة قاضي كان. فقيه: هـ 414 والمتوفي سنة 445الدمشقي الولود سنة  الحنفي العز، أبي بن محمد بن علي بن ( هو صدر الدين علي 4
 صاحب الشرح المشهور بشرح العقيدة الطحاوية. ،بدمشق ثم المصرية، بالديار ثم بدمشق، القضاة قاضي كان.فقيه: بدمشقي
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ْجِه، الَِّذي ُهَو حمَِلُُّه، يف َهِذِه اآْليَِة أي قوله: }ِإىَل رَب َِّها نَاِظَرٌة{، مث قال: "َوِإَضاَفُة النَّظَِر ِإىَل اْلوَ 
ه. َحِقيَقة  َمْوُضوَعة  َوتَ ْعِديَ ُتُه بَِأَداِة ِإىَل الصَّرحَِيِة يف َنظَِر اْلَعنْيِ، َوِإْخاَلُء اْلَكاَلِم ِمْن َقرِيَنة  َتُدلُّ َعَلى ِخاَلفِ 

 اللََّه أَرَاَد ِبَذِلَك َنظََر اْلَعنْيِ الَّيِت يف اْلَوْجِه ِإىَل الرَّبِّ َجلَّ َجاَللُُه" َصرحَِية  يف َأنَّ 

ُهَما، وَعِن احلََْسِن قَاَل: َنظََرْت ِإىَل َرب َِّها فَ ُنضَِّرْت بُِنورِِه. َوقَاَل أَبُو َصاِلح  َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَي اللَّهُ   َعن ْ
َرٌة{ قَاَل: تَ ْنظُُر ِإىَل َوْجِه رَب َِّها َعزَّ َوَجلَّ. َوقَاَل ِعْكرَِمُة: }ُوُجوٌه يَ ْوَمِئذ  نَاِضَرٌة{، قَاَل: }ِإىَل َرب َِّها نَاظِ 

ُل  . َوَهَذا قَ وْ ِمَن النَِّعيِم، }ِإىَل َرب َِّها نَاِظرٌَة{، قَاَل: تَ ْنظُُر ِإىَل َرب َِّها َنظَرًا، مُثَّ َحَكى َعِن اْبِن َعبَّاس  ِمثْ َلهُ 
 ُكلِّ ُمَفسِّر  ِمْن َأْهِل السُّنَِّة َواحلَِْديِث.

 َوْجِهِه اْلَكرمِِي، َوقَاَل تَ َعاىَل: }لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسىَن َوزِيَاَدٌة{ فَاحلُْْسىَن: اجْلَنَُّة، َوالزِّيَاَدُة: ِهَي النَّظَُر ِإىَل 
 "َصِحيِحهِ "َعَلْيِه َوَسلََّم َوالصََّحابَُة ِمْن بَ ْعِدِه، َكَما َرَوى ُمْسِلٌم يف  َفسََّرَها ِبَذِلَك َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ 

، قَاَل:  قَ رَأَ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: }لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسىَن َوزِيَاَدٌة{ ، قَاَل: »َعْن ُصَهْيب 
اجْلَنََّة، َوأَْهُل النَّاِر النَّاَر، نَاَدى ُمَناد : يَا أَْهَل اجْلَنَِّة، ِإنَّ َلُكْم ِعْنَد اللَِّه َمْوِعًدا يُرِيُد ِإَذا َدَخَل أَْهُل اجْلَنَِّة "

ْرنَا ِمَن النَّاِر ؟ َوجيُِ  َأْن يُ ْنِجزَُكُموُه، فَ يَ ُقوُلوَن: َما ُهَو ؟ َأملَْ يُ ثَ قِّْل َمَوازِينَ َنا َويُ بَ يِّْض ُوُجوَهَنا َويُْدِخْلَنا اجْلَنَّةَ 
َوَرَواُه «. لزِّيَاَدةُ فَ ُيْكِشُف احلَِْجاَب، فَ يَ ْنظُُروَن إِلَْيِه، َفَما أَْعطَاُهْم َشْيًئا َأَحبَّ إِلَْيِهْم ِمَن النَّظَِر إِلَْيِه، َوِهَي ا

َدة  َوأَْلَفاظ  ُأَخَر، َمْعَناَها َأنَّ الزِّيَاَدةَ  رُُه بَِأَسانِيَد ُمتَ َعدِّ : النَّظَُر ِإىَل َوْجِه اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ. وََكَذِلَك َفسََّرَها َغي ْ
ُهْم.  الصََّحابَُة َرِضَي اللَُّه َعن ْ

ِن ْبَصاُر{. فَاآْليَ َتاَوأَمَّا اْسِتْداَلُل اْلُمْعَتزَِلِة ِبَقْولِِه تَ َعاىَل: }قَاَل َلْن تَ رَاين{، َوِبَقْولِِه تَ َعاىَل: }اَل ُتْدرُِكُه اأْلَ 
 َدلِيٌل َعَلْيِهْم.

َها َعَلى ثُ ُبوِت ُرْؤيَِتِه ِمْن ُوُجوه : َأَحُدَها: أَنَُّه اَل يَُظنُّ ِبَكلِ  يِم اللَِّه َوَرُسولِِه أما اآْليَُة اأْلُوىَل: فَااْلْسِتْداَلُل ِمن ْ
 ُز َعَلْيِه، َبْل ُهَو ِعْنَدُهْم ِمْن أَْعَظِم اْلُمَحاِل.َأْن َيْسَأَل َما اَل جَيُو  -اْلَكرمِِي َوأَْعَلِم النَّاِس ِبَربِِّه يف َوْقِتِه 

َوقَاَل: }ِإينِّ أَِعُظَك َأْن الثَّاين: َأنَّ اللََّه ملَْ يُ ْنِكْر َعَلْيِه ُسَااَلُه، َوَلمَّا َسَأَل نُوٌح رَبَُّه جَنَاَة ابِْنِه أَْنَكَر ُسَااَلُه، 
 َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنَي{.
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. َواْلَفْرُق أَنَُّه تَ َعاىَل قَاَل: }َلْن تَ رَاين{، وملَْ يَ ُقْل: ِإينِّ اَل أَُرى، َأْو اَل جَتُوُز ُرْؤَييِت، أَْو َلْسُت مبَْرِئيٍّ  الثَّاِلُث:
 بَ نْيَ اجلََْوابَ نْيِ ظَاِهٌر.

َا ذََكَرَها يف  َوأَمَّا اآْليَُة الثَّانَِيُة: فَااْلْسِتْداَلُل هِبَا َعَلى الرُّْؤيَِة ِمْن َوْجه   ، َوُهَو: َأنَّ اللََّه تَ َعاىَل ِإمنَّ َحَسن  َلِطيف 
َا َيُكوُن بِالصَِّفاِت الثُُّبوتِيَِّة، َوأَمَّا اْلَعَدُم اْلَمْحضُ  فَ َلْيَس ِبَكَمال  َفاَل  ِسَياِق التََّمدُِّح، َوَمْعُلوٌم َأنَّ اْلَمْدَح ِإمنَّ

َا مُيَْدحُ  َنِة َوالن َّْوِم، اْلُمَتَضمِِّن   مُيَْدُح ِبِه، َوِإمنَّ الرَّبُّ تَ َعاىَل بِالن َّْفِي ِإَذا َتَضمََّن أَْمًرا ُوُجوِديًّا، َكَمْدِحِه بِنَ ْفِي السِّ
َعَلى َكَماِل  ُدلُّ َكَماَل اْلَقيُّوِميَِّة، َونَ ْفِي اْلَمْوِت اْلُمَتَضمِِّن َكَماَل احْلََياِة . فَ َقْولُُه: }اَل ُتْدرُِكُه اأْلَْبَصاُر{، يَ 

ْدرَاَك ُهَو َعَظَمِتِه، َوأَنَُّه َأْكبَ ُر ِمْن ُكلِّ َشْيء ، َوأَنَُّه ِلَكَماِل َعَظَمِتِه اَل يُْدَرُك حِبَْيُث حُيَاُط بِِه، فَِإنَّ  اإْلِ
َحاطَُة بِالشَّْيِء، َوُهَو َقْدٌر زَاِئٌد َعَلى الرُّْؤيَِة، َكَما قَاَل تَ َعاىَل: }فَ َلمَّ  ا تَ رَاَءى اجلَْْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب اإْلِ

ْدرَاَك، فَالرُّْؤيَُة وَ  َا نَ َفى اإْلِ { ، فَ َلْم يَ ْنِف ُموَسى الرُّْؤيََة، َوِإمنَّ ْدرَاُك ُكلٌّ ُموَسى ِإنَّا َلُمْدرَُكوَن{}قَاَل َكالَّ اإْلِ
ُهَما يُوَجُد َمَع اآْلَخِر َوِبُدونِِه، فَالرَّبُّ تَ َعاىَل يُ َرى  َواَل يُْدَرُك، َكَما يُ ْعَلُم َواَل حُيَاُط ِبِه ِعْلًما، َوَهَذا ُهَو ِمن ْ

الشَّْمُس الَِّذي َفِهَمُه الصََّحابَُة َواأْلَئِمَُّة ِمَن اآْليَِة، َكَما ذُِكَرْت أَق َْواهُلُْم يف تَ ْفِسرِي اآْليَِة. َبْل َهِذِه 
 رَاِكَها َعَلى َما ِهَي َعَلْيِه.اْلَمْخُلوَقُة اَل يَ َتَمَكنُّ رَائِيَها ِمْن ِإدْ 

الَُّة عَ   ُهْم، الدَّ َلى الرُّْؤيَِة َوأَمَّا اأْلََحاِديُث َعِن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحاِبِه َرِضَي اللَُّه َعن ْ
َها: َحِديُث َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه: "َأنَّ َفُمتَ َواتَِرٌة، َرَواَها َأْصَحاُب الصَِّحاِح َواْلَمَسانِيِد َوالسَُّنِن. فَ  ِمن ْ

 َوَسلََّم: َهْل نَاًسا قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، َهْل نَ َرى َرب ََّنا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ؟ فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 
َلَة اْلبَ  ْدِر ؟ قَاُلوا: اَل يَا َرُسوَل اللَِّه ، قَاَل: َهْل ُتَضارُّوَن يف الشَّْمِس لَْيَس ُتَضارُّوَن يف ُرْؤيَِة اْلَقَمِر لَي ْ

 ِبطُولِِه. "الصَِّحيَحنْيِ "ُدونَ َها َسَحاٌب ؟ قَاُلوا: اَل، قَاَل فَِإنَُّكْم تَ َرْونَُه َكَذِلَك"، احلَِْديَث، َأْخَرَجاُه يف 

ِة اِلْنِتَفاِء اَلزِِمَها َوُهَو اجلَِْهُة: أَتُرِيُد بِاجلَِْهِة أَْمرًا ُوُجوِديًّا أَْو أَْمرًا َعَدِميًّا ؟ فَِإْن َويُ َقاُل ِلَمْن قَاَل بِنَ ْفِي الرُّْؤيَ 
َمةُ  ٌة، َواَل  مَمُْنوعَ أَرَاَد هِبَا أَْمرًا ُوُجوِديًّا َكاَن الت َّْقِديُر: ُكلُّ َما لَْيَس يف َشْيء  َمْوُجوٌد اَل يُ َرى، َوَهِذِه اْلُمَقدِّ
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 آَخَر. َوِإْن َدلِيَل َعَلى ِإثْ َباهِتَا، َبْل ِهَي بَاِطَلٌة، فَِإنَّ َسْطَح اْلَعاملَِ مُيِْكُن َأْن يُ َرى، َولَْيَس اْلَعامَلُ يف َعاملَ  
 .(1)ُه لَْيَس يف ِجَهة  هِبََذا ااْلْعِتَبارِ أََرْدَت بِاجلَِْهِة أَْمرًا َعَدِميًّا، فَاْلُمْقِدَمُة الثَّانَِيُة مَمُْنوَعٌة، َفاَل ُنَسلُِّم أَنَّ 

 وهي العظيمة، املسائل من الرؤية يقول الشيخ عبد العزيز الرجحي يف شرحه على الطحاوية: مسألة
 الكالم، كمسألة البدع أهل من هلم املخالفني وبني السنة أهل بني فيها النزاع اشتد اليت املسائل من

 الصفات وهذه الثالث املسائل هذه عرشه، فوق مساواته فوق اهلل علو العلو، مسألة أيًضا وكذلك
 يف اهلل رؤية أثبت من قاعدة خذوها البدع، أهل وبني السنة أهل بني الفارقة العالمة هي الثالثة

 اهلل رؤية وأثبتت ومعىن، لفظ اهلل كالم وأن وصوت، حبرف يتكلم اهلل وأن اهلل، كالم وأثبتت اآلخرة،
 والعلو والكالم الرؤية. نعم البدعة، أهل من فهو نفاها أو أنكرها ومن السنة، أهل من فهو اآلخرة يف

 .(2)السنة" أهل من فهو أثبتها من

 رابعاً: صفة اإلرادة:

أما صفة اإلرادة فيفسرها السقا بقوله: " والصفات الذاتية هلل ....نسبها علماء الكالم هلل تعاىل 
 وبني خملوقاته . باعتبار نسب خمتلفة بني اهلل

وذلك أنه قادر أن خيلق ما خيلق ، ومريد إلجياد املوجود على ما أوجده به . فهي صفات باعتبار 
 (.3املخلوقات ال أن هذه الصفات موجودة هلل باعتبار ذاته")

َيهِديَُه  وصفة اإلرادة واملشيئة صفتان ثابتتان بالكتاب والسنة ، قال اهلل تعاىل : } َفَمْن يُرِِد اهللُ َأنْ 
 (.123َيْشرَْح َصْدَرُه ِلإِلْسالِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلُه جَيَْعل َصْدَرُه َضيِّقاً َحَرجاً { اآلية )األنعام : 

(. وقوله : } َوَما َتَشاُءوَن ِإال َأْن َيَشاَء اهللُ { 1وقال تعاىل : } ِإنَّ اهلَل حَيُْكُم َما يُرِيُد { )املائدة : 
 (.33 )اإلنسان :

                                                           

 (454: 5/414) ( باختصار من شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز ط: الرسالة ص 5
 (5/553شرح الطحاوية للراجحي )(  4
 (.4( خلق القرآن بين أهل المعتزلة وأهل السنة ص: )ص :  4
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ويف صحيح مسلم من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ؛ قال : مسعت رسول اهلل صلى اهلل 
إذا أراد اهلل بقوم عذاباً ؛ أصاب العذاب من كان فيهم مث بُعثوا على "عليه وسلم يقول : 

 (. 1)"أعماهلم

إىل أن  "، مل يزل هبا حياً...  وأمجعوا على إثبات حياة اهلل َعزَّ وَجلَّ "و قال أبو احلسن األشعري : 
 (اه .2)"وإرادة مل يزل هبا مريداً ... "قال : 

...وكذلك وصف نفسه ":  -بعد أن سرد بعض اآليات السابقة وغريها  -وقال شيخ اإلسالم 
باملشيئة ، ووصف عبده باملشيئة... وكذلك وصف نفسه باإلرادة ، ووصف عبده باإلرادة...ومعلوم 

 (.3)"33 ليست مثل مشيئة العبد، وال إرادته مثل إرادتهأنَّ مشيئة اهلل

 

 خامساً: صفة الذات والنفس:

أما الذات فيفسر السقا معناها بالوجود فيقول: " ووجوده معىن زائد على حقيقته ، ووجود اهلل: ذاته 
 (.4وحقيقته ، وذاته هي وجوده ، أي ليست هي ذات")

فيقول نافياً للكالم والنفس: " ال أنه تعاىل   (3)بن ميمونأما النفس فيفسرها مبا فسرها به موسى 
 (1تكلم حبرف وصوت ، وال أنه تعاىل ذو نفس فرتسم املعاين يف نفسه")

                                                           

 (.4441( رواه مسلم في صحيحه برقم) 5
 (453( رسالة إلى أهل الثغر لألشعري  )ص:  4
 (41)ص  ،( التدمرية 4
 (.4( خلق القرآن بين أهل المعتزلة وأهل السنة ص: )ص :  3
العصور خالل  يهوديةميالدية، واشتهر بأنه أهم شخصية  5413سنة  القاهرةميالدية، وتوفى في  5541سنة  قرطبةيمون في ُوِلد موسى بن م(  1

وهو من عائلة يهودية شمال أفريقية تحديدا من المغرب اسمها عائلة الباز وهي عائلة يهودية كبيرة وعريقة وذات صيت كبير هاجر  الوسطى
لموسى بن ميمون تصانيف و  .بعض افرادها إلى غزة وسوريا واالردن والعراق ومصر خالل عصور مختلفة والبعض االخر انتقل إلى فلسطين

م مع ترجمة 5466إلى  5461كتاب "داللة الحائرين" طبع في باريس من سنة  اللغة العربيةوله أيضًا في  .باللغة العبرانيةشهيرة مكتوبة 
 .بالقاهرة العباسيةي يوجد معبد باسمه ف الفلسفةوله معرفة جيدة بعلم  العلوممتفنن في و  الطبكان أوحد زمانه في صناعة  ،ةفرنسي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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وهذا خمالف ملا عليه أهل السنة واجلماعة يف تفسري الذات فذات  الشيء مبعىن نفسه أو حقيقته ، 
واهلل عز وجل له ذات كاملة من كل أنواع النقص يصح إضافتها إىل اهلل عز وجل فنقول: "ذات اهلل" 

مسلم  ؛ من ، وقد وردت كلمة )ذات( يف السنة أكثر من مرة ، ومن ذلك : ما رواه : البخاري  ، و 
 .(2)"إنَّ إبراهيم مل يكذب إال ثالث كذبات ، اثنتني يف ذات اهلل "حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه : 

ورواى البخاري  من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه يف قصة مقتل خبيب األنصاري رضي اهلل عنه ، 
 وقوله :

 
 كان يف اهلل مْصرِعي  وَلْسُت أبايل َحنْيَ أُق َْتُل مسلماً ... على أي ِشقٍّ  "

 (3)"وذلَك يف ذاِت اإللِه وإْن َيشْأ ... يُ َبارِْك على أْوَصاِل ِشْلو  مُمَزَّعِ 
فصل يف بيان ذكر  "فصالً يف الذات، فقال :  "احلجة يف بيان احملجة  "وقد أفرد قَ وَّام السُّنَّة يف 

. وقال بعضهم : انقطع العلم دوهنا. قال قوم من أهل العلم : ذات اهلل حقيقته "، مث قال :  "الذات 
وقيل : استغرقت العقول واألوهام يف معرفة ذاته. وقيل : ذات اهلل موصوفة بالعلم غري مدركة 

باإلحاطة وال مرئية باألبصار يف دار الدنيا ، وهو موجود حبقائق اإلميان على اإليقان بال إحاطة 
، وموجود غري مدرك ، ومرئي غري حماط به ؛  إدراك، بل هو أعلم بذاته ، وهو موصوف غري جمهول

لقربه ، كأنك تراه ، يسمع ويرى ، وهو العلي األعلى ، وعلى العرش استوى تبارك وتعاىل ، ظاهٌر يف 
ملكه وقدرته ، قد حجب عن اخللق كنه ذاته ، ودهلم عليه بآياته ؛ فالقلوب تعرفه ، والعقول ال 

 اه .(4)"شيء قدير تكيفه ، وهو بكل شيء حميط ، وعلى كل 
اسم )اهلل( إذا قيل: احلمد هلل ، أو قيل : بسم اهلل ؛ يتناول ذاته وصفاته ، ال  "وقال شيخ اإلسالم : 

                                                                                                                                                                                     

 (.54المعتزلة وأهل السنة ص: )ص : ( خلق القرآن بين أهل  5
 (4445ومسلم ) ،(4414( رواه : البخاري ) 4
 (4131( رواه البخاري ) 4
ط: دار الراية  ،( )) الحجة في بيان المحجة ((  لقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل األصبهاني ت: محمد بن ربيع المدخلى 3

(5/545.) 
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يتناول ذاتاً جمردة عن الصفات، وال صفات جمردة عن الذات ، وقد نص أئمة السنة كأمحد وغريه 
علم اهلل وقدرته زائدة عليه، لكن من أهل على أنَّ صفاته داخلة يف مسمى أمسائه ، فال يقال : إنَّ 

اإلثبات من قال : إهنا زائدة على الذات. وهذا إذا أريد به أهنا زائدة على ما أثبته أهل النفي من 
الذات اجملردة ؛ فهو صحيح ؛ فإن أولئك قصروا يف اإلثبات ، فزاد هذا عليهم ، وقال : الرب له 

أهنا زائدة على الذات املوجودة يف نفس األمر ؛ فهو كالم صفات زائدة على ما علمتموه. وإن أراد 
متناقض ؛ ألنه ليس يف نفس األمر ذات جمردة حىت يقال : إنَّ الصفات زائدة عليها ، بل ال ميكن 

وجود الذات إال مبا به تصري ذاتاً من الصفات ، وال ميكن وجود الصفات إال مبا به تصري صفات من 
 اه .( 1)"ا دون اآلخر ، مث زيادة اآلخر عليه ختيل باطل الذات ، فتخيل وجود أحدمه

ويفرق بني دعائه واإلخبار عنه ؛ فال يدعى إال باألمساء احلسىن ، وأما اإلخبار عنه ؛  "وقال أيضاً : 
فال يكون باسم سيء ، لكن قد يكون باسم حسن ، أو باسم ليس بسيء ، وإن مل حيكم حبسنه ؛ 

 اه .( 2)"وموجود... مثل اسم : شيء ، وذات ، 

 سادساً: القدرة:
أما القدرة فياهلا تأويل املعتزلة فيقول يف مقدمة كتاب خلق القرآن بني املعتزلة وأهل السنة:" :" فإذاً 
هو موجود ال بوجود زائد ، وكذلك هو حي ال حبياة زائدة ، وقادر ال بقدرة زائدة ، وعامل ال بعلم 

 .(3)، ال تكثري فيه" زائد ، بل الكل راجع ملعىن واحد

 .(4)مث يفسر معىن القدرة بقوله: " قادر أن خيلق ما خيلق"

والقدرة  صفٌة ذاتيٌة ثابتٌة هلل َعزَّ وجلَّ بالكتاب والسنة ، ومن أمسائه تعاىل : )القادر( و)القدير( 
 و)املقتدر(

                                                           

 ( :6/416)( مجموع الفتاوى :   5
 (.444و1/441وانظر كالمه رحمه اهلل عن الذات : مجموع الفتاوى ) ،(6/534( مجموع الفتاوى :  ) 4
 (.4( خلق القرآن بين أهل المعتزلة وأهل السنة ص: ) 4
 (.4( السابق ص)  3
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 ( 23قال تعاىل: } ِإنَّ اهلل َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديٌر { )البقرة : 

َعَث َعَلْيُكْم عَذاباً { )األنعام : وق  (83ال تعاىل: } ُقْل ُهَو اْلقاِدُر َعَلى َأْن يَ ب ْ
 ( .33يف َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد َمِليك  ُمْقَتِدر  { )القمر :  -وقوله تعاىل : } ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّات  َونَ َهر  

أعوذ بِعزَّة اهلل وقدرته "ضي اهلل عنه مرفوعاً : وروى اإلمام مسلم من حديث عثمان بن أيب العاص ر 
 (.1) "من شر ما أجُد وأحاِذرُ 

وروى مسلم من  حديث أيب مسعود البدري رضي اهلل عنه ، ملا ضرب غالمه ؛ قال له النيب صلى 
 .(2) "اعلم أبا مسعود! أن اهلل أقدُر عليك منك على هذا الغالم"اهلل عليه وسلم : 

و وصف اهلل نفسه بأنه قادٌر على كلِّ شيء أراده ، ال يعرتضه ":  "شأن الدعاء" يف  (3)قال اخلطايب
عجز وال فتور ، وقد يكون القادر مبعىن املقدِّر للشيء ، يقال : َقدَّرت الشيَء وقَدْرتُه ؛ مبعىن 

 .(4)"واحد

 

  

                                                           

 (.4414( رواه مسلم  برقم ) 5
 ( .5611( رواه مسلم  برقم ) 4
، الُبْسِتي ، َخطَّاب   بنِ  ِإبـَْراِهْيمَ  بنِ  ُمَحمَّدِ  بنُ ( 5) َحْمدُ  ُسَلْيَمانَ  أَبُو الل َغِوي ، الَحاِفُظ، الَعالََّمُة، : اإِلَماُم، ( الَخطَّاِبي   4  .التََّصانِْيفِ  َصاِحبُ  الَخطَّاِبي 

 .مائَة   َوَثاَلثِ  َوَثَمانِْينَ  َثَمان   َسَنةَ  اآلِخِر، رَبِْيع   َشْهرِ  ِفي بُبْسَت، الَخطَّاِبي ماَئة  و تـُُوفِّيَ  َوَثاَلثِ  َعْشَرةَ  ِبْضعَ  َسَنةَ :ُوِلدَ 

 (41هـ. ص)5313 ،الطبعة األولى ،تحقيق أحمد الدقاق ،( " شأن الدعاء " : أبو سليمان حمد الخطابي 3
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 المبحث الثالث

 التفويض عند السقا

صرح السقا أن التفويض هو مذهب السلف فقال:" اختلفوا فيما ورد يف الكتاب والسنة مما يشعر 
يقولون  –كما هو مكتوب يف كتب علم التوحيد   –بإثبات اجلهة أو اجلسمية أو اجلوارح فالسلف 

بالتفويض" ، مث صرح أن التفويض الذي يقصده هو تفويض املعىن فقال: " إذ رمبا ياولون النص 
 (.1يقولون مبعىن قد ال يكون هو مراد اهلل تعاىل")ف

 َعَلى وهو يعترب آيات الصفات من املتشابه ، والبد أن ترد إىل احملكم ، فاعترب قوله تعاىل: }الرَّمْحَنُ 
 السَِّميعُ  َوُهوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلهِ  اْستَ َوى{ من املتشابه فالبد من ردها إىل قوله تعاىل: } لَْيسَ  اْلَعْرشِ 
 (.2{)اْلَبِصريُ 

 وهو يعترب أهل السنة الذين يثبتون الصفات " جمسمة" فقال: "الرأي الثالث رأي اجملسمني بال كيف"

مث نسب هذا القول البن تيمية مث قال: " وهو مل ينفرد هبذا الرأي بل سبقه به كثريون من املتقدمني 
 .(3)عليه يف الزمن"

 خلري جتهيل فيه إذ ، السلف مذهب عن وأبعدها املذاهب أفسد من املذهب الذي ذكره السقا  وهذا
 - وسلم عليه اهلل صلى - للرسول رمي فيه إن بل ، معناه يفهمون ال ما يقرأون كانوا وأهنم األمة

 حقيقة فإن ، الكمال أوصاف من يستحقه وما سبحانه اهلل معرفة وهو الدين أصول أعظم يف باجلهل
 بل ، معناها يفهم وال الصفات آيات يقرأ كان - وسلم عليه اهلل صلى - الرسول أن املذهب هذا

 كالمه ومبقتضى واليدين والوجه والساق والقدم والغضب والفرح كالنزول الصفات بأحاديث ويتكلم

                                                           

 (.11( اهلل وصفاته للسقا ص ) 5
 (.15( السابق ص) 4
 (.16( السابق ص ) 4
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 وأمرنا كتابه علينا أنزل فإنه ، وتعاىل سبحانه اهلل يف قدح فيه إن بل!! به يتكلم ما معىن يفهم ال فهو
 َكِثريًا{ اْخِتاَلفًا ِفيهِ  َلَوَجُدوا اللَّهِ  َغرْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  اْلُقْرآنَ  يَ َتَدب َُّرونَ  تعاىل:} أََفاَل  فقال بتدبره

ب َُّروا ُمَباَركٌ  إِلَْيكَ  أَنْ زَْلَناهُ  تعاىل: } ِكَتابٌ  وقال( 02النساء:)  اأْلَْلَباِب{ أُولُو َولَِيَتذَكَّرَ  آيَاتِهِ  لَِيدَّ
ب َُّروا : } أَفَ َلمْ  تعاىل وقال( 22ص:)  أمرنا أنه كالمهم من فيلزم ، وغريها( 80 املامنون:) { اْلَقْولَ  َيدَّ

 نعقل ال طالسم الكمال بصفات سبحانه اهلل معرفة وهو الدين أصول أعظم جعل مث القرآن بتدبر
 ، املذهب هذا إبطال على دليالً  هبذا وكفى وحنوها األعاجم ورطانة البهائم أصوات مبنزلة شيئاً  منها
 "حدثنا: قال السلمي عبدالرمحن أبو قال كما املعاين هذه ويعقلون القرآن يقرأون السلف كان وقد

 من تعلموا كانوا إذا أهنم وغريمها مسعود بن اهلل وعبد عفان بن عثمان القرآن يقرئوننا كانوا الذين
 ، والعمل العلم من فيها ما يتعلموا حىت يتجاوزوها مل آيات عشر - وسلم عليه اهلل صلى - النيب
 اهلل رضي عباس ابن على املصحف "عرضت: جماهد وقال مجيعاً" والعمل والعلم القرآن فتعلمنا: قالوا

 .عنها" وأسأله آية كل عند أقف ، خامتته إىل فاحتته من عنهما

 الثالث الصنف "وأما : السلف مذهب عن املنحرفني أصناف يف-تعاىل اهلل رمحه اإلسالم شيخ قال
 اهلل صلى - الرسول إن يقولون السلف واتباع السنة إىل املنتسبني من كثري فهم التجهيل أهل وهم
 اآليات معاين يعرف جربيل ال و الصفات آيات من إليه اهلل أنزل ما معاين يعرف مل - وسلم عليه
 مع اهلل إال يعلمه ال معناها إن الصفات أحاديث يف قوهلم وكذلك ، ذلك عرفوا األولون السابقون وال
 (1)معناه" يعرف ال بكالم تكلم قوهلم فعلى ابتداءً  هبا تكلم - وسلم عليه اهلل صلى - الرسول أن
 .اه 

 الصفات نصوص قالوا الذين:  التجهيل أصحاب:  الثالث "والصنف :تعاىل اهلل رمحه القيم ابن وقال
 يعلمه ال تأويالً  هلا أن ونعلم نقرأها ولكن ، منها ورسوله اهلل أراد ما ندري وال معانيها نعقل ال ألفاظ

 نعتقد مل ورد ما منها علينا ورد فلو( املص) و( عسق حم) و( كهيعص) مبنزلة عندنا وهي ، اهلل إال

                                                           

 .(1/43( مجموع الفتاوى) 5
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 أن هاالء وظن ، اهلل إىل علمه ونكل تأوله من على وننكر معناه نعرف ومل تشبيهاً  ال و متثيالً  فيها
 }ِلَما:قوله معىن يفهمون ال و ، والصفات األمساء حقائق يعرفون يكونوا مل وأهنم السلف طريقة هذه

يًعا } َواأْلَْرضُ :بَِيَديَّ{وقوله َخَلْقتُ   اْستَ َوى { اْلَعْرشِ  َعَلى } الرَّمْحَنُ :وقوله اْلِقَياَمِة{ يَ ْومَ  قَ ْبَضُتهُ  مجَِ
 :أصلني على املذهب هذا وبنوا ، نصوص الصفات من ذلك وأمثال

 .املتشابه من النصوص هذه أن:أحدمها

 . اهلل إال يعلمه ال تأويالً  للمتشابه أن:والثاين

 هلم والتابعني الصحابة وسائر واألنصار املهاجرين من السابقني استجهال األصلني هذين من فنتج
 ينزل) ويروون َمْبُسوطََتاِن{ َيَداهُ  }َبلْ  و اْستَ َوى { اْلَعْرشِ  َعَلى } الرَّمْحَنُ  يقرأون كانوا وأهنم بإحسان

 - الرسول أن قوهلم والزم ، به أريد ما ال و ذلك معىن يعرفون ال و( الدنيا مساء إىل ليلة كل ربنا
 جترى:  فقالوا تناقض أقبح تناقضوا مث ، معناه يعلم وال بذلك يتكلم كان - وسلم عليه اهلل صلى
 فكيف ، اهلل إال يعلمه ال تأويل فلها ذلك ومع ، باطل الظواهر خيالف مبا وتأويلها ظواهرها على

 بعلم منفرد والرب ، مراد غري منها الظاهر ويقولون ، ظواهرها على جترى ويقولون تأويالً  هلا يثبتون
 . هذا؟ من أقبح التناقض يف وهل تأويلها؟

 معناه يعلم ال املتشابه كون ويف ، املتشابه من النصوص هذه جعل ويف ، املتشابه يف غلطوا وهاالء
 وحتريفات املبطلني تأويالت من التخلص هذا إىل واضطرهم ، الثالث املقدمات يف فأخطئوا ، اهلل إال

 فهاالء ، الصواب إىل لنا وصول وال باخلطأ نرضى ال وقالوا ، الباب نفوسهم على وسدوا ، املعطلني
 عنه وأعرضوا ، اليقني وعمود اإلميان أساس هو الذي النصوص ملعاين والعقل والتذكر به املأمور تركوا

 تعقل دون هبا والتعبد للتالوة أنزلت أهنا وظنوا ، ذلك يف أنزلت اليت باأللفاظ اجملردة وتعبدوا ، بقلوهبم
 . اه (1)(فيها والتفكر وتدبرها معانيها

                                                           

 .(4/344 ط: دار العاصمة. ) ،ت: على بن محمد الدخيل ،المرسلة البن القيم الصواعق(  5
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 آيات يفهمون أهنم مبعىن ، املعىن دون الكيفية تفويض هو إمنا السلف مذهب أن:  الثالث الوجه
 والقدم والعني والوجه والفوقية والنزول االستواء معىن فيعلمون ، معناها ويدركون وأحاديثها الصفات

 النزول معىن غري العني معىن وأن العني معىن غري الوجه معىن أن فيعلمون بينها ويفرقون ، وحنوها
 األوزاعي عن ثبت كما وهذا ، يعلموهنا فال اهلل إىل الصفات هذه كيفية يفوضون ولكنهم ، وهكذا

 كما أمروها":  الصفات نصوص يف كانوا أهنم السلف من وغريهم سعد بن والليث ومالك وسفيان
 عبدالرمحن أيب بن ربيعة قال وكما ، املعىن يف ال الكيف يف التفويض فهنا (1) "كيف بال جاءت
 معىن أن هنا فذكر (2)( معقول غري والكيف ، جمهول غري االستواء:)  االستواء عن سأل ملن ومالك

 . الكيف هو اجملهول وإمنا ، معلوم هو بل جمهول غري االستواء

  (3)الدارمي سعيد بن عثمان اإلمام قال فقد ، ومكان   زمان   كل يف األمر هذا السنة علماء قّرر وقد
 هو مبا وتشبيهها الصفات هذه كيفية إن قولك "أما: (4)املريسي بشر على رده يف تعاىل اهلل رمحه

 هو مبا لتكييفها وتشبيهها وحنن ، كفر عندنا هو بل خطأ إنه نقول ال فإنا ، خطأ اخللق يف موجود
 وال هبا نكذب وال هبا نكفر ال نكيفها وال نشبهها ال كما أنا غري ، منكم أشد أنفاً  اخللق يف موجود
 كتكذيبكم هبا نكذب ال الصفات هذه نكيف ال حنن فكما -قال أن إىل- الضالل بتأويل نبطلها

 .اه (5)كتفسريكم" نفسرها وال

 سائر وهكذا -االستواء يف مالك كالم على تعليقاً  -:)  تعاىل اهلل رمحه اإلسالم شيخ قال وكما
 نعلم ولكن ، ذاته كيفية نعلم ال كما استوائه كيفية نعلم ال أنا يف مالك قول يوافق قوهلم األئمة

                                                           

 .(4/5536ط: دار الوطن ) ،ت: عبد اهلل الدميجي ،آلبي بكر محمد بن الحسين األجري ( الشريعة 5
 4/414 الرياض ،دار طيبة ،السنة هبة اهلل بن الحسن الاللكائي، تحقيق أحمد حمدان أهل اعتقاد أصول ( شرح 4
يَاِر، تِْلكَ  َشْيخُ  النَّاِقُد، الَحاِفُظ، الَعالََّمُة، ( الدارمي: اإِلَماُم، 4 ، َسِعْيد   َأبُو الدِّ ، التَِّمْيِمي  ارِِمي  ، الدَّ  .َوالتََّصانِْيفِ  الَكِبْيرِ ( الُمْسَندِ ) َصاِحبُ  السِِّجْسَتاِني 

ِة، ِذي وتوقي ِفي ،الَحِدْيثِ  طََلبِ  ِفي األَقَالِْيمَ  َوَطوَّفَ  بَِيِسْير ، المائـَتَـْينِ  قـَْبلَ : ُوِلدَ   .َومائـَتَـْينِ  َثَمانِْينَ  َسَنةَ  الِحجَّ

 رأس وهو. بالزندقة يرمى بالفلسفة، عارف معتزلي فقيه ،الرحمن عبد أبو بالوالء، العدوي المريسي، الرحمن عبد كريمة أبي بن غياث بن ( بشر 3
 41 نحو عاش. فيها( المريس درب) إلى ينسب بغداد أهل من وهو. يهوديا أبوه كان: قيل ،نسبتها وإليه باإلرجاء، القائلة( المريسية) الطائفة

 هـ454واالذنين، توفي سنة  الرأس كبير الشعر، وافر الثياب، المنظر،وسخ دميم قصيرا، كان: وصفه في وقالوا. عاما

 .44،44هـ ص5314 ،مطبعة األشرف الهور ،المريسي العنيد(( : تحقيق محمد حامد الفقي( ))رد اإلمام الدارمي أبي سعيد على بشر  1
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 نعلم وال النزول معىن ونعلم ، كيفيته نعلم وال االستواء معىن فنعلم اخلطاب عليه دل الذي املعىن
 الرمحة معىن ونعلم ، ذلك كيفية نعلم وال والقدرة والعلم والبصر السمع معىن ، ونعلم كيفيته

 .(اه 1)(ذلك كيفية نعلم وال والضحك والفرح والرضا والغضب

 أهل قول "وهو -االستواء يف رمحه مالك كالم على تعليقاً  -:  تعاىل اهلل رمحه  (2)الذهيب قال وكما
 وأنه ، كتابه يف أخرب كما معلوم استواءه وأن ، جنهلها بل ، نعقلها ال االستواء كيفية أن قاطبة السنة
 ونقف نسكت بل ، إثباتاً  ال و نفياً  ذلك لوازم يف خنوض وال ، نتحذلق وال نتعمق ال ، به يليق كما
 إقراره وسعهم وملا والتابعون الصحابة بيانه إىل لبادر تأويل له كان لو أنه ونعلم ، السلف وقف كما

 يف وال استوائه، يف وال ، صفاته يف له مثيل ال جالله جل اهلل أن يقيناً  ونعلم ، عنه والسكوت وإمراره
 .اه (3)كبرياً" علواً  الظاملون يقول عما وتعاىل سبحانه نزوله

 هو هذا وأن بكيفيتها واجلهل الصفة مبعىن العلم على متفق وكله كثري الباب هذا يف األئمة وكالم
 . معانيها يعلمون ال بألفاظ   يامنون كانوا السلف أن السقا يزعم كما ال ، السلف تفويض

 

 المبحث الرابع

 صفة الكالم والقول بخلق القرآن

                                                           

 .(461/)1 (  مجموع الفتاوى 5
 أهل من األصل، تركماني. محقق عالمة مؤرخ، حافظ،  ،اهلل عبد أبو الدين، شمس الذهبي، قايماز بن عثمان بن أحمد بن ( الذهبي: محمد 4

 األسماء في المشتبه"  ،اإلسالم دول"  منها المئة، تقارب كثيرة كبيرة له تصانيف .هـ 434 - 644دمشق سنة  في ووفاته مولده ميافارقين،
 اإلسالم" وسير أعالم النبالء  تاريخ"  و واأللقاب والكني واألنساب،

 (535( مختصر العلو للذهبي اختصار األلباني ط: المكتب اإلسالمي ص) 4
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ذهب السقا مذهب املعتزلة يف نفيه لصفة الكالم وقوله خبلق القرآن ونفي احلرف والصوت فقال: " 
أن اهلل يتكلم حبروف وأصوات  كما  –وصفة الكالم هلل تعاىل ليس معناها عندهم   أي عند املعتزلة 

 كالماً "يكلم احدنا صاحبه : بل معناها : أن اهلل إذا اراد أن يتكلم ، فإنه يقدر أن خيلق  

واستدل على ذلك بقول الرازي: " إنه تعاىل إذا أراد شيئاً أو كره شيئاً ، خلق هذه األصوات 
املخصوصة يف جسم من األجسام ، لتدل هذه األصوات على كونه مريداً لذلك الشيء املعني أو  

 ىل متكلماً"كارهاً له ، أو كونه حاكماً به ، بالنفي أو اإلثبات . وهذا هو املراد من كونه تعا

مث ينقل عن املعتزلة نفيهم للحرف والصوت وميدحهم على ذلك فيقول: "يقول املعتزلة: إن اهلل ال 
 "–ولنعم ما قالوا  –يتكلم حبرف وال بصوت 

مث يفسر كالم اهلل ملوسى بأنه إهلام فيقول: " إن كالم اهلل تعاىل ملوسى يف طور سيناء : هو أن اهلل 
 . (1)به استيقن أن هذا كالم اهلل . أي أهلمه ما يريده"ألقى يف نفس موسى ما 

والذي يعتقده أهل السُّنَّة واجلماعة أنَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ يتكلم ويقول ويتحدث وينادي، وأنَّ كالمه 
بصوت وحرف ، وأنَّ القرآن كالمه ، ُمنَ زٌَّل غري خملوق ، وكالم اهلل صفٌة ذاتيٌة فعليٌة ذاتيٌة باعتبار 

 و فعليٌة باعتبار آحاده.أصله 

لِِه َوْحًيا، قال الطحاوي رمحه اهلل: " َوِإنَّ اْلُقْرآَن َكاَلُم اللَِّه، ِمْنُه بََدا ِباَل َكْيِفيَّة  قَ ْواًل، َوأَنْ زَلَُه َعَلى َرُسو 
َقُه اْلُمْاِمُنوَن َعَلى َذِلَك َحقًّا، َوأَيْ َقُنوا أَنَُّه َكاَلُم اللَِّه تَ َعاىَل  بِاحلَِْقيَقِة، لَْيَس مبَْخُلوق  َكَكاَلِم اْلرَبِيَِّة.  َوَصدَّ

َعُه فَ َزَعَم أَنَُّه َكاَلُم اْلَبَشِر فَ َقْد َكَفَر، َوَقْد َذمَُّه اللَُّه َوَعابَُه َوَأْوَعَدُه ِبَسَقَر َحيْ  ُث قَاَل تَ َعاىَل: َفَمْن مسَِ
َقَر ِلَمْن قَاَل: }ِإْن َهَذا ِإالَّ قَ ْوُل اْلَبَشِر{َعِلْمَنا َوأَيْ َقنَّا أَنَُّه قَ ْوُل فَ َلمَّا َأْوَعَد اللَُّه ِبسَ  -}َسُأْصِليِه َسَقَر{

 َخاِلِق اْلَبَشِر، َواَل ُيْشِبُه قَ ْوَل اْلَبَشِر(."

                                                           

 (51:1لق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة ص) ( باختصار من مقدمة كتاب خ 5
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يِن، ضَ  لَّ قال ابن أيب العز  شارحاً لكالم الطحاوي: َهِذِه قَاِعَدٌة َشرِيَفٌة، َوَأْصٌل َكِبرٌي ِمْن ُأُصوِل الدِّ
َعَلْيِه اأْلَِدلَُّة  ِفيِه َطَواِئُف َكِثريٌَة ِمَن النَّاِس. َوَهَذا الَِّذي َحَكاُه الطََّحاِويُّ َرمِحَُه اللَُّه ُهَو احلَْقُّ الَِّذي َدلَّتْ 

 تُ َغي َّْر بِالشُّبُ َهاِت َوالشُُّكوِك ِمَن اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة ِلَمْن َتَدب ََّرمُهَا، َوَشِهَدْت ِبِه اْلِفْطَرُة السَِّليَمُة الَّيِت ملَْ 
 (.1َواآْلرَاِء اْلَباِطَلِة)

 (.184أما من الكتاب فقد قال اهلل تعاىل: } وََكلََّم اهللُ ُموَسى َتْكِليًما { )النساء : 
ارََكِة ِمْن الشََّجَرِة َأْن يَاُموَسى وقال أيضاً  : } فَ َلمَّا أَتَاَها نُوِدي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِدي اأَلمْيَِن يف اْلبُ ْقَعِة اْلُمبَ 

 (  وهذا نداء بصوت مسموع.33ِإينِّ أَنَا اهللُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي { )القصص: 
 وقال تعاىل: } ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَنَفدَ 

َنا مبِْثِلِه َمَدًدا { )الكهف :  (.  وقال أيضاً : } َوِإْن َأَحٌد ِمْن اْلُمْشرِِكنَي 132َكِلَماُت َريبِّ َوَلْو ِجئ ْ
 (. 8اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اللَِّه { )التوبة : 

 (.07وقال تعاىل : } َوَمْن َأْصَدُق ِمْن اللَِّه َحِديثاً { )النساء : 
وأما من السنة فقد روى البخاري ومسلم  حديث احتجاج آدم وموسى وفيه :  قال له آدم : يا 

 (2..)"موسى ! اصطفاك اهلل بكالمه 
ويف قصة اإلفك وقول ، عائشة رضي اهلل عنها :  ...وَلشأين يف نفسي كان أحقر من أن يتكلم اهلل 

 (. 3)"يفَّ بأمر  يتلى ...
ضاً من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه :  إنَّ اهلل تبارك وتعاىل وروى البخاري ومسلم أي

 (.4..)"يقول ألهل اجلنة : يا أهل اجلنة! فيقولون : لبيك ربنا وسعديك. فيقول : هل رضيتم؟ ...
وروى مسلم يف صحيحه من  حديث ابن عباس رضي اهلل عنه :  بينما جربيل قاعد عند النيب صلى 

                                                           

 (.5/544ص ) ،( شرح الطحاوية البن ابي العز ط: الرسالة 5
 (4614ومسلم ) ،(6653( رواه : البخاري ) 4
 (.4441ومسلم ) ،(3535( رواه : البخاري ) 4
 (4441ومسلم ) ،(4154( رواه : البخاري ) 3
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..وقال : أبشر بنورين أوتيتهنَّ مل ياهتما نيب قبلك : فاحتة الكتاب ، وخواتيم سورة اهلل عليه وسلم .
 (. 1)"البقرة ، لن تقرأ حبرف منهما ؛ إال أعطيته

 وروى البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه مرفوعاً :  يقول اهلل : يا

مرك أن خترج من ذريتك بعثاً إىل آدم! فيقول : لبيك وسعديك ، فينادى بصوت : إنَّ اهلل يأ
 (. 2النار)

و قال اإلمام البخاري يف خلق أفعال العباد :  "وإنَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ ينادي بصوت  يسمعه من بَ ُعد كما 
يسمعه من قَ ُرب ، فليس هذا لغري اهلل جل ذكره ، ويف هذا يعين : حديث عبد اهلل بن أنيس ذكره 

وت اهلل ال يشبه أصوات اخللق ؛ ألنَّ صوت اهلل جل ذكره يسمع من بعد كالمه هذا( دليل أنَّ ص
 (.3بعد كما يسمع من قرب ، وأنَّ املالئكة يصعقون من صوته ؛ فإذا تنادى املالئكة ؛ مل يصعقوا")

: أخربين علي بن عيسى أنَّ حنبالً حدثهم ؛ قال : " قلت أليب عبد اهلل :   (4)وقال أبو بكر اخلالل 
عبده يوم القيامة؟قال : نعم ؛ فمن يقضي بني اخلالئق إال اهلل َعزَّ وَجلَّ ؟! يكلم عبده اهلل يكلم 

ويسأله ، اهلل متكلم ، مل يزل اهلل متكلماً ؛ يأمر مبا يشاء ، وحيكم مبا يشاء ، وليس له عدل وال مثل 
  .(3)، كيف شاء وأين شاء"

 رمحه اهلل عن قوم يقولون : ملا كلم اهلل َعزَّ وَجلَّ وقال عبد اهلل ابن اإلمام رمحهما اهلل :  "سألت أيب 
موسى ؛ مل يتكلم بصوت ، فقال أيب : بلى ؛ إن ربك َعزَّ وَجلَّ تكلم بصوت ، هذه األحاديث 

 . (8)نرويها كما جاءت" 

                                                           

 (.416( رواه : مسلم ) 5
 (.4344البخاري )( رواه :  4
 (531هـ. ص )5311 ،الدار السلفية، الطبعة األولى ،( خلق أفعال العباد للبخاري ت : بدر البدر 4
 بن َهاُرْونَ  بنِ  ُمَحمَّدِ  بنُ  َأْحَمدُ  َبْكر   َأبُو َوَعاِلُمُهم، الَحَنابَِلةِ  َشْيخُ  الَفِقْيُه، الَحاِفظُ  الَعالََّمُة، اإِلَماُم، َهاُرْونَ  بنِ  ُمَحمَّدِ  بنُ  َأْحَمدُ  َبْكر   أَبُو ( الَخالَّلُ  3

ُعْونَ  سبع   َوَلهُ  مائَة ، َوَثاَلثِ  َعْشَرةَ  ِإْحَدى َسَنةَ  اأَلوَّلِ  رَبِْيع   َشْهرِ  ِفي و تـُُوفِّيَ  ،َومائـَتـَْينِ  َوَثالَثِْينَ  َأْرَبع   َسَنةِ  ِفي:ُوِلدَ  ،الَخالَّل البَـْغَداِدي   يَزِْيدَ   ًة.َسنَ  َوَسبـْ

 (5/444( المسائل والرسالة المروية عن اإلمام أحمد  ص: ) 1
 (  5/414( المصدر السابق ص )6
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 .(1)وقال ابن أيب عاصم يف السُّنَّة : باب : "ذكر الكالم والصوت والشخص وغري ذلك"
األشعري: "وأمجعوا على إثبات حياة اهلل َعزَّ وَجلَّ ، مل يزل هبا حّياً ...وكالماً مل يزل وقال أبو احلسن 

 اه .(2)"به متكلماً ...
وقال قَ وَّام السُّنَّة األصبهاين: "وخاطر أبو بكر رضي اهلل عنه أي : راهن قوماً من أهل مكة( ، فقرأ  

: ليس بكالمي وال كالم صاحيب ، ولكنه   عليهم القرآن ، فقالوا : هذا من كالم صاحبك. فقال
 كالم اهلل تعاىل ، ومل ينكر عليه أحد من الصحابة.

 ."وقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه على املنرب : إنَّ هذا القرآن كالم اهلل
فهو إمجاع الصحابة وإمجاع التابعني بعدهم ، مثل : سعيد بن املسيب ، وسعيد بن جبري ، واحلسن ، 

 وغريهم ممَّن يطول ذكرهم ، أشاروا إىل أنَّ كالم اهلل هو املتلّو يف احملاريب واملصاحف.والشعيب،
وذكر : صاحل بن أمحد بن حنبل ، وحنبل ؛ أنَّ أمحد رمحه اهلل ؛ قال : جربيل مسعه من اهلل تعاىل ، 

 ."ه وسلموالنيب صلى اهلل عليه وسلم مسعه من جربيل ، والصحابة مسعته من النيب صلى اهلل علي
 ويف قول أيب بكر رضي اهلل عنه :  ليس بكالمي ، وال كالم صاحيب ،

: إثبات احلرف والصوت ؛ ألنه إمنا تال عليهم القرآن باحلرف  "إمنا هو كالم اهلل تعاىل
 اه .(3)"والصوت

 (.4يث). مث سرد مجلة من اآليات واألحاد"وبوب رمحه اهلل  فصل يف إثبات النداء صفة هلل َعزَّ وَجلَّ 
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : واستفاضت اآلثار عن النيب صلى اهلل عليه وسلم والصحابة والتابعني 
ومن بعدهم من أئمة السُّنَّة ؛ أنه سبحانه ينادي بصوت ؛ نادى موسى ، وينادي عباده يوم القيامة 

اهلل يتكلم بال صوت  بصوت ، ويتكلم بالوحي بصوت ، ومل ينقل عن أحد من السلف أنه قال : إنَّ 
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 (.1)"أو بال حرف ، وال أنَه أنكر أن يتكلم اهلل بصوت أو حبرف
َهِتِهْم أَن َُّهْم يَ ُقوُلوَن: يَ ْلَزُم ِمْنُه التَّْشِبيُه َوالتَّْجِسي ُم؟ فَ يُ َقاُل وقال ابن أيب العز رداً على املعتزلة: " َوَغايَُة ُشب ْ

َهتُ ُهْم. َأاَل تَ َرى أَنَُّه تَ َعاىَل قَاَل: }اْليَ ْوَم خَنِْتُم هَلُْم: ِإَذا قُ ْلَنا أَنَُّه تَ َعاىَل   يَ َتَكلَُّم َكَما يَِليُق جِبَاَللِِه انْ تَ َفْت ُشب ْ
تَ َتَكلَُّم. ُم َكْيَف َعَلى أَف َْواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهْم{  فَ َنْحُن نُ ْاِمُن أَن ََّها تَ َتَكلَُّم، َواَل نَ ْعلَ 
َنا قَاُلوا أَْنطََقَنا اللَُّه الَِّذي أَْنَطَق كُ  لَّ َشْيء { وََكَذِلَك وََكَذا قَ ْولُُه تَ َعاىَل: }َوقَاُلوا جِلُُلوِدِهْم مِلَ َشِهْدمُتْ َعَلي ْ

لصَّْوُت الصَّاِعُد ِمَن الرَِّئِة، اْلُمْعَتِمُد َتْسِبيُح احلََْصا َوالطََّعاِم، َوَساَلُم احلََْجِر، ُكلُّ َذِلَك ِباَل َفم  خَيْرُُج ِمْنُه ا
 َعَلى َمَقاِطِع احْلُُروِف."

! فَِإنَّ إىل أن قال: " َوأَمَّا اْسِتْداَلهُلُْم ِبَقْولِِه تَ َعاىَل: }ِإنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا{، َفَما أَْفَسَدُه ِمِن  اْسِتْداَلل 
َخَلَق يَ تَ َعدَّى ِإىَل َمْفُعول  َواِحد . َكَقْولِِه تَ َعاىَل: }َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر{، َوقَ ْولِِه َجَعَل( ِإَذا َكاَن مبَْعىَن 

هِبِْم َوَجَعْلَنا  تَ َعاىَل: }َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيء  َحيٍّ أََفاَل يُ ْاِمُنوَن{}َوَجَعْلَنا يف اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْن مَتِيدَ 
َعاىَل: }َواَل ِفيَها ِفَجاًجا ُسُباًل َلَعلَُّهْم يَ ْهَتُدوَن{. َوِإَذا تَ َعدَّى ِإىَل َمْفُعوَلنْيِ ملَْ َيُكْن مبَْعىَن َخَلَق، قَاَل ت َ 

ُقُضوا اأْلَمْيَاَن بَ ْعَد تَ وِْكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّه َعَلْيُكْم َكِفياًل{. َوقَاَل تَ َعاىَل: }َواَل  جَتَْعُلوا اللََّه ُعْرَضًة  تَ ن ْ
ًة ِإىَل أِلَمْيَاِنُكْم{. َوقَاَل تَ َعاىَل: }الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضنَي{ َوقَاَل تَ َعاىَل: }َواَل جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلولَ 

َوَجَعُلوا اْلَماَلِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد ُعُنِقَك{ َوقَاَل تَ َعاىَل: }َواَل جَتَْعْل َمَع اللَِّه ِإهَلًا آَخَر{. َوقَاَل تَ َعاىَل: }
 الرَّمْحَِن ِإنَاثًا{ . َوَنظَائِرُُه َكِثريٌَة. َفَكَذا قَ ْولُُه تَ َعاىَل }إِنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا{.

مْيَِن يف اْلبُ ْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن الشََّجَرِة{. َوَما أَْفَسَد اْسِتْداَلهَلُْم ِبَقْولِِه تَ َعاىَل: }نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِدي اأْلَ 
َها! َوَعُموا َعمَّا قَ ْبَل َهِذِه الْ  َكِلَمَة َوَما َعَلى َأنَّ اْلَكاَلَم َخَلَقُه اللَُّه تَ َعاىَل يف الشََّجَرِة َفَسِمَعُه ُموَسى ِمن ْ

ا نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِدي اأْلَمْيَِن{، َوالنَِّداُء ُهَو اْلَكاَلُم ِمْن بَ ْعَدَها، فَِإنَّ اللََّه تَ َعاىَل قَاَل: }فَ َلمَّا أَتَاهَ 
ِمَن الشََّجَرِة{. بُ ْعد ، َفَسِمَع ُموَسى َعَلْيِه السَّاَلُم النَِّداَء ِمْن َحافَِّة اْلَواِدي، مُثَّ قَاَل: }يف اْلبُ ْقَعِة اْلُمَبارََكِة 

 اْلبُ ْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمْن ِعْنِد الشََّجَرِة، َكَما يَ ُقوُل مسَِْعُت َكاَلَم َزْيد  ِمَن اْلبَ ْيِت، َيُكوُن َأْي: َأنَّ النَِّداَء َكاَن يف 
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ِت َجَرِة، َلَكانَ ِمَن اْلبَ ْيِت اِلْبِتَداِء اْلَغايَِة، اَل َأنَّ اْلبَ ْيَت ُهَو اْلُمَتَكلُِّم! َوَلْو َكاَن اْلَكاَلُم خَمُْلوقًا يف الشَّ 
 اْلَعاَلِمنَي{، الشََّجَرُة ِهَي اْلَقائَِلُة: }يَا ُموَسى ِإينِّ أَنَا اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنَي{ َوَهْل قَاَل: }ِإينِّ أَنَا اللَُّه َربُّ 

ُر َربِّ اْلَعاَلِمنَي؟ َوَلْو َكاَن َهَذا اْلَكاَلُم َبَدا ِمْن َغرْيِ اللَِّه َلَكاَن قَ ْوُل ِفْرَعْونَ  : }أَنَا َربُُّكُم اأْلَْعَلى{ َغي ْ
ُر اللَِّه! َوَقْد فَ رَُّقوا بَ نْيَ اْلَكاَلَمنْيِ   َعَلى ُأُصوهلُِِم ِصْدقًا، ِإْذ ُكلٌّ ِمَن اْلَكاَلَمنْيِ ِعْنَدُهْم خَمُْلوٌق َقْد قَاَلُه َغي ْ

ُلوا َواْعتَ َقُدوا اْلَفاِسَدِة: َأنَّ َذاَك َكاَلٌم َخَلَقُه اللَُّه يف الشََّجَرِة، َوَهَذا كَ  اَلٌم َخَلَقُه ِفْرَعْوُن !! َفَحرَُّفوا َوَبدَّ
َر اللَِّه."  َخالًِقا َغي ْ

َواخْلََلِف، مث قال: " َوبِاجلُْْمَلِة، َفَأْهُل السُّنَِّة ُكلُُّهْم، ِمْن أَْهِل اْلَمَذاِهِب اأْلَْربَ َعِة َوَغرْيِِهْم ِمَن السََّلِف 
.ُمتَِّفُقوَن َعَلى َأنَّ   ُر خَمُْلوق  " مث حكم بالكفر على كل من يقول خبالف ذلك فقال: " (1)َكاَلَم اللَِّه َغي ْ

َن اخْلَْلِق، َمَلًكا َكاَن اَل َشكَّ يف َتْكِفرِي َمْن أَْنَكَر َأنَّ اْلُقْرآَن َكاَلُم اللَِّه، َبْل قَاَل ِإنَُّه َكاَلُم حُمَمَّد  َأْو َغرْيِِه مِ 
 اْلَبَشِر. مَّا ِإَذا أَقَ رَّ أَنَُّه َكاَلُم اللَِّه، مُثَّ َأوََّل َوَحرََّف فَ َقْد َواَفَق قَ ْوَل َمْن َقاَل: ِإْن َهَذا ِإالَّ قَ ْولُ َأْو َبَشرًا. َوأَ 

ُُم الشَّْيطَاُن "  .(2)يف بَ ْعِض َما ِبِه َكَفَر، َوأُولَِئَك الَِّذيَن اْستَ َزهلَّ
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 الفصل الثاني

 توحيد اإللوهية

 المبحث األول

 تعريف التوحيد عند السقا

التوحيد عند السقا مساو  لعلم الكالم ، بل وللفلسفة ، وقد صرح السقا بذلك فقال: " علم الكالم 
 .(1)هو علم التوحيد ، ويسمى أيضاً بعلم العقيدة أو الفلسفة اإلسالمية"

من اشتغل به كالغزايل والرازي نفسه ومعلوم عند مجيع أهل السنة ذم الكالم وأهله ، بل ذم هذا العلم 
 وإليك مجلة من أقوال أهل السنة يف ذم الكالم وأهله:

 الكالم، يف النظر من خري به، الشرك عدا ما عنه هني ما بكل املرء يبتلي "ألن :اهلل رمحه الشافعي يقول

 .(2)قط" ظننته ما شيء على الكالم أهل من اطلعت فإين واهلل

 وجيلسوا باجلريد، يضربوا أن  :الكالم أهل يف "حكمي :فقال وتعزيرهم، بضرهبم احلكم رأى إنه بل

 والسنة الكتاب ترك من جزاء هذا :عليهم وينادى والقبائل، العشائر يف اإلبل ، ويطاف هبم على

 الكالم". على وأقبل

 أوصى رجالً  أن لو :قال حيث اإلطالق، عند العلم مسمى يف تدخل ال الكالم كتب أن وعنده

 .(3)العلم من ليست ألهنا  الوصية؛ يف تدخل مل الكالم كتب فيها وكان آلخر، من العلم بكتبه
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 .(1)السنة" عن ذبوا وإن الكالم، أهل جتالسوا "ال :اهلل رمحه أمحد اإلمام و قال

وقال:   (2)دغل" قلبه ويف إال الكالم يف نظر أحدا ترى تكاد وال كالم  أبدا، صاحب يفلح "ال:وقال
 .(3)الكالم زنادقة" "علماء

 اآلثار، وأهل باآلثار وعليك الكالم، أصحاب إىل واجللوس والنظر الربهباري: :"إياك اإلمام وقال

 وال كفر وال زندقة تكن مل أنه "اعلم   :فاقتبس"  وقال ومنهم فاجلس، ومعهم وإياهم فسأل،

 واملراء واجلدل الكالم وأهل الكالم، من إال الدين يف حرية وال ضاللة وال  بدعة، وال شكوك،

 .((4والعجب واخلصومة

 فكل الكالم، أهل هم أصحابنا وسائر مالك عند األهواء أهل: املالكية من منداد خويز ابن ويقول
 أبداً، اإلسالم يف شهادة له تقبل وال أشعري، غري أو كان أشعرياً  والبدع األهواء أهل من فهو متكلم
 .(5)منها استتيب عليها متادى فإن بدعته على ويادب ويهجر

اخلصم": "  األلد اهلل إىل الرجال "أبغض حديث شرح يف:  املفهم يف اهلل رمحه القرطيب وقال اإلمام
 والشبه الفاسدة باألوجه ورده احلق مدافعة خبصومته يقصد الذي هو اهلل يبغضه الذي الشخص هذا

 اليت الطرق عن املعرضني املتكلمني ألكثر يقع كما ، الدين أصول يف اخلصومة ذلك وأشد ، املومهة
 واصطالحات مبتدعة طرق إىل ، أمته وسلف وسلم عليه اهلل صلى رسوله وسنة اهلل كتاب إليها أرشد

 ينشأ لفظية مناقضات أو ، سوفسطائية آراء على أكثرها مدار صناعية وأمور جدلية وقوانني خمرتعة
 انفصاال وأحسنهم ، معها اإلميان يذهب وشكوك ، عنها يعجز رمبا شبه فيها اآلخذ على بسببها
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 عنها منفصل من وكم ، حلها على يقوى ال الشبهة بفساد عامل من فكم ، أعلمهم ال أجدهلم عنها
 حبثوا ملا ، األطفال وال البله يرتضيها ال احملال من أنواعا ارتكبوا قد هاالء إن مث علمها حقيقة يدرك ال

 تعلقات كيفيات من الصاحل السلف عنه أمسك فيما فأخذوا ، واألحوال واأللوان اجلواهر حتيز عن
 هو هل:  الكالم ويف غريها؟ أو الذات هي وهل ، نفسها يف واحتادها وتعديدها تعاىل اهلل صفات
 ؟ منقسم أو متحد

 مث ، حادثا؟ كونه مع باملأمور األزل يف تعلق وكيف ، الوصف؟ أو بالنوع ينقسم هل:  الثاين وعلى
 إىل بالزكاة؟ لعمرو األمر نفس هو مثال بالصالة لزيد األمر وهل ، التعلق؟ يبقى هل املأمور انعدم إذا

 عن هنوا بل ، سبيلهم سلك ومن الصحابة عنه وسكت الشارع به يأمر مل مما ابتدعوه مما ذلك غري
 تقف حد هلا العقول لكون ؛ بالعقل كيفيته تعلم ال ما كيفية عن حبث بأنه لعلمهم فيها اخلوض

 إذا أنه فليعلم هذا يف توقف ومن ، الصفات وكيفية الذات كيفية عن البحث بني فرق وال ، عنده
 أعجز غريه إدراك عن فهو به يدرك ما إدراك كيفية وعن ، وجودها مع نفسه كيفية عن حجب كان

 متصف النظري عن مقدس الشبيه عن منزه املصنوعات هلذه فاعل بوجود يقطع أن العامل علم وغاية ،
 عما وسكتنا واعتقدناه قبلناه وأمسائه أوصافه من بشيء عنه النقل ثبت مىت مث ، الكمال بصفات

 اخلوض عن الردع يف ويكفي ، الزلل من صاحبه يأمن ال عداه وما ، السلف طريق هو كما ، عداه
 ، والشافعي أنس بن ومالك العزيز عبد بن كعمر املتقدمني األئمة عن ثبت ما املتكلمني طرق يف

 مباحث من بذلك يتعلق وما والعرض اجلوهر يف خيوضوا مل الصحابة بأن األئمة بعض قطع وقد
 .  ضالال فكفاه طريقهم عن رغب فمن ، املتكلمني

 التهاون إىل وببعضهم اإلحلاد إىل وببعضهم ، الشك إىل أهله من بكثري الكالم وأفضى:  قال
 ، غريه من األمور حقائق وتطلبهم الشارع نصوص عن إعراضهم ذلك وسبب ، العبادات بوظائف

 من كثري رجع وقد ، هبا استأثر اليت احلكم من الشارع نصوص يف ما يدرك ما العقل قوة يف وليس
 كل يف وغصت ، األعظم البحر ركبت"  قال أنه احلرمني إمام عن جاء حىت ، طريقهم عن أئمتهم
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 السلف مذهب واعتقدت رجعت فقد واآلن التقليد من فرارا احلق طلب يف العلم أهل عنه هنى شيء
 يبلغ أنه عرفت فلو ، بالكالم تشتغلوا ال أصحابنا يا"  موته عند قال أنه وعنه معناه أو كالمه هذا" 
 من مها مسألتان إال الكالم يف يكن مل ولو:  القرطيب قال أن إىل ، به تشاغلت ما بلغت ما يب

 وجوب عن الالزم هو إذ الشك واجب أول إن بعضهم قول إحدامها:  بالذم حقيقا لكان مبادئه
 إن منهم مجاعة قول ثانيتهما.  البحر ركبت:  بقوله اإلمام أشار وإليه ، النظر إىل القصد أو النظر

 على أورد لقد حىت ، إميانه يصح مل حرروها اليت واألحباث رتبوها اليت بالطرق اهلل يعرف مل من
 قال ، النار أهل بكثرة علي تشنع ال فقال ، وجريانك وأسالفك أبيك تكفري منه يلزم هذا أن بعضهم

 القائل فإن ، منه خطأ وهو النظري الرد من بطريق هبما قال من على هبما يقل مل من بعض رد وقد
 عموم يف يدخل حىت كفارا املسلمني ومعظم ، واجبا اهلل يف الشك جلعله ، شرعا كافر باملسألتني

 فال وإال ، بالضرورة الدين من الفساد معلوم وهذا ، والتابعني الصحابة من الصاحل السلف كالمه
 ملا املوضع هذا يف النفس إطالة عن باالعتذار كالمه القرطيب وختم ، ضروري الشرعيات يف يوجد
 يهدي واهلل ، النصيحة بذل فوجب األغمار من كثري هبا اغرت حىت البدعة هذه من الناس بني شاع
 .(1)يشاء" من

 وقال اإلمام الغزايل يف حكم علم الكالم:

 !؟ إليه مندوب أو هو مباح أو النجوم كتعلم مذموم والكالم اجلدل تعلم قلت " فإن

 عز اهلل لقي إن العبد وأن حرام أو بدعة إنه قائل فمن أطراف يف وإسرافا غلوا هذا يف للناس أن فاعلم
 على إما وفرض واجب إنه قائل ومن بالكالم يلقاه أن من له خري الشرك سوى ذنب بكل وجل

 دين عن ونضال التوحيد لعلم حتقيق فإنه القربات وأعلى األعمال أفضل وأنه األعيان على أو الكفاية
 . تعاىل اهلل

                                                           

 ط: دار بن كثير بيروت. ،القرطبي   األنصاري   ،الحافظ إبراهيمَ  بنِ  ُعَمرَ  َحْفص   ألبي ،( المفهم لما أشكل من مختصر صحيح مسلم 5
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 . السلف من احلديث أهل ومجيع وسفيان حنبل بن وأمحد ومالك الشافعي ذهب التحرمي وإىل

 متكلمي من وكان الفرد حفصا ناظر يوم عنه اهلل رضي الشافعي مسعت اهلل رمحه األعلى عبد ابن قال
 من بشيء يلقاه أن من خري باهلل الشرك خال ما ذنب بكل العبد وجل عز اهلل يلقى ألن يقول املعتزلة

 أهل من اطلعت قد أيضا وقال أحكيه أن أقدر ال كالما حفص من مسعت ولقد، الكالم علم
 أن من له خري الشرك عدا ما عنه اهلل هنى ما بكل العبد يبتلى وألن قط ظننته ما شيء على الكالم

 . الكالم يف ينظر

 .فيه التشديدات من عنهم نقل ما ينحصر وال  هذا على السلف من احلديث أهل اتفق وقد: قال مث

 إال غريهم من األلفاظ برتتيب وأفصح باحلقائق أعرف أهنم مع الصحابة عنه سكت ما: وقالوا
 .  الشر من منه يتولد مبا لعلمهم

 أي"  املتنطعون هلك املتنطعون هلك املتنطعون هلك: "  وسلم عليه اهلل صلى النيب قال ولذلك
 . واالستقصاء البحث يف املتعمقون

 :قال مث

 يف حيصل مما فذلك، والتصميم اجلزم عن وإزالتها، العقائد وحتريك، الشبهات فإثارة، مضرته أما
 . األشخاص فيه وخيتلف، فيه مشكوك بالدليل ورجوعها،  االبتداء

 حبيث، يف صدورهم وتثبيتها، املبتدعة اعتقاد تأكيد يف آخر ضرر وله،  احلق االعتقاد يف ضرره فهذا
 من يثور الذي التعب بواسطة الضرر هذا ولكن، عليه اإلصرار على حرصهم ويشتد، دواعيهم تنبعث
 نشاه كان إذا إال، زمان أسرع يف باللطف اعتقاده يزول أن ميكن العامي املبتدع ترى ولذلك، اجلدل

 البدعة نزع على يقدروا مل واآلخرون األولون عليه اجتمع لو فإنه، والتعصب اجلدل فيها يظهر بلد يف
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 من ومينعه، قلبه على يستويل املخالفني وفرقة اجملادلني خصوم وبغض والتعصب اهلوى بل، صدره من
 .احلق إدراك

 يف فليس وهيهات، عليه هي ما على ومعرفتها احلقائق كشف فائدته أن يظن فقد، منفعته وأما
 .والتعريف الكشف من أكثر فيه والتضليل التخبيط ولعل، الشريف املطلب هبذا وفاء الكالم

 خرب ممن هذا فامسع، جهلوا ما أعداء الناس أن ببالك خطر رمبا حشوى أو حمدث من مسعته إذا وهذا
 إىل ذلك وجاوز، املتكلمني درجة منتهى إىل فيه التغلغل وبعد اخلربة حقيقة بعد قاله مث، الكالم
 .مسدود الوجه هذا من املعرفة حقائق إىل الطريق أن وحتقق، الكالم علم تناسب أخر علوم يف التعمق

 أمور يف الندور على ولكن، األمور لبعض وإيضاح، وتعريف كشف عن الكالم ينفك ال ولعمري
 ه .ا.(1"). الكالم صنعة يف التعمق قبل تفهم تكاد جلية
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 المبحث الثاني

 بعض المسائل المتعلقة بتوحيد اإللهية

 أواًل: السحر

عبارة عن  –كما أثر عن القدماء من قبل موسى ومن بعده   –عرف السقا السحر فقال: " والسحر 
احليل اللطيفة اليت حيسن عملها من الناس من تكون هلم خفة يد ، وسرعة حركة، وكالم مزخرف.  

كحيل احلواة وحمركي خيال الظل واألراجوز، وما شابه ذلك من احليل اليت ال يتقنها العوام، وال 
 (.1يعرفون أسرارها")

وختييل وإيهام لكون الشيء على غري ما هو وهو بذلك يقررأن السحر ال حقيقة له ، وإمنا هو متويه 
 به، وأنه ضرب من اخلفة والشعوذة.

مث هو يصرح أن السحر ال تأثري له ، وال أصل له ، وال حقيقة له فيقول: " إذا تكلم إنسان يف إثبات 
ن النبوة، يتكلم هذا اإلنسان أيضاً يف نفي السحر ألن النبوة تستلزم املعجزات ، واملعجزات والسحر م

 (.2األمور اخلارقة للعادة فيثبت النبوة باملعجزات. وينفي السحر ألنه ال أصل له وال حقيقة له")

إذاً ، ما حقيقة السحر عند السقا ؟ وهل له أثر؟ يقول:" فإن اهلل تعاىل الذي أيد موسى باملعجزة 
الناس".فالسحر عنده ماهو إال يدافع عنه، ويبني للناس أن السحر ختيالت وأوهام يف نظر العوام من 

 ختيالت وأوهام .

والباطل إذا طال  -أما عن تأثري السحر على اإلنسان فيقول: " اعتقد الناس أن للسحر تأثرياً قوياً، 
 ".–أمده ، يظنه الناس حقاً 

                                                           

 (.34فخر الدين الرازي تحقيق السقا ص:) ،( النبوات 5
 (.34( السابق ص: ) 4
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مث يعلل إنكاره لتأثري السحر على اإلنسان بقوله: " ولو كان للسحر حقيقة لبطلت املعجزات وبطلت 
 (.1لنبوات، ولو كان لألفالك أي تأثري ، حلدث يف العامل ما ال يريده اهلل عز وجل")ا

وما قرره السقا خمالف ملهج أهل السنة واجلماعة ، فأهل السنة يثبتون السحر ويامنون أن له حقيقة 
 وأثر لكنه ال يكون إال بقدر اهلل عز وجل.

َمامُ  قَالَ   السُّنَّةِ  َأْهلِ  َمْذَهبُ : تَ َعاىَل  اللَّهُ  َرمِحَهُ  اْلَمازِرِيُّ  قَالَ : ُمْسِلم   َشرْحِ  يف  تَ َعاىَل  اللَّهُ  َرمِحَهُ  الن ََّوِويُّ  اإْلِ
 ِلَمنْ  ِخاَلفًا، الثَّابَِتةِ  اأْلَْشَياءِ  ِمنَ  َغرْيِهِ  َكَحِقيَقةِ  َحِقيَقةً  َلهُ  َوَأنَّ  السِّْحرِ  ِإثْ َباتِ  َعَلى اأْلُمَّةِ  ُعَلَماءِ  َومُجُْهورِ 

 (.2هَلَا) َحَقاِئقَ  اَل  بَاِطَلة   َخيَااَلت   ِإىَل  ِمْنهُ  يَ َقعُ  َما َوَأَضافَ  َحِقيَقَتهُ  َونَ َفى َذِلكَ  أَْنَكرَ 

َرةَ  اْبنُ  قَالَ   لَهُ  َحِقيَقةَ  اَل : قَالَ  فَِإنَّهُ  َحِنيَفةَ  أَبَا ِإالَّ ، َحِقيَقةٌ  َلهُ  السِّْحرَ  َأنَّ  َعَلى َأمْجَُعوا: تَ َعاىَل  اللَّهُ  َرمِحَهُ  ُهبَ ي ْ
 .(3ِعْنَدُه)

 ِخاَلفًا، َيَشاءُ  َما ِعْنَدهُ  اللَّهُ  خَيُْلقُ  َحِقيَقةٌ  َوَلهُ  َحقٌّ  السِّْحرَ  َأنَّ  َوِعْنَدنَا: تَ َعاىَل  اللَّهُ  َرمِحَهُ  اْلُقْرُطيبُّ  َوقَالَ 
ْسَفرَايِييِنِّ  ِإْسَحاقَ  َوَأيب  لِْلُمْعَتزَِلةِ   (.4وختييل) متويه ِإنَّهُ : قَاُلوا َحْيثُ  اإْلِ

 ِبَظَواِهرِ  اللَّهِ  بِِإْذنِ  َوتَْأِثريِهِ  السِّْحرِ  حَتَقُّقُ  َوَغرْيِهِ  َهَذا ِمنْ  َوتَ َقرَّرَ  ثَ َبتَ  قال الشيخ حافظ حكمي: " َقدْ 
 ِبهِ  اْلَقْتلُ  فَأَمَّا، َوِدرَايَةً  رَِوايَةً  بَ ْعَدُهمْ  اْلُعَلَماءِ  َومَجَاِهريِ  الصََّحابَةِ  َعامَّةِ  َوأَق َْوالِ  َواأْلََحاِديثِ  اآْليَاتِ 

 اأْلَْعَيانِ  قَ ْلبُ  َوأَمَّا، ِفيَها ُمَكابَ َرةَ  اَل  َفَحِقيَقةٌ  بِاأْلَْبَصارِ  وأخذه وزوجه املرء بَ نْيَ  َوالت َّْفرَِقةُ  َواأْلَْمرَاضُ 
 َغي ْرَ  َواَل  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  ُقْدَرةِ  يف  مبَُحال   فَ َلْيسَ  رَ آخَ  ِإىَل  َشْكل   َمنْ  احْلَيَ َوانِ  َوقَ ْلبِ  َحيَ َوانًا اجلََْمادِ  َكَقْلبِ 

                                                           

 (13:14( السابق ص ) 5
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 يُ ْلِقي ِعْنَدَما َذِلكَ  اللَّهُ  حُيَوِّلَ  َأنْ  ِمنْ  َماِنعَ  َفاَل ، يُرِيدُ  ِلَما اْلَفعَّالُ  َوُهوَ  يف احلَِْقيَقةِ  اْلَفاِعلُ  ُهوَ  فَِإنَّهُ ، ممُِْكن  
َنةً  َوابِْتاَلءً  اْمِتَحانًا أَْلَقى َما السَّاِحرُ   (.1لِِعَباِدِه) َوِفت ْ

 ثانياً: عقوبة الساحر 

أما عن عقوبة الساحر فيقول السقا: : "وقد اختلف علماء املسلمني يف العقوبة اليت يناهلا املشتغل 
بالسحر فقال بعضهم يقتل. واستدلوا بدليل من دليلني: الدليل األول أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا 

جاء يف التوراة: مل يأت يف شرعنا ما ينسخه. وشرع من قبلنا ينص على قتل الساحرة والساحر، فقد 
" ال تدع ساحرة تعيش " وجاء فيها : " ال يوجد فيك من جييز ابنه أو ابنته يف النار وال من يعرف 

عرافة وال عائف وال متفائل وال ساحر، وال من يرقي رقية وال من يسأل جاناً .. إخل " والدليل الثاين: 
رضي اهلل عنها  –ساحرة وأن حفصة أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كتب أن اقتلوا كل ساحر و 

زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أمرت بقتل جارية هلا سحرهتا، فقتلت. ورأي هاالء غري صحيح  –
ألن أدلتهم غري صحيحة. أما أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا مل يأت يف شرعنا ما ينسخه. فهذه 

اهبم الذي صار منسوخاً بالقرآن، والذي قاعدة يف أصول الفقه بثها اليهود يف اإلسالم ليجعلوا لكت
بدلوه من قبل القرآن وكتبوه بأيديهم، يريدون أن جيعلوا لكتاهبم شأناً. وقد أغنانا اهلل عنه بقوله: } 

ْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ  َوأمَْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَ ْومَ  وأما أن [ 3ِديًنا{ ]املائدة  اإْلِ
عمر بن اخلطاب كتب بقتل الساحرة والساحر، وأن حفصة قد سحرهتا جارية كما سحر زوجها 

وأمرت بقتل الساحرة وما شابه ذلك من أحاديث اآلحاد، فكالم غري موثوق به ألن املسلمني 
اختلفوا يف احلكم به على الساحرة، ولو كان احلديث صحيحاً ملا أنكره بعضهم فإن مالك وأمحد 

اال: يقتل مبجرد فعله واستعماله وقال الشافعي وأبو حنيفة: ال يقتل الساحر واختلفوا يف الساحرة ق
 املسلمة، فقال أبو حنيفة: ال تقتل ولكن حتبس.

                                                           

 ( ط: دار بن القيم.4/131األصول ص) علم إلى الوصول سلم بشرح القبول ( معارج 5
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وقال الشافعي فيمن قتل بسحره وقال مل أتعمد قتله: جتب عليه الدية وال يقتل به. وهو كالم غري 
ن احلديث الذي يصل إلينا من طريق اآلحاد، إمنا حيصل بالظن موثوق به ألن العلماء يقولون: " إ

 عند من يصح عنده، أما من قامت له األدلة على أنه غري صحيح، فال تقوم به عليه احلجة" .

مل ينص على قتله .  –وهو احلجة البالغة  –والذين قالوا بعدم قتله اعتمدوا على أن القرآن الكرمي 
الساحر ال يقتل، وال تقتل الساحرة ألنه ال تأثري للسحر بل جيب على  والصحيح يف دين اإلسالم أن

 (.1القاضي أن يفيت بالتعزيز، وال يبلغ بالتعزيز أقصى احلدود")

واخلالف مع السقا ليس يف نقله للخالف يف عقوبة الساحر ، ولكن يف رده القول األول ، مث جعل 
 علة هذا الرد لسببني:

 ليس شرع لنا.األول: أن شرع من قبلنا 

 والثاين: أن األحاديث الواردة يف قتل الساحر أحاديث أحاد ال حيتج هبا.

 وكال األمرين باطل:

 (.   2أما األول وهو رد األخذ بشرع من قبلنا بإطالق فباطل وذلك أن هلذه املسألة طرفني وواسطة)
 طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرًعا لنا إمجاًعا. -أ

 شرع من قبلنا ليس شرًعا لنا إمجاًعا.وطرف يكون فيه  -ب
 وواسطة هي حمل اخلالف. -ج 

أما الطرف األول الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرًعا لنا إمجاًعا، فهو ما ثبت أوالً أنه شرع ملن قبلنا 
َب وذلك بطريق صحيح، وثبت ثانًيا أنه شرع لنا. وذلك كقوله تعاىل: } يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكتِ 

                                                           

 (.65النبوات للرازي ص ) ( 5
(، 353 – 3/354(، و"شرح الكوكب المنير" )354، 5/355(، و"اقتضاء الصراط المستقيم" )4، 51/6( انظر: "مجموع الفتاوى" ) 4

 (.554، 554(، و"رحلة الحج إلى بيت اهلل الحرام" )564، 565و"مذكرة الشنقيطي" )
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 (.103َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم { )البقرة: 
 وأما الطرف الثاين وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غري حجة إمجاًعا، فهو أحد أمرين:

 األول: ما مل يثبت بطريق صحيح أصالً، كاملأخوذ من اإلسرائيليات.
أنه شرع ملن قبلنا وصرح يف شرعنا بنسخه كاألصرار واألغالل اليت   والثاين: ما ثبت بطريق صحيح

ُهْم ِإْصَرُهْم َواألْغالَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهْم { )األعراف:  كانت عليهم، كما يف قوله تعاىل: } َوَيَضُع َعن ْ
137.) 

 والواسطة اليت وقع فيها اخلالف هي ما اشتملت على ثالثة ضوابط:
أنه شرع ملن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة الصحيحة، ويكفي اآلحاد يف األول: أن يثبت 

 ذلك، فإن ورد بطريق غري صحيح مل يكن شرًعا لنا بال خالف.
 الثاين: أال يرد يف شرعنا ما يايده ويقرره، فإن ورد يف شرعنا ما يايده كان شرًعا لنا بال خالف. 

بطله، فإن ورد يف شرعنا ما ينسخه مل يكن شرًعا لنا بال الثالث: أال يرد يف شرعنا ما ينسخه وي
خالف، ومن املعلوم أن ذلك ال يكون يف أصول الدين وأمور العقيدة؛ ألهنا مما اتفق عليه بني األنبياء 

 مجيًعا كما تقدم.

فأما عن االحتجاج به فقد اختلف العلماء يف االحتجاج بشرع من قبلنا، فذهب األكثر إىل أنه 
 ( وذلك وفق الضوابط الثالثة املذكورة سابقاً.1جة)يكون ح

 ومما يقوي هذا املذهب:

"أن اهلل تعاىل أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل عليه من األحكام سواء كان شرًعا ملن 
 قبلنا أم ال.

                                                           

 (، و"تفسير ابن كثير"46ول" )(، "قواعد األص5/311( انظر: "روضة الناظر" ) 5
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سببه اهلالكون واهلل تعاىل ما قص علينا أخبار املاضني إال لنعترب هبا، فنجتنب املوجب الذي هلك ب
َرٌة  منهم، ونغتنم املوجب الذي جنا بسببه الناجون منهم، وقد قال تعاىل: } َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعب ْ

 (.111ألويل األْلَباِب { )يوسف: 
نَي * واآليات الدالة على االعتبار بأحوال املاضني كثرية جًدا كقوله: } َوِإنَُّكْم لََتُمرُّوَن َعَلْيِهْم ُمْصِبحِ 

(، 78(، وكقوله: } َوِإن ََّها لَِبَسِبيل  ُمِقيم  { )احلجر: 130، 137َوبِاللَّْيِل أََفال تَ ْعِقُلوَن { )الصافات: 
 (.1()72وكقوله: } َوِإن َُّهَما لَِبِإَمام  ُمِبني  { )احلجر: 

ملعتزلة الىت اخذها أما رد خرب األحاد وعدم األخذ به يف العقائد واألحكام فأيضاً باطل وهو من بدع ا
 السقا وامثاله ، فطعنوا هبا يف الكثري من أحكام الشريعة.

 (.2وحجية خرب األحاد مما دل عليه الكتاب والسنة وأمجع عليه أهل العلم )

قال الشافعي: "ولو جاز ألحد من الناس أن يقول يف علم اخلاصة: أمجع املسلمون قدميًا وحديثًا على 
 واالنتهاء إليه بأنه مل يُعلم من فقهاء املسلمني أحد إال وقد ثبته جاز يل.تثبيت خرب الواحد 

ولكن أقول: مل أحفظ عن فقهاء املسلمني أهنم اختلفوا يف تثبيت خرب الواحد، مبا وصفُت من أن 
 (  .3ذلك موجود على كلهم")

دهم من الفقهاء وقال اخلطيب البغدادي: "وعلى العمل خبرب الواحد كان كافة التابعني، ومن بع
اخلالفني يف سائر أمصار املسلمني إىل وقتنا هذا، ومل يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك، وال اعرتاض 

 عليه.

                                                           

 ( باختصار444: 443محمد حسن الجيزاني  ط: دا بن الجوزي ص) ،( معالم أصول الفقه عند أهل السنة  5
(، و"شرح الكوكب المنير" 435، 55/431و"مجموع الفتاوى" ) ،( ط: ابن الجوزي الرياض14، 5/14( انظر: ( انظر: "الفقيه والمتفقه" ) 4

(4/465 - 464.) 

 (.314، 314( "الرسالة" ) 4
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فثبت أن من دين مجيعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان ال يرى العمل به لنقل إلينا اخلرب عنه 
 (. 1مبذهبه فيه. واهلل أعلم")

من إنفاذه أمراَءه ورسله وقضاته  -صلى اهلل عليه وسلم  -اتر عنه ويدل على ذلك أيضاً: ما تو 
 وسعاته إىل األطراف لتبليغ األحكام وأخذ الصدقات ودعوة الناس .

ليبعث إال واحًدا؛ احلجة قائمة خبربه  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال الشافعي: "ومل يكن رسول اهلل 
 ( "2على من بعثه إن شاء اهلل)

صلى اهلل  -إمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم على قبول خرب الواحد عن رسول اهلل  ويدل على ذلك:
 واشتهار ذلك عنهم يف وقائع كثرية، إن مل يتواتر آحادها حصل العلم مبجموعها. -عليه وسلم 

 ومن ذلك حتول أهل قباء إىل القبلة خبرب واحد.
يف حتويل  -صلى اهلل عليه وسلم  -هلل قال الشافعي: "ولو كان ما قبلوا من خرب الواحد عن رسول ا

رسول اهلل: قد كنتم على قبلة، ومل يكن  -إن شاء اهلل-مما جيوز هلم؛ لقال هلم  -وهو فرض-القبلة 
لكم تركها إال بعد علم تقوم عليكم به حجة، من مساعكم مين، أو خرب عامة، أو أكثر من خرب 

 ( .3واحد عين")

قائد واألحكام دون تفريق بينهما فهذا أمر جممع عليه عند السلف وأما كون خرب الواحد حجة يف الع
، ال فرق يف ذلك بني ما عمت به البلوى وما مل تعم البلوى به، وبني ما يسقط بالشبهات وما ال 

يسقط هبا، وبني ما زاد على القرآن وما كان مبيًنا له أو موافًقا، وبني ما يقال: إنه خمالف للقياس أو 

                                                           

 (.34( "الكفاية" ) 5

(، و"شرح الكوكب المنير" 415 – 514(، و"تحفة الطالب" )444، 5/444(، و"روضة الناظر" )351 – 351( انظر: "الرسالة" ) 4
(4/441.) 

 (.441 – 4/461(، و"شرح الكوكب المنير" )443 – 5/464(، و"روضة الناظر" )31 – 34و"الكفاية" ) ،(314( انظر: "الرسالة" ) 4
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( 1املقصود أن أهل السنة يأخذون باحلديث إذا صح ومل يوجد حديث صحيح ناسخ له)موافق له، ف
. 

قال ابن عبد الرب: "ليس يف االعتقاد كله يف صفات اهلل وأمسائه إال ما جاء منصوًصا يف كتاب اهلل، 
 أو أمجعت عليه األمة. -صلى اهلل عليه وسلم  -أو صح عن رسول اهلل 

 ( .2 ذلك كله أو حنوه يسلم له وال يناظر فيه")وما جاء من أخبار اآلحاد يف

والدليل على وجوب قبول خرب الواحد يف أبواب االعتقاد األدلة املوجبة للعمل خبرب الواحد؛ فإهنا 
عامة مطلقة، مل تفرق بني باب وباب ومسألة وأخرى ، مث إنه يرتتب على القول برد خرب الواحد يف 

 سالمية الصحيحة.العقائد رد كثري من العقائد اإل
قال ابن القيم: "وأما املقام الثامن وهو انعقاد اإلمجاع املعلوم املتيقن على قبول هذه األحاديث 

 وإثبات صفات الرب تعاىل هبا، فهذا ال يشك فيه من له أقل خربة باملنقول.
أحد منهم فإن الصحابة هم الذين رووا هذه األحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ومل ينكرها 

 على من رواها.
مث تلقاها عنهم مجيع التابعني من أوهلم إىل آخرهم، ومن مسعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق هلم، 

 ومن مل يسمعها منهم تلقاها عن التابعني كذلك.
 وكذلك تابعوا التابعني مع التابعني.

هم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن وهذا أمر يعلمه ضرورة أهل احلديث كما يعلمون عدالة الصحابة وصدق
، كنقلهم الوضوء، والغسل من اجلنابة، وأعداد الصلوات وأوقاهتا،  -صلى اهلل عليه وسلم  -نبيهم 

 ونقل األذان والتشهد، واجلمعة والعيدين.
فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات؛ فإن جاز عليهم اخلطأ والكذب يف نقلها 

                                                           

 (.531دار بن الجوزي ص ) ،د: محمد حسن الجيزاني ،( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 5

 (.4/16ص ) ،ط: دار بن الجوزي الرياض ،( "جامع بيان العلم وفضله" لبن عبد البر 4
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صلى اهلل  - نقل غريها مما ذكرناه، وحينئذ  فال وثوق لنا بشيء نُقل لنا عن نبينا جاز عليهم ذلك يف
 ألبتة. -عليه وسلم 

 وهذا انسالخ من الدين والعلم والعقل"

والتفريق بني أحاديث األحكام والعقائد أمر حادث فهو بدعة يف دين اهلل؛ ألن هذا الفرق ال يعرف 
وال عن أحد من التابعني وال عن تابعيهم، وال عن أحد من عن أحد من الصحابة رضي اهلل عنهم 

 ( .1أئمة اإلسالم، وإمنا يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم)

وأما االستشهاد ببعض ما يُنقل عن بعض األئمة: أهنم تركوا األخذ باحلديث يف بعض املسائل؛ فهذا 
من األئمة األخذ باحلديث يف مسألة   ال يستقيم؛ ألن ما نُقل عن بعض األئمة ال يطرد؛ إذ من ترك

 ما فذلك لسبب  ما، لذا فقد عمل هاالء األئمة أنفسهم باحلديث وأخذوا به يف مسائل أخرى مماثلة.
( ، والواقع أن أبا حنيفة 2فاإلمام أبو حنيفة مثالً ُحكي عنه رد خرب الواحد فيما عمت به البلوى)

دم وصوله إليه، أو عدم ثبوته لديه، أو لوجود معارض له رمبا ترك األخذ حبديث  ما ألسباب: منها ع
 ( .3أقوى منه يف نظره، وجند أن أبا حنيفة يعمل خبرب الواحد يف مسائل كثرية مما عمت به البلوى)

فنسبُة هذا القول أليب حنيفة ال تصح بل هو كذب عليه وعلى صاحبيه، إذ مل يقل ذلك أحد منهم 
 م.ألبتة، وإمنا هو قول متأخريه

فيما لو ثبت ذلك عن بعضهم  –وعلى كل فإن االحتجاج لرد خرب الواحد مبا نُقل عن بعض األئمة 
ال يقاوم األدلة القاطعة املوجبة لألخذ املطلق والعمل التام خبرب الواحد يف مجيع املسائل دون تفريق  –

 أو ختصيص.

                                                           

دار الكتب العلمية ص)  ،( انظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لبن القيم اختصره الشيخ محمد الموصلي الطبعة األولى 5
114،114) 

 (.4/56( دار الكتاب العربي بيروت ص )441( انظر: "كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي " للبخاري) ت 4

 (.5/444ظر" )( انظر: "روضة النا 4
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امة أهل العلم ال يفرقون بني مث يقال: إن التفريق قول البعض، واألكثرون على خالف ذلك، إذ ع
 (.1مسألة وأخرى)

 ثالثاً:كرامات األولياء:

الكرامة عند السقا ال أصل هلا وال حقيقة هلا ، بل يرى أن الكرامة هي اهلداية إىل العمل الصاحل ، 
ات فيقول: " واحلق أن املعتزلة مل ينكروا إال خرافات املتصوفة وعن األنبياء وعن كراماهتم . أما الكرام

الصحيحة وهي البشرى واطمئنان القلب واهلداية إىل العمل املفيد الذي يريده املامن فإن املعتزلة ال 
 (.2ينكروهنا")

وملا كانت الكرامة عنده هبذا املعىن أنكر أن يكون للميت كرامة فقال: " وكيف ينكروهنا ؟ واهلل أخرب 
موات. أي الكرامات لألحياء وليست عن كرامات األحياء ، ومل خيرب عن كرامات تظهر على األ

 (.3لألموات")

مث هو يعلل نفيه للكرامة بعدم التباس الويل بالنيب فيقول: " األستاذ أبو عبد اهلل احلليمي من أهل 
السنة، ومجهور املعتزلة ينفون الكرامات عن األولياء: بأنه لو ظهرت اخلوارق من األولياء اللتبس النيب 

إمنا هو املعجزة، وبأهنا لو ظهرت على أيديهم لكثرت بكثرهتم، وخرجت عن كوهنا بغريه، ألن اخلارق 
 (.4خارقة للعادة")

من عاد إىل كتب أهل السنة وجد موقفهم من الكرامة وسطاً بني إنكار اجلافني، وتوسع الغالني . و 
. وقال  (3)م(قال الطحاوي عن األولياء : )ونامن مبا جاء من كراماهتم وصح عن الثقات من رواياهت

                                                           

 (.113( انظر: "مختصر الصواعق" ) 5

 (.44( النبوات للرازي ت: السقا ص) 4
 (.44( السابق ص) 4
 (.544( السابق هامش ص) 3
 (4/431 ط: مؤسسة الرسالة) شرح الطحاوية :( انظر:  1
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ابن تيمية : ) ومن أصول أه ل السنة واجلماعة : التصديق بكرامات األولياء وما جُيري اهلل على 
أيديهم من خوارق العادات يف أنواع العلوم واملكاشفات، وأنواع القدرة والتأثريات، كاملأثور عن سالف 

التابعني وسائر قرون األمة، وهي األمم يف سورة الكهف وغريها، وعن صدر هذه األمة من الصحابة و 
 .(1)موجودة فيها إىل يوم القيامة(

ولقد تواترت نصوص الكتاب والسنة والوقائع قدمياً وحديثاً على وقوع كرامات اهلل ألوليائه املتبعني 
؛ ال من بشر، وكذا إنبات  واألدلة كثرية . منها : ما ذكره اهلل من جميء الرزق ملرمي (2)ألنبيائه(
؛ ومل يكن شيء منها قبل ذلك، ومنها : ازورار الشمس عن أهل الكهف،  وإجراء النهر هلا الرطب

، ومنها : ما وقع لسارة رضي اهلل عنها من محلها  فال تصيبهم مع أهنم يف مكان منفتح انفتاحاً واسعاً 
ليه بإسحاق يف سن اليأس، ومنها : إحضار الذي عنده علم من الكتاب عرش بلقيس إىل سليمان ع

السالم  وكذا : كّف يد الظامل عن سارة، ومنها : جناة أصحاب الغار من الصخرة اليت انطبقت 
عليهم، ومنها : تكلُّم الغالم يف املهد، ومنها : عجز امللك عن قتل الغالم حىت قال : بسم اهلل رب 

   (3)الغالم

ام والد جابر رضي اهلل عنهما ومن الكرامات الواقعة للصحابة رضي اهلل عنهم : أن عبد اهلل بن حر 
توّقع مقتله يف أول من يقتل يوم أحد، فحصل ذلك ودفن مع عمرو بن اجلموح رضي اهلل عنهما 

 .(4)فأخرجه جابر بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم ُدفن غري أذنه، مث دفنه يف قرب وحده

                                                           

        ، وانظر اإلنصاف في حقيقة األولياء وما لهم من الكرامات 546، وانظر شرح الواسطية لخليل هراس، ص 4/516الفتاوى، (  5
 . 41واأللطاف للصنعاني، ص 

البهية  ، وانظر لوامع األنوار14التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة للشيخ السعدي، ص (  4
 (4/413 ط: المكتب اإلسالمي) ،للسفرييني

 (4414حديث رقم)انظر : صحيح البخاري، (  4
 (5415حديث رقم )رواه البخاري، (  3
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صلى اهلل عليه  وعن أنس أن رجلني من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم خرجا من عند النيب
وسلم يف ليلة مظلمة ومعهما مثل املصباحني بني أيديهما، فلما افرتقا صار مع كل واحد منهما واحد 

 .(1)حىت أتى أهله

ليس من منهج اإلسالم التعويل على الكرامات، وجعلها شرطاً لإلميان؛ فقد ولكن ينبغي أن يعلم أنه 
:  -تعاىل  -لى اهلل عليه وسلم آيات خارقة، فقال عاب اهلل على املشركني ملا طلبوا من النيب ص

 ُقلْ  ، إىل قوله تعاىل : }(23اإلسراء : ){  يَ ْنُبوًعا اأْلَْرضِ  ِمنَ  لََنا تَ ْفُجرَ  َحىتَّ  َلكَ  نُ ْاِمنَ  َلنْ  }َوقَاُلوا
فقد كانت معجزاته صلى اهلل عليه وسلم  (23اإلسراء : ){  َرُسواًل  َبَشرًا ِإالَّ  ُكْنتُ  َهلْ  َريبِّ  ُسْبَحانَ 

 معتمدة على احلجة والربهان، وأجلُّها القرآن الكرمي أعظم معجزة أعطيت لنيب، وهي أنفع املعجزات .

ولذا كانت حياته صلى اهلل عليه وسلم جتري موافقة للمألوف جرياً على العادة مع كونه أعظم اخللق 
. وهذه خاصية الدين  يأخذ باألسباب كما فعل يوم اهلجرة؛ فكان -صلى اهلل عليه وسلم-وأشرفهم 

واملنهج الذي يصلح للبقاء، خالفاً ملا يظنه كثري من الناس من أن األولياء جيب أن يتصرفوا يف هذا 
 . (2)الكون ويُ ْعَطوا مفاتيحه !

 

 

  

                                                           

 (316حديث رقم )رواه البخاري، (  5
 441-4/444 ط: دار بن القيم ،محمد أحمد لوحانظر تقديس األشخاص،( انظر:  4
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 ضوابط الكرامة :

 وللكرامة ضوابط ذكرها اهل العلم منها:

الكرامة على ترك شيء من الواجبات، أو فعل شيء من احملرمات، أو التزام شيء أوالً : أن ال تشتمل 
من العبادات مل يرد فيه نص شرعي؛ وذلك ألن الويل إمنا نال الكرامة بطاعته وإميانه؛ فال ميكن حبال 

؛   خببيث أن تكون تلك الكرامة سبباً لرتكه شيئاً مما ناهلا به، مث إن احملرَّم خبيث، واهلل ال يكرم عبده
 -كما أن من دالئل الوالية الوقوف عند النصوص الشرعية فال يكون ولياً هلل من أحدث يف دين اهلل 

 ما ليس منه . -تعاىل 

قد لبَّس إبليس على قوم من املتأخرين فوضعوا حكايات يف كرامات "رمحه اهلل :  -قال ابن اجلوزي 
مث ساق قصة تُروى عن " واحلق ال حيتاج لتشييد بباطل  ، أمر القوم -بزعمهم  -ليشيدوا  األولياء ؛

سهل بن عبد اهلل فيها أن أحد األولياء اشرتط عليه أن يرمي ما معه من الزاد حىت يعطيه نور الوالية 
فتكون له خوارق العادات، ففعل، إىل أن قال سهل : فغشيين نور الوالية ! مث علَّق ابن اجلوزي بقوله 

؛ ألن األولياء ال خيالفون الشرع، والشرع "اطَّرِْح ما معك"حكاية موضوعة قوهلم : ويدل على أهنا ": 
 كما أمر بفعل األسباب .  (1")هنى عن إضاعة املال

ومثال ذلك أيضاً : من حتمله اجلن فيحج مع الناس بال إحرام وال مرور مبيقات .. خداعاً من اجلن له 
. 

لشريعة عدم وقوعه، كدعوى لقيا النيب صلى اهلل عليه وسلم ثانياً : أال تشتتمل على ما ُعِلم يف ا
يقظة، وكأن يرى شخصاً على صورة نيب أو ملك أو صاحل يقول له : قد أحبت لك احلرام، وأحللت 

 قال الشاطيب :  لك احلالل، أو أسقطت عنك التكاليف .

                                                           

 ط: دار الكتب العلمية. ،وانظر الكثير من الكرامات الباطلة في جامع كرامات األولياء للنبهاني ،(441: )تلبيس إبليس، ص(  5



98 
 

ن يف ظواهرها كالكرامات، خمالفة اخلوارق للشريعة دليل على بطالهنا يف نفسها، وذلك أهنا قد تكو "
وليس كذلك؛ بل من أعمال الشيطان . كما حُيكى عن عبد القادر اجليالين أنه عطش عطشاً 

شديداً، فإذا سحابة قد أقبلت وأمطرت عليه شبه الرذاذ حىت شرب، مث نودي من سحابة : )يا فالن 
حلت السحابة . وقيل له : . فاضم"اذهب يا لعني"! أنا ربك، وقد أحللت لك احملرمات( فقال له : 

. هذا وأشباهه لو مل يكن الشرع  "قد أحللت لك احملرمات " ِِبَ عرفت أنه إبليس ؟ قال : بقوله : 
  . (1")َحَكماً فيه ملا عرف أهنا شيطانية

فإن أكمل الكرامات ما كان معيناً على  -عز وجل  -ثالثاً : أال يستعني بالكرامة على معصية اهلل 
أما الكرامة والكشف والتأثري إن مل يكن فيه فائدة كاالّطالع على سيئات  -عز وجل  -طاعة اهلل 

، واالجتماع باجلن لغري فائدة، واملشي على املاء مع إمكان العبور  العباد، وركوب السباع لغري حاجة
 .(2)على اجلسر فهذا ال منفعة فيه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، وهو مبنزلة العبث واللعب

.  (3")ونامن مبا جاء من كراماهتم، وصح عن الثقات من رواياهتم" رابعاً : ثبوهتا : قال الطحاوي : 
، ولقلة من يعتمد عليه يف نقل األخبار يف األعصر  وقد يتعسر ذلك كثرياً بعد انقطاع عصر الرواية

 املتأخرة .

،  ة، فال يبقى هلا داللة على النبوةأن الكرامة لو جازت الشتبهت باملعجز أما رد السقا للكرامة بزعم 
 فكالم مردود وذلك ألن أهل السنة فرقوا بني املعجزة والكرامة بفروق كثرية منها:

ال يصلون يف  -األولياء  - األول: الكرامة ال تصل إىل درج   ة م ع ج زات األنبياء، كما أن أصحاهبا
اهتم الكربى اليت ال يظهر مثلها على يد أحد من الفضيلة والثواب درج     ات األنبياء؛ فلألنبياء معجز 

األولياء أو ال ش ي اط ني، وهي من األدلة على صدقهم، فال ميكن أن ختتلط بأحوال غريهم، قال ابن 

                                                           

 . (446-4/441 )الموافقات،(  5
 55/444مجموع الفتاوى، (  4
 4/436شرح الطحاوية، (  4
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 (.1")فال تبلغ كرامات أحد قط إىل مثل معجزات املرسلني": -رمحه اهلل  -تيمية 

التوابع والنوافل، وال يعتمد عليها استقالالً يف ولكن هناك خوارق أقل درجة تسمى صغرى، وهي من 
صدق األنبياء، وهي اليت ي ج وز أن ي ظ هر مثلها على يد األولياء كرامة هلم، وداللة على صدق النيب 

الذي تبعوه؛ فهذه الدرجة من املعجزات اليت حيصل مثلها لإلنس أو اجلن ال  -صلى اهلل عليه وسلم-
 إن اهلل أيد نبوهتم بتلك املعجزات الكربى اليت ال يقدر عليها إنس وال جنتكون وحدها آي  ة للنيب؛ ف

صلى اهلل -قاعدة واضحة للتمييز بني املعجزة والكرامة، يشهد هلا قول النيب  -حبمد اهلل  -وهذه 
 ما من األنبياء نيب إال أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر، وإن م  ا ك  ان ال  ذي": -عليه وسلم

(. واملعىن أن كل نيب أعطي 2)"أوت  ي ت  ه وح  ي   اً أوحاه اهلل إيّل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة
 (.3) آي    ة أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يامن به ألجلها

 .وهبذا يتبني خطأ قول من قال بأن كل ما كان معجزة لنيب جاز أن يكون كرامة لويل

 .: أن املعجزة تقع للنيب مقرتنة بدعوى ال ن ب  وة، وليست كذلك كرامة الويلالثاين

الثالث: أن املعجزات من الدالئل على صدق النيب وت أي  ي د اهلل له، وتأيت حلاجة اخللق وهدايتهم، 
وحتصل لألنبياء وهم عاملون بوقوعها، كما ي  ج ب عليهم إظهارها، خاصة إذا توقف إميان الناس 

 (.4) ها، وال يشرتط كل ذلك يف الكرامةعلي

 

 

  

                                                           
 (.5/534ط: أضواء السلف ) ،( النبوات لشيخ اإلسالم 5
 (.3145حديث رقم)رواه البخاري، (  4
 (.5/534ط: أضواء السلف ) ،النبوات لشيخ اإلسالم ( 4
 ( انظر: كرامات األولياء بين أهل السنة ومخالفيهم عبد اللطيف بن محمد الحسن 3
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 الرابعالباب 

 النبوات

 الفصل األول

 إثبات نبوة النبي صلى اهلل عليه وسلم

ي رى الس  قا أن الطري ق الوحي  د إلثب  ات نب وة الن  يب ص  لى اهلل علي ه وس  لم ه  و املعج زات ، مث ه  و ي  رى أن 
الكرمي ، أما املعج زات احلس ية الثابت ة يف كت اب النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يكن له معجزة إال القرآن 

اهلل ع  ز وج  ل  فيتأوهل  ا وينكره  ا مجل  ة . يق  ول الس  قا يف تقري  ر ذل  ك: "  وإذا أراد اهلل ع  ز وج  ل خماطب  ة 
البش    ر، يص    طفي إنس    اناً م    ن ج    نس البش    ر ويكلم    ه بكالم    ه، وي    أمره أن يبل    غ ه    ذا الك    الم للبش    ر. 

مي   ز ب   ه عل   ى الن   اس، وه   ذا الش   يء ال   ذي ميي   زه اهلل ب   ه، ال يق   در .........،........، مث ياي   ده مب   ا يت
الناس على األخذ بأسبابه حىت يتميزوا هم أيضاً فيبطلون بتميزهم: ميزة الن يب عل يهم. وه ذا ال ذي ميي ز 

( ، مث يبني أن اهلل مل يعطي الن يب أي 1اهلل به النيب يسمى " املعجزة" وشرائطها .....،.......،.....)
سية فيقول: " ولكن ألن املعجزات املبصرة احلسية مل تكن صارفة للناس عن الكفر، منع اهلل معجزة ح

أن يايد هبا حممداً صلى اهلل عليه وسلم، وأعطي بدهلا " إعجاز القرآن الكرمي " وهذا املع ىن ي دل عل ى 
نَ  ا مَثُ  وَد النَّاقَ  َة ُمْبِص  َرًة َفظََلُم  وا هِبَ  ا  َوَم  ا َمنَ َعنَ  ا َأْن نُ ْرِس  َل بِاآْلَيَ  اِت ِإالَّ َأْن َك  ذََّب هِبَ  اأن آي  ة }  اأْلَوَّلُ  وَن َوَآتَ ي ْ

ألن معناه   ا ي   دل عل   ى  –وه   ي حمكم   ة  –حمكم   ة  ( 32اإلس   راء :){َوَم   ا نُ ْرِس   ُل بِاآْلَيَ   اِت ِإالَّ خَتْوِيًف   ا 
َ ا َوقَاُلوا َلْواَل أُْنزَِل النفي حقيقة، وال وجه معه للمجاز. ومثلها قوله تعاىل : } َعَلْيِه َآيَ اٌت ِم ْن َربِّ ِه قُ ْل ِإمنَّ

َ  ا أَنَ  ا نَ  ِذيٌر ُمبِ  نٌي ) لَ  ى َعلَ  ْيِهْم ِإنَّ يف 33اآْلَيَ  اُت ِعْن  َد اللَّ  ِه َوِإمنَّ ( َأوملَْ َيْكِفِه  ْم أَنَّ  ا أَنْ زَْلنَ  ا َعَلْي  َك اْلِكتَ  اَب يُ ت ْ
(" مث قال: "وقد ورددت آي ات متش اهبة مث ل: 33:31 { )العنكبوتَذِلَك َلَرمْحًَة َوذِْكَرى لَِقْوم  يُ ْاِمُنوَن 

تَ َرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ }  { فإن االنشقاق على احلقيقة : يدل على معجزة مبصرة ، واالنش قاق اق ْ

                                                           

 (.44ودفع الشبهات للسقا ص ) ،(55دار الكليات األزهرية ص ) ،ت السقا،الرازى،( النبوات وما يتعلق بها (5
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عل  ى اجمل  از ي  دل عل  ى وض  وح أم  ر اإلس  الم ونب  وة حمم  د ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ، وض  وحاً كوض  وح ن  ور 
. .....مث ق   ال:" والراس   خون يف العل   م م   ن العلم   اء ي   ردون املتش   ابه إىل احملك   م . القم   ر يف ظ   الم اللي   ل

وحي  ث أن احملك  م ينف  ي املعج  زة احلس  ية ، واملتف  ق م  ع النف  ي ه  و وض  وح  أم  ر اإلس  الم والنب  وة ، يك  ون 
مراد اهلل تعاىل من االنشقاق وض وح أم ر اإلس الم والنب وة وعل ى ذل ك فل يس م ن معج زات حس ية للن يب 

 (.1اهلل عليه وسلم ، وإمنا له القرآن وحدة دليالً على إثبات النبوة)صلى 

ويف هذا املقام يقول شارح وكالم السقا هذا هو ما يقره أهل الكالم من املعتزلة واألشاعرة  وغريهم 
م الطريقة املشهورة عند أهل الكالم والنظر تقرير نبوة األنبياء باملعجزات، لكن كثريًا منه» الطحاوية : 

وال ريب أن املعجزات دليل … ال يعرف نبوة األنبياء إال باملعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة 
صحيح، لكن الدليل غري حمصور يف املعجزات، فإن النبوة إمنا يدعيها أصدق الصادقني، أو أكذب 

وتعرف  الكاذبني، وال يلتبس هذا هبذا إال على أجهل اجلاهلني، بل قرائن أحواهلما تعرب عنهما،
هبما، والتمييز بني الصادق والكاذب له طرق كثرية فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة 

»(2.) 

وإن إثبات النبوة عند أهل السنة واجلماعة أوسع دائرة من جمّرد املعجزات....ولذلك يسّموهنا : 
الحظنا كثرة الكتب اليت اآليات والبينات على صدق مّدعي الرسالة...وميكننا أن نلمس ذلك إذا 

عنيت بدالئل النبوة...ومل تكن تلك الكتب مقتصرة على ذكر املعجزات فحسب...بل هبا جانٌب 
 ....تارخيي ودالئل أخرى سوف نشري هلا الحقا

 وعليه....فما هي الدالئل األخرى اليت تٌثبت النبّوة؟؟؟؟

 : ميكننا أن جنمل ذلك فيما يلي

                                                           

 (.53: 54( السابق ص)  (5
 ( 5/531عقيدة الطحاوية. البن أبي العز: )( شرح ال (4
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 ....عي النبوة وأحوال دعوتهالدليل األول : أحوال مدّ 

هذا الدليل هو جمموع كبري من القرائن اليت جتتمع مع بعضها لتعطينا النظرة الشمولية يف إثبات النبوة 
ملن اّدعاها....فهي إذا قرائن كثرية جدا يستحيل مبجموعها أن تصدر عن دعيٍّ كّذاب.....ومن تلك 

  األمور:

سلوكّياته قبل وبعد اّدعائه للنبّوة : ) ما كان قبل ُيسّمى أوال : حال مّدعي النبّوة وطبائعه و 
 (.إرهاصات

  ثانيا : طبيعة الرسالة : من حيث شرائعها وخصائصها وماهّية أحكامها...والرؤية اليت جاءت هبا 
إضافة    مقاصد الشريعة اإلمجالية كتوحيد اهلل ومعاين العدل وحتقيق املصاحل وغري ذلك من املقاصد

 لّيتها وغري ذلك من األمور.إىل مشو 

ثالثا : املواقف احلياتّية اليت تصدر من مّدعي النبّوة واليت تكون ماشرا على صدقه من كذبه يف دعواه 
ظهور نبوته يف موقفه من حادثة  -صلى اهلل عليه وسلم  -: وأوضح األمثلة لذلك يف سرية النيب 

 وقوله:"قتلهم اإلفك...وحادثة كسوف الشمس...وحادثة غلبة الروم...وحادثة إسالم أحد من أمر ب
 ."ما كان لنيب أن تكون له خائنة األعني

 ...رابعا : انتصار صاحب الدعوى على أعدائه ولو بعد حني

 .خامسا : مشائل مّدعي النبوة وفضائله وأخالقه

حديث هرقل الطويل....وفيه األمارات اليت استدّل هبا على صدق حممد صلى اهلل يدل على ذلك 
م ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها. وسألتك هل قال أنه فيك عليه وسلم فذكرت

أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن ال، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي 
بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه ملك؟ فذكرت أن ال. قلت: فلو كان من آبائه من ملك 
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كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن   قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل
ال. فقد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهلل. وسألتك أشراف الناس اتبعوه 
أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقضون؟ فذكرت 

 يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ أهنم يزيدون. وكذلك أمر اإلميان حىت
فذكرت أن ال. وكذلك اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن ال، 

وكذلك الرسل ال تغدر. وسألتك ِب يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اهلل وال تشركوا به شيًئا، 
كم بالصالة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حًقا فسيملك وينهاكم عن عبادة األوثان، ويأمر 

موضع قدمي هاتني، وقد كنت أعلم أنه خارج، مل أكن أظن أنه منكم، فلو أين أعلم أين أخلص إليه 
  (1)لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه

اتّية وليست وجه الشاهد واضح ملن تأّمل احلديث....فكل ما ذكره هرقل هنا هو جوانب حي
  معجزات أو خوارق عادات

أيضاً على ص دق النب وة ال دليل العقل ي ال ذي ال يس تطيع أح د أن ينك ره ، ويف ذل ك يق ول  ةومن األدل
مجع ين م ع بع ض أه ل الكت اب جمل س خل وة ، أفض ى بينن ا الك الم إىل أن ج  رى اب ن الق يم رمح ه اهلل: " 

ذكر مسبة النصارى لرب العاملني مسبة ما سبه إياه احد م ن البش ر ، فقل ت ل ه : وان تم بإنك اركم نب وة 
س   ببتم ال   رب تع   اىل أعظ   م مس   بة ، ق   ال : كي   ف ذل   ك ؟ قل   ت : ألنك   م  ص   لى اهلل علي   ه وس   لمحمم   د 

ك ظامل ليس برسول صادق ، وانه خرج يستعرض الناس بس يفه فيس تبيح أم واهلم تزعمون أن حممدا مل
ونس ائهم وذري  تهم ، وال يقتص ر عل  ى ذل ك ح  ىت يك ذب عل  ى اهلل  ، ويق ول : اهلل أم  رين هب ذا ،وأباح  ه 
يل، ومل يأمره اهلل ، وال أباح له ذلك ، ويقول : أوح ى إىل ومل ي وح إلي ه ش يء ، وينس خ ش رائع األنبي اء 

عنده ، ويبطل منها ما يشاء ، ويبقى منها ما يشاء ، وينسب ذلك كله إىل اهلل ، ويقتل أولياءه ، من 

                                                           

  ،(4كتاب : كيف كان بدء الوحي رقم : )  ،( رواه البخاري (5
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وأتب  اع رس  له ، ويس  رتق نس  ائهم وذري  تهم فإم  ا أن يك  ون اهلل س  بحانه رائي  ا ل  ذلك كل  ه عامل  ا ب  ه مطلع  ا 
وذل  ك م  ن أق  بح  علي  ه أوال. ف  ان قل  تم : إن ذل  ك بغ  ري علم  ه وإطالع  ه نس  بتموه إىل اجله  ل والغب  اوة ،

السب ، وان كان عاملا به رائيا له مش اهدا مل ا يفعل ه ، فإم ا أن يق در عل ى األخ ذ عل ى ي ده ومنع ه م ن 
ذلك أوال . فإن قلتم : إنه غري قادر على منعه واألخذ على يده ،نسبتموه إىل العجز والضعف ، وان 

 واجلور . قلتم بل هو قادر على منعه ومل يفعل نسبتموه إىل السفه ،والظلم

، ويقض ى حاجات ه ، وال يس أله حاج ة إال   ههذا وهو من حني ظهر إىل أن توفاه ربه جيي ب ، دع وا ت  
قضاها له ، وال يدعو بدعوة إال أجاهبا له ، وال يقوم له عدو إال ظفر به، وال تقوم ل ه راي ة إال نص رها 

ه ، فكان أمره من حني ظه ر إىل أن ت وىف له ، وال لواء إال رفعه ، وال من يناوئه ويعاديه إال برته ووضع
 يزداد على األيام والليايل ظهورا وعل وا ورفعة ، وأمر خمالفي ه ال يزداد إال سفوال واضمحالال  .

التأيي  د ، ويرف  ع ذك  ره غاي  ة وحمبت  ه يف قل  وب اخلل  ق تزي  د عل  ى مم  ر األوق  ات ، ورب  ه تع  اىل ياي  ده ب  أنواع 
دائ  ه وأش  دهم ض  ررا عل  ى الن  اس ،ف  أي ق  دح يف رب الع  املني ، ، ه  ذا  وه  و عن  دكم م  ن أعظ  م أعالرف  ع

 وأي مسبة له وأي طعن فيه أعظم من ذلك . 

في   ه ه   ذه  املقال   ة ب   ل ه   و ن   يب فأخ   ذ  الك   الم  من   ه مأخ   ذاً ظه   ر علي   ه ، وق   ال : ح   اش هلل  أن نق   ول 
 ل دارين .، وكل  من اتبعه  فهو سعيد  وك ل منص ف من ا يق ر ب ذلك ويق ول  أتباع ه س عداء يف اصادق

قل  ت ل  ه : فم  ا مينع  ك م  ن الظف  ر هب  ذه  الس  عادة  فق  ال : وأتب  اع ك  ل ن  يب م  ن األنبي  اء ، ك  ذلك فأتب  اع 
 موسي أيضا سعداء.

ح دم  ه ، ومال  ه ، وحك  م ل  ه قل  ت ل  ه : ف  إذا  أق  ررت ان  ه ن  يب ص  ادق  فق  د كف  ر م  ن  مل يتبع  ه واس  تبا 
ت  ه في  ه ،مل يك  ن  نبي  اً فكي  ف يك  ون ، ف  إن ص  دقته يف ه  ذا  وج  ب  علي  ك  إتباع  ه ، وإن  كذببالن  ار

 .أه  (1)أتباعه  سعداء . فلم حير جواباً ، وقال : حدثنا يف غري هذا 

                                                           

 ( ط: دار العاصمة الرياض.441: 444/ 5( الصواعق المرسلة البن القيم )  (5
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َأوملَْ َيُكْن هَلُْم آيًَة َأْن }قال تعاىل : كما   بشارات األنبياء السابقنيومن األدلة أيضاً على صدق النبوة 
َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ْعرُِفونَُه َكَما 127:)الشعراء {يَ ْعَلَمُه ُعَلَماُء َبيِن ِإْسرَائِيَل  (، وقال تعاىل : ))الَِّذيَن آتَ ي ْ

ُهْم لََيْكُتُموَن احلَْقَّ َوُهْم يَ ْعَلُموَن (( )البقرة  .(148: يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهْم َوِإنَّ َفرِيًقا ِمن ْ
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 الفصل الثاني

 اإلسراء والمعراج

واملعراج كان رؤيا منام وانه مل يقع للنيب صلى اهلل عليه وسلم يف اليقظة ، السقا يعتقد أن اإلسراء 
فيقول مدلالً على ذلك: " أن األحاديث النبوية املثبتة لإلسراء تبتدي بعبارات تقول أن اإلسراء كان 

 (،1يف حالة للنيب بني النائم واليقظان ، وأنه رأى فيما يرى النائم)

قال الطحاوي رمحه اهلل يف والذي عليه أهل السنة واجلماعة أن اإلسراء كان يقظة وبالروح واجلسد ، 
عقيدته املشهورة : " واملعراج حق ، وقد أسري بالنيب وعرج بشخصه يف اليقظة إىل السماء ، مث إىل 

لفااد ما رأى ؛ فصلى حيث شاء اهلل من العال ، وأكرمه اهلل مبا شاء وأوحى إليه ما أوحى ، ما كذب ا
 اهلل عليه وسلم يف اآلخرة واألوىل "

  : قال ابن أيب العز احلنفي يف "شرح الطحاوية" رمحه اهلل : " اختلف الناس يف اإلسراء
فقيل : كان اإلسراء بروحه ومل يُ ْفقد جسُده ، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي اهلل عنهما 

. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بني أن يقال كان اإلسراء مناما وبني ، ونقل عن احلسن البصري حنوه 
أن يقال كان بروحه دون جسده ، وبينهما فرق عظيم ، فعائشة ومعاوية رضي اهلل عنهما مل يقوال  
كان مناما ، وإمنا قاال : أسري بروحه ومل يفقد جسده ، وفرق ما بني األمرين أن ما يراه النائم قد 

وبة للمعلوم يف الصورة احملسوسة ، فريى كأنه قد عرج إىل السماء وذهب به إىل يكون أمثاال مضر 
مكة ، وروحه مل تصعد ومل تذهب ؛ وإمنا ملك الرؤيا ضرب له املثال ، فما أرادا أن اإلسراء كان مناما 

ه ، وإمنا أرادا أن الروح ذاهتا أسري هبا ؛ ففارقت اجلسد مث عادت إليه ، وجيعالن هذا من خصائص
 . فإن غريه ال تنال ذات روحه الصعود الكامل إىل السماء إال بعد املوت

وقيل : كان اإلسراء مرتني : مرة يقظة ، ومرة مناما ... ، وكذلك منهم من قال : بل كان مرتني : 

                                                           

 (.34(. وانظر: دفع الشبهات للسقا ص)53:51( النبوات للسقا ص ) (5
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مرة قبل الوحي ومرة بعده ، ومنهم من قال : بل ثالث مرات : مرة قبل الوحي ومرتني بعده ؛ وكلما 
ليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق ، وهذا يفعله ضعفاء أهل احلديث ، وإال فالذي عليه أئمة النقل اشتبه ع

أن اإلسراء كان مرة واحدة مبكة بعد البعثة قبل اهلجرة بسنة ، وقيل بسنة وشهرين ، ذكره ابن عبد 
 ... الرب

حلرام إىل املسجد وكان من حديث اإلسراء أنه أسري جبسده يف اليقظة على الصحيح ، من املسجد ا
األقصى ، راكبا على الرباق صحبة جربائيل عليه السالم ، فنزل هناك وصلى باألنبياء إماما ، وربط 

  . الرباق حبلقه باب املسجد ، وقد قيل : إنه نزل بيت حلم وصلى فيه ، وال يصح عنه ذلك ألبتة
تح له جربائيل ففتح هلما ، فرأى مث عرج به من بيت املقدس تلك الليلة إىل السماء الدنيا ، فاستف

هناك آدم أبا البشر ، فسلم عليه فرحب به ورد عليه السالم وأقر بنبوته ، مث عرج به إىل السماء 
 .الثانية

إىل أن قال رمحه اهلل : " ومما يدل على أن اإلسراء جبسده يف اليقظة قوله تعاىل : ) ُسْبَحاَن الَِّذي 
؛ والعبد عبارة عن جمموع (1)اإلسراء: َن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى ( َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيالً مِ 

اجلسد والروح ، كما أن اإلنسان اسم جملموع اجلسد والروح ؛ هذا هو املعروف عند اإلطالق ، وهو 
د صعود البشر جلاز الصحيح ؛ فيكون اإلسراء هبذا اجملموع ، وال ميتنع ذلك عقال ، ولو جاز استبعا

 .(1)استبعاد نزول املالئكة ؛ وذلك يادي إىل إنكار النبوة وهو كفر

رمحه اهلل : " مث اختلف الناس : هل كان اإلسراء ببدنه عليه السالم وروحه ، أو   (2)وقال ابن كثري
اً ، وال بروحه فقط ؟ على قولني ، فاألكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة ال منام

ينكرون أن يكون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأى قبل ذلك مناماً ، مث رآه بعد يقظة ، ألنه كان 
عليه السالم ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ، والدليل على هذا قوله تعاىل : ) ُسْبَحاَن الَِّذي 

                                                           

 (.441:444/ 5شرح عقيدة الطحاوية البن أبي العز ط: مؤسسة الرسالة ) ( (5
 قرية في ولد. فقيه مؤرخ حافظ: الدين عماد الفداء، أبو الدمشقي، ثم البصروي القرشي درع بن ضو بن كثير بن  عمر بن ( ابن كثير: إسماعيل 4

. بدمشق وتوفي. العلم طلب في ورحل هـ 416 سنة دمشق إلى له أخ مع وانتقل ،هـ 443وتوفي سنة 415الشام سنة  بصرى أعمال من
 تفسير القرآن العظيم". ،والنهاية "البداية كتبه من.حياته في تصانيفه الناس تناقل
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ىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَلُه ( ، فالتسبيح إمنا يكون َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيالً ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم إِ 
عند األمور العظام ، فلو كان مناماً مل يكن فيه كبري شيء ، ومل يكن مستعظماً ، وملا بادرت كفار 

لروح قريش إىل تكذبيه ، وملا ارتدت مجاعة ممن كان قد أسلم ، وأيضاً فإن العبد عبارة عن جمموع ا
َنًة واجلسد ، وقال تعاىل : ) َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيالً ( وقال تعاىل : ) َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤيا الَّيِت أََريْ َناَك ِإالَّ ِفت ْ 
لِلنَّاِس ( ، قال ابن عباس : هي رؤيا عني أريها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليلة أسري به ، 

َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما طََغى ( ، والبصر من آالت ) : م ، ، وقال تعاىلوالشجرة امللعونة هي شجرة الزقو 
  . الذات ال الروح

وأيضاً فإنه محل على الرباق ، وهو دابة بيضاء براقة هلا ملعان ، وإمنا يكون هذا للبدن ، ال للروح ألهنا 
 . (1)ال حتتاج يف حركتها إىل مركب تركب عليه ، واهلل أعلم "

وقال الشيخ حافظ احلكمي " ولو كان اإلسراء واملعراج بروحه يف املنام مل تكن معجزة ، وال كان 
لتكذيب قريش هبا وقوهلم : كنا نضرب أكباد اإلبل إىل بيت املقدس ، شهرا ذهابا وشهرا إيابا ، 

عليه وسلم لو   وأصبح فينا إىل آخر تكذيبهم واستهزاءهم به صلى اهلل ةالليلوحممد يزعم أنه أسرى به 
كان ذلك رؤيا مناما مل يستبعدوه ومل يكن لردهم عليه معىن ؛ ألن اإلنسان قد يرى يف منامه ما هو 

أبعد من بيت املقدس وال يكذبه أحد استبعاد لرؤياه ، وإمنا قص عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ك واستعظاما له مع نوع مكابرة وسلم مسرى حقيقة يقظة ال مناما فكذبوه واستهزؤوا به استبعاد لذال

لقلة علمهم بقدرة اهلل عز وجل وأن اهلل يفعل ما يريد وهلذا ملا قالوا للصديق وأخربوه اخلرب قال : إن  
كان قال ذلك لقد صدق . قالوا وتصدقه بذلك ؟ قال : نعم إين ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك 

 (2)يف خرب السماء يأتيه بكرة وعشيا أو كما قال "

وقال احلافظ أبو اخلطاب عمر بن دحية يف كتابه ) التنوير يف مولد السراج املنري ( : " وقد تواترت 
الروايات يف حديث اإلسراء عن عمر بن اخلطاب وعلي وابن مسعود وأيب ذر ومالك بن صعصعة 

                                                           

 (.4/44القاهرة. )  ،دار الشعب ،( ))تفسير القرآن العظيم(( : أبو الفداء إسماعيل بن كثير (5
 (4/5164)حافظ أحمد حكمي ط: دار بن الجوزي الرياض معارج القبول (  (4
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حبة وأيب هريرة وأيب سعيد وابن عباس ، وشداد بن أوس وأيب بن كعب وعبد الرمحن بن قرط وأيب 
وأيب ليلى األنصاريني ، وعبد اهلل بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة ، وأيب أيوب وأيب أمامة ومسرة بن 

جندب وأيب احلمراء ، وصهيب الرومي وأم هاىنء ، وعائشة وأمساء ابنيت أيب بكر الصديق رضي اهلل 
نيد ، وإن مل تكن عنهم أمجعني ، منهم من ساقه بطوله ، ومنهم من اختصره على ما وقع يف املسا

رواية بعضهم على شرط الصحة ، فحديث اإلسراء أمجع عليه املسلمون ، وأعرض عنه الزنادقة 
 .وامللحدون يريدون ليطفئوا نور اهلل بأفواههم واهلل متم نوره ولو كره الكافرون "
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 الفصل الثالث

 سحر لبيد بن األعصم للنبي صلى اهلل عليه وسلم

يقول  السقا عن سحر لبيد بن األعصم للنيب صلى اهلل عليه وسلم : "أن هذا احلديث الذي رواه 
جلوزنا الشك يف  –وما هو بصحيح  –البخاري يبدو عليه أثر صنعة الراوي. ولو سلمنا بصحته 
 القرآن، ولرفعنا الثقة من كالم النيب صلى اهلل عليه وسلم.

قرآن من تأثري السحر عليه يف حال فقدان اتزان العقل. وكيف الحتمال: أن بعض ما نطق به من ال
 (.87{ ) املائدة :َواللَُّه يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ  يصح ذلك؟ واهلل قد حكى عنه ما نصه : }

لكان للشيطان استيالء وحتكم على األبرار  –وما هو بصحيح  –ولو سلمنا بصحة احلديث 
القدوة يف حماسن الفعال غري معصوم من الشيطان. وإذا كان النيب  ولكان النيب وهو -واألشرار معاً ، 

 (.1غري معصوم فكيف ميتنع على الشيطان عوام املسلمني ؟.")

دعوى باطلة ؛ ذلك ألن قصة سحر  -صلى اهلل عليه وسلم -ودعوى بطالن حديث سحر النيب 
سحر »قالت:  -اهلل عنها رضي  -النيب ثابتة يف الصحيحني  فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة 

رجل من بين زريق، يقال له لبيد بن األعصم، حىت كان رسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
أو  -خييل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حىت إذا كان ذات يوم  -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 

أشعرت أن اهلل أفتاين فيما استفتيته فيه؟ وهو عندي، لكنه دعا ودعا، مث قال: يا عائشة،  -ذات ليلة 
أتاين رجالن، فقعد أحدمها عند رأسي، واآلخر عند رجلي، فقال أحدمها لصاحبه: ما وجع الرجل؟ 

، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن األعصم، قال: يف أي شيء؟ قال: يف مشط (2)فقال: مطبوب

                                                           

 وما بعدها بتصرف كبير 61( النبوات للسقا. ص  (5
 .( المطبوب: المسحور (4
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 -يف بئر ذروان، فأتاها رسول اهلل  (،. قال: وأين هو؟ قال:2وجف طلع خنلة ذكر )(،1)ومشاطة 
( ، 3يف ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة احلناء ) -صلى اهلل عليه وسلم 

وكأن رءوس خنلها رءوس الشياطني. قلت: يارسول اهلل أفال استخرجته؟ قال: قد عافاين اهلل، فكرهت 
تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أيب الزناد عن هشام.  «.أن أثري على الناس فيه شرا. فأمر هبا فدفنت

 :( 4«)يف مشط ومشاطة»وقال الليث وابن عيينة عن هشام: 

 -أما دعوى أن حديث السحر حديث آحاد، وال تثبت به عقيدة، وأنه يتعارض مع عصمة الرسول 
زعم باطل؛  -{ ُمَك ِمَن النَّاسِ َواللَُّه يَ ْعصِ الواردة يف القرآن يف قوله تعاىل: } -صلى اهلل عليه وسلم 

ألن هذا احلديث ، معمول به لدى كافة املسلمني؛ فقد وردا يف أصح كتب السنة املتفق على صحتها 
 .بني أهل العلم، وسائر املسلمني يف كل عصر ومصر.

إذن فهذا احلديث متفق عليه، وهو بذلك صحيح ويف أعلى درجات الصحة، لكن من طعن فيه بأن 
هو الراوي الوحيد له، وهو مطعون فيه بأنه مدلس، وقد اشتبه عليه األمر يف رواية هذا هشاما 

احلديث؛ فإنه طعن مردود غري صحيح؛ ألن هشاما هذا وثقه العلماء وقبلوا روايته، وهاك أقوال 
 العلماء فيه:

مت: ثقة، قال ابن سعد والعجلي: كان ثقة، وزاد ابن سعد: ثبت كثري احلديث، حجة، وقال أبو حا
 .إمام يف احلديث

                                                           

 .( المشط: بضم الميم وكسرها، وهو اآللة المعروفة التي يسرح بها شعر الرأس واللحية، والمشاطة: ما سقط من الشعر عند مشطه (5
 هو الغشاء الذي يكون على الطلع، ويطلق على الذكر واألنثى ( جف طلع نخلة ذكر: (4
 ( كأن ماءها نقاعة الحناء: أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء (4
(. صحيح مسلم )بشرح النووي(، كتاب: 1464(، رقم )444/ 51( صحيح البخاري )بشرح فتح الباري(، كتاب: الطب، باب: السحر، ) (3

 (.1111(، رقم )4455/ 4م، باب: السحر، )السال
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وقال  وقال عبد الرمحن بن خراش: كان مالك يرضاه، وكان هشام صدوقا تدخل أخباره يف الصحيح.
 (.1فيه احلافظ ابن حجر العسقالين: "ثقة فقيه")

قال ابن القيم عن هذا احلديث: "هذا احلديث ثابت عند أهل العلم باحلديث، متلقي بالقبول بينهم، 
يف صحته، وقد اعتاص على كثري من أهل الكالم وغريهم، وأنكروه أشد اإلنكار، وقابلوه ال خيتلفون 
 ."بالتكذيب

وقال أيضا: "قد اتفق أصحاب الصحيحني على تصحيح هذا احلديث، ومل يتكلم فيه أحد من أهل 
 احلديث بكلمة واحدة، والوصية مشهورة عند أهل التفسري والسنن واحلديث والتاريخ والفقهاء،

(. مث إن الزعم 2وأيامه من املتكلمني) -صلى اهلل عليه وسلم  -وهاالء أعلم بأحوال رسول اهلل 
بتعارض حديثي سحر لبيد بن األعصم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وسم زينب بنت احلارس 

كثرية   زعم مردود بأدلة -اليهودية له مع ما جاء يف القرآن بشأن عصمة النيب صلى اهلل عليه وسلم 
نقلية وعقلية؛ ذلك ألن تلك احلادثتني ال تنفيان العصمة عنه صلى اهلل عليه وسلم؛ ألهنا واقعة له 

 -وقد شج رأسه  -كالسحر والسم   -على طول حياته الدعوية، وهي ال تعين امتناع وقوع األذى له 
، لكن كانت العصمة له وكسرت رباعيته  وناله املشركون باألذى يف مكة كثريا -صلى اهلل عليه وسلم 

مل ميكن أحدا من قتله، فعصمه من الفتنة، واإلضالل، وإزهاق الروح؛ لذلك  -عز وجل  -يف أنه 
 .بالسحر أو السم كانت ابتالء، وليس نفيا لعصمته -صلى اهلل عليه وسلم  -فإصابته 

ري حول تلك طرفة عني، بل هو لبس أث -صلى اهلل عليه وسلم  -فعصمة اهلل ما ختلت عن حممد 
   :املسألة نتيجة لفهمهم اخلاطئ ملعىن العصمة، وهاك معىن العصمة كما وردت يف كتب املفسرين

{ عدة من اهلل باحلفظ والكالء، واملعىن: واهلل يضمن لك العصمة َواللَُّه يَ ْعِصُمكَ قال الزخمشري: " } 
                                                           

هـ، 5356، 5( تقريب التهذيب، ابن حجر العسقالني، تحقيق: أبي األشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، الرياض، ط (5
 .5144ص

/ 4م، )5116هـ/ 5356، 5بدائع الفوائد، ابن القيم، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرين، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط ( (4
331.) 
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قد شج يف وجهه يوم أحد، من أعدائك، فما عذرك يف مراقبتهم. فإن قلت: أين ضمان العصمة، و 
وكسرت رباعيته صلى اهلل عليه وسلم؟ قلت: املراد أنه يعصمه من القتل، وفيه: أن عليه أن حيتمل كل 

 .("1ما دون النفس يف ذات اهلل، فما أشد تكليف األنبياء عليهم الصالة والسالم)

فإن قيل: أليس قد شج وكسرت { ) حيفظك ومينعك من الناس، َواللَُّه يَ ْعِصُمكَ : }  (2)وقال البغوي
 .("3رباعيته، وأوذي بضروب من األذى؟! قيل: يعصمك من القتل، فال يصلون إىل قتلك)

{ أي: ال تبال يف التبليغ؛ فإن اهلل يعصمك، فليس هلم تسليط َواللَُّه يَ ْعِصُمكَ وقال أبو حيان: "}    
وقال الشعراوي: "قول    .("4ذ وأسر)على قتلك ال مباامرة، وال باغتيال، وال باستيالء عليك بأخ

{ مل يكن املقصود هو منع اجلهاد يف سبيل اهلل، واملعاناة يف َواللَُّه يَ ْعِصُمكَ احلق سبحانه وتعاىل: } 
(. وقد تبني 3سبيل نشر الدعوة، لكن احلق يبني لرسوله أن أحدا غري قادر على أن يأخذ حياتك")

{ أن العصمة خصت بالقتل دون بقية األذى َواللَُّه يَ ْعِصُمكَ } مما سبق من أقوال املفسرين حول آية: 
 .الذي حيدث لصاحب الرسالة، كحادثيت السحر والسم

 قاطبة املسلمون أمجع قد:" – اهلل رمحه – باز بن العزيز عبد الشيخ مساحة أما عصمة التبليغ فقد قال
 من معصومون – وسلم عليه اهلل صلى – حممد والسيما – والسالم الصالة عليهم األنبياء أن على

 َوَما َصاِحُبُكمْ  َضلَّ  َما( 1) َهَوى ِإَذا } َوالنَّْجمِ :  تعاىل قال ، وجل عز اهلل عن يبلغونه فيما اخلطأ
 ) النجم {(3) اْلُقَوى َشِديدُ  َعلََّمهُ ( 4) يُوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ ( 3) اهْلََوى َعنِ  يَ ْنِطقُ  َوَما( 2) َغَوى

                                                           

 (.645،  641/ 5( الكشاف، الزمخشري، الدار العالمية، مصر، ص ) 5
ارِ  البَـْغَداِدي   اأَلصِل، البَـَغِوي   الَقاِسمِ  َأبُو الَعْصِر، ُمْسِندُ  الُمَعمَُّر، الُحجَُّة، اإِلَماُم، الَحاِفُظ،الَعزِْيِز،  َعْبدِ  بنِ  ُمَحمَّدِ  بنُ  اهللِ  َعْبدُ  ( البَـَغِوي : 4  الدَّ

َلةَ  ،َومائـَتَـْينِ  َعْشَرةَ  َأْرَبعَ  ولد َسَنةَ .َوالَموِلدِ   مائََة. اْسَتكَملَ  َوَقدِ  الِفْطِر، يـَْوم َوُدِفنَ  مائَة ، َوَثاَلثِ  َعْشَرةَ  َسْبعَ  َسَنةِ  ِمنْ  الِفْطِر، ومات لَيـْ
 (.41/ 4م)5114هـ 5354، 3( معالم التنزيل، البغوي، تحقيق: محمد عبد اهلل النمر وآخرين، دار طيبة، السعودية، ط 4
 (.444/ 3( البحر المحيط، أبو حيان، ) 3

 (4441/ 6) ص،( تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، أخبار اليوم، مصر (1
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 وتقريراً  وعمالً  قوالً  اهلل عن يبلغ ما كل يف معصوم – وسلم عليه اهلل صلى – حممد فنبينا ،(  1-3:
 . انتهى ( 1)" العلم أهل بني فيه نزاع ال هذا ،

 ، إليهم اهلل أوحاه مما شيئا ينسون فال ، الرسالة حتمل يف معصومون الرسل أن  على األمة اتفقت وقد
 ، ينسى فال يقرئه أن  وسلم عليه اهلل صلى   لرسوله وعال جل اهلل تكفل وقد ، نسخ  قد شيئا إال
 َفاَل  : } َسنُ ْقرُِئكَ  تعاىل قال.  صدره يف القرآن له جيمع بأن له وتكفل إياه ينسيه أن اهلل أراد  شيئاً  إال

 } ِإنَّ :  تعاىل وقال (، 7-8: { )األعلى (7) خَيَْفى َوَما اجلَْْهرَ  يَ ْعَلمُ  ِإنَّهُ  اللَّهُ  َشاءَ  َما ِإالَّ ( 8) تَ ْنَسى
َنا َنا ِإنَّ  مُثَّ ( 10) قُ ْرآنَهُ  فَاتَِّبعْ  قَ رَْأنَاهُ  فَِإَذا( 17) َوقُ ْرآنَهُ  مَجَْعهُ  َعَلي ْ  (12-17: )القيامة {( 12) بَ َيانَهُ  َعَلي ْ

 فيما معصومون أهنم على دلت األنبياء نبوة على الدالة اآليات فان:" اهلل رمحه اإلسالم شيخ قال.
 ينبئه اهلل أن يتضمن وهو النبوة معىن وهذا حقاً  إال خربهم يكون فال وجل عز اهلل عن به خيربون
 . انتهى  (2)" ربه رساالت وتبليغهم اخللق بدعوة مأمور والرسول بالغيب الناس ينبئ وأنه بالغيب

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 (.6/445) باز ابن ( فتاوى 5
 (.4/  54) الفتاوى ( مجموع 4
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 الخامسالباب 

 السمعيات

 الفصل األول

 الشفاعة

الش فاعة العظم ى اخلاص ة ب النيب ص لى اهلل علي ه وس لم ، ل ن تك ون للن اس كاف ة إمن ا ه ي يرى السقا أن 
خاصة بأمة اإلسالم فقط فيق ول: " الش فاعة األوىل : يف فص ل القض اء ب ني الن اس ي وم القيام ة. وامل راد 

 بالناس املسلمون أتباع حممد صلى اهلل عليه وسلم فقط .

اب  ا، ع  ن عيس  ى علي  ه الس  الم أن  ه أثب  ت ه  اتني الش  فاعتني حملم  د وق  د ج  اء يف إجني  ل الق  ديس املعظ  م برن
ص   لى اهلل علي    ه وس   لم ولكن    ه مل يق   ل إهن    ا لك    ل املس   لمني، وإمن    ا ق   ال إهن    ا للمص   طفني األخي    ار م    ن 
املس  لمني. ويف الس  نة النبوي  ة م  ا يواف  ق ه  ذا اإلثب  ات ال  ذي علي  ه اجلمه  ور ص  راحة. ويف الق  رآن الك  رمي 

اًل يثبت الشفاعة يف فصل القضاء لألخيار، وفيه آيات تصرح مبا لبس في ه وال آيات ميكن تأويلها تأوي
 .(1خفاء بأن املذنبني من املسلمني سيخرجون من جهنم بعد مدة فيها")

 (.2ويقول أيضاً: " أن حممداً صلى اهلل عليه وسلم لن يشفع ال هو وال غريه، يف أهل الكتاب")

أم  ا ش  فاعة امل  امنني بعض  هم ل  بعض يف اجلن  ة فيتأوهل  ا الس  قا باللق  اءات والزي  ارات ، ال برفع  ة ال  درجات 
لو فرضنا دخول األب اجلنة، واستحق بعمله الدرج ة األوىل. وفرض نا دخ ول األم واس تحقت فيقول: " 

 ثالثة.بعملها الدرجة الثانية. وفرضنا دخول الولد األول اجلنة واستحق بعمله الدرجة ال

                                                           

 (.1ط: مكتبة اإليمان بالمنصورة ص) ،( الشفاعة بين المسلمين وأهل الكتاب للسقا 5

 (.4( السابق ص ) 4
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وهك   ذا تع   ددت ال   درجات. فكي   ف يش   فع الش   افعون؟ ه   ل سيش   فعون بانتق   ال الزوج   ة واألبن   اء م   ن 
درجاهتم إىل درجة األب، أم سيشفعون بالزيارات واملقابالت واللقاءات خيرب ع ز وج ل: ع ن أن امل امن 

الكل يف اجلنة.  يدخل اجلنة بعمله، وإذا عملت ذريته عمالً صاحلاً؛ فإنه تتبعه يف دخول اجلنة. فيكون
{ أي ه م ُك لُّ اْم رِئ  مبَ ا َكَس َب َرِه نيٌ وتكون الدرجات خمتلفة بسبب أعمال ك ل م نهم. ذل ك قول ه :}

مرهتنون بأعماهلم يف درجاهتم يف اجلنة. وإذا ثبت ارهتاهنم يف درجاهتم؛ يثبت أن الشفاعة هلم ال تكون 
ويف املق ابالت ويف اللق اءات، وم ا ش ابه ذل ك،  باالنتقال من درج ة إىل درج ة، وإمن ا تك ون يف الزي ارات

 مث ينصرف كل منهم إىل درجته وحمل إقامته.

 (.1وهذا هو العدل بعينه")

والذي عليه أهل السنة واجلماعة أن الشفاعة العظمى ثابتة للنيب صلى اهلل عليه وسلم وأهنا يف مجيع 
كتاب والسنة ، ففي البخاري من اخللق لفصل القضاء بني الناس يوم القيامة ، دل على ذلك ال

اهلل عنه قال: أيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم بلحم، فرفع إليه  رضيأيب هريرة حديث 
أنا سّيد النّاس يوم القيامة، وهل تدرون مّم ذلك؟ " الذراع، وكانت تعجبه فنهس منها هنسًة مث قال: 

د واحد يسمعهم الّداعي وينفذهم البصر، وتدنو الّشمس، جيمع اهلل الّناس األّولني واآلخرين يف صعي
فيبلغ الّناس من الغّم والكرب ما ال يطيقون وال حيتملون، فيقول الّناس: أال ترون ما قد بلغكم؟ أال 

تنظرون من يشفع لكم إىل رّبكم؟ فيقول بعض الّناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه الّسالم 
بشر، خلقك اهلل بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر املالئكة فسجدوا لك، اشفع فيقولون له: أنت أبوال

لنا إىل رّبك، أال ترى إىل ما حنن فيه؟ أال ترى إىل ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إّن ريّب قد غضب اليوم 
غضًبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنّه قد هناين عن الّشجرة فعصيته، نفسي نفسي 

أّول الّرسل إىل أهل  سي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح. فيأتون نوًحا فيقولون: يا نوح إّنك أنتنف
األرض ، وقد مسّاك اهلل عبًدا شكورًا، اشفع لنا إىل رّبك، أال ترى إىل ما حنن فيه؟ فيقول: إّن ريّب عّز 
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وإنّه قد كانت يل دعوة وجّل قد غضب اليوم غضًبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، 
 دعوهتا على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل إبراهيم.

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نيّب اهلل وخليله من أهل األرض، اشفع لنا إىل رّبك، أال ترى 
مثله، ولن يغضب بعده إىل ما حنن فيه؟ فيقول هلم: إّن ريّب قد غضب اليوم غضًبا مل يغضب قبله 

نفسي نفسي نفسي،  -فذكرهّن أبوحيان يف احلديث -مثله، وإيّن قد كنت كذبت ثالث كذبات
اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول اهلل، فّضلك اهلل 

ه؟ فيقول: إّن ريّب قد غضب برسالته وبكالمه على النّاس، اشفع لنا إىل رّبك، أال ترى إىل ما حنن في
اليوم غضًبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإيّن قد قتلت نفًسا مل أومر بقتلها، نفسي 
نفسي نفسي، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول اهلل 

 املهد صبيًّا" اشفع لنا إىل رّبك أال ترى إىل ما حننوكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، وكّلمت الّناس يف 
ومل -فيه فيقول عيسى إّن ريّب قد غضب اليوم غضًبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله 

نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل حمّمد صّلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم.  -يذكر ذنًبا
حمّمد أنت رسول اهلل وخامت األنبياء، وقد غفر اهلل لك ما تقّدم من ذنبك  فيأتون حمّمًدا، فيقولون: يا

وما تأّخر، اشفع لنا إىل رّبك، أال ترى إىل ما حنن فيه؟ فأنطلق فآيت حتت العرش فأقع ساجًدا لريّب 
ال: عّز وجّل، مثّ يفتح اهلل علّي من حمامده وحسن الثّناء عليه شيًئا مل يفتحه على أحد قبلي، مثّ يق

.  يا حمّمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفْع تشّفْع. فأرفع رأسي فأقول: أّميت يا رّب، أّميت يا ربّ 
فيقال: يا حمّمد أدخل من أّمتك من ال حساب عليهم من الباب األمين من أبواب اجلّنة، وهم شركاء 

صراعني من مصاريع واّلذي نفسي بيده إّن ما بني امل -مث قال-الّناس فيما سوى ذلك من األبواب. 
 (.1")اجلّنة كما بني مّكة ومحري، أو كما بني مّكة وبصرى
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َعَثَك َربَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا ويف قول اهلل عز وجل: } {) َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّْد ِبِه نَاِفَلًة َلَك َعَسى َأْن يَ ب ْ
 (72اإلسراء : 

املقام الذي يقومه صلى اهلل عليه وسلم يوم القيامة قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو 
 للشفاعة للناس، لريحيهم رهبم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم.

عن حذيفة قال: جيمع الناس يف صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حفاة ُعراة كما و 
: "لبيك وسعَديك، واخلري يف يديك، خلقوا قياًما، ال تكلم نفس إال بإذنه، ينادى: يا حممد، فيقول

والشر ليس إليك، واملهدّي من َهَدْيت، وعبدك بني يديك، وبك وإليك، ال منجى وال ملجأ منك 
 .إال إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت". فهذا املقام احملمود الذي ذكره اهلل عز وجل

لقيامة ُجثًا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا إن الناس يصريون يوم اويف البخاري عن ابن عمر قال: " 
فالن اشفع، يا فالن اشفع حىت تنتهي الشفاعة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه اهلل 

 (.2()1")مقاًما حمموًدا

 اِر"ويف ذلك يقول الطحاوي:" َوالشََّفاَعُة الَّيِت ادََّخَرَها هَلُْم َحقٌّ، َكَما ُرِوَي يف اأْلَْخبَ 

أم    ا ق    ول الس    قا أن أن الش    فاعة يف اجلن    ة ال تك    ون باالنتق    ال م    ن درج    ة إىل درج    ة، وإمن    ا تك    ون يف 
 الزيارات ويف املقابالت ويف اللقاءات، وما شابه ذلك، مث ينصرف كل منهم إىل درجته وحمل إقامته.

ُهْم ُذرِّي َّ  تُ ُهْم بِِإميَ  ان  َأحلَْْقنَ  ا هِبِ  ْم َوالَّ  ِذيَن َآَمنُ  وا َوات َّ  فه  ذا ك  الم ي  رده ص  ريح الق  رآن ، ق  ال اهلل تع  اىل: } بَ َع  ت ْ
َناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيء  ُكلُّ اْمرِئ  مبَا َكَسَب َرِهنٌي   .(21الطور : ){ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَما أَلَت ْ
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ذا اتبع تهم خي رب تع اىل ع ن فض له وكرم ه، وامتنان ه ولطف ه خبلق ه وإحس انه: أن امل امنني إقال ابن كث ري: " 
ذري  اهتم يف اإلمي  ان يُلحقه  م بآب  ائهم يف املنزل  ة وإن مل يبلغ  وا عمله  م، لتق  ر أع  ني اآلب  اء باألبن  اء عن  دهم 
يف من  ازهلم، فيجم  ع بي  نهم عل  ى أحس  ن الوج  وه، ب  أن يرف  ع الن  اقص العم  ل، بكام  ل العم  ل، وال ي  نقص 

نَ  اُهْم ِم  ْن ذل  ك م  ن عمل  ه ومنزلت  ه، للتس  اوي بين  ه وب  ني ذاك؛ وهل  ذا ق  ال: } َأحلَْ  ْقنَ  ا هِبِ  ْم ُذرِّي َّ  تَ ُهْم َوَم  ا أَلَت ْ
عن ابن عباس قال: إن اهلل لريفع ذرية املامن يف درجته، وإن ك انوا دون ه  ( . و1")َعَمِلِهْم ِمْن َشْيء  {

ُهْم ُذرِّي َّ   تُ ُهْم بِِإميَ   ان  أَ  حلَْْقنَ   ا هِبِ   ْم ُذرِّي َّ   تَ ُهْم َوَم   ا يف العم   ل، لتق   ر هب   م عين   ه مث ق   رأ: } َوالَّ   ِذيَن آَمنُ   وا َوات َّبَ َع   ت ْ
َناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِم ْن َش ْيء  { رواه اب ن جري ر واب ن أيب ح امت م ن ح ديث س فيان الث وري، ب ه . وك ذا  أَلَت ْ

رواه ابن جرير من حديث شعبة عن عمرو بن ُمرَّة به . ورواه الب زار، ع ن س هل ب ن حب ر  ، ع ن احلس ن 
ن الربي   ع، ع   ن عم   رو ب   ن ُم   رّة، ع   ن س   عيد، ع   ن اب   ن عب   اس مرفوع   ا، ب   ن مح   اد ال   وراق، ع   ن ق   يس ب   

 (.2)فذكره

أم  ا ق   ول الس  قا: " وه   ذا ه  و الع   دل بعين  ه" فك   الم باط  ل ؛ ألن اهلل ع   ز وج  ل ل   و عام  ل اخلل   ق بعدل   ه 
لعذهبم ولو عذهبم لعذهبم وهو غري ظامل هلم ولكن سبقت رمحت ه غض به ، وس بق عف وه عدل ه ، وكت ب  

ن رمحته سبقت غضبه ، ولكن أىن للس قا أن ي امن هب ذا وه و ي رد ك ل األحادي ث ال يت كتاباً هو عنده أ
 تثبت ما قررناه.
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 الفصل الثاني

 الميزان

َوَنَض  ُع اْلَم  َوازِيَن  الس قا ي  اول املي  زان ب احلق والع  دل فيق  ول: " إن اهلل تع اىل ب  ني كيفي  ة احلس اب بقول  ه }
........{اآلي ة ،ووض ع امل وازين .وه و كناي ة ع ن احل ق والع دل .ي دل عل ى الع دل  اْلِقْس َط لِيَ  ْوِم اْلِقَياَم ةِ 

 (.1)التام بني مجيع الناس . والعدل التام ينفى شفاعة الشافعني يف وقت الفصل

َا يُ َوىفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغرْيِ حِ وإمنا محله على هذا التأويل فهمه اخلاطئ لقول اله تعاىل: }  { َساب  ِإمنَّ
فيقول: " وهذا فيه موهم تعارض . وحله: إن الصابرين لن حياسبوا على أهنم كانوا ياثرون غريهم عل ى 

 (.3( مث قال بعد ذلك: أن تفسري بغري حساب أي بغري وضع املوازين)2أنفسهم)

 .كله كفتان حسيتان مشاهدتان، وله لسان كذلحق و أن امليزان ،  والذي عليه أهل السنة واجلماعة 

يق  ررون ه  ذه احلقيق  ة غ  ري ملتفت  ني إىل م  ن تش  مئز قل  وهبم م  ن مساعه  ا، لع  دم قب  ول عق  وهلم هل  ا، وع  دم و 
تفه  م م  ا ورد ع  ن املص  طفى ص  لى اهلل علي  ه وس  لم يف ذل  ك. ذل  ك أن احل  ق ض  الة امل  امن، وم  ا ورد ب  ه 

 .الشرع هو الذى ينبغي أن يقدم على هوى النفس وحكم العقل

 :أقوال هاالء كأمثلة على ثبوت ما ذكرناوسنذكر فيما يلي بعض 

ردًّا على من ينكر امليزان، وياول الوزن بأنه من ضرب املثل، وأن الوزن يراد به العدل و  -قال القرطيب 
للس    نة الثابت    ة يف املي    زان  –وه    ذا جم    از. ول    يس بش    يء، وإن ك    ان ش    ائعاً يف اللغ    ة "ق    ال:  –القض    اء 
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ويعزو القرطيب إىل اب ن ،  كل كفة منها طباق السموات واألرض  احلقيقي، ووصفه بكفتني ولسان، وأن
 (1)"توزن احلسنات والسيئات يف ميزان له كفتان ولسان"عباس أنه قال: 

املي   زان ل   ه لس   ان وكفت   ان، ي   وزن في   ه "و أخ   رج البيهق   ي يف ش   عب اإلمي   ان ع   ن اب   ن عب   اس أن   ه ق   ال: 
ض ع يف كف ة املي زان، فتثق ل عل ى الس يئات؛ احلسنات والسيئات، فياتى باحلسنات يف أحسن ص ورة فتو 

ويق ول  .(2")فتاخذ فتوضع يف اجلنة... وياتى بالس يئات يف أق بح ص ورة فتوض ع يف كف ة املي زان فتخ ف
َفَم ن ثَ ُقلَ ْت َمَوازِينُ ُه َفُأْولَئِ َك ُه ُم اْلُمْفِلُح وَن  }ابن قدامة: )وامليزان له كفتان ولسان، توزن به األعم ال،

  ) 133، 132املامن ون: {)َمَوازِينُ ُه َفُأْولَئِ َك الَّ ِذيَن َخِس ُروا أَنُفَس ُهْم يف َجَه نََّم َخالِ ُدوَن   َوَمْن َخفَّتْ 

(3.). 

فق ال " ويقول أبو احلسن األشعري يف معرض بيانه الختالف الناس يف امليزان ومبيناً رأي أه ل الس نة: 
س  نات ويف األخ  رى الس  يئات، فم  ن رجح  ت أه  ل احل  ق: ل  ه لس  ان وكفت  ان، ت  وزن يف إح  دى كفتي  ه احل

حس  ناته؛ دخ  ل اجلن  ة، وم  ن رجح  ت س  يئاته دخ  ل الن  ار، وم  ن تس  اوت حس  ناته وس  يئاته، تفض  ل اهلل 
 (.4")عليه فأدخله اجلنة

، ويس  تدل عل ى ه ذا م  ن الس نة حب  ديث ص احب البطاق  ة حس يتانن او يثب ت اب ن كث  ري أن للمي زان كفت  
  .  املشهور وغريه من األحاديث
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 ) {َوالْ    َوْزُن يَ ْوَمئِ    ذ  احْلَ    قُّ } قول    ه: "وأخ    رج الط    ربي ع    ن اب    ن ج    ريج ق    ال: ق    ال يل عم    رو ب    ن دين    ار: 
قال: إنا نرى ميزاناً وكفتني، مسعت عبيد بن عمري يقول: جيعل الرجل العظيم الطويل يف  (0األعراف: 

 .(1)  "امليزان، مث ال يقوم جبناح ذباب

أمج   ع أه   ل الس   نة عل   ى اإلمي   ان " نق   ل عن   ه احل   افظ اب   ن حج   ر: كم   ا   –و ق   ال أب   و إس   حاق الزج   اج 
  .(2")بامليزان، و أن أعمال العباد توزن يوم القيامة، و أن امليزان له لسان وكفتان، ومييل باألعمال

فقد دلت اآلث ار عل ى أن ه مي زان حقيق ي ذو كفت ني و لس ان، كم ا ق ال اب ن عب اس، "ويقول السفاريين: 
ح بذلك علماؤنا، واألشعرية وغريهم، وقد بلغت أحاديثه مبل غ الت واتر، وانعق د واحلسن البصري، و صر 

 (.3")إمجاع أهل احلق من املسلمني عليه

َوَنَض ُع اْلَم َوازِيَن }: تع اىل وقد رد اإلمام أمحد على من أنك ر املي زان ب أن اهلل تع اىل: ذك ر املي زان يف قول ه
والن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ذك  ر املي  زان ي  وم القيام  ة، فم  ن رد  (.47ء: األنبي  ا {)اْلِقْس  َط لِيَ   ْوِم اْلِقَياَم  ةِ 

على النيب صلى اهلل عليه وسلم فقد رد على اهلل ع ز وج ل. وق د اس تدل ش يخ اإلس الم عل ى أن املي زان 
املي  زان: ه  و م  ا ي  وزن ب  ه " غ ري الع  دل، وأن  ه مي  زان حقيق  ي ت وزن ب  ه األعم  ال بالكت  اب والس  نة، فق ال:  

َفَمن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه } وهو غري العدل كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة، مثل قوله تعاىل::  األعمال،
، ويف )الص  حيحني( ع  ن الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم أن  ه ق  ال: (0األع  راف:  {)، َوَم  ْن َخفَّ  ْت َمَوازِينُ  ُه 

ن: سبحان اهلل وحبم ده، س بحان كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمح"
ويف  ( .3")هلم   ا يف املي   زان أثق   ل م   ن أح   د" . وق   ال ع   ن س   اقي عب   داهلل ب   ن مس   عود:  (4")اهلل العظ   يم

الرتمذي وغريه حديث البطاقة، وصححه الرتمذي واحلاكم وغريمها يف الرجل الذي ياتى به، فينش ر ل ه 

                                                           
 (.54/451( تفسير الطبري ) 5
 (144/ 54( نقله عنه بن حجر في فتح الباري الطبعة السلفية)  4
 (541/ 4ط: دار المكتب اإلسالمي ) ،( لوامع األنوار للسفارييني 4
 4631ومسلم  6316( رواه البخاري  3

   4411( صححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم  1
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تسعة وتسعون س جاًل، ك ل س جل منه ا م د البص ر، فيوض ع يف كف ة، وي اتى ببطاق ة فيه ا ش هادة أن ال 
 (.2()1")فطاشت السجالت وثقلت البطاقة"إله إال اهلل. قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 وقال هو على شرط الشيخين كما قال الحاكم  541وصححه األلباني في الصحيحة  3411وابن ماجة  4641( رواه الترمذي  5
 (.434( القيامة الكبرى .عمر سليمان األشقر، ط: دار النفائس ص)  4
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 الباب السادس

 القضاء والقدر

 الفصل األول

 الصالح واألصلح

املسألة رأي املعتزلة وهو: وجوب فعل األصلح على اهلل عز وجل ، فيقول: " يقول يرى السقا يف هذه 
 "ومن اجل ذلك أرسل اهلل األنبياء والرسل رمحة بالناس ......"

مث يق  ول معلق  ا عل  ى ذل  ك "يق  ول القاض  ي عب  د اجلب  ار ب  ن أمح  د يف ش  رح األص  ول اخلمس  ة :أن البعث  ة 
( . ويب دو أن ال دليل  1اجب عل ى اهلل تع اىل ملص لحة املكلف ني)لطفا من اهلل بعباده وان إرسال الرسل و 

(،أي أل زم نفس ه وحك ي ع ن م ا 34الرَّمْحََة {)األنعام : نَ ْفِسهِ  َعَلى َربُُّكمْ  عنده هو قوله تعاىل: } َكَتبَ 
أل  زم ب  ه نفس  ه يف كتاب  ه ،فحك   ي املعتزل  ة عن  ه الوج  وب ، بن  اء عل   ى احملك  ي يف الكت  اب ع  ن اهلل  ع   ز 
وج  ل :يقول القاض  ي "ان  ه تع  اىل إذا عل  م أن ص  الحنا يف بعث  ة ش  خص واح  د بعين  ه وج  ب أن يبعث  ه 
بعين ه ،وال يع  دل عن  ه إىل الغ  ري ،وإذا عل  م أن ص  الحنا يف بعث  ة شخص  ني وج  ب علي  ه بعثتهم  ا ال حمال  ة 

 (.2وال جيوز اإلخالل به.............اخل )

اهلل ع   ز وج   ل ، خي   الف م   ا علي   ه أه   ل الس   نة وذل   ك ال   ذي يقول   ه الس   قا بوج   وب فع   ل األص   لح عل   ى 
واجلماعة من أن اهلل ال يوجب عليه شيء أحد من خلق ه ، ب ل ه و ال ذي يوج ب عل ى نفس ه س بحانه 

 وتعاىل ، كما كتب على نفسه الرمحة ، وحرم الظلم على نفسه .

                                                           
 (.4ص) ،دار الكليات األزهرية،ت السقا،الرازى،( النبوات وما يتعلق بها 5
 (.4يتعلق بها ص)( النبوات وما  4
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إلجي اب علي ه عل ى م ن يق ول ب الوجوب عل ى اهلل: "وأم ا ارده  يف معرض –رمحه اهلل  –يقول ابن تيمية 
س   بحانه وتع   اىل والتح   رمي بالقي   اس عل   ى خلق   ه فه   ذا ق   ول القدري   ة، وه   و ق   ول مبت   دع خم   الف لص   حيح 
املنقول، وصريح املعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق ك ل ش يء ورب ه ومليك ه، وأن ه م ا 

أه  ل الس  نة م  ن م  ن ق  ال ش  اء ك  ان وم  ا مل يش  أ مل يك  ن، وأن العب  اد ال يوجب  ون علي  ه ش  يئاً؛ وهل  ذا ك  ان 
بالوجوب قال: إنه كت ب عل ى نفس ه الرمح ة وح رم الظل م عل ى نفس ه، ال أن العب د نفس ه مس تحق عل ى 
اهلل ش  يئاً كم  ا يك  ون للمخل  وق عل  ى املخل  وق. ف  إن اهلل ه  و امل  نعم عل  ى العب  اد بك  ل خ  ري، وه  و اخل  الق 

الص   احل، وم   ن ت   وهم م   ن القدري   ة هل   م، وه   و املرس   ل إل   يهم الرس   ل، وه   و امليس   ر هل   م باإلمي   ان والعم   ل 
واملعتزلة، وحنوهم: أهنم يس تحقون علي ه م ن ج نس م ا يس تحقه األج ري عل ى املس تأجر، فه و جاه ل يف 
ذلك. وإذا كان كذلك مل تكن الوسيلة إليه إال مبا من به من فضله وإحسانه، واحلق الذي لعباده: هو 

ا أوجبه غريه عليه، فإنه سبحانه يتعاىل عن من فضله وإحسانه ليس من باب املعاوضة، وال من باب م
  ( .1)ذلك

بن تيمية يظه ر أن ه ال واج ب عل ى اهلل، فك ل نعم ة م ن اهلل عل ى خلق ه تعت رب  شيخ اإلسالممن كالم و 
م  ن ب  اب التفض  ل ح  ىت م  ا أوجب  ه س  بحانه وتع  اىل عل  ى نفس  ه م  ن ب  اب التفض  ل؛ ألن  ه مل يوجب  ه أح  د 

وإذا بط  ل الوج  وب علي  ه س  بحانه وتع  اىل؛ بط  ل ق  ول املعتزل  ة  علي  ه. وب  ذلك يبط  ل الوج  وب عل  ى اهلل؛
 .بوجوب الصالح واألصلح على اهلل لعباده

 : فيها جاء  (2)واجلبائي األشعري بني وقعت مناظرة وهذه

 عباده؟ يف األصلح أو الصالح رعاية اهلل على أتوجب:  األشعري

                                                           

 (5/351القاهرة ) – المحمدية السنة مطبعة ،الجحيم ابن تيمية أصحاب مخالفة المستقيم الصراط ( اقتضاء 5
 

 بِالَبْصَرِة،:َماتَ .الَبْصِري   الَوهَّابِ  َعْبدِ  بنُ  ُمَحمَّدُ  َعِلي   َأبُو التََّصانِْيِف، َوَصاِحبُ  الُمْعَتزِلَِة، َشْيخُ  ،الَبْصِري   الَوهَّابِ  َعْبدِ  بنُ  ُمَحمَّدُ  َعِلي   أَبُو ( الُجبَّاِئي   4
 .َسَنةً  َوِستـِّْينَ  َثَمانِياً :َوَعاشَ .مائَة   َوَثاَلثِ  َثاَلث   َسَنةَ 

 



126 
 

 . نعم:  علي أبو  

 والثال  ث فاس  قاً، ك  افراً  ك  ان تقياً،والث  اين ب  رّاً  مامن  اً  ك  ان أح  دهم: إخ  وة ثالث  ة يف م  ا تق  ول: األش  عري    
 حاهلم؟ فماتوا،كيف صغرياً  كان

 . السالمة أهل ففي وأّما الصغري الدركات، ففي الكافر وأّما الدرجات، ففي الزاهد أّما: اجلبائي  

 ياذن له؟ هل الزاهد درجات إىل يذهب أن الصغري أراد إن: األشعري  

 ل ك ول يس الكث رية، بس بب طاعات ه ال درجات ه ذه إىل وص ل إمّنا أخاك إنّ : له يقال ألنّه ال،:اجلبائي  
 .  الطاعات تلك

 . الطاعة على أقدرتين أبقيتين وال ما فإّنك ميّن، ليس التقصري: الصغري ذلك قال فإن: األشعري  

 للع   ذاب لعصيت،وص   رت مس   تحقاً  بقي   ت ل   و أنّ   ك أعل   م كن   ت: وع   ال ج   لّ  الب   اري يق   ول: اجلب   ائي     
 .  مصلحتك فراعيت األليم،

 راعي  ت فل  م ح  ايل، علم  ت فق  د حال  ه علم  ت كم  ا إل  ه الع  املني، ي  ا: الك  افر األخ ق  ال ل  و: األش  عري    
 دوين؟ مصلحته

  جمنون إّنك: اجلبائي  

 . (1العقبة) يف الشيخ محار وقف بل ال: األشعري  

قال اب ن الق يم يف مفت اح دار الس عادة: وأيض اً يل زم الق ائلني بوج وب األص لح أن يوجب وا عل ى اهلل أن  و
ميي ت ك ل م ن عل م م ن األطف ال أن ه ل و بل غ لكف ر..... أو أن جيح دوا علم ه س بحانه مب ا س يكون قب ل  

ح د ه ذين كونه، وقد التزمه سلفهم اخلبيث الذين اتفق السلف عل ى تكف ريهم، وال خ الص هل م ع ن أ
                                                           

 بيروت -: إحسان عباس، الناشر : دار صادر  ت، 614رقم الترجمة  464ـ 3/464وفيات األعيان بن خلكان:(  5
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إال ب   التزام م   ذهب أه   ل الس   نة واجلماع   ة م   ن أن أفع   ال اهلل ال ت   دخل حت   ت ش   رائع عق   وهلم  اإلل   زامني
القاص  رة وال تق  اس بأفع  اهلم اخلاس  رة، ب  ل أفعال  ه تع  اىل ال تش  به أفع  ال خلق  ه، وال ص  فاته ص  فاهتم، وال 

  (1)ذاته ذواهتم.. إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصري....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.4/13دار الكتب العلمية ) ،البن القيم( مفتاح دار السعادة  5
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 الفصل الثاني

 دور العقل في التحسين والتقبيح

يرى السقا أن العقل وإن كان قادراً على التميي ز ب ني احلس ن والق بح يف ف رتة م ن ف رتات عم ر اإلنس ان، 
ال يق در عل ى التميي  ز ك ل س  ين حيات ه ، وأن  ا أراه مض طرب يف ه  ذه املس ألة ، فأحيان  اً ينف ي دور العق  ل 

ي  ذكر الق  انون الكل  ى لل  رازي يف تق  دمي العق  ل عل  ى النق  ل مق  راً ل  ه وموافق  اً  موافق  ًة لألش  اعرة ، وأحيان  اً 
 ، فأنا أراه يف هذه املسألة حائراً بني املعتزلة واألشاعرة. (1)للمعتزلة.

يقول السقا: "والعقل وإن كان قادراً على التمييز بني احلسن والقبح يف ف رتة م ن ف رتات عم ر اإلنس ان، 
ك  ل س  ين حيات  ه. ف  إن عق  ل اإلنس  ان وه  و ص  يب خيتل  ف ع  ن عقل  ه وه  و ش  اب ال يق  در عل  ى التميي  ز  

وخيتل  ف ع  ن عقل  ه وه  و كه  ل ال يعل  م م  ن بع  د عل  م ش  يئا، وعق  ل اجمل  رب خيتل  ف ع  ن عق  ل ال  ذي مل 
 . (2)جيرب، وعقل العامل خيتلف عن عقل اجلاهل. وهذا مشاهد ومعروف"

ان بالعق ل ، ولك ن ذل ك ال يس تلزم حكم اً والذي عليه أه ل الس نة واجلماع ة ، أن احلس ن والق بح ي درك
يف فعل العبد ، ب ل يك ون الفع ل ص احلاً الس تحقاق األم ر والنه ي والث واب والعق اب م ن احلك يم ال ذي 

 ال يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه ، أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه.

عل ى ك ل فع ل م ن جه ة العق ل وح ده  فأهل السنة إذاً يفصلون يف املسألة ، فإطالق التحسني والتقبيح
  (3)دون الشرع ، أو نفي أي دور للعقل يف حتسني األفعال أو تقبيحها غري صحيح

َوقَ ْد ثَ بَ َت بِاخلِْطَ اِب َواحلِْْكَم ِة احْلَاِص َلِة ِم ن الشَّ رَاِئِع َثاَلثَ ُة " :ق ال:اب ن تيمي ة  ش يخ اإلس الموهذا صرح 
؛ َأَحُدَها: َأْن َيُكوَن اْلِفْعُل ُمْشَتِماًل َعَلى َمْصَلَحة  َأْو َمْفَس َدة  َولَ ْو ملَْ يَ رِد الشَّ رُْع بِ َذِلكَ  ؛ َكَم ا يَ ْعلَ ُم أَنْ َواع 

                                                           
 (515( انظر: دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى ص) 5
 (.4( النبوات للرازي ـ ت: السقا ص ) 4
 (.411ط: دار الوطن ص ) ،د: عبد الرحمن بن صالح المحمود ،( القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة 4



129 
 

، َوالظُّْل  َم َيْش  َتِمُل َعلَ ى َفَس  اِدِهْم، فَ َه  َذا الن َّ  ْوُع ُه  َو َحَس  ٌن َوقَبِ  يٌح  َأنَّ اْلَع ْدَل ُمْش  َتِمٌل َعلَ  ى َمْص  َلَحِة اْلَع  املَِ
 ِم ْن ُحُص وِل َه َذا َوَقْد يُ ْعَلُم بِاْلَعْقِل َوالشَّرِْع قُ ْبُح َذِلَك؛ اَل أَنَُّه أَثْ َبَت لِْلِفْعِل ِص َفًة ملَْ َتُك ْن؛ َلِك ْن اَل يَ ْل َزمُ 

ْلَق   ائِِلنَي ْبِح َأْن َيُك   وَن فَاِعلُ   ُه ُمَعاقَ بً   ا يف اآْلِخ   َرِة إَذا ملَْ يَ   رِْد َش   رٌْع بِ   َذِلَك، َوَه   َذا ممَّ   ا َغلِ   َط ِفي   ِه ُغ   اَلُة ااْلُق   
َع ْث إلَ ْيِهْم َرُس  واًل بِالتَّْحِس نِي َوالت َّْقبِ يِح؛ فَ ِإن َُّهْم قَ اُلوا؛ إنَّ اْلِعبَ  اَد يُ َع اقَ ُبوَن َعلَ ى أَف َْع اهلِِْم اْلَقِبيَح  ِة َولَ  ْو ملَْ يَ ب ْ

َعَث َرُسواًل{ ِبنَي َحىتَّ نَ ب ْ ؛ قَاَل تَ َعاىَل: }َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ  .( 1)"َوَهَذا ِخاَلُف النَّصِّ

 َوَوَس طٌ  طََرفَ انِ :  أَق ْ َوال   َثاَلثَةِ  َعَلى"  َوالت َّْقِبيحِ  التَّْحِسنيِ  َمْسأََلةِ "  يف  وقال شيخ اإلسالم أيضاً: " النَّاسُ 
 . 

 جَيَْع لُ  َواَل  لَ هُ  اَلزَِم ةً  لِْلِفْع لِ  َذاتِيَّ ةً  ِص َفات   َذِلكَ  َوجَيَْعلُ  َواْلُقْبحِ  بِاحلُْْسنِ :  يَ ُقولُ  َمنْ  قَ ْولُ :  اْلَواِحدُ  الطََّرفُ 
 َض ِعيفٌ  َوُه وَ  - اْلُمْعَتزِلَ ةِ  قَ  ْولُ  فَ َه َذا الصِّ َفاتِ  ِم نْ  ِلَش ْيءِ  َس َبًبا اَل  الصِّ َفاتِ  تِْل كَ  َعنْ  َكاِشًفا إالَّ  الشَّرْعَ 

– 

 َعلَ ى َتْش َتِملْ  ملَْ  اأْلَف َْع الَ  إنَّ :  يَ ُقولُ  َمنْ  قَ ْولُ  فَ ُهوَ "  َوالت َّْقِبيحِ  التَّْحِسنيِ  َمْسأََلةِ "  يف  اآْلَخرُ  الطََّرفُ  َوأَمَّا
 اآْلَخ رِ  ُدونَ  اْلُمَتَم اثَِلنْيِ  بَِأَح دِ  أََم رَ  اْلَق اِدرُ  لْ بَ  ِلأْلَْحَك امِ  ِعلَ لٌ  ِه يَ  ِص َفات   َعلَ ى َواَل  َأْحَك امٌ  ِهيَ  ِصَفات  

رَاَدةِ  ِلَمْح   ضِ   اللَّ   هُ  يَ   ْأُمرَ  َأنْ  جَيُ   وزُ  إنَّ   هُ :  َويَ ُقولُ   ونَ .  َواأْلَْم   رِ  اخْلَْل   قِ  يف  َمْص   َلَحة   لِرَِعايَ   ةِ  َواَل  حِلِْكَم   ةِ  اَل  اإْلِ
َه   ى بِاَللَّ  هِ  بِالشِّ  ْركِ  َه  ى َواْلَف   َواِحشِ  بِ  الظُّْلمِ  يَ  ْأُمرَ  َأنْ  َوجَيُ   وزُ  َوْح  َدهُ  ِعَباَدتِ   هِ  َع  نْ  َويَ ن ْ  َوالت َّْق   َوى الْ  ربِّ  َع   نْ  َويَ ن ْ

 ِعْن َدُهمْ  َمْعُروفً ا نَ ْفِس هِ  يف  اْلَمْع ُروفُ  َولَ ْيسَ  فَ َق طْ  َوِإَض اَفة   ِنْسَبة   جُمَرَّدُ  اأْلَْحَكامُ  هِبَا ُتوَصفُ  الَّيِت  َواأْلَْحَكامُ 
َه  اُهمْ  بِ  اْلَمْعُروفِ  يَ  ْأُمرُُهمْ : }  قَ  الَ  إَذا بَ  لْ .  ِعْن  َدُهمْ  ُمْنَك  رًا نَ ْفِس  هِ  يف  اْلُمْنَك  رُ  َواَل   َوحيُِ  لُّ  اْلُمْنَك  رِ  َع  نِ  َويَ ن ْ
َه   اُهمْ  يَ   ْأُمرُُهمْ  امبَ    يَ   ْأُمرُُهمْ  أَنَّ   هُ  ِعْن   َدُهمْ  َذلِ   كَ  َفَحِقيَق   ةُ {  اخْلََبائِ   ثَ  َعلَ   ْيِهمُ  َوحُيَ   رِّمُ  الطَّيِّبَ   اتِ  هَلُ   مُ   َعمَّ   ا َويَ ن ْ

َهاُهمْ   يف  لَ ْيسَ  َوالتَّْح رميُ  َوالتَّْحِلي لُ  َوالن َّْه يُ  اأْلَْم رُ  بَ لْ  َعلَ ْيِهمْ  حُيَرِّمُ  َما َعَلْيِهمْ  َوحُيَرِّمُ  هَلُمْ  حيُِلُّ  َما هَلُمْ  َوحيُِلُّ  يَ ن ْ
 الطِّبَ اعَ  ُياَلئِ مُ  مبَ ا َذلِ كَ  َع نْ  يُ َعب ِّ رَ  َأنْ  إالَّ  َخِبي ثٌ  َواَل  طَيِّ بٌ  َواَل  ُمْنَكرٌ  َواَل  َمْعُروفٌ  اَل  ِعْنَدُهمْ  اأْلَْمرِ  نَ ْفسِ 
 أَْيًض ا ُه وَ  َوَلَوازُِم هُ  اْلَق ْولُ  فَ َه َذا.  اْلُمْنَك رَ  َوي ُ ْبِغضُ  اْلَمْع ُروفَ  حيُِ بُّ  ال رَّبِّ  َكْونَ  ِعْنَدُهمْ  يَ ْقَتِضي اَل  َوَذِلكَ 
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مْجَ  اعِ  َوالسُّ  نَّةِ  لِْلِكتَ  ابِ  خُمَ  اِلفٌ  َض  ِعيفٌ  قَ   ْولٌ   ؛ الصَّ  رِيحِ  لِْلَمْعُق  ولِ  أَْيًض  ا خُمَاَلَفتِ  هِ  َم  عَ  َواْلُفَقَه  اءِ  السَّ  َلفِ  َوإلِِ
 التَّْسوِيَةِ  َعنْ  هُ نَ ْفسَ  نَ زَّهَ  َكَما{  بِاْلَفْحَشاءِ  يَْأُمرُ  اَل  اللَّهَ  إنَّ : }  فَ َقالَ .  اْلَفْحَشاءِ  َعنْ  نَ ْفَسهُ  نَ زَّهَ  اللَّهَ  فَِإنَّ 
رْيِ  بَ نْيَ   َوَعِملُ وا آَمنُ وا َكالَّ ِذينَ  جَنَْعَلُه مْ  َأنْ  السَّيَِّئاتِ  اْجتَ َرُحوا الَِّذينَ  َحِسبَ  أَمْ : }  تَ َعاىَل  فَ َقالَ  َوالشَّرِّ  اخلَْ

 َم  ا َك  اْلُمْجرِِمنيَ  اْلُمْس  ِلِمنيَ  أَفَ َنْجَع  لُ : }  َوقَ  الَ {  حَيُْكُم  ونَ  َم  ا َس  اءَ  َومَمَ  اتُ ُهمْ  حَمْيَ  اُهمْ  َس  َواءً  الصَّ  احِلَاتِ 
 أَمْ  اأْلَْرضِ  يف  َكاْلُمْفِس ِدينَ  الصَّ احِلَاتِ  َوَعِملُ وا آَمنُ وا الَّ ِذينَ  جَنَْع لُ  أَمْ : }  َوقَ الَ {  حَتُْكُم ونَ  َكْي فَ  َلُكمْ 

 تَ ْفِض  يلِ  َوبَ   نْيَ  َوَه  ُااَلءِ  َه  ُااَلءِ  بَ   نْيَ  التَّْس  وِيَةِ  يف  فَ   ْرقَ  اَل :  النف  اة قَ   ْولِ  َوَعلَ  ى{  َكاْلُفجَّ  ارِ  اْلُمتَِّق  نيَ  جَنَْع  لُ 
 اْلَمْنُص  وصِ  ِخ  اَلفُ  َوَه  َذا اآْلَخ  رِ  َع  نْ  تَ ْنزِيِه  هِ  ِم  نْ  بِ  َأْوىَل  َأَح  ِدمِهَا َع  نْ  تَ ْنزِيُه  هُ  لَ  ْيسَ  بَ ْع  ض   َعلَ  ى بَ ْعِض  ِهمْ 

ْرَس الِ  تَ َعلُّ قُ  َوِعْن َدُهمْ {  رَِس الََتهُ  جَيَْع لُ  َحْيثُ  أَْعَلمُ  اللَّهُ : }  تَ َعاىَل  اللَّهُ  قَالَ  َوَقدْ .  َواْلَمْعُقولِ   بِالرَُّس ولِ  اإْلِ
 اْلُمْس ِلِمنيَ  َومُجُْه ورُ  َواْلُفَقَه اءُ  بَ ْع َدهُ  َواَل  الت ََّعلُّ قِ  قَ ْب لَ  اَل  ِص َفة   ثُ بُ وتَ  َيْس تَ ْلزِمُ  اَل  بِاأْلَف َْع الِ  اخلِْطَابِ  َكتَ َعلُّقِ 
 َوَذِلكَ  َوحَتْرميٌ  إجَيابٌ :  َشْيَئانِ  َفَمَعَنا فَ َوَجَبتْ  اْلَواِجَباتِ  َوَأْوَجبَ  َفُحرَِّمتْ  اْلُمَحرََّماتِ  َحرَّمَ  هُ اللَّ :  يَ ُقوُلونَ 

ُنهُ  مبَا َعِلمَ  َحِكيمٌ  َعِليمٌ  تَ َعاىَل  َواَللَّهُ .  لِْلِفْعلِ  ِصَفةٌ  َوَذِلكَ  َوُحْرَمةٌ  ُوُجوبٌ  َوالثَّاين  َوِخطَابُهُ  اللَّهِ  َكاَلمُ   تَ َتَضمَّ
 اْلِعبَ ادِ  َمَص اِلحِ  ِم نْ  َواْلَمْحظُ ورِ  َواْلَم ْأُمورِ  َوالن َّْه يِ  اأْلَْم رِ  يف  مبَ ا لِِعْلِم هِ  َونَ َه ى فَ َأَمرَ  اْلَمَص اِلحِ  ِم نْ  اأْلَْحَكامُ 

 بِاخلِْطَ ابِ  ثَ بَ تَ  َوقَ دْ .  اخلِْطَ ابِ  بِ ُدونِ  ثَابِتَ ةً  َتُك ونُ  فَ َق دْ  ِصَفُتهُ  َوأَمَّا اْلِفْعلِ  ُحْكمَ  أَثْ َبتَ  َوُهوَ  َوَمَفاِسِدِهمْ 
 َأوْ  َمْص   َلَحة   َعلَ   ى ُمْش   َتِماًل  اْلِفْع   لُ  َيُك   ونَ  َأنْ :  َأَح  ُدَها)  ؛ أَنْ    َواع   َثاَلثَ   ةُ  الشَّ   رَاِئعِ  ِم   نْ  احْلَاِص   َلةِ  َواحلِْْكَم  ةِ 
 َعلَ ى َيْش َتِملُ  َوالظُّْلمَ  اْلَعاملَِ  َمْصَلَحةِ  َعَلى ُمْشَتِملٌ  اْلَعْدلَ  َأنَّ  مُ يَ ْعلَ  َكَما ِبَذِلكَ  الشَّرْعُ  يَرِدْ  ملَْ  َوَلوْ  َمْفَسَدة  

 ملَْ  ِص َفةً  لِْلِفْع لِ  أَثْ بَ تَ  أَنَّ هُ  اَل  َذلِ كَ  قُ ْبحُ  َوالشَّرْعِ  بِاْلَعْقلِ  يُ ْعَلمُ  َوَقدْ  َوقَِبيحٌ  َحَسنٌ  ُهوَ  الن َّْوعُ  فَ َهَذا َفَساِدِهمْ 
 بِ  َذِلكَ  َش  رْعٌ  يَ  رِدْ  ملَْ  إَذا اآْلِخ  َرةِ  يف  ُمَعاقَ بً  ا فَاِعلُ  هُ  َيُك  ونَ  َأنْ  اْلُق  ْبحِ  َه  َذا ُحُص  ولِ  ِم  نْ  يَ ْل  َزمُ  اَل  َلِك  نْ  ؛ َتُك  نْ 
َع  اهلِِمْ  َعلَ  ى يُ َع  اقَ ُبونَ  اْلِعبَ  ادَ  إنَّ  ؛ قَ  اُلوا فَ  ِإن َُّهمْ  ؛ َوالت َّْقبِ  يحِ  بِالتَّْحِس  نيِ  اْلَق  ائِِلنيَ  ُغ  اَلةُ  ِفي  هِ  َغلِ  طَ  ممَّ  ا َوَه  َذا  أَف ْ

َع ثْ  ملَْ  َولَ وْ  اْلَقِبيَحةِ  ِبنيَ  ُكنَّ ا َوَم ا: }  تَ َع اىَل  قَ الَ  ال نَّصِّ  ِخ اَلفُ  َوَه َذا َرُس واًل  إلَ ْيِهمْ  يَ ب ْ َع ثَ  َح ىتَّ  ُمَع ذِّ  نَ ب ْ
{  الرُُّس  لِ  بَ ْع  دَ  ُحجَّ  ةٌ  اللَّ  هِ  لَ  ىعَ  لِلنَّ  اسِ  َيُك  ونَ  لِ  َئالَّ  َوُمْن  ِذرِينَ  ُمَبشِّ  رِينَ  ُرُس  اًل : }  تَ َع  اىَل  َوقَ  الَ {  َرُس  واًل 
َع ثَ  َح  ىتَّ  اْلُق  َرى ُمْهلِ كَ  َربُّ  كَ  َك  انَ  َوَم ا: }  تَ َع  اىَل  َوقَ الَ  لُ  و َرُس واًل  أُمَِّه  ا يف  يَ ب ْ  ُكنَّ  ا َوَم  ا آيَاتِنَ ا َعلَ  ْيِهمْ  يَ ت ْ

 يَ ْأِتُكمْ  َأملَْ  َخَزنَ تُ َه ا َس َأهَلُمْ  فَ  ْوجٌ  ِفيَه ا أُْلِق يَ  ُكلََّم ا: }  تَ َع اىَل  َوقَ الَ {  ظَ اِلُمونَ  َوأَْهُلَها إالَّ  اْلُقَرى ُمْهِلِكي
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بْ َنا َنِذيرٌ  َجاَءنَا َقدْ  بَ َلى قَاُلوا{ }  َنِذيرٌ  {  َكبِ ري   َضاَلل   يف  إالَّ  أَنْ ُتمْ  إنْ  َشْيء   ِمنْ  اللَّهُ  نَ زَّلَ  َما َوقُ ْلَنا َفَكذَّ
 اللَّ هُ  َص لَّى النَّ يبِّ  َع نْ  الصَِّحيَحنْيِ  َويف { .  السَِّعريِ  َأْصَحابِ  يف  ُكنَّا َما نَ ْعِقلُ  َأوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّا َلوْ  َوقَاُلوا} 

 ُمَبشِّ   رِينَ  الرُُّس   لَ  أَْرَس   لَ  َذلِ   كَ  َأْج   لِ  ِم   نْ  اللَّ   هِ  ِم   نْ  اْلُع   ْذرُ  إلَْي   هِ  َأَح   بَّ  َأَح   دٌ  َم   ا: }  قَ   الَ  أَنَّ   هُ  َوَس   لَّمَ  َعَلْي   هِ 
الَّةُ  النُُّصوصُ وَ {  َوُمْنِذرِينَ   أَْه لِ  ِم نْ  قَ الَ  َم نْ  َعلَ ى تَ  ُردُّ  َكثِ ريَةٌ  الرَِّس اَلةِ  بَ ْع دَ  إالَّ  يُ َعذِّبُ  اَل  اللَّهَ  َأنَّ  َعَلى الدَّ

 َأنَّ :  الثَّ   اين  الن َّ   ْوعُ . )  إلَ   ْيِهمْ  أُْرِس   لَ  َرُس   ول   بِ   ُدونِ  اأْلَْرضِ  يف  يُ َع   ذَّبُونَ  اخْلَْل   قَ  إنَّ :  َوالت َّْقبِ   يحِ  التَّْحِس   نيِ 
 احلُْْس   نِ  ِص   َفةَ  اْلِفْع   لُ  َواْكَتَس   بَ  قَِبيًح   ا َص   ارَ  َش   ْيء   َع   نْ  نَ َه   ى َوِإَذا َحَس   ًنا َص   ارَ  ِبَش   ْيءِ  أََم   رَ  إَذا الشَّ   ارِعَ 
 أَمْ  يُِطيُع   هُ  َه   لْ  اْلَعْب   دَ  لَِيْم   َتِحنَ  ِبَش   ْيءِ  الشَّ   ارِعُ  يَ   ْأُمرَ  َأنْ :  الثَّالِ   ثُ  الن َّ   ْوعُ )  وَ .  الشَّ   ارِعِ  خِبِطَ   ابِ  َواْلُق   ْبحِ 
 َحَص لَ  لِْلَجبِ نيِ  َوتَ لَّ هُ  َأْس َلَما فَ َلمَّ ا اْبنِ هِ  بِ َذْبحِ  إبْ  رَاِهيمَ  أََم رَ  َكَم ا بِ هِ  اْلَم ْأُمورِ  ِفْع لَ  اْلُمرَادُ  َيُكونُ  َواَل  يَ ْعِصيهِ 

 َس   َأهَلُمْ  َم   نْ  إلَ   ْيِهمْ  اللَّ   هُ  بَ َع   ثَ  َلمَّ   ا َوأَْعَم   ى َوأَق ْ   رَعَ  أَبْ    َرصَ  َح   ِديثُ }  وََك   َذِلكَ  بِال   ذَّْبحِ  فَ َف   َداهُ  اْلَمْقُص   ودُ 
َ ا َمالَ كَ  َعَلْي كَ  أَْمِس كْ :  اْلَملَ كُ  قَ الَ  اأْلَْعَم ى َأَج ابَ  فَ َلمَّا الصََّدَقةَ   َوَس ِخطَ  َعْن كَ  فَ َرِض يَ  ؛ اُبْ تُِلي ُتمْ  فَِإمنَّ

لَ هُ  َواَلَِّذي الن َّْوعُ  َوَهَذا ِبهِ  اْلَمْأُمورِ  نَ ْفسِ  ِمنْ  اَل  اأْلَْمرِ  نَ ْفسِ  ِمنْ  َمْنَشُاَها فَاحلِْْكَمةُ { .  َصاِحبَ ْيكَ  َعَلى  قَ ب ْ
 الشَّ ارِعِ  أَْم رِ  بِ ُدونِ  بِ َذِلكَ  ُمتَِّص فٌ  ُه وَ  ِلَم ا إالَّ  َيُكونُ  اَل  َواْلُقْبحَ  احلُْْسنَ  َأنَّ  َوَزَعَمتْ  ؛ اْلُمْعَتزَِلةُ  يَ ْفَهْمهُ  ملَْ 

يعَ  َأنَّ :  ادََّعْوا َواأْلَْشَعرِيَّةُ   َواَل  الشَّ رْعِ  قَ ْب لَ  اَل  ِصَفةٌ  هَلَا لَْيَستْ  اأْلَف َْعالَ  َوَأنَّ  ااِلْمِتَحانِ  ِقْسمِ  ِمنْ  الشَّرِيَعةِ  مجَِ
 . (1) الصََّوابُ  َوُهوَ  الثَّاَلثَةَ  اأْلَْقَسامَ  َفأَثْ َبُتوا َواجلُْْمُهورُ  احلَُْكَماءُ  َوأَمَّا ؛ بِالشَّرْعِ 

 األمهات يف الوطر هذا قضاء أن والفطر العقول يف املستقر من "فإن:تعاىل اهلل رمحه القيم ابن قال و
 ، فطرة كل يف ، مستهجن عقل كل يف مستقبح واجلدات واخلاالت والعمات واألخوات والبنات

 التحكم جمرد إال بينهما فرق وال األمر نفس يف للمحظور مساوياً  ذلك من املباح يكون أن احملال ومن
 مساوياً  واستفراشها األم نكاح األمر نفس يف يكون وكيف ، عظيم هبتان هذا سبحانك باملشيئة
 . األمر حمض بينهما فرق وإمنا واستفراشها األجنبية لنكاح
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 فرق الشارع وإمنا وحنوها والفاكهة واملاء للخبز مساوياً  والرجيع والبول الدم يكون أن احملال من وكذلك
 والوصية واهلبة بالبيع املال أخذ وكذلك ، األمر نفس يف الكل استواء مع هذا وحرم هذا فأباح بينهما

 هذا وحترمي هذا إباحة يكون حىت واجلناية والسرقة والغصب والغلبة بالقهر ألخذه مساوياً  يكون ال
 . متماثلني بني املفرق والنهي األمر حمض إىل راجعاً 

 كيف ذلك وحنو املأل بني العورة وكشف واللواط كالزنا والفواحش والزور والكذب الظلم وكذلك
 والصيانة والعفة واإلحسان العدل وبني ذلك بني األمر نفس يف قط فرق ال أنه عاقل عقل يسوغ
 . هذا وحترمي هذا بإجياب حيكم الشارع وإمنا ، العورة وسرت

 أهلها وتعظيم الفاسدة للمثاالت ميل ميسها ومل تدخل مل اليت السليمة العقول على عرض لو مما وهذا
 اهلل رّكب وهل ، الضروريات من كثري من ببطالنه وشهادة ، له إنكاراً  أشد لكانت هبم الظن وحسن

وقتل  والظلم والعدل والعفة والفجور والكذب والصدق واإلساءة اإلحسان أن قط عاقل   فطرة يف
 بينهما الفرق وإمنا ، بينهما فرق ال األمر نفس يف سواء وللصنم هلل السجود بل ، وإجناءها النفوس

 بني فرق ال إنه يقول من مبنزلة إال هذا وهل ؟ هذا من أعظم للضروريات جحد وأي ، اجملرد األمر
 الفرق وإمنا األمر نفس يف سواء والكل والفاكهة واملاء واللحم اخلبز وبني والقئ والدم والبول الرجيع

 واحلس للعقل هبت إال هذا وهل الباطل؟ ذلك مدعي وبني الباطل هذا مدعي بني فرق   وأي بالعوائد؟
 . ؟ واحلكمة والشرع والضرورة

 عنه هني ما إال للمنكر وال باألمر، معروفاً  فصار به أمر ما إال عندهم للمعروف معىن ال كان وإذا
 زائد ذلك حاصل وهل( املنكر عن وينهاهم باملعروف يأمرهم)لقوله معىن فأي ، بنهيه منكراً  فصار
 العقالء آحاد عنه ينزه كالم وهذا ؟ عنه ينهاهم عما وينهاهم ، به يأمرهم مبا يأمرهم يقال أن على

 ، العقول تعرفه الذي باملعروف أمرهم أنه على إال اآلية دلت وهل ، العاملني رب كالم عن فضالً 
 يف منكر هو عما وهناهم ، سليم عقل   كل عند نفسه يف معروف هو مبا فأمرهم ؟ الفطر حبسنه وتقر

 عرض إذا مبا أمر كما ، اإلنكار أشد أنكرته السليمة العقول على عرض إذا حبيث والعقول الطباع
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 رسول أنه عرفت ِب سئل وقد األعراب بعض قال كما ، حبسنه وشهد قبول أعظم قبله العقل على
 فهذا ،(به أمر ليته فقال شئ عن هنى وال ، عنه ينهى ليته العقل فقال بشئ أمر ما: ) فقال ؟ اهلل

 . (1)" هاالء من ورسوله ودينه باهلل أعرف األعرايب

 :فمذهب أهل السنة والجماعة يمكننا أن نجمله بالنقاط التاليةوعلى هذا 

إثب  ات حس  ن بع  ض األفع  ال وقبحه  ا بالعق  ل والش  رع، وال يل  زم أن ي  دركها مجيع  ا، ألن منه  ا م  ا ق  د  -
 .و الشرع زاد حسن األفعال احلسنة بالعقل حسنا، وزاد القبيحة قبحا على بعض العقول، خيفي

الثواب على فعل األفعال احلسنة، والعقاب على فعل األفع ال القبيح ة إمن ا ه و م ن قب ل الش ارع، ف ال  -
 .جيب على املكلف شيء قبل ورود الشرع

 

 

 

 

 

  

                                                           

 التحسين مسألة على للكالم( السعادة دار مفتاح) كتابه أكثر تعالى اهلل رحمه القيم ابن خّصص وقد ،(4/1( مفتاح دار السعادة البن القيم )  5
 .الجزاء خير اهلل جزاه المسألة هذه في جداً  مفيد فإنه فراجعه العقليين والتقبيح
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 الباب السابع

 في األسماء واألحكام

 األولالفصل 

 حكم مرتكب الكبيرة

يرى السقا أن مرتكب الكبرية ال يغفر له إال إذا تاب منها ، أما إذا مل يتب فال مغفرة له ، وياول 
اْلِعَقاِب{ بقوله: " وظلمهم  َلَشِديدُ  َربَّكَ  َوِإنَّ  ظُْلِمِهمْ  َعَلى لِلنَّاسِ  َمْغِفَرة   َلُذو َربَّكَ  قوله تعاىل: } َوِإنَّ 

َهْونَ  َما َكَبائِرَ  جَتَْتِنُبوا " السيئات املكفرة جملتنب الكبائر يف قوله تعاىل: }ِإنْ  ألنفسهم إما  ُنَكفِّرْ  َعْنهُ  تُ ن ْ
 (.1َسيَِّئاِتُكْم{ ، أو الكبائر بشرط التوبة ، أو أراد باملغفرة السرت واإلمهال) َعْنُكمْ 

 يَ ْقُتلْ  َوَمنْ  فيقول: " وقوله تعاىل: } مث هو يصر أن القاتل إن مات بال توبة فهو خالد خملد يف النار
ًدا ُمْاِمًنا َعِظيًما{ يفيد أن قاتل  َعَذابًا َلهُ  َوأََعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمتَ َعمِّ

العموم ، وسبب استحقاق  املامن متعمداً خملد يف النار سواء كان مسلماً أو كافراً ألن " من " تفيد
املسلم اخللود بالقتل العمد أنه كفر  ببعض اآليات وآمن بالبعض" إىل أن يقول: " وإذا تاب املسلم 

 يقبل اهلل توبته كما يقبل اإلسالم من الكافر إذا اسلم .

 وإذا مات املسلم القاتل بدون توبة فهو خالد يف النار. 

 (.2يغفر ما دون الشرك ملن يشاء توبة")يقول: " وآية املشيئة تفيد أن اهلل 

وكالم السقا هذا خيالف ما عليه إمجاع أهل السنة واجلماعة من أن مرتكب الكبرية ولو كان قاتالً إذا 
 مل يتب منها فهو يف مشيئة اهلل إن شاء عذبة وإن شاء عفا عنه.

                                                           

 (.544ص ) 5144للسقا دار الفكر العربي ( ال نسخ في القرآن الكريم  5
 (541: 543( السابق ص )  4
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يقول اإلمام الطحاوى : وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله وال نقول ال يضر مع 
 (1)اإلميان ذنب ملن عمله 

" أعلم أن مذهب أهل احلق : أنه ال يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ، وال يكفر  (2)وقال النووي 
رة حكم بردته وكفره ، إال أن يكون أهل األهواء والبدع وأن من جحد ما يعلم من دين اإلسالم ضرو 

قريب عهد باإلسالم ، أو نشا ببادية بعيدة وحنوه ممن خيفى عليه فيعرف ذلك ، فإن استمر حكم 
يعلم حترميها  اليتبكفره ، وكذا حكم من استحل الزنا أو اخلمر أو القتل أو غري ذلك من احملرمات 

 .(3)ضرورة

فيها إثبات احلد على مرتكب بعض الكبائر كحد السرقة  ولقد وردت نصوص كثرية بالكتاب والسنة
، وحد الزنا وحد شرب اخلمر ، وحد القذف والشارب ال يقتلون ، بل تقام عليهم احلدود ، ولو  

معرض  يف، قال أبو عبيد القاسم بن سالم :  (4)كانوا يكفرون لوجب عليهم حد الردة وهو القتل
السارق بقطع  يفتبارك وتعاىل يكذب مقالتهم وذلك انه حكم  الرد على اخلوارج " مث قد وجدنا اهلل

اليد وىف الزاين والقاذف باجللد ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان احلكم على هاالء إال بالقتل 
أفال ال ترى أهنم لو كانوا كفارا  (5)ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال : " من بدل دينه فاقتلوه "

 ِلَولِيِّهِ  َجَعْلَنا } فَ َقدْ القطع واجللد وكذلك قول اهلل يف من قتل مظلوما  ملا كانت عقوبتهم
 .(6)يه ولزمه القتل د كان للويل عفو وال أخذ فلو كان كفراً ما( 33ُسْلطَانًا{)اإلسراء: 

                                                           

  أبي العزن العقيدة الطحاوية مع شرحها الب(  5
 مولده. والحديث بالفقه عالمة: الدين محيي زكريا، أبو الشافعي، النووي، الحوراني، الحزامي حسن بن مري بن شرف بن ( النووي: يحيى 4

 .هـ 646 وتوفي سنة 645نسبته سنة  واليها( بسورية حوران، قرى من) نوا في ووفاته

 (5/511 بيروت) – العربي التراث إحياء ط: دار ،النوويمسلم بشرح (  4
 
 464شرح الطحاوية البن العز ص (  3
 
 ( من حديث بن عباس  5/444وأحمد )  والنسائي وأبو داود( كتاب الحدود  5314( كتاب  والترمذى ) 3/41رواه البخارى )  ( 1
 44ص  ط: المكتب اإلسالمي ،ت: األلبانياإليمان آلبي عبيد القاسم بن سالم (  6
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:" وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب اخلمر والزاين والقاذف والسارق مل يكن شيخ اإلسالم قال 
صلي اهلل عليه وسلم جيعلهم مرتدين جيب قتلهم بل القرآن والقتل املتواتر عنه يبني أن هاالء هلم  نيبال

 نعقوبات غري عقوبة املرتد عن اإلسالم كما ذكر اهلل تعايل يف القرآ

جلد القاذف والزاين وقطع يد السارق وهذا متواتر عن الين صلي اهلل عليه وسلم ولو كانوا مرتدين 
 كثرية من ذلك   والسنة( واألدلة علي هذا األصل من الكتاب 1لقتلهم" )

َتتَ ُلوا اْلُمْاِمِننيَ  ِمنَ  طَائَِفَتانِ  } َوِإنْ  : يقول اهلل تعايل نَ ُهَما َفَأْصِلُحوا اق ْ  َعَلى ِإْحَدامُهَا بَ َغتْ  فَِإنْ  بَ ي ْ
نَ ُهَما َفَأْصِلُحوا فَاَءتْ  فَِإنْ  هِ اللَّ  أَْمرِ  ِإىَل  َتِفيءَ  َحىتَّ  تَ ْبِغي الَّيِت  فَ َقاتُِلوا اأْلُْخَرى  اللَّهَ  ِإنَّ  َوأَْقِسطُوا بِاْلَعْدلِ  بَ ي ْ

فالبغي ذنب عظيم وعم ذلك مسي اهلل البغاة مامنني ، ( 2 آية: سورة احلجرات ) { اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِبُّ 
َامما يدل علي أنة ال خيرجهم البغي من اإلسالم كما أثبت اهلل بني اجلميع التآخي ، فقال   } ِإمنَّ

قال  (13 آية:ت سورة احلجرا) تُ ْرمَحُوَن { َلَعلَُّكمْ  اللَّهَ  َوات َُّقوا َأَخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  َفَأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْاِمُنونَ 
َتتَ ُلوا اْلُمْاِمِننيَ  ِمنَ  طَائَِفَتانِ  } َوِإنْ البخاري " باب  نَ ُهَما{  َفَأْصِلُحوا اق ْ فسماهم مامنني قال ابن  بَ ي ْ

امن إذا ارتكب معصية ال يكفر بأن اهلل تعايل أبقي اسم الف .. علي أن املحجر : واستدل امل
 املامن" 

 فَ َقدِ  بِاللَّهِ  ُيْشرِكْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويَ ْغِفرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  َأنْ  يَ ْغِفرُ  اَل  اللَّهَ  } ِإنَّ يقول اهلل تعايل 
قال البخاري :" باب املعاصي من أمر اجلاهلية ، وال ( 40 آية:سورة النساء  َعِظيًما {) ِإمْثًا اف ْتَ َرى

فيك جاهلية  "   إنك أمرؤ "يكفر صاحبها بارتكاهبا إال الشرك لقول النيب صلي اهلل علية وسلم : 
قال ابن حجر :" وحمصل ( 2{.) َذِلكَ  ُدونَ  َما َويَ ْغِفرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  َأنْ  يَ ْغِفرُ  اَل  اللَّهَ  : } ِإنَّ قوله تعايل 

كفر اجلحد ، أراد أن  لرتمجة أنه ملا قدم أن املعاصي يطلق عليها الكفر جمازا علي إرادة كفر النعمة الا

                                                           

 
 4/444مجموع الفتاوي (  5
 (.5/41) ط: دار المعرفة  بيروت فتح الباري(  4
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يبني أنه كفر ال خيرج من امللة ، خالفاً للخوارج الذين يكفرون بالذنوب ، ونص القرآن يرد عليهم ، 
 ما دون الكفر حتت إمكان املغفرة ، ريفص َيَشاُء{  َذِلَك ِلَمنْ  ُدونَ  َما } َويَ ْغِفرُ وهو قوله تعايل " 

واملراد بالشرك يف هذه اآلية الكفر ألن من جحد نبوة حممد صلي اهلل علية وسلم مثال كان كافراً ، 
 (.1)ولو مل جيعل مع اهلل إهلا آخر واملغفرة منتفية عنه بال خالف 

فرق يف حقه بني الشرك  : " ال جيوز أن حيمل هذا علي التائب ، فإن التائب ال تيميةقال شيخ ابن  
 اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َرمْحَةِ  ِمنْ  تَ ْقَنطُوا اَل  أَنْ ُفِسِهمْ  َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَا } ُقلْ وغريه كما قال سبحانه " 

يًعا الذُّنُوبَ  يَ ْغِفرُ  " فهنا عم وأطلق ألن املراد به  (33 آية:سورة الزمر { ) الرَِّحيمُ  ورُ اْلَغفُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  مجَِ
 (.2" )التائب وهناك خص وعلق 

ر رضي اهلل عنه عن النيب صلي اهلل عليه وسلم أنه قال " أتاين جربيل عليه السالم ذحديث أيب ويف 
وإن سرق قال : وإن  زىنفبشرين أنه من مات من أمتك ال يشرك باهلل شيئا دخل اجلنة قلت : وإن 

 وإن سرق "  زىن

أصحاب الكبائر  نوإن زين وإن سرقه فهو حجة ملذهب أهل السنة أ –قال النووي " وأما قوله     
 .(3)ال يقطع  هلم  بالنار وأهنم إن دخلوها أخرجوا منها وختم هلم باخللود يف اجلنة "

بادة بن الصامت قال : كنا عند رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم يف جملس فقال " تبايعوين ع وعن
يف فمن و علي أال تشركوا باهلل شيئا ، وال تزنوا وال تسرقوا وال تقتلوا النفس اليت حرم اهلل إال باحلق 

شيئا من منكم فأجره علي اهلل ، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ، ومن أصاب 
 .اهلل عليه ، فأمره إيل اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه "  فسرتهذلك 

                                                           
 5/41فتح الباري (  5
 4/343 ىالفتاو ( مجموع  4
 والجامع لشعب اإليمان للبيهقي. ،(4/14) -بيروت  – العربي التراث إحياء ط: دار مسلم بشرح النووي( انظر:  4
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قال النووي قوله عليه السالم " من أصاب شيئا من ذلك " املراد به ما سوي الشرك وإال فالشرك      
 ال يغفر 

ذا مات ومل يتب إ رلصاحبها بالنا يقطعله وفيه داللة ملذهب أهل احلق أن املعاصي غري الكفر ال     
 منها بل 

 . (1)هو يف مشيئة اهلل تعايل إن شاء عفي عنه وإن شاء عذبه "    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .للبيهقىوالجامع لشعب اإليمان  ،مسلم بشرح النووي( انظر:  5
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 الفصل الثاني

 المنزلة بين المنزلتين

يقرر السقا أن مرتكب الكبرية ال يطلق عليه مسلم عاص بل يقول هو فاسق موافقة للمعتزلة فيقول: 
ه يقر بوحدانية اهلل ونبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ال حنكم قال أهل السنة: إن مرتكب الكبرية ألن

عليه بالكفر بل نلقبه بلقب: املسلم العاصي. وقالت املعتزلة: نلقبه بلقب الفاسق. وحنن مع املعتزلة 
يف هذا املبدأ" مث يبني أن مرتكب الكبرية يف منزلة بني املنزلتني يف الدنيا أما يف اآلخرة فهو كافر ولكن 

يكون عذابه كعذاب الكافر ، فيقول: " وذهبت املعتزلة إىل ان مرتكب الكبرية يف منزلة بني لن 
املنزلتني . فمرتكبها عند اخلوارج: خملد يف النار ، ويعذب عذاب الكفار . وعند املعتزلة خملد يف النار 

عطاء ، وال يعذب عذاب الكفار" مث يقرر ان هذا املذهب الذي أختاره هو مذهب واصل بن 
فيقول:" وذهب واصل بن عطاء إىل أن صاحب الكبرية : ال يكون مامناً وال كافراً وال منافقاً بل 

يكون: فاسقاً . وهذا املذهب أخذه عن أيب هاشم: عبد اهلل بن حممد بن احلنفية ، وكان من 
 (.1أصحابه")

ومل يستحلها فإنه ال كفر ،  -خال الشرك –والذي يعتقده أهل السنة واجلماعة أن من ارتكب كبرية 
بل يسمى مامناً ناقص اإلميان ، وبعضهم يعرب عن ذلك بقوله: "مامن بإميانه فاسق بكبريته" ومن 

مات مصراً عليها فإنه حتت مشيئة اهلل تعاىل ، إن شاء غفر له ذنبه ابتداًء ، وادخله اجلنة تفضالً منه 
مث خيرجه من النار ، ويدخله اجلنة ؛ ألن النار ال خيلد فيها  سبحانه ، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ،

 موحد .

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيميه: عن أهل السنة واجلماعة :" وهم مع ذلك ال يكفرون أهل القبلة 
مبطلق املعاصي والكبائر ، كما يفعله اخلوارج ، بل األخوة اإلميانية ثابتة مع املعاصي ، وال يسلبون 

                                                           
 (.14: 15( الخوارج والحروريون أحمد السقا " مكتبة الكليات األزهرية ص )  5
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لي اسم اإلميان بالكلية ، وال خيلدونه يف النار ، كما تقول املعتزلة ، بل الفسق يدخل يف الفاسق امل
ويقولون : هو مامن ناقص اإلميان أو مامن  …اسم اإلميان وقد ال يدخل يف اسم اإلميان املطلق 

 (.1)بإميانه فاسق بكبريته ، فال يعطي االسم املطلق ، وال يسلب مطلق االسم 

كره شيخ اإلسالم هو الذي عليه اتفاق أهل السنة واجلماعة ، يقول ابن عبد الرب: " وهذا الذي ذ 
 (.2وقد اتفق أهل السنة واجلماعة على أن أحداً ال خيرجه ذنبه وإن عظم من اإلسالم")

قال أبو عبيد القاسم بن اإلسالم" إن الذي عندنا يف هذا الباب كله أن املعاصي والذنوب ال تزيل 
 . (3)وال توجب كفراً ولكنها إمنا تنفي من اإلميان حقيقته وإخالصه الذي نعت اهلل أهله"إمياناً ، 

األميان أصل وكمال فمن حقق اصل اإلميان استحق أصل وها هنا أمر البد من االنتباه إليه وهو: 
الكفر أكرب وأصغر فمن أيت كفرا أكرب  ااستحق كمال الوعد كذ اإلميانالوعد ومن حقق كمال 

استحق أصل الوعيد وعلي هذا فإنه جيتمع يف اإلنسان  أصغر حق كمال الوعيد ومن أيت كفرا است
  . (4)إميان وكفر أي جيتمع فيه وعد ووعيد فيكون ألقرهبما

ميان وتوحيدا وتقوى إقال بن القيم رمحه اهلل:  "وها هنا أصل آخر وهو أن الرجل قد جيتمع فيه كفرا و 
من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم فيه غريهم من أهل البدع كاخلوارج  وفجور ونفاق وإميان ، وهذا

واملعتزلة والقدرية ومسالة خروج أهل الكبائر من النار وختليدهم فيها مبىن على هذا األصل وقد دل 
عليه القرآن والسنة وامجاع الصحابة ..... إىل أن قال وها هنا اصل آخر وهو أنه ال يلزم قيام شعبة 

اإلميان بالعبد أن يسمى مامنا وإن كان ما قام به إميانا ، وال من قيام شعبه من شعب من شعب 
الكفر أن يسمى كافرا وان كان ما قام به كفرا ، كما أنه ال يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أن 

                                                           
 4/515،514 ( مجموع الفتاوى 5
 (.54/44الطبعة المغربية )( التمهيد البن عبد البر  4
 41اإليمان ص (  4
 (44ص ) ،ط: دار ابن الجوزي القاهرة ،حماد عبدالجليل " ،( انظر: التحذير من الغلو في التكفير 3
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مى يسمى عاملا وال من بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها وال طبيبا ، وال ميتنع ذلك أن تس
 أ. ه   (1)شعبة اإلميان إميانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا"
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 الخاتمة

احلمد اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، وتبلغ الغايات ، وترفع الدرجات ، والصالة والسالم على 
وأزكى التسليم ، املبعوث بأكمل الرساالت ، حممد بن عبد اهلل عليه وعلى آله وصحبه أمت الصالة 

 وبعد:

فقد حاولت يف هذا البحث مجع شتات اآلراء االعتقادية للدكتور أمحد حجازي السقا ، وعرضها 
على ميزان أهل السنة واجلماعة ، وال أدعي فيه الكمال واإلحاطة ، ولكن حسيب أين بذلت فيه 

كر ، وإن أخطأت جهدي ومكنيت ، فإن أصبت فهو من اهلل وفضله وتوفيقه ، فله احلمد والش
 فأستغفر اهلل وأتوب إليه.

 ويمكن إجمال أهم نتائج البحث وتوصياته فيما يلي:

أواًل: يتضح من خالل البحث إعتزالية أمحد حجازي السقا من خالل موافقته للمعتزلة يف كثري من 
 مسائل االعتقاد ، وكذا تصرحية بذلك ومدحه هلم ، وتسميتهم أهل العدل.

لدكتور السقا األشاعرة يف بعض قضايا الصفات ، كقوله بالتفويض ، وتأويله لكثري من ثانًيا : وافق ا
 الصفات ، كاليد والنزول واجمليء واألذن والعني ، والفرح والغضب والرضا واحلياء ، تاويل األشاعرة .

إلسالم ثانياً: يظهر جلياً من خالل البحث عداء السقا الشديد ألهل السنة واجلماعة السيما شيخ ا
بن تيمية ، فهو ينبذهم باحلشوية واجملسمة ويتضح ذلك من خالل كتابه : " اهلل وصفاته يف التوراة 

 واإلجنيل والقرآن".

ثالثاً: ظهر جلياً من خالل البحث إنكار السقا لسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وردها إال ما كان 
 ى درجات الصحة .مفسراً للقرآن ، ورد الصحيح منها ولو كان يف أعل
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رابعاً: ظهر أيضا تعظيم السقا لكتب اليهود والنصارى ، يل جاوز القنطرة يف ذلك فاعتربها من 
احملكم والقرآن من املتشابه ، فهو يرد آيات القرآن للتوراة واإلجنيل فما وافق التوراة واإلجنيل فهو 

 احملكم ، وما خالف التوراة واإلجنيل فهو املتشابه.

ظهر عند السقا بعض التناقض يف بعض املسائل فخلط فيها بني املذهب األشعري واملذهب خامساً: 
 االعتزاىل ، مثل مسألة التحسني والتقبيح العقلي؟

سادساً: ظهر من خالل البحث عداوة السقا الشديدة للصوفية ، وإنكاره عليهم لكنه يف سبيل ذلك 
 أنكر الكرامات إنكاراً تاماً.

قا مسلك أهل الكالم يف تقريره ملسائل االعتقاد ، بل تعداهم يف إعتباره التوراة سابعاً: سلك الس
 واإلجنيل من مصادر االستدالل.

ثامناً: وافق السقا املعتزلة يف القول خبلق القرآن ، والقول بعدم وقوع النسخ يف القرآن ، بل وصرح 
ق القرآن بني أهل السنة بذلك فكتب يف ذلك: ى نسخ يف القرآن الكرمي ، وحقق كتاب : خل

 واملعتزلة.

تاسعاً: اتضح من خالل البحث إنكار السقا للمعجزات احلسية للنيب صلى اهلل عليه وسلم ، وإنكاره 
 لإلسراء واملعراج وقصرة على أنه رؤيا منام.

 وأما التوصيات التي يمكن التأكيد عليها من خالل البحث فتتمثل في اآلتي:

اآلراء االعتقادية للفرق املخالفة ألهل السنة ، مع مقارنتها بالواقع املعاصر ؛  أواًل: التوصية بدراسة
 حىت ال يظن أحد أن هذه الفرق مل يعد هلا وجود يف العامل اإلسالمي.

ثانياً: ضرورة االهتمام بكتب أهل السنة واجلماعة وإظهارها للناس يف طبعات حمققة حتقيقاً جيداً مع 
 عار هذه الكتب حىت تصل إىل اكرب قدر من طالب العلم.جودة الطباعة  ودعم أس
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ثالثاً: ضرورة إعداد جيل من الشباب املسلم متخصصاً يف دراسة الفرق املعاصرة بطريقة أكادميية  ، 
 وتأهيل هاالء الشباب للرد على شبهات املخالفني.

وا من أهل اللطف واحلكمة رابعاً: على الذين حيملون منهج أهل السنة واجلماعة ويدعون إليه أن يكون
واألفق الواسع حبيث يصلون بلطفهم إىل قلوب الناس ويضعون حبكمتهم الشيء يف موضعه ، 

 ويتمكنون بآفقهم الواسعة من مغالبة املاكرين ومترير حيل املنافقني.

خامساً: ضرورة إنشاء مركز لبحوث العقيدة والدراسات اإلسالمية تكون مهمته رصد مجيع ما يكتب 
 ول عقيدتنا من املبتدعة والكافرين ، مع إصدار ردود على الشبهات وترمجتها مبختلف لغات العامل.ح

سادساً: دعم الكتاب والدعاة القادرين على التخصص يف جمال الرد على أصحاب االحنرافات العلنية 
 والعملية ، وتفريغهم لذلك ومحايتهم.

سالم البارزين عن حكم اإلسالم يف العقائد الباطلة سابعاً: احلصول على فتاوى واضحة من علماء اإل
 بشكل واضح وصريح ، ونشرها مبختلف الوسائل.

ثامناً: توسيع جمال املنح الدراسية من بلدان العامل اإلسالمي يف اجلامعات اإلسالمية وتقدمي املعونات 
 هلاالء الطالب الستكمال دراستهم األكادمية.

 املقاربة ، وحسيب أين بذلت جهدي واستفرغت طاقيت ، وأديت ما وأخرياً فلست أزعم الكمال وال
 أرجو وأن يكون معذراً يل عند اهلل يف اخلطأ الذي ال أنفيه عن نفسي و:

 من ذا الذي ما ساء قط           ومن له احلسىن فقط

وله منه فإن يكن من صواب فهو من اهلل ، وإن يكن من خطأ فهو مين ومن الشيطان واهلل وكتابه ورس
 براء ، واهلل عز وجل قد جرت حكمته أنه مل جيعل الكمال لغريه ، فقد:
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 ذهب اهلل بالكمال وأبقي           كل نقص لذلك اإلنسان

 واحلمد اهلل أوالُ وأخراً ، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه واتباعه...
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