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ج

اإلهــــــــداء
إىل من بربمها أمرني ربي وجعلهما باباً لدخويل اجلنة ..إىل:

أمي وأبي
إىل من شاطروني أفراحي وأحزاني ..إىل:

أخواتي وإخواني
إىل من وقفت جبانيب يف رحليت هذه وساندتين ،وهي نصفي الثاني ..إىل:

خالتي نور.
إىل من فتح يل الباب ،وكان سبباً يف تذليل الصعاب ..إىل:

نوري األول
إىل من احتواني برعايته وعنايته ..إىل:

مرشد سلوكي وطبيب روحي
أهدي هذا البحث املتواضع؛ راجية من اهلل تعاىل التوفيق والقبول والسداد.

الباحثة :نورا مب ــارك ساملني اجلوهي.

د

الشـــكـر
قال تعالى{ :ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ} [سورة إبراهيم.]7:
هللا م ْن َل َي ْش ُك ُر َّ
اس))(.)1
الن َ
وقال رسول هللا َ (( :ل َي ْش ُك ُر َ َ
أتوجه بالشكر الجزيل هلل تعالى ،فأحمده حمد الشاكرين أولا وآخ ار.
ثم أتوجه بالشككر إلكى جامعك األنكدل
رئي

للعلكو والتقنيك  ،ممثلك بالبرفسكور أحمكد محمكد برقعكان،

الجامع .
والشكر والتقدير للدكتور علي بن حسن مثنى ،المشرف على هذا البحث.
وأتقد بخالص الشكر والتقدير لألساتذة أعضاء لجن المناقش :
أ . .د مطيع بن محمد شبالة ،جامع األندل

داخليا.
مناقشا
–
ا
ا

خارجيا.
مناقشا
أ . .د محمد بن أحمد المطري ،جامع البيضاء –
ا
ا
اللك كذين تفض ككا بالموافقك ك عل ككى مناقشك ك ه ككذه الرس ككال ؛ إلب ككداء اإلرش ككادا

التك ك تث ككر البح ككث،

وتكسبه متان ورصان .
ثككم أتوجككه بالشكككر لكككل مككن نفعن ك بعلمككه وتوجيهككه ،لكككل مككن أجككا
أمدن بالمعلوما
بعد هللا تعالى.

علككى تسككاتلت  ،لكككل مككن

والمراجع ،لكل من أزجى ل نصكحا ،أو مشكورة؛ إذ إنهكم أصكحا

فضكل علك مكن

الباحثة :نورا مب ــارك ساملني اجلوهي.

( )1مسند أمحد ،عن أيب هريرة ،برقم.)933/19( ،)8397( :

ه

ملخص البحث
الحمد هلل ،والصاة والسا على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد :فهذا ملخص للرسال وهو كما يل :
موضوع الرسالة:
هككذه رسككال علمي ك مقدم ك لنيككل درج ك الماجسككتير ف ك العقيككدة ،بعن كوان (المعرف ك اليقيني ك وأثرهككا
على العقيدة اإلسامي «دراس عقدي مقارن بين أهل السن وأهل التصوف»).
هدف الرسالة:
تهدف هذه الدراس إلى :إبراز أثر المعرف اليقينيك علكى أرككان العقيكدة اإلسكامي  ،وأضك

إلكى

ذلك :بيان حقيق التصوف ،ونظرته المتفردة للمعرف .
مكونات الرسالة:
تتكون هذه الرسال من :مقدم  ،وتمهيد ،وثاث فصول ،وخاتم .
أما المقدمة ،ففيها :أسبا

اختيار هذا الموضوع ،وأهميته ،وأهدافه ،وغيرها.

وأمااا التمهيااد ،فقككد احتككو علككى ثاث ك مباحككث ،أمككا األول ،ففيككه :بيككان مفهككو المعرف ك والعلككم
والفككر بينهمككا ،وأمككا المبحككث الثككان  ،ففيككه :بيككان مفهككو العقيككدة واليقككين ،ودرجككا

اليقككين ،والمبحككث

الثالث جاء فيه :التعريف بالسن والجماع  ،والصوفي .
وأمااا الفص ا األول ،فقككد احتككو علككى بيككان مصككادر المعرف ك اليقيني ك  ،وطككر حصككول المعرف ك
اليقيني  ،وثمار المعرف اليقيني عند أهل السن  ،وأهل التصوف.
وأماا الفصا الثااني ،فقككد احتكو علكى المعرفك اليقينيك بالتوحيككد وأثرهكا ،عنكد أهككل السكن  ،وأهككل
التصوف.
والفصااا الثالااا  ،احتككو علككى المعرف ك اليقيني ك بأركككان العقيككدة :المائك ك  ،والكت ك

السككماوي ،

والرسككل عل ككيهم الس ككا  ،والي ككو اآلخ ككر ،والقض ككاء والق ككدر ،م ككع بي ككان م ككواطن التف ككا والخ ككتاف ب ككين
الفريقين ،وأثر ذلك على العقيدة السامي .
و

وأما الخاتمة ،فقد اشتملت على النتائج الت توصلت إليها ف البحث ،وأهمها:
 -1مصطلح أهل السن والجماع مصطلح ُعرف  ،لم يرد ف
المطهرة ،ول يترت

القرآن الكريم ،ول ف

السن

عليه أ حكم شرع .

 -2مسمى أهل السن والجماع مسمى عا  ،يدخل تحته جميع الفر الت

أثبتت خاف

الخلفاء الراشدين.
 -3أهل التصوف هم من أهل السن والجماع من حيث المصطلح العا .
 -4مر الصوفي بمراحل كثيرة ،مما كان له األثر ف دخول أفكار مخالف لما كان عليه
التصوف األول ،فصوفي القرن الثان
والتقش  ،وأصحا

هم الصوفي الحقيقي أهل الطاعا  ،والزهد،

القرن الثالث هم أصحا

وصوفي القرن الخام

المظاهر المنتسبين إلى التصوف بالشكل،

هم أهل الفلسف واألفكار الدخيل  ،كالحلول والتحاد ووحدة

الوجود.
 -5ظهر مدارس وطر صوفي  ،وكان لها بصم واضح على التصوف ،وبروز الطر
الصوفي المتعددة بالفكر والذكر ،وغير ذلك.
 -6تفرد أهل التصوف بعلم المكاشف "العلم اللدن " ،وتفردوا كذلك بمصادر هذا العلم ،وه :
النب  ،والخضر ،والخواطر ،واإللها  ،الرتيا ،والهوات  ،والفراس  ،والحكم  ،والبصيرة؛ مما
كان له األثر ف وجود أدعي وأذكار مأخوذة عن هذا المصادر.

ز

املقدمة
"الحمد هلل اّلذ

ميَّز ِعصاب السن بأنوار اليقين ،وآثر رهط الحق بالهداي إلى دعائم الدين،

وجنبهم زيغ الزائغين وضال الملحدين ،ووفقهم لاقتداء بسيد المرسلين ،وسددهم للتأس بآل البيت
الطاهرين ،وبصحبه األكرمين ،ويسر لهم اقتفاء آ َثار السل

الصالحين"(.)1

وأشهد أن ل إله إل هللا وحده ل شريك له ،وأشهد أن محمدا  عبده رسوله.
أما بعد :فإن أصد الحديث كتا

هللا ،وخير الهد هد محمد  ،وشر األمور محدثاتها،

وكل محدث بدع  ،وكل بدع ضال  ،وكل ضاله ف النار.
إن اليقين هو :روح أعمال القلو  ،ونور يقذفه هللا تعالى ف

قل

من يصطف

من خلقه،

فيختر به كل الحج  ،وأهل اليقين خصهم هللا سبحانه وتعالى بالهداي والفاح ،فقال تعالى{ :ﱁ
*ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ*ﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱓﱔ*ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ*
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ} [سورة البقرة.]5-1 :
ول سبيل للحصول على اليقين الراسخ إل بالمعرف الصحيح  ،فكلما ازداد

المعرف زاد

العتقاد واستقا  ،وكلما رسخت المعرف أصبحت يقينا ل يمكن إزالته ،فالمعرف اليقيني مع رسوخها
ل يتداخل صاحبها الري

على اإلطا .

وقد جعل هللا تعالى معرفته أصل الدين ،ودعوة المرسلين ،فقال تعالى{ :ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ

ﳝ ﳞ}

[سورة محمد ،]1١ :وقال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ} [سورة األنبياء.]25 :

( )1قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)149 :

ح

فأفضل العلم :العلم باهلل ،وبأسمائه ،وصفاته ،وبأفعاله سبحانه وتعالى ،وكلما كان العبد بربه
أعرف كان إيمانه به أتم وأقو .
وقد من هللا تعالى على خلقه بوسائل المعرف الت

منحهم إياها ،فقال تعالى{ :ﲱ

ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ
ﲾ ﲿ} [سورة النحل.]7٧ :
كما أرشدهم لطر التعرف عليه سبحانه ،فأرسل الرسل ،وأنزل معهم الكت  ،وجعل مخلوقاته
وآياته ف الكون آثا ار ألسمائه وصفاته وأفعاله ،فتجلى لخلقه بها.
وقد تنوع الخلق ف معرفتهم باهلل تعالى ،فهناك من جعل معرف هللا ه  :إدراك وجوده تعالى،
والعلم اليقين بكونه ر هذا الكون ،فكان ل

معرفته :التوحيد ،وهناك من جعل ل

معرفته ه :

المحب والفناء.
ثم إن ما هو حاصل اليو من تنوع وسائل المعرف وملكاتها ،ومراحل الحصول عليها ،هذا
وغيره كان له أثره على المعرف من حيث يقينيتها أو ظنيتها ،فالعتقاد بالخبر ل يعن

أبدا

وبراهين لاعتقاد ليكون يقينا ،والعتقاد يختل

من

التصديق اليقين به ،بل ل بد من استدلل

حيث الصح والخطأ ،فاإلنسان قد يتيقن الباطل ،ويعتقد به ،ويقاتل عليه.
ومن المعلو أن أغل

أمور العتقاد الت تقو على المعرف اليقيني أمور غيبي قائم على

البراهين العقلي والنقلي  ،إل أنه دخل عليها ال أر

والقياس والتقليد ،وكان هذا سب

الختاف

الحاصل ف المعارف اليقيني بين الفر اإلسامي .
ثم إننا نجد أن أهل التصوف هم من خاضوا غمار المعرف  ،وتحدثوا عن مصادرها ،وطر
الحصول عليها ،بل وتفردوا بذكر مصادر ووسائل لم تُذكر عند المذاه
ذلك السلوك اإلسام
لتطهير النف

والقل

التعبد

الداع

من الخبائث والداع

األخر .

للزهد واإلقبال على العبادة ،ذلك السلوك الداع
للذكر ،ذلك السلوك النابع من القرآن الكريم والسن

ط

المطهرة ،ذلك السلوك الذ لم يقتصر على طائف  ،أو جن  ،أو عر  ،أو مجتمع ،بل كان يصطبغ
كان يتنعم أهله بالفيوضا  ،واألسرار ،والمنح

بكل مذه  ،وبكل فكر اعتنقه ،ذلك السلوك الذ

الرباني ؛ ألنه باختصار :عاق روحاني بين المخلو والخالق ،ل يعلم كنهها ول يدركها بشر.
وهذا هو ما جعل أهل التصوف طرفا للمقارن ف
التصوف فريقا مقاباا ألهل السن وطرفا للمقارن أنن
مقارنت هذه أنن أقارن بين مذه

هذا البحث ،ول يعن

ألهل

جعل

أخرجهم عن دائرة أهل السن  ،ول تعن

وسلوك ،فهذا ل يستقيم.

أسباب اختيار البحث
إن سب

اختيار لهذا الموضوع هو :كون المعرف اليقيني بمصادرها ،وطر الحصول

عليها ،من المسائل الت كثر فيها الجدال والختاف ،فأحببت أن أعرضها بمنظورين :منظور أهل
السن  ،ومنظور أهل التصوف ،مع التركيز على بما تفرد به أهل التصوف ،كما أرد
تصحيح النظرة المغلوط والقاصرة عن التصوف ،أض

أن أعيد

إلى ذلك النقاط اآلتي :

 -1بيان طر ترسيخ العقيدة السليم بيقين ثابت.
 -2بيان حقيق اليقين ،وطر الحصول عليه.
 -3إظهار الصورة الحقيقي ألثر المعرف اليقيني ف العقيدة اإلسامي .
 -4بيان أثر رسوخ اليقين ف أركان العقيدة اإلسامي .
أهمية البحث
مناقشته للمعرف اليقيني  ،ومصادرها ،وطر

للبحث أهمي كبيرة جدا؛ إذ أنه إلى جان

الحصول عليها ،فقد ناقش حقيق التصوف ،ونظرته المتفردة دائما لبواطن األمور ،وآثارهاُ ،ن ِقشت
تلك اإلشكال

بحيادي تام  ،بعيدة عن التحيز والتعص  ،بعيدة عن السوء والشبها  ،أض

ذلك :أهمي اليقين ،كونه مرتبطا بكل جزئي من جزئيا
روح أعمال القلو  ،وصح اليقين من صح الدين.

ي

إلى

العقيدة اإلسامي ارتباطا وثيقا ،كون اليقين

أهداف البحث
من أهم أهداف هذا البحث ما يل :
 -1بيان المقصود من المعرف والعلم واليقين والعقيدة ،والتعريف بالمذاه

ذا

الصل

بالبحث.
 -2إبراز مصادر المعرف اليقيني  ،وطر الحصول عليها بين أهل السن وأهل التصوف.
 -3توضيح دور المعرف اليقيني ف أركان العقيدة بين أهل السن وأهل التصوف.
مشكلة البحث
تعد مشكل البحث نقط البداي  ،وه  :المحور األساس  ،ومركز الدراس وجوهرها ،ويمكن
تلخيص مشكل البحث ف النقاط اآلتي :
 -1حقيقي المعرف اليقيني  ،وأثرها على أركان العقيدة اإلسامي .
 -2تنوع مصادر المعرف  ،وتأثيرها على يقيني وظني المعرف .
 -3حقيق

التصوف ،وإشكالي

تعميم الحكم على جميع طر

الصوفي

ومدارسها

والمنتسبين إليها.
حدود البحث
تناولت ف

بحث

هذا :أقوال وأراء علماء التصوف ف

المعرف  ،وأثارها على العقيدة

اإلسامي  ،ومصادرهم ،وطر الحصول على المعرف  ،معتمدة ف ذلك كله على مصادرهم القديم ،
ومراجعهم األصيل  ،ولن أراع فترة زمني معين  ،أو طو ار دون طور ،سواء كان مصد ار قديما ،أو
متوسطا ،أو حديثا.
منهج البحث
التحليل  ،واتباع قواعد البحث العلم  ،وبيان

اقتضت طبيع البحث اتباع المنهج الوصف
ذلك على النحو اآلت :

ك

أ-

جمع المادة العلمي المتعلق بمفردا

البحث ،ومن ثم العكوف على دراستها؛ إلبراز

اآلت :
على آرائهم.

 -1بيان أقوال علماء التصوف ،وبيان األثر المترت

تحدثت عن

 -2الرجوع إلى أكبر قدر ممكن من المصادر األصلي الت
موضوع المعرف وما يلحق بها ،ما أمكنن ذلك.
 -3استخاص جوان
 -عزو اآليا

التفا والتفرد ف جوان

معين من البحث.

القرآني الواردة ف الرسال إلى سورها ،بذكر اسم السورة ورقم اآلي  ،سواء

كانت آي كامل أو جزءا من اآلي  ،وذكره ف

صل

البحث؛ خشي اإلثقال على

الحاشي  ،ملتزم بالرسم العثمان .
ج -تخريج األحاديث النبوي من مظانها ،مع ذكر رتبتها صح وضعفا إن كان ف غير
الصحيحين ،وإن ورد الحديث ف الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به.
د-

عند تخريج الحديث لن أذكر اسم الكتا  ،بل سأكتف
والصفح  ،وف حال عد وجود اسم للبا

بذكر البا

والرقم والجزء

سأذكر اسم الكتا  ،أ ما إن كان الحديث

من المسانيد فسأذكر اسم راو الحديث والجزء والصفح .
ه -عزو األقوال إلى أصحابها ،وتوثيق القتباسا
بذكر اسم الكتا

والنقول إذا كانت بالنص ف الحاشي ،

ومؤلفه والجزء والصفح  ،وإذا كان القتباس بالمعنى أو كان ل فيه

تصرف أشر إلى ذلك.
و-

الترجم لألعا الذين ورد ذكرهم ف الرسال بصورة مختصره غير مخل .

ز -بيان معان الكلما

الغامض فيما يظهر أنها تحتاج إلى بيان من مراجعها األصلي .

ح -عند ذكر المرجع ف

الحاشي سأكتف

والصفح  ،وسأترك باق البيانا

بذكر اسم الكتا

والمؤل  ،ورقم الجزء

إلى فهارس المصادر والمراجع.

ط -تذييل البحث بالفهارس الازم  ،وذلك باعتماد الفهرس العلمي الحديث ؛ لتسهيل
الستفادة منه ،معتمدا على الترتي
القرآني  ،حيث اعتمد

األبجد

ف فهرستها على ترتي
ل

لكل الفهارس ما عدا فهرس اآليا
السور واآليا

ف المصح .

الدراسات السابقة
سأذكر أبرز الدراسا

السابق الت ناقشت جزئيا

قريب من البحث ،وه :

( -1المصادر العام للتلق عند الصوفي ) ،دراس عقدي مقارن لنيل درج الماجستير ف
العقيدة ،جامع اإلما محمد بن سعود اإلسامي  ،إعداد الباحث :صاد سليم صاد ،
هدف الدراس  :بيان أهم مصادر التلق

عند الصوفي  ،تكون البحث من :تمهيد وأربع

أبوا  ،اكتفى الباحث بذكر ثاث مصادر للتلق  ،وه  :الكش

– والوجد – والذو  ،إل

أن هذه المصادر الت ذكرها الباحث ه ما يسمى عند أهل التصوف :األحوال ،وه :
ثمار المعرف اليقيني .
( -2مصادر المعرف ف

الفكر الدين

والفلسف ) دراس نقدي ف

الدكتور :عبد الرحمن بن ويد الزنيد  ،وتتكون خط البحث ف
أبوا

ضوء اإلسا  ،تأليف
با

تمهيد  ،وأربع

أخر  ،إل أن الباحث لم يخص الصوفي ببحثه هذا ،وإنما كان يتطر لذكرها ف

بعض المباحث.
وهناك دراسات أخرى عديدة ناقشت جزئيات من البح أيضا ،مث :
أ-

(مظاهر النحراف العقد

عند الصوفي وأثرها السيئ على األم اإلسامي ) ،كتا

مطبوع ،كان عبارة عن بحث مقد لنيل درج الماجستير ف
اإلسامي بالمدين المنورة ،إعداد الباحث :إدري
الحكم على الصوفي كاف  ،ولم يبين الجان
األول ،ولم يذكر إيجابيا

العقيدة ،الجامع

محمد إدري  ،إل أن الباحث عمم
السليم للتصوف ،ول حقيقي التصوف

التصوف ،ولم يعرج على التصوف المحمود.

( -عقيدة الصوفي  :وحدة الوجود الخفي ) ،كتا

مطبوع ،تأليف الدكتور :أحمد بن عبد

العزيز القصير ،عرف فيه معنى وحدة الوجود ،والتحاد ،والحلول ،إل أنه كذلك عمم
الحكم على الصوفي كاف  ،من الصوفي األوائل إلى عصرنا الحاضر ،متهمهم جميعا
أنهم من دعاة وحدة الوجود ،والتحاد ،والحلول.

م

( -مسائل ف

التصوف) ،كتا

مطبوع ،تأليف :عبد الفتاح بن صالح قديش اليافع ،

ناقش فيه عددا من المسائل المتعلق بالتصوف ،وبين انقسا أهل التصوف إلى
متمسك بالكتا

والسن  ،ومنحرف مدع

لمسائل غير شرعي  ،كالحلول ،والتحاد،

ووحدة الوجود.
ول أنكر أن استفد
 .1ذكر

مما قدمته هذا الدرسا

ُجل مصادر التلق

السابق  ،ولكنن زد

عليها ف :

عند أهل السن وأهل التصوف ،وبيان اآلثار المترتب

عليها.
 .2جعلت أهل التصوف طرفا أساسيا ف هذه الرسال .
 .3ذكر أهم مراحل التصوف ،وبينت الجان

المحمود والسليم من التصوف.

 .4جعلت مباحث هذه الرسال مقارن بين أهل السن وأهل التصوف؛ لستنتاج اآلثار
المترتب على هذه المقارن .

ن

خطة البحث
اشتمل البحث على :مقدم  ،وتمهيد ،وثاث فصول ،وخاتم  ،وفهارس ،على النحو اآلت :
المقدمة:
واشتملت على اآلت :
 عنوان البحث.
 أسبا

اختيار البحث.

 أهمي البحث.
 أهداف البحث.
 مشكل البحث.
 حدود البحث.
 منهج البحث.
 الدراسا

السابق .

 خط البحث.

التمهيد :مفاهيم ومصطلحات البح :
وفيه ثاث مباحث:
المبح األول :مفهوم المعرفة والعلم ،وفيه مطلبان:
المطل

األول :مفهو المعرف .

المطل

الثان  :مفهو العلم.

المبح الثاني :مفهوم اليقين والعقيدة ،وفيه مطلبان:
المطل

األول :مفهو اليقين ،ودرجاته.

س

المطل

الثان  :مفهو العقيدة.

المبح الثال  :التعريف بالسنة والجماعة ،والصوفية ،وفيه مطلبان:
المطل

األول :التعريف بالسن والجماع .

المطل

الثان  :التعريف بالصوفي  ،ونشأتها.

الفص األول :مصادر المعرفة اليقينية ،وطرق الحصول عليها ،وثمارها:
وفيه ثاث مباحث:
المبح األول :مصادر المعرفة اليقينية ،وفيه مطلبان:
المطل

األول :مصادر المعرف اليقيني عند أهل السن .

المطل

الثان  :مصادر المعرف اليقيني عند أهل التصوف.

المبح الثاني :طرق حصول المعرفة اليقينية ،وفيه مطلبان:
المطل

األول :طر الحصول على المعرف اليقيني المتفق عليها.

المطل

الثان  :طر الحصول على المعرف اليقيني الت تفرد بها أهل التصوف.

المبح الثال  :ثمار المعرفة اليقينية ،وفيه مطلبان:
المطل

األول :ثمار المعرف اليقيني المتفق عليها.

المطل

الثان  :ثمار المعرف اليقيني الت تفرد بها أهل التصوف.

الفص الثاني :المعرفة اليقينية في التوحيد ،وأثرها:
وفيه ثاث مباحث:
المبح األول :المعرفة اليقينية في توحيد الربوبية وتوحيد الذات ،وأثرها ،وفيه مطلبان:
المطل

األول :المعرف اليقيني ف توحيد الربوبي  ،وأثرها عند أهل السن .

المطل

الثان  :المعرف اليقيني ف توحيد الذا  ،وأثرها عند أهل التصوف.
ع

المبح الثاني :المعرفة اليقينية في توحيد األ لوهية وتوحيد األفعال ،وأثرها ،وفيه مطلبان:
المطل

األول :المعرف اليقيني ف توحيد األلوهي  ،وأثرها عند أهل السن .

المطل

الثان  :المعرف اليقيني ف توحيد األفعال ،وأثرها عند أهل التصوف.

المبح الثال  :المعرفة اليقينية في توحيد األسما والصفات ،وأثرها ،وفيه مطلبان
المطل

األول :المعرف اليقيني ف توحيد األسماء والصفا  ،وأثرها عند أهل السن .

المطل

الثان  :المعرف اليقيني ف توحيد األسماء والصفا  ،وأثرها عند أهل التصوف.

الفص الثال  :المعرفة اليقينية في أركان العقيدة ،وأثرها:
وفيه خمس مباحث:
المبح األول :المعرفة اليقينية بالمالئكة ،وأثرها ،وفيه مطلبان:
المطل

األول :المعرف اليقيني بالمائك  ،وأثرها عند أهل السن .

المطل

الثان  :المعرف اليقيني بالمائك  ،وأثرها عند أهل التصوف.

المبح الثاني :المعرفة اليقينية بالكتب السماوية ،وأثرها ،وفيه مطلبان:
المطل

األول :المعرف اليقيني بالكت  ،وأثرها عند أهل السن .

المطل

الثان  :المعرف اليقيني بالكت  ،وأثرها عن أهل التصوف.

المبح الثال المعرفة اليقينية بالرس  ،وأثرها ،وفيه مطلبان:
المطل

األول :المعرف اليقيني بالرسل ،وأثرها عند أهل السن .

المطل

الثان  :المعرف اليقيني بالرسل ،وأثرها عند أهل التصوف.

المبح الرابع :المعرفة اليقينية باليوم اآلخر ،وأثرها ،وفيه مطلبان:
المطل

األول :المعرف اليقيني باليو اآلخر ،وأثرها عند أهل السن .

المطل

الثان  :المعرف اليقيني باليو اآلخر ،وأثرها عند أهل التصوف.

ف

المبح الخامس :المعرفة اليقينية بالقضا والقدر ،وأثرها ،وفيه مطلبان:
المطل

األول :المعرف اليقيني بالقضاء والقدر ،وأثرها عند أهل السن .

المطل

الثان  :المعرف اليقيني بالقضاء والقدر ،وأثرها عند أهل التصوف.

الخاتمة:
وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيا :
أولا :النتائج.
ثانيا :التوصيا .

الفهارس:
واشتملت على الفهارس اآلتي :


فهرس اآليا .



فهرس األحاديث.



فهرس اآلثار.



فهرس األعا المترجم .



فهرس الفر والطوائ .

الغريب .



فهرس الكلما



فهرس الجداول.



فهرس األشكال.



فهرس المصادر والمراجع.



فهرس الموضوعا .

ص

التمهيد:
مفاهيم ومصطلحات البحث:
وفيه ثاث مباحث:

 المبحث األول :مفهوم المعرفة والعلم. المبحث الثاني :مفهوم اليقين والعقيدة. المبحث الثالث :التعريفف بالسفنة والجماعفةوالصوفية.

املبحث األول:
مفهوم املعرفة والعلم:
وفيه مطلبان:

 المطلب األول :مفهوم المعرفة. -المطلب الثاني :مفهوم العلم.
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متهيد:
إن معرف هللا تعالى أصل كل ش ء ،وقبل كل ش ء؛ ولذلك زود هللا تعالى البشر بأدوا
وطر للحصول على هذه المعرف ؛ إل أن الخلق ف

المعرف متباينون ف

يقينيتها وظنيتها،

وضعفها وقوتها ،وكثرتها وقلتها ،وهذا يرجع إلى مصادرها ومناهلها الت اعتمدوا عليها ،فهناك من
اعتمد على المعرف التقليدي المتمثل بالحواس والعقل ،وهناك من تفرد بمصدر آخر ،وهو :القل ،
وجعله مكمن لإلدراك الباطن الحقيق  ،ومكمن الذو والمشاهدة ،لتكون هذه المعرف بالنسب له:
يقيني .
لذلك سيكون الحديث ف هذا الفصل التمهيد عن:
المعرف والعلم ،والفر بينهما ،وهل المعرف مكتسب  ،أ ظني ؟اليقين ودرجاته ،والعقيدة.-لق

أهل السن والجماع  ،هل هو لق

ُعرف أ شرع ؟

هل التصوف سلوك أ فكر؟فهذا الفصل التمهيد

كبير ومتشع ؛ ولذلك لم يكن باإلمكان التحدث بالتفصيل عن كل

موضوع فيه ،إذ إن كل مطل
مستقل به ،إل أنن

فيه يحتاج إلى دراس قضاياه ومشكاته دراس تفصيلي دقيق

حاولت إبراز هدف هذا العرض ،وهو اآلثار الناتج عن هذه المقارن  ،كما

وإن قد أشر إلى ذلك ضمن توصيا

هذا البحث.
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املطلب األول :مـفـهـوم الـمـعـرفـة:
قبل البدء ف الكا عن المعرف اليقيني  ،وآثاراها المترتب على العقيدة اإلسامي  ،ل بد أولا
من الوقوف على أجزاء العنوان المرك  ،وتبيين معنى كل لفظ منه لغ ا واصطاحا ،إضاف إلى
بيان معنى العلم؛ إذ إن بعض العلماء ير أن المعرف والعلم لفظان مترادفان ،والبعض اآلخر ير
أن المعرف تختل

عن العلم.

الفرع األول :تعريف املعرفة لغة واصطالحا:
املعرفة يف اللغة:

يأت

اشتقا

ف) ،و"العين والراء والفاء :أَصان
(ع َر َ
كلم "المعرف " من الفعل الماض َ :

صحيحان ،يدل أَحدهما على :تتابع الش ء متصا بعضه ببعض ،واآلخر على :السكون
و ُّ
الطمأْنين .
ف اْلَف َر ِ
س ،وسم
فُ :ع ْر ُ
فاألول :اْل ُع ْر ُ
َ
ُعرفاَ ،أ  :بعضها خل

بذلك لتتابع الشعر عليه ،ويقال :جاء

القطا ُعرفا

بعض.

ِ
ِ
ومعرف  ،وهذا أَمر معروف،
واألَصل اآلخر :المعرف ُ والعرفان ،تقولَ :عرف فان فانا عرفانا َ
وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه؛ ألن من أَنكر شيئا توحش منه ،ونبا عنه"(.)1
وتدبر ألثره(.)3
وقيل :المعرف والعرفان :إدراك الش ء ّ
بتفكر ّ

ِ
وع ُروَف  :عارف َيعرف األُمور ،ول ينكر أَحدا
وقيل" :عرف :العرَف ُ
ان :العلم ،...ورجل َع ُروفَ ،
وع ّرَفه بيته :أعلمه بمكانه"(.)9
رآه َمرة ،... ،و َع َّرَفه األمر :أعلمه ِإياهَ ،

( )1معجم مقاييس اللغة ،البن فارس.)371/4( ،
( )3املفردات يف غريب القرآن ،لألصفهاين( ،ص.)065 :
( )9لسان العرب ،البن منظور.)396/3( ،
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وعرَف ا ِ
وع ْرفانا ِ
وقيلَ " :عرَف ُه َي ْع ِرُف ُه م ْع ِرَف ا ِ
مشددة الفاء :علمه ،فهو :عارف
وع ِرَّفانا ،بكسرتين ّ
َ
َ

وعريف وعروف "(.)1

ومن خال التعريفا

السابق نجد أن المعرف تعبر عن :سكون النف

لألمر ،والطمأنين له،

(ن َكر) النون والكاف
والقبول به ،وهذا ما نستشفه من المعنى اللغو لإلنكار ،إذ أن اإلنكار يعن َ " :
والراء :أَصل صحيح يدل على :خاف المعرَف اّلت َيسكن إليها القل  ،وَنكر الش ء وأَنكره :لم يقبله
قلبه ،ولم ِ
يعترف ِبه لِسانه"(.)3
املعرفة يف االصطالح عند أهل السنة

ا عما سواه ،... ،فكل معرف علم ،ولي
قيل :المعرف ه " :العلم بعين الش ء مفص ا

كل علم

معرف "(.)9
وقيل" :ه  :ما وضع ليدل على ش ء بعينه ،... ،وه  :إدراك الش ء على ما هو عليه،
وهو :المسبو بنسيان حاصل بعد العلم؛ ولذلك يسمى الخالق تعالى بالعالم دون العارف"(.)4
ومن خال ما سبق نجد أنه:
.1

ل يجوز وص

هللا بالعارف ،على الرغم من أن المعرف أشمل من العلم؛ ألن

المعرف تحتاج براهين وأدل  ،ول يجوز ف

حق هللا –تعالى– أن نصفه بالعارف ،أو أن نطل

البراهين واألدل منه –سبحانه وتعالى–؛ وكذلك ألن العارف تميز بعلمه باستخدا عقله؛ وألن علم
هللا سبحانه وتعالى شامل لكل ش ء ،محيط بكل ش ء جمل ا وتفصياا ،قال تعالى{ :ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ}

[سورة آل عمران ،]5 :وقال تعالى{ :ﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ} [سورة .]16 :

( )1القاموس احمليط ،الفريوزآابدى( ،ص.)790 :
( )3معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس.)486/0( ،
( )9الفروق اللغوية ،العسكري( ،ص.)75 :
( )4كتاب التعريفات ،اجلرجاين.)331/1( ،
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.3

كثي ار من العلماء يحملون معنى المعرف على أنها العلم بقصد الترادف ،على الرغم

من أن هناك فر بينهما ،وسيتبين ذلك عند ذكر تعريف العلماء للعلم(.)1
.9

المعرف سبقها علم ،ثم نسيان ،ثم محاول التعرف على ما ُنس  ،وهذا يعن

أن

التعرف علكى الشك ء يعنك  :بكذل الجكهد إلدراك مكا سكبق العكلم به.
املعرفة يف االصطالح عند أهل التصوف:

ير علماء التصوف أن خاص المعرف  :التوحيد والفناء ،فقد جاء ف تعريفهم للمعرف أنها:
"اسم ،ومعناه :وجود تعظيم ِف القل

يمنعك َع ِن التعطيل ،والتشبيه"(.)3

والتعطيل هو :النف المطلق لصفا

طلُ :فْقدان ِ
القادة ،وقوس
ُ
"الع َ ُ
وأفعال هللا تعالى ،يقالَ :

ِ
الخيل الت ل قائد ول أرسان ف أعناقها ،والتعطيل :الفراغ،
األعطال من
وت َر عليها ،و
ُع ُ
طل :ل َ
ُ
ودار معطل  ،وبئر مع َّ
طَل  ،أ  :ل تورد ول يستقى منها ،وكل ش ء تُِر َك ضائعا فهو معطل"(.)9
َُ
والتشبيه هو :الدلل عل ى اشتراك شيئين ف وص

من أوصاف الش ء ف نفسه ،ويعن

هنا :اشتراك الخالق مع الخلق ف الصفا (.)4
الش ء كما هو ،ولها ثاث درجا :
وقيل" :إحاط بعين ّ
الدرج األولى :معرف الصفا
والثاني  :معرف الذا

والنعو .

مع إسقاط التفريق بين الصفا

والثالث  :معرف مستغرق ف

والذا .

محض التعريف ،ل يوصل إليها الستدلل ،ول يدل عليها

شاهد ،ول تستحقها وسيل "(.)0

( )1انظر( :ص )31 :من الرسالة.
( )3الرسالة القشريية ،للقشريي.)31/ 1( ،
( )9انظر :كتاب العني ،للفراهيدي ،)3/3( ،واتج العروس ،للزبيدي.)8/95( ،
( )4انظر :التعريفات ،للجرجاين (ص ،)07 :ومعجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،للسيوطي( ،ص.)33 :
( )0منازل السائرين ،للهروي.)130/1( ،
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والمقصود :اإلحاط بصفا

هللا –سبحانه وتعالى– المتجددة والازم لذاته ،مع وجو

إثباتها له –سبحانه وتعالى– من غير تشبيه ،ول تمثيل ،ول تعطيل ،ومهما بلغ استخدا وسائل
المعرف  ،والستدلل بها ،فلن يصل العبد إلى إدراك حقيقي هذه الصفا  ،إل أن أهل الخصوص
أصحا

الدرج الثالث –وهم :األولياء – إدراكهم يكون با سب

ول مسببا  ،وإنما بما يمن هللا

عليهم به من الذو ( )1والوجدان(.)3
وقيل" :الكمكعرفك بكإثكبكا

الكحكق عكلكى مكا هكو خكارجكا عكن ككل مكا هكو مكوهكو "(.)9

وعرف القشير ( )4المعرف بقوله" :العلم ،فكل علم معرف  ،وكل معرف علم ،وكل عالم باهلل
عارف ،وكل عارف عالم"(.)0
وهنا يظهر أن االقشير يميل إلى أر

القائلين بأن المعرف والعلم لفظان مترادفان ،ل فر

بينهما ،مخالفا بذلك قول من قال :إن كل معرف علم ،ولي

كل علم معرف "(.)6

وهذا الخاف يؤكد أن هناك فرقا بين المعرف والعلم ،إل أنهما من الناحي اإلجمالي يشتركان
بإزال الجهل وإدراك األمر.
وذكروا أن المعرف " :وراث النبوة ،والعارف أنموذج مختصر من النب

 ،وقيل :العارف

الواسط بين هللا وبين عبادة بعد النب .)8("

( )1سوف يذكر معىن الذوق مبزيد من الشرح يف (ص )106 :من الرسالة.
( )3سوف يذكر معىن الوجد مبزيد من الشرح يف (ص )108 :من الرسالة.
( )9الرسالة القشريية ،للقشريي.)111/1( ،
( )4هو :عبد الك ِرِمي بن هوا ِزن بن عبد امللك بن طَلحةَ ال ُق َش رِريي أَبو ال َقاس ِم الشافعي ِ
الصويف امل َفسر ،كان عالّم ًة يف الفقه
والتَ ِ
فسري واحلديث واألصول ،من أشهر مصنفاته :الرسالة القشريية ،ولطائف اإلشارات .تويف سنة  460هـ .انظر :طبقات
املفسرين العشرين ،للسيوطي( ،ص ،)89 :وطبقات األولياء ،البن امللقن( ،ص ،)308 :وسري أعالم النبالء ،للذهيب،
()338/17؛ ووفيات األعيان ،البن خلكان (.)350/9
( )0الرسالة القشريية ،للقشريي.)488/3( ،
( )6الفروق اللغوية ،للعسكري( ،ص.)75 :
( )8روضة التعريف ابحلب الشريف ،البن اخلطيب( ،ص.)417 :
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وجاء ف تفصيلهم للوراث بأنها على أربع درجا  ،لكل درجك عكلم خاص بها ،وه :
الدرجة األولى :للعاماة( ،)1ويختص بها عكلم الظاهر ،وهو ما يكقال له( :عالم الرساوم) ،أو
(عالم تفسير الاحادود) ،يكشك

الحكال والكحك ك ك ك ار  ،ول يكدرك إل بكالتكعكلكم ،وهككو :اإلسككا .

الدرجة الثانية :للخاصة( ،)3ويختص بها علم الباطن ،وهو علم التأويل ،ول يكون هذا العلم
إل بكعكلم الظكاهر ،وهكو تكأويل ما تضمكنته الرسكو (أي :تاأويا عالم الظااهر) ،وهكو الكحككمك .
الدرجة الثالثة :خاصة الخاصة( ،)9ويختص بها (علم اإللهام) ،أو (العلم اللدني) ،وهو علم
موهب إله  ،فضل من هللا يؤتيه من يشاء.
الدرجة الرابعة :رجال الشريعة ،وهم خواص هللا ف

أرضه ،ورحمته ف

باده على عباده،

وهم األولياء( ،)4ويختص بهذه الدرج (علم المطلع) ،وهو علم الرسال وأعظم العلو  ،ويشتمل
إضاف إلى العلو السابق  ،ول يعلم ماهيته من اطلع إليه ،بل ل ماهي له(.)0
وما يمككن ماحظكته من خال مكا تقكد من أقكوال ألهل التكصوف عن المعرف ما يل :
أول :أن أهل التصوف يعتبرون المعرف ذوقي وجداني  ،ولهذا السب

ل يمكن قياسها ،أو

بيانها ،وهذا ما يجعلها تتفاو ف درج الظن واليقين.

( )1العامة" :هم الذين اقتصروا علمهم على الشريعة ،ويسمى علماؤهم علماء الرسوم ،والعبادة خاصة ابلعامة" ،انظر:
معجم اصطالحات الصوفية ،للكاشاين( ،ص.)130 :
( )3اخلاصة " :الذين صححوا النسبة إىل هللا بصدق القصد إليه يف سلوك الطريق ،والعبودية للخاصة" ،انظر :معجم
اصطالحات الصوفية ،للكاشاين( ،ص.)130 :
( )9خاصة اخلاصة " :هم الذين شهدوا نفوسهم قائمة به يف عبودة ،فهم يعبدونه به يف مقام أحدية الفرق واجلمع والعبودة
خلاصة اخلاصة" ،انظر :معجم اصطالحات الصوفية ،للكاشاين( ،ص.)130 :
( )4الويل" :من توىل احلق أمره ،وحفظة من العصيان ،ومل جيعله ونفسه ابخلذالن حىت يبلغه الكمال مبلغ الرجال" ،انظر:
معجم اصطالحات الصوفية ،للكاشاين( ،ص.)83 :
( )0روضة التعريف ابحلب الشريف ،البن اخلطيب( ،ص.)493–491 :
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المعرف أوجد اآلت :

ثانيا :أن تقسيمهم لدرجا

 -1علم الباطن وتأويل علم الظاهر ،وهذا ما تفرد به أهل التصوف ،وفيه ما يأخذ ،وفيه ما
يرد ،وسيتضح ذلك ف المباحث القادم .
 -2أوجد تفرد لمصادر ووسائل المعرف لديهم.
 -3أوجد خصوصي وتفرد لألولياء.
الفرع الثاني :املعرفة يف القرآن والسنة.
املعرفة يف القرآن الكريم:

كلم المعرف لم ترد بلفظها ف

القرآن الكريم ،لكن ورد

مشتقاتها بعدة صيغ ،وبمعان

مختلف :
فقد ورد

بصيغ الفعل الماض  ،والمضارع ،والمصدر ،وبصيغ الجمع ،واإلفراد ،وبصيغ

السم ،وبمعان تختل
فقد ورد

عن معنى اإلدراك واإلحاط والفهم.

بمعنى" :اإلقرار بالذنب"( ،)1قال تعالى{ :ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ} [سورة غافر ،]11:وقال تعالى:
{ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ} [سورة التوب .]1٠2 :
التبين ،قال هللا –تبارك وتعالى –{ :ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
وبمعنىّ :
ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ}

[سورة الحج ،]72 :أ " :تتبين ف

وجوههم ما ينكره أهل اإليمان

باهلل"( ،)3وقال هللا –تبارك وتعالى–{ :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ} [سورة النمل.]١3 :

( )1كتاب العني ،للفراهيدي.)131/3( ،
( )3جامع البيان يف أتويل القرآن ،للطربي.)679/17( ،

9

وبمعنى :اإلعا واإلخبار ،قال تعالى{ :ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ} [سورة التحريم" ،]3 :أ  :أعلم به ،وأََّن َ عليه"(.)1
وورد

باسم جبل َع َرفا  ،قال تعالى{ :ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ}

[سورة البقرة:

.]1١٧
وبمعنى :التعارف ،قال تعالى{ :ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ}

[سورة الحج ار " ،]13 :أ  :لحصل

التعارف بينهم"(.)3
العرف ،قال
وبمعنى :التتابع والخير و ُ
اختل

العلماء ف

تعالى{ :ﲁ ﲂ}

[سورة المرسا  ،]1 :فقد

معناها ،فمنهم من يفسرها بمعنىَ :عرف الفرس ،وبعضهم :بالتتابع ،وبعضهم

يفسرها بمعنى :الخير؛ ألن "المرسا

ّللا ،إما بإيصال النعم إلى قو ،
المائك الذين أَرسلهم َّ
هم:
َ

أو إليصال النقم ِإلى آخرين ،وقولهُ :عرفا ،فيه وجوه :أحدها :متتابع َكشعر العرف ،... ،والثان :
أن يككون بكمكعنكى الكعكرف الكذ هكو نكقيكض النكككرة"(.)9

وبمعنى :المعروف ،قال تعالى{ :ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ} [سورة
األعراف ،]1١١ :وقال تعالى{ :ﱆ

ﱇ}

ف،
[سورة البقرة ،]231 :قيل" :اْل ُع ْر ُ

َواْل َع ِارَف ُ ،والمعروف هو :كل أَمر ُعرف أَنه ل بد من ْاإلتيان ِبه ،وأَن وجوده خير من عدمه"(،)4

والمعروف :ضد المنكر.

وبمعنى :السور العال  ،قال هللا { :ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ} [سورة
األعراف" ،]4٧ :القول الذ

عَليه األكثرون أن المراد من األعراف :أعال ذلِك السور المضرو

( )1فتح الرمحن يف تفسري القرآن ،جملري الدين املقدسي احلنبلي.)36/8( ،
( )3تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)970/8( ،
( )9مفاتيح الغيب ،للرازي.)864/ 95( ،
( )4املصدر السابق.)494/10( ،
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وهذا َقكول ابن عباس( ،)3("ƒ )1واألعكراف ِفك اللكغك تعن " :جمع عرف ،وهو:
بين الجن والنارَ ،
كل عال مرتفع"(.)9
والمتأمل يجد أن كلم المعرف ف
وه

تحمل معنى اإلدراك ،والعلم ،وف

اآليا

كانت ف بعض المواضع صادرة عن اإلنسان،

مواضع أخر كانت تحمل معان

مغايرة كاإلقرار،

والعتراف.
وهذا يوضح لنا أن كلم المعرف  ،وإن كانت صادرة عن اإلنسان فا يعن

بالضرورة أنها

تعن العلم واإلدراك.
املعرفة يف السنة النبوية:

ورد

ككلم المعرف ومش ككتقاتها ف السنك ك المطككهرة ف أحككاديث كثيرة ،منككها:

ما رواه ابن عباس  ،ƒعن النب
الر َخ ِ
اء َي ْع ِرْف َك ِف
تَ َع َّر ْف ِإَلى هللاِ ِف َّ

ِ
ِ
ِ
ام َك،
هللا َي ْحَف ْ
ظ َكْ ،
احَفظ َ
 قال(( :ا ْحَفظ َ
َم َ
هللا تَج ْدهُ أ َ

الش َّد ِة ،)4())... ،ومما جاء ف
ِّ

شرح معنى المعرف ف

هذا

الحديث" :أن العبد إذا اتقى هللا ،وحفظ حدوده ،وراعى حقوَقه ف حال رخائهَ ،فَقد تعرف بذلك إلى
هللا ،وصار بينه وبين ربه معرَف خاص  ،فعرفه ربه ف

الشدة ،ورعى له تعرَفه إليه ف

الرخاء،

فنجاه من الشدائد بهذه المعرف  ،وهذه معرَف خاص تقتض قر العبد من ربه ،ومحبته له ،وإجابته
لدعائه ،فمعرَف العبد لربه نوعان:
أحدهما :المعرَف العام  ،و ِه  :معرف اإلقرار ِبه ،والتصديق ،واإليمان ،وهذه عام للمؤمنين.
اَّلل
اَّلل بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي ،أبو العباس ،ابن عم رسول ه
( )1هو :عبد ه
 ،دعا له النيب ابلفقه يف الدين ،تويف سنة67 :هـ .انظر :اإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر العسقالين ()130/4؛
واالستيعاب يف معرفة األصحاب ،البن عبد الرب.)394/9( ،
( )3مفاتيح الغيب ،للرازي.)347/14( ،
( )9هتذيب اللغة ،لألزهري.)357/3( ،
( )4مسند أمحد ،عن ابن عباس ،برقم ،)17/0( ،)3759( :وقال شعيب األرنؤوط :حديث صحيح.
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والثان  :معرَف خاص  ،تقتض

ميل الَقل

إلى هللا بالكلي  ،والنقطاع إليه ،واألُن

به،

والطمأنين َ بذكره ،والحياء منه ،والهيب َ له ،وهذه المعرَف الخاص ه الت يدور حولها العارفون.
ومعرَف هللا أيضا لعبده نوعان:
معرَف عام  ،وه  :علمه سبحانه بعباده ،واطاعه على ما أسروه وما أعلنوه ،كما قال تعالى:

{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ }

[سورة ،]16 :

وقال تعالى{ :ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ} [سورة النجم.]32 :
والثان  :معرف خاص  ،وه تقتض  :محبته لعبده ،وتقريبه إليه ،وإجاب َ دعائه ،وإِنجاءه من
الشدائد"(.)1
والذ يتضح لنا :أن التعرف على هللا  يكون بالعبادة ،والطاع  ،والستقام بما علم العبد
وأدرك من واجبا

عليه تجاه خالقه سبحانه.

ّللا  عن اللقط َ ،فَقال(( :اع ِر ِ
ِ
اء َها،
وجاء ف حديث آخر حين سئل رسول َّ
ْ ْ
َ
ف عَف َ
اص َها َووَك َ
ِ
ثُ َّم ع ِرْفها سَن اَ ،فِإ ْن جاء ص ِ
بالعَف ِ
اص :الخرَق َ الت تكون
اح ُب َهاَ ،وإِ َّل َف َشأَْن َك ِب َها))( ،)3قيل" :يعن
َ َ َ
َّ َ َ
فيها اللَقط  ،و ِ
الوكاء :الخيط الذ تربط به"(.)9
ونجد ف هذا الحديث أن معنى المعرف  :أن من وجد لقط فعليه أن يوضح ويبين صفا
َّ
الضال َأ  :ذكرها ،وطل
عرف ُف َان
قائم ف ذاتها؛ ليتصور ف ذهن السامع كنهها ،يقالَّ " :
بصف يعلم أَنه صاحبها"(.)4
يصفها َ
يعرفهاَ ،فجاء رجل َيعترُفها ،أَ ُ :
( )1جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم ،البن رجب احلنبلي.)489/1( ،
( )3صحيح البخاري ،ابب :إِذا مل يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي ملن وجدها ،برقم.)134/9( ،)3433( :
( )9تفسري املوطأ ،للقنازعي.)090/3( ،
( )4لسان العرب ،البن منظور.)398/3( ،
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من

ونخلص من خال ما سبق إلى :أن غاي المعرف عند أهل السن  :إدراك الش ء ،أما عند
أهل التصوف فغايتها :الفناء ،وهو :وجود تعظيم ف القل
كما نجد أن ألهل التصوف تفرد ف

درجا

هلل تعالى ،واإلحاط بصفاته تعالى.

المعرف  ،فه

عندهم :درج للعام  ،ودرج

للخاص  ،ودرج لخاص الخاص  ،ودرج لألولياء.
الفرع الثالث :أقسام املعرفة:
قسمت المعرف إلى أقسا عدة ،وباعتبا ار

مختلف  ،كان الهدف منها :بيان حقيق المعرف ،

وتوضيح معناها ،وهذه األقسا كاآلت :
أوالً :أقسام املعرفة من حيث داللتها:

المعرفة اليقينية القطعية:

-0

وه  :المعرف الت استمد

حقائقها من مصادر يقيني  ،ل يساور النف

فيها الشك مطلقا،

وبوسائل وطر موثو بها ،قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ} [سورة النمل ،]14 :أ  :تثبتت منها مداركهم وحواسهم ،فهم ف يقين
من هذه المعرف  ،لكنهم ينكرونها.
المعرفة الظنية:
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وه  :المعرف الت استمد

حقائقها من مصادر يشوبها نوع من الشك والحيرة ،قال هللا تبارك

وتعالى{ :ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ
ﳯ ﳰ ﳱ} [سورة الجاثي  ،]32 :أ  :أن الشك والوهم مسيطر على إدراكهم ،فهم ف ظن
من هذه المعرف .
ثانيًا :أقسام املعرفة من حيث اكتسابها:

هنا اختل
.1
ذه

العلماء ف تحديد طبيع المعرف  :هل ه فطري أ مكتسب  ،أ فطري مكتسب ؟
المعرفة فطرية:

فريق من العلماء إلى أن المعرف فطري أو ضروري ف األصل ،والفطرة ه  :الطبع

03

طر هللاُ عليه البشر من المعرف ( ،)1فف حديث أَِب ُه َرْي َرَة(، )3
الذ خلق وطبع عليه الخلق ،وَف َ
ِ ِ
ِ
ّللاِ َ لْيَل َ أُس ِر ِب ِه َقال(( :أُِت ُ ِِ
يل لِ :
ال :إن رسول َّ
َح ُد ُه َما َلَبن ،و َ
اآلخ ُر فيه َخ ْمرَ ،فق َ
اء ْي ِن ،أ َ
َ
َق َ
ْ َ
يت بإَن َ
ِ
طرة ،أَو أَصبت ِ
ِ
َّ
خ ْذ أَي ِ
اللبن َف َش ِربتُهَ ،ف ِق ِ
الف ْط َرة))َ(.)9
َّه َما ش ْئ َتَ ،فأ َ
يت الف ْ َ َ ْ َ ْ َ
يل ل ُ :هد َ
َخ ْذ ُ َ َ
ْ ُ
َ
ُ ُ
والمعرف الضروري ف
نف

المكل

اللغ ه " :الحمل على الش ء واإللجاء إليه ،وف

الشرع :ما لز

لزوما ل يمكنه الخروج عنه"(.)4

ويوضح ابن تيمي ( )0أن العلم الضرور " :الذ

يلز نف

العبد لزوما ل يمكنه معه دفعه

عن نفسه ،فإذا لم يمكن اإلنسان أن يدفع هذه القضايا عن نفسه ،ول يقاو نفسه ف دفعها ،تبين
أنها ضروري  ،وأن هؤلء الدافعين لها يريدون تغيير فطرة هللا الت

فطر الناس عليها ،وتغيير

خلقه"(.)6
فأصحا

هذا القول يرون أن العلم الضرور يكون ف

النف

علم بديه  ،مثل :القليل

والكثير ،واألكبر واألصغر ،مما ل يحتاج إلى برهان ،واستدلوا بالحديث(( :كل مولود يولد على

( )1انظر :كتاب العني ،للفراهيدي (.)417/8
( )3هو :عبد الرمحن بن صخر الدوسي ،امللقب أبيب هريرة ،صحايب جليل ،كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له

ولزم صحبة النيب ،فروى عنه  0984حديثاً ،نقلها عن أيب هريرة أكثر من  755رجل بني صحايب واتبعي ،تويف سنة
(03هـ) .انظر :االستيعاب يف معرفة األصحاب)1885/4( ،؛ واإلصابة يف متييز الصحابة)916/4( ،؛ وسري أعالم
النبالء ،للذهيب.)087/3( ،
( )9صحيح البخاري ،ابب قَـوِل هِ
اب مرَمي إِ ِذ انرـتَـب َذ ر ِ
ِ
أهلها} [مرمي ،]16 :برقم،)9498( :
{واذر ُك رر ِيف الكتَ ِ َ ر َ
ت م رن َ
َ
ر
اَّلل َ
ِ
ِ
ِ
( ،)166/4صحيح مسلم ،ابب :رِ
اإل رسَراء بَِر ُسول هللا ،برقم.)104/1( ،)383( :
( )4شرح الكوكب املنري ،البن النجار (.)68/1
( )0هو :أمحد بن عبد الـحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم الـخضر النمريي الـحراين الـدمشقي الـحنبلي ،أبو
العباس ،تقي الدين ابن تيمية  ،شيخ اإلسالم ،كان كثري البحث يف فنون احلكمة ،داعية إصالح يف الدين ،آية يف التفسري
واألصول ،من كتبه( :منهاج السنة) ،و(الفرقان بني أولياء هللا وأولياء الشيطان) ،و(الصارم املسلول على شامت الرسول)،
و(درء تعارض العقل والنقل) ،تويف سنة837( :هـ) .انظر :معجم حمدثي الذهيب للذهيب( ،ص ،)30 :وذيل التقييد يف
رواة السنن واألسانيد ،أليب الطيب الـمكي ،)930/1( ،وإكمال هتذيب الكمال ،لنغلطاي الـحنفي.)13/1( ،
( )6درء تعارض العقل والنقل ،ابن تيمية (.)156/6
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الفطرة ،فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ،)1())... ،فأبواه يغيران هذه الفطرة ،وه  :معرفته بخالقه:
(توحيد الربوبي ) ،أ  :أن اإلنسان عنده المعرف منذ خروجه من بطن أمه( ،)3ومستشهدين بقول هللا
تعالى{ :ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ} [سورة الرو .]3٠ :
.2
وذه

المعرفة مكتسبة:
فريق ثان إلى أن المعرف مكتسب  ،مستندين إلى قوله تعالى{ :ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲜ} [سورة العلق ،]5 :يقول ابن خلدون(" :)9وعلم البشر هو :حصول صورة المعلو ف ذواتهم
بعد أل تكون حاصل  ،فهو كله مكتس "( ،)4فهم يرون أن علم جن
تبين أن البشر جاهل بالطبع ،للتردد الذ

ف

علمه ،وعالم بالكس

البشر مكتس

بقولهم" :فقد

والصناع "( ،)0ودليلهم قوله

تعالى{ :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ} [سورة النحل.]7٧ :
-4
وذه

المعرفة فطريه مكتسبة:
فريق ثالث إلى أن المعرف فطريه مكتسب  ،منهم ابن حز األندلس ( ،)6الذ

يتفق

( )1صحيح البخاري ،ابب ما قيل يف أَوالد املش ِركني ،برقم )155/3( ،)1970( :واللفظ له ،صحيح مسلم ،ابب معىن
كل مولود يولد على الفطرة ،برقم.)3548/4( ،)3607( :
( )3انظر :درء تعارض العقل والنقل ،البن تيمية.)67/6( ،
( )9هو :عبد الرمحن بن حممد بن حممد ،ابن خلدون ،أبو زيد ،ويل الدين احلضرمي األشبيلي ،من ولد وائل بن حجر:
الفيلسوف واملؤرخ ،العامل االجتماعي أصله من إشبيلية ،تويف فجأة يف القاهرة ( 757هـ) ،واشتهر بكتابه (العرب وديوان
املبتدأ واخلرب ،يف اتريخ العرب والعجم والرببر) انظ ر :عيون األنباء يف طبقات األطباء ،البن أيب أصيبعة( ،ص،)470 :
والوايف ابلوفيات ،للصفدي.)308/33( ،
( )4انظر :مقدمة ابن خلدون( ،ص.)944 :
( )0املصدر السابق( ،ص.)940 :
َند ِ
( )6هو :حممد بن علي بن أمحد بن سعيد بن َح ِزم ،الفا ِرِسي األ ِ
ِ
القرطيب ،فَِقيه وحافِظ ،وأديب ،رِزق
لسي
َصل مثّ األ َ

ذكاء مفرطا ،اجته إىل الفلس َفة فَأثرت فيه ،كان شافعي املذهب ،وانتقل إىل املذهب الظاهري له كتب كثرية أشهرها:
=
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مع الفريق الثان بأن بعض المعارف مكتسب  ،شارحا ذلك بقوله" :والصحيح :أن المرء يخرج إلى
الدنيا ل معرف له بش ء ،ول بحركاته إل حركا
فعل الطبع ،ولي

هذا من با

طبيعي  ،كأخذ الصب الثد

حين ولدته ،فهذا

المعرف بش ء"(.)1

بيد أنه ل ينف المعرف الفطري بقوله" :فأما العلم بصح التوحيد ،وحدوث العالم ،وأن البار
تعالى لم يزل ،وخلقه لخلقه ف

جميع صفاتهم ،والعلم بصح النبوة بعد وجودها ،وإمكانها قبل

وجودها ،وبصح نبوة محمد  ،علم ضرور "(.)3
وهذا ما يؤكده تقسيم العلماء لعلم المخلوقا

بقولهم" :وعلم المخلوقا

محدث ،وهو قسمان:

قسم ضرور  ،وهو :ما يعلم من غير نظر ،كتصورنا النار وأنها حارة ،وقسم نظر  ،وهو :ما ل
يعلم إل بنظر ،وهو عك

الضرور "(.)9

القول الراجح:
والقول الذ

يرجح هو :أن معرف البشر ه  :فطري مكتسب  ،فهو يخرج إلى الدنيا مفطور

على المعرف األ  ،وه  :معرف خالقه –توحيد الربوبي – ،ومعرف أمور بديهي  ،ومعرف ما ينفعه من
مأكل ومشر  ،وغير ذلك ،وه  :ما يطلق عليه اسم الطبع أو الغريزة ،قال تعالى{ :ﲱ
ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ
ﲾ ﲿ} [سورة النحل ،]7٧ :يوضح تعالى :أن اإلنسان ل يعلم شيئا مما لم يعلمه هللا
إياه ،ولم يفطره على معرفته ،كما وأن هللا أخرجه وفطره على القدرة على المعرف ؛ إذ زوده سبحانه
بوسائل المعرف والعلم ،والحواس :السمع والبصر ،واإلدراك.

=
(الفصل يف امللل واألهواء والنحل)( ،مجهرة األنساب)( ،الناسخ واملنسوخ) .تويف سنة (406هـ) .انظر :وفيات األعيان،
البن خلكان)930/9( ،؛ وسري أعالم النبالء ،للذهيب.)174/17( ،
( )1األصول والفروع ،البن حزم.)346/1( ،
( )3املصدر السابق.)305/1( ،
( )9شرح الكوكب املنري ،البن النجار.)66/1( ،
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ثالثًا :أقسام املعرفة من حيث وسائل اكتسابها ،وعلومها:

أوال :تقسيم المعرفة من حي وسائ اكتسابها عند أه السنة.
اختل

العلماء كذلك ف تحديد أنوع المعرف  ،وعلومها ،ووسائل الحصول عليها ،فقد ذه

ابن خلدون ،وابن حز –رمحمها اهلل– ،وغيرهما من العلماء إلى أن المعرف :
.1

معرفة حسية :وه  :ما يدركه اإلنسان من خال الحواس ،ووسائلها :حواسه

الخم  :السمع ،والبصر ،والشم ،والتذو  ،واللم  ،مع ملك اإلدراك.
.2

معرفة إدراكية :وه  :ما يدركه اإلنسان بعقله ،ووسيلته :العقل اإلدراك .

.3

معرفة استداللية :وه  :ما يكتسبه اإلنسان من معارف بالتجار والبراهين ،من

خال التجار  ،وحواسه ،وعقله ،وإدراكه.
وناحظ أن مدخل المعارف هو :اإلدراك ،فا يمكن الستدلل بالحواس دون اإلدراك ،فما
هو اإلدراك؟
اإلدراك كما يعرفه ابن خلدون هو" :الفكر ،وهو :شعور المدرك ف ذاته بما هو خارج عن
ذاته"(.)1
ويقصد بالشعور هو :ما يدور ف خلجا

اإلنسان ،مما أثارته صور ومشاهد خارج جسمه،

وملك اإلدراك تبقى مع اإلنسان ف حياته ونومه وموته ،فهو يدرك بها حاله حتى ف قبره.
أما علومها فهي:
.1

فلسفي يكتسبها اإلنسان بطبيعته وفكره.

.2

علو نقليه وضعي  ،وه  :علو شرعي مختص بالمل اإلسامي  ،وه ( :الوح )

ويشمل القرآن الكريم ،وعلو أخر  ،كالفقه ،والعقيدة ،علم اللغ  ،وعلم الكا .

( )1انظر :مقدمة ابن خلدون( ،ص ،)997 :واألصول والفروع ،البن حزم.)346/1( ،
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ثانيا :أقسام المعرفة حسب اكتسابها عند أه التصوف(.)1
ذه ك

علمككاء التصككوف أمثككال :الغ ازل ك ( ،)3وابككن عرب ك ( ،)9والهككرو ( ،)4إلككى تقسككيم المعرف ك

على النحو اآلت :
علم العق  ،أو ما يسمى :العلم الجلي:
وهو يحو ( :المعرف الحسي  ،والمعرف الستدللي  ،والمعرف العقلي ) ،وهو :ما يحصل
بضرورة ،أو بعد دليل حاصل ،وعلو هذه المعرف " :رياضي  ،ومنطقي  ،وطبيعي  ،وألوهي ،
وسياسي  ،وخلقي "( ،)0وهذه المعرف غير يقيني عندهم.
علم األحوال ،أو ما يسمى :العلم الخفي:
وتسمى عندهم( :المعرفة) ،وه  :معرف وجداني  ،ليست استدللي  ،يحصل عليها اإلنسان

( )1انظر :الفتوحات املكية ،البن عريب ()145–193/1؛ ومنازل السائرين ،للهروي (ص.)88– 86 :
( )3هو :حممد بن حممد بن حممد الغزايل ،الطوسي ،أبو حامد ،حجة اإلسالم ،فيلسوف ،متصوف ،له حنو مئيت
مصنف ،مولده ووفاته يف الطابران (قصبة طوس خبراسان) ،تويف سنة 050( :هـ) ،من كتبه( :إحياء علوم الدين)،
و(هتافت الفالسفة) ،و(االقتصاد يف االعتقاد) ،و(حمك النظر) ،وغريها .انظر :اتريخ بغداد وذيوله ،للبغدادي،
( ،)38/31ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،البن خلكان ،)316/4( ،وسري أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب،
(.)933/13
( )9هو :حممد بن علي بن حممد ابن عريب ،أبو بكر احلامتي الطائي األندلسي ،املعروف مبحيي الدين بن عريب ،امللقب
ابلشيخ األكرب ،فيلسوف ،من أئمة املتكلمني يف كل علم ،ولد يف مرسية (ابألندلس) سنة (065هـ) ،وانتقل إىل إشبيلية،
وأنكر عليه (شطحات) صدرت= عنه ،استقر يف دمشق ،وتويف فيها سنة (697هـ) من كتبه( :الفتوحات املكية)
و(حماضرة األبرار ومسام رة األخيار) و(ديوان شعر) ،و(فصوص احلكم) .انظر :فوات الوفيات ،البن شاكر الكتيب،
(.)490/9
( )4هو :عبد هللا بن حممد بن علي األنصاري اهلروي  ،أبو إمساعيل ،شيخ خراسان يف عصره ،من كبار احلنابلة ،من ذرية
أيب أيوب األنصاري ،كان ابرعاً يف اللغة ،حافظاً للحديث ،عارفاً ابلتاريخ واألنساب ،مظهراً للسنة داعياً إليها ،امتحن
وأوذي ،تويف سنة ( ،) 471من كتبه( :ذم الكالم وأهله) ،و(الفاروق يف الصفات) ،و(األربعني) يف التوحيد ،و(األربعني)
يف السنة ،و(منازل السائرين) ،و(سرية اإلمام أمحد بن حنبل) .انظر :التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد ،للبغدادي( ،ص:
.)933
( )0انظر :املنقذ من الضالل ،للغزايل( ،ص.)197 :
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من خال تزكي النف
إنه لي

والعبادة ،وما يسمى :الرياض ( ،)1وهذا العلم يستحيل تعريفه ،أو وصفه؛ إذ

له دليل ،مثل :العلم بحاوة العسل ،ولوع الشو  ،والعشق ،فهذا يصع

تحديده ،ويستحيل أن يعلمه أحد إل من اتص

وصفه أو

به ،وهذا العلم كذلك غير يقين .

علم األسرار ،أو ما يسمى :العلم اللدني:
وهذه المعرف لي
نور يظهر ف

القل

بينها وبين الغي

حجا  ،وسيلتها :اإللها  ،يقول الغزال " :وهو :عبارة عن
من ذلك النور أمور

عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذموم  ،وينكش

كثيرة"(.)3
وهذا العلم فو طور العقل ،ينفث روح القدس ف

الروع ،أ  :النف  ،وهو :خاص بالنب

والول  ،وسيوضح هذا ف المبحث المتعلق بمصادر المعرف اليقيني  ،ف المطل

الثان  :مصادر

المعرف اليقيني عند أهل التصوف(.)9
وناحظ :أن الصوفي تعتمد على هذه المعرف  ،وه بالنسب لهم :معرف يقيني  ،والعالم بهذا
العلم يعلم العلو كلها ،ويستغرقها؛ ألنه علم محيط حاو جميع المعلوما
بقوله تعالى{ :ﳆ ﳇ ﳉ ﳊ

ﳋ}

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ}

كما يقولون ،مستندين

[سورة البقرة ،]2٧2 :وقوله تعالى{ :ﱬ
[سورة األنفال ،]2١ :وقوله سبحانه:

{ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ} [سورة الكه .]65 :
ويتفق أهل السن ف

أن العلم اللدن

المتقين ،وعباده الصالحين ،بسب

من هللا سبحانه وتعالى" ،يفتح على قلو

أوليائه

طهارة قلوبهم مما يكرهه ،واتباعهم ما يحبه ،ما ل يفتح به على

غيرهم"( ،)4مستدلين بقوله تعالى{ :ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ}

[سورة النساء ،]66 :وقوله تعالى{ :ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

( )1الرايضة هي :مترين النهفس على قبُول الص ردق .انظر :منازل السائرين ،للهروي( ،ص.)39 :
( )3إحياء علوم الدين ،للغزايل.)94/1( ،
( )9انظر( :ص )33 :من الرسالة.
( )4جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)340/19( ،
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ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ}

[سورة المائدة ،]16 :وقوله تعالى {ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ}

[سورة محمد.]17 :
ويرون أن ِ
العلم اللدن ثَمرة ،لكن لي

ثمرة الرياض والخلوة ،وإنما ثمرة" :العبودي والمتابع ،

ِ
الجهد ف تَلّق العل ِم من مشكاة رسوله ،وكمال النقياد له،
ّللا ،واإلخاص له ،وبذل
والصد ِ مع َّ
فيفتح له من فه ِم الكتا

والسن بأمر يخصه به"(.)1

القول الراجح في مسألة العلم اللدني:
والذ

نميل إليه أن أساس العلم اللدن الصحيح :ما لم يعارض الكتا

والسن  :قال تعالى:

{ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ
ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ} [سورة طه ،]126-123:وما لم يكن فيه تحليل ح ار  ،أو تحريم حال.
والعلم اللدن هو :ما فتح هللا تعالى على من خصهم بعنايته سبحانه بالفهم واإلدراك ،ودليل
ذلك قوله  لعبد هللا بن مسعود(ِ(( :)3إَّن َك ُغ َا ُم َعَّلم))( ،)9بمعنى :إنه موفق للتعليم.

( )1مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،البن القيم.)446/3( ،
( )3هو :عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل  ،أبو عبد الرمحن :صحايب .من أكابرهم ،فضال وعقال ،وقراب من
رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم وهو من أهل مكة ،ومن السابقني إىل اإلسالم ،وأول من جهر بقراءة القرآن مبكة ،وكان
خادم رسول هللا االمني ،تويف سنة 93هـ .انظر :اإلستيعاب يف معرفة األصحاب ،البن عبد الرب ،)378/9( ،سري أعالم
النبالء ،لشمس الدين الذهيب.)461/1( ،
( )9مسند أمحد ،عن عبد هللا بن مسعود ،برقم( ،)79/6( ،)9033وقال األلباين حديث حسن صحيح ،انظر:
التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ،لأللباين.)393/3( ،
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املطلب الثاني :مـفـهـوم الـعـلـم
سأبين ف

معنى العلم ف

هذا المطل

اللغ  ،والصطاح ،لتسهل المقارن بينه وبين

المعرف  ،ثم أبين الفر بينهما:
الفرع األول :تعريف العلم لغة واصطالحا:
العلم يف اللغة:

(عَل ُم) الثو
"ع ل ( :اْل َعَل ُم) بفتحتين :اْل َع َا َم ُ ،وهو أيضا :الجبل ،و َ

والراي  ،وعلم الش ء

بالكسر يعَلمه ِ
(عالم) جدا ،والهاء للمبالغ "(.)1
(عْل اما) :عرفه ،ورجل ّ
َ
(عام ) أ َ :

جاء

ِ
بمعنى :المعرَف أَيضا ،كما
وقيل" :ع ل  :العلم اليقين ،يقال :علم يعلم إذا تيّقن ،وجاء َ
بمعناه ضمن كل واحد معنى اآلخر؛ لشتر ِ
اكهما ف

العلم ،وإن حصل عن كس
ﲰ ﲱ

ﲲ}

فذلك الكس

كون كل واحد مسبوقا بالجهل؛ ألَن

ِ
بالجهل ،وف التنزيل قال تعالى{ :ﲮ ﲯ
َمسبو

[سورة المائدة ]٧3 :أ  :علموا"( ،)3فالعلماء هنا يعرفون العلم على أنه مسبو

بجهل.
العلم يف االصطالح:

وعرف العلماء العلم ف الصطاح أنه" :إدراك الش ء بحقيقته ،وذلك ضربان:
أحدهما :إدراك ذا

الش ء.

والثان  :الحكم على الش ء بوجود ش ء هو موجود له ،أو نف ش ء هو منف عنه.
ّ
المتعد
فاألول :هو
ّ
ّ

إلى مفكعول واحد ،نحو قوله تبارك وتعالى{ :ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹﲺ} [سورة األنفال.]61 :
( )1خمتار الصحاح ،حملمد الرازي.)318/1( ،
( )3املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،للفيومي.)438/3( ،
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والثان

المتعد
هو:
ّ

إلى مفعولين ،نحو قوله تعالى{ :ﲤ ﲥ

ﲦ}

[سورة

الممتحن .)1("]1٠ :
الفرع الثاني :العلم يف القرآن والسنة.
العلم يف القرآن:

ومما ورد ف

القرآن الكريم من كلم العلم :ورودها بصيغ السم المعرف ،كقوله تعالى:

وو َع ْوه ،فحفظوه
{ﲩ ﲪ ﲫ} [سورة آل عمران ،]7 :أ " :العلماء الذين قد أتقنوا علمهمَ ،
ظا ،ل يدخلهم ف معرفتهم وعلمهم بما علموه َش ّك ،ول لب "( ،)3وقال تعالى{ :ﲭ ﲮ ﲯ
حف ا

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ}

[سورة فاطر ،]2٧ :وكذلك قوله سبحانه{ :ﳘ ﳙ

ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ} [سورة المجادل .]11 :
وورد

ﱿ}

بصيغ الفعل الماض  ،كقوله سبحانه{ :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

[سورة البقرة ،]65 :بمعنى" :ولقد عرفتم"( ،)9وقوله تعالى{ :ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ} [سورة البقرة.]33 :
وناحظ بأن هللا  وص

نفسه ف القرآن الكريم بالعالم ،ولم يص

نفسه ف أ  :موضع

بالعارف.
وورد

بصيغ الفعل المضارع ،قال تعالى{ :ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ} [سورة البقرة ،]1٠6 :وقال{ :ﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ} [سورة الزمر.]١ :

( )1املفردات يف غريب القرآن ،لألصفهاين( ،ص.)949 :
( )3جامع البيان يف أتويل القرآن ،للطربي.)356/6( ،
( )9املصدر السابق.)166/3( ،
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وورد

بصيغ المصدر ،قال

تعالى{ :ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ}

[سورة طه ،]114 :بمعنى:

"وقل يا محمد :ر ّ زدن علما إلى ما علمتن أمره"(.)1
العلم يف السنة:

ومما ورد ف السن المطهرة من كلم العلم :ما جاء ف حديث بيان فضل العلم قوله :
ِ ِ ِ ِ
ّللا َل ُه َ ِ
الجَّن ِ ))( ،)3وجاء ف شرح معنى" :سهل
(( َم ْن َسَل َك َ
ط ِرياقا إَلى َ
ط ِرياقا َيْلتَم ُ فيه عْل اما َس َّه َل َّ ُ
هللا له" يعن  :أذهبه هللا بسب طل العلم ف طريق من طر الجن  ،حتى يوصله إلى الجن ،
والضمير يعود إلى العلم ،وقوله" :طرياقا إلى الجن " ،إشارة إلى َّ
أن طر الجن كثيرة؛ يعن  :كل
عمل صالح طريق من طر الجن  ،وطل

العلم أقر طريق إلى الجن  ،وأعظم وأفضل عمل من

األعمال المرضي عند هللا؛ ألن صح األعمال وقبولها موقوف على العلم ،أل تر أن من لي

له

علم الصاة ل تصح صاته ،وكذلك الصو والحج ،وجميع األعمال الصالح "(.)9
ِ
وجاء ف قوله (( :من تعَّلم ِعْلما ِم َّما يبتغى ِب ِه وجه َّ ِ
ِ ِ
ضا
ُْ َ َ
ّللاَ ،ل يتعلمه ِإ َّل ل ُيصي َ ِبه َع َر ا
َُْ
َ ْ ََ َ ا
الدنياَ ،لم ي ِجد عرف اْلجَّن ِ يو اْل ِقي ِ ()4
ِ ُّ
علما من
ام ))  ،وجاء ف شرح الحديث" :يعن  :من تعلم ا
م ْن ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
شيئا ِم ْن هذه
العلو الت يكون هلل رضا بتحصيل ذلك العلم؛ يعن  :به العلو الشرعي  ،فمن طل
ا
العلو لطل
طل

مال الدنيا تكون له العقوب ؛ ألنه طل

العلم؛ ألن نيته ف طل

اآلخرة ثوا "(.)0

الدنيا بعمل اآلخرة؛ فقد وجد ثوا

سعيه ف

العلم جمع المال ،وقد ُو ِج َد ،فإذا وجد ثوابه ف الدنيا ل يكون له ف

( )1جامع البيان يف أتويل القرآن ،للطربي.)973/17( ،
( )3سنن الرتمذي ،ابب فضل طلب العلم ،برقم ،)37/0( ،)3646( :وقال :حديث حسن ،وصححه األلباين ،انظر:
صحيح اجلامع الصغري وزايداته ،لأللباين (.)1583/3
( )9املفاتيح يف شرح املصابيح ،ملظهر الدين الزيداين.)919/1( ،
( )4سنن أيب داود ،ابب يف طلب العلم لغري هللا عز وجل ،برقم ،)050/0( ،)9664( :سنن ابن ماجة ،ابب االنتفاع
ابلعلم و ِ
العمل به ،برقم ،)163/1( ،)303( :مسند أمحد ،عن أيب هريرة ،برقم ( ،)163/14( ،)7408صححه
األلباين ،انظر :صحيح اجلامع الصغري وزايداته ،لأللباين.)1565/3( ،
( )0املفاتيح يف شرح املصابيح ،ملظهر الدين الهزيرداين.)933/1( ،
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الفرع الثالث :مراتب العلم.
أوالً :مراتب العلم عند أهل السنة.

قسم ابن تيمي العلم إلى" :ثاث مرات  :علم بالجنان ،وعبارة باللسان ،وخط بالبنان ،ولهذا
قيل :إن لكل ش ء أربع وجودا  :وجود عين  ،وذهن  ،ولفظ  ،ورسم خط .
العيني :وجود عين الش ء ف األذهان واللسان والبنان.
الذهني :الجنان  ،فهو :العلم بها الذ ف القلو .
اللفظيُ :ه َو :اللسان .

الخطي :الرسم البنان  ،وتعلم الخط ،ويستلز تعليم العبارة واللفظ ،وذلك يستلز تعليم العلم،
الَ { :عَّلم ِباْلَقَل ِم}؛ ِأل َّ
َن التعلم بالقلم يستلز المرات
َفَق َ
َ

الثاث"(.)1

ثانيًا :مراتب العلم عند أهل التصوف.

لقد قسم ابن عرب العلم كذلك إلى ثاث مرات  ،وه (:)3
نظر ف دليل.

.1

علم العق  :وهو :كل علم يحصل لك ضرورة أو عقي

.2

علم األحوال :ول سبيل إليها إل بالذو  ،فا يقدر عاقل على أن يحدها ،ول يقيم

.3

علم األسرار :وهو :علم فو طور العقل ،وهو :نفث روح القدس ف الروع ،يختص

على معرفتها دلياا البت .
به النب والول .
وصاح

علم األسرار يستغر العلو السابق إضاف لعلم اإلسرار ،وهو :أشرف العلو  ،وهو:

العلم المحيط.
ويضع ابن عرب قاعدة لهذا العلم ،وه " :إذا أتى صاح

علو األسرار بأمر جوزه العقل،

وسكت عنه الشارع ،فا ينبغ لنا أن نرده أصاا ،ونحن مخيرون ف قبوله"(.)9

( )1انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)111/13( ،
( )3الفتوحات املكية ،البن عريب.)145/1( ،
( )9املصدر السابق.)141/1( ،
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وتفرد أهل التصوف بأن جعلوا المعرف تتدرج حس

مقاما

الدين:

فالمرتب األولى :مرتب اإلسا  ،وه  :اإلقرار بأن الر موجود ،وأنه هو الخالق المعبود.
والمرتب الثاني  :مرتب اإليمان والمعرف الخاص بها معرف سل

النقائص عن المعبود.

والمرتب الثالث  :مرتب اإلحسان والمعرف الخاص بها تتمحور حول (كأنك تراه)(.)1
الفرع الرابع :الفرق بني املعرفة والعلم.
والمتأمل فيما سبق من التعريفا
المعرف والعلم ،وهذه الختافا

اللغوي والصطاحي المتعددة ،ير بأن هناك اختافا بين

تتلخص ف اآلت :
جدول  :1الفر بين المعرف والعلم.

المعرفاااااااااااااااااة
المعرفك ك ُيوصك ك

العلاااااااااااااااام

به ككا اإلنس ككان فق ككط؛ ذل ككك ألن المعرفك ك

تحتككاج إلككى أدل ك وب كراهين ،وإدراك وتمييككز بالعقككل ،وهككذا

العلم ُيوص

به هللا تعالى.

يكافئ اإلنسان بنقصه وقصوره.

ُ"يق ك ككال :ف ك ككان يع ك ك ِكرف هللا ورس ك ككولهَ ،وَل يق ك ككال :يعل ك ككم هللا،
متعك ككديا ِإلك ككى مفعك ككول واحك ككد؛ لمك ككا َكك ككان معرَف ك ك البشك ككر هلل
َ
تعكالى هكو :تككدبر آث ِ
كاره ،دون ِإدراك ذاتككه ،ويقكال :هللا يعلككم
كككذا ،ول ُيقككال :يعككرف َك ك َذا؛ لمككا َكانككت المعرف ك تُسككتَعمل
ف العلم القاصر المتوصل ِإليه بتفكر"(.)3
بالنسككب للبش ككر فالمعرف ك أش ككمل م ككن العلككم إذ أنه ككا تعنكك

عل ك ككم البش ك ككر ل يس ك ككتوع

المعرف ه الغاي .

العل ك ك ك ككم يعتب ك ك ك ككر الوس ك ك ك ككيل والطري ك ك ك ككق

اإلحاط  ،وتشمل جميع جوان

األمر.

كلها.

الموصل للمعرف .

( )1انظر :روضة التعريف ابحلب الشريف ،البن اخلطيب( ،ص.)435 :
( )3اتج العروس من جواهر القاموس ،الهزبيدي (.)199/34
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الجوانك ك ك

وأض

إلى ذلك ما أورده ابن القيم( )1من فرو لفظي وفرو معنوي  :وه كاآلت (:)3
جدول  :2الفرو اللفظي والفرو المعنوي بين المعرف والعلم.

نوع

الفروق

العلاااااااااااااااااااام

المعرفااااااااااااااااااااة

اللفظي

فعل المعرف يقع على مفعول واحد ،قال فعل العلم يقتض

مفعولين ،قال هللا تعالى:

هللا تعالى{ :ﲏ ﲐ ﲑ {ﲤ ﲥ ﲦ} [سورة املمتحنة:
.]15

ﲒ} [سورة يوسف.]07 :
المعرف تتعلق بذا

العلم يتعلق بأحوال الش ء.

الش ء.

المعرف ك مثككل ذكككر الش ك ء ،وتخيككل صككورته العل ككم ل يك ككون ل ككه خي ككال أو ص ككورة مس ككبق فك ك

المعنوي

ف الذهن وحضور ما كان غائ

الذهن.

عنه.

الش ء.

المعرف تميز المعروف بذاته.

والعلم تميز صفا

المعرف حضور صورة الش ء.

العلككم حضككور أح كوال الش ك ء وصككفاته ونس ككبتها
إليه.

المعرف تشبه التصور.
المعرف لما غا

عن القل

العلم يشبه التصديق.
العلم لما غا

بعد إدراكه.

عن القل  ،ولم يدرك من قبل.

ضد المعرف اإلنكار.

ضد العلم الجهل.

المعرف العلم بالش ء مفصاا.

العلم يتعلق بالش ء مجماا.

فنجد التفا واضح ف أن المعرف تزيل الجهل ،وأنها علم ،وإدراك لحقيق األشياء؛ إل أنها
ل تعن  :اإلحاط الكلي  ،والمعرف قيمتها أعلى من العلم بالنسب للبشر.

( )1هو :حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ،أبو عبد هللا ،مشس الدين ،املعروف اببن قيم اجلوزية :من
ك بار فقهاء احلنابلة ،حمدث ،مفسر ،متكلم جديل ،مشارك يف بعض العلوم ،ولد بدمشق ،والزم ابن تيمية وتتلمذ على
يده تويف سنة( 801هـ) من مؤلفاته( :الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية)؛ و(مفتاح دار السعادة)؛ و(التفسري القيم،
لإلمام ابن القيم) .انظر :الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،البن حجر العسقالين ،والبدر الطالع ،للشوكاين،
( ،)149/3والرد الوافر ،البن انصر الدين (ص.)67/ :
( )3انظر :مدارج السالكني ،البن القيم.)914/9( ،
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وخالصة أقوال الفريقين في المعرفة ما يلي(:)1
جدول  :3خاص قول أهل السن وأهل التصوف ف المعرف .
المعرفة عند أه التصوف

المعرفة عند أه السنة
المعرف جامع شكامل  ،تجمكع 



بين العلم واإليمان والعمل.

مفصاا.



المعرفك ك  :العل ككم بع ككين الشك ك ء 



المعرف  :إدراك بتفكر وتدبر.



تك ك ك ككأت المعرف ك ك ك ك بعك ك ك ككد العلك ك ك ككم

القاصر المتوصل بتفكير.



المعرف موهب وهداي من هللا ،رباني لدني .



وسك ككيل الحصك ككول علك ككى المعرف ك ك بتطهيكككر البك ككاطن بالسك ككير

على المقاما



المعرف تحتاج براهين وأدل .



تككأت المعرفك بعككد شككك وحي كرة 



كالحواس والستدلل

والبراهين.

المعرف خاص باألولياء ،والعلم مباح للعام .





ت ك ك ك ك ككدرك المعرفك ك ك ك ك ك ب ك ك ك ك ككأدوا ،

خاص المعرف  :العجز عن المعرف .

العلم يثبت بالمعرف  ،والمعرف تثبت بذاتها.

المعرف تمييز المعلوما .

ونسيان.

المعرف من معرف هللا ومعرف الطريق الموصل إليه.



والرياض الروحي .

وجككود نككوع مككن المعرفك خاصك بأهككل الخصككوص لككم يطلككع

عليها أحد.


عقائد.

المعرف وراث للنبوة ،والعارف نموذج مصغر عن النب .
المعرف ك ك ه ك ك  :العلكككم بكككاهلل ،أمك ككا بكككاق العلك ككو ه ك ك  :مجك ككرد

( )1وملزيد من الفائدة يف موضوع املعرفة ميكن الرجوع إىل كتاب :مصادر املعرفة يف الفكر الديين والفكر الفلسفي،
للكاتب :عبد الرمحن بن زيد الزنيدي ،وكتاب املعرفة يف اإلسالم مصادرها وجماالهتا ،للمؤلف عبد هللا بن حممد القرين.
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املبحث الثاني:
مفهوم اليقني والعقيدة:
وفيه مطلبان:

 المطلب األول :مفهوم اليقين ودرجاته. -المطلب الثاني :مفهوم العقيدة.
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املطلب األول :مفهوم اليقني ودرجاته
الفرع األول :تعريف اليقني لغة واصطالحا.
اليقين يف اللغة:

ذكر أهل اللغ معان عدة تكاد تدور حول نف
(ي ِق ْن ُت) األمر من با
وزوال الشك ،يقال منهَ :

ِ
ين) :العلم،
المعنى ،من ذلك قولهم(" :اْلَيق ُ

و(استَْيَق ْن ُت) ،و(تََيَّق ْن ُت) ،كله
ط ِر َ  ،و(أ َْيَق ْن ُت)
َ
ْ

بمعنى"(.)1
وقيل" :اليقين :العلم الحاصل عن نظر واستدلل ،ولهذا ل يسمى علم هللا َي ِق ايناَ ،وَي ِق َن األمر
َي ْيَق ُن َيَقانا :من با

تع  ،إذا ثبت ووضح ،فهو َي ِقين :فعيل ،بمعنى :فاعل ،ويستعمل متعديا أَيضا

ِِ
ِِ
ِ
َّ
استَْيَق ْنتُ ُهَ ،أ  :علمته"(.)3
بنفسه ،وبالباء ،فيقالَ :يق ْنتُ ُهَ ،وَيْق ُن ُت بهَ ،وأ َْيَق ْن ُت بهَ ،وتََيق ْنتُ ُهَ ،و ْ
وقيل" :اليقين هو :العلم بالش ء بعد حصول الشك فيه ،ويكون بالستدلل والنظر ،غير أن
العلم هو :اعتقاد على سبيل الثق  ،دون تيقن وبراهين واستدلل ،واليقين هو :سكون النف

وثلج

الصدر بما علم"(.)9
واليقين :ضد الشك ،فيقولونَ :شك ويقين( ،)4ومن العلماء من يقول :أن اليقين من صفا

( )1خمتار الصحاح ،حملمد الرازي( ،ص.)943 :
( )3لسان العرب ،البن منظور ،)408/19( ،واملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،للفيومي.)671/3( ،
( )9انظر :الفروق اللغوية ،للعسكري.)71/1( ،
( )4وتوجد درجات ما بني اليقني والشك ،وهي:
اليقني :واليقني ال حيتمل األمر فيه النقيض.
االعتقاد :وهو أن حيتمل األمر النقيض بتشكيك مشكل فقط.
الظن :وهو أن حيتمل األمر النقيض مع كونه راجحاً.

الوهم :وهو أن حيتمل األمر النقيض مع كونه مرجوحاً.
الشك :يتساوى طرفاه .انظر :الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب ،للبابريت.)196/1( ،
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=

العلم ،فهو فو المعرف والدراي ؛ إل أن المعرف والعلم يجتمعان بش  :أنهما ل يحصان إل بعد
حيرة وشك(.)1
اليقين يف االصطالح عند أهل السنة:

ن
(ماء
ّ
عرف ابن تيمي اليقين بأنه" :طمأنين القل  ،واستقرار العلم فيه ،وهو معنى ما يقولو َ :

َيَقن) ،إذا استقر عن الحرك  ،وضد اليقين :الري  ،وهو :نوع من الحرك والضط ار  ،يقالَ :رَابِن
َي ِر ُيبِن  ،... ،ثم اليقين ينتظم منه أمران :علم القل  ،وعمل القل "(.)3
وعرفه ابن القيم بقوله" :اليقين وهو :اإليمان الجاز الثابت الذ
شك ،ول شبه  ،بخمس أصول ذكرها سبحانه ف

ل ري

فيه ،ول تردد ،ول

َقوله تعالى{ :ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓ} [سورة البقرة.)9("]177 :

=
وذكرها كذلك اإلمام جالل الدين السيوطي على النحو التايل:
ِ
استدالل وروية.
ني :علم حيصل بعد َ
اليَق ُ
الظهن :جتويز أمرين أَحدمهَا أظهر من اآلخر.
الورهم :طرفه اآلخر.
َ
الشهك :تردد بني أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر.
السهوُ :ذهول عن املعلوم إِن خطر على البال ،ويتنبه صاحبه أبَدىن تنبِيه.
اجلَ ره ُل :اعتِ َقاد الشيء على خالف ما هو به.
اخلطَأ :الذهول عن املعلوم حمتاجا إىل ِزايدة تنبيه .انظر :معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،جلالل الدين السيوطي،
(ص.)64 :
( )1لـمزيد من الفـائدة يـمكن الرجوع إىل كتاب :أسس اليقني بني الفـكر الديين والفكر الفلسفي ،ليوسف مـحمود
مـحمد.
( )3جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)933/9( ،
( )9رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانه( ،ص.)17 :
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اليقين يف االصطالح عند أهل التصوف

أورد القشير تعريفا

عدة لليقين منها(:)1

اليقين هو :العلم الذ ل يتداخل صاحبه ري

على مطلق العرف.

وقيل :اليقين هو :استقرار العلم َّال ِذ ل ينقل  ،ول يحول ،ول يتغير ِف القل .
وقيل :كل ما رأته العيون نس

إلى العلم ،وما علمته القلو نس

إلى اليقين.

وعرف الغزال اليقين بقوله" :المعارف القطعي  ،الحاصل بهداي هللا تعالى عبده إلى أصول
ّ
الدين"(.)3
فناحظ أن التعريف الصطاح لليقين عند أهل السن وعند أهل التصوف بمعنى واحد،
وهو :الطمأنين لألمر ،وعد الشك ،ورسوخ العلم ف النف  ،والعتقاد به ،إل أننا سناحظ اختافا
كبير بين الفريقين ف طر الحصول على هذه المعارف القطعي الثبو .
ا
الفرع الثاني :اليقني يف القرآن والسنة.
اليقين يف القرآن الكريم(:)3

ورد

كلم اليقين ف

مواضع كثيرة ف

القرآن الكريم ،فقد ورد

بصيغ مختلف  ،فكانت:

ا ،لكنها جميعها متقارب  ،فقد جاء
مصد ار ،وكانت اسما ،وكانت فع ا

بمعنى :العلم الثابت،

والمعرف  ،وبمعنى :رسوخ العلم بانتفاء الشك والشبه عنه ،واإليمان اليقين  ،والتصديق الجاز ،
والمو  ،وسم  :يقينا؛ ألنه موَقن به ،ومواضع هذه اآليا

.0

على النحو اآلت :

قال تعالى{ :ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

الرعد ،]2 :بمعنى" :فتصدقوا بوعده ووعيده"(.)4

( )1الرسالة القشريية.)913 ،133/1( ،
( )3إحياء علوم الدين ،للغزايل.)66/4( ،
( )9معجم الفاظ القرآن الكرمي ،جملمع اللغة العربية اإلدارة العامة للمعجمات.)1313/3( ،
( )4جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربي.)419/19( ،
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ﱰ}

[سورة

.2

ﱡ}

وقال هللا تعالى{ :ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

[سورة البقرة ،]4 :وجاء ف

تفسير معنى اليقين" :اليقين هو :العلم بالش ء بعد أن كان

صاحبه شاكا فيه ،ويقال ذلك ف

العلم الحادث باألمور ،سواء كان ذلك العلم ضروريا ،أو

استدلليا"(.)1

.3

وقال تعالى{ :ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌ} [سورة البقرة.]11٧ :

.4

وقال تعالى{ :ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ

ﳗ} [سورة المائدة.]5٠ :

.5

وقال تعالى{ :ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ}

[سورة النمل.]3 :

.6

وقال تعالى{ :ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ} [سورة النمل.]٧2 :

.7

وقال تعالى{ :ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ}

[سورة

الرو  ،]6٠ :بمعنى" :الذين ل يوِقنون بالمعاد ،ول يصد ُقون ِبالبعث بعد المما ِ "(.)3

.8

وقال تعالى{ :ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ}

[سورة لقمان.]4 :

.9

وقال تعالى{ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ} [سورة السجدة.]24 :

( )1مفاتيح الغيب ،للرازي.)387/3( ،
( )3جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،للطربي.)033/17( ،
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.01

وقال تعالى{ :ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ} [سورة الجاثي .]4 :

.00

وقال تعالى{ :ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ} [سورة الجاثي :

.]2٠

.02

وقال سبحانه وتعالى{ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ}

[سورة

الطور.]36 :

.03
ﱋ

وقال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱌ}

[سورة النمل ،]14 :بمعنى" :أَنهم جحدوها ِبأَلسنِتهم ،واستيقنوها ف

ُقلوبهم

وضمائرهم ،والستيقان أَبلغ من ْاإليَقان"(.)1

.04

وقال تعالى{ :ﲄ ﲅ ﲆ} [سورة المدثر ،]31 :أ " :يعلمون"(.)3

.05

وقال تعالى{ :ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ} [سورة الجاثي .]32 :

.06

وقال

تعالى{ :ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ}

[سورة

السجدة.]12 :

.07

وقال

تعالى{ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ}

[سورة

الشعراء.]24 :

.08

وقال تعالى{ :ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ} [سورة

الدخان.]7 :

.09

وقال تعالى{ :ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ} [سورة األنعا " ،]75 :أَ ِ :
نريه َذلك ليكون عالما وموقنا"(.)9

( )1مفاتيح الغيب ،للرازي.)046/34( ،
( )3تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)363/7( ،
( )9املصدر السابق.)335/9( ،
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.21
.20

وقال تعالى{ :ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ} [سورة الذاريا .]2٠:
وقال تعالى{ :ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ}

[سورة النمل" ،]22 :أ  :بخبر

صد حق يقين"(.)1

.22

وقال تعالى{ :ﲂ ﲃ ﲄ} [سورة النساء" ،]157 :أ  :وما َقتلوه متيقنين أنه

هو ،بل شاكين متوهمين"( ،)3قال

تعالى{ :ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ}

 ،]١١أ " :فأمر محمدا  بالمواظب على ِ
العبادة ،إلى أن يأتيه المو "(.)9
وقال القشير " :ق

وتطال

بآدا

.23

على بساط العبودي معتنقا للخدم  ،إلى أن تجل

[سورة الحجر:

على بساط القرب ،

الوصل "(.)4
وقال تعالى{ :ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ} [سورة الواقع " ،]١5 :أ ِ :إن هذا الخبر

لهو حق ِ
اليقين َّالذ ل مري فيه ،ول ِ
محيد ِألَحد عنه"(.)0

.24

وقال تعالى{ :ﲕ ﲖ ﲗ} [سورة الحاق .]51 :

.25

وقال تعالى{ :ﳹ ﳺ ﳻ} [سورة المدثر" ،]47 :أ  :المو "(.)6

.26

وقال

تعالى{ :ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ}

[سورة التكاثر" ،]5 :أ  :لو علمتم حق

العلمِ"(.)8

.27

وقال تعالى{ :ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ} [سورة التكاثر.]7 :

( )1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)176/6( ،
( )3املصدر السابق.)443/3( ،
( )9مفاتيح الغيب ،للرازي.)314/1( ،
( )4لطائف اإلشارات ،للقشريي.)379/3( ،
( )0تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)001/8( ،
( )6مفاتيح الغيب ،للرازي.)816/95( ،
( )8تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)484/7( ،
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اليقين يف السنة املطهرة:

جاء ف السن المطهرة لفظ اليقين ف أحاديث كثيرة منها:
ِ
الن ِ
الِ (( :م ْن َخ ْي ِر م َع ِ
اش َّ
اس َل ُه ْمَ :ر ُجل
ما رو عن أب هريرَة  ،عن رسول هللا  أنه َق َ
َ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ط َار َعَل ْي ِه،
ير َعَلى َم ْتِن ِهُ ،كَّل َما َس ِم َع َه ْي َع ا ( ،)1أ َْو َف ْزَع ا (َ ،)3
ُم ْمسك عَن َ
ان َف َرِسه ف َسبيل هللاَ ،يط ُ
ظ َّانه( ،)9أَو رجل ِف ُغنيم (ِ )4
ِ
ْس َشعَف (ِ )0م ْن َه ِذِه َّ
ط ِن
الش َع ِ  ،أ َْو َب ْ
َي ْبتَغ اْلَق ْت َل َواْل َم ْو َ َم َ ُ
ف َأر ِ َ
ْ َُ
َْ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الن ِ
الص َا َة ،وُي ْؤِت َّ
ينَ ،ل ْي َ ِم َن َّ
اس ِإ َّل
يم َّ
الزَك َ
َّه َحتَّى َيأْتَي ُه اْلَيق ُ
اةَ ،وَي ْع ُب ُد َرب ُ
َ
َواد م ْن َهذه ْاأل َْودَي ُ ،يق ُ
ِف َخ ْير))(.)6
طا اليقين على المو مجاز؛ ِألن المو ل
فاليقين المقصود ف الحديث هو :المو " ،وإ ْ
يشك ِ
فيه"(.)8
()7
َّ
ّللاِ َ يُقوُ ِم ْن
ول َّ
وما رو عن ابن عمر -رض هللا عنهما :-أنه قالَ(( :قل َما َك َ
ان َرُس ُ
ِ
ِ
مجلِ حتَّى يدعو ِبهؤَل ِء َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ول َب ْيَنَنا َوَب ْي َن
َ َْ َُ َ ُ
َْ
َص َحاِبه« :الل ُه َّم ا ْقس ْم َلَنا م ْن َخ ْشَيت َك َما َي ُح ُ
الد َع َوا أل ْ
ين ما تُه ِو ُن ِب ِه عَليَنا م ِ
طاعِتك ما تُبّلِ ُغَنا ِب ِه جَّنتَك ،و ِمن ِ
ِ
ص َيبا ِ ُّ
الد ْنَياَ ،و َمِتّ ْعَنا
َم َعاص َ
َ َ َ َ َ
يكَ ،و ِم ْن َ َ َ َ َ
اليق ِ َ َ ّ
َْ ُ
( )1اهلَريـ َعةً :الصوت عند حضور العدو ،انظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي.)90/19( ،
( )3الفزعة :النهوض إىل العدو ،انظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي.)90/19( ،
( )9يَـربـتَغِي الر َقرت َل واملوت َمظَانههُ ،أي :يطلبه يف مواطنه اليت يُرجى فيها؛ لشدة رغبته يف الشهادة ،انظر :املنهاج شرح
صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي.)90/19( ،
ني ،تَ ِ
َي :قطعة منها ،انظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي،
( )4الرغُنَـري َمةُ :بِ َ
ض ِّم الرغَ ر ِ ر
صغريُ الرغَنَِم ،أ ر
(.)90/19
( )0الشعفة :أعلى ِ
اجلبل ،انظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي.)90/19( ،
( )6صحيح مسلم ،كتاب ،ابب :فضل اجلهاد والرابط ،برقم(.)1059/9( ،)1773
( )8فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر (.)974/7
( )7هو :عبد هللا بن عمر بن اخلطاب العدوي  ،أبو عبد الرمحن ،صحايب ،نشأ يف اإلسالم ،وهاجر إىل املدينة مع أبيه،
وشهد فتح مكة ،ومولده ووفاته فيها .أفىت الناس يف اإلسالم ستني سنة ،كف بصره يف آخر حياته ،وهو آخر من تويف
مبكة من الصحابة سنة (89هـ) .روى علماً كثرياً انفعاً عن النيب  ،،له يف كتب احلديث  3695حديثاً .انظر:
االستيعاب يف معرفة األصحاب ،البن عبد الرب ،)301 ،305/9( ،وسري أعالم النبالء ،للذهيب ،)81/1( ،واإلصابة يف

متييز الصحابة ،البن حجر.)171/4( ،
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ِبأ ِ
ِ
ص ْرَنا
اج َع ْل ثَأ َْرَنا َعَلى َم ْن َ
الو ِار َث مَّناَ ،و ْ
َحَي ْيتََناَ ،و ْ
ص ِارَنا َوُق َّوِتَنا َما أ ْ
اج َعْل ُه َ
ْ
ظَل َمَناَ ،و ْان ُ
َس َماعَنا َوأ َْب َ
َعَلى َم ْن َع َاد َانا))(.)1
جاء ف شرح هذا الحديث :أن معنى قوله (" :اقسم لنا) أ  :اجعل لنا قسما ونصيبا.

ومعنى (تحول به) أ  :تحج

وتمنع.

ومعنى (ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبا

الدنيا) أ  :ارزقنا يقينا بك ،وبأن ل مرد

لقضائك وقدرك ،وأن ل يصيبنا إل ما كتبته علينا ،وأن ما قدرته ل يخلو عن حكم ومصلح
واستجا

مثوب  ،تهون به مصيبا

الدنيا"(.)3

فنجد أنه يقصد باليقين :أعلى درجا
الدرج هانت عليه مصائ

اإليمان ،ل شك ول تردد فيه ،فإذا وصل العبد لهذه

الدنيا ،وتصبح األمور الغيبي عنده كأنها مشاهدة فا يتعلق قلبه بأحد

إل هللا.
ِ
وما رو عن أَب سعيد الخدرِ ( : )9أن َّ
ص َاِت ِه َفْلُيْل ِق
النِب ُّ  قال(( :إ َذا َش َّك أ َ
َح ُد ُك ْم ف َ
ال َّش َّك ،وْلَي ْب ِن َعَلى اْلَي ِق ِ ِ
استَْيَق َن التَّ َما َ َس َج َد َس ْج َدتَْي ِن))(.)4
ينَ ،فإ َذا ْ
َ

وقد جاء ف شرح هذا الحديث(" :فليلغ َّ
الشك) من اإللغاء ،بالغين اْل ُم ْع َج َم َ ،وِف
ِ
ِ
الزِائد َّال ِذ ُهو محل َّ
طرح َّ
الشك ،أَ َّ :
ْخذ
ّ
الشكَ ،وَل َيأ ُ
النسخ( :فليلق) من اللقاءِ ،باْلَقافَ ،أ  :لي ْ َ
َ َ
ِب ِه ِف اْلبناء.
بعض

( )1سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،برقم( ،)037/0( ،)9053وقال :حديث حسن غريب ،وحسنه األلباين .انظر:
صحيح اجلامع الصغري وزايداته ،لأللباين.)383/1( ،
( )3حتفة األبرار شرح مصابيح السنة ،للبيضاوي.)114 /3( ،
( )9هو :سعد بن مالك بن سنان اخلدري األنصاري اخلزرجي ،أبو سعيد اخلدري ،صحايب ،كان من مالزمي النيب،
وروى عنه أحاديث كثرية ،غزا اثنيت عشرة غزوة ،وله  1185حديثا ،تويف يف املدينة سنة (84هـ) .انظر :االستيعاب يف
معرفة األصحاب ،البن عبد الرب)653/3( ،؛ وسري أعالم النبالء ،للذهيب ،)181–167/9( ،واإلصابة يف متييز
الصحابة ،البن حجر.)87/9( ،
( )4سنن أيب داود ،كتاب ،ابب :إذا شك يف الثنتني والثالث  ،..برقم ( )361/3( ،)1534واللفظ له ،سنن النسائي
ابب إمتام املصلي على ما ذكر إذا شك ،برقم ( )38/9( ،)1397حسنه األلباين ،انظر :صحيح اجلامع الصغري وزايداته،
لأللباين (.)185/1
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ِ
اتَنا على َما ِإذا لم يغل
(وليبن على اْلَيقين) َأ  :اْل ُمتََيقنَ ،و ُه َوْ :األََقلَ ،وحمله ُعَل َم ُ
َش ء ،وإل َف ِعند غَلب َّ
شك.
الظن َما َب ِق
ّ
َْ َ َ
ْ

ظّنه على
َ

أحدكم) َأ ِ :إذا ب ِق شاكا ،ولم يتَر َّجح ِعنده أحد َّ
الطرَف ْي ِن ِبالتَّ َح ِّر َ ،و َغيرهم
شك
ُ
ْ
َف َم ْعَنىِ( :إذا ّ
َ
َ
َ
حمُلوا َّ
الشك على مطلق التَّ َرُّدد ِف َّ
النف َوعد اْلَي ِقين"(.)1
واليقين هنا :العلم المتيقن صحته ،ل شك فيه ول ظن.
الفرع الثالث :درجات اليقني.

أوالً :درجات اليقين عند أهل السنة:

اتفق علماء أهل السن أن لليقين ثاث درجا  ،وهذه الدرجا

ل يدخل فيها الشك مطلقا ،إل

قوتها ،ونوعيتها ،وتقسيمهم لدرجا

اليقين مرجعها القرآن

أن كل درج تختل

عن األخر ف

الكريم ،وهذه الدرجا

على ترتيبها ،ه ( :علم اليقين ،عين اليقين ،حق اليقين) ،ومستندها قول

هللا تعالى{ :ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ * ﲩ ﲪ * ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ}

[سورة التكاثر-5 :

 ،]7وقوله تعالى{ :ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ} [سورة الواقع .]١5 :
فهذه الدرجا

متدرج ف نقل الخبر ،وذلك أنه يعلم "علم ِيقين يحصل عن الخبر ،ثم تتجلى

حقيَق اْلمخبر عنه للَقل

أو البصر حتى يصير ِ
العلم ِبه عين يقين ،ثم يباشره وياِبسه فيصير حق

يقين"(.)3
فعلم اليقين إذا "معناه :علما ِيقينا ،فأُضيف الموصوف إلى الصف "( ،)9أ ( :علمتم حق
العلم)( ،)4ويطلق على هذا النوع (يقين خبر).

( )1شرح سنن أيب داود ،للعيين ،)939/4( ،وحاشية السندي على سنن النسائي ،للسندي.)38/9( ،
( )3مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،البن القيم.)463/3( ،
( )9مفاتيح الغيب ،للرازي.)389/93( ،
( )4تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)484/7( ،
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وعين اليقين ه  :الدرج الثاني  ،وتعتبر أقو من سابقتها؛ ذلك أن بعد الرتي يكون اليقين
جازما ،قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ} [سورة البقرة ،]26٠ :أ " :أح َّ أن يترقى من ِعلم اليقين ف ذلِك ِإلى عين
مشاهدة"(.)1
اليقين ،وأن ير ذلك
ا
وحق اليقين" :أ  :إن هذا الخبر لهو حق اليقين ِ
الذ ل مري فيه ول محيد ألحد عنه"(.)3
مختص بحاس من الحواس(" ،ف ِعلم اليقين) ما علمه بالسماع

وكل درج من هذه الدرجا

ظر ،و(عين اليقين) ما شاهده وعاينه بالبصر ،و(حق اليقين) ما باشره ووجده
والخبر والقياس والن َ
وذا َقه وعرفه بالعتبار"(.)9
ومثال ذلك :العلم باألمور الغيبي  ،فعلم اليقين :مثل ِ
علمنا اآلن بالجن والنار ،والصراط
ُ
والميزان ،فهذا علم تختل

درج العتقاد والجز به ،واليقين به ،من شخص آلخر ،فهذا :علم

اليقين.
وأما عين اليقين :فتتحقق هذه الدرج بمشاهدة هذه الغيبيا  ،وكلما تكرر المشاهدة كلما
زاد

قوة اليقين ،فحين يشاهد بعينيه الجن ونعيمها والنار وجحيمها ،وير كل ما غا

عنه وقد

علم به ،عندها يتحقق عنده :عين اليقين.
وأما حق اليقين :فحين يدخل ،ويباشر ،ويح  ،ويشعر ،ويتذو ما علم به ،ورآه بعينيه ،فهنا
تتحقق الدرج الثالث .
وقد ضر ابن تيمي للدرجا
عساا ،وصد

المخبر ،أو أر

ل حسيا بقوله" :فاألولى :مثل من أخبر أن هناك
الثاث مثا ا

آثار العسل ،فاستدل على وجوده ،والثان  :مثل من أر

( )1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)673/1( ،
( )3املصدر السابق.)001/8( ،
( )9جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)640/15( ،
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العسل

وهذا أعلى ،والثَّالث :م ْثل من ذا العسل ،ووجد طعمه وحاوته ،ومعلو أن هذا
وشاهده وعاينهَ ،
أعلى مما َقبله"(.)1
ومعيار زيادة اليقين وقوته لديهم ترجع للمعرف  ،فمتى كانت المعرف صحيح ومستندة ألدله
وبراهين ازداد العتقاد واإليمان؛ ليصل إلى اليقين الجاز الذ ل يساوره شك مطلقا.
وعلى هذا فإنه ل يصل إلى اليقين كثير من الناس؛ ذلك أن اعتقاداتهم إما مبني على تقليد،
وهذا حال أغل

البشر ،أو بسب

جهلهم ،أو بسب

معرفتهم الظني الت يختلجها الشك والظن ،أو

يدر عن صاحبها الشبها " ،فكثير من
أن مصادرها غير صحيح  ،أو ل تتوفر فيها من القوة ما أ
الناس ل يصلون ل إلى ِ
اليقين ،ول إلى الجهاد ،ولو شككوا لشكوا ،ولو أمروا بالجهاد َلما جاهدوا،
وليسوا كفا ار وَل منافقين؛ بل لي

عندهم من علم القل

ومعرفته ويقينه ما يد أُر الري  ،ول عندهم

من قوة الح َهلل ولرسوله ما يَقدمونه على األَهل والمال ،وهؤلء إن عوفوا من المحن وماتوا دخلوا
الجن  ،وإِن ابتلوا بمن يورد ِ
عليهم شبها توج ريبهم :فإن لم ينعم هللا عليهم بما يزيل الري  ،وإل
صاروا مرتابين ،وانتقلوا إلى نوع من النفا "(.)3
ثانيًا :درجات اليقين عند أهل التصوف

ير أهل التصوف أن اليقين مقا شريف بين العلم والطمأنين  ،وأنه واقع بما جاء به األنبياء
-عليهم السا – ،إذ إنه معرف حاصل بطريق البرهان الذ

ل شك فيه ،فيستقر العلم ف النفوس

بحيث ل يساورها شك مطلقا ،وقد جعلوا لليقين درجا  ،وأقساما ،وه كاآلت :
-1

درجات اليقين(:)9

يتفق أهل التصوف مع أهل السن أن لليقين ثاث درجا  ،مستدلين بقوله تعالى{ :ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ * ﲩ ﲪ * ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ}
( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)646–640/ 15( ،
( )3املصدر السابق.)381/8( ،
( )9منازل السائرين ،للهروي (ص.)67 :
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[سورة التكاثر ،]7-5 :وقوله تعالى:

{ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ}

[سورة الواقع  ،]١5 :إل أننا نجد تفردا عند إما تصوف الفكر ابن

عرب  ،إذ أضاف درج رابع لدرجا

اليقين ،وه ( :حقيقي اليقين).

فالدرجة األولى :علم اليقين:
وهو :قبول ما ظهر من الحق ،وقبول ما غا

للحق ،والوقوف على ما َقا بالحق،

والمقصود :قبول ما ظهر لنا من أمر هللا تعالى عن طريق رسله ،واليقين به ،مثل :أمره ،ونهيه،
وشرعه ،وقبول ،واعتقاد ،واليقين بكل ما غا

عن مداركنا وأخبرنا هللا تعالى عنه :كالميزان ،والجن ،

والنار ،والعذا  ،والنعيم ،وما قا به الحق ،فالمقصود ذاته  ،وأسمائه ،وصفاته ،والوقوف عندها،
وقبولها كما جاء

دون تمثيل ،أو تعطيل.

والدرجة الثانية :عين اليقين:
الشهود حجا
وهو :الغنى بالستدراك عن الستدلل ،وعن الخبر بالعيان ،وخر ّ

العلم،

والمقصود :الستغناء عن األدل والبراهين ،وعد البحث عنها؛ ألنه وصل لمرحل المعاين
والمشاهدة ،وه درج عالي  ،فا حاج للمدلول

معها.

والدرجة ال ّثالثة :حق اليقين:
"وهو :إسفار صبح الكش  ،ثم الخاص من كلف اليقين ،ثم الفناء ِف

حق اليقين"،

والمقصود :المكاشف والمعاين والمباشرة واإلحساس والذو  ،وهذه الدرج ه  :األقو  ،وه األخيرة
بالنسب لنا ،أما األنبياء فقد وصلوا لمرحل حقيق اليقين ،كالنب  ليل اإلسراء والمعراج.
أما الدرجة الرابعة :حقيقة اليقين:
بما أنه قد ثبت حق اليقين ،فا بد لهذا الحق من حقيق  ،وهو :حقيق اليقين ،فصار اليقين
على هذا ،نشأة قائم على أربع أركان ،وهو :علم ،وعين ،وحق ،وحقيقي  ،فالحقيقي مثبت ،
والثاث األركان كتابي "(.)1

( )1كتاب اليقني؛ البن عريب( ،ص.)06 :
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وناحظ أن هذه الدرج تعن  :كمال اليقين ،فحين يجتمع العلم والعين والحق يرتق صاحبها
ليكون من أهل الحقائق والمكاشفا  ،فعلم اليقين :ما قا ببرهان ودليل ،وحق اليقين :ما كان ببيان
وعيان ،وحق اليقين :ما وصف أربا
اليقين ألَص َحا
-2

المعرف  ،وأهل اإلسرار" ،فعلم اليقين ألربا

العلو  ،وحق اليقين ألَص َحا

العقول ،وعين

المعارف والكا "(.)1

أقسام اليقين(:)3
ويتفاو البشر فيها ،وهذه األقسا  ،ه :

جعل أهل التصوف لليقين أقساما ثاث  ،يختل
القسم األول :اليقين المتعلق بالضعف والقوة.
القسم الثاني :اليقين المتعلق بالكثرة والقلة.
القسم الثال  :اليقين المتعلق بالخفا والجال .

فيقين الضعف والقوة :يقصد به :قدر القوة الت يسيطر بها هذا اليقين على النف
والبشر متفاوتون ف نسب القوة والضع  ،وهذه النسب تؤثر على أعمال الجوارح" ،ودرجا
اليقين ف القوة والضع

ل تتناهى ،وتفاو الخلق ف الستعداد للمو بحس

والقل ،
معان

تفاو اليقين بهذه

المعان "(.)9
ويقين الكثرة والقلة :يقصد بها :األدل والبراهين ،بكثرتها وقلتها ،فه  :ف
الشك ،كثيرها وقليلها" ،فإنه لي

األصل تنف

وضوح ما لح له بدليل واحد ،كوضوح ما لح له باألدل الكثيرة،

مع تساويهما ف نف الشك"(.)4
ويقين الخفا والجال  :والمقصود :ما كان جليا وواضحا ،كان اليقين به أقو  ،فهو يرجع إلى
الدلل والنظر واألخبار المتواترة ،فكلما كانت أكثر وأجلى جعلت اليقين أوضح.

( )1الرسالة القشريية ،للقشريي.)133/1( ،
( )3انظر :إحياء علوم الدين ،للغزايل.)84/1( ،
( )9املصدر السابق.)84/1( ،
( )4املصدر نفسه.)84/1( ،
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وناحظ أن تقسيم أهل السن يوافق تقسيم الصوفي ف

درجا

اليقين ،ول خاف ف ذلك؛

ألن مصدر هذا التقسيم واحد ،وهو :القرآن الكريم ،غير الدرج الرابع الت تفرد بها ابن عرب ،
وه ( :حقيق اليقين) ،إل أن هذه الزيادة لم تض

شيئا مخالفا ،فهو ير أن هذه الدرج ه  :درج

الكمال ،تجمع بين العلم والعين والحق.
وخاص القول ف درجا

اليقين عند أهل السن وعند الصوفي ما يل :

جدول  :4خاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف درجا
درجات اليقين عند أه السنة

اليقين.

درجات اليقين عند أه التصوف

الدرج األولى :علم اليقين.

الدرج األولى :علم اليقين.

الدرج الثاني  :عين اليقين.

الدرج الثاني  :عين اليقين.

الدرج الثالث  :حق اليقين.

الدرج الثالث  :حق اليقين.
الدرج الرابع  :حقيقي اليقين ،وتفرد بهذه الدرج ( :صوفي الفكر).
لليقين أقسا عندهم من ناحي :
 )1الضع

والقوة

 )2الكثرة والقل .
 )3الخفاء والجاء.
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املطلب الثاني :مـفهـوم الـعـقـيـدة
الفرع األول :تعريف العقيدة لغة واصطالحا
أوالً :العقيدة يف اللغة:

(عَق َد) :العين واْلقاف والدال أصل واحد يدل
عرف علماء اللغ العقيدة بمعان متقارب منهاَ " :
علىَ :ش ّد َوِش ّدة وثو  ،وإليه ترجع فروع البا

كّلها"(.)1

الصلب  ،كعقد الحبل
األجسا
ّ

العْق ُد :الجمع بين أطراف الش ء ،ويستعمل ذلك ف
وقيلَ " :
ِ
وعَق ْدتُ ُه،
وعقد البناء ،ثم يستعار ذلك للمعان  ،نحوَ :عْقد البيع ،والعهد ،وغيرهما ،فيقال :عاقدتهَ ،
وعَق ْد ُ يمينه"(.)3
وتَ َعا َق ْدَناَ ،
ض َر َ َ ،ف ْان َعَق َدَ ،واْل ُعْق َدةُ :ما يمسكه ويوثقه ،ومنه قيل:
وقيلَ " :عَق ْد ُ الحبل َعْق ادا من با َ :
َعَق ْد ُ البيع ،ونحوه ،و َعَق ْد ُ اليمينَ ،و َعَّق ْدتُ َها بالتشديد :توكيدَ ،و َعا َق ْدتُ ُه َعَلى َك َذا ،و َعَق ْدتُ ُه َعَل ْي ِه
اعتََق ْد ُ َك َذا :عقد عليه القل والضمير ،حتى قيل :اْل َع ِق َيدةُ :ما يدين اإلنسان به،
بمعنى :عاهدتهَ ،و ْ
ِ
اعتََق ْد ُ مال جمعته"(.)9
وله َعق َيدة حسن سالم من الشكَ ،و ْ
ِإثبا

وقيلِ " :ال ْعِتَقاد ف المشهور هو :الحكم الجاز المقابل للتشكيك ،بخاف اليقينَ ،وقيل :هو
َّ
الش ء بنفسه"(.)4
ْ
وناحظ مما سبق ذكره :أن العقيدة ومشتقاتها ترجع ألصل واحد بمعنى :الشدة ،واإلب ار ،

والتوثيق ،والتوكيد ،والحز  ،واإلثبا  ،والتصميم ،وه

تستخد لألمور الحسي  ،واألمور المعنوي ،

واألمور الضميري القلبي  ،فاألمور المعنوي  :كعقد البيوع ،وعقد النكاح ،واألمور الحسي  :كعقد
الحبل ،واألمور الضميري القلبي  :كالمعتقدا

الت يدين بها اإلنسان.

( )1معجم مقاييس اللغة ،البن فارس.)76/4( ،
( )3املفردات يف غريب القرآن ،لألصفهاين( ،ص.)086 :
( )9املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،للفيومي.)431/3( ،
( )4الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،للكفوي( ،ص.)101 :
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ثانيًا :العقيدة يف االصطالح:

أما العقيدة ف الصطاح ،فه " :علم يقتدر معه على إثبا
ودفع الشبه ،والمراد بالعقائد :ما يعقد به نف

العقائد الديني  ،بإيراد الحجج،

العتقاد دون العمل ،وبالديني المنسوب إلى دين

محمد .)1("
شرح التعريف:
فالعتقاد يقو على األدل والبراهين العقلي والنقلي  ،يختص بالعتقادا
العتقادا
قال

القلبي  ،إذ إن هذه

تتحول إلى أفعال ،وه متعلق بكل ما جاء به سيدنا محمد  ،وه تعن  :اإليمان،

تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ}

[سورة

الشور  ،]52 :فقد جاء ف تفسير معنى اإليمان :أنها تفاصيل الشرائع.
ويقول الشوكان (" :)3ومعنى :ول اإليمان :أنه كان  ل يعرف تفاصيل الشرائع ،ول ي ِ
هتد
ِإلى معالمها ،وخص اإليمان؛ ألنه رأسها وأساسها"(.)9
فنجد أن العقيدة ف اإلسا تعن  :اإليمان الجاز باهلل  ،وبمائكته ،وكتبه ،ورسله ،واليو
اآلخر ،والقدر خيره وشره ،وهذه ه أصول الدين عند أهل السن (.)4

( )1املواقف يف علم الكالم ،لإلجيي (ص.)8 :
( )3هو :حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين  ،فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن ،من أهل صنعاء ،ولد هبجرة
شوكان (من بالد خوالن ،ابليمن) ونشأ بصنعاء ،وويل قضاءها سنة1333( :هـ) ،من مؤلفاته( :نيل األوطار من أسرار
منتقى األخبار) ،و(البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع) ،تويف سنة1371( :هـ) .انظر :البدر الطالع مبحاسن من
بعد القرن السابع ،للشوكاين نفسه.)314/3( ،
( )9فتح القدير ،للشوكاين.)634/4( ،
( )4أما عند غريهم كاملعتزلة ،فأصوهلم هي :التوحيد ،والعدل ،والوعد والوعيد ،واملنزلة بني املنزلتني ،األمر ابملعروف،
والنهي عند املنكر ،ويتكلمون يف النبوة واإلمامة .انظر :شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز (.)459/3
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الفرع الثاني :العقيدة يف القرآن والسنة.
العقيدة يف القرآن الكريم.

لفظ العقيدة لم يرد ف

مادة عقد ورد

القرآن ،إل أن اشتقا

بمعان متقارب  ،فقد جاء

بمعنى :التوثيق ،واإلل از  ،واإلحكا  ،والتصميم ،والربط بين طرفين ،وبين هللا وعباده بما ألزمهم به،
كما قيل" :حصل بين الر وبين العبد عهد الربوبي  ،وعهد العبودي ِ "( ،)1وبين طرفين ف عقد بيع،
أو عقد نكاح ،أو عهد وميثا  ،وبين العبد ونفسه بما ألزمها به أو منعها عنه ،وبين طرف الحبل

أو الخيط ،قال تعالى{ :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ}

[سورة البقرة ،]235 :وقال تعالى{ :ﱽ

ﱾ ﱿ} [سورة المائدة.]1 :
سبيل ِال ِ
وجاء ف تفسير معنى العقد والعهد" :واْلعْقد هو :وصل الش ء بالش ء على ِ
ستيثا ِ ،
واإلحكا  ،والعهد :إل از  ،والعقد :الت از على سبيل اإلحكا "(.)3
ومن األمثلة على ذلك:

قال تعالى{ :ﲷ ﲸ ﲹ}

[سورة النساء ،]33 :أ " :تحالفتم باأليمان

المؤكدة أَنتم وهم"(.)9
وقال

تعالى{ :ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ}

[سورة المائدة ،]٧١ :بمعنى" :بما

صممتم عليه من األيمان وَقصدتموها"( ،)4وقال تعالى{ :ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ} [سورة طه،]27 :
بمعنى" :أزل ذلك التعقد والحبس الت ف لسان "(.)0
وقال تعالى{ :ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ

ﱨ}

( )1مفاتيح الغيب ،للرازي.)336/11( ،
( )3املصدر السابق.)386/11( ،
( )9تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)377/3( ،
( )4املصدر السابق.)189/9( ،
( )0املصدر نفسه.)154/16( ،
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[سورة الفلقَ " ،]4 :واْل ُعَق ُد :جمع ُعْق َدة،

والسب

فيه :أن الساحر ِإذا أخذ ف

قراءة الرقي أخذ خيطا ،ول يزال يعقد عليه عقدا بعد عقد،

َوَي ْنُف ُث ِف تْلك العقد"(.)1
العقيدة يف السنة املطهرة.

ورد

كلم عقد ويعقد ف السن المطهرة ،ومنها ف حديث عقد الشيطان ف قافي الرأس،

فف الحديث الذ رواه أبو هريرة  :عن النب  أنه قالَ(( :ي ْع ِق ُد َّ
ان َعَلى َق ِافَي ِ َأر ِ
َح ِد ُك ْم
الش ْي َ
طُ
ْس أ َ
ِ
ض ِر ُ ُك َّل ُعْق َدة ويقولَ :عَل ْي َك َلْيل َ ِ
ّللا ْان َحَّل ْت
استَْيَق َ
ِإ َذا ُه َو َنا َ ثَ َ
ا َث ُعَقد َي ْ
ظ َف َذ َك َر َّ َ
طويل َف ْارُق ْدَ ،فإ ِن ْ
َّ
ِ
ُعْق َدةَ ،فِإ ْن تََو َّ
صَّلى ْان َحَّل ْت ُعْق َدة .)3())...
ضَأ ْان َحل ْت ُعْق َدةَ ،فإ ْن َ
ِ
يعقد
وقد شرح الطحاو ( )9الحديث بقوله" :ثاث عقد :ل يريد بذلك ثاث عقد من العقد الت
ِبها بنو آد  ،ولكن مثا لها ،واستعارة لمعناها؛ ألَن العقد َّالت يعقدها بنو آد تمنع من ِ
يعقدونه ِبها
ِمن التصرف لما يحاول التصرف فيه ،فكان مثله ما يكون من الشيطان للنائم الذ

ل يقو ِمن

نومه ِإلى ما ينبغ أن يقو ِإليه النوا ِمن ذكر هللا -عز وجل ،-ومن الصاة له"(.)4
وقيلَ( :ي ْع ِق ُد َّ
ْس أحدكم)" :إنها كعقد السحر من َقول هللا {ﱦ ﱧ
الش ْي َ
طُ
ان على قافي َأر َ
ﱨ} "(.)0
فنجد أن منع الشيطان وصرفه لبن آد عن صاته بالعقد ،مثل :الساحر حين يصرف
الشخص بالعقد الت ينفث فيها.

( )1مفاتيح الغيب ،للرازي.)984/93( ،
( )3صحيح البخاري ،ابب :عقد الشيطان يف قافية الرأس إذا مل يصل ابلليل ،برقم ( ،)03/3( ،)1143صحيح مسلم،
ابب :ما روي فيمن انم الليل أمجع حىت أصبح ،برقم (.)097/1( ،)886
( )9هو :أمحد بن حممد بن سالمة ،األزدي ،الطحاوي  ،احلنفي أبو جعفر ،احلافظ الكبري حمدث الداير املصرية وفقيهها،
ولد سنة (393هـ) ،يف طحا ،زاد شيوخه ع لى الثالمثائة ،منهم :النسائي ،وأبو زرعة ،وغريمها ،من تصانيفه( :شرح معاين
اآلاثر)؛ و(شرح مشكل اآلاثر)؛ و(العقيدة الطحاوية) ،تويف سنة931( :هـ) .انظر :سري أعالم النبالء ،للذهيب،
()38/10؛ وتذكرة احلفاظ ،حملمد الذهيب)31/9( ،؛ وشذرات الذهب ،لعبد احلي احلنبلي.)377/3( ،
( )4شرح مشكل اآلاثر ،للطحاوي.)133/ 15( ،
( )0االستذكار ،البن عبد الرب القرطيب.)980/3( ،
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املبحث الثالث:
التعريف بالسنة واجلماعة ،والصوفية:
وفيه مطلبان:

 المطلفففففففففب األول :التعريفففففففففف بالسفففففففففنةوالجماعة.
 المطلففففب الثففففاني :التعريففففف بالصففففوفيةونشأتها.
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املطلب األول :التعريف بالسنة واجلماعة.
إن لق
وهو لق

أهل السن والجماع من األلقا

المنتشرة بين المسلمين ،خاص عند علماء العقيدة،

من شرفه العظيم ما يجعل الفر اإلسامي تتنازعه ،وف

نشأة هذا اللق

هذا المطل

سأحاول دراس

ودللته على النحو اآلت :

الفرع األول :تعريف السنة لغة واصطالحا.
أوالً :السنة يف اللغة

ذكر علماء اللغ لكلم السن ف اللغ عدة معان ،وه :
"الطريق  ،يقال :استقا فان على سنن واحد ،ويقال :امض على ِ
و(سَنِن َك) ،أ  :على
(سَنن َك) ُ
َ
(السَّن ُ) السيرة(.)1
(سَن ِن) الطريق ،و ُّ
َ
وجهك ،وتنح عن َ
وقيل "السن ِ :
كانت أو ذميم  ،والجمعُ :سَنن ،مثلُ :غ ْرَف
الطريق  ،و ُّ
السَّن ُ :السيرة ،حميدة َ
َو ُغ َرف"(.)3
السّن  :الطريق ُ المستقيم المحمودة"(.)9
ومنهم من خصها أنها :الطريق المحمودة ،فقال" :و ُّ
وجاء ف بيان معنى سن الرسول  أنها" :طريقته ،وما دعا إلى التمسك به ،ول خاف بين
سن الرسول  ل تعلم بالعقل ،وإنما تعلم بالنقل"(.)4
العقاء ف أن ّ
ثانيًا :السنة يف االصطالح:

تنوعت تعريفا
هذه التعريفا

العلماء لمعنى السن  ،وهذا التنوع مرجعه إلى العلو الت يبحثون فيها ،فمن

على غرار بحوثهم:

( )1خمتار الصحاح ،حملمد الرازي( ،ص.)100 :
( )3املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،للفيومي( ،ص.)331 :
( )9هتذيب اللغة ،لألزهري.)315/13( ،
( )4رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر احلرف والصوت( ،ص.)149 :
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أ .السنة عند أه الحدي :
ه  :الطريق المسلوك  ،فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو  ،وخلفاته الراشدون ،من
العتقادا

واألَعمال واألَقوال ،وهذه ه السن الكامل (.)1

وعرفها البعض بأنها" :كل ما أثر عن النب  ،من قول ،أو فعل ،أو تقرير ،أو صف خلقي
أو خلقي  ،أو سيرة ،سواء كان ذلك قبل البعث أو بعدها"( ،)3فه بهذا مرادف للحديث.
ب .السنة عند األصوليين:
وف اصطاح علماء أصول الفقه يطلق لفظ السن على :ما جاء منقول عن النب  على
الخصوص ،مما لم ينص عليه ف الكتا
ف الكتا

العزيز ،بل إن ما نص عليه من جهته  كان بيانا لما

أول"(.)9

وقيل :ه " :ما صدر عن الرسول من األدل الشرعي مما لي
داخل ف

بمتلو ،ول هو معجز ،ول

المعجز ،وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا ،ويدخل ف

ذلك أقوال النب

-عليه

الصاة والسا  ،-وأفعاله وتقاريره"(.)4
فالسن إذا :مختص بما صدر عن النب
شرعيا(.)0

 من غير القرآن ،مما يصلح أن يكون دليا

ج .السنة عند الفقها :
وف اصطاح الفقهاء فه  :ما ثبت عن النب  ،ولم يكن من با

الفرض ول الواج (،)6

فه هنا :مرادف للمندو  ،والفضيل  ،والمستح .
( )1جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم ،البن رجب (.)135/3
( )3السنة إمكانتها يف التشريع اإلسالمي ،للسباعي (ص ،)48 :وانظر :السنة قبل التدوين ،لـمحمد اخلطيب( ،ص:
.)16
( )9املوافقات للشاطيب ( ،)9/4وانظر :النهاية ،البن األثري (.)453/3
( )4اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي.)163/1( ،
( )0انظر :السنة قبل التدوين ،لـمحمد اخلطيب( ،ص.)16 :
( )6انظر :إرشاد الفحول ،للشوكاين( ،ص.)91 :
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وقيل :إنها :ما جاء منقول عن النب

 على الخصوص ،مما َلم ينص عليه ف

الكتا

أيضا ف مقابل
العزيز ،بل إنما نص عليه من جهته  ،وكان بيانا لما ف الكتا أو ل ،ويطَلق ا
البدع ؛ فيقال :فان على سن إذا عمل على وفق ما عمل عليه النب .)1("
ومن خال التعاريف السابق نجد أن هناك اختاف تنوع بينها ولي

اختاف تضاد ،إذ أن

كل مجموع أتت بتعريف لها ينبع من طبيع علمها وفنها.
فأهل الحديث أول :أتوا بتعريف شامل يدخل فيه كل ما جاء عن النب  من أقواله وأفعاله
أو ما قرره وما ورد عنه من صفا

اخلقيه أو خلقي قبل بعثته أو بعدها.

وأما أهل األصول :فكانت طبيع تعريفهم تنحدر من أصل فنهم وعلمهم ،فاختص تعريفهم
ويقرها.
بكل ما يثبت به األحكا ُ
وأما أهل الفق فكانت طبيع تعاريفهم بكل منقول عن النب  لم ينص عيه القرآن ،وتثبت

به األحكا الشرعي  ،كالوجو والحرم واإلباح .

فالسن تطلق على كل ما دل عليه دليل شرع  ،سواء كان ذلك ف الكتا العزيز ،أو ف
المأثور عن النب  ،أو اجتهد فيه الصحاب  ،كجمع المصح  ،وتدوين الدواوين( ،)3ودخول ما
اجتهد فيه الصحاب يدل عليه حديث(( :عليكم بسنت وسن الخلفاء الراشدين المهديين))( ،)9وقول
عل

بن أب

طال ( ¢ )4ف

الخمر(( :جلد النب

 أربعين ،وجلد أبو بكر( )0أربعين ،وجلد

( )1املوافقات ،للشاطيب.)335/4( ،
( )3السنة للسباعي (ص ،)47 :وانظر :املرافقات ،للشاطيب.)6– 4/4( ،
( )9سنن أبو داود ،ابب لزوم السنة ،برقم ( ،) 16/8( ،)4658سنن الرتمذي ،ابب ما جاء يف األخذ ابلسنة اجتناب
البدع ،برقم ( ،)44/0( ،)3686وقال حديث صحيح.
عبد ا ملطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي
( )4هو :علي بن أيب طالب بن ر
إسالما ،من املهاجرين
الرقرشي اهلامشي ،ابن عم رسول هللا  ،وزوج ابنته ،وأبو سبطيه احلسن واحلسني ،وهو أول الناس
ً
األولني ،شهد بدراً وأحداً واملشاهد كلها ،وبويع ابخلالفة بعد قتل عثمان بن عفان رضي هللا عنه ،قتل .رمحه هللا .صبيحة
ليلة اجلمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 45هـ ،وهو ابن ثالث وستني سنة ،ودفن ابلكوفة عند مسجد
اجلماعة يف قصر اإلمارة ،والذي ويل قتله عبد الرمحن بن ملجم .انظر :الطبقة الكربى ،البن سعد ،)31/6( ،وأسد
الغابة ،البن األثري.)78/4( ،

( )0هو :أبو بكر الصديق :عبد هللا بن أيب قُ َحافَة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي ،أول اخللفاء الراشدين ،وأول

من آمن برسول هللا  من الرجال ،وأحد أعاظم العرب ،ولد مبكة ،ونشأ سيدا من سادات قريش ،وغنيا من كبار
=
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عمر( )1ثمانين ،وكل سن ))(.)3
فناحظ أن العلماء جعلوا السن  :ما صح عن النب  من أقواله أفعاله ،وجعلوا ما استنبط
من هذه األقوال واألفعال أحكاما شرعي ".
ولفظ (السن ) ف كا السل
ممن صن
والذ

يتناول السن ف العبادا  ،وف العتقادا  ،وإن كان كثير

ف السن ويقصدون :الكا ف العتقادا "(.)9
يهمنا هنا اصطاح (السن ) حينما يقال( :أهل السن ) ف مجال العقائد ،يقول :سفيان

الثوري((( :)4استوصوا بأهل السن خي ار ،فإنهم غرباء))(.)0
ومراد هؤلء األئم بالسن  :طريق النب

 الت

كان عليها هو وأصحابه ،السالم من

=
موسريهم ،وعاملا أبنساب القبائل وأخبارها وسياستها ،وكانت العرب تلقبه بعامل قريش ،وحرم على نفسه اخلمر يف
اجلاهلية ،فلم يشرهبا ،مث كانت له يف عصر النبوة مواقف كبرية ،فشهد احلروب ،واحتمل الشدائد ،وبذل األموال ،وبويع
ابخلالفة يوم وفاة النيب  سنة11( :هـ) ،فحارب املرتدين واملمتنعني من دفع الزكاة ،تويف سنة19( :هـ) ،انظر :الطبقات
الكربى ،البن سعد ،) 163/9( ،واالستيعاب يف معرفة االصحاب ،للقرطيب ،)1614/4( ،وأ سد الغابة ،البن األثري،
(.)94/6
( )1هو :عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي ،أبو حفص :اثين اخللفاء الراشدين ،وأول من لقب أبمري املؤمنني،
كان يف اجلاهلية من أبطال قريش وأشرافهم ،وله السفارة فيهم ،وهو أحد العمرين اللذين كان النيب  يدعو ربه أن يعز
اإلسالم أبحدمها ،أسلم قبل اهلجرة خبمس سنني ،وشهد الوقائع ،تويف سنة39( :هـ) ،انظر :الطبقات الكربى البن سعد،
( ،)360/9واالستيعاب يف معرفة األصحاب ،للقرطيب ،)1144/9( ،وأسد الغابة ،البن األثري.)198/4( ،
( )3صحيح مسلم ،ابب حد اخلمر ،برقم (.)1991/9( ،)1858
( )9جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)187/37( ،
( )4هو :سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد هللا بن موهبة بن أيب عبد هللا بن منقذ بن نصر بن
احلكم بن احلارث الكويف الثوري ،أبو عبد هللا؛ كان إماماً يف علم احلديث وغريه من العلوم ،وأمجع الناس على دينه وورعه
وزهده وثقته ،وهو أحد األئمة اجملتهدين ،وكان آية يف احلفظ .من كالمه :ما حفظت شيئا .فنسيته .تويف سنة 361هـ،
من مؤلفاته (اجلامع الكبري) و(اجلامع الصغري) كالمها يف احلديث ،وكتاب يف (الفرائض) .انظر :وفيات األعيان ،البن
خلكان ،)976/3( ،الوايف ابلوفيات ،للصفدي.)184/10( ،
( )0رواه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،برقم (.)43
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الشبها

والشهوا  ،ولهذا كان الفضيل بن عياض( ،)1يقول(( :أهل السن  :من عرف ما يدخل ف

بطنه من حال))( ،)3وذلك ألن أكل الحال من أعظم خصال السن الت
وأصحابه  ،٪ثم صار ف
عبارة عما سلم من الشبها

كان عليها النب



عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم :السن
ف

العتقادا  ،خاص ف

مسائل اإليمان باهلل ،ومائكته ،وكتبه،

ورسله ،واليو اآلخر ،وكذلك ف مسائل القدر ،وفضائل الصحاب  ،وصنفوا ف هذا العلم تصانيف،
وسموها :كت

السن  ،وإنما خصوا هذا العلم باسم السن ؛ ألن خطره عظيم ،والمخال

هلك  ،وأما السن الكامل فه  :الطريق السالم من الشبها

فيه على شفا

والشهوا (.)9

الفرع الثاني :السنة يف القرآن والسنة.
أوالً :السنة يف القرآن الكريم.

ورد كلم السن وسنن ف
والطريق والمنهج( ،)4منها:

عدة مواضع ف

القرآن الكريم ،وه

تحمل معنى :السيرة

قال تعالى{ :ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ} [سورة الحجر.]13 :
وقال تعالى{ :ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛ}

[سورة اإلسراء.]77 :
وقال تعالى{ :ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ} [سورة الكه .]55 :

املكي ،من أكابر العباد
( )1هو :الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الريبوعي ،أبو علي :شيخ احلرم ّ
الشافعي ،ولد يف مسرقند ،ونشأ أببيورد ،ودخل الكوفة وهو
الصلحاء ،كان ثقة يف احلديث ،أخذ عنه خلق منهم اإلمام
ّ
كبري ،وأصله منها ،مث سكن مكة ،وتويف هبا ،من كالمه" :من عرف الناس اسرتاح" ،تويف سنة178( :هـ) .انظر :وفيات
األعيان ،البن خلكان ،)48/4( ،سري أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب.)431/7( ،
( )3رواه أبو نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء (.)154/7
( )9كشف الكربة يف وصف أهل الغربة ،البن رجب احلنبلي( ،ص.)35–13 :
( )4انظر :جامع البيان يف أتويل القرآن ،للطربي ،)013 /18( ،ومفاتيح الغيب ،للرازي.)174 /30( ،
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وقال تعالى{ :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ} [سورة األح از .]3٧ :

وقال تعالى{ :ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ}
[سورة األح از .]62 :
وقال تعالى{ :ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ} [سورة الفتح:
.]23
وقال تعالى{ :ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲒ} [سورة آل عمران.]137 :
وقال تعالى{ :ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ} [سورة النساء.]26 :
ثانيًا :السنة يف السنة املطهرة.

وورد

كلم سن وسنن كذلك ف عدد من األحاديث النبوي  ،منها:

ما رو عن النب  أنه قال(( :م ْن س َّن ِف ِْ
اإل ْس َا ِ ُسَّن ا َح َسَن اَ ،ف ُع ِم َل ِب َها َب ْع َدهُُ ،كِت َ َل ُه
َ َ
ِ
ِ
ِ
ورِهم َش ء ،وم ْن س َّن ِف ِْ
اإل ْس َا ِ ُسَّن ا َسِّيَئ اَ ،ف ُع ِم َل ِب َها
م ْث ُل أ ْ
ص م ْن أ ُ
َج ِر َم ْن َعم َل ِب َهاَ ،وَل َي ْنُق ُ
ُج ِ ْ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ِم ْن أ َْوَزِارِه ْم َش ء))(.)1
َب ْع َدهُُ ،كت َ َعَل ْيه م ْث ُل ِوْزِر َم ْن َعم َل ِب َهاَ ،وَل َي ْنُق ُ
ْ
جاء ف شرح هذا الحديث "أ  :أتى بطريق َمرضي يقتد

أجر
أجرها)؛ أ ُ :
به فيها( ،فله ُ

بعده)؛ أ  :بعد مما
أجر َمن
عمل بها)؛ أ  :ومثل أجر من عمل بتلك السن َ ( ،
َ
عمله( ،و ُ
سنها ،قيد به دفعا لِما ُيتوهم أن ذلك األجر يكت له ما دا حيا( ،من غير أن ينقص من أجورهم
ّ

ش ء ،ومن سن ف

من

ِ
اإلسا سن سيئ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده ،من غير أن

( )1صحيح مسلم ،ابب :من سن سنة حسنة أو سنة سيئة ،برقم.)3503/4( ،)1518( :
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ينقص من أوزارهم ش ء)"(.)1
َع ْن أَِب

َن َِّ
َس ِعيد  :أ َّ
ال:
النب َّ َ ق َ

ض ّ َل َسَل ْكتُ ُموهُ»ُ ،قْلَناَ :يا
َحتَّى َل ْو َسَل ُكوا ُج ْح َر َ

ِ
ِ
اعا ِب ِذ َراع،
((«َلتَتَِّب ُع َّن َسَن َن َم ْن َقْبَل ُك ْم ش ْب اار ِبش ْبرَ ،وِذ َر ا
رسول َّ ِ
الي ُه َ َّ
الَ « :ف َم ْن»))(.)3
ّللا! َ
ص َار ؟ َق َ
َُ َ
ودَ ،والن َ

َّ
(السَن َن) :جمع ُسَّن  ،وه هنا :الرسم
جاء ف شرح هذا الحديث(" :لتت ُ
بع َّن َسَن َن َم ْن َقبَلكم)َ ،

والعادة؛ يعن  :لتفعل أمت

(شبر بشبر) ،يريد
اا
مثل ما فعلت األمم الماضي من األفعال القبيح ،

بهذا الكا  :أنكم ستفعلون مثل فعلهم سواء بسواء( ،حتى لو دخلوا جحر ض )( ،الجحر) :الثقب ،
أيضا :أنكم تفعلون مثل فعلهم( ،قيل :يا رسول هللا! اليهود والنصار ) :الذين نتبعهم
يريد بهذا اللفظ ا
هم :اليهود والنصار  ،أ قو أخر؟ فقال َ ( :ف َم ْن؟)؛ يعن  :فمن هم إن لم يكونوا اليهود والنصار ؛
يعن  :الذين تتبعونهم هم اليهود والنصار ل غيرهم"(.)9

ومن خال ما سبق ذكره من النصوص القرآني  ،واألحاديث النبوي نجد أن استعمال
(سن ) جاء

كلم

محصورة ف معنى :الطريق والسيرة ،كما إنها مفردة غير مركب إطاقا ،فه لم ترد

ف أ موضع ف القرآن الكريم أو السن المطهرة مركب من كلمت ( :السن والجماع ).
الفرع الثالث :تعريف اجلماعة لغة واصطالحا.
أوالً :الجماعة يف اللغة:

جاء ف اللغ معنى الجمع أنه" :تأْليف المتفر "(.)4
وقيل" :وسموا أهل الجماع ؛ ألن الجماع ه  :الجتماع ،وضدها :الفرق ؛ وإن كان لفظ
الجماع َقد صار اسما لنف

القو المجتمعين"(.)0

رماين.)355/1( ،
( )1شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي ،البن َملَك ال َك ّ
( )3صحيح البخاري ،ابب :ما ذكر عن بين إسرائيل ،برقم.)163/4( ،)9406( :
( )9املفاتيح يف شرح املصابيح ،ملظهر الدين الهزيرداين.)995/0( ،
( )4القاموس احمليط ،الفريوزآابدى( ،ص.)815 :
( )0جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)108/9( ،
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ثانيًا :الجماعة يف االصطالح:

وجاء ف التعريف الصطاح لكلم الجماع " :أَنها السواد األَعظم من أَهل اإلسا "(.)1
وقيل" :الجماع  :جماع المسلمين إذا اجتمعوا على أمير"(.)3
ول خاف بين التعريفا

السابق ؛ إذ إن أهل الحق "هم أكثر األم  ،ول سيما ف

زمان

الصدر األول ،ل يكاد يوجد فيهم من هو على بدع  ،وأما ف اإلعصار المتأخرة فا يعد الحق
عصاب يقومون به"(.)9
الفرع الرابع :تعريف أهل السنة واجلماعة كمصطلح:
قيل :المراد بالسن " :الطريق الت

كان عليها رسول هللا  ،وأصحابه ،قبل ظهور البدع

والمَقال .
والجماع ف

األَصل :القو المجتمعون ،والمراد ِب ِهم هنا :سل

والتابعينَّ ،الذين اجتمعوا على الحق الصريح ،من كتا

هذه األُم  ،من الصحاب

هللا تعالى ،وسن رسوله .)4("

وقيل" :فأهل السن هم :الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السل

الصالح –رحمهم هللا– ،عن

الرسول  ،أو عن أصحابه ،فيما لم يثبت فيه نص ف الكتا  ،ول عن الرسول ؛ ألنهم ٪
سنتهم"(.)0
أئم  ،وقد أمرنا باقتداء آثارهم ،واتباع ّ
قال تعالى{ :ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫ ﱬ} [سورة آل عمران ،]31 :وقال تعالى{ :ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ} [سورة األح از .]21 :

( )1االعتصام ،للشاطيب.)885/3( ،
( )3املصدر السابق)884/3( ،
( )9النهاية يف الفنت واملالحم ،البن كثري)96/1( ،
( )4شرح العقيدة الواسطية ،للهراس( ،ص.)61 :
( )0رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر احلرف والصوت( ،ص.)149 :
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ومن خال ما سبق ذكره نجد أن مصطلح( :أهل السن والجماع ) ،لم يرد ف أ موضع ف
القرآن الكريم ،أو السن المطهرة ،بشكل مرك  ،وإنما ورد بلفظ( :السن  ،وسنن) ،كما أن المواضع
الت ذكر فيها بلفظه المفرد لم يترت
ترت

عليها أ حكم شرع  ،وأن المصطلحا

الشرعي ه  :الت

عليها أحكا شرعي .
عليه أحكا شرعي  ،قال تعالى:

فمثاا :مصطلح الزان  ،هو :مصطلح شرع ؛ إذ يترت

{ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ} [سورة النور.]3– 2 :
وكذلك :مصطلح الفاسق ،والسار  ،والكافر ،أما مصطلح السن  ،فهو أول :لم يرد ف القرآن
الكريم ،والسن المطهرة ،وثانيا :ل يترت

على هذا المصطلح أ

مصطلح (السن  ،وأهل السن والجماع ) مصطلح ُعرف ولي

حكم شرع  ،وهذا يثبت لنا :أن

شرع .

الفرع اخلامس :نشأة تسمية أهل السنة واجلماعة
يج

أن نوضح أن مصطلح أهل السن لم يكن متعارفا عليه ف زمن الرسول  ،ول ف

زمن الصحاب  ،إل أن هذا المصطلح ُق ِ
ص َد به الصحاب والتابعون ،ومن سار على نهجهم ،واتبع
أثرهم ،واقتد

أمور لم يقل بها
بهم ،ويخرج من هذا المصطلح :كل المبتدع الذين أحدثوا بدعا و ا

الص َح َاب
السن َّالذين نذكرهم أهل اْلحقَ ،ومن عداهم َفأهل اْلِب ْد َع َ ،فِإَّن ُهم َّ
السل الصالحَ " ،وأهل ّ
الح ِديث َومن اتبعهم
َص َحا
 ،٪وكل من سلك نهجهم من ِخَيار التَّاِبعين َر ْح َم هللا َعَل ْي ِهمَّ ،
َ
ثم أ ْ
منا َه َذا ،أَو من ا ْقتد بهم من اْل َعوا ِف َشر األ َْرض وغربها َر ْح َم
ا فجي ا
من اْلُفَق َهاء جي ا
ا ِإَلى َي ْو َ
هللا َعَل ْي ِهم"(.)1
فيظهر لنا :أن مصطلح أهل السن كان موجودا ف

أوائل زمن التابعين ،وهذا ما جاء ف

كا ابن سيرين( ،)3إل أن ظهوره وانتشاره ،كتسمي لجماع معينه ،كان ناجما عن الخافا
( )1الفصل يف امللل والنحل ،البن حزم.)35/3( ،
( )3هو :حممد بن سريين البصري ،أ بو بكر ،وأحد الفقهاء من أهل البصرة ،معروف ابلورع ،كاتب أنس بن مالك
بفارس ،كان غاية يف العلم ،هناية يف العبادة ،روى عن كثري من الصحابة ،تويف سنة115( :هـ) .انظر :شذرات الذهب،
البن العِماد احلنبلي ( ،)09/3وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،البن خلكان (.)171/4
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العقائدي الت ظهر بين الفر ف مسأل اإلمام  ،والقدر ،وخلق القرآن ،فقد قال ابن سيرين(( :لم
يكونوا يسألون عن اإلسناد ،فلما وقعت الفتن  ،قالوا :سموا لنا رجالكم ،فينظر إلى أهل السن فيؤخذ
حديثهمَ ،ونظر إلى أهل البدع فا يؤخذ حديثهم))(.)1
ويقصد بالفتن  :ما وقع بين عل
ومنها :الخوارج( ،)9والشيع (.)4
ونجد أن معتقدا
"ومذه

ومعاوي (ƒ )3؛ إذ إن الفر ظهر

أهل السن والجماع معتقدا

أهل السن والجماع مذه

ف

ثابت  ،تسير على نهج السل

ذلك الوقت،
الصالح،

قديم معروف قبل أن يخلق هللا سبحانه وتعالى أبا حنيف (،)0

( )1أخرجه مسلم يف مقدمته على صحيحة ،ابب االسناد من الدين.)10/1( ،
( )3هو :معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي ،مؤسس الدولة
األموية يف الشام ،وأحد دهاة العرب املتميزين الكبار ،كان فصيحا حليما وقورا ،ولد مبكة ،وأسلم يوم فتحها سنة7( :هـ)،
وتعلم الكتابة واحلساب ،فجعله رسول هللا  يف كتهابه ،تويف سنة65( :هـ) ،انظر :الطبقات الكربى ،البن سعد،
( ،)456/8االستيعاب يف معرفة األصحاب ،للقرطيب ،)1416/9 ( ،وهتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،للمزي،
(.)186/37
( )9الـخوارج :هم كل من خرج على اإلمام احلق الذي اتفقت الـجماعة عليه ،ولذلك يسمى :خارجيا ،سواء كان
الـ خروج يف أايم الصحابة على األئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعني إبحسان ،واألئمة يف كل زمان ،وهم الذين
خرجوا على أمري املؤمنني علي  ¢حني جرى أمر احملكمني ،وهم املارقة ،وكبار الفرق منهم :احملكمة ،واألزارقة،
والنجدات ،والبيهسية ،والعجاردة ،والثعالبة ،واإلابضية ،والصفرية ،والباقون فروعهم ،وجيمعهم القول ابلتربي من عثمان
وعلي  ،ƒويرون الـخروج على اإلمام إذا خالق السنة :حقا واجبا ،انظر الـملل والنحل ،للشهرستاين–114/1( ،
.)110
( )4الشيعة :هم الذين شايعوا عليا  ¢على اخلصوص ،وقالوا إبمامته وخالفته نصا ووصية ،إما جليا ،وإما خفيا،
واعتقدوا أن اإلمام ة ال خترج من أوالده ،وإن خرجت فبظلم يكون من غريه ،وينتظرون ظهور اإلمام الغائب يف آخر
الزمان ،وأهم ما امتاز الشيعة به القول إبمامة إثىن عشر إماماً ،انظر امللل والنحل ،للشهرستاين ،)146/1( ،واملوسوعة
امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،للندوة العاملية للشباب اإلسالمي.)01/1( ،
تيم ِ
( )0هو :أبو حنيفة النعمان بن َاثبت ب ِن ُزوطَى ِ
التيمي ،الكويف ،موىل بين ِ
هللا ب ِن ثَعلَبةَ ،إمام احلنفية ،الفقيه اجملتهد
ر
احملقق ،أحد األئمة األربعة عند أهل السنة اإلمام ،فقيه امللّة ،عامل العراق ،قيل :أصله من أبناء فارس ،ولد ونشأ ابلكوفة،
انقطع للتدريس واإلفتاء ،تويف سنة105( :هـ) ،من مصنفاته( :مسند) يف احلديث ،مجعه تالميذه ،و(الفقه األكرب) ،انظر:
الطبقات الكربى ،البن سعد ،)967/6( ،طبقات الفقهاء ،للشريازي( ،ص ،) 76 :وفيات األعيان ،البن خلكان،
( ،)450/0سري أعالم النبالء ،للذهيب.)935/6 ( ،
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ومالكا( ،)1والشافع ( ،)3وأحمد( ،)9فإنه مذه
ا

الصحاب الذين تلقوه عن نبيهم ،ومن خال

ذلك

مبتدعا عند أهل السن والجماع  ،فإنهم متَفقون على أن إجماع الصحاب حج  ،ومتنازعون ف
كان
ا
إجماع من بعدهم"(.)4
وقد حصل خاف بين الفر اإلسامي ف  :من هو أحق بهذه التسمي ؟ يقول ابن تيمي :
الناس يخِبر عن هذه الفر بحكم الظن والهو  ،فيجعل طائفته و ِ
ِ
المنتسب إلى
أيضا :فكثير من
"و ا
متبوعه الموالي له هم :أهل السن والجماع ؛ ويجعل من خالفها أهل البدع ،وهذا ضال مبين ،فِإن
أهل الحق والسن ل يكون متبوعهم إل رسول هللا  ،الذ

ل ِ
ينطق عن الهو  ،إن هو إل وح

( )1هو :مالك بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي ،أبو عبد هللا ،إمام دار اهلجرة ،وأحد األئمة األربعة عند أهل
السنة ،وإليه تنسب املالكية ،مولده ووفاته يف املدينة ،كان صلبا يف دينه ،بعيدا عن األمراء وامللوك ،وشي به فضربه سياطا
اخنلعت هلا كتفه ،ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه ،فقال :العلم يؤتى ،تويف سنة183( :هـ) ،صنف (املوطأ) ،وله
رسالة يف (الوعظ) ،وكتاب يف (املسائل) ،ورسالة يف (الرد على القدرية) ،انظر :وفيات األعيان ،البن خلكان،
( ،)190/4سري أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب.)47/7( ،
العباس ب ِن عثمان ب ِن شافِ ِع ب ِن السائب ب ِن عبيد بن ِ
عبد يزيرد ب ِن ِ
ِ
هشام ب ِن املطهلب بن
( )3هو :حممد بن إِد ِريس بن
َ
ر

كعب ب ِن لُؤي ب ِن غالب الشافعي ،أبو عبد هللا ،عامل عصره ،انصر احلديرث،
عبد مناف ب ِن قُصي ب ِن كالب ب ِن مرَة ب ِن ر
ر
فَ رقيه ،وأحد األئمة األربعة عند أهل السنة ،ومدرسة الشافعي تتوسط مدرسيت احلديث والرأي ،والشافعي أول من أنشأ
علم األصول ،وأفىت وهو ابن عشرين سنة ،وكان ذكيا مفرطا .له تصانيف كثرية ،أشهرها كتاب (األم) يف الفقه ،و(املسند)
يف احلديث ،و(أحكام القرآن) و(السنن) و(الرسالة) ،تويف سنة354( :هـ) .انظر :وفيات االعيان ،البن خلكان،

( ،)169/4وسري عالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب ،)0/15( ،والوايف ابلوفيات ،للصفدي ،)131/3( ،وطبقات
الشافعيني ،البن كثري( ،ص.)93 :
( )9هو :أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس بن عبد هللا بن حيان ،أبو عبد هللا ،الشيباينّ الوائلي ،إمام
احلنبلي ،أحد أئمة اإلسالم ،واهلداة األعالم ،وأحد األربعة الذين تدور عليهم الفتاوي واألحكام ،يف بيان احلالل
املذهب
ّ

واحلرام ،ولد ببغداد ،فنشأ منكبّا على طلب العلم ،وسافر يف سبيله أسفارا كبرية ،إىل الكوفة والبصرة ومكة واملدينة واليمن
والشام والثغور واملغرب واجلزائر والعراقني وفارس وخراسان واجلبال واألطراف ،وصنّف (املسند) ،و(الناسخ واملنسوخ)،
و (الرد على الزاندقة فيما ادعت به من متشابه القرآن) ،و(التفسري) ،و(فضائل الصحابة) ،تويف سنة341( :هـ) ،انظر:
رجال مسلم ،البن منجوية ،)95/1( ،وفيات األعيان ،لشمس الدين الذهيب ،)69/1( ،هتذيب الكمال ،للمزي،
(.)498/1
( )4منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية البن تيمية.)651/3( ،
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يوحىَ ،فهو الذ ِ
يج

تصديقه ف كل ما أخبر؛ وطاعته ف كل ما أمر ،وليست هذه المنزل لغيره

ِ
شخصا من
الناس يؤخذ ِمن َقوله ويترك إل رسول هللا  ،فمن جعل
من األَئم  ،بل كل أحد من
ا
األَشخاص غير رسول هللا  ،من أحبه ووافقه كان من أهل السن والجماع  ،ومن خالفه كان من
أهل البدع والفرق -كما يوجد ذلك ف الطوائ

اتباع أئم ف الكا ِ ف الدين وغير ذلك-
من
ِ

كان من أهل البدع والضال والتفر "(.)1
ونجد أن األئم قد اجتهدوا ف تحديد ِ
الفر الخارج عن أهل السن والجماع  ،فاإلما ابن
تيمي بين أن مصطلح أهل السن تخرج من دائرته :الرافض ( ،)3وأن مصطلح (أهل السن ) يطلق
على فئتين:
األولى :أهل السن المحض ( ،أهل الحديث).
الثاني  :مسمى عا تدخل تحته جميع ِ
الفر الت أثبتت خاف الخلفاء الراشدين.
يقول ابن تيمي " :فجمهور العام ل تعرف ضد السن

َإل الرِافض  ،فإذا َقال أحدهم :أنا

سن  ،فإنما معناه :لست رافضيا"(.)9
ويضيف كذلك(" :أهل السن ) يراد ِبه :من أثبت خاف الخلفاء الثَّاث  ،فيدخل ف ذلك جميع
الطوائ

ِإ َّل الرافض  ،وقد يراد ِبه أهل الحديث والسن المحض  ،فا يدخل فيه َإل من يثبت

( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)948–946/9( ،
( )3الرافضة :هم الشيعة الرافضون إلمامة أيب بكر وعمر ،أو أن ابتداءهم كان عندما خرج زيد بن علي بن احلسني بن
علي بن أيب طالب على هشام ب ن عبد امللك فأراد أنصاره الطعن يف أيب بكر فمنعهم ،فرتكوه وانصرفوا عنه ،فقال هلم:
رفضتموين؟ فبقي اسم الرافضة عليهم ،وقيل :هلم الرافضة؛ ألهنم رفضوا الدين ابلكلية ،فقد كفروا الصحابة ،وأبطلوا
االحتهاد ،واهتموا القرآن ابلتحريف من قبل الصحابة ابلنقصان والزايدة ،وأدعوا أن الشريعة كما هي بني أيدي املسلمني
ليست هي ما أنزل هللا ،وأسقطوا التكاليف لذلك ،وأابحوا احملرمات الشرعية وتوسعوا فيها.
وقيل :انقسموا أربع وعشرين فرقة يدعون اإلمامة لقوهلم ابلنص على إمامة علي بن أيب طالب ،انظر :امللل والنحل،
للـشهـرستاين ،)146 /1( ،وموسوعة الفـرق والـجماعـات والـمـذاهب اإلسـالمية ،لعـبد الـمنعم الـحفين( ،ص،337 :
.)333
( )9جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)906/9( ،
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الصفا هلل تعالى ،ويقول :إن القرآن غير مخلو  ،وإن هللا ُير ف اآلخرة ،ويثبت القدر ،وغير ذلك
من األُصول المعروف عند أهل الحديث والسن "(.)1
وخروج الروافض عن دائرة السن لي

فقط لنفيهم أحقي خاف الثاث الراشدين أب

وعمر وعثمان( )3؛ بل وألنهم خالفوا األحاديث ومعان اآليا  ،وكانوا أكثر الطوائ

بكر

قدحا ف

مذهبا لنفسه،
الرافض فأشد الناس اختا افا وتباينا وتطاعنا ،فكل واحد منهم يختار
ا
السل َ " ،وأما ّ
يلعن من خالفه عليه ،ويكفر من لم يتبعه ،وكلهم يقول :إنه ل صاة ،ول صيا  ،ول جهاد ،ول
جمع  ،ول عيدين ،ول نكاح ،ول طا  ،ول بيع ،وَل شراءّ ،إل بِإما  ،و ّإنه من ل إما َله فا دين
له ،ومن لم ُيعرف إمامه فا دين له"(.)9
ويظهر لنا :أن المعيار الذ

حصل فيه التمايز بين الفر هو :البتداع ،وإتباع الهو  ،أما

الخاف ف الفروع الت يجوز فيها الجتهاد ،فلي

معيا ار منصفا إلخراج فرق من دائرة أهل السن

والجماع .
وبما أننا نتحدث عن أهل السن والجماع المحض المتصف باإلتباع للسل  ،فيج
إلى أنه يج

التنبيه

إتباعهم حتى ف خافهم ،إذ أن الخاف وارد منهم ،فإنهم "اختَلفوا بعد إجماعهم على

أصل الدين ،واتفاقهم على شريع المسلمين ،اختا افا لم يصر بهم إلى فرق  ،ول شتا  ،وَل معاداة،
طع وتباغض ،فاختلفوا ف فروع األحكا  ،والنوافل التابع للفرائض ،فكان لهم وللمسلمين فيه
ول تقا ُ
مندوح  ،ونف  ،وفسح  ،ورحم  ،ولم يع

بعضهم على بعض ذلك ،ول أكفره ،ول سبه ،ول لعنه،

( )1منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية البن تيمية.)331/3( ،
( )3هو :عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية  ،من قريش :أمري املؤمنني ،ذو النورين ،اثلث اخللفاء الراشدين ،وأحد
املبشرين ،من كبار الرجال الذين اعتز هبم اإلسالم يف عهد ظهوره ،ولد مبكة ،وأسلم بعد البعثة بقليل ،وكان غنيا
العشرة ّ
شريفا يف اجلاهلية ،ومن أعظم أعماله يف اإلسالم جتهيزه نصف جيش العسرة وصارت إليه اخلالفة بعد وفاة عمر بن
اخلطاب سنة39( :هـ) ،تويف سنة90( :هـ) ،انظر الطبقات الكربى البن سعد ،)09/9( ،واالستيعاب يف معرفة
األصحاب ،للقرطيب ،)1598/9(،وأسد الغابة ،البن األثري.)087/9(،
( )9اإلابنة الكربى ،البن بطة.)006/3( ،

61

أصحا

ولقد اختَل

ظاهر ،علمه بعضهم من بعض ،وهم القدوة
اا
رسول هللا  ف األَحكا اختا افا

واألَئم والحج "(.)1
ومما سبق يظهر لنا أن:
 -1مصطلح أهل السن لم يكن متعارفا عليه ف

زمن الرسول  ،ول ف

زمن الصحاب

رضوان هللا عليهم.
 -2كان بداي ظهور لق
 -3لق

أهل السن هو لق

 -4معتقدا

أهل السن ف بداي عصر التابعين رضوان هللا عليهم.
ُعرف ولي

أهل السن معتقدا

شرعيا.

ثابت  ،تسير على نهج الكتا

 -5ظهور النزاع بين الفر اإلسامي على شرف النتسا

( )1اإلابنة الكربى ،البن بطة.)007/3( ،
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للق

والسن  ،والسل
أهل السن .

الصالح.

املطلب الثاني :التعريف بالصوفية ،ونشأتها
الفرع األول :تعريف الصوفية لغة واصطالحا:
أوالً :الصوفية يف اللغة.

يرجع ِإ ِ
كّله ِ
ليه،

"الصاد والواو والفاء :أصل واحد ِ
صحيح ،وهو :الصوف المعروف ،والبا
َ
وصائ ِوصاف ،كل ه َذا إن كان ِ
ِ
كثير الصوف ،ويقولون :أَخذ
يقال :كبش أَصوف َوصوف
بالشعر السائل ف نقرته ،وصوف  :قو كانوا ف الجاهلي  ،كانوا يخدمون
ِبصوف قفاه ،إذا أَخذ ّ
الحاج"(.)1
اْلكعب َ ،ويجيزون َ
(الصوف) الشعر يغط جلد َّ
الضأْن ،ويمتاز بدقته َوطوله وتموجه ،وصوف اْلَب ْحر
وقيلُّ " :
(صاف) الكبش صوفا ظهر عليه
َش ْ ء على شكل َه َذا ُّ
الصوف الحيوان يطفو على سطحه ،يقالَ :
طريَق
الصوِفَّي  ،و(التصوف) ه َ :
فان صار من ُّ
الصوف ،فهو صائ وكثر صوفه ،و(تصوف) َ
سلوكي قوامها التقش  ،والتحل بالفضائل؛ لتزكو َّ
الروح ،و(علم التصوف) :مجموع
النف  ،وتسمو ّ
المبادئ اّلت يعتقدها المتصوف  ،واآلدا َّالِت يتأدبون بهاِ ،ف مجتمعاتهم وخلواتهم"(.)3
ثانيًا :الصوفية يف االصطالح:

عرف التصوف بمعناه الصطاح
سأُ ّ
المعنى الحقيق للتصوف:

من كت

الصوفي نفسها ،ومن خالها سأستنبط

التصوف هو" :األخذ بالحقائق ،واليأس مما ف أيد الخائق"( ،)9الحقائق ه  :العلم بالحق

سبحانه وتعالى.

دن "( ،)4والقصد :أنه
سن  ،والخروج من كل خلق ّ
وقيل :التصوف هو" :الدخول ف كل خلق ّ
مسلك يسلكه ،بسلوك يتمثله ،ويتخلق به.

( )1كتاب العني ،للفراهيدي ،)161/8( ،ومعجم مقاييس اللغة ،البن فارس.)933/9( ،
( )3املعجم الوسيط ،جمل مع اللغة العربية ابلقاهرة.)033/1( ،
( )9الرسالة القشريية ،للقشريي.)441/3( ،
( )4املصدر السابق (.)441/3
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وقيل :التصوف :أل تملك شيئا ،ول يملكك ش ء.
وقيل :هو" :استرسال النف
البراءة من كل ملذا

مع هللا تعالى على ما يريد"( ،)1والقصد :التقش

الذ

هو:

الدنيا.

وقيل" :التصوف :خلق فمن زاد عليك ف الخلق فقد زاد عليك ف الصفاء"(.)3
وقيل التصوف" :صفاء السر من كدرة المخالف "( ،)9ويقصد :تزكي النف .
أما تعريفهم للصوفي والمتصوفين ،فقالوا:
الصوفي " :هم :الذين صفت أرواحهم ،فصاروا ف الص

األول بين يد هللا"(.)4

وقيل" :الصوف هو :الذ ل يكدره ش ء ،ويصفو به كل ش ء.
وقيل" :هم قو آثروا هللا –عز وجل– على كل ش ء ،فآثرهم هللا -عز وجل -على كل
ش ء"(.)0
ويلخص كل هذا تعريف ابن خلدون للتصوف بقوله" :وأصل التصوف :العكوف على العبادة،
والنقطاع إلى هللا تعالى ،واإلعراض عن زخرف الدنيا ،والزهد عما يقبل عليه الجمهور ،من لذة،
ومال ،وجاه ،والنفراد عن الخلق ،والخلوة للعبادة"(.)6
الفرع الثاني :أصل تسمية الصوفية
اختل

العلماء ف أصل التسمي  ،ومن أين جاء ؟

فمنهم :من ذه

إلى :أن التصوف نسب إلى لب

الصوف ،كرمز لزهدهم ،وفرارهم من ملذا

الدنيا.

( )1الرسالة القشريية ،للقشريي.)441/3( ،
( )3املصدر السابق.)443/3( ،
( )9كشف احملجوب ،للهجويري( ،ص.)394 :
( )4املصدر السابق( ،ص.)393 :
( )0الرسالة القشريية ،القشريي (ص.)449/3 :
( )6مقدمة ابن خلدون( ،ص.)43 :
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الصوف؛ ذلك أنهم اشتهروا بلباس

ومنهم من قال :إن نسب التصوف ترجع إلى الصفاء؛ ألنهم قو صفت أرواحهم هلل ،فهم ل
يكدرهم ش ء من درن الدنيا ،ونجد أن اإلما الهجوير ( )1يرجح هذا ال أر

بقوله" :والصفاء ف

الجمل محمود ،وضده الكدر" ،مستندا للحديث الذ أورده عن النب (( :ذه

صفاء الدنيا وبق

كدرها))(.)3
ومنهم من قال :إن نسب التصوف ترجع إلى أهل الصف ف زمن الرسول ؛ ذلك ألنهم
ماثلوهم ف الفقر ،والسياح ف األرض ،وهجر األرض واألوطان.
ومنهم من قال :إن التصوف يرجع ألنهم يقفون ف

الص

األول بين يد

هللا ،كناي عن

إقبالهم على الطاعا  ،وهممهم العالي .
ّللا  عند بيته الح ار  ،رجل يقال له :صوف ،
وهناك أر  :أنهم ينتسبون لرجل انفرد بخدم َّ
واسمه :الغوث بن مر(.)9
وقد اعترض على األقوال السابق بأن لي

للتصوف نسب محددة:

-

فإن قلنا :من الصوف ،فإن الصوفيين لم يختصوا جميعهم بلباس الصوف.

-

وإن كان نسب ألهل الصف  ،فا يصح؛ ألن أهل الصف كان حالهم وفقرهم
اختيار ،والشتقا غلط أيضا؛ ألنه يلز أن
ار ،وليست كالصوف
ا
وحاجتهم اضطر ا
يقال( :صف ) من (صف ).

( )1هو :علي بن عثمان بن أيب علي اجلُأليب ،الغزنوي مث الالهوري ،اهلجويري ،أبو احلسن ،إمام وعامل وفقيه زاهد،
معروف ابلعلم واملعرفة ،أخذ عن الشيخ أيب الفضل اخلتلي ،والزم الشيخ أاب العباس األشقاين ،وأخذ عن القشريي ،من
مصنفاته :كشف احملجوب وهو من الكتب املعتربة تويف سنة (460هـ) مبدينة الهور فدفن هبا ،وقربه ظاهر مشهور انظر:
نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر ،لعبد احلي احلسين الطاليب (.)63/1
( )3كشف احملجوب ،للهجويري( ،ص ،)338 :ومل يسمهم صاحب املصدر.
( )9انظر :تلبيس إبليس ،أليب الفرج عبد الرمحن اجلوزي( ،ص.)140 :
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-

وكذلك الصفاء ل يستقيم الشتقا ؛ ألنه لو كان كذلك لقيل :صفو (.)1

-

وإن قيل :نسب إلى :صوف بن مر بن أد بن طانج  ،فِإنه ضعيف أيضا؛ ألنه
غير معروف.

وير أهل التصوف أن اسم الصوف يطلق على كامل الولي " ،وأن اسم الصوفي لي
اشتقا ؛ ألنه ل يصح على مقتضى اللغ من أ
جن

له

معنى؛ ألن هذا السم أعظم من أن يكون له

ليشتق منه"(.)3
والذ ذه

إليه أكثر أهل العلم :أن الصوفي نسب إلى لب

–وهو المعروف– :إنه نسب إلى لب

الصوف ،يقول ابن تيمي " :وقيل

الصوف؛ فإنه أول ما ظهر الصوفي من البصرة"(.)9

الفرع الثالث :نشأة الصوفية.
إن أصل التصوف :العكوف على العبادة ،والنقطاع إلى هللا ،والزهد ،واإلعراض عن الدنيا
وزينتها ،ولم يظهر اسم التصوف والصوف مطلقا ف زمن الرسول ،ول التابعين ،وكانت النسب
إلى اإليمان واإلسا  ،يقال :يا مسلم! يا مؤمن! ويقال :الصحاب  ،والتابع .
ّللاِ  لم يتسم أفاضلهم ِف عصرهم بتسمي
يقول اإلما القشير " :إن المسلمين بعد رسول َّ
علم ِس َو صحب رسول هللا ؛ إذ ل فضيل فوقها ،فقيل لهم :الصحاب  ،ولما أدركهم أهل العصر
الص َح َاب  :التابعون ،... ،ثم قيل لمن بعدهم :أتباع التابعين ،ثُم اختل
الثَّ ِان سم من صح
َّ
الناس ،وتباينت المرات  ،فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناي بأمر الدين :الزهاد والعباد ،ثُم
ظهر البدع ،وحصل التداع بين الفر  ،فكل فريق ادعوا أن فيهم زهدا ،فانفرد خواص أهل السن
ّللا تعالى ،الحافظون قلوبهم َعن طوار الغفل باسم :التصوف ،واشتهر َه َذا
المراعون أنفاسهم َم َع َّ
( )1انظر :الرسالة القشريية ،)445/3( ،والتعرف ملذهب أهل الصوف ،الكالابذي( ،ص ،)11–15 :وتلبيس إبليس،
أليب الفرج عبد الرمحن اجلوزي( ،ص.)140 :
( )3كشف احملجوب ،للهجويري( ،ص.)395 :
( )9جمموع الفتاوى ،البن تيمية ،)13/11( ،وانظر :مقدمة ابن خلدون( ،ص.)05 :
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السم لهؤلء األكابر قبل المائتين من الهجرة"(.)1
فناحظ أن القشير قد بين لنا بداي ظهور التصوف بقوله( :قبل المائتين من الهجرة)(،)3
وهذا ما يؤكده ابن خلدون ،بأن اسم التصوف لم يظهر إل ف القرن الثان وما بعده ،بقوله" :فلما
فشا اإلقبال على الدنيا ف القرن الثان وما بعده ،وجنح الناس إلى مخالط الدنيا ،اختص المقبلون
على العبادة باسم( :الصوفي ) ،و(المتصوف )"(.)9
وكان منشأ التصوف ،ومكان ظهوره ف باد اإلسا  :البصرة ،يقول ابن تيمي  :و"عرف أَن
العبادة والز ِ
هد مما له فيه ِ
التصوف كان من البصرة ،وأنه كان فيها من يسلك طريق ِ
اجتهاد،
منشأ ّ
ُ
َ
كما كان ف الكوف من يسلك من طريق الفقه والعلم"(.)4
ويمكن القول :إن التصوف خال نشأته مر بثاث مراحل ،وهذا التقسيم مستند أولا للفترة
الزمني الت مر بها التصوف ،وكذلك على تقسيم العلماء للتصوف وأحوال أهله ،وهذه المراحل ه :
المرحلة األولى:
كان ابتداء هذه المرحل من القرن الثان  ،وحتى القرن الثالث" ،وكان هذا الشتهار ف القرن
الثان الهجر  ،وأول من ُس ِّم بالصوف  :أبو هاشم الصوف ( ،)0المتوفى سن 15٠( :هك) خمسين
ومائ من الهجرة ،وف هذا القرن وما بعده َّ
تولد بعض األبحاث الصوفي  ،وظهر تعاليم القو
ونظرياتهم"(.)6
وقد كان التصوف ف هذه الفترة :نزع زهدي تقشفي  ،كما قال الجنيد( :)8التصوف الخروج
( )1الرسالة القشريية ،للقشريي.)94/1( ،
( )3املصدر السابق.)94/1( ،
( )9انظر :مقدمة ابن خلدون( ،ص.)43 :
( )4جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)16/11( ،
( )0مل أجد له ترمجة.
( )6التفسري واملفسرون ،حملمد الذهيب.)301/3( ،
( )8هو :اجلنيد بن حممد بن اجلنيد اخلزاز القواريري  ،أبو القاسم ،الزاهد املشهور؛ أصله من هناوند ،ومولده ومنشؤه
العراق ،وكان شيخ وقته وفريد عصره ،وكالمه يف احلقيقة مشهور مدون ،وتفقه على أيب ثور صاحب اإلمام الشافعي رضي
=
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عن كل خلق رد ء ،والدخول ِف كل خلق سن .
()1
الخلق قعدوا َعَلى الرسو  ،وقعد
وقول رويم " :كل َ

هذه الطائف َعَلى الحقائق ،وطال

الخلق كلهم أنفسهم بظواهر الشرع ،وهم طالبوا أنفسهم بحقيق الورع ،ومداوم الصد "(.)3
وقد أكد هذا الكا ابن القيم حين ذكر كا الجنيد وكا رويم الذ أورده بإسناده ف كتابه
تلبي

إبلي

بقوله" :وعلى َه َذا كان أوائل القو "(.)9

كما أن ف هذه الفترة لم يتحدث أحد عن الصوفي  ،ولم يدرجهم من ضمن الفر والمذاه
اإلسامي  ،على العك

فهم يعتبرون من أهل السن والجماع  ،بل صن

من أصنافهم ،فقد ذكر

اإلسفرايين ()4
السن والجماع ،...
 ،وهو يعدد فر وأصناف أهل السن  ،فقالَ" :بَيان أصناف فر ّ
الصن

السادس منهم :الزهاد الصوِفي  ،...وجر َكامهم ف طريق العبارة واإلشارة على سمت

أهل الحديث ،دون من يشتر َلهو الحديث  ،...دينهم التوحيد ،ونف

التَ ْشبيه ،ومذهبهم التفويض

إلى هللا تعالى ،والتوكل عليه ،والتسلِيم ألمره"(.)0

=

ِ
السقطي .انظر :وفيات
سري
اجلنيد ي رفيت وله عشرون سنة ،وتُ ِّ
هللا عنهما ،وَكا َن ر
ويف سنة 337هـ ودفن عند قرب خاله ّ
االعيان البن خلكان ( ،)989/1سري ألعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب ،)66/14( ،الوايف ابلوفيات ،للصفدي،
( ،)108/11طبقات االولياء ،البن امللقن (ص.)136 :
ِ
شيخ الصوفية ،ومن الفقهاء
الفقيه ،املق ِرئ ،الزاهد ،العابِد ،ر
( )1هو :رومي بن أَمحد ب ِن يزيرد البغدادي أَبو احلس ِن ،اإلمام ر
الظاهرية ،تويف ببغداد سنة 959هـ ،انظر :اتريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ،)437/3( ،سري أعالم النبالء لشمس الدين
الذهيب ( ،)394/14وطبقات األولياء البن امللقن (ص.)337 :
( )3الرسالة القشريية ،للقشريي.)70/1( ،
( )9انظر :تلبيس إبليس ،أليب الفرج عبد الرمحن اجلوزي( ،ص.)148 :
( )4هو :عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد هللا البغدادي التميمي االسفراييين ،أبو منصور :العالّمةُ ،البا ِرع ،املتفنّن،
َحد أعالِم الش ِ
هافعية ،تويف سنة  433هـ ،من مؤلفاته:
صانيف البديرعة ،وأ ُ
ولد ونشأ يف بغداد ،ونَِزيرل خراسان ،صاحب التَ ر
"امللل والنحل" و"التحصيل يف أصول الفقه ،و"الفرق بني الفرق" ،وغريها .انظر :سري أعالم النبالء ،لشمس الدين
الذهيب ،)083/18( ،والوايف ابلوفيات ،للصفدي ،)91/13( ،ومعجم املؤلفني ،لكحالة.)953/0( ،
( )0الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ،لألسفراييين( ،ص.)953 :
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ويمكننا القول إن صوفي هذه الفترة هم :صوفي الحقائق ،أهل الجتهاد والطاع .
المرحلة الثانية:
وهذه المرحل تبدأ من القرن الثالث وحتى الرابع تقريبا ،حيث بدأ
النتشار الكبير لها ،وبدأ

دائرة التصوف تتسع ،وبدأ

تدخل عليها أفكار فلسفي جديدة ،وظهر

واختاط التصوف بعلم الكا  ،وبدأ تدوين الكت

المصطلحا

والفنون،

والتعريف بالتصوف.

يقول ابن القيم" :ثم جاء أقوا  ،فتكلموا لهم ِف الجوع ،والفقر ،والوساوس ،والخط ار  ،وصنفوا
ِف

ذلك ،مثل :الحارث المحاسب ( ،)1وجاء آخرون ،فهذبوا مذه

التصوف ،وأفردوه بصفا ،

ميزوه ِب َها من الختصاص بالمرقع ( ،)3والسماع ،والوجد( ،)9والرقص والتصفيق ،وتميزوا بزيادة
النظاف والطهارة"(.)4
وأحدثوا ف

التصوف فكرة جديدة ،وه  :علم الباطن ،وعلم الظاهر ،يقول ابن خلدون:

"وصار علم الشريع على صنفين :صن
العبادا
النف

والمعاما  ،وصن

مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا ،وه  :األحكا العام ف

مخصوص بالقو –يقصد الصوفي – ف القيا بالمجاهدة ،ومحاسب

عليها"(.)0
وف

هذه الفترة تم تدوين الكت

والمصنفا  ،مثل :كتا

"الرعاي " للمحاسب  ،و"الرسال

( )1هو :احلارث بن أسد احملاسيب ،أبو عبد هللا ،من أكابر الصوفية ،كان عاملاً ابألصول واملعامالت ،واعظاً مبكياً ،وله
تصانيف يف الزهد والرد على املعتزلة وغريهم ،ولد ونشأ ابلبصرة ،ومات ببغداد سنة (349هـ) ،وهو أستاذ أكثر البغداديني
يف عصره ،من كتبه( :آداب النفوس) ،و(شرح املعرفة) ،و(املسائل يف أعمال القلوب واجلوارح) ،و(املسائل يف الزهد
وغريه) ،و(البعث والنشور) ،وغريها .انظر :سري أعالم النبالء ،للذهيب.)115/ 13( ،
"اخلِررقَةَُ ،رقَ َع الثهوب ابلرقاع ،وترقيع الثوب ،أي :أن تُرقعه يف
( )3املرقعة :نسبة إىل لبس املالبس كثرية الرقع ،والرقرـ َعةُ هي :ر
ب َرقرـ ًعا .انظر :خمتار الصحاح ،حملمد الرازي( ،ص ،)138 :ومعجم
"س ِّد َخلَ ٍل بِ َش ري ٍء ،يـُ َق ُ
الَ :رقَـ رع ُ
ت الثـ رهو َ
مواضع" ،مبعىنَ :
مقاييس اللغة ،البن فارس.)433 /3( ،
( )9سوف يذكر معىن الوجد مبزيد من الشرح يف (ص )108 :من الرسالة.
( )4تلبيس إبليس ،أليب الفرج عبد الرمحن اجلوزي( ،ص.)148 :
( )0مقدمة ابن خلدون( ،ص.)01 :
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القشيري " للقشير  ،وكتا

"عوارف المعارف" للسهرورد ( ،)1وكتا

"اإلحياء" للغزال  ،وصار علم

التصوف مدونا(.)3
ويمكن القول كذلك :إن صوفي هذه المرحل هم صوفي األر از ( ،)9أو المتصوف كما
حددهم ابن تيمي  ،والهجوير .
المرحلة الثالثة:
وتبدأ تقريبا من القرن الخام

وحتى يومنا هذا ،وف هذه الفترة انحرف التصوف عن مساره

كبير ،وظهر ما يسمى :الكش  ،يقول ابن خلدون" :ثم إن قوما من المتأخرين
انحرافا عقديا
ا
انصرفت عنايتهم إلى كش الحج  ،والكا ف المدارك الت وراءه"(.)4
وأوضح معنى "الكش " بقوله" :كش حجا الح  ،والطاع على عوالم من أمر هللا
تعالى ،لي لصاح الح إدراك ش ء منها"( ،)0يعن  :الغيبيا  ،وظهر القول بالحلول(،)6

( )1هو :عمر بن مـحمد بن عبد هللا بن مـحمد بن عمويه ،وامسه :عبد هللا ،البكري ،أبو حفص ،الـملقب :شهاب
الدين السهروردي ،كان فقيهاً شافعي الـمذهب شيخاً صالـحاً ورعـاً كثري االجتهاد يف العبادة والرايضة وخترج عليه خلق
كثري من الصوفية يف الـمجاهدة والـخلوة ،من مؤلفاته "عوارف الـمعارف" و"نغبة البيان يف تفسري القرآن" و"جذب القلوب

إىل مواصلة الـمحبوب" رسالة ،و"السري والطري" ،تويف سنة 693هـ ،انظر :وفيات األعيان ،البن خلكان،)446/9( ،
وسري أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهبـي ،)989/33( ،وطبقات األولياء ،البن الـملقن( ،ص.)363 :
( )3انظر :مقدمة ابن خلدون( ،ص.)03–01 :
( )9سيأيت بياهنم (ص.)83 :
( )4املصدر السابق( ،ص.)09 :
( )0املصدر نفسه( ،ص.)03 :
( )6احللول :يعين :أن هللا تعاىل قائم بكل مكان ،انطق بكل لسان ،ظاهر يف كل شخص من أشخاص البشر ،وقد
يكون احللول جبزء ،وقد يكون بكل.
أما احللول جبزء ،فهو :كإشراق الشمس يف كوة ،أو كإشراقها على البلور.
وأما احللول بكل ،فهو :كظهور ملك بشخص ،أو شيطان حبيوان .انظر :امللل والنحل ،للشهرستاين.)180/1( ،
واحللول :عقيدة ال ترتبط بفرقة أو طائفة معينة ،بل هي معتقد طوائف عدة ،وفرق كثرية ،أوهلا :النصارى الذين قالوا حبلول
الالهوت ،أي :هللا يف الناسوت أي :عيسى ابن مرمي ،مث تبعهم الروافض الذين يقولون حبلول الذات اإلهلية بعلي بن أيب
طالب ،وجاء بعدهم طوائف من املعتزلة واجلهمية سلكوا مسلك حلول الذات اإلهلية فيمن يشاء من البشر ،ومن الذين
اشتهر مبذهب احللول :احلالج.

=
69

والتحاد( ،)1ووحدة الوجود( ،)3وبذلك فسد العقيدة ،وابتعد صوفي هذه الفترة كثي ار عن أهل
السن والجماع  ،فهم يرون أن هللا متحد بمخلوقاته ،أو حال فيها(.)9
ونجد تعليل من ابن خلدون لهذا النحراف الخطير بقوله" :والذ يظهر أن المتصوف بالع ار
لما ظهر اإلسماعيلي ( )4من الشيع  ،وظهر كامهم ف اإلمام  ،وما يرجع إليها ما هو معروف،
اقتبسوا من ذلك"(.)0
ويمكن التعبير عن صوفي هذه الفترة بأنهم :صوفي الرسم ،والذين لم يأخذوا من التصوف إل

السم والمظهر ،وسنجد ترابطا وثيقا بين نشأة الصوفي وأقسامها الت

يحددوا تلك األقسا والمسميا

إل على الفت ار

حددها العلماء ،فهم لم

الزمني  ،والمراحل الت مر بها التصوف ،وأهله.

=
واحللول نوعان:

حلول خاص :وهو قول النسطورية من النصارى ،وحنوهم ،ممن يقولون :إن الالهوت حل يف الناسوت ،وقول الرافضة يف
أنه تعاىل حل يف علي بن أيب طالب.

وحلول عام :وهو أن هللا بذاته يف كل مكان .انظر :معجم ألفاظ العقيدة ،أليب عبد هللا عامر عبد هللا فاحل( ،ص:
.)103–105
( )1االحتاد :يف اللغة هو :ارتباط بني شيئني ،ويف املصطلح هو :ارتباط بني اخلالق واملخلوق حبيث حيل اخلالق يف املخلوق
وتتحد ذااتمها ،ومن قال ابالحتاد فقد شابه بقوله هذا النصارى الذين قالوا يف عيسى عليه السالم :احتد انسوته بالهوته.
انظر :موسوعة األداين امليسرة ،ألمحد راتب عرموش وآخرون( ،ص.)33 :
( )3وحدة الوجود  :هي عقيدة كثري من الصوفية ،وهي قائمة على أن هللا والوجود شيء واحد غري منقسم ،وأن وجود هذا
العامل هو عني وجود هللا ،وهو حقيقة وجود هذا العامل ،فليس عندهم رب وعبد ،وال مالك وال مملوك ،وال راحم وال
مرحوم ،وال عابد وال معبود ،فالعابد هو نفس املعبود ،والرب هو العبد .انظر :معجم ألفاظ العقيدة ،أليب عبد هللا عامر
عبد هللا فاحل( ،ص.)445 :
( )9انظر :مقدمة ابن خلدون( ،ص.)00 :
( )4اإلمساعيلية :فرقة يطلق عليها عدة ألقاب ،كالباطنية؛ لقوهلا :إن النص القرآين فيه ظاهر وابطن ،وبناء عليه يكون
لكل تنزيل أتويل ،ويقال هلا :السبعية؛ إلعتقادها أن أدوار اإلمامة سبعة ،فقد قالوا :إن األئمة تدور أحكامهم على سبعة
سبعة ،كأايم األسبوع ،والسموات السبع ،والكواكب السبعة ،والنقباء تدور أحكامهم على اثين عشر ،وقد اختلط كالمهم
ببعض كالم الفالسفة ،انظر :امللل والنحل ،للشهرستاين.)133/1( ،
( )0انظر :مقدمة ابن خلدون( ،ص.)03 :
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الفرع الرابع :أقسام الصوفية
قسم الهجوير الصوفي إلى ثاث أقسا  ،وسنجد اتفاقا ف هذا التقسيم مع ابن تيمي  ،وتقاربا
واضحا بينهما ،وسنجد أن اإلما الراز ( )1قسم الصوفي إلى ست أقسا  ،وهذا يرجع إلى األفكار،
والعتقادا

الت دخلت على التصوف ،وعلومه ف تلك الفترة ،وهذا التقسيم كاآلت :

أوالً :أقسام الصوفية عند أهل التصوف.

الصوفية عند الهجويري(:)3
أوال :الصوفي" :وهو :الفان عن نفسه ،والباق بالحق ،قد تحرر من قبض الطبائع ،واتصل
بحقيق الحقائق ،وهو صاح

الوصول" ،وهو :الصوف الحقيق .

ثانيا :المتصوف" :وهو :من يطل

هذه الدرج بالمجاهدة" ،وهو :صاح

األصول إذ إنه

رسخ األصول ف قلبه بمجاهده كبيرة لتنطلق جوارحه بالفروع ليظهر العمل.
ثالثا :المستوصف" :وهو :الذ

تشبه بهم من أجل المنال والجاه وحظ الدنيا" ،وهو :صاح

الفضول ،إذ إنه يبالغ بدون فهم ،ول نور علم ،لي
متشبه بهم ،ولي

صادقا ،فهو :فضول  ،يشتغل بما ل يعنيه،

منهم.

ثانيا :أقسام الصوفية عند أهل السنة.

اختل

العلماء ف

عدهم ألقسا وطر التصوف اختافا واسعا؛ إذ تجد بعضهم يعدهم

قسمين ،وبعضهم يعدهم ثاث أقسا  ،وبعضهم يوصلهم إلى ست أقسا .
وهذا الختاف سببه تنوع مصادر الصوفي  ،وتنوع أفكارهم:

( )1هو :حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي التيمي البكري ،أبو عبد هللا ،الطربستاين األصل الرازي املولد،
امللقب :فخر الدين ،املعروف اببن اخلطيب ،الفقيه الشافعي ،اإلمام املفسر ،أوحد زمانه يف املعقول واملنقول وعلوم
االوائل ،وهو قرشي النسب ،رحل إىل خوارزم وما وراء النهر وخراسان ،وتويف يف هراة ،أقبل الناس على كتبه يف حياته
يتدارسوهنا ،وكان حيسن الفارسية ،من تصانيفه( :مفاتيح الغيب) ،و(لوامع البينات يف شرح أمساء هللا تعاىل والصفات)،
وغريها ،،تويف سنة656( :هـ) .انظر :طبقات املفسرين ،للسيوطي( ،ص.)155 :
( )3كشف احملجوب ،اهلجويري(ص.)391 :
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فبعض الصوفي تابعون للمذه
بسب

اإلشراق  ،الذ

ير أن المعرف والعلم تقذف ف

النف

طول المجاهدة الروحي  ،إذ يحصل لها بذلك فيض وإش ار إله .
وقسم آخر من العلماء يعبر عنهم بصوفي الحقائق ،وهم من صفوا من الكدر ،وامتلؤوا من

الفكر ،كما يقولون.
وقسم آخر من الصوفي قائلون بالحلول؛ أ

دعو أن هللا -تعالى عن قولهم ،-حل ف

مخلوقاته ،وأن أرواحهم لهوتي  ،وأجسامهم ناسوتي (.)1
فالصوفي عند ابن تيمي على أقسا  ،وه :
أولا" :صوِفي الحقائق ،وهم :الذين اجتهدوا ف طاع هللا ،وكل ِبحس ِ ِ
اجتهاده.
ثانيا :صوفي ْاأل ْر از  ،و"هم َّال ِذين وقفت عليهم الوقوف ،واشترط فيهم ثاث شروط :وه :
 -1العدال الشرعي  ،بحيث يؤدون الفرائض ،ويجتنبون المحار .
 -2والتأد

باآلدا
ْ

الشرعي ف غال

األَوقا .

 -3عد التمسك بفضول الدنيا.
النسب  ،فهمهم ف
ثالثا :صوفي الرسم ،فهم المقتصرون على ّ
ونحو ذلك"( ،)3فهم صوفيه بالسم والمظهر فقط.

اللباس واآلدا

الوضعي ،

أما عند فخر الدين الراز فأقسا الصوفي كاآلت (:)9
"األولى :أصحا

العبادا  ،وهم قو منتهى أَمرهم وغايته :تزيين الظاهر ،كلب

وتسوي السجادة ،وهم قو اهتموا بالظاهر ،وتركوا الباطن.
الثاني  :أصحا

اْل ِخ ْرَق ،

العبادا  ،ونستطيع تسميتهم بالزهاد؛ إذ إنهم اشتغلوا بالزهد والعبادا

وتركوا كل ش ء.

( )1انظر :فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،لغالب عواجي.)739/9( ،
( )3جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)13/ 11( ،
( )9انظر :الفرق بني الفرق ،لألسفراييين( ،ص)341 :؛ وفرق املسلمني واملشركني ،للرازي.)83/1( ،
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الثالث  :أصحا

الحقيق  ،وهم قو إذا فرغوا من أداء الفرائض اشتغلوا بالفكر ،ويجتهدون

بشغل فكرهم بالذكر.
الرابع  :النوري  ،وهم أصحا
المحمودة ،والحجا

القول بالحجابين :الحجا

النور  ،ويكون باكتسا

الصفا

النار  :بالنشغال بالشهوا .

الخامس  :الحلولي  ،وهم أصحا

القول بحلول هللا بذاته ف األرض ،وأنه تعالى حال ف كل

مكان ،والحلولي كما جاء ف الفر بين الفر  :ف الجمل عشر فر  ،منهم الحاجيه ،ينسبون إلى
الحسين بن منصور ،المعروف بالحاج(.)1
السادس  :المباحي  ،وهم مخالفون للشريع  ،أباحوا محرما

بزعم محب هللا.

وهناك تقسيم آخر للصوفي  ،وهو(:)3
أولا :تصوف نظر  ،وهو :التصوف الذ يقو على البحث والدراس .
ثانيا :تصوف عمل  ،وهو :التصوف الذ يقو على التقش  ،والزهد ،والتفان فى طاع هللا
تعالى.
ومن خال ما سبق يمكننا القول :إن تصوف الفترة األولى كان هو التصوف الحق ،تصوف
السلوك ،وهذا ما يؤكده القشير بقوله" :إن المحققين من هذه الطائف انقرض أكثرهم ،ولم يبق ف
زماننا من هذه الطائف إل أثرهم ،... ،ل بل اندرست الطريق بالحقيق  ،مضى الشيوخ الذين كان

( )1هو :الـحسني بن منصور الـحالج ،أبو مغيث ،الـزاهد الـمشهور؛ هو من أهل الـبيضاء ،وهي :بلدة بفارس ،ونشأ
بواسط والعراق ،وصحب أاب القاسم اجلنيد وغريه ،والناس يف أمره خمتلفون :فمنهم من يبالغ يف تعظيمه ،ومنهم من يكفـره،
وله من الكتب( :كتاب طاسني األزل) ،و(الـجوهر األكرب) ،و(الشجرة الزيتونة النّورية) ،و(كتاب األحرف الـمحدثة
الظل الـممدود والـماء الـمسكوب) قتل بسيف الـشرع ببغداد ،سنة953 :هـ انظر:
واألزلية) ،و(األمساء الكلّية) ،و(كتاب ّ
اتريخ بغداد ،للـخطيب البغدادي ،)677/7( ،والـدر الثمني يف أسـماء الـمصنفني ،البن الساعي( ،ص ،)903:وسري
أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب ،)46/19( ،)919/14( ،وطبقات األولياء ،البن امللقن (ص.)178:
( )3التفسري واملفسرون ،حملمد الذهيب.)301/3( ،
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بهم اهتداء ،وقل الشبا

الذين كان لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء ،وزال الورع ،وطو بساطه ،واشتد

الطمع ،وقو رباطه"(.)1
الفرع اخلامس :طرق الصوفية
تنوعت الطر الصوفي  ،وتعدد  ،خاص ف
الت

األسالي

القرن السادس ،والطر ه  :عبارة عن

يتبعها كل شيخ جماع مع أتباعه من المريدين ،فقد جاء تعريف الطريق بأنها:

"السيرة المختص بالسالكين إلى هللا تعالى من قطع المنازل والترق ف المقاما "(.)3
وأصول الطريق ثاث  :الشيخ السالك ،والمريد ،والعهد.
إذا :فالطريق عبارة عن أسلو الشيخ الذ يتبعه ف تربي المريد ،ومنهجه المتبع ف تزكي
النف .
وهذه الطر منها :المنحرف عن الشريع  ،ومنها :المتمسك بالكتا

والسن  ،وذلك يرجع إلى

أساس الطريق  ،وهو :الشيخ ،ومشاربه ،وذوقيته الروحي  ،والمسلك الذ يسلك به أتباعه.
وكانت الطريق ف

القرنين الثالث والرابع عبارة عن" :منهج النف

السلوك الفرد "( ،)9ثم تطور معنى الطريق بعد القرن الخام

ضرو

مراسيم التدبير الروح المعمول به من أجل المعاشرة ف الجماعا
الت بدأ

األخاق  ،يدبر علميا
الهجر  ،وأصبح" :جمل

اإلخواني اإلسامي المختلف ،

تنشأ منذ ذلك الحين ،وانتهت الطريق إلى أن أصبحت تدل على المعاشرة القائم على

الرعاي اإلسامي العادي  ،وعلى السلسل من الوصايا الخاص ؛ لك يصبح اإلنسان مريدا.
وأصبحت الطريق منذ القرن السادس والسابع الهجر عبارة عن :عهد بين الشيخ ومريده
على التوب  ،والستقام  ،والدخول ف طريق هللا ،وذكره دائما ،والعمل بآدا

( )1الرسالة القشريية.)16/1( ،
( )3كتاب التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)141 :
( )9الطرق الصوفية يف مصر ،لعامر النجار( ،ص.)35 :
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وأصول الطريق الت

يتبعها المريد ،مع القيا بأوراد وأح از
وقد تعدد

شيخ الطريق ف المواعيد الت يحددها له"(.)1

الطر الصوفي ف العالم اإلسام  ،منها :ما اندثر ،وه  :الطر القديم  ،وأما

الطر الحديث " :فمن العسير تسجيل أسماء معظمها ف كتا  ،ويكف أنه ف النص

الثان من

القرن الرابع عشر الهجر قد بلغ عدد الطر الصوفي ف بلد واحد أكثر من مائ طريق"(.)3
إن وجود مثل هذه الطر يبين لنا :أن التصوف لم يعد على مذه
لها منهج وسلوك يقرره شيخ الطريق  ،كما أنه حصل انتسا

واحد؛ إذ إن كل طريق

شيوخ ومريدين ،ليسوا متصوف  ،وإنما

مشعوذون اندسوا بين أهل التصوف ،وأسسوا مدارس وطر  ،أتاح لهم نشر الخرافا

والبدع بين

الناس باسم التصوف ،ويمثل القرن السادس الهجر البداي الفعلي لنتشار الطر الصوفي  ،وهذه
الطر ه (:)9
جدول  :5انتشار الطر الصوفي .
م

اسم الطريقة

1

الطريق القادري

2

الطريق السعدي

3

الطريق الرفاعي

نسبتها

أماكن االنتشار

تاريخ الوفاة

سك ك ككوريا والقوقك ك ككاز وسك ك ككن الع ك ك ك ار
الشك ك ككيخ عبكك ككد القك ك ككادر
الجيان

561ه ك

ومصككر والبوسككن وآسككيا الوسككطى

وش ك ك ككر أفريقي ك ك ككا وجن ك ك ككو آس ك ك ككيا
والهن ك ك ك ك ككد وباكسك ك ك ك ك ككتان والمغك ك ك ك ك ككر
العرب .

الشك ك ككيخ سك ك ككعد الك ك ككدين

الجباو

الشيخ أحمد بن علك

الرفاع

575هك

باد الشا واألنبار.
س ك ك ككوريا وس ك ك ككن العك ك ك ك ار ومص ك ك ككر

57٧هك

وغ ك ككر آس ك ككيا والمغ ك ككر العرب ك ك ك
والهند وباكستان.

( )1الطرق الصوفية يف مصر ،لعامر النجار( ،ص ،)35 :وإىل التصوف اي عباد هللا ،أبو بكر اجلزائري( ،ص.)39 :
( )3الصوفية معتقداً ومسلكاً ،لصابر طعيمة( ،ص.)49–41

( )9انظر :املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ( ،)366/1وانظر :صوفية–ويكيبيداي–املوسوعة
احلرة/https://ar.wikipedia.org/wiki :صوفية ،والصوفية معتقداً ومسلكاً ،لصابر طعيمة( ،ص.)49–41 :
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م
4

5

اسم الطريقة
الطريق األحمدي
أو البدوي

نسبتها

تاريخ الوفاة

مصك ك ككر وسك ك ككوريا وغك ك ككر الع ك ك ك ار
الشيخ أحمد البدو

الطريق ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك

الش ككيخ ش ككها

السهروردي

عمر السهرورد

ال ككدين

627هك

632هك

الش ككيخ محي ك ك الكككدين
6

7

الطريق األكبري

ب ك ككن عربك ك ك  ،الملقك ك ك
بالشيخ األكبر

طريق ك السككادة آل الشك ك ك ككيخ محمكك ك ككد بكك ك ككن
باعلو

أماكن االنتشار

عل باعلو

63٧هك

653هك

والمغ ك ك ك ك ك ك ككر العربك ك ك ك ك ك ك ك والهنك ك ك ك ك ك ك ككد

وباكستان.

س ككن العك ك ار وكش ككمير وباكس ككتان
وأفغانستان ومصر وكردستان.
مص ككرو س ككوريا والمغ ككر العربك ك
والحساء.
ال ك ككيمن وأندونيس ك ككيا وش ك ككر آسك ك ككيا
والحجاز.
مصك ك ك ك ك ككر والسك ك ك ك ك ككودان والحجك ك ك ك ك ككاز

٧

الطريق الشاذلي

الش ك ككيخ أبكك ك الحس ك ككن

الشاذل

656هك

والمغر العربك والكيمن والج ازئكر
وت ك ككون

وس ك ككوريا واألردن والهن ك ككد

وباكستان.
مصك ككر والسك ككودان وليبيك ككا وتك ككون
والج ازئ ك ك ك ك ككر والمغكك ك ك ك ككر وألمانيك ك ك ك ك ككا
وإنجلت ك ك ك ك ك ك ك ار وإيطالي ك ك ك ك ك ك ككا وفرنس ك ك ك ك ك ك ككا

ودانمك ك ككارك ولوكسك ك ككمبرج وهولنك ك ككدا
١

الطريق ك البرهاني ك

الشك ك ك ك ك ك ك ك ككيخ إب ك ك ك ك ك ك ك ك كراهيم

الطريق ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك

الش ك ككيخ محم ك ككد به ك ككاء

النقشبندي

الدين شاه نقشبند

الدسوقي

الدسوق

676هك

وروسك ك ك ك ك ككيا والسك ك ك ك ك ككويد وسويسك ك ك ك ك ك ك ار
والمملكك ك ك ك ك ك العربيك ك ك ك ك ك الس ك ك ك ك ككعودي
واألردن وسوريا واليمن واإلما ار
العربيك ك ك ك ك ك ك المتح ك ك ك ك ك ككدة والكوي ك ك ك ك ك ككت
وباكسك ك ك ك ككتان ولبنك ك ك ك ككان والولي ك ك ك ك ككا

المتحدة األمريكي وكندا.

آس ك ك ك ك ك ك ك كيا الوس ك ك ك ك ك ك ك ك كطى وس ك ك ك ك ك ك ك ك كوريا
1٠

7١1هك

والق ك ك ك كوق ك ك ك ك ك ك ك كاز وس ك ك ك ك ك ك ككن العك ك ك ك ك ك ك ك ار
وكردسككتان والحجككاز وسككن إيك كران

والبوسن وباكستان.
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م
11
12
13
14

اسم الطريقة

نسبتها

الطريق ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك

الشك ك ك ككيخ أحم ك ك ك ككد ب ك ك ك ككن

العروسي

عروس

الطريق ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك

الشك ككيخ صك ككف الك ككدين

الطريق ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك

الشك ك ك ككيخ محمكك ك ككد بكك ك ككن

البكتاشي

إبراهيم بكتاش

الطريق ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك

الشك ك ك ككيخ محمكك ك ككد بكك ك ككن

العيساوي

عيسى

القزلباشي

15

الطريق الخلوتي

16

الطريق السماني

17

الطريق الفاضلي

1٧

الطريق التيجاني

إسحا األردبيل

الشك ك ك ككيخ محمكك ك ككد بكك ك ككن
أحمد بن محمكد ككريم

تاريخ الوفاة
٧6١هك

ليبيا وتون .

73٠هك

أفغانستان واليونان وتركيا.

73٧هك

ألبانيا وشر بلغاريا.

١33هك

١٧6هك

الدين الخلوت

1١

الطريق ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك
اإلدريسي

2٠

الطريق المولوي

21

الطريق الختمي

22

الطريق ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك
السنوسي

الشك ك ك ككيخ محمكك ك ككد بكك ك ككن
عبد الكريم السمان
الشككيخ محمككد فاض ككل

بن مامين

الش ك ككيخ أب ك ككو العب ك ككاس

أحمد التيجان

الشك ك ك ككيخ أحم ك ك ك ككد ب ك ك ك ككن

إدري

الفاس

الشك ككيخ جك ككال الك ككدين

الروم

الشككيخ محمككد عثمككان

الميرغن الختم

الشك ك ك ككيخ محمكك ك ككد بكك ك ككن
عل السنوس

أماكن االنتشار

11٧١هك
1211هك

الجزائر ليبيا تون

المغر .

مص ككر وتركي ككا وفلس ككطين واألردن
والجزائر وليبيا.
السودان والصومال وأثيوبيا
موريتاني ك ك ككا والمغ ك ك ككر والس ك ك ككنيغال

وأفريقيا.

الج ازئ ك ك ك ك ك ككر والمغ ك ك ك ك ك ككر وت ك ك ك ك ك ككون
123٠هك

والسك ك ك ك ككنغال والنيجك ك ك ك ككر ونيجيريك ك ك ك ككا
والحجاز والسودان.

1253هك

السودان والصومال.
تركي ك ك ككا وحلك ك ك ك

672هك

وسك ككن الع ك ك ار ومصك ككر والبوسك ككن
وتون

1267هك

وآس ك ك ككيا الوس ك ك ككطى

وغر بيرو .

السك ك ك ك ك ك ككودان وأريتريكك ك ك ك ك ككا وأثيوبيك ك ك ك ك ك ككا

والسنغال.

ليبيك ككا وشك ككمال أفريقيك ككا والسك ككودان
1276هك

والصك ك ك ك ككومال والحجك ك ك ك ككاز وغك ك ك ك ككر
األنبار.
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م
23

اسم الطريقة

نسبتها

الطريق ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك

الشك ك ككيخ عبك ك ككد الك ك ك كريم

الكسنزاني

شاه الكسنزان

24

الطريق العاوي

25

الطريق الجعفري

تاريخ الوفاة

الش ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككيخ أحم ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككد
مصطفى العاو

1317هك
1353هك

أماكن االنتشار
سن الع ار وكردستان الع ار .
الج ازئ ك ك ك ك ك ككر وت ك ك ك ك ك ككون

والسنغال.

والمغ ك ك ك ك ك ككر

الشك ككيخ صك ككالح عمك ككر
الجعف ك ك ككر الحس ك ك ككين

13١١هك

المغر والسنغال وغر أفريقيا.

إما األزهر
26

الطريق ك ك القادري ك ك
البودشيشي

س ك ك ك ككيد علك ك ك ك ك ب ك ك ك ككن

محمد الملق

___

بسيد

المغر .

عل بودشيش
الش ك كي ك ك ك ك ك كخ الحك ك كبكيك ك ك ك ك

27

الطريق ك ك ك النوني ك ك ك

ن ك ك ك ك كور الك ك ك ككدين عل ك ك ك ك

الشافعي

الس ك ككليمان الهاش ك ككم

الرفاعيك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك

___

محمك ك ك ك ك ك ك ك ك ككد حسك ك ك ك ك ك ك ك ك ككن

الس ك ك ك ككعودي ومصكك ك ك ككر والوليك ك ك ك ككا
المتحدة وجنو شر آسيا.

األمير
المغ ك ك ك ك ككر وفرنس ك ك ك ك ككا وأندونيس ك ك ك ك ككيا
وباكس ك ك ككتان ومص ك ك ككر والسك ك ك ككعودي

2٧

الطريق الكركري

الشك ككيخ محمك ككد فك ككوز
الكركر

والج ازئ ككر وت ككون
ما زال حيا

وليبي ككا واألنب ككار

والب ارزي ك ك ككل والس ك ك ككودان وبريطانيك ك ك ككا

وأسك ك ك ك ك ككبانيا وبلجيكك ك ك ك ك ككا وأسك ك ك ك ك ككتراليا
وكردس ك ك ك ككتان وتركي ك ك ك ككا واإلم ك ك ك ككا ار
ولبنان.

إن هذا التعدد والختاف ف الطر الصوفي إنما هو ف
الشيخ للمريد ،وشأن الطر بهذا كشأن المذاه
األصول واختلفوا ف

الفروع واآلدا  ،وأسالي

تربي

الفقهي  ،واختاف األئم والمحدثين ،فقد اتفقوا ف

الفروع ،وكما ظهر الشطط والنحراف ف
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بعض المذاه

ف

العقيدة والفقه

والحديث وغيرها من العلو  ،فظهر

المرجئ ( ،)1والمعتزل ( ،)3والجبري ( ،)9والرافض  ،وغيرها،

ودست األحاديث على رسول هللا .
كذلك ظهر الشطط ف الطر الصوفي  ،فظهر أدعياء التصوف من الزنادق  ،فدسوا فيها ما
لي

منها ،وإن عمومي الحكم ف

حق التصوف ل يجوز أن يحاس

التصوف على هؤلء

ويترك األصل الصحيح.
المنتسبين له المنحرفين ف معتقدهمُ ،
أثر ظهور الطرق الصوفية:
إن لهذه الطر الصوفي آثار كثير منها:

( )1املرجئة :فرقة ظهرت بعد الصراع الذي حصل على اخلالفة يف خالفة اإلمام علي بن أيب طالب ،وتسموا هبذا االسم؛
ألن موقفهم كان إرجاء أمر احلكم على املتصارعني هلل تعاىل.
ومن عقيدهتم أهنم كانوا يقولون :ال تضر مع اإلميان معصية ،كما ال تنفع مع الكفر طاعة.
واملرجئة أربعة أصناف :مرجئة اخلوارج ،ومرجئة القدرية ،ومرجئة اجلربية ،واملرجئة اخلالصة .انظر :الفرق بني الفرق،
لألسفراييين( ،ص ،) 135 :والفصل بني امللل واألهواء والنحل ،البن حزم األندلسي )104/4( ،وامللل والنحل،
للشهرستاين ،)193/1( ،وموسوعة األداين امليسرة ،ألمحد راتب عرموش وآخرون( ،ص.)440 :
( )3الـمعتزلة :ويسمون أصحاب العدل والـتوحيد ،الـمؤسسان هـما :واصل بن عطاء ،وعمـرو بن عبيد ،الذين كاان يف
حلقة احلسن البصري ،وقد اختذا موقفاً حمايداً يف أمر مرتكب الكبرية ،وهل هو مؤمن أم كافر؟ فقالوا :أنه ال مؤمن وال
كافر وإنـما هو يف منزلة بني الـمنزلتني ،ويذكر سبب تسميتهم ابملعتزلة ألخذهم قوالً حمايداً بني أهل السنة واخلوارج يف
شأن مرتكب الكبرية ،وإن كان املشهور أن احلسن البصري قال :اعتزلنا واصل ،فكانت منها تسميتهم ابملعتزلة ،وهم
القائلون ابألصول الـ خمسة ،وهي :التوحيد ،العدل ،الوعد والوعيد ،املنزلة بني املنزلتني ،واألمر ابملعروف والنهي عن

املنكر .انظر :الـملل والـنحل ،للشهرستاين ،)43/1( ،وموسوعة األداين امليسرة ،ألمحد راتب عرموش وآخرون،
(ص.)409–403:
( )9اجلربية :تنسب هذه الفرقة إىل رجل يدعى اجلعد بن درهم ،وكان قد أخذ أفكاره عن يهودي ابلشام يدعى أابن بن
مسعان ،وكان قد أظهر اإلسالم وجعل يدس يف املسلمني أفكاراً غريبة ،هبدف التشكيك والبلبلة وتعكري الفكر اإلسالمي،
مث توىل نشر مقاالته يف الصفات اإلهلية وإرادة اإلنسان وخلق القرآن وحنو ذلك ،رجل يدعى اجلهم بن صفوان مستغالً يف
ذلك قدرته الكالمية واخلطأبية ،فنشر تلك اآلراء بني الناس حىت أحدث قلقاً وحرية فيهم ،فأحس به وايل خراسان فطلبه
حىت ظفر به وقتله ،لكن تالميذه نقلوا مذهبه ،ونشروا آراءه يف هناوند وغريها بصورة خفية ،حىت كان العهد العباسي الذي
انفتح فيه اجملال ألصحاب اآلراء الشاذة وامللوثة فأعلنوا عن آرائهم ،ودافعوا عنها ،وجادلوا فيها ،فزاد خطرهم وعظم على
األمة ضررهم .انظر :امللل والنحل ،للشهرستاين ،)70/1( ،وموسوعة األداين امليسرة ،ألمحد راتب عرموش وآخرون،
(ص.)130 :
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-1
-3

انتسا

بعض المتكسبين والمريدين ،الذين يقومون بأمور مخالف للدين اإلسام .

ظهور فئ من المتواكلين ،والدجالين ،والمشعوذين ،يلبسون الخر والهاهيل،

يطلق عليهم الدراويش والمجاذي .
-9

ظهور بعض المؤلفا

-4

ظهور أفكار مشوه للطر الصوفي  ،وأهلها.

-0

تعميم الحكم على كاف الصوفي إن أخطئت طريق أو طائف .

-6

الهجو على الصوفي وأهلها بشكل عا .

-8

انحراف بعض الطر الصوفي ف أمور عقدي .

-7
-3

المليئ بالمغالطا

مبالغ بعض الطر الصوفي ف ح
ظهور اتجاه مخال

والمبالغا

حول قد ار

العارفين.

شيخ الطريق  ،والقبور ،واألضرح .

لتجاه التصوف األول الحق ،فيه من الشطحا  ،ومن العقائد

الكامي الكثير.
-15

ظهور أوراد وأدعي تنس

-11

العناي بقبور وأضرح شيوخ الطر .

-13

اشتهار بعض الطر

إلى شيوخ الطر .

بخوار  ،كأكل الحيا  ،ومامس النار ،وقلع أعينهم

وإعادتها ،وكلها حيل.
-19
-14

تقو بعض الطر بإنزال خواص الربوبي على شيوخهم.
وجود بعض الطر الصوفي الت

لديها انحراف ف

توحيد الربوبي  ،والعبودي ،

واعتقاد النفع والضر من القبور.
وتصديقها.

-10

انتشار الخرافا

-16

كان انحراف بعض الطر سب

-18

ظهور طقوس وشعائر غير مشروع عند بعض الطر .

ف الربط بين التشيع والتصوف.
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وخاص ك الق ككول فكك نش ككأة الصككوفي  ،والم ارح ككل التكك م ككر بهككا يمك ككن تلخيص ككها فك ك الج ككدول
اآلت :
جدول  :6خاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف نشأة الصوفي  ،والمراحل الت مر بها
الصوفي .

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

ق 3 – 2هاا

ق 4 – 3ها

ق 6 – 5هاا

الهجويري

الصوف .

المتصوف.

المستوص .

ابن تيمية

صوفي الحقائق (أهل الطاعا ).

صوفي األر از .

صوفي الرسم.

فخااار الااادين أصك ك ك ك ك ككحا

الرازي

أصحا

المجاهك ك ك ك ك ككدا  ،والزهك ك ك ك ك ككد أصحا

الحقائق.

تزيين الظاهر.

محماااااااااااااااااااااد تص ككوف عملك ك يق ككو عل ككى التقشك ك
الذهبي()1

العبادا

النوري  ،والحلولي والمباحي .
تص ك ككوف نظك ك كر يق ك ككو علك ك ككى
البحث والدراس والفلسف .

والزهد وطاع هللا.

ومن خال تقسيم العلماء للتصوف يبرز لنا أن التصوف له اتجاهان:
األول :اتجاه سلوك عمل تعبد .
الثان  :اتجاه فكر نظر فلسف .
فالتصوف السلوك تصوف تعبد صحيح ،ل يخرج عن إطار معتقدا

موافق ألهل السن .

الشريع اإلسامي ،

بينما التصوف الفكر الفلسف هو :التصوف الذ حاد بأفكاره الفلسفي الدخيل على العقيدة،
اعتنقته بعض الطر الصوفي  ،مما كان له سب

ف

الفصول القادم .

تأثر معتقداتها بها ،وهذا ما سناحظه ف

( )1هو :حممد حسني الذهيب ،عامل أزهري كبري ،عُرف ببحوثه القيمة يف مناهج التفسري ،اغتيل يف شهر رجب ،سنة:
(1938هـ) ،من مؤلفاته :االجتاهات املنحرفة يف تفسري القرآن الكرمي :دوافعها ودفعها ،والتفسري واملفسرون ،والشريعة
اإلسالمية :دراسة مقارنة بني مذاهب أهل السنة ومذهب اجلعفرية ،وغريها ،انظر :تَكملَة ُمعجم املُؤلفني ،حملمد خري بن
رمضان( ،ص.)484 :
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الفصل األول:
مصادر املعرفة اليقينية وطرق احلصول
عليها ومثارها:
وفيه ثاث مباحث:

 المبحث األول :مصادر المعرفة اليقينية. المبحث الثاني :طرق حصول المعرفةاليقينية.
 -المبحث الثالث :ثمار المعرفة اليقينية.
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املبحث األول:
مصادر املعرفة اليقينية.
فيه مطلبان:

المعرفة

 المطلب األول :مصادراليقينية عند أهل السنة.
 المطلب الثاني :مصادر المعرفةاليقينية عند أهل التصوف.
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املطلب األول :مصادر املعرفة اليقينية عند أهل السنة
وضع أهل السن مصادر وطرقا لكتسا
ل :الوح  ،ويشمل :أ– القرآن الكريم.
أو ا

المعرف اليقيني  ،وهذه المصادر تتلخص ف :
– السن المطهرة.

ثانيا :اإلجماع.
ثالثا :الحواس.
رابعا :العقل ،ويندرج مع العقل الفطرة السليم .
"والحاصل :أن أسبا

العلم ثاث  :الحواس السليم  ،والخبر الصاد  ،والعقل"(.)1

فنجد أن الخبر الصاد من الكتا

والسن ؛ إذ إن الخبر الذ

يصل إلى درج اليقين هو:

خبر السماء ،قال تعالى{ :ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ * ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ} [سورة النجم.]4-3 :
مصدر من مصادر المعرف اليقيني ؛ ذلك ألن الحواس آله لكتسا
ا
وجعلوا الحواس
وسب

العلم

حصوله ،وعد استخدامها يعن  :الغفل  ،قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ} [سورة األعراف.]17١ :
ثم جعلوا العقل المصدر الثالث من مصادر المعرف اليقيني ؛ إذ إنه هو الذ
السليم على ما اكتس

يحكم بفطرته

من الحواس ،ومن الخبر ،فهو يمحص ما أدركته الحواس ،ويجز بأمور،

ويتراجع عن أمور أخر  ،ومن مهامه :النظر والتأمل ،قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ}

( )1لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثر ية ،للسفاريين.)445/3( ،
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[سورة غافر ،]67 :وقوله تعالى:

{ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ} [سورة الرعد.]4 :
وفيما يل بيان لتلك المصادر.
مصادر املعرفة اليقينية:
املصدر األول :الخبر (الوحي).

فالخبر هو" :كا يحتمل الصد والكذ

ِ
ل متساويا بقطع النظر عن َقائله ،وله نسب
احتما ا

خارج  ،فِإن طابقته فصاد  ،وإِل فكاذ  ،وهذا الخبر هو اّلذ يفيد العلم على نوعين:
الكذ  ،ومصداقه وقوع
النوع األول :المتواتر الثّاِبت على أَلسن َقو ل يتصور تواطؤهم على َ
ِ
العلم من غير شبه  ،وهو موج

ِ
ِ
الضرور .
للعلم

ِ
المؤيد بالمعجزة الخارق المقرون
النوع الثاني– :من نوع الخبر المفيد للعلم– :خبر الرسول
بالتحد "(.)1
وهم يرون أن أ
كذبهم ،هو :خبر صاد

خبر توفر فيه هذه الشروط :التواتر ،والثبو
يقين

على ألسن من ل يتصور

يستحيل الشك فيه ،وهذا الخبر هو الوح  ،وسنوضح أولا معنى

الوح لغ واصطاحا.
الوحي في اللغة:
ألنبياء ،والوح
"الوح أصله :اإلعا ف خفاء وسرع  ،وهو ف حق النب َ ،وغيره من ا ْ
إلى غير األنبياء بمعنى :اإللها  ،قال تعالى{ :ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ} [سورة النحل.)3("]6٧ :

( )1لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثر ية ،للسفاريين.)445/3( ،
( )3مشارق األنوار على صحاح اآلاثر ،للقاضي عياض.)371/3( ،
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وقيل" :الوح ِ :
الكتا  ،وجمعه (وح ) مثل :حل

اإلشارة ،و ِ
وحّلِ  ،وهو أَيضاِ :
الكتاب ،

غيرك ،يَقال( :وح ) إليه الكا ي ِح ِ
والرسال ُ ،و ِ
الخف  ،وكل ما أَلَقيتَه ِإَلى ِ
يه (وحيا)،
اإللها  ،و َ
الكا َ
َ
َ
و(أ َْو َحى) أَيضا ،وهو :أَن يكّلمه بكا يخفيه(.)1
اإلشارة ،والكتاب  ،والمكتو  ،والرسال ُ ،و ِ
وقيل :الوح ِ :
اإللها  ،والكا الخف  ،وكل ما ألَقيته

غيرك ،والصو يكون ف الناس وغيرهم ،كالوحى و ِ
إلى ِ
الوحاة(.)3
الوحي في االصطالح:
عرف محمد رشيد رضا( )9الوح

بقوله :أما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه" :عرفان يجده

الشخص من نفسه ،مع يقين بأنه من قبل هللا ،بواسط أو بغير واسط  ،واألول :بصو
لسمعه ،أو بغير صو "( ،)4قال

تعالى{ :ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ * ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ}

يتمثل
[سورة

النجم ،]4-3 :أ " :يوح هللا تبارك وتعالى إلى جبرائيل ،ويوح جبريل ’ إلى محمد .)0("
وناحظ من خال التعريفا  :أن الوح كا خف  ،أو إشارة سريع  ،والوح ل يكون إل
لرسل هللا تعالى من مائك يوح إليهم ،أو بشر اصطفاهم للنبوة ،أما لغيرهم فهو إلها  ،كما ألهم
مصدر من مصادر
هللا تعالى النحل ،وكما ألهم سبحانه أ موسى ،ونجد أنهم ل يعتبرون اإللها
ا
العلم اليقين  ،خافا للصوفي  ،كما سيأت معنا.
والوح ينقسم إلى :القرآن الكريم والسن المطهرة.

( )1خمتار الصحاح ،حملمد الرازي.)994/1( ،
( )3القاموس احمليط ،للفريوزآابدى.)1943/1( ،
( )9هو :حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد َهباء القلموين  ،البغدادي األصل ،احلسيين النسب:
صاحب جملة (املنار) وأحد رجال اإلصالح اإلسالمي .من الكتّاب ،العلماء ابحلديث واألدب والتاريخ والتفسري ،ولد
ونشأ يف القلمون من أشهر مؤلفاته (جملة املنار)( ،تفسري القرآن الكرمي)( ،الوحي احملمدي) ،تويف سنة1904( :هـ).
انظر :األعالم ،للزركلي (.)136/6
( )4الوحي احملمدي ،حملمد رشيد بن رضا( ،ص.)36 :
( )0جامع البيان يف أتويل القرآن ،للطربي.)437/33( ،
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أوال :القرآن الكريم.
القرآن هو( :الكا المنزل على الرسول  ،المكتو
المنزل على الرسول  ،المكتو
متوات ار) ،فخرج بقولناَ " :

ف

ا
المصاح  ،المنقول إلينا نق ا

ف المصاح " :سائر الكت

القدسي  ،واألَحاديث النبوي وغيرها ،وخرج بقولنا" :المنقول إلينا نقاا متوات ار" :القراءا
ويعتبر القرآن الكريم المصدر الرئي
شمل جميع جوان

و ِ
األحاديث

َّ
الشاذة"(.)1

للمعرف اليقيني  ،والقرآن هو :حج هللا على عباده؛ ألنه

الحياة الدنيا واآلخرة ،قال تعالى{ :ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ} [سورة الفرقان]1 :؛ إذ إنه يفر بين الحق والباطل.
وهو :حج

هللا تعالى على عباده ،قال تعالى{ :ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ}

[سورة األنعا " ،]1١ :فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به ،وقامت عليه حج هللا به"( ،)3قال
تعالى{ :ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ}

[سورة

النساء.]165 :
وهللا جعل التحاكم بين الناس بما جاء ف

القرآن ،وأمر رسوله بالحكم بما جاء فيه ،قال

تعالى{ :ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ} [سورة النساء.]1٠5 :
وقد وص

هللا  كتابه الحكيم بقوله{ :ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
الرعيل األول ف ضوء ذلك النور ،لم تطفئه عواص

ﱢ}

[سورة إبراهيم" ]1 :فمضى

األهواء ،ولم تلتب

به ظلم اآلراء ،وأوصوا

من بعدهم أن ل يفارقوا النور الذ اقتبسوه منهم ،وأن ل يخرجوا عن طريقهم"(.)9

( )1إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،للشوكاين.)70/1( ،
( )3الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ،البن القيم.)890/3( ،
( )9املصدر السابق.)1563/9( ،
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يقول ابن تيمي " :فكان من األُصول المتفق عليها بين الصحاب والتابعين لهم بِإحسان أنه ل
يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن ،ل ب أريِه ،ول ذوقه ،ول معقوله ،ول قياسه ،ول وجده ،فإنهم ثبت
عنهم بالبراهين الَق ِ
طعيا  ،واآليا

البينا  :أن الرسول  جاء بالهد

ودين الحق ،وأن القرآن

يهد للت ه أقو "(.)1
وقيل" :فلو كان كا هللا ورسوله ل يفيد اليقين والعلم ،والعقل معارض للنقل ،فأ حج تكون
قد قامت على المكلفين بالكتا

والرسول؟ وهل هذا القول إل مناقض إلقام حج هللا على خلقه

بكتابه من كل وجه؟"(.)3
ثانيا :السنة المطهرة:
والفرع الثان للوح هو :السن النبوي  ،ويعرفونها على أنها" :قول النب َ ،وفعله ،وتقريره،
وتطلق بالمعنى العا على الواج

وغيره ف عرف أهل اللغ والحديث"(.)9

واألدل على أن السن من مصادر التلق كثيرة ،منها :قول هللا –تبارك وتعالى –{ :ﱞ
ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ

ﱱ ﱲ} [سورة البقرة ،)4(]231 :وقال تعالى{ :ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ * ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ}
( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)37/19( ،
( )3الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ،البن القيم (.)890/3
( )9إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،للشوكاين.)76/1( ،
( )4واحلكمة يف القرآن حتمل أربعة أوجه" :األول :مواعظ القرآن –كما يف آية البقرة السابقة–.
ِ ِ
الثاين :الـحكمة بـمعىن :الـ ِ ِ
صبِيًّا} [سورة
اب بِ ُق هوةٍ َوآتَـريـنَاهُ ر
رم َ
{اي َرحي ََي ُخذ الركتَ َ
فهم والعلم ،كقوله تبارك وتعاىلَ :
احلُك َ
مرمي.]13:
ِ
آل إِبـر ِاهيم الركِتَاب و رِ
يما}
رمةَ َوآتَـريـنَ ُ
اهم ملر ًكا َعظ ً
احلك َ
َ َ
الثالث :احلكمة مبعىنّ :
النبوة ،كقوله تبارك وتعاىل{ :فَـ َق رد آتَـريـنَا َ ر َ َ
[سورة النساء.]04:
ِ
ك ِاب رحلِكرم ِة والرموعِظَِة ر ِ ِ
َح َس ُن إِ هن
{ادعُ إِِىل َسبِ ِيل َربِّ َ
الرابع :بـمعىن :القرآن ،كقوله تبارك وتعاىل :ر
احلَ َسنَة َو َجاد رهلُم ِابلهِيت ه َي أ ر
َ َ َر
ِ
َعلَ ُم ِابلر ُم رهتَ ِدين} [سورة النحل .]130:انظر :مفاتيح الغيب ،للرازي،
َربه َ
ض هل َعن َسبِيل ِه َوُه َو أ ر
َعلَ ُم ِمبَن َ
ك ُه َو أ ر
(.)455–933/3

88

ِ
اء اْلمه ِدِيين َّ ِ ِ
ِ
ِ
ين ،تَ َم َّس ُكوا ِب َها
الراشد َ
[سورة النجم ،]4 – 3 :وقول النب َ (( :ف َعَل ْي ُك ْم ِب ُسَّنت َو ُسَّن اْل ُخَلَف َ ْ ّ َ

ِ َّ ِ ِ
َّاكم َوم ْح َدثَا ِ ْاألُم ِ
َو َع ُّ
ور))( ،)1وقوله (( :أَ َل ِإِّن
ُ
ضوا َعَل ْي َها بالن َواجذَ ،وإِي ُ ْ ُ

يت اْل ِكتَا َ َ ،و ِم ْثَل ُه
أُوِت ُ

معه  ،)3())...وقوله َ (( :ل أُْل ِفي َّن أَحدكم متَّ ِكئا عَلى أ َِريكِت ِه يأِْت ِ
يه ْاألَمر ِمن أ ِ ِ
َم ْر ُ ِب ِه أ َْو
َ ََ ُْ ُ ا َ
ََُ
َ َ
ُْ ْ ْ
َمر م َّما أ َ

ّللاِ اتََّب ْعَناهُ"))( ،)9وكذلك قوله ِ(( :إِّن َق ْد تََرْك ُت
ولَ :ل َن ْد ِر َ ،ما َو َج ْدَنا ِف ِك َتا ِ َّ
َن َه ْي ُت َع ْن ُه َفَيُق ُ
ضُّلوا بعدهماِ :كتَا َّ ِ ِ
يكم َشيَئي ِن َلن تَ ِ
ِ
ض))(.)4
ف ُْ ْ ْ ْ
ّللا َو ُسَّنت َ ،وَل ْن َي َتَف َّرَقا َحتَّى َي ِرَدا َعَل َّ اْل َح ْو َ
َ
ََْ َُ

قال الشوكان " :اعلم أنه قد اتفق من يعتد ِبه من أهل العلم على أن السن المطهرة مستقل
بتشريع األحكا  ،وأنها كالقرآن ف تحليل الحال وتحريم الح ار  ،وَقد ثبت عنه ّ أنه َقال(( :أَ َل ِإِّن
يت اْل ِكتَا َ َ ،و ِم ْثَل ُه َم َع ُه  ،))...أ  :أوتيت القرآن وأُوتيت مثله من السن الت
أُوِت ُ

لم ينطق بها

القرآن"(.)0
املصدر الثاني :اإلجماع:

جككاء ف ك توضككيح ابككن حككز لإلجمككاع قول كه" :وأمككا ش ك ء نقلككه الثق ك عككن الثق ك كككذلك مبلغككا إلككى
رسككول هللا  ،فمنككه مككا أجمككع علككى القككول بككه ،ومنككه مككا اختل ك

فيككه ،فهككذا معنككى اإلجمككاع الككذ ل

( )1سنن أيب داود ،ابب :لزوم السنة ،برقم ،)16/8( ،)4658( :وسنن الرتمذي ،ابب :ما جاء يف األخذ ابلسنة
واجتناب البدع ،برقم )44/0( ،)3686( :وقال :حديث حسن صحيح ،وصححه األلباين .انظر :صحيح اجلامع
الصغري وزايداته ،لأللباين (.)433/1
( )3سنن أيب داود ،ابب :لزوم السنة ،برقم ،)19/8( ،)4654( :واللفظ له ،ومسند أمحد ،عن املقداد بن معدي كرب،
برقم ،)415/37( ،)18184( :صححه األلباين .انظر :صحيح اجلامع الصغري ،لأللباين.)016/1( ،
( )9سنن أيب داود ،ابب :لزوم السنة ،برقم ،)10/8( ،)4650( :واللفظ له ،وسنن الرتمذي ،ابب :ما هني عنه أن يقال
عند حديث النيب  ،برقم ،)98/0( ،)3669( :وقال :حديث حسن صحيح ،وصححه األلباين .انظر :صحيح
اجلامع الصغري وزايداته ،لأللباين.)1354/3( ،
( )4املستدرك على الصحيحني للحاكم ،كتاب العلم ،برقم ،)183/1( ،)913( :والسنن الكربى للبيهقي ،ابب :ما
يقضي به القاضي ويفيت به املفيت ،...برقم ،)130/15( ،)35938( :صححه األلباين .انظر :صحيح اجلامع الصغري
وزايداته ،لأللباين.)066/1( ،
( )0إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،الشوكاين (.)36/1
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إجماع ف الديان غيره البت  ،ومن ادعكى غيكر هكذا فإنمكا يخكبط فيمكا ل يكدر  ،ويقكول مكا ل علكم لكه،
ويقول بما ل يفهم ،ويدين بما ل يعرف حقيقته"(.)1
ِ
المجتهككدين مككن أم ك محمككد –عليككه
وجااا فااي تعريااف العلمااا للجماااع كااذلك أنااه(" :اتفككا
الصككاة والسككا – ف ك عصككر علككى حكككم شككرع ) ،ف كبعض العلمككاء َقيككدوا ِ
اإلجمككاع ِبككالحك ِم الشككرع ،
وبعضهم َقالوا :على أمر ،حتى يعم الحكم الشرع وغيره"(.)3
وقيل هو(" :اتفا أهل الحل والعقد من هذه األُم عَلى أَمر من األُمور) ،ونعنك ب ك (التفكا ):
ِ
الشتراك ،إما ف القول ،أو ف الفعل ،أو العتقكاد ،وب ك (أَهكل الحكل والعقكد) :اْلمجتَ ِهكدين فك األَحككا
الشرعي  ،وبك (أمر من األُمور) :الشرعيا

والعقلِيا

والعرفيا "(.)9

()4
َعص ِ
كار ،علكى
وقيكل هكو" :عبكارة عكن اتفكا المكلفكين مكن أمك محمكد  ،فك َع ْ
صكر مكن ْاأل ْ َ
ائع"(.)0
حكم واقع من الوَق ِ
فنج ككد م ككن خ ككال التع ككاريف الس ككابق لإلجم ككاع :أن العلم ككاء ق ككد وض ككعوا فيه ككا قي ككودا وشك ككروطا
نستطيع استخاصها من خال مفردا

التعاريف ،وه :

أولا :قولهم( :اتفا المجتهدين) يخرج منه :اتفا العوا  ،فا عبرة باتفا وإجماع العوا .
ثانيا :اإلجماع ل يكون إل بعد وفاة النب  ،وأما اإلجماع ف حياته  فا معنى له.
ثالثا :اإلجماع ل يكون إل من أم محمد .
رابعا :اإلجماع ل يكون إل على أمر شرع أو حكم دين .
كما نجد اتفاقا على أن اإلجماع حج  ،وأنه يفيد القطع ف إثبا

األحكا  ،واإلجماع يأت

بعد القرآن الكريم والسن المطهرة ،ولهذا أظهر العلماء اهتماما به ،فدرسوا أصوله ،وناقشوا مسائله،
( )1اإلحكام يف أصول األحكام ،البن حزم.)143/4( ،
( )3شرح التلويح على التوضيح ،للتفتازاين.)71/3( ،
( )9الذخرية ،للقرايف.)114/1( ،
( )4املكلفون :يقصد هبم اجملتهدون.
( )0اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي.)136/1( ،
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وقد قال اآلمد ((( :)1اإلجماع من أعظ ِم أصول الدين))(.)3
ومن األدل الت ير فيها أهل السن أن اإلجماع حج يفيد اليقين :حديث النب

ِ(( :إ َّن

ُمِت َلن تجت ِمع عَلى ض َاَل َ ،فِإ َذا أرَيتم الخِت َاف َفعَلي ُكم ِب َّ ِ
ظ ِم))( ،)9وعن ابن عباس
َع َ
أ َّ
ْ
َ
الس َواد ْاأل ْ
ََْ ُ َ
َْ ْ
َ ْ ُْ
()4
ط ِائَف ِمن أ َّ ِ
الح ِّق
ال َ
ْ
ُمت َعَلى َ
 ƒيرفعه بلفظ(( :يد هللا مع الجماع ))  ،وقوله َ (( :ل تََز ُ
َ ِ
َّ ِ
ّللاِ))(.)0
َم ُر َّ
ينَ ،ل َي ُ
ظاه ِر َ
ض ُّرُه ْم َم ْن َي ْخ ُذُل ُه ْم َحتى َي ْأت َ أ ْ

املصدر الثالث :الحواس.

الحواس تعتبر مصد ار ،ووسيل لكتسا

المعرف  ،قال تعالى{ :ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺﲼ ﲽﲾ
[سورة النحل ]7٧ :هذه ه

ﲿ}

بمعنى :الُقوة الحاس  ،السمع،
"الحواس الخم  ،وه  :جمع حاس َ ،

ِ ِ
الحواس ِِإلدراك أَشياء َمخصوص ،
والبصر ،والشم ،والذو  ،والّلم ِ  ،فخَلق َّ
ّللا تعالى كا من تلك َ
( )1هو :علي بن حممد بن سامل التغليب ،سيف الدين اآلمدي ،أبو احلسن ،أصويل ،أصله من آمد (داير بكر) ،وهي
أكرب مدينة يف جنوب شرق تركيا ،ولد بـها ،وتعلم يف بغداد والشام ،وانتقل إىل القاهرة ،فدرس فيها واشتهـر ،وحسده
بعض الفقهاء ،فتعصبوا عليه ،ونسبوه إىل فساد العقيدة ،والتعطيل ،ومذهب الفالسفة ،فخرج مستخفياً إىل (حـماة)،

ومنها إىل (دمشـق) ،فتـويف بـها عام691( :هـ) ،له نـحـو :عشـرين مص ـنـفـاً ،منـها( :اإلحكـام يف أصول األحكـام)،
و(أبكار األفكار)؛ وغريها .انظر :وفيات األعيان ،البن خلكان)339/9( ،؛ وسري أعالم النبالء ،للذهبـي،
(.)966–964/33
( )3اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي.)331/1( ،
ضعفه األلباين ،انظر :صحيح وضعيف سنن
( )9سنن ابن ماجة ،ابب ما يكون من الفنت ،برقم (ّ ،)36/0( ،)9301
ابن ماجة ،لأللباين.)405/7( ،
يب ال نع ِرفه
( )4سنن الرتمذي ،ابب ما جاء يف لُزوم اجلماعة ،برقم ( ،)466/4( ،)3166وقال :هذا حديث حسن غ ِر ٌ

من حديث اب ِن عبّ ٍ
اس َإال من ه َذا الوجه ،وقال :األلباين صحيح ،انظر :صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،لأللباين،
(.)166/0
( )0سنن الرتمذي ،ابب م اجاء يف األئمة املضلني ،برقم ( ،)054/4( ،)3333واللفظ له ،وقال حديث حسن
صحيح ،وقال األلباين صحيح ،انظر :صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،لأللباين ،)333/0( ،وانظر :سنن ابن ماجة،
ابب اتباع سنة رسول هللا  برقم (.)7/1( ،)11
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لِلملموسا "(.)1

َفالسمع لألَصوا  ،و َّ
ائح ،والبصر ِللمرئيا  ،والّلم
الذو للمطعو ِ  ،والشم لِلرو ِ
َ

وير أهل السن أن هللا  قد أعطى الحواس ثق  ،وأنه سبحانه أمرها ووجهها لكتسا
العلم ،والتوصل من خاله إلى المعرف اليقيني  ،وإلدراك المحسوسا  ،قال تعالى{ :ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲒ}
 ،]137وقوله{ :ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

[سورة آل عمران:

ﱢ}

[سورة

األنعا  ،]11 :وقال تعالى{ :ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ} [سورة اإلسراء ،]36 :وقال تعالى{ :ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ} [سورة يون .]1٠1 :
ومما يدل كذلك على أهمي الحواس ،وأنها تعتبر أهم مصادر تلق

المعرف  ،قوله  حين

امو َن(ِ )3ف
ض ُّ
نظر إلى القمر ليل البدر(( :أَ َما ِإَّن ُك ْم َستََرْو َن َرب ُ
َّك ْم َك َما تََرْو َن َه َذا اْلَق َم َرَ ،ل تُ َ
ان{ :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ} [سورة
ُرْتَيِت ِه))( ،)9وقول النب (( :أَ َ
ل تَ ْس َم ُعو َن ِإَلى َق ْو ِل ُلْق َم َ
لقمان ،)4())]13 :وقول النب

(( :كما تنتج الب ِهيم ب ِهيم جمع ()0
ِ
ِ
يها ِم ْن
اء َ ،ه ْل تُح ُّسو َن ف َ
َ َ ُْ َ ُ َ َ ُ َ َ ا َ ْ َ َ

اء( ،)8()))6بمعنى :هل تبصرون" ،والجدعاء :المقطوع األذن  ،..وهو من اإلحساس ،والمراد
َج ْد َع َ
( )1لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثر ية ،للسفاريين.)497/3( ،
ِ
بعضا يف رؤيته" .انظر :املنهاج شرح صحيح
ضامو َن" :معناه :ال يشتبه عليكم ،وتراتبون فيه ،فيعاض بعضكم ً
(َ )3ال تَ َ
مسلم بن احلجاج ،للنووي.)17/9( ،
( )9صحيح مسلم ،ابب :فضل صاليت الصبح والعصر ،برقم (.)493 /1( ،)699
( )4صحيح البخاري ،ابب :إمث من أشرك ابهلل وعقوبته يف الدنيا ،برقم (.)19/3( ،)6317
( )0مجَر َعاءُ ،أي :جمتمعة األَعضاء ،سلِيمة ِم رن نـَ رق ٍ
ص .انظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي،
(.)353/16
( )6ج ردعاءِ ،
وهي :البهيمة مقطوعة األذن ،أو غريها من األعضاء ،ومعناه :أن الب ِهيمة تلد البهيمة كاملة األعضاء ال
َ َُ
نقص فيها ،وإمنا حيدث فيها اجلدع والنقص بعد والدهتا .انظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي،
(.)353/16
( )8صحيح البخاري ،ابب :إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه ،برقم ( ،)34/3( ،)1907وانظر :صحيح مسلم،
=
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به :العلم بالش ء"(.)1
وهذه المعارف المكتسب بالحواس تحتاج إلكمال إدراكها إلى خبر يقين
يوجهها حس

صاد  ،وإلى عقل

الفطرة السليم  ،قال تعالى{ :ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ * ﲘ ﲙ * ﲛ

ﲜ} [سورة البلد.]1٠-٧ :
وهم كذلك يرون أن كل من أنكر الحواس كمصدر للمعرف اليقيني أنه رافض للحق مكابر،
"وكل معلو بح

من الحواس الخم

ظاهرة الت ل شك ِفيها ،ول آ َف تعتريها ،فإنكاره َقبيح جدا،
ال ّ

هو مجرد مكابرة"(.)3
إذ َ
إن الخبر الصحيح الصاد المكتس

من مصدر يستحيل الشك فيه يعتبر منبع للحواس؛ إذ

إن الحواس تبقى عاجزة عن معرف أصول العقيدة الواج

الجز بها مع غيبيتها ،فه بحاج دليل،

وموج لها ،وهذا الدليل ل يكون إل (بالوح ) القرآن الكريم والسن المطهرة.
املصدر الرابع :العقل والفطرة السليمة.

أ-

العق :

العقل هو :ما يحصل به التمييز بين المعلوما  ،وعن اإلما الشافع أنه قال(( :العقل آَل
التمييز و ِ
اإلدراك))(.)9
قال تعالى{ :ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ} [سورة الملك ،]1٠ :ومعنى
تفكر؛ لما
طالبا لِلحق ،أو َنعقله عقل من كان ُمتأَما ُم اا
اآلي " :لو كنا نسمع اإلنذار سماع من كان ا

=
ابب :معىن كل مولود يولد على الفطرة ،برقم (.)3548/4( ،)3607
( )1فتح الباري ،البن حجر.)305/9( ،
( )3لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثر ية ،للسفاريين.)449/3( ،
( )9املصدر السابق.)445/3( ،
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السعير"(.)1

كنا من أصحا

ويأكد هذا كذلك قوله تعالى{ :ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ} [سورة
ل يسمع ول يتكلم ،وإنما "الذين يصمون عن

األنفال ،]23-22:ول يقصد باألصم واألبكم الذ

وينكصون عنه إن نطقوا به ،الذين ل يعقلون عن
الحق؛ لئا يستمعوه ،فيعتبروا به ،ويتعظوا بهُ ،
هللا أمره ونهيه"(.)3
وقال هللا تعالى{ :ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ * ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ

ﱮ}

[سورة

الجاثي .]5-4 :
وأكد ذلك ابن تيمي بقوله" :فيأخذ المسلمون جميع دينهم من العتقادا
ّللا وسن رسوله ،وما اتفق عَليه سَل
من كتا ّ
فإن ما خال العقل الصريح هو باطل"(.)9
ب-

األم وأئمتها ،ولي

والعبادا

وغير ذلك

ذلك مخالفا للعقل الصريح،

الفطرة السليمة:

بالكسر الخلق "(" ،)4و َّ
الجبل ِب َكسرتين وتثقيل َّ
طِبيع والخليق و ِ
ِ
الغريزة،
ط َرةُ) "
الا ِ :ال ّ
(اْل ِف ْ
ِبمعنى واحد"( ،)0وبمعنى :الصبغ  :قال تعالى{ :ﲊ ﲋ} [سورة البقرة ،]13٧ :أ " :فطرة
َّ ِ ()6
الدين و َّ
المل ُ،
ّللا" " ،والصبغ ُ بالكسرّ :

و{ﲊ ﲋ}

( )1مفاتيح الغيب ،للرازي.)077/95( ،
( )3جامع البيان يف أتويل القرآن ،للطربي.)403/19( ،
( )9جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)435/11( ،
( )4خمتار الصحاح ،حملمد الرازي.)341/1( ،
( )0املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،للفيومي.)35/1( ،
( )6املصدر السابق.)993/1( ،
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ط َرةُ هللاِ ،أو الت
ِف ْ

هللا تعالى بها
أمر ُ

محمدا .)1("
والفطرة تعن  :اإلقرار ،وتعن  :العتراف بالخالق ،وتعن  :اإلسا  ،و"من قال :إن الفطرة ه :
اإلسا  ،ومن قال :اإلقرار بالصانع ،ومن قال :إنها المعرف  ،فهذه الثاث ل منافاة بينها؛ بل يحصل
بها المقصود"(.)3
وتعن  :القابلي على اكتسا

المعرف ؛ إذ إن اإلنسان مجبول على رفض الجهل ،ويبحث

دائما على اإلجاب على تساتلته؛ ولذلك زوده هللا بوسائل المعرف .
والفطرة تعتبر من مصادر العلم؛ ألنها عبارة عن قابلي لكتسابه ،إل أنها تحتاج لموجه لها،
الش ِريع تُ ِ
فصلُه وتُ ِّبينه وتشهد
فالفطرة منفردة عاجزة عن اإلدراك ،فِإن الفطرة تعلم األمر مجما ،و ّ
ّ
بما ل تستقل الفطرة ِبه(.)9
والفطرة قوة وإرادة تتأثر وتتوجه بحس

محيطها ،ويمكن إفسادها ،فقد جاء ف الحديثَ (( :ما

الف ْط ِرةَ ،فأَبواه يه ِود ِان ِه أَو يَن ِ
ِمن موُلود ِإ َّل يوَلد عَلى ِ
ص َرِان ِه ،أ َْو ُي َم ِّج َس ِان ِه))(.)4
َ ََ ُ ُ َ ّ َ
ُ ُ َ
ْ َْ
ْ ُ ّ

( )1القاموس احمليط ،للفريوزآابدى.)874/1( ،
( )3درء تعارض العقل والنقل ،البن تيمية،)404/7( ،
( )9جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)40/4( ،
( )4صحيح البخاري ،ابب :إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه ،...برقم ()34/3( ،)1907؛ وصحيح مسلم،
ابب :معىن كل مولود يولد على الفطرة ،برقم.)3548/4( ،)3607( :
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املطلب الثاني :مصادر املعرفة اليقينية عند أهل التصوف
ير أهل التصوف أن "العلم الذ

يتوجه به إلى اآلخرة ينقسم إلى :علم المعامل  ،وعلم

المكاشف "(.)1
فالمعامل ه " :المعامل الت

كل

العبد العاقل البالغ العمل بها ثاث  :اعتقاد ،وفعل،

وترك"( ،)3والمقصود :اعتقاد كل ما أمر المسلم باعتقاده من أمور غيبي  ،واإليمان الجاز بها،
وفعل كل ما أمر الشرع به ،وترك كل ما نهى عنه.
وهم يقسمون هذا العلم (علم المعامل ) إلى قسمين(:)9
أوال :علم الظاهر ،وهو :أعمال الجوارح ،وكل ما تقو به من عبادا

ومعاما .

ثانيا :علم الباطن ،وهو :أحوال القلو واألخا  ،محمودها ومذمومها.
فيتبين من تقسيم أهل التصوف للعلم أن لكل قسم من هذه العلو مصادره المتفرد بها ،وطرقه
الخاص لكتسابه ،فعلم المعامل هو :علم الشريع أصاا ،وهذا العلم له مصادر تختل

عن

مصادر علم المكاشف كليا.
وعلم المكاشف هو :علم خاص ل يمكن للعقول استيعابه أو فهمه" ،وأما علم المكاشف فلم
يتكلموا فيه إل بالرمز واإليماء على سبيل التمثيل واإلجمال ،علما منهم بقصور أفها الخلق عن
الحتمال"( ،)4فهو :علم خاص ،ومصادرة تختل

عن مصادر علم المعامل (علم الشريع ).

ولذلك سنبين كل نوع من هذه األنواع ،ومصادره الت اختص بها:

( )1إحياء علوم الدين ،للغزايل.)9/1( ،
( )3املصدر السابق.)4/1( ،
( )9املصدر نفسه.)4/1( ،
( )4إحياء علوم الدين ،للغزايل.)4/1( ،
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أوال :مصادر علم املعاملة (علم الشريعة).
 -1الكتاب والسنة واإلجماع:
ير أهل التصوف أن مصادر علم الشريع (العلم الظاهر) تتلخص ف ثاث أركان ،وه :
"األول :الكتا  ،الثان  :السن  ،الثالث :إجماع األم .
ودليل الركن األول قوله تعالى{ :ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﲔ} [سورة آل عمران.]7 :
ومستند الركن الثان  :قول هللا –تبارك وتعالى–{ :ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ} [سورة
الحشر.]7 :
والركن الثالث :إجماع األم "(.)1
وقد عرف الغزال بأنه :اتفا أم محمد  خاص على أمر من األمور الديني ِ "()3؛ لقوله
(( :ل تجتمع أمت

ظم))( ،)9ويؤكد ذلك قول أَب
َع َ
على الضال  ،عليكم بالسواد ْاأل ْ

َّ
الد َارِان (" :)4أصل التصوف :مازم الكتا

سليمان

السن َ ،وترك األهواء والبدع ،وتعظيم حرما
َو ّ

( )1كشف احملجوب ،للهجويري( ،ص.)353–357 :
( )3املستصفى ،للغزايل( ،ص.)198 :
( )9رواه ابن ماجه(( :إِ هن أُهم ِيت َال َرجتتَ ِمع علَى َ ٍ
اختِ َالفًا فَـ َعلَري ُك رم ِابل هس َو ِاد راألَ رعظَِم)) ،ابب :السواد
ض َاللَة ،فَإِذَا َرأَيرـتُ ُم ر
ُ َ
األعظم ،برقم ( ،)1959 /3( ،)9305وقال االلباين :ضعيف جداً دون اجلملة األوىل .انظر :صحيح وضعيف سنن ابن
ماجه (.)405/7
( )4هو :عبد الرحـمن بن أمحد بن عطية العنسي ،أبو سليمان الداراين ،الزاهد املشهور ،أحد رجال الطريقة؛ كان من
جلة السادات ،وأرابب الـجد يف الـمجاهدات ،أحد األواتد واألقطاب ،من أهل دارّاي (بغوطـة دمشق) رحل إىل بغداد،

وأقام بـها مدة ،ثـم عاد إىل الشـام ،وتويف يف بلده .تويف سنة 310 :هـ .له أخبار يف الزهد .من كالمه( :خري السخاء ما
=
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ِ
بشاهدين
قلب النكت من نكت القو أياما ،فا أقبل منه إل

المشايِخ ،)1("...وقال" :ربما يقع ف
عدلين الكتا

والسن "( ،)3فمرجع أهل التصوف :الكتا

وقيل" :الطريق واضح ،والكتا

والسن .

والسن قائمان بين أظهرنا َ ،...فمن صح

والسن  ،وغر عن نفسه والخلق والدنيا ،وهاجر إلى هللا بقلبه ،فهو :الصاد المصي
الصحاب "(.)9

منا الكتا
المتبع آلثار

 -2الحواس ،والعق  ،والفطرة:
ل يعتبر علماء التصوف الحواس والعقل من مصادر المعرف اليقيني  ،وإنما من أدوا
"وقد جعل هللا للمؤمنين سمعا وبص ار وقلبا ،وهذه طرائق العلم الت

العلم،

يؤخذ العلم منها ،ويوجد بها،

وه أصول العلم  ،...فقال سبحانه{ :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹﲺﲻﲼﲽ

ﲾ ﲿ}

العلم بها بعد النف  ،والمعرف والعلم ل يقعان إل بهذه الوسائل ،فه

[سورة النحل ،]7٧ :فأثبت
ف

نظرهم سب

للعلم ل

مصد ار له ،قال  ف معنى ذلك أيضا{ :ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ} [سورة اإلسراء ،]36 :فلول أن العلم يقع بالسمع والبصر والقل
ما نهى عما ل يعلم هذه األشياء"(.)4
وير علماء التصوف أن ل ثق بالحواس والعقل ،فالمعرف المأخوذة عن طريقهما ظني
الثبو ؛ ألن هذه الحواس قد تصي

وتخطئ" ،من أين الثق بالحواس؟ وأقواها حاس البصر ،وه :

=
وافق احلاجة) انظر :طبقات الصوفية ،للسلمي( ،ص ،)84 :وفيات األعيان ،البن خلكان ،)191/9( ،سري أعالم
النبالء ،لشمس الدين الذهبـي ،)173/15( ،الوايف ابلوفيات ،للصفدي )65/17( ،طبقات األولياء ،البن الـملقن،
(ص.)976:
( )1طبقات الصوفية ،للسلمي( ،ص.)960 :
( )3املصدر السابق( ،ص.)86 :
( )9املصدر نفسه( ،ص.)904–909 :
( )4قوت القلوب يف معاملة احملبوب ،أليب طالب املكي.)398/1( ،
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تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك ،وتحكم بنف الحرك  ،ثم بالتجرب والمشاهدة -بعد ساع -
تعرف أنه متحرك ،وأنه لم يتحرك دفع واحدة بغت "(.)1
والعقل هو" :الفطرة الغريزي  ،والنور األصل الذ به يدرك اإلنسان حقائق األشياء"(.)3
مصدر للمعرف اليقيني ؛ ألنه ل ثق به؛ لقصوره" ،وأن العقل
ا
وهم كذلك ل يعتبرون العقل
لي

ا باإلحاط بجميع المطال  ،ول كاشفا للغطاء عن جميع المعضا "(.)9
مستق ا
إن إدراك العقل ف نظر أهل التصوف محدود ،واألحكا الت يطلقها العقل قد تخطئ وقد

تصي " ،فلعل وراء إدراك العقل حاكما آخر ،إذا تجلى كذ
العقل فكذ

الح

العقل ف

حكمه ،كما تجلى حاكم

ف حكمه ،... ،فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده ف يقظتك بح

أو عقل هو

حق باإلضاف إلى حالتك الت أنت فيها"(.)4
أما الفطرة ،فهم يرون أن اإلنسان مفطور على معارف محددة ،أجلها :معرف الر

،

"وكذلك بنو آد ف فطرتهم التصديق بالربوبي  ،كما قال هللا تبارك وتعالى{ :ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭﲮ} [سورة الرو .)0("]3٠ :
ثانيا :علم املكاشفة( :العلم اللدني)
يميل أهل التصوف لألخذ من علو المكاشف  ،والعمل بما جاء فيها ،بشرط أن ل تكون
معارض للكتا

والسن ؛ ألن هذه العلو ف نظرهم يقيني المصدر ،إذ إنها تأت

من هللا تعالى،

"فإن العلم إنما يحصل ف قلوبنا بواسط المائك  ،وإليه اإلشارة بقوله تعالى{ :ﳈ ﳉ ﳊ

ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ}
( )1املنقذ من الضالل ،للغزايل( ،ص.)119 :
( )3إحياء علوم الدين ،للغزايل.)415/9( ،
( )9املنقذ من الضالل ،للغزايل.)107/1( ،
( )4املصدر السابق( ،ص.)119 :
( )0كيمياء السعادة ،الغزايل( ،ص.)197
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[سورة

الشور )1("]51 :؛ ولذلك نر أن صوفي الفكر كان التفاتهم للعلو الشرعي محدودا؛ ألنهم استكفوا
بما يأتيهم من الخواطر الرباني  ،يقول الغزال " :ميل أهل التصوف إلى العلو اإللهامي دون
التعليمي ؛ فلذلك لم يحرصوا على دراس العلم ،وتحصيل ما صنفه المصنفون ،والبحث عن األقاويل
واألدل المذكورة"(.)3
ومصدر العلو والمعرف ربان اختص به األولياء فقط ،وهذه العلو تأت بالزهد والتقو  ،كما
كانت تأت األنبياء" ،فاألنبياء واألولياء انكش

لهم األمر ،وفاض على صدورهم النور ،ل بالتعلم

والدراس والكتاب للكت  ،بل بالزهد ف الدنيا ،والتبر من عائقها ،وتفريغ القل
هللا من أسرار الملكو

فعن طريق الخواطر واإللها يكش

والغيبيا

من شواغله"(.)9
ما يرد على القلو ،

ويهاجمها دون دراي منهم ،قال تعالى{ :ﳆ ﳇ ﳉ ﳊ ﳋ} [سورة البقرة.]2٧2 :
وهذه العلو تقع ف القلو

عن طريق اإللها  ،فقالوا" :إن من انكش

اليسير بطريق اإللها  ،والوقوع ف القل

له ش ء ،ولو الش ء

من حيث ل يدر  ،فقد صار عارفا بصح الطريق"(.)4

وكذلك تقع المعارف عن طريق الخواطر الت

ترد على القل  ،وه

متنوع  ،ولها أشكال

مختلف  ،يقول الغزال " :تارة على سبيل اإللها  ،بأن يخطر لهم على سبيل الورود عليهم ،من حيث
ل يعلمون ،وتارة على سبيل الرتيا الصادق  ،وتارة ف اليقظ .)0("...
وإليك عرض هذه المصادر ،وستأت مناقشتها بعد ذلك ،ثم الرد عليها ف نهاي المطل :
أوال :عرض مصادر علم المكاشفة.
.1

النبي .

.2

الخضر عليه السالم.

( )1إحياء علوم الدين ،للغزايل.)16/9( ،
( )3املصدر السابق.)16/9( ،
( )9املصدر نفسه.)16/9( ،
( )4إحياء علوم الدين ،للغزايل.)39/9( ،
( )0املصدر السابق.)73/1( ،
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.3

الخواطر والواردات.

.4

اإللهام.

.5

الرؤيا.

.6

الهواتف.

.7

الفراسة ،والتوسم.

.8

الحكمة ،والبصيرة.

ثانيا :تفصي مصادر علم المكاشفة:
-1

النبي :

يعتبر األخذ من النب  من المصادر اليقيني ؛ ألن رتيته  حق ،فقد قال َ (( :م ْن َرِآن
ظ ِ  ،ولَ َيتَمَّثل َّ
ان ِب ))( ،)1وعند أهل التصوف من األقوال
المَنا ِ َف َسَي َرِان ِف
ِف
الش ْي َ
طُ
َ
َ ُ
اليَق َ َ
َ
والروايا ما يبين ذلك ،فقد ورد عن أبي اْلخ ْير األقطع( )3أنه قال" :دخلت مدين رسول هللا ،
َوأَنا بفاق  ،فأقمت خمس أيا ما ذقت ذواقا ،فتقدمت ِإَلى الَقبر ،وسلمت على َّ
وعلى أب
النِب َ ،
َ
بكر وعمر َ ،ƒوقلت :أنا ضيفك الليل يا رسول هللا! وتنحيت ونمت خل المنبرَ ،فرأيت ف المنا

َّ
النِب  ،وأبو بكر عن يمينه ،وعمر عن شماله ،وعل بن أب طال بين يديه  ،فحركن َعل ،
ّ
وَقال :قم ،قد َجاء رسول هللاَ ،قالَ :فقمت إليه ،وقبلت بين عينيهَ ،فدفع إل رغيفا ،فأكلت نصفه،
وانتبهت ،فإذا ف يد نص

رغيف"(.)9

( )1صحيح البخاري ،ابب من رأى النيب  يف املنام ،برقم ()99 /3( ،)6339؛ واللفظ له ،وصحيح مسلم ،ابب قول
النيب من رآين يف املنام فقد رآين ،برقم (.)1880 /4( ،)3366
( )3هو :محاد بن عبد هللا التينايت ،أبو اخلري األقطع ،أحد مشايخ الصوفية ،صحب كثرياً من جلة مشايخ الصوفية ،أصله
من املغرب ،وسكن التينات ،قرية على أميال من املصيصة ،وكان من العباد املشهورين ،والزهاد املذكورينَ ،كا َن أسود الله رون
َح َواله ،تويف سنة905 :هـ ،انظر :اتريخ دمشق ،البن عساكر،
سيداً من السادات ،لَهُ كراماتَ ،وله عجائب ِيف أ ر
( ،)165/66وبغية الطالب يف اتريخ حلب ،ابن العدمي ،)4490/15( ،وسري أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب،
( ،)33/16والوايف ابلوفيات ،للصفدي.)383/19( ،
( )9طبقات الصوفية ،للسلمي( ،ص.)371 :

010

وهناك روايا

تدل على أخذ العلم عن رسول هللا ،أو أنه أجاز بعض األعمال ،كما ف

رواي أنه  أجاز السماع( ،)1وكذلك األخذ عن الرسول  بعض اآلدا

المستوج

عملها ،فقد

حك عن ممشاذ الدينور ( )3أنه قال" :رأيت النب  ف النو  ،فقلت يا رسول هللا! هل تنكر من
هذا السماع شيئا؟ فقال :ما أنكر منه شيئا ،ولكن قل لهم يفتتحون قبله بالقرآن ،ويختمون بعده
بالقرآن"(.)9
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الخضر عليه السالم واألخذ عنه:

اتفق أهل التصوف على أن الخضر  ح  ،وموجود ف

األماكن المقدس  ،يأت

ليأخذ

العلم ،أو ليعط العلم" ،فقال األكثرون من العلماء :هو ح موجود بين أظهرنا ،وذلك متفق عليه
عند الصوفي  ،وأهل الصاح والمعرف  ،وحكاياتهم ف
وجوابه ،ووجوده ف

رتيته ،والجتماع به ،واألخذ عنه ،وسؤاله

المواضع الشريف  ،ومواطن الخير ،أكثر من أن تحصر ،وأشهر من أن

تذكر"(.)4
ويعتبر األخذ عنه  من المصادر اليقيني  ،وهم يؤكدون أنهم يلتقون به ،ويشاهدونه،
"وكما يسمع صو الهات عند صفاء القل  ،فيشاهد أيضا بالبصر صورة الخضر  ،فإنه
يتمثل ألربا القلو بصور مختلف "(.)0
وقد أجا أحد األئم حينما سئل" :ما أعج ما لقيت ِف سياحتك؟ فقال له :لقين الخضر،
فطل من الصحب  ،فخشيت أَن يفسد َعلِ توكل "(.)6

( )1انظر :اإلحياء ،للغزايل.)385/3( ،
( )3هوِ :ممرشا ُذ ال ِّدينَـ َوِري ،كبار مشايخ الصوفية ،وأحد السادات ،صحب حيَي اجلالء ومن فوقه ،من كالمه" :صحبة
أهل الصالح تورث يف القلب الصالح ،وصحبة أهل الفساد تورث يف القلب الفساد" ،تويف سنة333 :هـ ،انظر :اتريخ
اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،لشمس الدين الذهيب ،)1507/6( ،والوايف ابلوفيات ،للصفدي،)43/36( ،
وطبقات الصوفية للسلمي( ،ص.)343 :
( )9إحياء علوم الدين ،الغزايل.)385/3( ،
( )4هتذيب األمساء واللغات ،حمليي الدين النووي( ،ص.)186 :
( )0إحياء علوم الدين ،الغزايل.)334/3( ،
( )6الرسالة القشريية( ،ص.)330 :
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وقد ورد أن بشر بن الحارث( )1قال" :دخلت الدارَ ،فإذا أنا برجلَ ،فقلت :من أنت؟ وكيف
ّللا ل "( ،)3فاللتقاء به ،واألخذ عنه
دخلت دار بغير إذن َ ،فقال :أخوك الخضر ،فقلت :ادع َّ

وارد.

العشر) ،الت علمها

كما ثبت كذلك األخذ عن الخضر جمل من األدعي تسمى( :المسبعا
الخضر أحد المشايخ ،يقول ذلك الشيخ" :جائن رجل ،فسلم عل  ،وجل

عن يمين  ،فلم أر ف

زمان أحسن منه وجها ،ول أحسن منه ثيابا ،ول أشد بياضا ،ول أطي

ريحا منه ،فقلت :يا عبد

هللا! من أنت؟ ومن أين جئت؟ فقال :أنا الخضر ،فقلت :ف أ
عليك ،وحبا لك ف هللا ،وعند
الشم

ش ء جئتن ؟ فقال :جئتك للسا

هدي أريد أن أهديها لك ،فقلت :ما ه ؟ قال :أن تقول قبل طلوع

وقبل انبساطها على األرض ،وقبل الغرو  :سورة الحمد ،وقل أعوذ بر الناس ،وقل أعوذ

بر الفلق ،وقل هو هللا أحد ،وقل يا أيها الكافرون ،وآي الكرس  ،كل واحدة سبع م ار  ،وتقول:
ّللا ،والحمد َهلل ،ول إله َإل هللا ،وهللا أكبر ،سبعا ،وتصل على النب  ،سبعا ،وتستغفر
سبحان َّ
لنفسك ولوالديك والمؤمنين وللمؤمنا سبعا .)9("...
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الخواطر والواردات:

والخواطر عبارة عن :خطا  ،أو خبر يرد على الضمير ،وهذا الخطا

يختل

من حيث

نوعه ،فقد يكون إلهاما ،وقد يكون وسوس  ،وقد يكون أمني  ،أو ني  ،أو نوازع شهوة ،وهذا التنوع
يرجع إلى مصدر هذه الخواطر ،على ما قسمها أهل التصوف ،فإن كانت من النف

فه  :هواج ،

وإن كانت من الشيطان فه  :وسوس  ،وإن كانت من الملك فه  :إلها  ،وإن كانت من هللا فه :
( )1هو :بشر بن الـحا ِرث بن عبد الرحـمن بن عطاء ،أَبو نصر الـمروِزي ،مث البغدادي ،كنيته :أبـو نصر ،الز ِاهد الكبِري
الـمعروف ببشر الـحايف ،أحد رجال الطريقة ،ومعدن الـحقيقة ،مثل الصلحاء وأعيان الورعاء ،وهو من ثقات رجال
الـحديث ،من أهل (مرو) سكن بغداد؛ لقب ابلـحايف ألنه جاء إىل إسكاف يطلب منه شسعاً ألحد نعليه ،وكان قد
انقطع ،فقال له اإلسكاف" :وما أكثر كلفتكم على الناس!" ،فألقى النعل من يده واألخرى من رجله ،وحلف ال يلبس
نعال بعدها ،تويف ببغداد سنة338( :هـ) .انظر :حلية األولياء وطبقات األصفياء ،لألصفهاين ،)996/7( ،ووفيات
األعيان ،لشمس الدين الذهيب ،)467/1( ،والوايف ابلوفيات ،للصفدي.)31/15( ،
( )3الرسالة القشريية ،للقشريي( ،ص.)004 :
( )9إحياء علوم الدين ،للغزايل.)990/1( ،
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خاطر حق(.)1
وقد ورد عن الحاج قولهِ" :إذا تخلص العبد إلى مقا المعرَف  ،أوحى هللا تعالى إليه بخاطره،
وحرس سره أن يسنح فيه خاطر غير الحق"(.)3
أما الواردات ،فتختل  ،إما أنها تكون من هللا ،وإما من المعرف  ،وه أعم من الخواطر؛ إذ
إن الواردا

تدخل فيها أشياء كثيرة" ،فالواردا

الخطا  ،أو َما يتضمن معناه ،والواردا
إلى غير ذلك من المعان "(.)9
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أعم من الخواطر؛ ألن الخواطر تختص بنوع

تكون وارد سرور ،ووارد حزن ،ووارد قبض ،ووارد بسط،

إإل لهام:

واإللها من العلو المكتسب  ،ل من خال الحواس والستدلل ،إنما مكتسب عن طريق
القل  ،بحيث ل يعلم اإلنسان من أين وكيف حصل له هذا العلم؟
يقول الغزال " :ما من أحد إل ويدخل ف

قلبه الخاطر المستقيم ،وبيان الحق ،على سبيل

اإللها ؛ وذلك ل يدخل من طريق الحواس ،بل يدخل ف القل  ،ل يعرف من أين جاء؛ ألن القل
من عالم الملكو  ،والحواس مخلوق لهذا العالم"(.)4
واإللها لي

كالوح  ،فالوح

لألنبياء ،وواج

تبليغه ،أما اإللها فهو لألولياء" ،فالكا

لألنبياء ،والحديث لألولياء ،فمن رد الكا كفر؛ ألنه رد على هللا كامه ووحيه ،ومن رد الحديث لم
يكفر ،بل يخي

ويصير وبالا عليه ،ويبهت قلبه؛ ألنه رد على الحق ما جاء به محب هللا تعالى

ممن علم هللا ف نفسه فأودعه الحق"(.)0

( )1انظر :الرسالة القشريية( ،ص ،)138 :وروضة التعرف ابحلب الشريف( ،ص.)636 – 639 :
( )3طبقات الصوفية ،للسلمي( ،ص.)398 :
( )9الرسالة القشريية( ،ص.)355 :
( )4كيمياء السعادة ،للغزايل( ،ص.)196 :
( )0الغنية لطاليب طريق احلق عز وجل ،للجيالين.)380/3( ،
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الرؤيا:
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تعتبر الرتيا مصد ار من مصادر المعرف اليقيني الصوفي  ،وكش
من الغي

للمحجو ؛ إذ بها ينكش

واألسرار ما ل يستوعبه العقل ،وهذا ل يحصل إل ألهل الولي .

ِ
ِ ِ
ن
ين
الم ْؤ ِم ِن ُج ْزء م ْن ستَّ َوأ َْرَبع َ
فهم يرو أن الرتيا جزء من النبوة ،مستشهدين بحديثُ (( :رْتَيا ُ
ُج ْزءا ِم َن ُّ
الن ُب َّوة))( ،)1وه نوع من الكراما  ،يمن هللا بها على من يشاء من عباده ،مستدلين بقوله
ا

تعالى{ :ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ}

[سورة يون  ،]64 :قيل" :ه :

الرتيا الحسن  ،يراها المرء ،أو تر َل ُه"(.)3
وهم كذلك يعتقدون أن الرتيا كما تحدث ف

المنا كذلك قد تحدث ف

اليقظ " ،وإذا جاز

ذلك ف النو  ،فا يستحيل أيضا ف اليقظ  ،فلم يفار النو اليقظ إل ف ركود الحواس ،وعد
اشتغالها بالمحسوسا  ،فكم من مستيقظ غائص ،ل يسمع ،ول يبصر؛ لشتغاله بنفسه"(.)9
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الهواتف:

والهوات

عبارة عن صو

يهت  ،إما ليردهم إلى طريق الحق ،أو لينبههم ألمر ما ،أو

ليوجههم ،أو يأمرهم ،أو ينهاهم ،وهذا الهات
مصدر غير معروف ،والهوات

قد يأتيهم من هللا تعالى ،أو من الخضر ،أو من

تأت ف اليقظ  ،أو المنا  ،أو ما بين اليقظ والمنا .

ومما رو ف ذلك عن إبراهيم بن أدهم( )4أنه قال" :هت

ب هات

ل أراه ،فقال :يا إبراهيم

ثم عد  ،فركضت الثاني  ،ففعل ِب مثل ذلك ثاث
ألهذا خلقت؟ أ بهذا أمر ؟ ففزعت ووقفتَّ ،
( )1صحيح البخاري ،ابب :من رأى النيب  يف املنام 99/3( ،رقم .)6334
( )3الرسالة القشريية.)003/3( ،
( )9إحياء علوم الدين ،للغزايل.)30/9( ،
( )4هو :إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي ،أبو إسحاق ،زاهد مشهور ،كان أبوه من أهل الغىن يف بلخ ،تفقه
ورحل إىل بغداد ،وجال يف العراق والشام واحلجاز ،وأخذ عن كثري من علماء القطار الثالثة ،وكان يعيش من العمل
ابحلصاد وحفظ البساتني واحلمل والطحن وي شرتك مع الغزاة يف قتال الروم ،جاءه عبد ألبيه حيمل إليه عشرة آالف درهم
=
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ثم هت
م ار َّ ،

ب هات

فصادفت راعيا ألب

من قربوس السرج( ،)1وهللا ما لهذا خلقت ،ول بهذا أمر َ ،قال :فنزلت،

يرعى اْلغنم ،فأخذ

الصوف ،فلبستها ،ودفعت إليه الفرس ،وما كان
جبته ُّ

مع  ،وتوجهت إلى مك "(.)3
ورو عن أحد المشايخ قوله" :قعد
يجال

ليل ف محراب  ،فمدد

رجل  ،فهت

ل هات  :من

الملوك ينبغ أَن يجالسهم بحسن األد "(.)9
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الفراسة والتوسم:

ير أهل التصوف أن الفراس ه  :معرف ما يجول ف
خاطر يهجم على القل  ،فينف ما يضاده ،وله على القل
والفراس من كراما

ضمائر الناس وأحوالهم" ،الفراس

حكم اشتقاقا"(.)4

هللا تعالى ،يدل عليها قوله تعالى

{ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ}

َّ ِ
ظ ُر ِب ُن ِ
ظ ُر
ور َّ
ّللاِ تَ َعاَلىَ ،فِإَّن ُه َي ْن ُ
اس َ اْل ُم ْؤ ِم ِنَ ،فِإَّن ُه َي ْن ُ
[سورة الحجر ،]75 :وحديث النب (( :اتُقوا ف َر َ
ِب ُن ِ
ّللاِ تَ َعاَلى))(.)0
ور َّ

=
وخيربه أن أابه قد مات يف بلخ وخلف له ماالً عظيماً ،فأعتق العبد ووهبه الدراهم ومل يعبأ مبال أبيه ،واختلف يف وفاته،
ولعل الراجح أنه مات ودفن يف سوفنن (حصن من بالد الروم) سنة161( :هـ) ،انظر :حلية األولياء وطبقات األصفياء،
لألصبهاين)968/8( ،؛ وسري أعالم النبالء ،للذهيب.)977/8( ،
ِ
ِِ
ِ
ٍ
ومهَا ِرجال
ضدانُ ،
الع ُ
كحلَُزون ،لل هس ررج ،ولل هس ررِج قَـَربُوسان ،فأَما ال َقَربُوس املُ َقدهم فَفيه َ
( )1ال َقَربُوس :حرنـ ُو ال هس ررج ،وقيل هوَ ،
ِ
وس ر ِ
ت قُدهام ال َقَربُوس ِم َن ال هدفهة
ضلَ ِة َدفهة ال هس ررج يـُ َق ُ
ال هس ررج ،ويـُ َق ُ
ني ِم رن فَ ر
وما َرحت َ
اسرنجَ ،
ال لَهُ الد رهرو َ
وما قُدهام ال َقَربُ َ
ال َهلَُما حرنواهَ ،
اإلبـر ُاز ،وال َقربوس راآلخر فِ ِيه ِرجال ِ
يـُ َق ُ ِ
ومهَا ِحرنواه .انظر :خمتار الصحاح ،حملمد الرازي( ،ص ،)305 :ولسان
املؤخرةُ ،
ر
َُ
َ
ال لَهُ ر ر َ
العرب ،البن منظور ،)183/6( ،واتج العروس ،للزبيدي.)961/16( ،
( )3طبقات الصوفية ،للسلمي( ،ص.)98 :
( )9املصدر السابق( ،ص.)63 :
( )4الرسالة القشريية.)976/3( ،

( )0سنن الرتمذي ،ابب ومن سورة احلجر ،برقم ( ،)337/0( ،)9138وقال حديث غريب ،وقال األلباين ضعيف،
انظر :صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،لأللباين.)138/8( ،
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وقد عرفوا الفراس بأنها" :مكاشف اليقين ،ومعاين الغي  ،وه
وقيل" :أرواح تتقل

ِف

الملكو  ،فتشرف َعَلى معان

من مقاما

اإليمان"(،)1

الغيو  ،فتنطق َعن أسرار الخلق نطق

مشاهدة ل نطق ظن وحسبان"(.)3
فالفراس  :حكم غيب  ،مصدره معرف رباني يقيني  ،وهم يقسمون الفراس إلى ثاث درجا :
الدرج األولى :فراس طارئ نادرة.
َ
والدرج الثاني  :فراس تجن من غرس اإليمان.
والدرج الثالث  :فراس َس ِرَّي  ،لم تجتلبها رواي على لِ َسان مصطنع"(.)9
ومما يحكى عن مشايخ الصوفي من فراستهم ومعرفتهم لما ف

ضمائر الناس ،واعتقادهم

بذلك الش ء الكثير ،فقد ورد عن أب سعيد الخراز( )4أنه قال" :دخلت المسجد الح ار  ،فرأيت فقي ار
عليه خرقتان يسأل شيئا ،فقلت ف نفس  :مثل هذا كل على َّ
الناس ،فنظر إل  ،وَقال{ :ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ} [سورة البقرة ،]235 :قال :فاستغفر ِف سر  ،فنادان ،
ال{ :ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ} [سورة الشور .)0("]25 :
َوَق َ
وأما التوسم ،فهو :معرف ما ف القلو  ،لكن بالوسم ،أ  :العاما  ،واستدلوا بقوله تعالى:

( )1الرسالة القشريية.)978/3( ،
( )3املصدر السابق.)977/3( ،
( )9انظر :منازل السائرين ،اهلروي( ،ص.)83 :
( )4هو :أمحد بن عِيسى ،أبو سعِيد اخلراز الصويف ،من كبار شيوخهمَ ،كا َن أحد املذكورين ابلورع واملراقبة ،وحسن الرعاية
هث شيئا يسريا َع رن إِبرـَر ِاهيم برن بشار صاحب إِبرـَر ِاهيم برن أدهم ،وعن غريه .يقال :تويف سنة 348هـ ،وقيل:
وحد َ
واجملاهدةَ ،
388هـ وقيل 376هـ ،انظر :طبقات الصوفية ،للسلمي( ،ص ،)179 :اتريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ،و(،)404/0
وسري أعالم النبالء ،مشس الدين الذهيب ،)431/19( ،والوايف ابلوفيات ،للصفدي ،)175/8( ،وطبقات األولياء ،البن
امللقن (ص.)45 :
( )0الرسالة القشريية ،القشريي)939/ 3( ،
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{ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ }

[سورة الحجر ،]75 :قيل :للعارفين بالعاما

الت يبديها على

الفريقين من أوليائه وأعدائه"(.)1
-8

الحكمة والبصيرة:

دليل الحكم قول هللا تعالى{ :ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ}
غير تعلم ،وه

[سورة البقرة ،]26١ :والحكم تظهر ف القل

بالمواظب على العبادة ،تأت من

نور يفر به بين الحق والباطل" ،فكل حكم تظهر من القل

العبادة من غير تعلم ،فهو بطريق الكش
َل ْم َي ْعَل ْم))(.)9(")3

بالمواظب على

واإللها  ،قال النب (( :من عمل بما علم ورثه هللا َما

وأما البصيرة فدليلها قوله تعالى{ :ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ

ﱼ}

[سورة يوس  ،]1٠٧ :وه " :قوة للقل

المنور بنور القدس ،ير بها حقائق األشياء،

وبواطنها ،بمثاب البصر للنف  ،ير به صور األشياء ،وظواهرها ،وه

الت

يسميها الحكماء:

العاقل النظري  ،والقوة القدسي "(.)4
وبالبصيرة ل يحتار العبد ف أ أمر يعرض له ،فهو على نور من هللا.
ومن خال ما سبق يمكننا استخاص أهم آ ثار هذه المصادر المتفق عليها عند الفريقين،
وبيان بعض ما تفرد بها أهل التصوف ،وه كاآلت :
أثر مصادر املعرفة اليقينية املتفق عليها:

-1

تدبر القرآن الكريم ،وتعظيمه ،وإجاله ،واألخذ بما فيه.

( )1الرسالة القشريية ،القشريي)933/3( ،
( )3أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء ،عن انس( ) 10/15وانظر :الدر املنثور ،جلالل الدين السيوطي( ،)139/3وكشف
اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس ،العجلوين.)360/3( ،
( )9إحياء علوم الدين ،للغزايل.)39/9( ،
( )4كتاب التعريفات ،اجلرجاين (ص.)46
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-2

السن المطهرة ه  :المصدر الثان للتشريع ،فا بد من إجالها ،والعمل بها.
والسن ف جميع األمور ،والتحاكم إليهما ،وأخذ الشرع منهما.

-3

الرجوع إلى الكتا

-4

العناي بالقرآن الكريم ،واقتباس نور الهداي منه.
تفسير القرآن الكريم وعلومه.

-5

انتشار كت

-6

جمع األحاديث النبوي  ،والعناي

بها ،وبشروحها ،والهتما بدراس

أحكامها

وأسانيدها وروايتها.
-7

انتشار مراكز ودور تحفيظ القرآن الكريم.

-٧

التدبر والتأمل ،واستخدا العقل ف البحث عن الخالق ،وحقيق الوجود.

أثر مصادر املعرفة اليقينية التي تفرد بها أهل التصوف:

والسن .

-1

األخذ بعلو المكاشف المشروط بعد مخالف الكتا

-2

الهتما بالعلو اإللهامي  ،دون التعليمي  ،وعد الحرص على دراس

العلم

والتصانيف.
-3
مثل :الفتوحا

ظهور كت

وتصانيف ،إما مأخوذة عن النب

 ،أو تم تأليفها بأمر منه ،

المكي  ،وعقيدة العوا  ،وغيرها.

-4

ظهور أدعي وأوراد مأخوذة عن الخضر.

-5

ظهور أوراد وأذكار عن طريق اإللها والرتيا.

ثالثا :مناقشة مصادر علم المكاشفة والرد عليها.
ومما سبق ناحظ :أن ما جاء به التصوف ف البداي  ،جاء على نهج الشريع اإلسامي ،
فهو قائم على العقيدة الصحيح  ،وهذا ما كان عليه شيوخ الصوفي األول ،فالتصوف ف بدايته لم
يأ ِ بش ء مبتدع ف

الدين ،فقد كان "أصل التصوف :مازم الكتا

والبدع"(.)1

( )1طبقات الصوفية ،السلمي (ص.)960 :
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والسن  ،وترك األَهواء

إل أن ما لحق بالتصوف من شطحا
وهما :أ– تصوف السلوك ،والتعبد،

وأفكار فلسفي دخيل أوجد

لنا نوعين من التصوف،

– تصوف الفكر ،والفلسف .

فجذور شجرة التصوف صحيح شرعي قائم على الكتا

والسن .

وناحظ وجود اتفا بين أهل السن وأهل التصوف ف اعتبار القرآن الكريم والسن المطهرة
واإلجماع مصادر المعرف اليقيني  ،إل أن أهل الصوفي جعلوها كمصادر لعلم الشريع فقط ،وتفردوا
بمصادر لعلم المكاشف (علم الباطن).
ونلتم

خافا بين أهل السن وأهل التصوف ف الحواس والعقل ،فأهل السن أعطوا العقل

والحواس الثق –غير المطلق – بما أُخذ عنها ،باعتبارها مصادر يقيني للمعرف ولكتسابها ،مستندين
للوح الربان الذ خاط

العقل ،ووجه الحواس لرفع الظن والشك ،واكتسا

المعرف اليقيني  ،قال

تعالى{ :ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ}

[سورة يون  ،]1٠1 :إل أن أهل التصوف كما أوردنا سابقا يخالفون أهل السن من

ناحي الثق بالعقل والحواس ،فالعقل ف نظرهم من ناحي اكتسا

المعرف والعلم ظن  ،وذلك "أن

شرف العقل من حيث كونه مظن العلم والحكم  ،وآل له"( ،)1فهو آل يكتس

بها العلم ،ول ثق

بكل ما جاء به" ،فالعقل أبعد وأبعد ،وأشد قصو ار ،وأعظم عج از ،وأقل علما ،وهو يتخيل أنه ف
اليقين ،ولي

ف ذلك ،وإنما هو يقطع بما عنده"(.)3

صوا بالكش
ونجد أن أهل التصوف َخ َّ

أو العلم اللدن أهل العرفان من صفوة البشر ،وعلم

المكاشف يحتو العلو الغيبي واألسرار األلوهي  ،ول يوافق أهل السن ذلك ،فهو ف نظرهم خدع
ُيخدع بها عام الناس" ،وإن سمعوا أحدا يرو حديثا قالوا :مساكين ،أخذوا علمهم ميتا عن ميت،
وأخذنا علمنا عن الح الذ

ل يمو  ،فمن َقال :حدثن أب عن جد  ،قلتَ :حدثن

رب  ،فهلكوا وأهلكوا بهذه الخرافا

قلو "(.)9

( )1ميزان العمل ،للغزايل (ص.)994
( )3كتاب اليقني ،البن عريب (ص.)03 :
( )9تلبيس إبليس ،أليب الفرج عبد الرمحن اجلوزي( ،ص.)933 :
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قلب

عن

وناحظ كذلك أن أصل العتقاد بالظاهر والباطن مقبول شرعا ،غير مخال
إذ إن التصوف روح أعمال القلو  ،أ  :أنه يحمل معان
الشرعي ؛ لتوجد ذوقا وحاوة ف العبادا

روحي  ،تغوص ف

للكتا

والسن ؛

باطن التكاليف

والمعاما .

فالظاهر هو :األحكا والتكاليف والفرائض الشرعي  ،فهو :عبادا  ،وأعمال ظاهرة.
أما باطنها فه  :تطهير الباطن من الرذائل ،والجوارح من المعاص  ،وتطهير القل

من

األخا المذموم  ،وتطهير السرائر عن كل ش ء سو هللا ،فهذا ما جاء به تصوف السلوك.
إن كل ما التصق بعلم الظاهر مرفوض إذا كان مخالفا للشريع  ،يقول ابن القيم" :فأول ما
وضعوا أسماء ،وقالوا :حقيق وشريع  ،وهذا قبيح؛ ألن الشريع َما وضعه الحق لمصالح الخلق ،فما
الحقيق بعدها سو َما وقع ِف النفوس من إلقاء الشياطين ،وكل من ار الحقيق ِف غير الشريع
فمغرور مخدوع"( ،)1وهذا لي قدحا ول ذما ف علم الباطن ،وإنما هو توضيح لما علق به ،وكيف
أصبح مدخا ألفكار واعتقادا

تدخل على الدين باسم الحقائق والبواطن.

مصدر يقينيا ،بينما نجد أن أهل السن يرون أن
ا
وناحظ أن أهل التصوف جعلوا اإللها
ِ
للمؤمنين ِبحس
اإللها يقع ،لكن كهداي " ،فِإن اإللها عا

ِإ ِ
يمانهم ،فكل مؤ ِمن قد ألهمه َّّللا رشده

الذ حصل له ِبه اإليمان"(.)3
فاإللها والهوات

عند أهل السن ه  :من أنواع الهداي  ،وه  :هداي التوفيق والبيان(،)9

فاإللها واقع بجميع أنواعه ،وله دلل
لتثبيته ،أو لفتنته واختباره ،ولي

ومعان لمن وقع عليه ذلك ،فقد يكون لزيادة إيمانه ،أو

ملزما لألم  ،ول يجوز قبوله إن خال

الشرع؛ ألنه مصدر ظن ،

وهذا ما يراه أهل السن ؛ "ألن اإللها هو :تخايل يقع ف القل  ،قد يكون ذلك من هللا ،وقد يكون من
وسوس الشيطان ،ولي

على أحدهما دليل يدل عليه؛ وألن من يدع

اإللها يمكن خصمه أن

( )1تلبيس إبليس ،أليب الفرج عبد الرمحن اجلوزي (ص)933 :
( )3مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،البن القيم ()67/1
( )9قسم أهل السنة اهلداية إىل أربعة أقسام :أوال :اهلداية العامة املشرتكة بني اخللق ،اثنيا :هداية البيان ،اثلثا :هداية
التوفيق واإلهلام ،رابعا :هداية إىل اجلنة والنار ،انظر :لوامع األنوار ،للسفاريين (.)990/1
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ا با
يدع خافه ،فإنه إذا قال :ألهمت بكذا ،فيقول خصمه :وأنا ألهمت بكذا ،فكان العمل به عم ا
دليل"(.)1
كما أن الهوات

والرتيا والدعوا

المستجاب ثابت  ،ل ينكرها أحد ،وقد حدثت لبعض

الصحاب والتابعين ،من ذلك فقد رو أن خالد بن الوليد( )3نزل " ِ
الح ْيرة على أُ ّ بن
السم لَ ِ
ِ
تسقك األَعاجم ،فقال :ائتون ِبه ،فأُت ِبه ،فاقتحمه ،وقال :باسم هللا ،فلم
فقالوا:
احذر ُّ
الم ارزب ،

يضره"(.)9
وف رواي أخر " :أنه دعا هللا أن يحول الخمر عسا ،فصار عسا"(.)4
وما رو عن أب مسلِم الخو ِ
لن ( )0أنه كان إذا استسقى( )6سق (.)8
ومن تتبع كل ما ورد عن كراما

الصحاب والتابعين رضوان هللا عليهم يجد أنها لم تخال

( )1درء تعارض العقل والنقل ،البن تيمية (.)33/7
القرشي ،أبو سليمان ،وقيل :أبو الوليد ،سيف هللا املسلول ،الفاتح الكبري،
( )3هو :خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي
ّ
الصحايب اجلليل ،كان من أشراف قريش يف اجلاهلية ،شهد مع مشركيهم حروب اإلسالم إىل عمرة احلديبيّة ،وأسلم قبل

وجهه لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب
فسر به رسول هللا ‘ ،وواله اخليل ،وملا ويل أبو بكر ّ
فتح مكة سنة8( :هـ)ّ ،
جند ،تويف يف عهد عمر سنة643( :م)  ،انظر الطبقات الكربى ،البن سعد ،)303/4( ،واالستيعاب يف معرفة
األصحاب ،للقرطيب ،)438/3( ،وسري أعالم النبالء ،للذهيب.)339/9( ،
( )9سري أعالم النبالء ،للذهيب (.)339/9
( )4املصدر السابق (.)986/1
اتبعي ،فقيه عابد زاهد ،أصله من اليمن ،أدرك الـجاهلية ،وأسلم قبل
( )0هو :عبد هللا بن ثوب ،أبو مسلم الـخوالينّ ،
وفاة النيب ‘ ،ومل يره ،فقدم الـمدينة يف خالفة أيب بكر ،وهاجر إىل الشام ،كان ثقة ،حدث عن :عمر ،ومعاذ بن جبل،
ِ
الصامت ،تويف يف خالفة يزيد بن معاوية ،سنة63( :هـ) ،انظر :الطبقات
وأيب عبيدة ،وأيب َذر الغ َفاري ،وعبادة بن

الكربى ،البن سعد ،)447/8( ،تـهذيب الكمال يف أسـماء الرجال ،للمزي ،)335/94( ،سري أعالم النبالء ،للذهيب،
(.)8/4
( )6السقيا :أتيت السقيا من طلب ِاال رستِ رس َقاء ،أَي" :إنزال الغيث على البالد والعباد ،يقالَ :س َقى هللا عباده الغيث،
ِ
ك" ،انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر،
استَ رس َقريت ً
فالان :إذا طَلبت منه أَن يَ رسقيَ َ
َس َقاهم ،واالسم :الس رقيَا ِابلضم ،و ر
وأ ر
البن األثري.)971/3( ،

( )8سري أعالم النبالء ،للذهيب (.)014/ 4
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الشرع ،ولم تأ

بجديد على الدين ،ومن وقعت له لم يطل

بها الشهرة ول الولي  ،فالحكم األول

واألخير يرجع للشريع اإلسامي .
وكذلك نجد أن أهل التصوف يستندون إلى حديث النب

(( :إن من ِ
أمت

محدثينَ ،وإن
َ

عمر لمنهم))( ،)1ولذلك يرون أن بالولي تتحقق درج التحديث عن هللا تعالى مباشرة" ،يقول بعض
السل
ّ

الصالح :أخبرن قلب عن رب  ،وأخبرن رب عن قلب  ،وقد صح أن الحق على لسان كل

قائل ،والسا على أهل التسليم"( ،)3إل أن األخذ به كما أسلفنا سابقا لي
ويرفض أهل السن ذلك ،فقالوا" :وأما ما يقوله كثير من أصحا

حدثن

قلب

ملزما شرعا.
الخيال

والجهال :

عن رب  ،فصحيح أن قلبه حدثه ،ولكن عمن؟ عن شيطانه أو عن ربه؟ فإذا قال:

حدثن قلب عن رب  ،كان مسند الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به ،وذلك كذ "(.)9

ِ
يما قَـربـلَ ُك رم ِم َن األ َُم ِم َُحم هدثُو َن ،فَإِ رن يَ ُ
َح ٌد ،فَإِنههُ
ك ِيف أُهم ِيت أ َ
( )1أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة بلفظ ((لََق رد َكا َن ف َ
اب أيب ح رف ٍ ِ
ب عُمر بر ِن اخلَطه ِ
عُمر)) َاب ُ ِ ِ
اَّللُ َعرنهُ ،برقم (.)13/0( ،)9673
الع َد ِو ِّي َر ِض َي ه
ص ال ُقَرش ِّي َ
َ
ب َمنَاق َ َ
َُ
( )3النور السافر عن أخبار القرن العاشر ،حمي الدين االعيدروس (ص.)106 :
( )9املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ،ابن تيمية (.)113/1
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ويمكن تلخيص اآلثار اإليجابي والسلبي على العقيدة من مصادر المعرف اليقيني ف
الجدول اآلت :
جدول  :7اآلثار اإليجابي والسلبي على العقيدة من مصادر المعرف اليقيني .
اآلثار اإليجابية
 الق ك ك ك كرآن الك ك ك ك كريم المصك ك ك ككدر ال ك ك ك كرئي

اآلثار السلبية
 دخ ككول اآلراء واألفك ككار واألهك كواء عل ككى

للمعرف اليقيني  ،وهو حجك هللا علكى

المعتق ك ككدا  ،والبتع ك ككاد ع ك ككن المص ك ككدر

عباده.

األساس للتشريع القرآن الكريم.

 التحك ك كاكم ب ك ككين الن ك ككاس بم ك ككا أن ك ككزل هللا
تعالى.

 اإلجمك ك ك ككاع مك ك ك ككن مصك ك ك ككادر المعرف ك ك ك ك

 التشكككيك ف ك صككح األحاديككث النبوي ك
إذا تعارضت مع األهواء واآلراء.

 قب ك ككول اآلراء واألذوا والقياس ك ككا

فك ك ك

اليقيني إذا توافر فيه الشكروط التك

المعتق ككدا

وض ككعها العلم ككاء ،ول يقب ككل أ حك ككم

قطعي الثبو .

المجتهدون عليه.

ال ك ك ككبعض ،وجعله ك ك ككا مص ك ك ككدر أساسك ك ك ك

أو ش ك ك ك ك ككرع إل إذا أجم ك ك ك ك ككع العلم ك ك ك ك ككاء

ب ككدلا ع ككن البك كراهين واألدلك ك

 المي ك ك ككل إل ك ك ككى العل ك ك ككو اإللهاميك ك ك ك عن ك ك ككد
للتلق .

 ادع ك ك ك ك ك ككاء ع ك ك ك ك ك ككدد م ك ك ك ك ك ككن المش ك ك ك ك ك ككعوذين
والمتكسكبين أنهكم أوليكاء هللا ،وأنهكم مكن

كور
أهككل المكاشككفا  ،وأنهككم يعلمككون أمك اا
غيبي  ،ويستغلون بذلك عوا الناس.
 خلط العوا وعد تفكريقهم بكين السكاحر
والول  ،والكرام والشعوذة.
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وخاص القول ف مصادر المعرف عند أهل السن وعند أهل التصوف ف الجدول اآلت :
جدول  :٧خاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف مصادر المعرف اليقيني .

مصادر المعرفة اليقينية عند أه
السنة

أوال :الوحي:
أ -القرآن الكريم.
ب -السنة المطهرة.
ثانيا :اإلجماع.
رابعا :الحواس.
خامسا :العقل والفطرة السليمة.

مصادر المعرفة اليقينية عند أه
التصوف

 )0علم الشريعة (علم المعاملة ،وهو :علم
الظاهر).
أوال :الوحي:
أ -القرآن الكريم.
ب  -السنة المطهرة.
ثانيا :اإلجماع.
 )2علم المكاشفة (العلم اللدني ،وهو علم
الباطن).
أوال :النبي .
ثانيا :الخضر ’.
ثالثا :الخواطر والواردات.
رابعا :اإللهام.
خامسا :الرؤيا.
سادسا :الهواتف.
سابعا :الفراسة والتوسم.
ثامنا :الحكمة والبصيرة.
وسائل المعرفة:
الحواس.
العقل.

005

املبحث الثاني:
طرق حصول املعرفة اليقينية:
وفيه مطلبان:

 المطلففففب األول :طففففرق الحصففففول علفففففالمعرفة اليقينية المتفق عليها .
 المطلفففب الثفففاني :طفففرق الحصفففول علفففالمعرففففة اليقينيفففة التفففي تففففرد بهفففا أهفففل
التصوف.
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الـمطـلـب األول :طـرق الـحـصـول على الـمعـرفـة اليقينية
الـمتفق عليـها
ير العلماء أن طر حصول المعرف اليقيني كثيرة ،منها ما هو أساس  ،وهو" :تدبر القرآن،
والثان  :تدبر اآليا

و ْاآل َفا الت تبِين أنه حق ،والثالث :العمل بموج

ّللا ف األَنف
الت يحدثها َّ

العلم"( ،)1وهناك أسبا

أخر تلحق بهذه األسبا  ،وجميع هذه األسبا

والطر متفق عليها عند

أهل السن وأهل التصوف ،وه :
أوال :تدبر القرآن الكريم:
التدبر هو :أن "تصرف القل

ِب ِ
النظر ِف

الدلئل"( ،)3فهو عبارة عن النظر ف آيا

العواق  ،والتفكر تصرف القل

بالنظر ف

القرآن الكريم بتمعن ،وأخذ العبرة والعظ منها" ،فمن

وعرف مقصود القرآن :تبين له المراد ،وعرف الهد
َتد َبر القرآنَ ،
وتدبر ما قبل اآلي وما بعدهاَ ،
والرسال  ،وعرف السداد من النحراف والعوجاج"( ،)9وقد جاء ف

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ}

تفسيرهم لقوله تعالى{ :ﲧ

[سورة الجاثي  ]2٠ :أن البصائر" :أَصل ِ
البصيرة

ِ
ِ
الن ّبوة والمعاد أطلق عليه لفظ
اإلبصار ،ولما َكان القرآن سببا لبصائر العُقول ف
دلئل التوحيد و ّ
البصيرة ،تسمي للسب باسم المسب "(.)4
وقد ورد توضيح الفر بين البصائر والهد

والرحم  ،فبينها القرآن الكريم أنها على ثاث

مرات  ،وه :
"األولى :ف حق السابقين :البصائر.
( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)995/9
( )3الفروق اللغوية ،للعسكري (ص.)133
( )9جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)34/10
( )4مفاتيح الغيب ،للرازي.)493/10( ،
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والثاني  :ف حق المقتصدين :الهد .
والثالث  :لعام المؤمنين :الرحم "(.)1
والدلئل الت تنير بصيرة اإلنسان بالمعرف .

كما أن البصائر تعن  :البينا
ثانيا :التفكر والتأمل
قال

تعالى{ :ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ}

[سورة الجاثي  ،]4 :بمعنى:

حججا وأدل ألهل اليقين ،وقال سبحانه{ :ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ * ﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ}

[سورة الطور ،]36-35 :وقال تعالى{ :ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ} [سورة الرعد ،]2 :وقال تعالى{ :ﲽ
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ} [سورة فصلت.]53 :
فهذه اآليا

يستشهد بها أهل السن كدليل على أن التفكر والتدبر ف خلق هللا وما بث ف

األرض فيه من فتح المدارك لكتسا

المعارف ،والتعرف على الخالق من خال خلقه ،وقد قيل:

"فجدير ِبمن َل ُه مسك من عقل أن ُيسافر بفكره ِف َه ِذه النعم واآللء ،ويكرر ذكرَها؛ َل َعَّله يوقفه
الم َراد ِم ْن َها ما هو؟ وأل َش ء خلق؟ ولماذا ه ؟ َوأ أمر طل ِم ْن ُه على َه ِذه النعم؟ َك َما
على ُ
ْ
قال

تعالى{ :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ}

وتعاَلى– ،ونعمه على عبده سب

[سورة األعرافَ ،]6١ :فذكر آلئه –تبارك

الفاح والسعادة؛ ألن ذلك ل يزيده إل محب هلل ،وحمدا ،وشك ار،
َ

وطاع  ،وشهود تقصيره ،بل تفريطه ف الَقليل مما يج
فبالتفكر والتأمل والفطرة السليم أجا

هلل عليه"(.)3

األعراب حين سئل :كيف عرفت ربك؟ "فَقال :البعرة

تدل على ِ
البعير ،وأثر األَقدا يدل على المسيرَ ،فسماء ذا

( )1مفاتيح الغيب ،للرازي.)493/10( ،
( )3مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،البن القيم.)333/1( ،
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أَبراج ،وأرض ذا

فجاج ،أَل تدل

على اللطيف الخبير"(.)1
ويدخل ف التفكر استشعار عظم هللا تعالى ،قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ} [سورة
األنعا " ،]١1 :أ  :ما عظموه حق تعظيمه"( ،)3فمن أشرك به شيئا لم يعظمه ،ومن وصفه بما لم
يص

به نفسه لم يعظمه ،ومن عصاه فيما أمر به لم يعظمه ،ومن أنكر الكتا

والنبيين والبعث

ّللا ،ول
لم يعظمه ،وقد قيل" :من اليقين أن ل ترض الناس بسخط َّ
ّللا ،ول تحمد أحدا على رز ّ
َ
ّللا –عز وجل– ،فإن الرز ل يسوقه حرص حريص ،ول يرده َكراهي َكاره،
تلم أحدا على ما لم ُيؤتك َّ
الفرج ف
َفِإن هللا تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحلمه جعل الروح و َ

اليقين والرضا ،وجعل الهم

والحزن ف الشك والسخط"(.)9
ثالثا :العلم الصحيح الذي يقود إىل املعرفة:
ومن أسبا

حصول اليقين :العلم الصحيح ،النابع من مصادر يقيني  ،مستندين لما ذكر ف

محكم التنزيل من اآليا

الت تحث على طل

العلم ،وترفع من شأن العلماء ،كقوله تَ َعاَلى{ :ﲭ

ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ} [سورة فاطر" ،]2٧ :وهذا يدل على أنه كلما
ّللا تعالى أَتم كان الخوف ِمنه أَعظم ،وهذا الخوف ل يكون َإل خوف ِ
اإلجال
كانت معرف َّ
والكبرياء"( ،)4وقوله

سبحانه{ :ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ}

ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ}

[سورة طه ،]114 :وقوله تعالى{ :ﳆ

[سورة البقرة ،]2٧2 :وقوله جل جاله{ :ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ

ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ} [سورة المجادل .]11 :

( )1لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثر ية ،للسفاريين.)383/1( ،
( )3مفاتيح الغيب ،للرازي.)489/38( ،
للسري.)954/1( ،
( )9كتاب الزهدّ ،

( )4مفاتيح الغيب ،للرازي.)317/35( ،
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وقد استخلصوا من القرآن الكريم خم

ألهل العلم(:)1

مناق

أولها :اإليمان ،قال تعالى{ :ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ} [سورة آل عمران.]7 :
وثانيها :التوحيد والشهادة ،قال تعالى{ :ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ} [سورة آل عمران.]1٧ :
وثالثها :البكا  ،قال تعالى{ :ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ * ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ * ﱶ ﱷ

ﱸ}

[سورة

اإلسراء.]1٠١ – 1٠7 :
ورا ِبعها :الخشوع ،قال تعالى{ :ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ* ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ* ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ} [سورة اإلسراء.]1٠١-1٠7 :
و ِ
خامسها :الخشية ،قال تعالى{ :ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷ} [سورة فاطر.]2٧ :
فالعلم هو :الطريق إلى هللا ،وإلى معرف  ،وفهم النصوص الشرعي  ،وكلما ازداد اإلنسان
معرف رسخت اعتقاداته؛ لتصبح يقينا لديه ،وقد قيل" :تَعَلموا العلم؛ فِإن تعلمه َّهلل تعالى خشي ،
وطلبه عبادة ،ومذاكرته تسبيح ،والبحث عنه جهاد ،وتعليمه لمن ل يعلم صد َق  ،وبذله ألَهله ُقرب ؛
ف الوحش َ ،والصاح

ألنه معالم الحال والح ار  ،ومنار أَهل الجن  ،واألُن
ف الخلوة .)3("...

( )1مفاتيح الغيب ،للرازي.)455/3( ،
( )3حلية األولياء وطبقات األصفياء ،لألصبهاين.)397/1( ،
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ف الغرب  ،والمحدث

ول سبيل للمعرف والعلم الصحيح إل من الكتا

والسن المطهرة ،ولذلك "من فار الدليل

ضل السبيل ،ول دليل إل بما جاء به الرسول .)1("
ط ِرياقا ي ْ ِ ِ ِ
ط ِرياقا
ّللا ِب ِه َ
ومن األحاديث قوله َ (( :م ْن َسَل َك َ
َ
طلُ ُ فيه عْل اما َسَل َك َّ ُ
اْلجَّن ِ  ،وإِ َّن اْلم َاِئ َك َ َلتَضع أ ِ
طالِ ِ اْل ِعْل ِمَ ،وإِ َّن اْل َعالِ َم َلَي ْستَ ْغ ِف ُر َل ُه َم ْن ِف
ضا لِ َ
َجن َحتَ َها ِر ا
َ ُ ْ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ض ،واْل ِحيتَ ِ
ِ
وم ْن ِف ْاأل َْر ِ
ض ِل اْلَق َم ِر
ض َل اْل َعال ِم َعَلى اْل َعاِبدَ ،كَف ْ
ان ف َج ْوف اْل َماءَ ،وِإ َّن َف ْ
ُ
َ
ََ
ِِ
ِ
ِِ
ِ ِ َّ
َّ
ارَ ،وَل ِد ْرَه اما َوَّرثُوا اْل ِعْل َم،
اء َل ْم ُي َوِّرثُوا ِد َين اا
اء َوَرثَ ُ ْاأل َْنبَياءَ ،وإِن ْاأل َْنبَي َ
َعَلى َسائر اْل َك َواك َ ،وإِن اْل ُعَل َم َ
ظ َو ِافر))(.)3
َخ َذ ِب َح ّ
َخ َذهُ أ َ
َف َم ْن أ َ
ِ
طر ِ
م ْن ُ ُ
الس َم َوا ِ ،
َّ
َلْيَل َ اْلَب ْد ِر

رابعا :العمل مبوجِب العلم:
" َفِإن العمل بموج

العلم يثبته ويقرره ،ومخالفته تضعفه ،بل قد تذهبه"(.)9

إن ترجمت العلم إلى عمل يؤثر على العلم ،مما يجعله يصل لدرج العتقاد الجاز  ،واليقين

الثابت ،وقد ورد عن أصحا رسول هللا  أنهم كانوا ((يْقتَ ِرئُو َن ِم ْن رس ِ
ول هللاِ َ ع ْش َر َآيا َ ،ف َا
َ
َُ
ُخ َر َحتَّى َي ْعَل ُموا َما ِف َه ِذِه ِم َن اْل ِعْل ِم َواْل َع َم ِلَ ،قاُلواَ :ف َعلِ ْمَنا اْل ِعْل َم
ْخ ُذو َن ِف اْل َع ْش ِر ْاأل ْ
َيأ ُ
َواْل َع َم َل))(.)4
خامسا :كثرة الدالئل:
وهم يرون أن "كل من ِ
كانت الدلئل عنده أَكثر وأَقو كان أزيد إيمانا؛ ألَن ِعند حصول كثرة
ويقو اليقين"(.)0
وقوتها يزول
الدلئل َّ
ّ
الشكَ ،

( )1مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،البن القيم.)79/1( ،
( )3سنن أيب داود ،ابب :احلث على طلب العلم ،برقم ( ،)470/0( ،)9641وسنن الرتمذي ،ابب :فضل طلب العلم،
برقم( ) 37/0( ،)3646وقال :حديث حسن ،وقال األلباين :صحيح ،انظر :صحيح اجلامع الصغري وزايداته
(.)1583/3
( )9جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ()993/9
( )4مسند أمحد ،عن أيب عبد الرمحن ،برقم ( ،)466/97( ،)39473وقال شعيب األرنؤوط :حديث حسن.
( )0مفاتيح الغيب ،للرازي.)401/ 10( ،
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فإن اجتمع مع كثرة الدلئل القوة الت بها يزول الشك ،فا يمكن ساعتها التشكيك ،فهذا يزيد
من اليقين ف

النفوس ،واألدل والبراهين تحدث إما لمرة واحده ،فتكون لمن شاهدها وعاينها حق

يقين ،كمعج از

األنبياء ،وإما تحدث على الدوا  ،مثل :آثار خلق هللا ف الكون والنف  ،وه بمقا

عين اليقين.
سادسا :الذكر:
يعتبر الذكر من العبادا
ﳌﳍﳎﳏ*

القلبي الت

حث هللا عليها ،قال تعالى{ :ﳉ ﳊ ﳋ

ﳑ ﳒ ﳓ}

[سورة األح از  ،]42-41 :وقال تعالى:

{ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ}
[سورة األنفال ،]45 :وقال تعالى{ :ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ}

[سورة

األح از .]35 :
والذكر يجلو عن القل
ف

الغفل  ،فإن الذكر "نور للذاكر ف الدنيا ،ونور له ف قبره ،ونور له

معاده ،ويسعى بين يديه على الصراط ،فما استنار

القلو

والقبور بمثل ذكر هللا تعالى:

{ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ} [سورة األنعا .)1("]122 :
وقد أمر هللا –عز وجل – بكثرة الذكر ،فقال عز من قائل{ :ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂ} [سورة األنفال.]45 :
وتمتاز عبادة الذكر بأنها عبادة ممكن القيا بها دون أن تشغل فاعلها عن أمور حياته،
كالعمل واألكل وغيره ،قال تعالى{ :ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ} [سورة آل
عمران.]1١1 :

( )1الوابل الصيب من الكلم الطيب ،البن القيم( ،ص.)44 :
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ويشترط ف الذكر :وجو

اللت از باألذكار واألدعي الشرعي  ،واألخذ بفضائلها من الكتا

والسن .
إن هذه الطر ه  :أهم الطر المتفق عليها بين أهل السن وأهل التصوف ف
على المعرف اليقيني  ،واآلن سننتقل إلى الطر الت
المطل

اآلت .
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الحصول

تفرد بها أهل التصوف عن أهل السن ف

الـمطلب الثاني :طرق الـحـصول على الـمعرفة اليقينية التي
تفرد بها أهل التصوف.
تفرد أهل التصوف بطر لحصول المعرف اليقيني  ،وهذه الطر ه :
أوال :الرياضة:
وه " :ترك الحظوظ ،والقتصار على الحقو  ،مع تمرين الجوارح على موافق حكم الشرع،
على قبول الصد "(.)3

ومخالف مقتضى الطبع"( ،)1وقيل :ه " :تمرين النف

والرياض تكون ف الطعا  ،والمنا  ،والكا  ،وتحمل األنا  ،فالرياض على أربع أوجه" :فيتولد
من قل الطعا مو الشهوا  ،ومن قل المنا صفو اإلرادا  ،ومن قل الكا السام من اآلفا ،
ومن احتمال األذ البلوغ إلى الغايا "(.)9
والرياض كذلك على ثاث درجا :
"األولى :للعامة ،وه  :تهذي

األخا والعلم واإلخاص.

والدرجة الثانية :للخاصة ،وتكون بقطع مقاما

اليقين التسع  ،مقا بعد مقا  ،وه  :التوب ،

والصبر ،والشكر ،والرجاء ،والخوف ،والزهد ،والتوكل ،والرضا ،والمحب  ،وهذه المقاما

بعد قطعها

تثمر األحوال.
والدرجة الثالثة :لخاصة الخاصة ،وه  :القر إلى هللا -عز وجل ،-فيكون سبحانه وتعالى
هو المطلو األعظم"( ،)4وقد وضع أهل التصوف لهذه الرياض شروطا(:)0

( )1اصطالحات الصوفية ،للكاشاين (ص.)351 :
( )3منازل السائرين ،للهروي( ،ص.)39 :
( )9إحياء علوم الدين ،للغزايل.)66/9( ،
( )4انظر :منازل السائرين ،للهروي( ،ص) 83 :؛ ومدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،البن القيم،
(.)989/1
( )0انظر :خمتصر منهاج ال َقاصدين ،للمقدسي( ،ص ،)163 :وكتاب امليزان ،لعبد الوهاب الشعراين.)139/1( ،
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أوال :ترك الذنو .
ثانيا :العتصا بشيخ يسلك به الطريق.
ثالثا :الخلوة بالنف  ،وكثرة الذكر.
نهار ،ول يفطر مدة سلوكه إل لضرورة ،ول يأكل
رابعا :ل يمكث لحظ على حدث لي ا
ا أو ا
شيئا فيه روح من أصله ،ول يأكل إل عند حصول مقدما

الضطرار ،ول يأكل من طعا أحد ل

يتورع ف مكسبه ،و َّأل يسامح نفسه بالغفل عن هللا لحظ  ،بل يديم مراقبته لياا ونها ار.
ثانيا :التخفيف من األكل والشرب:
إن التخفيف من األكل والشر يعتبر من الرياض  ،إذ إن الجوع يعين السالك للحصول على
طريق اآلخرة ،وقد قال بعض علمائهم" :من طو هلل أربعين يوما ظهر له قدرة من الملكو  ،أو
كوش

ببعض األسرار األلوهي "( ،)1وقيل" :عليك بالجوع ،فإنه مذل للنف  ،ورق للقل  ،وهو

يورث العلم السماو "(.)3
ثالثا :اخللوة:
وأما الخلوة فه  :من أسبا

الحصول على المعارف اليقيني  ،ولهذه الخلوة شروط وثمار،

فالخلوة غالبا تكون أربعين يوما ،آخذين ذلك من قص نب

هللا موس

’ ،لما قربه هللا –عز

وجل– نجيا ،وكان قد ترك األكل أربعين يوما ،ثاثين ثم عش ار ،على ما ورد به القرآن(.)9
قلت :القرآن لم يذكر أن موسى ترك األكل والشر أربعين يوما.
يقولون :فيدخل أربعين ليل ف خلوة بإذن شيخه ،يكون صائما مدة الخلوة ،ويكون ف مكان
مظلم ،ل يتكلم إل بكا مشروع ،ول يأكل ذ روح مدة الخلوة ،والسهر الدائم ،ول يفتح با
( )1إحياء علوم الدين ،الغزايل (.)35/9
( )3املصدر السابق.)74/9( ،
( )9املصدر نفسه.)74/9( ،
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خلوته

إل لشيخه(.)1
وللخلوة ثمار كثيرة منها(:)3
يكش

له عالم الحشر الغائ  ،فا يحجبه ظلم وجدار عما يفعله الناس ف قعور بيوتهم،

ل يحتاج بعد ذلك إلى إتعا
يكش

له أسرار األحجار المعدني  ،فيعرف أسرارها.

يكش

له أسرار النبا  ،فتناديه كل عشب  ،وتخبره بما فيها من خواص.

تكش

له أسرار الحيوانا  ،حتى الحش ار .

يكش
وآدا

فكره ف تحصيل ش ء مما طريق العقل.

له آدا

الدخول على الحضرة األلوهي  ،وآدا

الوقوف بين يد

الحق جل جاله،

الخروج من عنده إلى الخلق.
يعطيه هللا القدرة على المش على الهواء والماء.
يكون قاد ار على التصرف بهمته ف الكون بإذن هللا ،وتطو له األرض.
رابعا :الشيخ العارف:

أما الشيخ العارف ،فهو كذلك من شروط الرياض " ،ل يصح لعبد الوصول إلى المقاما
العالي إل بأحد أمرين ،إما الجذ اإلله  ،وإما بالسلوك على يد األشياخ الصادقين"(.)9
ويج

تسليم نف

المريد للشيخ ،كما يسلم الميت نفسه للمغسل ،يقلبه كيف يشاء ،فالسبيل

إلى المعرف اليقيني أ ( :الكش ) يكون "على يد شيخ عارف بميزان كل حرك وسكون ،بشرط أن
يسلمه نفسه ،يتصرف فيها وف

أموالها وعيالها كيف شاء ،مع انشراح قل

النشراح .)4("...
ومن اآلدا

الت ذكروها ف حق الشيخ:

( )1انظر :األنوار القدسية ،عبد الوهاب الشعراين.)159–153/3( ،
( )3املصدر السابق.)153–156/3( ،
( )9كتاب امليزان ،لعبد الوهاب الشعراين (.)136/1
( )4املصدر السابق.)133/1( ،
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المريد لذلك كل

يج

استحضار عظم الشيخ ،ول يحق مخالفته ف أ

أمر؛ لذلك "ل ينبغ له أن يستدبر

شيخه أبدا ،ويكون ذلك من استشعار المريد الخجل والحياء  ...فإن شيخه أعظم حرم من
الكعب "( ،)1ول يرفع بصره ف شيخه" ،ربما تجلى للمريد بالعظم الت ف باطنه هلل عز وجل ،فا
يطيقها المريد ،فيمو "( ،)3و"كل مريد ل تغنيه رتي شيخه عن الطعا والش ار

أسبوعا فلي

بصاد "(.)9
خامسا :السماع والذكر:
السماع "هو :أول األمر ،ويثمر السماع حال ف القل
األطراف ،إما بحرك
والرقص"(.)4

غير موزون  ،فتسمى :الضط ار  ،وإما موزون  ،وتسمى :التصفيق

وف رأيهم أن الذكر والسماع من أسبا
لهم الحج

تسمى :الوجد ،ويثمر الوجد تحريك

الحصول على المعرف اليقيني  ،إذ بالذكر تنكش

واألسرار ما ل يستطيع الذاكر وصفه أو تخيله ،فيبهت ويخرس" ،ثم إذا دخل الحضرة

وحضر قلبه مع الحق تعالى ،فليسكت حينئذ؛ ألنه ل معنى للذكر اللفظ مع شهود الحق تعالى،
وبهت
بل لو أراد الحاضر أن يذكر هللا بلسانه لم يقدر على النطق؛ ألنها حضرة هيب وجال ُ
وخرس"( ،)0مستدلين بحديث قدس (( :أنا جلي
َ

من ذكرن ))()6؛ إذ إن هللا تعالى يفتح على

( )1األنوار القدسية ،لعبد الوهاب الشعراين.)04/3( ،
( )3املصدر السابق.)39/1( ،
( )9املصدر نفسه.)351/1( ،
( )4إحياء علوم الدين ،الغزايل (.)367/3
( )0األنوار القدسية ،لعبد الوهاب الشعراين.)76/1( ،
( )6ذكره أبو بكر الكالابذي يف حبر الفوائد املشهور مبعاين األخبار عن علي بن أيب طالب (ص ،)389 :وأخرجه أبو
نعيم يف احللية عن كعب ( ،)43/6وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان عن كعب برقم ( ،)181/3( ،)685وذكره ابن أيب
شيبة يف الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر ،برقم ( ،)157/1( ،)1334والزهد ،ألمحد بن حنبل ،برقم (،)904
ِ
ِ
(صَ ،)03:ع رن َك رع ٍ
الَ :اي
يك؟ قَ َ
ال" :قَ َ
ب قَ َ
يك ،أ رَم بَعِي ٌد فَأ َُان ِد َ
ت فَأ َُانج َ
يب أَنر َ
َي َر ِّ
ب! أَقَ ِر ٌ
وسى – َعلَريه ال هس َال ُم– :أ ر
ال ُم َ
ِ
يس َم رن ذَ َكَرِين."... ،
ُم َ
وسى! أ ََان َجل ُ
تعاىل:
((وأ ََان َم َعهُ إِ َذا ذَ َكَرِين)) ،صحيح البخاري ،ابب قول هللا َ
وقد ورد لفظ آخر ملثل هذا احليث يف الصحيحَ :
اَّللُ نَـ رف َسهُ} [سورة آل عمران ،]37 :برقم.)131/3( ،)8450( :
{وُحيَ ِّذ ُرُك ُم ه
َ
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جليسه وعبده الذاكر من المعارف واألسرار ما يسمونه بالواردا
يعمر القل

أكثر وأسرع مما عمرته رياض ثاثين سن "( ،)1وقالوا" :إذا ذكر المريد ربه بشدة وعز ،

طويت له مقاما
للفتوحا

الت تعمر قلبه ،فربما ذكر ساع

الطريق بسرع من غير بطء"(.)3

ومما يج

على الذاكر بعد الذكر :السكو  ،والسكون ،واستحضار عظم هللا تعالى ،منتظ ار

والهبا

خاطر،

الرباني  ،وعد الحرك بحيث ل تتحرك فيه شعره ،وينف

عن قلبه أ

ويذ نفسه ،ويمنع عن شر الماء البارد بعد الذكر"(.)9
أما فوائد الذكر لديهم فهي" :ل تنحصر؛ ألن الذاكر يصير جلي

هللا تعالى ،ل ير فيه

بينه وبين ربه واسط  ،فا يعلم أحد قدر ما يتحفه الحق تعالى من العلو واألسرار كلما ذكر؛ ألنها
حضرة ل يرد عليها أحد ،ول يفارقها ممد"(.)4
ويفضلون أن يكون الذكر جماعيا" ،ويستح

ذكر هللا تعالى جماع

ف

المساجد

وغيرها"( ،)0إل إذا كان فيه تشويش على من يصل  ،أو يق أر قرآن ،ويكون بقيادة شيخ ،فإذا أشار
عليهم بالسكو  :وج

عليهم ذلك؛ ألن الشيخ "ل يقول لهم :اسكتوا ،إل بعد استئذان الحق تعالى

ف ذلك"(.)6
واختلفوا ف أ الذكر أفضل ،فمنهم من قال :لفظ الجال (هللا هللا هللا) هو الذكر ،ومنهم من
قال :تاوة القرآن ،ومنهم من قال( :ل إله إل هللا) ،وهم يرون أن ل ذكر بعد المشاهدة ،بمعنى :إذا
حصل للذاكر الغيب عن األكوان ،فا معنى لذكره؛ ألنه وصل للمراد.

( )1انظر :األنوار القدسية ،لعبد الوهاب الشعراين.)93/1( ،
( )3املصدر السابق.)77/1( ،
( )9املصدر نفسه.)45/1( ،
( )4انظر :األنوار القدسية ،لعبد الوهاب الشعراين.)43/1( ،
( )0املصدر السابق.)46/1( ،
( )6املصدر نفسه.)77/1( ،
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خالصـة القـول يف طـرق أهل السنة وأهل التصـوف يف حتصـيل املعـرفة
اليقينية.
ومما سبق ذكره من طرق أه السنة وأه التصوف في تحصي المعرفة اليقينية نجد أن:
القرآن :مجمع على أن تاوته بتدبر من أسبا

الحصول على المعرف اليقيني ؛ إذ إنه تبيان

ِ
هجره ،فمن أراد أن يمن هللا عليه بتدبره يج
لكل ش ء ،وتدبر القرآن الكريم ل يحدث مع

عليه

َش ُّد تََف ِ
صايا(ِ )1م َن ِ
اإلِب ِل ِف
اه ُدوا القرآنَ ،ف َو َّال ِذ َنْف ِس ِبَي ِدِه َل ُه َو أ َ
تعهده بالتاوة ،قال النب (( :تَ َع َ
ّ
ُعُقلِ َها))(.)3
وكذلك التأثر بآيا

القرآن يكون بالتعايش معها ف

اآلخرة ،ومواقفها" ،ورأس األمر وعموده ف

أمور الحياة الدنيا ،واستشعار مشاهد

ذلك إنما هو :دوا التفكر ،وتدبر آيا

هللا ،حيث

تستول على الفكر ،وتشغل القل "(.)9
وقد قيل بأن البصيرة تثمر اليقين ،وتأت
اآليا

المتلُوة يثمر صح البصيرة"( ،)4وقد قال بعض العلماء" :هذا القرآن رسائل أتتنا
المشهودة و ْ

من قبل ربنا عز وجل بعهوده نتدبرها ف
الطاعا

البصيرة من" :حسن التأمل لما تر وتسمع من

الصلوا  ،ونق

عليها ف

الخلوا  ،وننفذها ف

والسنن المتبعا  ،وقيل :ما زرع القرآن ف قلوبكم يا أهل القرآن؟ إن القرآن ربيع المؤمن،

كما أن الغيث ربيع األرض"(.)0
والذكر :يأت ضمن طر الحصول على المعرف اليقيني  ،غير أن أهل السن التزموا باألذكار
واألدعي الواردة ف الكتا

والسن المطهرة ،بصفتها الشرعي دون تغيير ،أو إضاف  ،أو زيادة ،أو

ِ
َشد تفلّتا" ،انظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،
صي :االنفصال ،وهو مبعىن الرواية األُخرى :أ ُ
( )1تفصيا" :التهـ َف ّ
للنووي.)88/6( ،
( )3صحيح البخاري ،ابب استذكار القرآن وتعهده ،برقم (.)139/6( ،)0599
( )9الرسالة التبوكية ،املعروف ابسم زاد املهاجر إىل ربه ،البن القيم (ص.)63 :
( )4مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،البن القيم (.)95/3
( )0القائد إىل تصحيح العقائد ،للمعلمي (ص.)88 :
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نقصان ،دون تحديد لمكان ،أو زمان ،أو كيفي لم ترد عن النب
شرع  ،كدعاء يو عرف  ،وغيرهَ " ،فف

األ ِ
َدعي

الشرِعي

 ،ملتزمين بما جاء بنص

واألَذكار الشرعي

غاي ُ المطال

المحدث المبتدع َإل
الصحيح  ،ونهاي ُ المقاصد العلِي  ،ول يعدل عنها إلى َغيرها من األ ْذكار
َ
تع ّد"(.)1
جاهل أو مفرط أو ُم َ
وهم ينكرون على أهل التصوف طريقتهم ف الذكر ،فهم ينكرون األذكار المحدث الت فيها
استغاث بالقبور ،واألولياء ،وطل

النفع ،ودفع الضر منها.

وأما الخلوة :فالذ نراه أن أهل السن يرفضون كل ما يحدث ف الخلوة من غرائ  ،ويرون
أنه لي

إل محض أوها  ،وتنزل

شيطاني  ،وأن صاح

الخلوة يصا

"بثاث توهما :

أحدها :أن يعتقد ف نفسه أنه أكمل الناس استعدادا.
والثاني :أن يتوهم ِف شيخه أنه أكمل من على وجه األرض.
والثال  :أنه يتوهم أنه يصل إَلى مطلوبه بدون سب  ،وأكثر اعتماده على القوة الوهمي ؛ فقد
تعمل األوها أعمال لكنها باطل "(.)3
ويفسر أهل السن ما يحدث من المشاهدا
لذلك "من سلك هذه ِ
العبادا

أثناء الخلوا

بأنه لي

إل تاع

ِ
الشياطين ،وحصل له تنزل شيطان  ،وخطا
البدعي أتته

شيطان ؛
شيطان ،

وبعضهم َي ِطير ِب ِه شيطانه"( ،)9وهذه فتن واستدراج من حيث ل يعلمون.
وقد حصل هذا الش ء البي م ْيسرة الق ْيرو ِاني( ،)4لكنه علم أنه تاع
مسجده ،ف أر ليل نو ار قد خرج ِمن الح ِائط ،وقال :تم َّ
ِ
ا من وجه  ،فأنا ربك،
"يختم كل ليل ِف
َ َ
َ
شيطان  ،فقد كان

( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية ()011/33
( )3املصدر السابق)07/3( ،
( )9املصدر نفسه)934/15( ،
( )4هو :أمحد بن نزار القريواين املالكي ،أبو ميسرة ،من الفقهاء العباد ،املتبتلني اخلائفني الورعني ،من متعبدي شيوخ
القريوان املشهورين ابلعبادة ،كان رجالً صاحلاً مأموانً ثقة ،عرض عليه قضاء إفريقية فامتنع ،وكان جماب الدعوة ،تويف سنة:
(997هـ) ،انظر :ترتبت املدارك وتقومي املسالك ،للقاضي عياض ،)38/6( ،سري أعالم النبالء ،للذهيب،)930/10( ،
شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،حملمد خملوف.)136/1( ،
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فبصق ف وجهه ،وقال :اذه
وأما الشيخ ،فالذ

يا ملعون ،فطفئ النور"(.)1

نميل إليه أنه هو :المعلم والمرب

والمرشد ،ودوره كدور األنبياء ف

التبليغ والتعليم ،وإنما استحق ذلك القدر من التوقير والحت ار ؛ ألن حقه "أعظم من حق الوالدين،
فإن الوالد سب

الوجود الحاضر ،والحياة الفاني  ،والمعلم سب

حصل من جه األ

الحياة الباقي  ،ولول المعلم لنسا ما

إلى الهاك الدائم ،وإنما المعلم هو المفيد للحياة األخروي الدائم "(.)3

وأما الصورة الشرعي للخلوة ،فه  :العتكاف ،وأعظم دليل على مشروعي الخلوة هو قوله
تعالى لمريم{ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ} [سورة مريم،]16 :
فمريم اعتزلت أهلها وهم أهل صاح(.)9
والخلوة تكون من النف  ،ومن الناس ،ومن الشيطان.
أما الهدف من الخلوة فهو :التفرغ لذكر هللا ،وتطهير القل
على ما كان منها ،وتفريغ القل

من أمراضه ،ومحاسب النف

كذلك من شواغل الدنيا ،واستشعار مراقب هللا تعالى ،فعلم من ذلك:

"أن الخلوة غير مقصودة لنفسها ،وإنما ه

وسيل إلى ترك المآثم والمهالك ،وتزكي النف

بالفضائل ،وتطهيرها من الرذائل"(.)4
وللخلوة فوائد جم منها( :)0أنه يتق

حمل األمانا  ،والديون ،وأنه يتق

اكتسا

الطباع

الرذيل ؛ ذلك "أن ف العزَل راح من خاط السوء"( ،)6والعزل تعين على حفظ اللسان والجوارح،
( )1سري أعالم النبالء ،للذهيب (.)13/ 13
( )3إحياء علوم الدين ،للغزايل.)00/1( ،
( )9وهذا رد على من قال :إ ن طلب اخللوة ال يكون إال العتزال أهل بدعة أو كفر ،كاعتزال إبراهيم عليه السالم قومه:
{ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ} [سورة
مرمي ،]47:واعتزال فتية الكهف{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ} [سورة الكهف.]16:
( )4كتاب العزلة ،البن الوزير( ،ص)37 :
( )0املصدر السابق( ،ص.)73 :
( )6الزهد ،لوكيع بن اجلراح( ،ص.)014
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والسام من فتن الغض  ،وعد الطاع على ذنو

وعيو

الناس ،وبها سام من الحسد

ِ
الرجل بيته ،يك
واألحقاد ،وحفظ للوقت بما فيه خير وصاح ،وكما قيل" :نعم صومع

فيها بصره

فإنها تلغ وتله "( ،)1وإذا خش على نفسه ودينه اعتزل ،قال هللا -تبارك
ولسانه ،وإياكم والسو ّ ،

وتعالى{ :-ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ}

[سورة

األنعا .]6٧ :
اآلثار املرتتبة على طرق احلصول على املعرفة اليقينية املتفق عليها.
أولا :بتدبر القرآن تصبح القلو قادرة على النظر إلى عواق

األمور.

وبتدبر القرآن تُعرف ُسبل الهداي والنجاة.
وبتدبر القرآن تدرك دلئل التوحيد والنبوة.
ثانيا :بالتأمل والتدبر تفتح المدارك لكتسا

المعارف.

وبالتأمل والتدبر تُعرف أسماء هللا تعالى الت تجلى بها لخلق  ،ف آيا

كونه.

وبالتأمل والتدبر ُيعظم هللا تعالى.
ثالثا :الحرص على طل

العلو النافع .

رابعا :بالعلم ترسخ العقيدة وتترق لتصبح يقينا.
خامسا :ترجم العلم إلى عمل.
سادسا :جاء الغفل عن القل .
اآلثار املرتتبة على طرق احلصول على املعرفة اليقينية التي تفرد بها أهل
التصوف.
أولا :ظهور ما يسمى برياض النف .
ثانيا :األخذ عن الشيخ العارف ،والت از أوامره ونواهيه ،واعتباره المرجع األول للمريد.

( )1الزهد ،لوكيع بن اجلراح( ،ص.)014
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ثالثا :وضع شيخ الطريق ف مكان عالي .
رابعا :الطاع على علو األسرار.
خامسا :ارتباط الروحاني بالتصوف.
سادسا :جهل الناس لمعنى العلم اللدن  ،وإنكارهم له ،وإتها من يتحدث عنه بالزندق
والسحر.

ويمكن تلخيص اآلثار اإليجابي واآلثار السلبي على العقيدة من طر حصول المعرف
اليقيني ف الجدول اآلت :
جدول  :١اآلثار اإليجابي واآلثار السلبي على العقيدة من طر حصول المعرف اليقيني .
اآلثار اإليجابية
 خدم كتا

اآلثار السلبية

هللا تعالى بشكل كبير وواسع.

 العودة القوي للقرآن الكريم.
 انتش ككار الكتك ك

 اعتقككاد الع كوا أن النفككع والضككر بيككد
المخلو ل الخالق.

التك ك خ ككدمت القك كرآن الكك كريم  ،الخ ك ك ككتاف الحاصك ك ك كل دائم ك ك ككا ف ك ك ك ك

كالتفاس ك ككير ،وعل ك ككو القك ك كرآن ،بش ك كككل ميس ك ككر

المسكك ككميا

وسهل ،وجعلها ف متناول الجميع.

الخل ككوة والرياضك ك  ،عل ككى ال ككرغم م ككن

 حفكك ككظ الق ك ك كرآن الك ك ك كريم ،وتحسك ك ككين طباعتك ك ككه،
(المصح

المجود).

 الحرص على طل

العلم الصحيح.

والمصكك ككطلحا  ،مثك ك ككل:

أن جوهرهك ك ك ك ككا موجك ك ك ك ككود ،ومقبك ك ك ك ككول،
فك ككالخلوة ه ك ك  :العتكك ككاف والعزل ك ك ،

والرياض ك ك ك ه ك ك ك  :تك ك ككرويض الك ك ككنف

 الك ككذكر مك ككن طك ككر الحصك ككول علك ككى المعرف ك ك

على الزهد والتقش  ،وقبول الحق.

اليقيني ك  ،والوصككول إليهككا ،وهككو مككن أسككهلها  انش ككار أفك ككار وخ ارف ككا
وأيسك ك ككرها علك ك ككى العبك ك ككد ،فك ك ككا تحتك ك ككاج وق ك ك كت
مخصص ،ول مكان محدد.

نتائج الخلوة.

تنسك ك

إل ككى

 دخككول طقككوس وأفكككار غريب ك علككى
مجال

 العتصا باهلل تعالى وحده ل أحد غيره.

 احت ار مشايخ العلم ،وتوقيرهم ،واجالهم.
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الذكر.

ويمكننا ذكر خاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف طر حصول المعرف اليقيني ف
الجدول اآلت :
جدول  :1٠خاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف طر حصول المعرف اليقيني .

طرق حصول المعرفة اليقينية عند
أه السنة

ل :تدبر القرآن الكريم.
أو ا

ثانيا :التفكر والتأمل.

طرق حصول المعرفة اليقينية عند أه
التصوف

يتفككق أهككل التصككوف مككع أهككل السككن ف ك طككرقهم،
وينفرد أهل التصوف بطر أخر  ،وه :

ثالث ك ك كا :العلك ك ككم الصك ك ككحيح الك ك ككذ يقك ك ككود إلك ك ككى أولا :الرياض .
المعرف .

رابعا :العمل بموج

خامسا :كثرة الدلئل.

سادسا :الذكر.

العلم.

ثانيا :التخفيف من األكل والشر .

ثالثا :الخلوة.

رابعا :الشيخ العارف.

خامسا :السماع والذكر.
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املبحث الثالث:
مثار املعرفة اليقينية:
وفيه مطلبان:

 المطلب األول :ثمار المعرفة اليقينيةالمتفق عليها.
 المطلب الثاني :ثمار المعرفة اليقينيةالتي تفرد بها أهل التصوف.
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املطلب األول :مثار املعرفة اليقينية املتفق عليها.
ثمار للمعرف اليقيني  ،استنبطوها من القرآن الكريم ،والسن المطهرة ،ويتفق
ا
وضع أهل السن
أهل التصوف معهم ف هذه الثمار ،ويطلق أهل التصوف على هذه الثمار اسم :المقاما  ،وهذه
المقاما

تتحول أحيانا إلى أحوال ،إل أن أهل التصوف يتفردون بثمار أخر يراها أهل السن أنها

قد تكون ف حال

والسن  ،أما الثمار الت اتفق عليها أهل التصوف مع أهل

لم ترد ف الكتا

السن  ،فه :
أوال :التوحيد الحق.
"فحين يتعرف العبد على ربه بأسمائه وصفاته معرف يقيني  ،يثمر ذلك توحيد حق ل مري
فيه ،فينظر بعين اليقين أن ل ش ء يحدث إل باهلل ،وأنه سبحانه مسب

األسبا  ،ول يلتفت إلى

الوسائط؛ بل ير الوسائط مسخرة ،ل حكم لها ،فالمصد بهذا موقن"(.)1
ثانيا :الثقة بضمان الرزق.
فمن أيقن بأن هللا هو الر از  ،وأن ما وعد به حق ،استقر وسكن ،قال تعالى{ :ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱑ ﱒ}
[سورة هود ،]6 :وقيل" :أراح القلو
حيث قال{ :ﱇ ﱈ ﱉ

من حيرة التقسيم واألفكار من نص

ﱊ}،

فسكنت القلو

التفكير ف با

الرز

أن الرز على هللا"( ،)3قال
لما تحّققت ّ
ّ

تعالى{ :ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ} [سورة الذاريا  ،]22 :أ " :اليقين بأن ذلك يأتيه ،وأن ما
قدر له سيسا إليه ،ومهما غل

ذلك على قلبه كان مجماا ف الطل  ،ولم يشتد حرصه وشرهه

وتأسفه على ما فاته ،وأثمر هذا اليقين أيضا جمل من الطاعا
( )1إحياء علوم الدين ،للغزايل.)84/1( ،
( )3لطائف اإلشارات ،للقشريي.)139/3( ،
( )9إحياء علوم الدين ،للغزايل.)84/1( ،
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واألخا الحميدة"(.)9

ثالثا :اليقين بالثواب والعقاب.
ومن الثمار" :أن يغل

ِ
ال َذ َّرة َخ ْي اار َي َرهَُ ،و َم ْن َي ْع َم ْل مثقال ذرة ش ار
على قلبه أن من َي ْع َم ْل م ْثَق َ

إلى العقا

إلى الهاك ،فكما يحرص على التحصيل

يره ،وهو :اليقين بالثوا
ونسب المعاص

والعقا  ،حتى ير نسب الطاعا
كنسب السمو واألفاع

إلى الثوا

للخبز طلبا للشبع ،فيحفظ قليله وكثيره ،فكذلك يحرص على الطاعا

كنسب الخبز إلى الشبع،

كلها"(.)1

رابعا :التوبة.
التوب " ِه  :الرجوع مما يكرهه هللا ظاه ار وباطنا إلى ما يحبه ظاه ار وباطنا"( ،)3فه  :ترك
وتخل عن ذنو

ومعاص ،وتحل بند واستغفار ،ول يستشعر معنى التوب إل من كان ف قلبه

إيمان ويقين باهلل.
وخولفت
فالتوب ه  :ثمرة المعرف اليقيني بعظم هللا ،واستشعار هيب وجال من ُعص ُ ،
أوامره ،و ُانتهكت محارمه ،وقد استحق التائ

وباطنا محب هللا ،قال
ظاهر
اا
من ذنوبه والمتطهر
ا

تعالى{ :ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ} [سورة البقرة.]222 :

و"التوب ه  :حقيق ِدين ِ
اإلسا  ،والدين كله داخل ف مسمى التوب  ،وبِهذا استحق التّ ِائ

ّللاِ ،فإن هللا يح
أن يكون حِبي ّ
وترك ما نهى عنه"(.)9

التوابين ِ
ويح

المتطهرين ،و ّإنما ِ
ِ
يح

ّللا من فعل ما أمر ِبه،
ّ

أصح،
وقد قسم أهل السن التوب إلى ثاث أقسا ( :)4توب فاسدة ،وتوب صحيح  ،وتوب
ّ

وه النصوح.

فالتوبة الفاسدة ه  :الت يتو فيها باللسان ،بينما بقيت ف خاطره ل ّذة المعصي .
( )1إحياء علوم الدين ،للغزايل.)84/1( ،
( )3مدارج السالكني ،البن القيم.)919/1( ،
( )9املصدر السابق.)919/1( ،
( )4انظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،للتهانوي.)036/1( ،
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والتوبة الصحيحة ه  :تلك الت

فيها العبد من ذنبه فو ار بكل صد  ،وإن عاد فيما

يتو

بعد إلى الوقوع فيها.
والتوبة الّنصوح ه  :من أعمال القل  ،وهو :تنزيه القل

يظن
عن الذنو  ،وعام ذلك :أن ّ

ا.
المعصي صعب وكريه  ،وأ َّل يعود إليها ،و ّأل يدع المعصي تخطر بباله أص ا
ويمكننا القول :إن هذه األقسا الثاث ه من أسبا
فالنف

تتدرج ف هذه األقسا بحس

حصول المعرف اليقيني .

معارفها اليقيني  ،فكلما ازداد

المعارف وتيقنتها النف

كلما ارتقت ف توبتها من فاسدة إلى صحيح  ،فإذا ارتقت التوب إلى النصوح ارتقت درج اليقيني
ف النف  ،فتكون التوب من أسبا
ترتق النف

صعودا ف درجا

حصول المعرف اليقيني ف هذه الحال  ،وبعد رسوخ اليقين تبدأ

التوب  ،وه ف هذه الحال تعتبر درجا

التوب ه  :ثمرة اليقين.

درجات التوبة" :األول :التوب  ،والثان  :اإلناب  ،والثالث :األوب  ،فمن يتو
فهو :صاح

توب  ،ومن يتو

هللا من غير خوف العقا

بطمع الثوا

ول طمع الثوا

فهو :صاح

فهو :صاح

إناب  ،ومن يتو

لخوف العقا

لمحض مراعاة أمر

أوب "(.)1

ويؤكد ابن القيم ذلك بقوله" :فإذا استقر َقدمه ف منزل التوب نزل بعده منزل اإلناب  ،وَقد
ال تعالى{ :ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
أمر هللا تعالى بها ف كتابه ،و َ
أثنى على خليله بهاَ ،فَق َ
ﲯ} [سورة الزمر ،]54 :وقال تعالى{ :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ} [سورة هود.)3("]75 :
فهذا يوضح أن اإلناب أرفع درج من التوب ؛ إذ إن التوب ند وعز على الترك ،واإلناب
رجوع إلى الطاع  ،وحقيق اإلناب  :عكوف اْلقل
وقد جعلوا التوب

خاص

على طاع هللا ومحبته"(.)9

بالمؤمنين( ،)4لقوله تعالى{ :ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

( )1انظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،للتهانوي.)036/1( ،
( )3مدارج السالكني ،البن القيم.)493/1( ،
( )9الفوائد ،البن القيم( ،ص.)19 :
( )4انظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،للتهانوي.)036/1( ،
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ﳏﳐ

ﳑ}

لألولياء الصالحين ،لقوله

[سورة النور ،]31 :واإلناب ه

أرفع درج من التوب  ،وه :

تعالى{ :ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ}

[سورة ،]33 :

واألوب صف األنبياء ،لقوله تعالى{ :ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ} [سورة ص.]44 :
خامسا :الطمأنينة ،والرضا ،والتوك .
أ -الطمأنينة:
الستقرار والسكون؛ لما اعتقدته

تعتبر الطمأنين والرضا من ثمار المعرف اليقيني  ،وهما ل
وأيقنت به النف

ُّ
الطمأِْنين ُ وال ْ ِ
السكو ُن بعد النزعاج ،قال تعالى:
من معارف ،و َ َ
طم ْئَن ُ
ان ه ّ " :

{ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ}

[سورة األنفال ،]1٠ :وقال

البقرة ،]26٠ :وقال تعالى{ :ﱜ ﱝ

تعالى{ :ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ}

ﱞ}

[سورة

[سورة الفجر" ،)1("]27 :و َّ
النْف ُ

ط َمِئَّن ُ :الت اطمأنت باإليمان ،وأخبتت لربها"(.)3
الم ْ
ُ
وقد ُذ ِك َر سابقا ف تعريف العلماء لليقين بأنه :سكون واستقرار النف  ،وهذا السكون هو ما
يقصد به الطمأنين  ،وه  :خاف الشك ،والريب  ،فحين تنعم النف

باليقين يثمر هذا طمأنين ف

القل  ،وسكونا على الجوارح ،ولذلك سأل الخليل إبراهيم  ربه  أن يرزقه الطمأنين  ،فقال
تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ}

[سورة البقرة" ،]365 :طل

إبراهيم أن يكون اليقين عيانا ،والمعلو مشاهدا"(،)9

فبالطمأنين رسخ وازداد يقينه.

( )1املفردات يف غريب القرآن ،للألصفهاين (ص.)034 :
( )3اتج العروس ،للزبيدي.)908/90( ،
( )9مدارج السالكني ،البن القيم.)463/1( ،
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ب -الرضا:
الدنيا ،ومستراح العارفينَ ،فإنه طي
يقول ابن القيم" :والرضا :جن ّ
المَقادير الت

ه

عين اختيار هللا له ،وطمأنينتها إلى أحكامه الديني  ،وهذا هو الرضا باهلل ربا،

وباإلسا دينا ،وبمحمد رسولا ،وما ذا
ِب َحس

النف

بما يجر عليه من

طعم اإليمان من لم يحصل َله ذلك ،وهذا الرضا هو

ان ِب ِه أرضى،
ان بذلك أعرف َك َ
معرَفته بعدل هللا ،وحكمته ،ورحمته ،وحسن اختيارهَ ،فكلما َك َ

فقضاء الر سبحانه ف

البت ََ ،كما َقال  ،ف

عبده دائر بين العدل والمصلح َ ،والحكم والرحم  ،ل يخرج عن ذلك

الدعاء المشهور(( :اللهم إن

عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيت

بيدك

ماض ِف حكمك عدل ِف قضاتك))(.)3(")1
كما وإن "الواج

َعَلى العبد أَن يرضى بالقضاء الذ

بقضائه يجوز للعبد أو يج

أمر بالرضا به؛ إذ لي

كل ما هو

عليه الرضا به ،كالمعاص  ،وفنون محن المسلمين"(.)9

ت -التوك .
والتوكل من أعظم ثمار المعرف اليقيني  ،قال تعالى{ :ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ}

[سورة األح از  ،]3 :فكلما ازداد العبد معرف يقيني كلما ارتقى ف

فيتوكل ،ثم يستسلم ،ثم يفوض ،وقد جاء ف

دعاء النب

 عن أعظم درجا

درجا

التوكل(( :ا َّلل ُه َّم

ِ
َم ِر ِإَل ْي َك  ،)4())...فتفويض األمور هلل من أعلى درجا
َسَل ْم ُت َنْفس ِإَل ْي َكَ ،وَف َّو ْ
ض ُت أ ْ
أْ
ومن ثم ار

التوكل،

المعرف اليقيني  ،قال تعالى{ :ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

التوكل،

ﲀ}

[سورة غافر.]44 :

( )1مسند أمحد ،عن عبد هللا بن مسعود ،برقم ( ) 346/6( ،)9813وقال :االلباين صحيح ،انظر :التعليقات احلسان
على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه ،لأللباين.)338/3( ،
( )3الفوائد ،البن القيم( ،ص.)39 :
( )9انظر :الرسالة القشريية ،للقشريي.)943/3( ،
( )4صحيح البخاري ،ابب :إذا ابت طاهرا وفضله ،برقم ( ،)67/7( ،)6911وصحيح مسلم ،ابب :ما يقول عند
النوم وأخذ املضجع ،برقم (.)3573/4( ،)3815
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وكذلك من التوكل :الستعان والثق باهلل تعالى ،فالتوكل يلتئم من أصلينِ :م َن الثَق
َوالعتماد ،قال تعالى{ :ﱒ ﱓ ﱔ
هما :التوكل والعبادة ،قال

ﱕ}

[سورة الفاتح  ،]5 :فهذان األصان

تعالى{ :ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ}

 ،]٧٧ومن ازداد يقينه ازداد

ثقته باهلل" ،يا ابن َآد ِإن من ضع

[سورة هود:

ِيقينك أن تكون بما ف يدك

ّللا .)1("
أوثق منك بما ف يد ّ
َ
سادسا :تهون على العبد مصائب الدنيا:
قال تعالى{ :ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟ}

[سورة التغابنَ ،]11 :قال ابن مسعود :هو :العبد تصيبه المصيب َ ،فيعلم

أنها من هللا ،فيرضى ويسلمَ ،فلهذا لم يحصل َله هداي القل

والرضا والتسليم إل بيقينه"(.)3

ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يكَ ،و ِم ْن
ول َب ْيَنَنا َوَب ْي َن َم َعاص َ
ويشهد لهذا دعاء النب (( :الل ُه َّم ا ْقس ْم َلَنا م ْن َخ ْشَيت َك َما َي ُح ُ
ين ما تُه ِو ُن ِب ِه عَليَنا م ِ
طاعِتك ما تُبِّل ُغَنا ِب ِه جَّنتَك ،و ِمن ِ
ص َيبا ِ ُّ
الد ْنَيا))( ،)9فمن أيقن أنه ف
َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ
اليق ِ َ َ ّ
َْ ُ
دار ابتاء وامتحان هانت عليه الدنيا بما فيها ،ومن أيقن أن المنع والعطاء ابتاء على حد سواء،
استشعر األجر على المصائ  ،وهذا من برك المعرف اليقيني وثمرتها" ،فإن اْلقل
أمامه من كرام هللا ،وما أعد ألوليائه ،بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجا
زال اْلحجا

أر

عيانا ،زالت عنه الوحش اّلت
ذلك
ا

ِإذا استيقن ما

الدنيا ،ويعلم أنه إذا

يجدها المتخلفون؛ وألن له ما استوعره
َ

المترفون"(.)4

( )1اليقني ،البن أيب الدنيا( ،ص.)48 :
( )3مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،البن القيم (.)143/ 1
( )9سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،برقم( ،)037/0( ،)9053وقال :حديث حسن غريب ،وقال األلباين :حديث
حسن ،انظر :صحيح اجلامع الصغري وزايداته ،لأللباين.)383/1( ،
( )4مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،البن القيم.)143/1( ،
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فعند مصائ

الدنيا البشر صنفان :من حاله السخط والجزع ،وهو المفل

ربه على ما أصابه ،واستشعر األجر والثوا  ،ولسان حاله يقول" :لول مصائ

يقينه ،ومن حمد
الدنيا وردنا اآلخرة

مفالي "( ،)1ومن أنار هللا بصيرته بنور اليقين سلك طريقه ف هذه الدنيا بعقيدة ارسخ  ،ومعرف
يقيني صحيح  ،بها يستطيع مواجه مصائ

الدنيا ،بإيمان ورضا وتسليم.

سابعا :الصبر والشكر:
أ -الصبر.
"الص ْبر :حب
َّ

َّ
النف

على جزع كامن َعن الشكو "(.)3

لع ْبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له ،ويتنعم
إن الصبر من ثمار اليقين" ،ول ُيمكن ل َ
به ،ويغتذ به ،وهو ِ
اليقين"(.)9
وللصبر ثاث درجا  ،وه :
"الدرجة األولى :الصبر عن المعصي  ،بمطالع الوعيد إبَقاء على ِ
اإليمان ،وحذ ار من

المعصي حياء.
الجزاء ،وأحسن منها :الصبر عن
َ
َّ
اع  ،بالمحافظ
والدرجة الثانية :الصبر على الط َ
وبتحسينها علما.

عليها دواما ،وبرعايتها إخاصا،

والدرجة َّ
باء ،بماحظ حسن الجزاء ،وانتظار روح اْلفرج ،وتهوين
الثالِثةَّ :
الص ْبر ِف اْل َ
البلي بعد أياد المنن ،وتذكر سوال النعم"(.)4
وقد قسموا الصبر إلى نوعين" :اختيار  ،واضطرار  ،والختيار أكمل من الضطرار  ،فإن
الضطرار يشترك فيه الناس ،ويتأتى ممن ل يتأتى منه الصبر الختيار "(.)0

( )1صفة الصفوة ،أليب الفرج.)301/3( ،
( )3منازل السائرين ،للهروي( ،ص.)43:
( )9االستقامة ،البن تيمية (.)361/3
( )4منازل السائرين ،للهروي( ،ص.)05:
( )0عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ،البن القيم( ،ص.)96 :
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حصول المعرف اليقيني  ،كما ه

أ  :أن الصبر الختيار هو :من أسبا

التوب  ،وقد

وضحوا ذلك ببيان األمور الت يكون فيها صبر الختيار ،وصبر الضطرار ،وه  :صبر على
المأمور ،وصبر عن المحظور ،وصبر على المقدور.
أما الصبر على المأمور والمحظور فهو :الصبر الختيار  ،وأما الصبر على المقدور ،أ :
أقدار هللا المكتوب  ،فهو :اضطرار (.)1
وللصبر ثاث مقاما
الصبر حس

ه  :التصبر ،والصبر ،والصطبار ،وكذلك النف

ارتقائها ف المعرف اليقيني  ،فالتصبر والصبر من أسبا

تتدرج ف مقاما

حصول المعرف اليقيني ،

أما الصطبار فهو ثمرتها.
"فاألول :التصبر ،وهو :تحمل مشق  ،وتجرع غص  ،والثبا

على ما يجر من الحكم ،وهذا

هو التصبر هلل ،وهو :صبر العوا .
عن المبتلى بعض الثقل ،وتسهل عليه صعوب

والثاني :الصبر ،وهو :نوع فيه سهول  ،تخف
المراد ،وهو الصبر هلل.

والثال  :االصطبار ،وهو :التلذذ بالبلو  ،والستبشار باختيار المولى"(.)3
ب -الشكر.
" ُّ
ّللا على لِسان
الشكر هو :عرفان اإلحسان"( ،)9وقد عرفه ابن القيم بأنه" :ظهور أثر نعم َّ
عبده :ثناء واعترافا ،وعَلى َقلبه :شهودا ومحب  ،وعَلى جو ِ
ارحه :انقيادا َوطاع ا"(.)4
وهذا يوضح أنواع الشكر ،وه  :شكر باللسان ،وشكر بالقل  ،وشكر بالجوارح.
والشكر َعَلى ثاث درجا :

( )1عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ،البن القيم( ،ص.)96 :
( )3طريق اهلجرتني وابب السعادتني ،البن القيم (ص.)360
( )9كتاب العني ،للفراهيدي.)333/0( ،
( )4مدارج السالكني ،البن القيم.)394/3( ،
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"الدرجة األُولى :الشكر على المحا  ،وهذا شكر يشترك فيه جميع الخلق ،مسلم وكافر.
الدرجة الثانية :الشكر ِف
أصع

المكاره ،ويكون حال الشاكر راضيا غير شاك ،وهذا الشكر

من شكر المحا .
الدرجة الثالثة :أل يشهد العبد َإل المنعم ،وف

فيستحل

هذه الدرج " :يستعظم النعم من المنعم،

ِ
المنعم عن النعم َ ،فا يتسع شهوده
منه الشدة ،وهذه الدرج يستغر صاحبها بشهود

للمنعم ولغيره"(.)1
بنعمته ،وثناته عَليه
أما قواعد الشكر فهي" :خضوع الشاكر للمشكور ،وحبه َله ،و ْ
اعترافه َ
ِ
يكره"(.)3
ِبها ،وأل
يستعملها فيما ْ
ثامنا :الخشوع ،والوج :
ومن ثم ار

المعرف اليقيني على القل  :الخشوع والوجل ،والخشوع هو" :المخاف الثابت ِف

القل  ،فيكون الخاشع هو :الحذر الذ ل ينبسط ف األمور خوفا من اإلثم"(.)9
وقيل" :ما أيقن عبد بالجن والنار حق ِ
يقينهما ِإل خشع ووجل ،وذل واستَقا  ،واقتصر حتى
يأْتيه المو "(.)4
وللقل

خشوع ،وللجوارح خشوع ،فخشوع القل  :الرهب والخوف من هللا ،وخشوع الجوارح:

الوقار والسكين والنكسار هلل وحده ،ومنبع هذا الخشوع :استشعار عظم هللا ،واستحضار ذل النف
وحقارتها.
وللخشوع ثاث درجا  ،وه :
ِ
َم ِر ،والستسا لْلحكم ،والتضاع لنظر الحق.
الدرجة األولى :التذلل ل ْأل ْ
( )1منازل السائرين ،للهروي( ،ص.)04 – 09:
( )3مدارج السالكني ،البن القيم.)394/3( ،
( )9مفاتيح الغيب ،للرازي.)179/33( ،
( )4اليقني ،البن أيب الدنيا( ،ص.)97 :
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والدرجة َّ
الث ِانية :ترق آ َفا َّ
النف َ ،واْل َع َمل ،ورتي فضل كل ِذ فضل َعَل ْيك.
والدرجة َّ
الثالِثة :حفظ اْل ُح ْرَم ِع ْند المكاشف  ،وتصفي اْل َوْقت من مراياة اْلخلقَ ،وتَ ْج ِريد رتي
اْلفضل(.)1
تاسعا :الزهد واالبتعاد عن الشهوات:
وقد عرفوا الزهد المشروع بأنه" :ترك كل ش ء ل ينفع ف الدار اآلخرة ،وثق القل
هللا"( ،)3قال تعالى{ :ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲒ ﲓ ﲔ

بما عند

ﲕ}

[سورة

الشفَق
التفرغ لعبادته ،خير َلكم من اشتغالكم بهم ،والجمع َلهم ،و َ
التغابن ،]15 :أ " :اإلقبال عليه ،و َ
المفرط عَل ِ
يهم"( ،)9وقد ورد عن النب
َسِبيل))(.)4

 أنه قالُ (( :ك ْن ِف

ُّ
الد ْنَيا َكأََّن َك َغ ِري

أ َْو َعاِب ُر

وحين ينظر العبد إلى الدنيا بمنظار اآلخرة المتيقن بحدوثها ،ستبدو له الدنيا ل تسو شيئا،
وإنما ه مجرد لع
َوقال

 ،قال تعالى{ :ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ}

تعالى{ :ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ}

{ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ * ﱟ ﱠ ﱡ }

[سورة النحل،]١6 :

[سورة النساء ،]77 :وقال تعالى:

[سورة األعلى ،]17-16 :وحين بيتعد العبد

عن الشهوا  ،متقيا الوقوع فيها ،باغيا ما عند هللا ،سيسيطر على شهواته" :إن أحببت أن تعلم علم
ِ
اليقين ،فاجعل بينك وبين شهوا

الدنيا حائطا من حديد"(.)0

عاشرا :كمال األعمال والعبادات والمعامالت:
ومن ثمار المعرف اليقيني  :نشاط القل
مستشع ار نظر هللا إليه" ،فإذا باشر القل

والجوارح للقيا بما أمر هللا تعالى به بإحسان،

اليقين امت َ
نه كل ري
أل نو ار ،وانتفى َع ُ

( )1منازل السائرين ،للهروي( ،ص.)33 – 37:
( )3جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)641/ 15( ،
( )9تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)161/0( ،
( )4صحيح البخاري ،ابب :قول النيب ( :كن يف الدنيا 73/7( ،)...رقم .)6416
( )0اليقني ،البن أيب الدنيا( ،ص.)05 :
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َوشك ،وعوف من

فحِب عن بين .
أمراضه القاتل  ،وامتأل شك ار هلل ،وذك ار َله ،ومحب وخوفاُ ،
واليقين والمحب هما ركنا اإليمان ،وعليهما ينبن  ،وب ِِهما قوامه ،وهما يمدان سائر األعمال
القلبي والبدني  ،وعنهما تصدر ،وبضعفهما يكون ضع

األعمال ،وبقوتهما قوتها"(.)1

الحادي عشر :إقامة حكم هللا:
قال

تعالى{ :ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ}

[سورة

المائدة ،]5٠ :وجاء ف تفسيرهم لآلي " :ومن أَعدل من هللا ف حكمه لمن عقل عن هللاِ شرع  ،وآمن
به ،وأيقن وعلم أنه تعالى أَحكم الحاكمين ،وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ،فإنه تعالى هو العالم بكل
ش ء ،القادر على كل ش ء ،العادل ف كل ش ء"(.)3
ومعلو أن المخصوص بهذا الخطا

هم أهل اليقين؛ لقوله تعالى{ :ﳖ ﳗ}،

"فإنهم

هم الذين يعرفون أنه ل أحد أعدل من هللا حكما ،ول أحسن منه بيانا"(.)9
الثاني عشر :اإلمامة في الدين:

قال تعالى{ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ}
[سورة السجدة.]24 :
فأخبر تعالى أَنه جعلهم أَئم  ،يأتم ِب ِه ْم من بعدهم؛ لصبرهم َويقينهم ،إ ْذ
قال ابن القيمَ " :
ّللاِ تعالى ل يتم له أمره إل ِ
بيقينه للحق
بالصبر واليقين تنال اإلمام ِف الدين ،فإن الداع إلى َّ
الذ يدعو إليه ،وبصيرته ِبه ،وصبره على تنفيذ الدعوة إَلى هللا"(.)4
وقال أيضا" :وجمع بينهما أيضا فى قوله{ :ﱍ ﱎ ﱏ

( )1مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،ابن القيم.)104/1( ،
( )3تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)191/9( ،
( )9مفاتيح الغيب ،للرازي.)980/13( ،
( )4إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن القيم.)159/4( ،
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ﱐ}

[سورة

العصر ،]3 :فتواصوا بالحق الذ يدفع الشبها  ،وبالصبر الذ يك

عن الشهوا "(.)1

الثال عشر :الهدى والفالح:

قال تعالى{ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ}

[سورة البقرة ،]5 :وجاء

متي ِقنين باآلخرة ،ومعلو ّأنه ل يمدح المرء
ف تفسير هذه الي " :أن ّ
ّللا تعالى مدحهم على كونهم َ
بأن يتيقن وجود اآلخرة فقط ،بل ل يستحق المدح إل إذا تيقن وجود اآلخرة مع ما فيها من الحسا
والسؤال وإدخال المؤمنين الجن  ،والكافرين النار"( ،)3ولن يكون يقين باآلخرة والسؤال والحسا

دون

عمل ،فهم يعملون لما تيقنوا به من أمر اآلخرة استعدادا لها.
و"كما ثبت لهم الختصاص بالهد

َثبت َلهم الختصاص بالفاح أيضا ،فقد تميزوا عن

غيرهم بهذين الختصاصين"( ،)9واستحقوا الفاح ف الدنيا وف اآلخرة الت تيقنوا بها وعملوا لها.
وأخي ار :لقد ذكر

هنا معظم الثمار المتفق عليها عند أهل السن  ،وأهل التصوف ،وبق

عرض الثمار الت تفرد بها أهل التصوف ،وسأذكرها ف المطل

( )1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،البن القيم.)168/3( ،
( )3مفاتيح الغيب ،للرازي.)387/3( ،
( )9املصدر السابق.)387/3( ،
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اآلت .

الـمطلب الثاني :مثار الـمـعرفة اليقينية التي تفرد بها أهل
التصوف.
أما ثمار المعرف اليقيني عند أهل التصوف الت تفردوا بها ،فه :
األحوال:
والحال هو" :ما يحل بالقلو  ،أو تحل به القلو من صفاء األذكار"(.)1
وعرف القشير الحال بقوله" :الحال :معنى يرد على القل

من غير تعمد منهم ،ول اجتا ،

لهم ،من طر  ،أو حزن ،أو بسط ،أو قبض ،أو شو  ،أو انزعاج ،أو هيب  ،أو

ول اكتسا

احتياج ،فاألحوال مواه  ،والمقاما
ببذل المجهود ،وصاح
واألحوال وجدانيا

مكاس  ،واألحوال تأت من غير الوجود ،والمقاما

المقا ممكن ِف مقامه ،وصاح

تحصل

الحال متر عن حاله"(.)3
رباني  ،وهبا

تط أر على القل  ،كالبر  ،إذ إنها نفحا

سماوي  ،تهجم

على القل  ،فتولد شعور وجدان  ،كالمحب والشو والمراقب  ،وهذه األحوال كثيرة ل حصر لها؛
رباني .

ألنها هبا

وير أهل التصوف أن األحوال من ثمار اليقين؛ إذ إنها ناتج عن الرياض  ،والمقاما ،
والخلوة.

والمجاهدا
واختل
والعبادا
األحوال ف

أهل التصوف بين المقاما

واألحوال" ،ولي

والرياضا  ،كالمقاما "( ،)9فمنهم من أدخل المقاما

الحال من طريق المجاهدا
ف

األحوال ،ومنهم من أدخل

المقاما  ،والختاف صحيح؛ ألن هناك تداخل كبير بينهما ،إل أن هناك ضابط

للتفريق بينهما" :فالحال سم حال لتحوله ،والمقا مقاما لثبوته واستق ارره"(.)4

( )1اللمع ،للطوسي( ،ص.)43 :
( )3الرسالة القشريية.)104/1( ،
( )9اللمع ،للطوسي( ،ص.)43 :
( )4عوارف املعارف ،للسهروردي.)364/3( ،

048

أنواع األحوال:
أوال :المحبة:
و" ِه  :تعظيم محل األسرارَ ،وقيل :ميل القل

ِإلى هللا ،وإلى ما هلل من غير تكل .

طاع فيما أمر ،والنتهاء عما زجر ،والرضا بما حكم وقرر"( ،)1قال تعالى{ :ﲔ
وقيل :ال ّ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ} [سورة المائدة.]54 :
والمحب ه  :أول األحوال عند الصوفي  ،ول يصل المريد لحال المحب إل بعد معرف وإدراك
للمحبو .
ظاهر وباطنا :ظاهرها :إتباع رضا المحبو  ،وباطنها :أن
ا
وير أهل التصوف أن للمحب
يكون مفتونا بالحبي

عن كل ش ء ،ول يبقى فيه لغيرة ول لنفسه(.)3
بين الهم واألن

وقيل" :المحب تعلق القل

ف

البذل والمنع على اإل ْفراد ،والمحب أول

أَودي الفناء ،والعقب اّلت ينحدر منها على منازل المحو"(.)9
والمحب هب رباني يتولد عنها الشو  ،وكاهما ليسا من كس

العبد.

والمحب لديهم على ثالث درجات:
األولى :تأت وتتولد بسب

نظرة إيماني يقيني إلى ما خص هلل به من نعم ،وعناي رباني .

الثانية :تتولد من نظر القل

إلى غناء هللا ،وجاله ،وعظمته ،وقدرته.

والثالثة :تتولد من معرفتهم بقديم ح

هللا ،فه محب با سب

( )1معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،جلالل الدين السيوطي( ،ص.)313 :
( )3عوارف املعارف ،للسهروردي.)951/3( ،
( )9منازل السائرين ،للهروي.)77/1( ،
( )4انظر :اللمع ،للطوسي( ،ص.)07 :
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ول عل (.)4

وقيل" :إن محب العام بامتثال األوامر ،ومحب الخاص ه  :محب الذا
الروح ،وه الت يختلجها السك ار  ،فإن كانت محب با سك ار

عن مطالع

فليست محب حقيقي  ،ويج

أن

يذل لمحبوبه ،ولمحبو محبوبه"(.)1

يلحق بهذه المحب الذل؛ ألن المح
ثانيا :المراقبة:

وه " :علم العبد باطاع الر  ،واستدامته لهذا العلم.
وقيل :مراعاة السر لماحظته الحق مع كل لحظ ولفظ .
وقيل :خلوص السر والعاني هلل"(.)3
والمراقب مأخوذة من قوله

تعالى{ :ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ}

[سورة األح از :

 ،]52وقوله تعالى{ :ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ} [سورة .]1٧ :
والمعرف ه من يثمر المراقب  ،وهذه المراقب تثمر أعمالا على القل  ،وأعمالا على الجوارح،
فخاصتها :مراقب الرقي

ف الخط ار

والسكنا

والحركا  ،ول يكون حال المراقب إل لمن وصل

إلى اليقيني  ،وه على ثالث أحوال:
األولى :مراقب السرائر بأن المولى مطلع على الضمائر.
والثاني :مراقب الحق بالحق ،ومتابع النب  ف أفعاله وأخاقه وآدابه.
والثال  :مراقب هللا تعالى ،ومسائلته بالرعاي  ،فهم خاص هللا ،ل يكلهم إلى نفوسهم ،ول إلى
أحد"(.)9
ثالثا :القرب:
قال

تعالى{ :ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ}

[سورة البقرة ،]1٧6 :وقال تعالى{ :ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ} [سورة .]16 :

( )1انظر :عوارف املعارف ،للسهروردي.)338/3( ،
( )3معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،جلالل الدين السيوطي( ،ص.)311 :
( )9انظر :اللمع ،للطوسي( ،ص.)00 :
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وحال القر ه  :حال ترد على القلو  ،ناتج عن ذكر وخلوة ورياض  ،ول يكون قر هللا
من عبادة إل بحس

قربهم منه( ،)1فف

حديث النب

س ِ
اجد))(.)3
َ

(( :أَ ْقر ما يكون اْلعبد ِمن رب ِ
ِهَ ،و ُه َو
َ ُ َ َ ُ ُ َ ُْ ْ َّ

وقد جاء ف شرحهم لحال القر قولهم" :ولكنه مشعر بمحو ،ومؤذن بسكر ،يكون لمن غابت
نفسه ف نور روحه لغلب سكره وقوة محوه ،فإذا صحا وأفا تتخلص الروح من النف
الروح ،ويعود كل من العبد إلى محله ومقامه ،فيقول :يا هلل! ويا ر ! بلسان النف

والنف

من

المطمئن العائدة

إلى مقا حاجتها ومحل عبوديتها"(.)9
رابعا :األنس:
وهو" :معنى يعرض لستشعار لط

المشاب .

وقيل :ارتفاع الحشم مع وجود الهيب .
وقيل :أَن يأن

باألذكار ،فيغي

َوقيل :انبساط المح
فاألن

عنه رتي األغيار.

ِإَلى المحبو "(.)4

يعن  :النبساط.

وقيل" :ل يكون األن

باهلل إل ومعه التعظيم؛ ألن كل من استأنست به سقط عن قلبك

تعظيمه ،إل هللا ،فإنك ل تتزايد به أنسا إل ازدد
واألن

منه هيب وتعظيما"(.)0

يكون بطاع هللا سبحانه ،وذكره ،وتاوة كامه ،وكلما اقتر العبد من ربه كلما ازداد

أنسا.
( )1انظر :اللمع ،السراج الطوسي( ،ص.)08 :
( )3صحيح مسلم ،ابب ما يقال يف الركوع والسجود ،برقم(.)905/1( ،)473
( )9عوارف املعارف ،السهروردي.)956/3( ،
( )4معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،جلالل الدين السيوطي( ،ص.)311 :
( )0عوارف املعارف ،السهروردي.)954/3( ،
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واألن

يعن " :العتماد عليه ،والسكون إليه ،والستعان به"(.)1

ولألنس مراتب هي(:)2
األولى :األن

بالذكر ،والستيحاش من الغفل  ،واألن

الثان  :األن

باهلل ،والستيحاش مما سواه من العوارض والخواطر المشغل .

الثالث :الذها

عن رتي األن

بالطاع  ،والستيحاش من الذن .

بوجود الهيب  ،والقر والتعظيم مع األن .

خامسا :الخوف:
قيل الخوف هو" :أن يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من عدوه.
وقيل :أل يخاف غير هللا"(.)9
وغلب الخوف تكون بحس

اليقين ،وتمكنه ،واستق ارره ف القل .

والخوف مقرون باإليمان ،قال تعالى{ :ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ}،

[آل عمران ،]175 :والخوف لديهم خوف العام مما عرفوا من سطوة

معبودهم ،وخوف األواسط من القطيع  ،واعتراض الكدرة ف صفاء المعرف  ،وخوف الخصوص ل
يخافون غير هللا(.)4
سادسا :الرجا :

قال تعالى{ :ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ}
العنكبو .]5 :
والرجاء" :ارتياح القل

برتي كر المرجو.

( )1اللمع ،للطوسي( ،ص.)64 :
( )3املصدر السابق( ،ص.)60 :
( )9معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،جلالل الدين السيوطي( ،ص.)318 :
( )4اللمع ،للطوسي( ،ص.)61 :
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[سورة

وقيل :رتي الجال بعين الجمال.
وقيل :قر القل

من ماطف الر "(.)1

وقيل :الرجاء" :أن ترجوه أل يقطع بك دونه"(.)3
وجاء أن الخوف والرجاء جناحان للعمل.
والرجا لديهم على ثالثة أقسام :رجاء ف هللا ،ورجاء ف سع رحم هللا ،ورجاء ف ثوا
هللا ،أما الرجاء ف هللا فهو األكمل ،فا يرجو من هللا شيئا سو هللا ،وأما الرجاء ف رحم وثوا
هللا فهو رجاء من رغ

ف العطايا والمنن(.)9

سابعا :الشوق:
"الشو  :هبو

القل

إنما يكون إلى غائ  ،ومذه

طائف عل الشو عظيم  ،فإن الشو
هذه ال ّ

إلى غائ  ،وف مذه

طائف إنما َقا على المشاهدة؛ ولهذه العّل لم ينطق القرآن
هذه ال ّ

باسمه"( ،)4وهو :ثمرة المحب  ،وسب

للمسارع لألعمال.

و"الشو نار هللا تعالى أشعلها ف قلو أوليائه ،حتى يحر بها ما ف قلوبهم من الخواطر،
واإلرادا  ،والعوارض"(.)0
وقد ذه

علماء التصوف إلى أن الشو هو :استبطاء المو ؛ إذ يكون العبد مشتاقا لربه،

راجيا لقائه ،والنظر إليه ،إل أن السهرورد
المحبين إلى رت

مغاير بقوله" :وعند أن الشو الكائن ف
ا
وضع رأيا

يتوقعونها ف الدنيا غير الشو الذ

يتوقعونه بعد المو  ،وهللا يكاش

( )1معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،جلالل الدين السيوطي( ،ص.)318 :
( )3اللمع ،للطوسي( ،ص.)63 :
( )9املصدر السابق( ،ص)63 :
( )4منازل السائرين ،للهروي( ،ص.)31 :
( )0اللمع ،للطوسي( ،ص.)64 :
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أهل وده

بعطايا يجدونها علما ،ويطلبونها ذوقا ،فكذلك شوقهم ليصير العلم ذوقا ،ولي

من ضرورة الشو

استبطاء المو "(.)1
ثامنا :الطمأنينة:
قال

تعالى{ :ﱜ ﱝ ﱞ}

[سورة الفجر ،]27 :وقال تعالى{ :ﳖ ﳗ

ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ} [سورة الرعد.]2٧ :
والطمأنين ه " :سكين استقر بقوة اليقين المفيد لألمن والستسا للطاع "(.)3
وقيل" :ه  :حال رفيع ،وه

لعبد رجح عقله ،وقو إيمانه ،ورسخ علمه ،وصفاء ذكره،

وثبتت حقيقته"(.)9
والطمأنينة لديهم على ثالثة ضروب:
طمأنينة العامة :لذكرهم وحظهم منه إجاب دعواتهم باتساع أرزاقهم ودفع اآلفا .
طمأنينة الخصوص :وه ممزوج برتي طاعاتهم.
طمأنينة خصوص الخصوص :وتفهم من قول الطوس (" :)4علموا أن سرائرهم ل تقدر أن
تطمئن إليه ،ول تسكن معه هيب وتعظيما؛ ألنه لي

غاي تدرك ،ولي

كمثله ش ء ،فمن كان

األشياء ف سره كذلك فإلى ماذا يطمئن أو يسكن قلبه"(.)0

( )1عوارف املعارف ،السهروردي.)959– 953/3( ،
( )3اصطالحات الصوفية ،للكاشاين( ،ص.)953 :
( )9اللمع ،للطوسي( ،ص)68 :
السّراج الطوسي ،وكان أبـو نصر من أوالد الـزّهاد ،وكان
( )4هو :عبـد هللا بن عـلي بن مـحمـد بن يـحيـى ،أبو نص ـر ّ
الـمنظور إليه يف انحـيت ـه يف الـ ُفتُـ هوة ولسـان القـوم ،مع االستـظـهار بعِلرم الشريعـة ،مصنـف كتاب اللمـع ،تـويف سنـة:
(987هـ) ،انظر :الوايف ابلوفيات ،للصفدي ،)173/14( ،واتريخ اإلسالم ،ووفيات املشاهري واألعالم ،للذهيب،
(.)403/7
( )0اللمع ،للطوسي( ،ص)67 :
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تاسعا :المشاهدة:
قال تعالى{ :ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ} [سورة .]37 :
والمشاهدة( )1ه " :وجود الحق من غير بقاء تهم "(.)3
وقيل" :ه  :سقوط الحجا

بتا ،و ِه َ :فو المكاشف ؛ ألن المكاشف ولي النعت ،وفيه ش ء

من بقاء الرسم ،والمشاهدة ولي العين والذا "(.)9
وقيل" :المشاهدة تطلق على رتي األشياء بدلئل التوحيد ،وتطلق بإزائه على رتي الحق
باألشياء ،وذلك هو الوجه الذ له تعالى بحس

ظاهريته ف كل ش ء ،المشاهدا  :ه ما يحكم

فيه بالح  ،سواء كان من الحواس الظاهرة أو الباطن "(.)4
مراح المشاهدة:
"المحاضرة ،ثم المكاشف  ،ثم المشاهدة ،فالمحاضرة :حضور القل  ،ثم بعده المكاشف  ،وهو:
حضوره بنعت البيان ،ثُم المشاهدة ،وه  :حضور الحق من َغ ْير بقاء تهم "(.)0
َ
ويوضح الغزال ذلك بقوله" :المعرف الحاصل ف الدنيا بعينها ه الت تستكمل فتبلغ كمال
الكش

والوضوح وتنقل

مشاهدة ،ول يكون بين المشاهدة ف اآلخرة والمعلو ف الدنيا اختاف إل

( )1يقصد ابملكاشفة واملشاهدة" :قوة اليقني ،وم ِزيد العِل ِم ،وارت َفاع احلجب املانعة من ذَلكَ ،ال نفس معاينة احلقيقة ،فَإ َن
وإمنا َكانت الرمشاهدة عِنده فَوق الرم َكاش َفة ملا ذَكره
الرم َكاش َفةَ لو كانت هي معاينةُ ر
ُخرىّ ،
احلقي َقة ،ملا َكان فَوقَها مرتبَةٌ أ َ
ِ
الرس ِم ،والرمشاهدة َواليةُ العني وال ّذات.
من قَوله؛ ألَ َن الرم َكاش َفةَ َواليةُ النعت ،وفيه شيء من بقااي َ
يُِريد :أَ َن املكاش َف َة تتعلّق ِابلص َفات اإلهلِية ،فَ ِواليتها واليةُ النعوت واألَوصاف؛ أَي :سلطَاهنا وما يتعلّق به ،هو النعوت
اجلامعة للنعوت والص َفات ،فَل َذلك َكانت فَوقَها ،وأكمل
والص َفات وسلطَان املشاهدة وما يتعلّق به ،هو نفس ال ّذات ر
منها" انظر :مدارج السالكني ،البن القيم.)313/9( ،
( )3معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،جلالل الدين السيوطي( ،ص.)319 :
( )9منازل السائرين ،للهروي( ،ص.)110 :
( )4كتاب التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)310
( )0الرسالة القشريية.)147/1( ،

055

من حيث زيادة الكش

والوضوح ،كما ضربناه من المثال ف استكمال الخيال بالرتي "(.)1

عاشرا :الذوق:
"والذو ف معرف هللا :عبارة عن نور عرفان يقذفه الحق بتجليه ف قلو
به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتا

أوليائه ،يفرقون

أو غيره"(.)3

"وقي  :الذوق على ثالث درجات:
الدرجة األولى :ذو التصديق طعم العدة ،فا يعقله ظن ول يقطعه أمل ،ول تعوقه ِ
أمني .
تفرق .

والدرجة الثانية :ذو اإلرادة طعم األن  ،فا يعلق ِبه شاغل ،ول يفتنه عارض ،ول تكدره

والدرجة الثالثة :ذو النقطاع طعم التصال ،وذو
طعم العيان"(.)9

الهم طعم الجمع ،وذو المسامرة

الحادي عشر :البرق:
"البر  :أول ما يبدو للعبد من اللوامع النوري  ،فيدعوه إلى الدخول ف
الر  ،للسيَّر ف هللا"(.)4

حضرة القر من

طريق ،والفر بينه وبين الوجد:
وقيل" :البر باكورة تلمع للعبد ،فتدعوه إلى الدخول ف هذا ال ّ
أن الوجد يقع بعد الدخول فيه ،فالوجد زاد والبر ِإذن"(.)0
الثاني عشر :القلق(:)6
"القلق تحريك الشو بإسقاط الصبر.

( )1إحياء علوم الدين ،للغزايل.)919/4( ،
( )3كتاب التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)158
( )9منازل السائرين ،اللهروي( ،ص.)33 :
( )4كتاب التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)46 :
( )0منازل السائرين ،للهروي( ،ص.)37 :
( )6القلق هو :جترد الشوق عن الصرب ،انظر :مدارج السالكني ،البن القيم.)65/9( ،
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وهو على ثالث درجات:
الدرجة األولى :قلق يضيق الخلق ،ويبغض الخلق ،ويلذ المو .
والدرجة ال ّث ِانية :قلق يغال

العقل ،ويخل السمع ،ويصاول َّ
الطا َق .

والدرجة ال ّثالثة :قلق ل يرحم أبدا ،ول يقبل أمدا ،ول يبق أحدا"(.)1
الثال عشر :العطش:
"العطش كناي عن غلب ولوع بمأمول.
وهو على ثالث درجات:
الدرجة األولى :عطش المريد إلى شاهد يرويه ،أو ِإشارة تشفيه ،أو عطف تؤويه.
والدرجة ال ّثانية :عطش السالك ِإلى أجل يطويه ،ويو يريه ما ِ
يغنيه ،ومنزل يستريح فيه.
َ
والدرجة ال ّثالثة :عطش المح

إلى خلوة ما دونها سحا

عل  ،ول يغطيها حجا

تفرَق  ،ول

يعرج دونها على انتظار"(.)3
الرابع عشر :الوجد:
وهو" :جاذ

القل

من فزع أو غم ،أو رتي معنى من أحوال اآلخرة ،أو كش

تعالى وبين العبد.
وقيل :له

ينشر ف األَسرار ،تضطر الجوارح طربا أو حزنا عند ذلك الوارد.

وقيل :هو :شا ار

الحق بالترق إلى مقا مشاهداته"(.)9

وقيل" :الوجد :ما يصادف القل

ويرد عليه با تكل

وتصنع.

( )1منازل السائرين ،للهروي( ،ص.)39 :
( )3املصدر السابق( ،ص.)34 :
( )9معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،جلالل الدين السيوطي( ،ص.)311 :
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حاله بين هللا

وقيل :هو برو تلمع ،ثم تخمد سريعا"(.)1
وقيل" :الوجد :له

يتأجج من شهود عارض مقلق.

وهو على ثالث درجات:
الدرجة األولى :وجد عارض ،يستفيق له شاهد السمع ،أو شاهد البصر ،أو شاهد الفكر،
أبقى على صاحبه أث ار أو لم يبق.
والدرجة ال ّثانية :وجد يستفيق له الروح ،بلمع نور أزل  ،أو سماع نداء أول  ،أَو جذ
ِ
حق ِيق  ،إن أبقى على صاحبه لِباسه و َّإل أبقى عليه نوره.
والدرجة الثّالثة :وجد يخط

العبد من يد الكونين ،ويمحص معناه من درن الحظ ،ويسلبه

من ر الماء والطينِ ،إن سلبه أنساه اسمه ،وإن لم يسلبه أعاره رسمه"(.)3
الخامس عشر :الدهش:
"الدهش :بهت تأخذ العبد إ ْذ فجأة ما يغل

عقله أو صبره أو علمه.

وهو على ثالث درجات:
الدرجة األولى :دهش المريد عند وصوله الحال على علمه ،والوجد على طاقته والكش
على همته.
والدرجة الثانية :دهش السالك عند وصوله الجمع على رسمه ،والسبق على وقته ،والمشاهدة
على روحه.
والدرجة الثالثة :دهش المح
على نور العط

عند وصوله التصال على لط

وصول شو العيان على شو الخبر"(.)9

( )1كتاب التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)305 :
( )3منازل السائرين ،للهروي( ،ص.)34 :
( )9املصدر السابق( ،ص.)36 :
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العطي وصوله نور القر

ونجد أن الدهش يأت من شدة الحياء ،أو من شدة الخوف.
السادس عشر :الغيرة:
قيل :الغيرة ه " :ثوران الغض

حماي عن الحر "(.)1

وهي على ثالث درجات:
األولى :غيرة العابد على ما ضاع عليه من طاعا

وعبادا .

والدرجة الثانية :غيرة المريد على وقت فا .
والدرجة الثالثة :غيرة العارف على عين غطاها غين ،وسر غشيه رين ،ونف

علق برجاء،

أَو اْلتفت ِإَلى َعطاء"(.)3
السابع عشر :الهيمان:
"الهيمان :ذها

َعن التماسك تعجبا ،أو حيرة ،وهو :أثبت دواما ،وأملك بالنعت من الدهش.

وهو على ثالث درجات:
الدرجة األولى :هيمان ِف شيم أوائل بر اللط

عند قصد الطريق مع ماحظ العبد خس

قدره وسفال منزلته وتفاه ِقيمته.
والدرجة ال ّث ِانية :هيمان ِف تاطم أمواج التحقيق عند ظهور براهينه وتواصل عجائبه ولياح
أنواره.
والدرجة َّ
الثالثة :هيمان عند اْلوقوع ف

لقد ومعاين سلطان األَزل والغر ف
عين ا َ

الكش "(.)9

( )1معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،جلالل الدين السيوطي( ،ص.)359 :
( )3انظر :منازل السائرين ،للهروي( ،ص.)35 :
( )9املصدر السابق( ،ص.)38 :
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بحر

الثامن عشر :القبض والبسط:

قال تعالى{ :ﲾ ﲿ ﳀ}

[سورة البقرة ،]245 :ويكون لهما موسم ،وهو أوائل

المحب الخاص  ،فالقبض هو" :معنى يعرض لستشعار مكروه حاصل ِف

الوقت ،والبسط هو:

معنى يعرض لستشعار محبو حاصل ف الوقت"(.)1
وقيل" :أول القبض ،ثم البسط ،ثم ل قبض ول بسط؛ ألن القبض والبسط يقع ف الوجود،
فأما مع الفناء والبقاء فا"(.)3
والقبض يرد عندهم بمعنى :الهم ،والبسط بمعنى :اهتزاز النف  ،ونشاطها ،والنف

المطمئن

ل يساورها القبض؛ ألن القبض عقوب للنف  ،ثم إن القبض قد يكون عقوب اإلسراف ف البسط،
وذلك أن الوارد من هللا تعالى يرد على القل  ،فيمتلئ القل
النف

منه روحا وفرحا واستبشا ار ،فتستر

السمع عند ذلك ،وتأخذ نصيبها ،فإذا وصل أثر الوارد إلى النف

طغت ،وأفرطت ف البسط

حتى تشاكل البسط ،ونشط فتقابل بالقبض عقوب "(.)9
ونجد أن الرتقاء عند أهل التصوف يكون ألصحا
ويخترقون الحج  ،أما أصحا

النفوس فهم ف حجا

القلو  ،فهم من يرتقون ف األحوال،

ظلمان  ،مقيد ل يرتق .

التاسع عشر :الفنا :
قيل :الفناء هو" :سقوط األَوصاف المذموم .
وقيل :أن يفنى عنه الحظوظ فا يكون له ف

ش ء حظ ،ويسقط عنه التمييز فناء عن

األَشياء كلها ،شغا ِبمن فن ِب ِه"(.)4

( )1معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،جلالل الدين السيوطي( ،ص.)315 :
( )3عوارف املعارف ،للسهروردي.)911/3( ،
( )9املصدر السابق.)911/3( ،
( )4معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،جلالل الدين السيوطي( ،ص.)313 :
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وقيل" :الفناء :سقوط األوصاف المذموم  ،كما أن البقاء وجود األوصاف المحمودة.
والفنا فنا ان :أحدهما :ما ذكر ،وهو :بكثرة الرياض  ،والثاني :عد اإلحساس بعالم الملك
والملكو  ،وهو بالستغ ار ف عظم البار ومشاهدة الحق"(.)1
وقيل هو" :الغيب عن األشياء ،كما كان فناء موسى حين تجلى ربه للجبل.
وقيل :الفناء هو :التاش بالحق ،والبقاء هو :الحضور مع الحق"(.)3
والفنا نوعان :ظاهر وباطن.
فالظاهر هو :أن يتجلى الحق سبحانه وتعالى بطريق األفعال ،ويسل

من العبد اختياره

ا إل بالحق ،حتى أن من يذو هذه الحال ل يأكل ول يشر .
وإرادته ،فا ير لنفسه ول لغيره فع ا
والفنا الباطن :أن يكاش

تارة بالصفا  ،وتارة بمشاهدة آثار عظم الذا  ،فيستول على

باطنه أمر الحق ،حتى ل يبقى له هاج  ،ول وسواس"(.)9
العشرون :االتصال:
قيل :التصال" :مكاشف القلو  ،ومشاهدة األسرار.
وقيل :هو :وصل السر إلى مقا الذهول"(.)4
وباطن التصال أنوار اليقين ،ووضح ذلك السهرورد
مشتما على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة ،مغيبا ف
الذا

بقوله" :ومنهم من ترق لمقا الفناء،

شهودة عن وجوده ،وهذا حز من تجلى

لخواص المقربين ،وهذا المقا رتب الوصول ،وفو هذا حق اليقين ،ويكون من ذلك ف الدنيا

لخواص لمح :وهو :سريان نور المشاهدة ف

كلي العبد حتى يحظى به روح وقلبه ونفسه حتى

( )1كتاب التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)163 :
( )3عوارف املعراف ،للسهروردي.)919/3( ،
( )9املصدر السابق.)919/3( ،
( )4املصدر نفسه.)957/3( ،
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قالبه ،وهذا من أعلى رت

الوصول"(.)1

الواحد والعشرون :الجمع والتفريق:
والجمع هو" :اتصال ل يشاهد صاحبه إل حق ،فمتى شاهد غيره فما جمع ،والتفريق :شهود
لمن شاء بالمباين .
وقيل :الجمع :عين الفناء باهلل ،والتفريق :العبودي متصل بعضها بالبعض"(.)3
وقيل ف حال موسى عند الكا مع هللا تعالى" :أفن

موسى عن موسى ،فلم يكن لموسى

خبر من موسى ،ثم كلم ،فكان المكلم والمكلم هو"(.)9
ومما سبق نالحظ:
أوال :تداخل ثمار المعرف اليقيني وأسبابها عند أهل السن  ،فتارة تكون ثما ار ،وتارة تكون
أسبابا ،ول تعارض ف ذلك ،فه ف بداي إشراقها على العبد تكون أسبابا ،فإذا تمكنت من نفسه
صار ثما ار.
ثانيا :ونجد ذا

التداخل عند أهل التصوف بين الثمار (األحوال) ،وبين األسبا

(المقامات) ،وذلك للتقار الشديد بينها؛ إذ إنها ه المسب  ،وه النتاج.
ثالثا :الثمار الت ذه

إليها أهل السن والجماع يتفق معهم فيها أهل التصوف.

( )1عوارف املعراف ،للسهروردي.)953/3( ،
( )3املصدر السابق.)918–916/ 3( ،
( )9املصدر نفسه.)918/ 3( ،
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وخاص اآلثار اإليجابي واآلثار السلبي على العقيدة من ثمار المعرف اليقيني نذكرها ف
الجدول اآلت :
جدول  :11اآلثار اإليجابي واآلثار السلبي على العقيدة من ثمار المعرف اليقيني .
اآلثار السلبية

اآلثار اإليجابية
 تعميق التوحيد الحق ف النفوس.
 اختصاص هللا سبحانه بالطل

 الفهككم الخككاطئ لمعنككى األح كوال عنككد أهككل
التصوف.

والسؤال.

 س كككون النف ككوس ورض ككاها ب ككأن ال ككرز م ككن  تفسك ك ك ك ككير عبك ك ك ك ككا ار ومصك ك ك ك ككطلحا
هللا تعالى ،وبيده.

التصك ككوف وتأويلهك ككا وتحويلهك ككا عك ككن غيك ككر

 الحرص على الطاعا .
 با

أهك ك ك ك ككل

مرادها.

التوب مفتوح لمن أراد الرجوع لربه.

 الثق والعتماد على هللا تعالى وحده.

 الزهد ف الدنيا؛ إذ إنها ل تساو شيئا.
 إقام حكم هللا تعالى.
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ويمكننا ذكر خاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف ثمار المعرف اليقيني من خال
الجدول اآلت :
جدول  :12خاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف ثمار المعرف اليقيني .
ثمار المعرفة اليقينية عند أه السنة
 التوحيد الحق.

 يتف ككق أه ككل التص ككوف م ككع أه ككل الس ككن فك ك

 الثق بضمان الرز .
 اليقين بالثوا
 التوب .

ثمار المعرفة اليقينية عند أه التصوف
ثمار المعرف اليقيني لديهم.

ويتفك ككردون بثم ك ككار أخك ككر يطلق ك ككون عليه ك ككا:

والعقا .

(األحوال) ،وه :

* المحب .

* المراقب .

 الطمأنين والرضاء والتوكل.

* القر .

* األن .

 الخشوع والوجل.

* الخوف.
* الشو .

* الرجاء.

 الزهد والبتعاد عن الشهوا .

* المشاهدة.

* الذو .

* البر .

* القلق.

 تهون على العبد مصائ

الدنيا.

 الصبر والشكر.

 كمال األعمال والعبادا
 إقام حكم هللا تعالى.

والمعاما .

* الطمأنين .

* العطش.

* الوجد.

 اإلمام ف الدين.

* الدهش.

* الغيرة.

 الهد والفاح.

* الهيمان.

* القبض والبسط.

* الفناء.

* الجمع والتفريق.
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* التصال.

الفصل الثاني:
املعرفة اليقينية يف التوحيد وأثرها:
وفيه ثاث مباحث:

 المبحث األول :المعرفة اليقينية في توحيدالربوبية وتوحيد الذات وأثرها.
 المبحث الثاني :المعرفة اليقينية في توحيداأللوهية وتوحيد األفعال وأثرها.
 المبحث الثالفث :المعرففة اليقينيفة ففي توحيفداألسماء والصفات وأثرها.
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املبحث األول:
املعرفة اليقينية يف توحيد الربوبية
وتوحيد الذات ،وأثرها:
وفيه مطلبان:

 المطلب األول :المعرفة اليقينية فيتوحيد الربوبية وأثرها عند أهل السنة.
 المطلب الثاني :المعرفة اليقينية فيتوحيد الذات وأثرها عند أهل التصوف.
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متهيد:
سنجد ف هذا الفصل خافا واضحا بين أهل السن وأهل التصوف ف تقسيم التوحيد:
فنجد أهل السن قسموا التوحيد إلى ثاث أقسا  :توحيد ربوبي  ،وتوحيد ألوهي  ،وتوحيد أسماء
وصفا  ،وقد حصل خاف بين علماء المسلمين ف

مسأل هذا التقسيم ،فمنهم من ير أن هذا

التقسيم مبتدع ،ابتدعه ابن تيمي ومن تبعه ،إذ إنه ل يوجد دليل من الكتا

الكريم على ذلك ،ولم

يرد عن النب  ول عن الصحاب –رضوان اهلل عليمهم– شيئا عن هذه األقسا .
بينما نجد أن أهل التصوف لهم قول كالعادة ،قول ذوق  ،مبن على قوة تمكنه من النف
ل آخر ف تقسيمهم للتوحيد ،وهذا القول يرجع لاتجاه العقد لعلماء التصوف،
وضعفها ،وسنجد قو ا
فهذا اإلما الغزال يقسم التوحيد على مذهبه األشعر إلى :توحيد الذا  ،وتوحيد األفعال ،وتوحيد
الصفا  ،ويتبعه ف

ذلك اإلما البيجور ( ،)1وهذا القول ف

التصوف؛ إذ إنهم يتبعون المذه

تقسيم التوحيد يقول به ُجل أهل

األشعر ( )3والماتريد (.)9

وير أهل السن أن تقسيمهم للتوحيد لي

مبتدعا ،وذلك لآلت :

ي ،الشيخ ،اإلمام ،العامل ،العالمة ،فقيه
( )1هو :إبراهيم بن أمحد بن علي ،برهان الدين البيجوري ،الشافعي ،الر ر
مص ِر ّ
عصره ،برع يف الفقه ،شرح كتاب جوهرة التوحيد ،تويف سنة 730هـ ،انظر :طبقات الشفاعية ،البن قاضي شهبة،
( ،)81/4املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف ،البن ثغري بردي ،)49/1( ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،للسخاوي،
(.)60/3
( )3األشاعرة هم :أصحاب أيب احلسن ،علي بن إمساعيل األشعري ،نسبه ينتهي إىل الصحايب أيب موسى األشعري،
وفكر األشاعرة فيه شيء من االعتزال؛ ألخذ مؤسسه عن أيب علي اجلبائي ،ولكنه تركه ،وعاد إىل مذهب أهل السنة
واجلماعة ،انظر :امللل والنحل ،الشهرستاين )34/1( ،وموسوعة األداين امليسرة ،ألمحد راتب عرموش ،وآخرون( ،ص:
.)37 ،38
( )9املاتريدية هم :أصحاب أيب منصور املاتريدي ،املتوىف سنة (993هـ) ،وامللقب إبمام اهلدى ،واملاتريدية نسبة إىل
ماتريد ،قرية من قرى مسرقند ،ومن أقواهلم :أن معرفة هللا مدركة الوجوب ابلعقل ،انظر :موسوعة األداين امليسرة ،ألمحد
راتب عرموش ،وآخرون( ،ص.)433 :
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أوال :ألنه مأخوذ من الستقراء والتأمل؛ ألن العلماء لما استقرءوا ما جاء
كتا

به النصوص من

هللا وسن رسوله  ظهر لهم هذا ،وزاد بعض األحناف نوعا رابعا هو :توحيد المتابع  ،وهذا

كله بالستقراء.
ثانيا :أن هذا التقسيم لم يبتدعه ابن تيمي ؛ بل قال به عدد من العلماء المتقدمين ،أمثال ابن
باهلل الذ
بط ( ،)1فقد ذكر األقسا الثاث ف كتابه اإلبان " :إن أَصل اإليمان َّ
اعتقاده ف إثبا

يج

على الخلق

اإليمان به ثاث ُ أَشياء:

مباينا لمذه
آنيته؛ لِيكون بذلك ا
أحدها :أَن يعتقد العبد ّ
ال ّثاني :أَن ِ
يعتقد وحدانيته؛ ِليكون مباينا بذلِك مذاه

أَهل التعطيل الذين ل ُي ْثبتون
صانعا.
ا
أَهل الشرك الذين أَقروا بالصانع،

وأَشركوا معه ف ِ
العبادة غيره.
الثال  :أَن يعتقده موصوفا بالصفا
والحكم وسائر ما وص

الت ل يجوز إل أَن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة

به نْفسه ف كتابه"(.)3

وذكر كذلك ابن مندة( )9أقسا التوحيد ف كتابه التوحيد ومعرف أسماء هللا عز وجل وصفاته
قسم الكتا
على التفا والتفرد ،فقد َّ

إلى أقسا :

( )1هو :عبيد هللا بن ِ
حممد بن حممد بن محَردان العُك َرربي احلنبلي ،أَبو عبد هللا ،ابن بَطهةَ ،اإلمام القدوة العابد احملدث،
شيخ العراق ،مصنف كتاب "اإلابنة الكربى" عامل ابحلديث ،فقيه من كبار احلنابلة ،من أهل عكربا مولدا ووفاة ،من
مؤلفاته" :ال شرح واإلابنة على أصول السنة والداينة" و"اإلنكار على من قضى بكتب الصحف األوىل" و"التفرد والعزلة"،
ويف سنة978( :هـ) ،انظر :سري أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب ،)033/16( ،الوايف ابلوافيات ،للصفدي،
تُ ِّ
(.)381/13
( )3اإلابنة الكربى ،البن بطة)143/6( ،
( )9هو :حممد بن إسحاق بن حممد بن حيَي ،أبو عبد هللا العبدي (نسبة إىل عبد اي ليل) ،ابن مندة األصبهاين ،من كبار
حفاظ احلديث ،الراحلني يف طلبه ،املكثرين من التصنيف فيه ،ولد أبصبهان ،وعدة شيوخه الذين مسع وأخذ عنهم
 1855شيخ ،تويف سنة 464 :هـ ،من كتبه (الناسخ واملنسوخ) ،و(فتح الباب يف الكىن واأللقاب) ،و(الرد على
اجلهمية) ،و(معرفة الصحابة) ،و(التوحيد ومعرفة أمساء هللا عزو جل وصفاته على االتفاق والتفرد) .انظر :اتريخ دمشق،
=
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تكلم ف

القسم األول عن توحيد الربوبي  ،فتحدث عن وحداني هللا ف

الخلق ،وإحكا

الصنع  ،وتقديره ألعمار خلقه ،وإحكا صنعته ف مصالح خلقه ،وغير ذلك.
وف القسم الثان تكلم عن توحيد األلوهي  ،وف هذا القسم تكلم عن اآليا

الت يستدل بها

على وحدانيته سبحانه من خلق وحكم وتدبير.
وف القسم الثالث تكلم عن توحيد األسماء والصفا  ،وتحدث فيه عن أسماء هللا تعالى الت
تسمى بها وأظهرها لعباده للمعرف والدعاء والذكر.
لكن سب

ظهور التقسيم بشكل واضح ف كا ابن تيمي  ،ومن جاء بعده ،وخاص الكا

ف توحيد األلوهي يعود إلى:
أوال :ظهور النحراف ف هذا النوع من التوحيد متأخ ار ،فقد صار الجهل واضحا ف الغاي
الت من أجلها جاء

دعوة الرسول  ،وه  :دعوة الناس إلى عبادة هللا تعالى وحده ل شريك له.

وثانيا :ظهر الجهل بما يناقض هذه الدعوة من الشرك.
إل أننا نجد أن توحيد األلوهي هو محط النزاع ف

القديم والحديث ،فهو المقصود من

إخاص التوجه هلل تعالى ف  :الذبح ،والنذر ،والحل  ،والتوسل ،والطل  ،فلذلك ركز العلماء على
توحيد األلوهي  ،وتوسعوا ف الحديث عن الشرك وأنواعه ،والنفا العتقاد  ،وغير ذلك ،وشددوا ف
خطير ف توسيع دائرة التكفير بين المسلمين.
ا
وضع الحدود والشروط ،وكان ذلك سببا

=
البن عساكر ،) 33/03( ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،لشمس الدين الذهيب ،)357/15( ،ميزان
االعتدال يف نقد الرجال ،لشمس الدين الذهيب ،)483/9( ،لسان امليزان ،للعسقالين.)85/0( ،
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الـمطلب األول :الـمعرفة الـيقينية يف توحيد الربوبية ،وأثرها
عند أهل السنة.
إن المعرف اليقيني لها أثرها البارز ف توحيد ر هذا الكون ،فربوبيته سبحانه يدركها العبد؛
لتعلقها ف

أمر خلقه ورزقه وتدبير شأنه ،فكلما أدرك العبد ذلك؛ كلما ازداد يقينه باهلل تعالى،

ومعرفته به سبحانه ،وقبل الحديث عن أثر المعرف اليقيني عند أهل السن  ،وعند أهل التصوف ،ل
بد من توضيح المقصود بالتوحيد لغ واصطاحا.
الفرع األول :تعريف توحيد الربوبية لغة واصطالحا:
التوحيد يف اللغة:

"(وحد) الواو والحاء والدال :أصل واحد ،يدل على :النفراد ،ومن ذلك :الوحدة"(.)1
وقيل" :الحكم بأن الش ء واحد ،والعلم بأنه واحد"(.)3
" َومعنى :وحد

وصفاته ،ل نظير له ،ول شبيه.
منفردا بذاته
َ
هللا :اعتقدته َ

وقيل :التوحيدِ :إ َثبا

ذا

الصفا "(.)9
غير مشبه بالذوا  ،ول معطل عن
َ

وحداني
احدا ،فإن
وجاء ف شرح كلم توحيد هللا تعالى أنه" :نسبت ِإليه
اني َ ،ل جعلته َو ا
َ
ّ
الوحد ّ
ذاتي لهَ ،ليست بجعل جاعل"(.)4
هللا تعالى ّ
وقيل" :إن هللا تعالى واحد ف ذاته ،ل قسيم له ،وواحد ف صفاته األزلي  ،ل نظير له ،وواحد
ف أفعاله ،ل شريك له"( ،)0ونجد أن هذا التعريف أشمل.

( )1معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس (.)35/6
( )3كتاب التعريفات ،للجرجاين (ص.)63 :
( )9عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيىن (.)71/ 30
( )4لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية ،للسفاريين.)08/1( ،
( )0امللل والنحل ،الشهرستاين (.)43/1
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التوحيد يف االصطالح:

والتوحيد عند أهل السن يعن  :أن يعلم العبد ويقر ويعتقد أن هللا سبحانه وتعالى متص
الكمال ،وأن لي

بصفا

كمثله ش ء ،وأنه هو الر

المستحق للقصد والطل  ،فقد جاء ف
وإثبا

المتفرد بالخلق والملك ،وأنه هو اإلله

تعريف التوحيد أنه" :إثبا

صفا

الكمال له سبحانه،

كونه فاعا بمشيئته وقدرته واختياره ،وأن له فعا حقيق  ،وأنه وحده الذ

ويخاف ويرجى ويتوكل عليه ،فهو المستحق لغاي الح

بغاي الذل ،ولي

يستحق أن يعبد

لخلقه من دونه وكيل ول

ول "(.)1
وقيل ف التوحيد" :أول ما يدخل به اإلسا  ،وآخر ما يخرج به من الدنيا"(.)3
الرب يف اللغة:

معنى الر ف اللغ " :الراء والباء يدل على أصول:
فاألَول :إصاح الش ء ،والقيا عليه ،فالر  :المالك ،والخالق ،والصاح  ،والر  :المصلح
ألنه مصلح أحوال خلقه.
للش ء ،يقال :ر فان ضيعته ،وهللا جل ثناته الر ؛ ّ
واألصل اآلخر :لزو الش ء ،واإلقام عليه ،وهو مناس
واألَصل الثالث :ضم الش ء للش ء ،وهو أيضا مناس

لألَصل األَول.
لما قبله"(.)9

توحيد الربوبية يف االصطالح

أما معنى توحيد الربوبي ف الصطاح فهو" :اإلقرار بأنه خالق كل ش ء ،وأنه لي
صانعان متكافئان ف الصفا

للعالم

واألفعال"( ،)4فهو يعن  :إفراد هللا تعالى بالخلق ،وتدبير أمر هذا

( )1الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ،ابن القيم (ص.)399 :
( )3شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز (.)39/1
( )9انظر :معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ( ،)973–971/3ولسان العرب ،ابن منظور (.)933/1
( )4شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز.)30/1( ،
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الكون ،وهذا التوحيد فطر  ،تدعو إليه الفطرة السليم  ،قال تعالى{ :ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ
ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ*ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ

ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ}

[سورة يون  ،]32 – 31 :جاء ف تفسير هذه اآلي " :فكل معبود سواه

باطل ،ل إله َإل هو ،واحد ل شريك له ،فكيف تصرفون عن ِعبادته إلى عبادة ما سواه ،وأنتم
تعلمون أنه الر الذ خلق كل ش ء ،والمتصرف ف كل ش ء"(.)1
ومن اآليا

الدال على توحيد الربوبي قوله تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ} [سورة مريم ،]65 :وقوله عز وجل{ :ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ} [سورة األنبياء ،]56 :وكذلك
قوله تعالى{ :ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ * ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ * ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ * ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ*ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ*
ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ * ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ} [سورة المؤمنون-٧4:
 ،]١٠وقوله سبحانه وتعالى{ :ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ} [سورة ي :
.]٧3
الفرع الثاني :أقسام التوحيد عند أهل السنة.
وقد اصطلحوا على تقسيم التوحيد إلى قسمين" :توحيد ف
الطل

والقصد.

( )1تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري (.)368/4
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اإلثبا

والمعرف  ،وتوحيد ف

فاألول :هو إثبا

حقيق ذا

الر تعالى ،وصفاته وأفعاله وأسمائه ،لي

كمثله ش ء ف

ذلك كله ،كما أخبر عن نفسه.
والثان  :وهو توحيد الطل

والقصد مثل ما تضمنته سورة الكافرون"(.)1

ولهما كذلك مسمى آخر ،وهو :التوحيد العلم الخبر  ،والتوحيد اإلراد
القول العتقاد  ،والتوحيد اإلراد  ،وبيانها ف الشكل اآلت :

شكل  :1أقسا التوحيد عند أهل السن .

( )1شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز.)43/1( ،
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الطلب  ،أو التوحيد

الذ

ويقصد بقولهم( :العتقاد )؛ ألنه متعلق بأقوال القلو
اللسان ،من الثناء على هللا ،وتمجيده ،ويسمى أيضا( :العلم

هو :إقرارها واعتقادها ،وأقوال

الخبر )؛ ألن المقصود منه مجرد

المعرف والعلم ،وتوحيد( :األسماء والصفا )؛ ألن مداره على إثباتها هلل.
وأما التوحيد (الفعل )؛ فألنه متعلق بأفعال القلو

والجوارح ،ويسمى بالتوحيد( :اإلراد

الطلب )؛ إلن المقصود منه إرادة هللا بأنواع العبادة ،واإلخاص له فيها ،ويسمى بتوحيد( :األلوهي
والعبادة)؛ ألنه توحيد هللا بأفعال العبيد ،وأل يتخذ من دونه شريكا ول نديدا(.)1
الفرع الثالث :مظاهر الربوبية
إن الربوبي تقتض

أمور يدبرها ويسيرها الر
ا
وتستلز

ورحمته بهم ،ومن هذه المقتضيا

لمخلوقاته ،وهذا من كمال عدله

أو المظاهر المتعلق بالربوبي اآلت :

أوال :إرسال الرس :
فمن لواز ربوبيته :إرسال رسل؛ إلباغ وهداي البشر ،وتنبيههم وتعليمهم طر طاعته
وعبادته ،قال

تعالى{ :ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ}

[سورة النساء:

 ،]176فهذا البيان من لواز الربوبي  ،وهو :سبيل لتربي المكلفين ،قال تعالى{ :ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ} [سورة النساء.]17٠ :
ثم إن الربوبي تستلز الرحم والعدل ،فكيف يأخذهم بما ل علم لهم به ،ومن لواز ربوبيته:

أنه كلفهم بما هو أعلم بأنهم قادرون على أدائه ،قال تعالى{ :ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ}
[سورة البقرة.]2٧6 :
وكذلك إرسال الرسل بلسان قومهم؛ لتقا الحج عليهم ،قال تعالى{ :ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ} [سورة إبراهيم ،]4 :وقال تعالى{ :ﲜ ﲝ

( )1انظر :توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم ،ألمحد بن إبراهيم.)315/3( ،
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ﲞ ﲟ ﲠ}

[سورة التوب  ،]12٧ :ومن رحمته :عد إهاك القو الغافلون ،قال تعالى:

{ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ} [سورة اإلسراء.]15 :
ثانيا :تقدير األرزاق:
ومن لواز ربوبيته :تقسيم األر از بين العباد ،وفق ما يصلح لهم ،وينفع حالهم ،قال تعالى:

{ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ }

[سورة الذاريا  ،]22 :وقال تعالى{ :ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ}
[سورة

فاطر ،]3 :وقال تعالى{ :ﱒ ﱓ ﱔ}

[سورة البقرة ،]3 :وقال تعالى{ :ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ} [سورة هود ،]6 :والداب  :الفاعل من د  ،فهو ِيد  ،وهو:
دا  ،و ِه  :داب ،

{ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ }

ّللا رزقها الذ
يقول :إل ومن َّ

يصل إليها ،فهو ِبه

متكفل ،وذلك قوتها وغذاتها وما ِبه عيشها"(.)1
ِ
ين َنَف َث ِف
وقال رسول هللا ِ(( :إ َّن ُّ
الرو َح ْاألَم َ
تَ ْستَ ْوِف ِرْزَق َها))(.)3
َ

ُر ِ
وع  ،أََّن ُه َل ْي َ ِم ْن َنْف

تَ ُمو ُ َحتَّى

ثالثا :تسخير الكون:
ومن لواز ربوبيته :تسخير الكون لخلقه ،قال تعالى{ :ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ*ﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛ
ﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢ

ﳣ}

[سورة الجاثي  ،]13-12 :وهذا التسخير والتذليل

( )1جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربي (.)934/13
ب بر ِن َحرنطَ ٍ
( )3مسند الشافعي ،عن الرمطهلِ ِ
ب( ،ص ،)399 :والكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر ،البن أيب شيبة،
ُ

عن عبد هللا بن مسعود ،برقم ،)83/8( ،)94993( :ومسند البزار ،عن حذيفة ،برقم ( ،)914/8( ،)3314وصححه
األلباين ،انظر :صحيح اجلامع الصغري وزايداته ،لأللباين (.)413/1
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لانتفاع ،وتسهيل العيش ،وللقدرة على القيا بما كل

هللا به وأمر به.

رابعا :عدم العذاب في الدنيا واآلخرة لمن أطاعه.
ّللاِ
جاء ف حديث النب  لمعاذ(َ«(( :)1يا ُم َعا ُذ! َه ْل تَ ْد ِر َما َح ُّق َّ
ّللا ورسولُه أَعَلمَ ،قالَ « :فِإ َّن ح َّق َّ ِ
اْل ِعب ِاد عَلى َّ ِ
ِ ِ
َن
ّللا َعَلى اْلعَباد أ ْ
َ َ
َ
ّللا؟» ُقْل ُتَ ُ ْ ُ ُ َ َ ُ َّ :
شيئا ،وح ُّق اْل ِعب ِاد عَلى َّ ِ
ِ
َن َل ُي َع ِّذَب ُه ْم»))(.)3
ّللاِ ،إ َذا َف َعلُوا َذل َك أ ْ
َ َ
َ ْا َ َ

َعَلى اْل ِعَب ِاد؟ َو َما َح ُّق
َي ْع ُب ُدوهَُ ،وَل ُي ْش ِرُكوا ِب ِه

خامسا :رعاية وتدبير أمور خلقه:
ل
ونستطيع القول :تربيتهم؛ إذ أن مسمى الر ف األصل من التربي  ،وهو" :إنشاء الش ء حا ا
ورَبَبه ،وقيل" :ألن يربن رجل من قريش أح
فحا ا
ل إلى حد التما  ،يقالَ :رَّب َهَ ،ورَّباهَ ،

إل َّ من أن

يربن رجل من هوازن"(.)9
قال تعالى{ :ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ * ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ * ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ * ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ * ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ}

[سورة

الشعراء.]٧2 – 7٧ :
فنجد أن من لواز الربوبي  :الخلق ،والهداي  ،واإلطعا  ،والسقاي  ،والشفاء ،واإلحياء ،واإلمات ،
ِ
ال:
وهذا يأت بمعنى :التربي  ،ويؤكد هذا الش ء ما جاء ف الحديث القدس  ،أن هللا تََب َار َك َوتَ َعاَلى َق َ
( )1هو :معاذ بن جبل بن أوس األنصاري اخلزرجي  ،أبو عبد الرمحن ،كان أعلم األمة ابحلالل واحلرام ،وهو أحد الستة
الذين مجعوا القرآن على عهد النيب  ، أسلم وهو فىت ،وآخى النيب بينه وبني جعفر بن أيب طالب ،وشهد العقبة مع
األنصار السبعني ،وشهد بدراً واملشاهد كلها ،وبعثه رسول هللا بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً ألهل اليمن ،فبقي فيها
إىل أن تويف النيب وويل أبو بكر ،فعاد إىل املدينة ،له ( 08حديثاً) ،تويف سنة (17هـ) ،ودفن ابلقصري املعيين (ابلغور).
انظر :سري أعالم النبالء ،للذهيب)449/1( ،؛ واإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر.)196/6( ،
اَّلل يوم
( )3مسند أمحد ،عن معاذ بن جبل ،برقم ( ،)931/36( ،)33589سنن ابن ماجة ،ابب َما يـُررجى من رمحة ه
الرقيامة برقم ( ،)909/0( ،)4336وقال األلباين حديث حسن ،انظر :صحيح أيب داود (األم) ،لأللباين.)911/8( ،

( )9املفردات يف غريب القرآن ،االصفهاىن( ،ص.)996
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((َيا ِعَب ِاد

ُّ
ِ َّ
استَ ْه ُدوِن
ُكل ُك ْم َ
ضال إل َم ْن َه َد ْيتُ ُهَ ،ف ْ

ط ِع ْم ُك ْمَ ،يا ِعَب ِاد ُكُّل ُك ْم َعار ِإ َّل َم ْن
ط ِع ُموِن أُ ْ
استَ ْ
َف ْ

ط َع ْمتُ ُه،
َه ِد ُك ْمَ ،يا ِعَب ِاد ُكُّل ُك ْم َج ِائع ِإ َّل َم ْن أَ ْ
أْ
َك ُس ُك ْم))(.)1
استَ ْك ُسوِن أ ْ
َك َس ْوتُ ُهَ ،ف ْ

سادسا :إتقان الخلق:
قال تعالى{ :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ} [سورة السجدة:
 ،]7وقال سبحانه{ :ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ * ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ * ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ} [سورة النفطار ،]٧-6 :وقال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ} [سورة لقمان.]2٠ :

فقوله{" :ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ}،

وه  :ما ف األَعضاء من السام ،

{ﱑ ﱒ}،

قوة باطن  ،أل تر أن العين واألُذن شحم وغضروف
وه  :ما ف القو  ،فإن العضو ظاهر ،وفيه َ
ظاهر ،واللسان واألَن

لحم وعظم ظاهر ،وف كل واحد معنى باطن من اإلبصار والسمع والذو

والشم ،وكذلك كل عضو ،وَقد تبطل القوة ويبقى العضو قائما"(.)3
سابعا :العدل.
ويتجلى ف حفظ هللا تعالى للحقو  ،فمن مظاهر عدل هللا أنه ُيرجع الحقو ألصحابها يو
القيام  ،وإن ضاع بعضها بين عباده ف

الدنيا ،يقول الحق سبحانه وتعالى{ :ﱚ ﱛ

ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ
ﱭ ﱮ

ﱯ}

حمل أحدا وزر غيره ،قال تعالى{ :ﳜ ﳝ
[سورة األنبياء ،]47 :ول ُي ّ

ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ} [سورة فصلت.]46 :

( )1صحيح مسلم ،ابب حترمي الظلم ،برقم (.)1334/4( ،)3088
( )3مفاتيح الغيب ،للرازي (.)134/30
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ومن مظاهر الربوبية كذلك:
التمكين ف األرض لرسله ومن تبعهم من المؤمنين ،قال تعالى{ :ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ} [سورة النور.]55:
مغفرته للذن

ظمت ،ومجازاته لعبده بأكثر من توبته ،قال تعالى{ :ﲓ ﲔ ﲕ
مهما َع ُ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ} [سورة الزمر.]53:
استجابته للدعاء ،وغيرها ،قال تعالى{ :ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ} [سورة البقرة.]1٧6:
الفرع الرابع :أسباب توحيد الربوبية.
ير أهل السن أن لتوحيد الربوبي أسبابا ،من أهمها:
أوال :الفطرة السليمة:
حيث يرون أن الفطرة السليم ه الت تقود إلى معرف الحق سبحانه ،الذ بيده ملكو كل
(( :كل مولود يولد على الفطرة))(،)1

ش ء" ،ولما كان ِْ
اإلقرار بالصانع فطرياَ ،ك َما قال النب
َ
ّللا"(.)3
يث ،فإن الفطرة تتضمن :اإلقرار باهلل ،واإلناب إليه ،وهو معنى :ل إله ّإل َّ
اْل َح ِد َ
فالفطرة ه

الت تقود البشر إلى اإليمان بوجود خالق لهذا الكون ،منعم مدبر له ،وأنه لم

يخلقه عبثا ،قال تعالى{ :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
( )1سبق خترجيه (ص )14 :حاشية رقم.)1( :
( )3جمموع الفتاوى ،ابن تيمية.)6/3( ،
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ﲥ}

[سورة

المؤمنون ،]115 :وحتى المشركين دلتهم فطرتهم على وجود الخالق؛ إذ إن لكل فعل فاعل ،ولكل
موجود واجد ،قال

تعالى{ :ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ}

[سورة

الرو  ،]3٠ :إل أنهم أخطؤوا ف توجيه الشكر والمتنان له سبحانه ،فأشركوا معه أندادا؛ لغرض
الشفاع لهم عنده ،قال تعالى{ :ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ} [سورة يون .]1٧ :
ثانيا :العق واإلحساس:
والعقل قدرته على اإلدراك ليست على وجه اإلحاط الكلي الكامل  ،ولكن على وجه إجمال ؛
ولذلك نجد أن العقل يحتاج إلى الوح السماو كموجه له ،كما ل يج

إهمال العقل؛ ألنه أداة

تمييز ،ول إعطائه أكبر من حجمه.
فالعقل السليم حين يتفكر ويتأمل ف هذا الوجود ف هذه المخلوقا

يستحيل عليه التوصل

نفسها ،قال تعالى{ :ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

أنها وجد

صدفه ،أو أنها أوجد

ﱡ}

[سورة الطور ،]35 :وقال تعالى{ :ﱤ ﱥ ﱦ * ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ*ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ*ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾ*ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ*ﲇﲈﲉ*ﲋﲌﲍﲎ
ﲏ*ﲑﲒﲓﲔﲕﲖ*ﲘﲙ*ﲛﲜﲝ
*ﲟﲠﲡﲢ*ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ*ﲬﲭﲮﲯ
ﲰﲱ*ﲳﲴﲵﲶ*ﲸﲹﲺﲻﲼﲽ*ﲿ

ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ}

[سورة الواقع  ،]73-5٧ :كما أن هذا التأمل يقود الشعور ويولد

إحساس لد العبد بعناي سماوي رباني  ،وبلط

خف يرعاه.

ثالثا :التفكر في اآليات الكونية والنفس:
ويعتبر التفكر من أسبا

الحصول على معرف الخالق؛ بل وصفاته الظاهرة ف خلقه ،وقد

دعا هللا عباده إلى التفكر ف هذا الملكو ؛ ليستدلوا ويستيقنوا على وجوده ،قال تعالى{ :ﱹ ﱺ
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ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ*ﲅﲆﲇ
ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ}

[سورة آل عمران ،]1١1 – 1١٠ :وقد جاء ف تفسير هذه اآليا :

"ختم تعالى هذه السورة باألَمر بالنظر والستدلل ف آياته ،إذ ل تصدر إل عن ح قيو قدير
قدوس سا غن

عن العالمين ،حتى يكون إيمانهم مستندا إلى اليقين ل إلى التقليد{ ،ﲁ

ﲂ ﲃ}

اّلذين يستعملون عقولهم ف تأمل الدلئل"( ،)1وقال تعالى{ :ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖ}

[سورة الذاريا  ،]21 :وقال تعالى{ :ﱣ ﱤ

ﱥ}

[سورة الشم  ،]7 :وقال

تعالى{ :ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ} [سورة فصلت ،]53 :وقال تعالى{ :ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ} [سورة غافر.]64 :
رابعا :الدالئ الشرعية:
"والقرآن يثبت دلئل الربوبي بهذه الطريق ،تارة يدلهم باآليا

المخلوق على وجود الخالق،

ويثبت علمه وقدرته وحياته ،وتارة يدلهم بالنعم و ْاآل َلء على وجود بره وإِحسانه المستلز رحمته ،وهذا
كثير ف القرآن"( ،)3كقوله تعالى{ :ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕﲖ*ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ} [سورة البقرة ،]22-21 :وقد ذكر
وثاث من اآلفا .
هللا تعالى ف هذه اآلي " :خمس أنواع من الدلئل ،اثنين من األَنف َ ،
فبدأَ أوأل :بقوله{ :ﲑ}.
( )1اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب (.)915/4
( )3لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية ،للسفاريين(.)151/1
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ثانيا :باآلباء واألمها  ،وهو قوله{ :ﲒ ﲓ ﲔ}.
و ا
وثالثا :بكون األرض فراشا.
ِ
ن
اء.
ورابعا :بكو السماء بن ا
ِ
وخام اسا :باألمور الحاصل من مجموع السماء واألَرض ،وهو قوله{ :ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ}"(.)1
وقوله تعالى{ :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ} [سورة السجدة ]27 :اآلي .
الفرع اخلامس :اآلثار املرتتبة على توحيد الربوبية
ثار نابع من أصل العتراف بالخالق سبحانه ،وه :
إن لتوحيد الربوبي عند أهل السن آ ا
أوال :توحيد األ لوهية:
إن من اآلثار المترتب على توحيد أهل السن للر سبحانه :إفراد هذا الر بالقصد والطل ،
أ  :توحيد األلوهي  ،فحين يقر العبد ويستيقن بالخالق والمدبر لهذا الكون ،يستلز عليه شكره،
وحبه له ،واعترافه بنعمته ،والثناء عليه
والشكر
مبنى على خم قواعد" :خضوع الشاكر للمشكورّ ،
ّ
بها ،وأَل يستعملها فيما يكره"(.)3
ثانيا :اإلنابة:
ومن آثار توحيد الربوبي  :اإلناب  ،وه " :الرجوع إلى هللا تعالى ،وانصراف دواع
وجواذبه إليه ،وه تتضمن :المحب والخشي  ،فِإن المني

مح

ذليل"( ،)9قال تعالى{ :ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ}

لمن أَنا

إليه ،خاضع له ،خاشع

[سورة الزمر ،]54 :وقال تعالى{ :ﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ}
( )1مفاتيح الغيب ،للرازي.)990/3( ،
( )3بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،الفريوزآابدى (.)998/9
( )9طريق اهلجرتني وابب السعادتني ،ابن القيم (ص.)189
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القل

[سورة غافر:

 ،]13وقال هللا تعالى{ :ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ}

[سورة الرو .]31 :
ثالثا :اختصاص التوجه إلى الرب سبحانه بالسؤال والطلب والدعا :
ومن اآلثار :اختصاص الر

بالدعاء والطل  ،واعتبارها من أجل وأعظم العبادا  ،قال

تعالى{ :ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ}

[سورة غافر ،]6٠ :وقال تعالى{ :ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ} [سورة األعراف.]55 :
ونجد أن القصد والطل

يكونان لر متكفل ومسؤول عن هذه المخلوقا  ،فمن لواز ربوبيته

سبحانه :العناي بمخلوقاته ،وتدبير أمور حياتها ،وتلبي احتياجاتها النافع لها ،فالمخلوقا
بلغت قوتها فه ضعيف  ،ومفتقرة ،وبحاج ر يرعاها ،ويكش

مهما

ضرها ،ويسمع نداءها.

رابعا :التوك عليه:
"وسر التوكل وحقيقته هو :اعتماد القل
القل

على هللا وحده ،فا يضره مباشرة األسبا

مع خلو

عليها والركون إليها ،كما ل ينفعه َقوله :توكلت على هللا مع اعتماده على غيره
من العتماد ْ

وركونه إليه وثقته ِبه ،فتوكل اللسان ش ء ،وتوكل القل
مقاليد كل ش ء ،وبيده النفع الضر ،متص

بصفا

ش ء"( ،)1فإن كان هذا الر الذ

الجال والكمال ،فيكون لزاما الرجوع إليه،

والتوكل عليه.
خامسا :الرضا:
والرضا نوعان :رضا عنه ،ورضا به.
فالرضا به :أن يرضى العبد به سبحانه بذاته وصفاته ربا له.
( )1الفوائد ،البن القيم( ،ص.)78 :
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بيده

وأما الرضا عنه :فأن يصل العبد لكمال الرضا بكل ما يفعله به ويمنعه عنه ويعطيه إياه،
يرضى دون سخط أو تبر .
ومن صور الرضا الت ذكرها ابن القيم تحت مسمى متضمنا
.1

الرضا اآلت (:)1

توحيده ،وعبادته ،واإلناب إليه ،والتوكل عليه ،وخوفه ،ورجاته ،ومحبته ،والصبر له وب ِ
ِه،
والشكر على نعمه.

.2

رتي كل ما منه نعم وإحسانا.

.3

ّللا ،والرضا بمحمد رسول يتضمن شهادة أَن محمدا رسول َّّللا .
شهادة أن َل إله َإل َّ

.4

الرضا ِ
باإلسا دينا.

.5

طاع رسوله.
الت از عبوديته وطاعته و َ

.6

اتخاذه َمعبودا دون ما سواه.
ِ
الباطل  ،حبا وخوفا
أن يسخط ِعبادة ما دونه ،فمتى سخط العبد ِعبادة ما سو َّّللا من اآلله

.7

فقد َّ
تحقق بالرضا به ربا.
ورجاءْ ،
سادسا :إخالص العبادة:
العبادة ه " :غاي الخضوع ،ول تستحق إل بغاي اإلنعا ؛ ولهذا ل يجوز أن يعبد غير هللا
تعالى ،ول تكون العبادة إل مع المعرف بالمعبود"( ،)3قال تعالى{ :ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ} [سورة الفاتح  ،]5 :وقال تعالى{ :ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ} [سورة هود ،]123 :وقال
سبحانه{ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ * ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ * ﱴ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ} [سورة الذاريا .]5٧-56 :
فيترت

على عبادته :إفراده بها ،وعد إشراك أحد معه فيها ،وأن يتقر إلى الر بما يحبه

( )1انظر :مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،ابن القيم)171/3( ،
( )3الفروق اللغوية ،العسكري( ،ص)331 :
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ويرضاه ،وأن يخال

هو نفسه ،فهذه كلها عبادة ،فدعاته عبادة ،ومحبته عبادة ،ورضاه عبادة،

والتوكل عليه عبادة ،واجتنا

ما نهى عنه عبادة ،وإتيان ما أمر به عبادة.

سابعا :محبته:
ومن آثار توحيد الربوبي عند أهل السن  :ح

هللا تعالى ،ومما يولد محب هللا ف قلو عباده

ه  :معرفته حق المعرف بأسمائه وصفاته ،ومعرف نعمه المتفضل بها على خلقه ،ويكون هذا الر
أح

من كل ش

َّ
َح َّ
ّللاُ َوَرُسوُل ُه أ َ

ف ِف
َي ْك َرهُ أ ْ
َن ُيْق َذ َ

ِ ِ
ِ
َن َي ُكو َن
اإليم ِ
ان :أ ْ
ء ،فورد عن النب  أنه قال(( :ثَاَث َم ْن ُك َّن فيه َو َج َد َحاَ َوَة َ
ِِ
ِإَلي ِه ِم َّما ِسواهما ،وأَن ي ِح َّ المرء َ ِ
الكْف ِر َك َما
ود ِف ُ
َن َي ُع َ
َن َي ْك َرَه أ ْ
ُّه ِإ َّل َّهللَ ،وأ ْ
ل ُيحب ُ
ْ
َ َُ َ ْ ُ
ََْ
َّ
الن ِار))(.)1

وأكبر برهان ودليل على المحب هو :إتباع المحبو  ،قال تعالى{ :ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ} [سورة آل عمران.]31 :
وإننا لنجد من يشرك ف

محب هللا ،فيجعل له ندا ف

المحب  ،ل وبل قد يتفرد هذا الند

بالمحب عن هللا ،وهذا من نواقض توحيد الربوبي  ،قال تعالى{ :ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ} [سورة البقرة.]16 :
آثار املعرفة اليقينية بتوحيد الربوبية عند أهل السنة:
-0

أوصلت وسائل ومصادر المعرف أهل السن إلى القول بتقسيم التوحيد إلى ثاث أقسا  :توحيد
ألوهي  ،وتوحيد ربوبي  ،وتوحيد أسماء وصفا .

-2

رفض أهل السن لتقسيم أهل التصوف للتوحيد ،واتهامهم بعد العتراف بتوحيد األلوهي .

-3

توحيد األلوهي محط نزاع بين الفر اإلسامي .

-4

اتباع ما جاء

به الرسل والتصديق به.

( )1صحيح البخاري ،ابب حالوة اإلميان ،برقم ( ) 13/1( ،)16واللفظ له ،وصحيح مسلم ،ابب بيان خصال من
اتصف هبن وجد حالوة اإلميان ،برقم (.)66/1( ،)49
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-5

الطمأنين التام بما قدره الر على العبد.
المغفرة ،والتوجه إليه بالدعاء.

-6

التوجه هلل تعالى بطل

-7

المصدر التشريع األساس القرآن الكريم والسن المطهرة.

-8

إله معبودا ل إله غيره.
إفراد الر بالعبودي التام  ،واتخاذه ا

-9

محب هللا تعالى وخشيته.

 -01التوكل والعتماد على هللا تعالى ف كل األمور.
 -00إخاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى.
 -02استشعار عظم هللا تعالى ف القل .

085

الـمطلب الثاني :الـمعرفة اليقينية يف توحيد الذات وأثرها عند
أهل التصوف
متهــيــد:
كان ُجل اهتما الفكر الصوف

بيد أن ما حصل له ف

بالجان

الروحان الوجدان  ،أو ما يسمى بأعمال القلو ،

القرن الثالث من دخول أفكار فلسفي كامي متشرب بأفكار مسيحي

ويهودي وفارسي  ،كانت سببا ف

بروز فكر اتحاد

حلول

ودعوة بوحدة الوجود ،اتهمت بها

الصوفي ف ذلك الوقت.
والمتتبع لهذه األفكار الدخيكل يجد أنها ظهر متأخرة ،وأن أهل التصوف األاول لم يدعوا
بها ،بل أنكروها ورفضوها ،يقول السراج الطوس " :بلغن أن جماع من الحلولي زعموا أن الحق
حل فيها بمعان الربوبي  ،وأزال عنها معان البشري  ،فإن صح عن
تعالى ذكره اصطفى أجساما َّ
أحد أنه قال هذه المقال  ،وظن أن التوحيد أَبد له صفحته بما أشار إليه ،فقد غلط ف ذلك،... ،
فمن صح عنه ش ء من هذه المقال  ،فهو ضال بإجماع األم  ،كافر يلزمه الكفر فيما أشار
إليه"(.)1
كما أننا نجد أن المصطلحا
الشفاف الواص

الصوفي قد تشوه معناها الروحان  ،لتخرج عن معناها العذ

لما يختلج ف النف

منحرف عن العقيدة السليم  ،وقد تسب

من روحاني مع هللا ،إلى معنى تأولت مقاصدها إلى مقاصد
غموض عباراتهم ،واإلبها ف

ينقسمون ف تفسيرها إلى قسمين :متهم لهم بالغلو والنحراف ،ومنتس

طرحها أن جعل الناس

لهم مدافع عنهم.

الفرع األول :توحيد الذات عند أهل التصوف
التوحيد هو :أول دعوة الرسل ،وأصل العقيدة اإلسامي  ،والختاف فيه بين أهل السن وأهل
التصوف واقع ،على الرغم من أن البحث عن الخالق ه  :دعوة الفطرة السليم  ،وه  :دعوة ملح
( )1اللمع ،للسراج الطوسي( ،ص.)436 :
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ف النف ِ" :إن أول ما يحتاج إَليه العبد من عقد الحكم معرف المصنوع صانعه ،والمحدث َكيف
َكان إحداثه ،فيعرف صف الخالق من المخلو  ،وصف القديم من المحدث ،ويذل لدعوته ،ويعترف
بوجو طاعتهَ ،فِإن َلم يعرف مالكه َلم يعترف بالملك لمن استوجبه"(.)1
إل أن كل طائف وكل فرق كان لها منهجها ف تعريف التوحيد ،وتقسيمه ،وقد عرضنا منهج
أهل السن ف التوحيد ،وأقسامه ،واآلن سنعرض منهج أهل التصوف ف التوحيد ،وأقسامه عندهم:
جاء

أقول كثيرة ف تعريف الصوفي للتوحيد ،منها:

أيضا توحيد ،يقال:
قول القشير " :التوحيد هو :الحكم بأن هللا واحد ،والعلم بأن الش ء واحد ا
وحدته؛ ِإذا وصفته بالوحداني "(.)3
وعرف اإلما الجنيد التوحيد بأنه" :إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته أنه الواحد
َّال ِذ

{ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ}

[سورة اإلخاص ،]3 :بنف األضداد ،واألنداد ،واألشباه با تشبيه ،ول

تكييف ،ول تصوير ،ول تمثيل{ ،ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ}

[سورة الشور ،]11 :

وقيل" :التوحيد :محو آثار البشري  ،وتجرد األلوهي "(.)9
وسئل ذا النون المصر ()4
ّللا تعالى ف األشياء با
عن التوحيدَ ،فَقال" :أن تعلم أن قدرة ّ
مزاج ،وصنعه لألشياء با عاج ،وعل كل ش ء صنعه ول عل لصنعه ،ومهما تصور ف نفسك
ش ء فاهلل َّ
وج َّل بخافه"(.)0
عز َ
( )1الرسالة القشريية ،القشريي.)31/1( ،
( )3املصدر السابق.)463/3( ،
( )9املصدر نفسه.)466/3( ،
( )4هو :شيخ الداير املصرية ،ثَوابن بن إبراهيم ،وقيل :فَيض بن أَمحد ،وقيل :فيض بن إبراهيم النـوِيب ،ا ِإل رِ
مخري ِمي أَاب
ر
ال َف ِ
يض ،أحد رجال الطريقة؛ كان أوحد وقته علماً وورعاً وحاالً وأدابً ،وهو معدود يف مجلة من روى املوطأ عن االمام
مالك رضي هللا عنه ،تويف سنة  340هـ ،انظر :وفيات األعيان ،ألبن خلكان ،)910/1( ،سري أعالم النبالء ،لشمس
الدين الذهيب ( ،)093/11الوايف ابلوفيات ،للصفدي ،)18/11( ،طبقات األولياء ،البن امللقن( ،ص.)317 :
( )0الرسالة القشريية ،القشريي(.)39/1
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فنجد ف هذه التعريفا

وغيرها ما يوضح التفا بين أهل السن وأهل التصوف ف معنى

التوحيد ،وف العتراف بوجود الخالق ،وف

إفراده بالعبادة ،وإنه {ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ}،

فلم يذه

أهل التصوف بعيدا عن هذه األصول ،فقد "اجتمعت الصوفي على أَن هللا واحد أحد َفرد صمد قديم
عالم َقادر ح سميع ِ
بصير عزيز عظيم جليل َكِبير جواد رتوف متكبر جبار با أول إَله سيد
مالك ر رحمن ِ
رحيم مريد حكيم متَ َكلم خالق ز ار  ،موصوف بكل ما وص ِبه نفسه من صفاته،
مسمى بكل ما سمى ِب ِه نفسه ،لم يزل َق ِديما بأسمائه و ِ
صَفاته ،غير مشبه لِلخلق بوجه من
َ
َ

الوجوه"(.)1
ف

حين نجد أنهم يشددون كثي ار ف

أجا " :من أجا

تعريف التوحيد؛ فحين سئل الشبل ( )3عن التوحيد

عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد ،ومن أشار إليه فهو ثنو  ،ومن أومأ إليه فهو

عابد وثن ،ومن نطق فيه فهو غافل ،ومن سكت عنه فهو جاهل .)9("...
وقال السراج الطوس عن غموض علم التوحيد عند أهل التصوف" :ولهم ف حقيق التوحيد
لسان آخر ،وهو :لسان الواجدين ،وإشاراتهم ف ذلك تبعد عن الفهم ،... ،وهذا العلم أكثره إشارة ل
تخفى على من يكون من أهله"(.)4
وقول اإلما الهرو أيضا عن خفاء معنى التوحيدَ " :وإِن زخرفوا َل ُه نعوتا ،وفصلوه فصول،

ثم لم ْينطق عنه لسان،
فإن ذلك التوحيد تزيده العبارة خفاء ،والصف نفو ار ،والبسط صعوب َّ ،... ،
ولم تشر إليه عبارة ،فإن التوحيد وراء ما يشير إَليه مكون ،أو يتعاطاه حين ،أو يقله سب "(.)0
( )1التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالابذي( ،ص.)99 :
( )3هو :دلف بن جحدر ،وقيل :جعفر ،وقيل :جعفر بن يونس ،أبو بكر ،املعروف ابلشبلي ،أحد شيوخ الصوفية
املعدودين ،كان فقيها على مذهب مالك بن أنس ،وكتب احلديث ،تويف سنة994( :هـ)  ،انظر :وفيات األعيان ،البن
خلكان ،)389/3( ،وسري أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب ،)044/11( ،والوايف ابلوفيات ،للصفدي،)17/14( ،
وطبقات األولياء ،البن امللقن( ،ص.)354 :
( )9روضة التعريف ابحلب الشريف ،البن اخلطيب (ص.)051 :
( )4اللمع ،السراج الطوسي (ص.)91 :
( )0منازل السائرين ،اهلروي (ص.)197 :

088

ونجد أن هذا يرجع إلى أن أهل التصوف أهل تذو  ،وألن اعتمادهم على المعارف وجدان ،
فبالنسب لهم الكتفاء باإلشارة يغن عن التوضيح واإليراد؛ إذ إن الوجدانيا

ل يمكن قياسها أصا،

أو وصفها ،أو بيان حقيقتها.
فيتبين لنا مما تقد التفا بين أهل السن وأهل التصوف ف تعريفهم لذا

التوحيد ،ولعل

موطن الخاف بينهما يكمن ف :
أوالُ :تقسيم كل فريق للتوحيد.
ثانيا :غموض مصطلحا
األسبا

الصوفي  ،واكتفاء علمائهم باإلشا ار

الت جعلت التصوف عرض لاتهاما

المبهم  ،وهذا من

والعبا ار

باختا أمور مخالف للشريع اإلسامي .

الفرع الثاني :أركان التوحيد عند أهل التصوف
ألهل التصوف ف التوحيد تقسيم مغاير نوعا ما لتقسيم أهل السن  ،مع أن تقسيمهم يحتو
على أركان ُمتفق عليها مع أهل السن  ،وكذلك نجد تفرد أهل التصوف ،حيث جعلوا للتوحيد مرات
مبني على قوة وضع التوحيد واليقين به ،وه ثاث أقسم :توحيد الذا  ،وتوحيد الصفا  ،وتوحيد
األفعال.
ونجد أن الصوفي تتبع األشاعرة ف

تقسيم التوحيد ،وهذا يرجع إلى أن الغزال

المذه  ،صوف السلوك ،ويتفق معه عدد كبير من العلماء ف هذا التقسيم ،وأول مرات
ه " :توحيد األفعال ،ثم توحيد الصفا  ،ثم توحيد الذا  ،فإن الذا
تجلت عليه الصفا

التوحيد،

محجوب بالصفا  ،والصفا

باألفعال ،واألفعال باآلثار واألكوان ،فمن تجلت عليه األفعال بارتفاع حج
بارتفاع حج

أشعر

األكوان توكل ،ومن

األفعال رض وسلم ،ومن تجلت عليه الذا

بانكشاف حج

الصفا  ،فهو ف الوحدة ،فصار موحدا مطلقا"(.)1
ويقول الغزال " :إن كلمت الشهادة على إيجازها تتضمن :إثبا
وإثبا أفعاله ،وإثبا صد الرسول"(.)3

( )1روح البيان ،للخلويت.)180/4( ،
( )3قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)144 :
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ذا

اإلله ،وإثبا

صفاته،

فنجد أنه جعل للتوحيد ثاث أقسا  ،وه :
 .1توحيد الذا .
 .2توحيد األفعال.
 .3توحيد الصفا .
إضاف إلى توحيد (التباع) ،الذ يشمل الثاث األقسا السابق .
فمعنى توحيد الذا

هو" :أن هللا تعالى" :واحد ف ذاته ،ل قسيم له"(.)1

ولكل قسم من هذه األقسا كم ،فتوحيد الذا
المتصل ف الذا

له كمان :كم متصل ،وكم منفصل" ،الكم

هو :تركبها من أجزاء ،والكم المنفصل فيها هو :تعددها بحيث يكون ثان فأكثر،

وهذان الكمان منفيان بوحدة الذا (.)3
فنجد أن لتوحيد الذا

كمان منفيان ،ل يصح إثباتهما أبدا ،فالكم المتصل :تراك

أجزاء ،فهذا الكم منف  ،ل يصح إثباته لذا

الر  ،والكم المنفصل :أن يوجد ذوا

تعالى ،وهذا ل يصح كذلك.

( )1فتح البيان يف مقاصد القرآنِ ،
القنهوجي (.)936/1
ُ

( )3حاشية البيجوري ،على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)114 :
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الذا

من

متعددة مع ذاته

وهنا سنبين أركان التوحيد الت

وضعها اإلما الغزال

¬ عند أهل التصوف ف

اآلت (:)1

شكل  :2أركان التوحيد عند أهل التصوف.

( )1قواعد العقائد ،للغزايل.)146– 140( ،
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الشكل

أوجه التوحيد عند أه التصوف:
ثم نجد أن ألهل التصوف تقسيما آخر للتوحيد ،مبنيا على قوة وضع

اليقين به ،وهذا

التقسيم هو تقسيم التصوف كسلوك ،ما يطلق عليه( :وجوه أو مرات )؛ إذ إن التصوف كما اتضح
لنا :طريق يسير فيه المريد؛ ليصل إلى حقيق المعرف  ،وإلى حقيق التوحيد ،أ

إلى درج

اإلحسان ،وهو كذلك على ثاث وجوه ،وه (:)1
العامة الذي يصح بالشواهد.
الوجه األول :توحيد
ّ
فهم يرون أن توحيد العام يكون بشهادة التوحيدَ { :ل ِإَله ِإ َّل

هللا}،

ويكون بنف

الشرك،

وإقام الشريع  ،وهو توحيد ظاهر.
والوجه ال ّثاني :توحيد الخاصة ،وهو الذي يثبت بالحقائق.
ويكون بترك البحث عن األسبا  ،ومنازع العقل ،وينته بالفناء ،وقيل ف هذا النوع" :توحيد
الخاص  :أَن يكون بسره ووجده وقلبه كأَّنه قائم بين يد

وأحكا قدرته ِف بحار توحيده ،بالفناء عن نفسه ،وذاه

ّللا تعالى ،يجر عليه تصاريف تدبيره،
َّ
حسه؛ لقيا الحق سبحانه َل ُه ِف مراده

منه ،فيكون كما هو قبل أَن يكون ِف جريان حكمه سبحانه عَليه"(.)3
وجاء ف

توضيح اإلما الجنيد لتوحيد الخاص قوله" :أَن يكون العبد شبحا بين يد

َّّللا

سبحانه ،تجر عَليه تصاريف تدبيرهِ ،ف مجار أحكا قدرتهِ ،ف لجج بحار توحيده ،بالفناء َعن

نفسه ،وعن دعوة الخلق َله ،وعن استجابته بحقائق وجوده ووحدانيتهِ ،ف حقيق قربه بذها

حسه

وحركته ،لقيا الحق سبحانه َله فيما أراد منه ،وهو :أَن يرجع آخر العبد ِإَلى أوله ،فيكون َكما َكان
قبل أن يكون"(.)9

( )1انظر :منازل السائرين ،اهلروي (ص ،)190 :وروضة التعريف ابحلب الشريف ،البن اخلطيب( ،ص.)438 :
( )3الرسالة القشريية ،القشريي (.)463/3
( )9املصدر السابق.)464/3( ،
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والوجه الثال  :توحيد قائم بالقدم ،وهو :توحيد خاصة الخاصة:
وهذا التوحيد اختصه هللا لنفسه سبحانه ،يحو أسرار لطفه ،يخص به من يشاء من خاص
خلقه ،وهذا التوحيد ل يدرك كما قيل ،فهو" :أر وألط

من أن تخرج بكثيف العبارة"(.)1

ورو عن أحد العلماء قوله" :كنت بجامع بغداد ،والحصر يتكلم ف التوحيد ،فرأيت ملكين
يعرجان إلى السماء ،فقال أحدهما لصاحبه :هذا علم ،والتوحيد غيره"(.)3
ونجد أن تقسيمهم مبن

كما أشرنا سابقا على أساس اليقين ،والقوة والضع  ،والتمكن من

النف  ،أ  :تقسيم وجدان  ،ونجد أن الغزال أطلق عليه رت
الرتبة األولى :من التوحيد ه

التوحيد ،وجعلها أربعا ،وه (:)9

 :أن يقول اإلنسان بلسانه{ :ل إله إل هللا}،

وقلبه غافل عنه،

أو منكر له ،كتوحيد المنافقين.
والثانية :أن يصد بمعنى اللفظ قلبه ،كما صد به عمو المسلمين ،وهو :اعتقاد العوا .
والثالثة :أن يشاهد ذلك بطريق الكش

بواسط نور الحق ،وهو مقا المقربين ،وذلك بأن

ير أشياء كثيرة ،ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار.
والرابعةَّ :أل ير ف الوجود إل واحدا ،وه  :مشاهدة الصديقين ،وتسميه الصوفي  :الفناء ف
التوحيد؛ ألنه من حيث ل ير إل واحدا فا ير نفسه أيضا ،وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا
بالتوحيد كان فانيا عن نفسه ف توحيده ،بمعنى :أنه فن عن رتي نفسه والخلق.

( )1روضة التعريف ابحلب الشريف ،البن اخلطيب( ،ص.)433 :
( )3املصدر السابق( ،ص.)437 :
( )9إحياء علوم الدين ،الغزايل (.)340/4
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وسأبين مرات

التوحيد عند أهل التصوف ف الشكل اآلت :

شكل  :3مرات

التوحيد عند أهل التصوف.

الفرع الثالث :أصول توحيد الذات عند أهل التصوف(.)1
إن توحيد الذا

عند أهل التصوف يقابل توحيد الربوبي عند أهل السن  ،وسنجد توافق ف

أصول التوحيد عند الفريقين ،فأصول توحيد الذا

عند أهل التصوف ،ه :

األص األول :العلم ِبوجوده تعالى ،ومعرفة وجوده تعالى:
قال هللا –تبارك وتعالى–{ :ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ * ﱙ ﱚ * ﱜ ﱝ * ﱟ
ﱠ ﱡ* ﱣ ﱤ ﱥ* ﱧ ﱨ ﱩ* ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ *

ﱰ ﱱ ﱲ * ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ * ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ * ﱿ ﲀ}
[سورة النبأ.]16-6 :
وقال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ

( )1قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)183–163 :
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ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫ} [سورة البقرة.]164 :
وقال هللا تبارك وتعالى{ :ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ * ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ * ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ * ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ}
[سورة نوح.]1٧ – 15 :
يقول الغزال

ف

شرحه لهذه اآليا " :فلي

يخفى على من معه أدنى مسك من عقل إذا

تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه اآليا  ،وأدار نظره على عجائ

خلق هللا ِف

األ َْرض والسماوا

ِ
يستغن َعن صانع يدبره،
وبدائع فطرة الحيوان والنبا  ،أن هذا األمر العجي والترتي المحكم ل
بكونها مقهورة تَحت تسخيره ومصرف ِب ُمْقتَضى
تكاد فطرة النفوس تشهد َ
وفاعل يحكمه ويقدره ،بل َ
تَ ْدبيرهَ ،ول َذلِك قال تعالى{ :ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ} [سورة إبراهيم.)1(]1٠ :
األص الثاني :القدم:
بمعنى أنه سبحانه" :ل يجر عَليه ش ء من سما المخلوقين الدال على حدثهم ،لم يزل
سابقا متَقدما للمحدثا  ،موجودا قبل كل ش ء ،ل قديم غيره ،ول إله سواه"(.)3
وقيل :هو" :العلم بأن هللا تعاَلى قديم ،لم يزل أزل لي

لوجوده أول ،بل أول كل ش ء ،وقبل

كل ميت وح  ،وبرهانه أنه لو َكان حادثا ولم يكن َق ِديما لفتقر هو أيضا ِإَلى ُمحدث ،وافتقر
محدثه ِإَلى ُمحدث ،وتسلسل ذلك إلى ما ل نهاي  ،وما تسلسل لم يتحصل أو ينتَ ِه

إلى محدث

قديم هو األول ،وذلك هو المطلو ِ
الذ سميناه صانع العالم ومبدئه وبارئه ومحدثه ومبدعه"(.)9
ونجد أن لفظ القديم من األلفاظ واألسماء الت لم يرد ذكرها ف القرآن الكريم كاسم من أسماء

هللا تعالى  ،ولو قالوا :األول؛ لكان أضبط من جه السم والدلل  ،فاهلل تعالى يقول عن نفسه{ :ﳃ
ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ} [سورة الحديد.]3:
( )1قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)101 :
( )3التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالابذي( ،ص.)99 :
( )9قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)106 :
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لله َّم أ َْن َت ْاأل ََّو ُل َفَل ْي َ َقْبَل َك َش ءَ ،وأ َْن َت ْاآل ِخ ُر َفَل ْي َ َب ْع َد َك َش ءَ ،وأ َْن َت
ويقول النب (( :ا ُ
ْ
ْ
ِ
َّ ِ
ون َك َش ء.)1())...
الظاه ُر َفَل ْي َ َف ْوَق َك َش ْ ءَ ،وأ َْن َت اْلَباط ُن َفَل ْي َ ُد َ
ْ
األص الثال  :البقا :
وهو" :العلم بأنه تعالى مع َكونه أزليا أبديا َلي
والباطن؛ ألن ما ثبت قدمه استحال عدمه"(.)3

لوجوده آخرَ ،فهو األول واآلخر والظاهر

األص الرابع :التنزه عن كونه جوهرا:
وهو" :العلم بأنه تعالى لي

بجوهر يتحيز ،بل يتعالى ويتقدس عن مناسب الحيز"(.)9

األص الخامس :التنزه عن الجسمية:
ويعن  :العلم بأنه تعاَلى لي

بجسم مؤل

من جواهر؛ إذ الجسم عبارة عن المؤل

من

مخصوصا بحيز َبطل َكونه جسما؛ ألن كل جسم مختص بحيز
الجواهر ،وإذا َبطل َكونه جوه ار
ا
رك والسكون والهئي
ومرك من
الح َ
َ
جوهر ،فالجوهر يستحيل خلوه عن الفت ار والجتماع و َ
والمقدار(.)4

األص السادس :التنزه عن كونه عرضا:
العلم بأنه تعالى لي

بعرض َقائم بجسم أو حال ف محل؛ ألن العرض ما يحل ف الجسم،

فهو حادث ل محال  ،ويكون محدثه موجودا قبلهَ ،فكيف يكون حال ف الجسم وقد َكان
فكل جسم َ

موجودا ف األزل َوحده وما معه غيره ،ثم أحدث األجسا واألعراض بعده.

األص السابع :العلم ِبأن هللا تعالى منزه الذات عن اختصاص بالجهات:
أسفل ،وإما يمين وإما شمال ،أو قدا أو خل  ،وهذه الجها
" َفإن الجه إما َفو وإِما َ
( )1صحيح مسلم ،ابب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع ،برقم.)3574/4( ،)3819( :
( )3قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)108 :
( )9املصدر السابق( ،ص.)107 :
( )4املصدر نفسه( ،ص.)103 :
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هو

الذ

خلقها وأحدثها بواسط خلق اإلنسان؛ إذ خلق له طرفين ،أحدهما يعتمد على األرض،

ويسمى :رجا ،واآلخر يَقابله ،ويسمى :أرْساَ ،فحدث اسم الفو لما يلِ جه ال أرْس ،واسم السفل لما
ُ

يلِ جه الرجل ،... ،فأما رفع األيد
أيضا إشارة إلى ما هو وص

عند السؤال إلى جه السماء ،فهو :ألَنها قبَل الدعاء ،وفيه

للمدعو من الجال والكبرياء ،وتنبيها ِبقصد جه العلو على صف

المجد والعاء ،فإنه تعالى َفو كل موجود بالقهر والستياء"(.)1
األص الثامن :االستوا :
"العلم بأنه تعالى مستو على عرشه ،بالمعنى الذ
َيناف وص
حيث َقال ف

الكبرياء ،ول يتطر إليه سما

ل

أراد هللا تعالى بالستواء ،وهو الذ

الحدوث والفناء ،وهو الذ أريد بالستواء إلى السماء،

القرآن الكريم{ :ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ}

[سورة فصلت ،]11 :ولي

ذلك َإل بطريق القهر والستياء ،واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل َكما اضطر أهل الباطل إلى
بالتفا
[سورة الحديد ،]4 :إذ حمل ذلِك
َ

تأويل َقوله تعاَلى{ :ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣ}

اإلحاط والعلم ،وحمل َقول النب (( :قل

المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن))( ،)3على

على

القدرة والقهر"(.)9
وجاء ف

تفسيرهم لقوله

تعالى{ :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ}

عرشه فى السماء معلو  ،وعرشه ف األرض قلو

ﱽ ﱾ ﱿ}

[سورة طه" ،]5 :استواء

أهل التوحيد ،قال تعالى{ :ﱺ ﱻ ﱼ

[سورة الحاق  ،]17 :وعرش القلو

 ،قال تعالى{ :ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ}

[سورة اإلسراء.]7٠ :
أما عرش السماء فالرحمن عليه استو  ،وعرش القلو الرحمن عليه استولى ،عرش السماء
ّ
)
4
(
محل نظر الحق ،فشتّان بين عرش وعرش .
قبل دعاء الخلق ،وعرش القل
ّ
( )1قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)163 :
ني ِمن أَصابِ ِع الهر رمح ِنَ ،ك َقلر ٍ ِ ٍ
ث
صِّرفُهُ َحري ُ
وب بَِين َ
َ
آد َم ُكله َها بَرَ
ني إِ ر
ب َواحد ،يُ َ
صبَـ َع ر ِ ر َ
( )3رواه مسلم يف صحيحه ،بلفظ« :إِ هن قُـلُ َ
يَ َشاءُ» برقم (.)3540/4( ،)3604
( )9قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)168 :

( )4لطائف اإلشارات ،للقشريي.)446/3( ،
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األص التاسع :الرؤية:
العلم بأنه تعالى مع َكونه منزها عن الصورة والمقدار ،مقدسا عن الجها
باألعين واألبصار ف

واألقطار ،مرئ

الدار اآلخرة دار الَقرار؛ لَقوله تعالى{ :ﱉ ﱊ ﱋ * ﱍ ﱎ ﱏ}

[سورة القيام َ ]23 – 22 :وَل ير ِف ُّ
ص ِدياقا لَق ْوله عز َوجل{ :ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
الد ْنَيا؛ َت ْ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ} [سورة األنعا .]1٠3 :
األص العاشر :الوحدانية:
العلم بأن هللا عز وجل واحد ل شريك َله ،فرد ل ند َله ،انفرد بالخلق واإلبداع ،واستبد
باإليجاد والختراع ،ل مثل َله يساهمه ويساويه ،ول ضد له فينازعه ويناويه ،وبرهانه َقوله تعالى:
{ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ} [سورة األنبياء.]22 :
الفرع الرابع :مثار توحيد الذات عند أهل التصوف(.)1
1ك العتماد على هللا ،والثق باهلل.
2ك سقوط خوف الخلق من القل ؛ ألنهم كاآلل  ،والقدرة تحركهم ،لي

بيدهم نفع ول ضرر،

عاجزون عن أنفسهم ،فكيف عن غيرهم.
سميعا ول
عالما ول حيًّا ول
3ك الحصول على توحيد الصفا  ،فا يرون اا
ا
قادر ول مر ايدا ول ا

متكلما إل هللا ،قد انتفت عنه صفا
بصير ول
اا
ا

الحدث ،وبقيت صفا

القد .

الفرع اخلامس :احللول واالحتاد ووحدة الوجود.
وتبرز لدينا عدة مسائل ف هذا الفرع ،وه  :مسأل الحلول ،والتحاد ،ووحدة الوجود.
إن من أهم القضايا العقدي الت

ُيتهم بها أهل التصوف ،أنهم يقولون بالحلول ،والتحاد،

حل ف
ووحدة الوجود ،بمعنى :أن هللا قد َّ

جميع أجزاء الكون؛ ف

( )1البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد ،ابن عجيبة.)66/3( ،
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البحار والجبال والصخور

واإلنسان ،أو بمعنى :أن المخلو عين الخالق -تعالى هللا عن ذلك علوا كبي ار– ،فإذا بدأنا بتعريف
هذه المصطلحا

نجد أن العلماء عرفوها كاآلت :

وحدة الوجود:
ه " :الزعم أَن وجود المخلو هو عين وجود الخالق"(.)1
وقيل" :المحق :فناء وجود العبد ف ذا
الحق ،والطم  :فناء الصفا

ف

صفا

الحق تعالى ،كما أن المحق :فناء أفعاله من فعل
الحق ،محو الجمع والمحو الحقيق  :فناء الكثرة ف

الوحدة"(.)3
االتحاد:
"وهو :شهود الوجود الحق الواحد المطلق ،الذ الكل موجود بالحق ،فيتحد به الكل من حيث
خاصا اتحد به ،فإنه محال.
معدوما بنفسه ،ل من حيث إن له
موجودا به،
كون كل ش ء
ا
ا
وجودا ا
ا
احدا؛ لتصال نهايا
وقيل :التحاد :امتزاج الشيئين ،واختاطهما حتى يصي ار ا
شيئا و ا

التحاد،

وقيل :التحاد ،وهو :القول من غير رتي وفكر"(.)9
الحلول:
الح ّل اْل ُحلُول َو ُّ
الن ُزول"(.)4
يدور معنى الحلول حولَ " :
والمقصود به :حلول هللا تعالى ف

مخلوقاته –تعالى عن ذلك سبحانه– ،غير أننا نجد أن
عقائد األم اإلسامي  ،فأهل التصوف ينفون

أهل التصوف يرون أن هذا القول كفر صريح يخال

هذا القول عن أنفسهم جمل وتفصيا ،بل وينتقدون كل من يقول بهذا القول ،فإذا ذهبنا إلى أر
المتهم األول بهذه العقيدة ،بل ومن قيل :إنه الداع

لها :ابن عرب  ،فنجد أنه ينكر هذه العقيدة،

( )1أمراض القلب وشفاؤها ،البن تيمية( ،ص.)64 :
( )3كتاب التعريفات ،للجرجاين.)350/1( ،
( )9املصدر السابق.)7/1( ،
( )4هتذيب اللغة ،لألزهري.)375/9( ،
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وير أن من يدعو لها ملحد ،حيث يقول" :إن هللا واحد ِ
باإلجماع ،ومقا الواحد يتعالى أن يحل فيه
ش ء ،أو يحل هو ف ش ء ،أو يتحد ف ش ء"(.)1
وقال ف

با

األسرار" :ل يجوز لعارف أن يقول :أنا هللا ،ولو بلغ أقصى درجا

القر ،

وحاشا العارف من هذا القول حاشاهِ ،إنما يقول :أنا العبد الذليل ف المسير والمقيل"(.)3
وقال ف با

األسرار" :من قال بالحلول فهو معلول ،فِإن القول بالحلول مرض ل يزول ،وما

قال بالتحاد ِإل أهل ِ
اإللحاد ،كما أن القائل بالحلول من أهل الجهل والفضول"(.)9
وقال أيضا ف
الذ

البا

الثان

والتسعين ومائتين :من أعظم دليل على نف

ا أن القمر لي
يتوهمه بعضهم :أن تعلم عق ا

فيه من نور الشم

انتقلت ِإليه بذاتها ،وإِنما كان القمر محاا لها ،فكذلك العبد لي

الحلول والتحاد

ش ء ،وأن الشم

ما

فيه من خالقه ش ء ،ول حل

فيه(.)4
قال الشعران (" :)0ولعمر ِإذا كان ُعبَّاد األوثان لم يتجرتوا على أن يجعلوا آلهتهم عين هللا؛

ظن بأولياء هللا أنهم َّيدعون التحاد بالحق
بل قالوا :ما نعبدهم ِإل ليقربونا ِإلى هللا زلفى ،فكيف ُي َ
على حد ما تتعقله العقول الضعيف ؟! هذا كالمحال ف حقهم؛ ِإذ ما ِمن ول ِإل وهو يعلم أن
حقيقته تعالى مخالف لسائر الحقائق ،وأنها خارج عن جميع معلوما

الخائق ،ألن هللا بكل ش ء

محيط"(.)6
( )1الفتوحات املكية ،البن عريب ،كما يف اليواقيت واجلواهر ،للشعراين.)116/1( ،
( )3املصدر السابق.)116/1( ،
( )9املصدر نفسه.)118/1( ،
( )4الفتوحات املكية ،البن عريب ،كما يف اليواقيت واجلواهر ،للشعراين.)117/1( ،
( )0هو :عبد الوهاب أمحد بن علي الشعراين ،ويقال :الشعراوي ،كان عاملًا حم ِّد ًاث صوفيًا ،ذا كرامات كثرية ،وأتليفات
جامعا بني الشريعة والطريقة ،من كتبه( :الكربيت األمحر يف بيان علوم الشيخ
متبعا للسنة ،جمتنبًا عن البدعةً ،
نفيسةً ،
األكرب) ،و(اليواقيت واجلواهر) ،و(األنوار القدسية يف معرفة آداب العبوديّة) ،تويف يف القاهرة سنة389( :هـ) ،انظر :التاج
املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألولِ ،
للقنهوجي( ،ص.)401 :
( )6اليواقيت واجلواهر ،للشعراين.)135/1( ،
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وقال الغزال " :وأما القسم الرابع وهو :التحاد ،فذلك أيضا أظهر بطانا؛ ألن قول القائل :إن
العبد صار هو الر كا متناقض ف نفسه ،بل ينبغ أن ينزه الر سبحانه وتعالى عن أن يجر
اللسان ف حقه بأمثال هذه المحال
باطل  ،...وأما القسم الخام

 ،...فالتحاد بين شيئين مطلقا محال  ،...فأصل التحاد إذا

وهو :الحلول ،فذلك يتصور أن يقال :إن الر تبارك وتعالى حل ف

العبد ،أو العبد حل ف الر  ،تعالى ر األربا

عن قول الظالمين"(.)1

ووضح السيوط ( )3مقصد أهل التصوف من لفظ التحاد بقولهَ " :واعلم أَنه وقع ف عبارة
ظ التحاد؛ إشارة منهم إلى حقيق التوحيد ،فإن التحاد عندهم هو :المبالغ ُ ف
َبعض المحِّققين لْف ُ

التوحيد ،والتوحيد معرَف ُ الواحد واألَحد ،فاشتبه َذلك على من ل َيْفهم إشاراتهمَ ،فحملوه على غير
طوا وهلكوا بذلك.
محمله ،فغل ُ

ّللا تعالى :أَن التحاد بين مربوبين ُمحال ،فإن رجلين
والدليل على ُبطان اتحاد العبد مع َّ

مثَا ل يصير أَحدهما عين اآلخر؛ لتباينهما ف ذاتيهما ،كما هو معلو  ،فالتباين بين العبد والر
ظم.
سبحانه وتعالى أَع َ

فإذن أَصل التحاد باطلُ ،محال ،مردود شراعا وعقا وعرفا ،بإجماع األَنبياء واألَولياء

ومشايخ الصوفي وسائر العلماء والمسلمين ،ولي

هذا مذه

ائف غاة؛
الصوفي  ،وإنما َقاله َ
ط َ

لقّل علمهم ،وسوء ِ
ّللا تعالى ،فشابهوا بهذا القول النصار الذين قالوا ف عيسى ’:
حظهم من َّ
اتحد ناسوته ِباهوته.

بالعناي  ،فإنهم لم ِ
ّللا تعالى ِ
اتحادا ول حلول ،وإن وقع منهم لفظ
يعتقدوا
وأَما من حفظه َّ
ا
التحاد ،فإنما ُيريدون به محو أَنفسهم وإثبا

الحق سبحانه.

( )1املقصد األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن ،للغزايل( ،ص.)100 ،103 :
( )3هو :عبد الرحـمن بن أيب بكر بن مـحمد بن سابق الدين الـخضريي ،جالل الدين السيوطي ،إمام حافظ مؤرخ
اوي) ،و(ترمجان القرآن)،
أديب ،نشأ يف القاهرة يتيما ،له حنو  655مصنف ،منها( :حتفة الناسك) ،و(تدريب الر ّ
و(تفسري الـجاللني) ،و(تنوير الـحوالك يف شرح موطأ اإلمام مالك) ،تويف سنة311( :هـ) ،انظر :البدر الطالع بـمحاسن
من بعد القرن السابع ،للشوكاين ،)937/1( ،والتاج الـمكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ،للقنوجي،
(ص.)943:
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ظوظ النف
المخالفا  ،وبَقاء الموافَقا  ،وفناء ح ُ
َقال :وَقد ُيذكر التحاد بمعنى :فناء ُ
الدنيا ،وبَقاء الرغب ف

من

اآلخرة ،وفناء األَوصاف الذميم  ،وبَقاء األَوصاف اْلحميدة ،وفناء الشك،

وبَقاء اليقين ،وفناء الغفل  ،وبقاء ال ّذكر.
ظم شان  ،فهو ف معرض الحكاي عن
َقال :وأَما قول أَب يزيد البسطام ( :)1سبحان ما أَع َ
ّللا ،وكذلك قول من قال :أَنا الحق؛ فهو :محمول على ِ
الحكاي  ،ول ُيظن بهؤلء العارفين الحلول
َّ
والتحاد"(.)3
ووضح كذلك منشأ خطأ الفر اإلسامي ف هذه العقيدة ،فقال" :إن منشَأ أَغاط ِ
الفر اّلت
طت ف
غل َ

التحاد والحلول :جهلهم بأُصول الدين ،وفروعه ،وعد معرَفتهم بالعلم ،وَقد ورد

األَحاديث واآلثار بالتحذير من عابد جاهلَ ،فمن ل يكون له سابَق ُ علم لم ِ
ينتج ،ولم ِ
صح َله
سلوك"(.)9
وبالمقابل نجد أن بعض علماء أهل السن قد أخذوا على أهل التصوف هذا المعتقد ،واتهموهم
به ،بل واتهموهم بالزندق واإللحاد ،بينما نجد أن البعض اآلخر كان منصفا ف

تأويله لكامهم

وعباراتهم ،وحتى ف حكمه عليهم ،ومنهم ابن تيمي  ،فقد ورد عنه ف تبرئته ألهل التصوف من
تهم القول بالتحاد ،وتأويله لكامهم تأوياا صحيحا سليما قوله" :والر ر  ،والعبد عبد ،لي
ِ
مخلوقاته ش ء من َذاته ،ولي
ذاته ش ء من مخلوقاته؛ ول ف

ف

أَحد من أَهل المعرَف باهلل ِ
يعتقد

لك منُقول عن
ُحلول الر ّ تعالى به؛ أَو بغيره من المخلوَقا  ،ول اتحاده به ،وإن سمع ش ء من َذ َ

( )1هو :طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي ،أبو يزيد البسطامي ،سلطان العارفني ،وأحد الزاهد املشهورين؛
كان جده جموسياً ،مث أسلم ،نسبته إىل بسطام (بلدة بني خراسان والعراق) أصله منها ،ووفاته فيها ،وسئل أبو يزيد :أبي
شيء وجدت هذه املعرفة؟ فقال :ببطن جائع ،وبدن عار ،تويف سنة361( :هـ) ،انظر :وفيات األعيان ،البن خلكان،
( ،)091/3وسري أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب ،)76/19( ،الوايف ابلوفيات ،للصفدي ،)330/16( ،وطبقات
األولياء ،البن امللقن( ،ص.)340 :
( )3احلاوي للفتاوي ،للسيوطي.)161/3( ،
( )9املصدر السابق.)161/3( ،
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الشيوخَ ،فكثير منه مك ُذو  ،اختلَقه األ ََّفاكون من ِال ِ
تحادي المباحي ؛ اَلذين أَضلهم
بعض أَكابر ّ
الشيطان وأَلحَقهم بالطائف النصراني  ،والذ

يِ
صح منه عن الشيوخ له معان صحيح ؛ ومنه ما
َ

ِ
بعضهم ف حال استياء حال عليه؛ أَلحقه تلك الساع َ بالسكران اّلذ ل ُيميز ما َيخرج
صدر عن
منه من الَقول ،ثُم إذا َثا

وي َكِّف ُر من َيُقوله؛ وما َيخرج من
عليه عقله وتَمييزه ُينكر َذ َ
لك القول؛ ُ

القول ف حال غيب عقل اإلنسان ل يتخذه هو ول غيره عقيدة ،ول حكم له؛ بل القلم مرفوع عن
ن
المغمى عليه والسكران اّلذ سكر بغير سب
النائم والمجنو و ُ

حر ؛ مثل من ُيسَقى الخمر وهو ل
ُم ّ

يعرفها ،أَو أ ِ
ُوج َرَها حتى سكر ،أَو أُطعم البنج وهو ل يعرفه؛ َفكذلك ،وَقد ُيشاهد كثير من المؤمنين
ِ
إغماء ،ومنها ما
ظمته وجماله أ اا
من جال َّ
ّللا وع َ
قلوبا رقيَق اَ ،فتحدث َغ ا
ُمور عظيم ا تُصادف ا
شيا و ا

ُيوج

العقل ،وإن كان الكاملون منهم ل يعتريهم هذا ،كما ل يعتر
المو  ،ومنها ما ُيخل ْ

الناقصين عنهم؛ لكن يعتريهم عند قوة الوارد على قلوبهم ،وضع

المحل المورود عليه ،فمن اغتر

ضال ُمضا"(.)1
بما يُقولونه أَو يفعلونه ف تلك الحال كان ا
وكذلك ابن القيم ف

حديثه عن الفناء ،فقد قال" :فناء خواص األولياء وأئم المقربين هو:

ِ
الفناء عن ِإرادة ما سواه ،سالكا سبيل الجمع على ما يحبه
الفناء عن ِإرادة السو  ،شائما بر
ا عن ِإرادة غيره ،قد اتحد مراده
ويرضاه ،فانيا بمراد محبوبه منه ،عن مراده هو من محبوبه ،فض ا
بمراد محبوبه ،أعن المراد الدين األمر  ،ل المراد الكون القدر  ،فصار المرادان واحدا.
ثم قال :ولي

ف

العقل اتحاد صحيح ِإل هذا ،والتحاد ف

العلم والخبر ،فيكون المرادان

والمعلومان والمذكوران واحدا ،مع تباين ِ
اإلرادتين والعلمين والخبرين ،فغاي المحب اتحاد مراد
المح

بمراد المحبو  ،وفناء ِإرادة المح

ف

مراد المحبو  ،فهذا التحاد والفناء هو :اتحاد

خواص المحبين وفناتهم؛ قد َفَن ْوا بعبادة محبوبهم ،عن عبادة ما سواه ،وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل
عليه والستعان به والطل

منه عن ح

ما سواه ،و َم ْن تحقق بهذا الفناء ل يح

ِإل ف هللا ،ول

يبغض ِإل فيه ،ول يوال ِإل فيه ،ول يعاد ِإل فيه ،ول يعط ِإل هلل ،ول يمنع ِإل هلل ،ول يرجو ِإل
( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية)84/11( ،
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ورسوله أح َّ ِإليه مما سواهما،
ِإياه ،ول يستعين ِإل به ،فيكون دينه كله ظاه ار وباطنا هلل ،ويكون هللا
ُ
فا يو ُّاد من َّ
حاد هللا ورسوله ولو كان أقر الخلق ِإليه"(.)1
ومن هذه النصوص المتعددة الت أوردناها يتبين لنا :أن كل ما ورد ف كا أهل التصوف
من كلم (اتحاد) ِإنما أريد بها :ما يوافق عقيدة أهل السن ( ،)3ول يصح أن نحمل كامهم،
وعباراتهم ،ومواجيدهم ،على معان تخال

ِ
تبنيهم لعقيدة أهل السن  ،كما يج
ما صرحوا به ،من ّ

( )1مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،ابن القيم.)170/1( ،
( )3وال يعين ما أوردانه أنه ال يوجد على اإل طالق من مل يدع إىل وحدة الوجود أو احللول واالحتاد ،فهذا اإلمام الطوسي
الصويف يثبت أن هناك من دعا إليها وقال هبا ،يقول" :وقد غلطت مجاعة من البغداديني يف قوهلم إهنم عند فنائهم عن
أوصافهم دخلوا يف أوصاف احلق ،وقد أضافوا أنفسهم جبهلهم إىل معىن يؤديهم ذلك إىل احللول" ،وقوله كذلك" :بلغين
أن مجاعة زعموا أن احلق تعاىل اصطفى أجساماً حل فيها مبعىن الربوبية ،وأزال عنها معاين البشرية" انظر :اللمع ،للطوسي،

(.)496 – 494
ومن أشهر من قيل أبنه قال هبذه العقيدة :احلسني بن منصور احلالج ،والصوفية خمتلفون فيه ،فأكثرهم نفى احلالج أن
يكون منهم ،و َأَب أن يعده فيهم ،وممن قيل أبنه دعا وقال هبذه العقيدة كذلك :ابن سبعني ،وابن الفارض ،وغريهم.
ومما قاله احلالج ويفهم منه عقيدته:

أان

"أان م ن ن ن ن ن ن ن أ ن ن ن ن ن ن ن م ن ن ن ن ن ن ن أ ن ن ن ن ن ن ن
حنن ن ن ن ن من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
فن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن أ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ت أ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ت

أي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ُ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ننننننننن ُ ننننننننن
ُننننننننن ُ ننننننننن

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ان
ننننننننننن
حنن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ننننننننن
ب م ننننننننن ُ ننننننننن
تُض ن ن ن ن ن ن ن ن ن ُ
إ أ نننننننننننننننننننننننن ت ُ أ نننننننننننننننننننننننن ت
نننننننننننن
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ان ت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ان"
ننننننن
م ننننننن أ

انظر :احلالج األعمال الكاملة ،مجع :قاسم حممد عباس( ،ص.)995:
ومن كالمه كذلك:

"أان أ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ت ننننننننننننننننننننننننن ت ننننننننننننننننننننننننن

ف نننننننننننننننننننننننن ن
نننننننننننننننننننننننن ن

نننننننننننننننننننننننن ي
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ي"

انظر :احلالج األعمال الكاملة ،مجع :قاسم حممد عباس( ،ص.)938:
وقد قتل احلالج بعد أن أفىت العلماء بقتله ،فضرب ابلسوط ،واجتم ع من العامة خلق كثري ال حيصى عددهم ،فضرب إِ َىل
متام األلف سوط ،مث قطعت يده ،مث رجله ،مث يده ،مث رجله ،وحز رأسه ،وأحرقت جثته ،وكان ذلك يف سنة953 :هـ.

انظر :اتريخ بغداد ،للبغدادي.)677/7( ،
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على كل منص

وقارئ أن يحسن الظن بالمؤمنين ،ويؤول كامهم على معنى شرع مستقيم.

أثار املعرفة اليقينية بتوحيد الذات عند أهل التصوف
-1

أوصلت وسائل وطر

المعرف أهل التصوف إلى القول بأن للتوحيد أركانا

(أقساما) ،وه  :توحيد الذا  ،وتوحيد األفعال ،وتوحيد األسماء والصفا .
-3
-9

النزاع ف حقيق توحيد األلوهي ومتضمناته.
التفا

ف

أصول توحيد الربوبي  ،والعتراف به كخالق واجد راز عليم سميع

بصير.
-4

تقديسه سبحانه عن كل نقص وعي .

-0

استشعار عظم هللا سبحانه وتعالى.

-6

الصوفي ف قال

إسقاط المصطلحا

غير صحيح ،مما كان له السب

ا
عقد  ،وتأويل عباراتهم ومواجيدهم تأوي ا

األكبر ف اتها التصوف بالزندق واإللحاد.

-8

بروز أهم القضايا العقدي  :التحاد ،والحلول ،ووحدة الوجود.

-7

النقد الذات عند أهل التصوف ،وهجومهم على كل من يخال

الشريع بشطحاته.

ومما سبق يتضح لنا :التفا بين أهل السن وأهل التصوف ف أصل التوحيد ،وأنه يشمل
العتراف بالخالق ،وإفراده بالعبودي  ،وتنزيهه عن المثل والند.
ا ف زمن السل  ،وإنما ه حادث ،
ويختلفان ف تقسيمهم للتوحيد ،فهذه األقسا لم ترد أص ا
ظهر

ف

فترة معين  ،حين انتشر

فيها الفر والطوائ  ،وظهر

الشبها  ،مما أظهر هذه

التقسيما ؛ ليسهل الرد على الخصو .
ونظرة التصوف كسلوك للتوحيد تتلخص ف أن التوحيد عبارة عن قشرين ول :

"فالقشر األول :هو :أن تقول بلسانك {ل إله إل هللا}،
الذ صرح به النصار  ،ولكنه قد يصدر من المنافق الذ يخال
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وهذا يسمى توحيدا مناقضا للتثليث
سره جهره.

والقشر الثاني :أ َّل يكون ف القل

إنكار لمفهو هذا القول ،بل يشتمل ظاهر القل
مخالف و ا

على اعتقاده ،وكذلك التصديق به ،وهو توحيد عوا الخلق والمتكلمون.
والثال  :وهو :اللبا  ،أن ير األمور كلها من هللا تعالى ،رتي تقطع التفاته عن الوسائط،
وأن يعبده عبادة يفرده بها ،فا يعبد غيره ،ويخرج عن هذا التوحيد :اتباع الهو  ،فكل متبع هواه فقد
اتخذ هواه معبوده"(.)1
ونجد كذلك أن أهل السن يرون أن توحيد الذا

فيه ما هو موافق لهم ،وفيه ما هو مخال

لهم ،يقول ابن تيمي " :إذا قالوا :ل قسيم له ،ول جزء له ،ول شبيه له ،فهذا اللفظ –وإن كان يراد به
معنى صحيح– ،فإن هللا لي

كمثله ش ء ،هو سبحانه ل يجوز عليه أن يتفر  ،ول يفسد ،ول

يستحيل ،بل هو أحد صمد ،والصمد :الذ

ل جوف له ،وهو :السيد الذ

كمل سؤدده ،فإنهم

يدرجون ف هذا :نف علوه على خلقه ،ومباينته لمصنوعاته ،ونف ما ينفونه من صفاته ،ويقولون:
إن إثبا

ذلك يقتض أن يكون مركبا منقسما ،وأن يكون له شبيه"(.)3

( )1إحياء علوم الدين ،للغزايل.)99/1( ،
( )3درء تعارض العقل والنقل ،ابن تيمية.)337/1( ،
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وف هذا الجدول سنذكر خاص أقوال أهل السن ف توحيد الربوبي  ،وخاص أقوال أهل
التصوف ف توحيد الذا :
جدول  :13خاص أقوال أهل السن ف توحيد الربوبي  ،وخاص أقوال أهل التصوف ف توحيد
الذا .
توحيد الربوبية عند أه السنة

توحيد الذات عن أه التصوف

أقسام التوحيد عند أه السنة:

أقسام التوحيد عند أه التصوف:

 توحيد الربوبي .

 توحيد الذا .

 توحيد األلوهي .

 توحيد األفعال.

 توحيد األسماء والصفا .

 توحيد األسماء والصفا .

مراتب التوحيد:
 توحيد العام (قول باللسان).

 توحيد الخاص (تصديق بالقل ).
 توحيد خاص الخاص (كش

ومشاهدة).

 الفناء.
اآلثار المترتبة على توحيد
الربوبية:
 توحيد األلوهي .

 اإلناب إليه سبحانه.

أصول توحيد الذات:
 العلم بوجوده تعالى ومعرفته.

 القد  ،بمعنى أنه سابق متقد .
 البقاء بمعنى أنه أزل أبد .

 اختصاصككه بالتوجككه والس كؤال  التنزه عن كونه جوهر يتحيز.
والطل

والدعاء.

 التوكل عليه.
 الرضاء.

 اخاص العبادة هلل تعالى.
 محبته سبحانه.

 التنزه عن الجسمي .

 التن كزه عككن كونككه عككرض بمعنككى أنككه تعككالى غيككر
قائم بجسم أو حال ف محل.
 منزه عن اختصاصه بالجها .

 الس ككتواء ،بمعن ككى مس ككتو عل ككى عرش ككه ب ككالمعنى
الذ هو سبحانه أراده.
 الرتي بمعنى انه منزه عن الصورة والمقدار.
 الوحداني .
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املبحث الثاني:
املعرفة اليقينية يف توحيد األلوهية
وتوحيد األفعال ،وأثرها:
وفيه مطلبان:

 المطلب األول :المعرفة اليقينية فيتوحيد األلوهية وأثرها عند أهل السنة.
 المطلب الثاني :المعرفة اليقينية فيتوحيد األفعال وأثرها عند أهل
التصوف.
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الـمطلب األول :الـمعرفة اليقينية يف توحيد األلوهية ،وأثرها عند
أهل السنة.
الفرع األول :تعريف توحيد األلوهية لغة واصطالحا:
إن معنى اإلله ف اللغ هوَ(" :أَل َه) الهمزة والا والهاء أصل واحد ،وهو :التعبد ،فاإلله :هللا
ألنه معبود ،ويَقال :تأََّله الرجل :إ َذا تعبد"( ،)1و"التَّأَُّله :التََّن ُّس ُك ،والتعبد"(.)3
تعالى ،وسم بذلك؛ َ
وف

الصطاح هو" :إفراده تعالى بالعبادة ،والتأله له ،والخضوع والذل ،والح

والفتقار،

والتوجه إليه"(.)9
قال ابن تيمي " :واإلله هو :المألوه الذ
لصفا

تألهه القلو  ،وكونه يستحق األلوهي  ،مستلز

الكمال ،فا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إل هو ،وكل عمل ل يراد به وجهه فهو

باطل ،وعبادة غيره وح

غيره يوج

الفساد ،كما قال تعالى{ :ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ} [سورة األنبياء.)4("]22 :
الفرع الثاني :األلوهية وخصائصها:
لتوحيد األلوهي خصائص يتفرد بها اإلله سبحانه؛ إذ إن هذه الخصائص ه
مستحقا للتأليه والتعظيم وإفراده بالعبادة ،وه كما أوردها ابن القيم(:)0
.1

التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع.

.3

المطلق من جميع الوجوه ،الذ ل نقص فيه بوجه من الوجوه.
الكمال
ُ
ُ

( )1معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس.)138/1( ،
( )3القاموس احمليط ،الفريوزآابدى.)1343/1( ،
( )9لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثر ية ،للسفاريين.)133/1( ،
( )4اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،البن تيمية.)978/3( ،
( )0الداء والدواء ،البن القيم( ،ص.)193– 196 :
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الت

جعلته

العبودي الت قامت على ساقين ل قوا لها بدونهما :غاي الح

.9

مع غاي الذل.

فكونه متفردا بملك الضر والنفع والعطاء والمنع ،جعله سبحانه قبل للسائلين ووجهه للحائرين،
إليه المقصد والمرجع ،واليه المشتكى والمفزع ،وكونه ذ
وحده ،وكونه متفردا وذ كمال جعل الح

كمال مطلق جعل التأليه والتمجيد له

والذل موجه له وهما منتهى العبودي .

الفرع الثالث :طرق احلصول على توحيد األلوهية.
كما ذكرنا سابقا أن توحيد األلوهي هو :التوجه هلل بكامل الخضوع والذل والفتقار والمحب
والطاع  ،وهذا التوجه هو :ما يحاس

هللا عليه البشر؛ ألنه غاي الخلق ،ومرتكز البعث والحسا ،

وإلتما الحج على البشر جعل هللا لهذا التوحيد طرقا للحصول عليه ،وه :
أوال :إرسال الرس :
قال هللا تعالى{ :ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸﱹ}

[سورة النساء ،]165 :وقال هللا تعالى{ :ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁ}

[سورة النحل ،]36 :وقال

تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ}

[سورة

األنبياء.]25 :
ونجد أن الدعوة إلى توحيد األلوهي ه  :دعوة جميع األنبياء ،قال تعالى{ :ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ} [سورة األعراف ،]5١ :وَقال هود عَليه
السا لَق ِ
ومه{ :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ} [سورة األعراف ،]65 :وَقال صالح عليه
السا لَق ِ
ومه{ :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ} [سورة األعراف ،]73 :وقال شعي
ِ
لقومه{ :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ} [سورة األعراف.]٧5 :
السا
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عليه

فظهر أن من طر الحصول على توحيد األلوهي  ،وتوحيد الر  ،وإفراده بالقصد والطل
والعبادة ،هو :األنبياء ،وما نزل معهم من كت

سماوي  ،وتعاليم رباني ؛ إذ إن توحيد األلوهي هو:

الغاي  ،وألجله خلق هللا الخلق ،قال تعالى{ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ

ﱨ}

[سورة

الذاريا .]56 :
وإجاب دعوة الرسل تعتبر أول واج
حديث النب
وه ْم ِإَل ْي ِه
تَ ْد ُع ُ

على المكل  ،وه معنى :ل إله إل هللا ،وهذا ما يؤكده

َه ِل ِكتَا َ ،فْلَي ُك ْن أ ََّو َل َما
 لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمنِ(( :إَّن َك تَْق َد ُ َعَلى َق ْو أ ْ
ِعَب َادةُ َّ ِ ِ
ّللا  ،)1())...الحديث ،وقد أيد هللا تعالى الرسل بالمعج از ؛
ّللاَ ،فإ َذا َع َرُفوا َّ َ

لبيان صد دعوة التوحيد.
ثانيا :الربوبية:
ومن طر التعرف والوصول لتوحيد األلوهي  :توحيد الربوبي  ،فحين يعترف العبد بوجود
خالق لهذا الكون مدبر مقيت متص

بصفا

الكمال والقدرة ،ينتج عن ذلك العتراف باستحقاقي

هذا الر بالتأليه والعبادة؛ إذ إن توحيد األلوهي كما مر علينا يعتبر من لواز الربوبي  ،وهو من
نتاج العتراف بالخالق ،كما أن األلوهي تتضمن الربوبي .
يقول ابن تيمي َ " :وإِ ْن َك َان ْت األلوهي تتضمن الربوبي َ ،والربوبي تستلز األلوهي ؛ فإن أَحدهما
ِ
َن يختص معناه عند ِالقترانَ ،ك َما ِف َق ْولِ ِه{ :ﱰ ﱱ
إ َذا تضمن اآلخر عند النفراد َل ْم يمنع أ ْ
ﱲ ﱳ * ﱵ ﱶ * ﱸ

{ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ}

ﱹ}

[سورة الناسَ ،]3 – 1 :وِف

َق ْولِ ِه:

[سورة الفاتح  ،]2 :فجمع بين السمين :اسم اإلَله واسم الر ،

فيدبره"(.)3
فإن (اإلَله) هو :المعبود الذ يستحق أن يعبد ،و(الر ) هو :الذ ير عبده َ

( )1صحيح البخاري ،ابب ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة ،برقم ( )113/3( ،)1407واللفظ له ،وصحيح
مسلم ،ابب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم ،برقم (.)01/1( ،)13
( )3الفتاوى الكربى البن تيمية (ص.)303/0
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ثالثا :العق والفطرة:
لقد مر معنا بأن داع الفطرة والعقل يعترف بتوحيد الربوبي  ،ويدعو بالوحداني  ،ودليل ذلك:
أننا نجد أن هللا تعالى يوجه الخطا
وقد يقول قائل :لم يأ
ونجي

للعقل والفطرة بالعتراف بتوحيد األلوهي .

هذا التوجيه إل عن طريق الكت

عليه بالقول :نعم ،وجه هللا الخطا

السماوي الت جاء

بها الرسل؟

للعقول بالنظر ف هذا الكون؛ ذلك ألنها ستحكم

بعد النظر والتمعن والبحث عن اإلجاب بالوحداني  ،قال تعالى{ :ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ * ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ *
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ
ﲶﲷﲸ*ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ
ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ * ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ} [سورة
النمل.]64-6٠:
فالعقل يعترف بالخالق ،وأن ما ف هذا الكون لم يحدث صدف أو عبثا ،ويقر بأنه بتدبير من
واحد ل شريك له ،قال تعالى{ :ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ}

[سورة األنبياء ،]22 :لكن كان إرسال األنبياء إلتما الحج  ،ولبيان كيفي التأليه بما

يريده المألوه سبحانه وتعالى ،ل بما يراه العقل والفطرة؛ ألنهما قاصران.
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الفرع الرابع :مقتضيات توحيد األلوهية عند أهل السنة.
أوال :العبودية التامة هلل تعالى:
والعبادة ه " :اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطن
والظاهرة"(.)1
وقيلِ " :
العبادة ِعبارة عن ِ
اإلتيان بالفعل المأمور به على سبيل التعظيم لآلمر"(.)3
فيدخل ف العبادة جميع أركان اإلسا  ،وأركان اإليمان.
وهذه العبادة قوامها :اإلخاص هلل تعالى ،قال
[سورة الفاتح  ،]5 :جاء ف
بالخدم و ِ
العبودي
العبودي  ،ثُم

تعالى{ :ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ}

تفسير هذه اآلي {" :ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ} :اشتغال

 ،إل أن البتداء وقع بَقوله{ :ﱒ ﱓ}،

َقال{ :ﱔ ﱕ}،

وهو :إشارة إلى الجد والجتهاد ف

المسكن
وهو :إشارة إلى اعتراف العبد بالعجز والذل و َ

والرجوِع إلى هللا"(.)9
ويدخل ف العبودي  :اتباع ما جاء به النب  ،وما وافق الشرع ،قال تعالى{ :ﱞ ﱟ ﱠ
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ} [سورة آل
عمران ،]31:وقال تعالى{ :ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ} [سورة الحشر.]7:
والعبودية تتضمن:
-المحب الصادق هلل تعالى ،والخشي من عقابه ،قال تعالى{ :ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ}

[سورة المؤمنون ،]57 :وقال تعالى{ :ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

( )1العبودية ،البن تيمية( ،ص.)44 :
( )3مفاتيح الغيب ،للرازي.)30/ 1( ،
( )9املصدر السابق.)108/1( ،
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ﱜ}

[سورة آل عمران ،]175 :وقال تعالى{ :ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ} [سورة التوبة.]03 :
-والتوكل عليه ،قال

تعالى{ :ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ}

[سورة المائدة:

.]23
والرجاء ،قال تعالى{ :ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪﳫ} [سورة الكه .]11٠ :
-والستعاذة ،قال

تعالى{ :ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ * ﱵ ﱶ}

[سورة الناس:

.]2-1
والستغاث  ،قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ} [سورة األنفال.]١ :
ثانيا :اختصاصه سبحانه بالتوس :
والتوسل :مأخوذ من الوسيل  ،والوسيل تعن " :ما ُيتقر به إلى الغير"( ،)1والوسيل " :الوصل

والقربى ،وجمعها :الوسائل ،قال هللا ﭨ {ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼ}

ويقال :توسل فان إلى فان بوسيل  ،أ  :تسب
[سورة اإلسراءُ ،]57 :

إليه بسب ،

وتقر إليه بحرم ِ ِ
آصرة تعطفه عليه"(.)3
ُ
"فالوسيل الت أمر هللا أن تبتغى إليه ،وأخبر عن مائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه ،ه  :ما
يتقر به إليه من الواجبا
واج

ومستح  ،وما لي

والمستحبا  ،فهذه الوسيل الت أمر هللا المؤمنين بابتغائها تتناول كل
بواج

ول مستح

ل يدخل ف ذلك ،سواء كان محرما ،أو مكروها ،أو

مباحا"(.)9

( )1خمتار الصحاح ،حملمد الرازي( ،ص.)997 :
( )3هتذيب اللغة ،لألزهري ،)47/19( ،والصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،اجلوهري(.)1741/0
( )9قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ،البن تيمية( ،ص.)74 :

204

أنواع التوسل املشروع عند أهل السنة.

ه :
أ -التوسل بذات هللا تعال  ،وأسمائه ،وصفاته ،وأفعاله:
ودليل ذلك قوله تعالى{ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ}

[سورة األعراف ،]1٧٠ :فقوله

تعالى{ :ﱦ ﱧ ﱨ}

"يدل على أن

ِ
وهذه الدعوة َل تتأَتى َإل إذا عرف معان
اإلنسان ل يدعو ربه إل بتلك األسماء الحسنىَ ،

ِ
بتلك الصفا
األسماء ،وعرف بالدليل أَن له إلها وربا خالقا موصوفا َ

تلك

ِ
الشريف المَقدس  ،فإذا َعرف

بالدليل ذلك فحينئذ يحسن أن يدعو ربه بتلك األسماء والصفا "( ،)1ويتوسل إليه بها.
ومن األدل قوله تعالى{ :ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ} [سورة اإلسراء.]11٠ :
ب -التوسل بالنبي :
التوسل بدعائه  ف حياته ،فهذا يعتبر من التوسل المشروع.
وقد وضح ابن تيمي أنواع التوسل بالنب  ،وأنها على ثاث معان ،منها ما يجوز ،ومنها
غير ذلك:
"أحدهما :التوسل بطاعته ،فهذا فرض ل يتم اإليمان إل به.
والثان  :التوسل بدعائه وشفاعته ،وهذا كان ف حياته ويكون يو القيام يتوسلون بشفاعته.
والثالث :التوسل به بمعنى :اإلقسا على هللا بذاته ،والسؤال بذاته ،فهذا هو الذ

لم يكن

الصحاب يفعلونه ف الستسقاء ونحوه ،ل ف حياته ول بعد مماته ،ل عند قبره ول غير قبره"(.)3

( )1مفاتيح الغيب ،للرازي)916/10( ،
( )3قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ،البن تيمية( ،ص.)78 :
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ت -التوسل باألعمال الصالحة:
وقد ثبت كذلك التوسل باألعمال الصالح ؛ فقد ورد ف

القرآن الكريم على لسان الحواريين

عندما توسلوا لربهم باألعمال الصالح  ،قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ

ﱉ}

[سورة آل عمران ،]53 :وقوله تعالى{ :ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ
ﲼ} [سورة آل عمران.]1١3 :
ومن السؤال باألعمال الصالح سؤال الثاث الذين أووا إلى غار( ،)1فسأل كل واحد منهم
بعمل عظيم أخلص فيه هلل؛ ألن ذلك العمل مما يحبه هللا ويرضاه محب تقتض إجاب صاحبه،
هذا سأل ببره لوالديه ،وذاك سأل بعفته التام  ،وذلك سأل بأمانته وإحسانه(.)3

( )1واحلديث هو :عن عبد هللا بن عمر  ،ƒعن رسول هللا  أنه قال(( :بينما ثالثة نفر يتمشون أخذهم املطر ،فأووا
إىل غار يف جبل ،فاحنطت على فم غارهم صخرة من اجلبل ،فانطبقت عليهم ،فقال بعضهم لبعض :انظروا أعماال
عملتموها صاحلة هلل ،فادعوا هللا تعاىل هبا ،لعل هللا يفرجها عنكم ،فقال أحدهم :اللهم إنه كان يل والدان شيخان كبريان،
وامرأيت ،ويل صبية صغار أرعى عليهم ،فإذا أرحت عليهم ،حلبت ،فبدأت بوالدي ،فسقيتهما قبل بين ،وأنه أنى يب ذات
يوم الشجر ،فلم آت حىت أمسيت ،فوجدهتما قد انما ،فحلبت كما كنت أحلب ،فجئت ابحلالب ،فقمت عند رءوسهما
أكره أن أوقظهما من نومهما ،وأكره أن أسقي الصبية قبلهما ،والصبية يتضاغون عند قدمي ،فلم يزل ذلك دأيب ودأهبم
حىت طلع الفجر ،فإن كنت تعل م أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك ،فافرج لنا منها فرجة ،نرى منها السماء ،ففرج هللا منها
فرجة ،فرأوا منها السماء ،وقال اآلخر :اللهم إنه كانت يل ابنة عم أحببتها كأشد ما حيب الرجال النساء ،وطلبت إليها
نفسها ،فأبت حىت آتيها مبائة دينار ،فتعبت حىت مجعت مائة دينار ،فجئتها هبا ،فلما وقعت بني رجليها ،قالت :اي عبد
هللا اتق هللا ،وال تفتح اخلامت إال حبقه ،فقمت عنها ،فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك ،فافرج لنا منها فرجة،
ففرج هلم ،وقال اآلخر :اللهم إين كنت استأجرت أجريا بفرق أرز ،فلما قضى عمله قال :أعطين حقي ،فعرضت عليه فرقه
فرغب عنه ،فلم أزل أزرعه حىت مجعت منه بقرا ورعاءها ،فجاءين فقال :اتق هللا وال تظلمين حقي ،قلت :اذهب إىل تلك
البقر ورعائها ،فخذها فقال :اتق هللا وال تستهزئ يب فقلت :إين ال أستهزئ بك ،خذ ذلك البقر ورعاءها ،فأخذه فذهب
به ،فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك ،فافرج لنا ما بقي ،ففرج هللا ما بقي)) صحيح البخاري ،ابب إذا اشرتى
شيئا لغريه بغري إذنه فرضي ،برقم ( ،)83 /9( ،)3310وصحيح مسلم ،ابب قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصاحل
األعمال ،برقم (.)3533 /4( ،)3849
( )3قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ،البن تيمية( ،ص.)154 :
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ث -التوسل بدعاء الصالحين األحياء:
أما التوسل بدعاء الصالحين فهو ثابت ،بدليل قوله تعالى{ :ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ

ﱞ}

[سورة يوس  ،]١7 :وقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصاة والسا :

{ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ} [سورة إبراهيم.]41 :
ج -التوسل بحال المرء:
ويعن  :التذلل ،كدعاء أيو

’ قال تعالى{ :ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ} [سورة األنبياء.]٧3 :
ودعاء موسى عليه الصاة والسا  ،قال تعالى{ :ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ} [سورة القصص.]24 :
ثالثا :اجتناب الشرك
إن حق هللا على عباده :أن يعبدوه ل يشركوا به شيئا؛ إذ إن الشرك يناف

التوحيد ويناف

العبودي الحق  ،قال تعالى{ :ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ} [سورة الحج ،]26 :جاء ف تفسير الي :
"{ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ}َ :ل تجعل ف
ﲗﲘ

العبادة ل

ِ
يكا"( ،)1وقال تعالى{ :ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
شر ا

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ}

[سورة

النساء ،]4٧ :وقال تعالى{ :ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ}

[سورة النساء ،]116 :وقال تعالى{ :ﳓ ﳔ ﳕ

ﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨ

( )1مفاتيح الغيب ،للرازي.)313/39( ،
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ﳩ ﳪ ﳫ}

[سورة الكه  ،]11٠ :وقال تعالى{ :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ} [سورة غافر.]12 :
وقد بين ابن القيم أن الشرك شركان ،وهما:
"شرك يتعلق بذا المعبود ،وأسمائه ،وصفاته ،وأفعاله ،وشرك ف عبادته ومعاملته ،وإن
يعتقد أَنه سبحانه ل شريك له ف ذاته ،ول ف صفاته ،ول ف أ ِ
كان صاحبه ِ
َفعاله"(.)1
والشرك يدخل ف

جميع أقسا التوحيد ،فيكون هناك شرك ف

متصرف بشؤن الخلق مع هللا ،وهذا شرك

الربوبي ؛ باعتقاد أن هناك

فرعون{ :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ}

[سورة النازعا ،]24 :

فأغرقه سبحانه إمعانا ف إبطال دعواه.
وشرك ف

األلوهي  ،وهو :صرف العبادة أو نوع من أنواعها لغير هللا ،كعبادة األصنا

واألوثان والقبور ونحوها ،بدعو أنها ِّ
تقر من هللا ،وهو ما سماه ابن القيم :شرك (الواسط ) ،وقد
ِ
ينب ِغ الدخول
وتعاَلى ،وأَنه لعظمته ل َ
بين أن مقصود المشرك منه هو" :تعظيم جنا الر تبارك َ
عَل ِ
ِ
ِ
ستهان َ بجنا الربوبي  ،و ّإنما قصد
الشفعاء كحال الملوك،
يه َإل بالوسائط و ّ
فالمشرك لم يقصد ال َ
ِ
تعظيمه ،وقال :إنما أَعبد هذه الوسائط؛ ِل ِ
تقربن إليه ،وتدّلن  ،وتدخلن عليه ،فهو المقصود ،وهذه
وسائل وشفعاء.
وشرك ف األسماء والصفا  ،وهو :اعتقاد أن هناك مخلو متص

بصفا

هللا عز وجل

كاتصاف هللا بها.

وهناك شرك خف وشرك جل  ،وشرك أكبر وشرك أصغر( ،)3وأعظم أنواع الشرك أن يجعل
العبد ّهللِ ًّندا(.)9
( )1الداء والدواء ،البن القيم( ،ص.)133 :
( )3الشرك األصغر اخلفي هو :الرايء ،وينقسم إىل قسمني :فإن كان الرايء يف عقد اإلميان فهو كفر ونفاق ،وصاحبه يف
الدرك األسفل من النار ،وإن كان الرايء ملن سلم له عقد اإلمي ان من الشرك ،وحلقه شيء من الرايء يف بعض أعماله ،فليس
ذلك مبخرج من اإلميان ،إال أنه مذموم فاعله ،ألنه أشرك يف بعض أعماله محَر َد املخلوقني مع محَر ِد ربه ،فَ ُحرم ثواب عمله
ذلك .انظر :شرح صحيح البخاري ،البن بطال( ،ص.)119:

( )9انظر :اجلواب الكايف ملن سأل عن ال دواء الشايف أو الداء والدواء ،البن القيم( ،ص.)195–133 :
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رابعا :اجتناب األوثان واألصنام والطاغوت.
كذلك من مقتضيا

توحيد األلوهي  :اجتنا

األصنا واألوثان.

الوثن أنه" :الصنم ،والجمعُ :وْثن وأوثان"( ،)1قال تعالى{ :ﱗ
وقد جاء ف تعريف معنى َ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ}

[سورة العنكبو  ،]17 :جاء ف

تفسير معنى هذه اآلي " :أ :

ِ
ص أو حجارة،
أصناما  ،...الصنم :ما ُيتخذ من ذه أو فض أو ُنحاس ،والوثن :ما ُيتخذ من ج ّ
ا
والمعنى :إنما تعبدون
أوثانا وأنتم تصنعونها"( ،)3قال تعالى{ :ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ا
ﲽ ﲾ ﲿ} [سورة الحج.]3٠ :
أما الصنم فهو" :ش ء يتخذ من خش

أَو فض أَو نحاس فيعبد"( ،)9قال تعالى{ :ﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ} [سورة إبراهيم،]35 :
وورد ف توضيح الفر بين الوثن والصنم أن "الوثن :كل ما له ُجثَّ معمول من جواهر األرض أو
من الخش والحجارة ،كصورة اآلدم تُعمل وتُنص فتُعبد ،والصنم :الصورة با جثّ "( ،)4ومن
العلماء من لم يفر بينهما.
والطاغو هو" :الشيطان ،أو ما ُيزين الشيطان لهم أن َيعبدوه"(.)0
عز وجل ،وكل أرْس ف
وقيل" :الطاغو  :ما ُعِبد من دو ِن هللا ّ

الضال طاغو  ،وقيل:

الطاغو األَصنا  ،وِقيل :الشيطان ،وقيل :الكهن  ،وقيل :مردة أهل الكتا "(.)6
والطاغو

من مجاوزة الحد ،قال تعالى{ :ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

( )1الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري ،)3313/6( ،ومعجم مقاييس اللغة ،ابن فارس.)70/6( ،
( )3اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب.)990/19( ،
( )9معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس.)914/9( ،
( )4النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري.)101/0( ،
( )0اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث ،لألصبهاين املديين.)908/3( ،
( )6لسان العرب ،البن منظور.)444/7( ،
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ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ} [سورة النحل ،]36 :وقال تعالى{ :ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ} [سورة الزمر.]17 :
خامسا :عدم الذبح لغير هللا.
والذبح ف
ألسبا

حال

يكون نسكا ،أ  :إجال هلل وتعظيما له سبحانه ،وف

أخر  ،كإك ار ضيف ،أو أكل لحم ،أو غير ذلك ،فيكون الحكم ف

حال

يكون

الحال األولى :عد

جواز صرف هذا اإلجال والتعظيم إل هلل عز وجل ،ومن صرفه لغير هللا ،فقد أشرك شركا أكبر،
أما الحال الثاني فه جائزة ،وقد تكون مطلوب  ،إل أنه ف جميع األحوال يج
الذبيح  ،والذبح عبادة ،قال

ذكر اسم هللا على

سبحانه{ :ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ}

[سورة األنعام ،]062 :فمن ذبح لغير هللا فهو مشرك.
جاء ف

تفسير قوله تعالى{ :ﱺ ﱻ ﱼ}

[سورة الكوثر ،]2 :أ " :أ ِ
َخلص َله

ّللا تعالى بمخاَل ِ
صاتك وَذبيحتَكَ ،فِإن اْل ِ
فتهم
َ
مشر َ
كين كانوا يعبدون األَصنا وي ْذبحون لهاَ ،فأَمره ّ
النحراف عما هم فيه ،و ْاإلقبال باْلقصد والني واْلعزِ على ْاإلخاص َّهلل تعالى"(.)1
و ْ
سادسا :عدم الحلف بغير هللا.
ِ
اكم أ ْ ِ
لحديث النب (( :أَ َ ِ
اهللَِ ،وِإ َّل
ان َحالِافا َفْلَي ْحِل ْ ِب َّ
َن تَ ْحلُفوا ِب َآبائ ُك ْمَ ،ف َم ْن َك َ
ل ،إ َّن َّ َ
ّللا َي ْن َه ُ ْ
ص ُم ْت))(.)3
َفْلَي ْ
جاء ف

شرح هذا الحديث أن الحل

على ش ء يفيد" :توكيد المحلوف عليه ،باقترانه بما

يعظم عند السامع والمتكلم ،وف هذا الحديث يعلمنا الرسول  بمن نحل
ظم ،ويبين لنا أن نحل
الحل  ،ومن نع ّ

باهلل ،ول نحل

ونؤكد أقوالنا إذا أردنا

بابائنا؛ ألن التعظيم الحقيق ل يكون إل

له سبحانه وتعالى ،وهو الجدير باإلجال واإلكبار.
( )1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)973–971/9( ،
( )3صحيح البخاري ،ابب من مل يَـَر إِ رك َف َار من قال ذلك متَأ َِّوال أو جأهال ،برقم ( ،)38/7( ،)6157وصحيح مسلم
ابب النهي عن احللف بغري هللا تعاىل ،برقم (.)1366/9( ،)1646
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ولما كان النه يقتض
من نب

الحرم  ،فقد أفاد الحديث حرم الحل

أو ول  ،وتخصيص الحل

باآلباء ،وبكل ما سو هللا

باهلل خاص  ،ولكن اتّفق العلماء على أن اليمين تنعقد باهلل

وذاته وصفاته العلي (.)1
و"الحكم ف

بغير هللا تعالى :أن الحل

النه ِ عن الحل

يقتض

تعظيم المحلوف به،

وحقيق العظم مختص باهلل تعالى ،فا ُيضاه به غيره"(.)3
سابعا :عدم تقديس القبور.
َّ
ورد عن النب  ف النه عن ذلك أحاديث منهاَ(( :ل َع َن هللاُ اْلَي ُه َ َّ
ور
ص َار  ،ات َخ ُذوا ُق ُب َ
ود َوالن َ

أ َْنِبي ِائ ِهم مس ِ
صُّلوا
اج َد))( ،)9وقوله َ (( :ل تَتَّ ِخ ُذوا َق ْب ِر ِع ايداَ ،وَل تَ ْج َعُلوا ُب ُيوتَ ُك ْم ُق ُب اا
ورَ ،و َح ْيثُ َما ُك ْنتُ ْم َف َ
َ ْ ََ
ِ
ص َاتَ ُك ْم تَْبُل ُغِن ))(.)4
َعَل َّ َ ،فإ َّن َ
فنجد أن هذه األحاديث فيها نص صريح على المنع من بناء المساجد على قبور األنبياء
والصالحين ،وفيه الوعيد الشديد؛ ألن الفعل اقترن باللعن ،ونجد ف
المساجد مبني على القبور المنسو

وقتنا الحاضر كثي ار من

أصحابها إلى الصاح ،وإنما بنيت على تلك القبور للتبرك

بأصحابها ل لعبادتهم؛ إل أننا نبين أن النه جاء عاما لبناء المسجد على القبر ،أو اتخاذ القبر
مز ار تقد فيه القربا
ا

والعبادا

والدعوا

والطلبا

من صاح

القبر ،ول يعد التبرك عذر شرع

مبيح لذلك.
وقد جاء ف
المناس

توضيح عل المنع بأنه" :قطع لهذه الذريع المؤدي إلى فساد العقيدة ،وهو

لحكم مشروعي األحكا من جل

أيضا مما يقع من
المصالح ودرء المفاسد ،وليحذر ا

( )1األدب النبوي ،اخلَرويل( ،ص.)308 :
( )3املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي.)150/11( ،
( )9صحيح البخاري ،ابب ما يكره من اختاذ املساجد على القبور ،برقم ( ،)77/3( ،)1995وصحيح مسلم ،ابب
النهي عن بناء املساجد ،على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد ،برقم (.)986/1( ،)033
( )4مسند أمحد ،عن أيب هريرة ،برقم ( .)459/14( ،)7754صححه األلباين ،انظر :أحكام اجلنائز ،لأللباين،
(ص.)313:
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بعض من ل خا لهم من اعتقادهم ف قبور الصالحين واألولياء وبعض األشجار واألبوا

أنها

تنفع أو تضر أو تقر إلى هللا تعالى ،أو تقض الحوائج بمجرد التشفع بها إلى هللا تعالى ،فإن من
فعل ذلك فقد أشرك باهلل تعالى ،واعتقد ما ل يحل اعتقاده ،كما اعتقد المشركون ف األوثان ،فإنهم
يعاملونها معامل المشركين لألصنا  ،ويطوفون بها طواف الحجاج بيت هللا الح ار  ،ويخاطبون
الميت بالكلما

المكفرة ،كقولهم" :اقصم ظهره يا سيد ،وخذ عمره ،وتصرف فيه يا إما  ،ويهتفون

بأسمائهم عند الشدائد"(.)1
ثامنا :اجتناب الريا .
الري ِ
ِ
اء ِش ْرك))( ،)3فالرياء يبطل األعمال؛ "ألن المرائ إنما يفعل
قال النب ِ(( :إ َّن َيس َير ِّ َ
عوضا من
ذلك من أجل الناس؛ ليحمدوه على عمله ،فلم يحمده هللا تعالى حين رض بحمد الناس
ا
حمد هللا وثوابه ،وراق

الناس دون ربه"(.)9

َشرك ِف ِ
ِ
اء ع ِن ِّ ِ
َغَنى ُّ ِ
يه
هللا َتَب َار َك َوتَ َعاَلى :أََنا أ ْ
الش ْركَ ،م ْن َعم َل َع َم اا أ ْ َ َ
الش َرَك َ
ال ُ
وقال َ (( ق َ
َم ِع َغ ْي ِر َ ،ت َرْكتُ ُه َوِش ْرَك ُه))( ،)4جاء ف شرح هذا الحديث أن "األَعمال ثَاثَ  :عمل خالص هلل،
وهو ما لم يْقصد به سواه ،فهذا المقبول ،وعمل ألجل الخلق ،لولهم ما عمل ،فهذا المردودَ ،وهو
الح ِديث اآلخر(( :وق أر القرآن ليقال :هو قارئ))( ،)0وعمل يجتمع فيه قصد اْلحق
المراد بقوله ِف
َ

ِ
والخلق ،مثل :أَن يصلِ
قاصدا للثَّوا  ،ثم يدرج ف ضمن َذلك قصد مدح اْلخلق ،وأَن يروه ِبعين
ُ
التعبدَ ،فه َذا المراد بالشرك ف ه َذا الحديث ،وهو إلى الرد أقر "(.)6
( )1املنهل العذب املورود شرح سنن اإلمام أيب داود ،للسبكي.)156/3( ،
السالمةُ من الفنت ،برقم ( ،)136/0( ،)9373ضعفه األلباين ،انظر :مشكاة
( )3سنن ابن ماجه ،ابب من رترجى له َ
املصابيح ،لأللباين.)1460/9( ،
( )9التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،ابن امللقن.)364/15( ،
( )4صحيح مسلم ،ابب من أشرك يف عمله غري هللا ،برقم (.)3373/4( ،)3370
( )0صحيح مسلم ،ابب من قاتل لِلر ِ
ايء والسمعة استحق النّار ،برقم (.)1019( ،)1350
( )6كشف املشكل من حديث الصحيحني ،للجوزي.)078/9( ،
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تاسعا :التمائم.
الش ْر ِك))(،)9
جاء ف حديث النب (( :التَّ َم ِائ ُم(َ ،)1و ُّ
الرَقىَ ،والتَُّوَل ُ(ِ )3ش ْرك ،أ َْو َ
ط َرف ِم َن ِّ

وجاء ف توضيح معنى التمائم أنها" :خرز رُقط ،كانت اْلجاهلي ُ تجعلها ف العنق والعضد ،تسترق
ظن أَنها تد َفع عن المرء العاها  ،وتمد ف
بها ،وت ُ

العمر"( ،)4وهذا المنع من تعليق التمائم

ِ
ظنو َن أََّنها ِ
وتصرف الباء
والتحذير؛ ألن "أَهل
الجاهلِي يصنعون من تعليق التمائم والقائد َي ُ
تقيهم َ
المبتلِ ل شريك له"(.)0
عنهم ،وَذلك ل َيصرفه َإل هللا َعز وجل ،وهو المعاف َو ُ
ومن خال ما سبق نجد أن :خاص توحيد األلوهي عند أهل السن  ،ه  :أن يتحقق معنى
العبودي  ،فيتحقق اليقين المناف

للشك المفسد لحقيقي التوحيد ،قال تعالى{ :ﲜ ﲝ

ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲭ ﲮ} [سورة الحج ار .]15 :
وتتحقق العبودي باختصاص هللا تعالى بالقصد والطل

ل أحد غيره.

وتتحقق العبودي بقبول كل ما جاء به الشرع ،وإن كان مخالفا لهو النف  ،فيكون قبول با
رد ول رفض.
وتتحقق العبودي بالنقياد المناف للعصيان والتسليم ألمر هللا.
ِ
صِيب لدفع
يبَ ،وقيلِ :ه َي خزرات َكانَت الر َعَرب تعلق على ال ه
يمةَ ،وِهي :التعويذة ألرقى تعلق ِابل ه
( )1التمائم :مجع تَـم َ
صِ ِّ
الرعني بزعمهمَ ،وُه َو َاب ِطل ،ثـ هم اتسعوا فِ َيها َح هىت سـموا بـ َها كل عوذة .انظر :شرح سنن ابن ماجه ،للسيوطي،
(ص.)303:
ِ
ِِ
كلها َاب ِطلَة؛ البطال
( )3التولة :نوع من السحر ،قيل :هو خيط ي رقَرأ فيه من السحر للمحبة أَو غَ َ
ريهاَ ،وَهذه راألَ رشيَاء َ
الشهرع إِ هايها؛ ِألَن اختاذها يدل على راعتِ َقاد أتثريها ،وهو يـ رف ِ
الشرك .انظر :شرح سنن ابن ماجه ،للسيوطي،
ضي اىل ّ
ر َ
ََُ ُ
(ص.)303:
( )9املعجم الكبري ،للطرباين ،برقم (.)184/3( ،)7763
( )4أتويل خمتلف احلديث ،للدينوري( ،ص.)466 :
( )0التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،ابن عبد الرب.)169/18( ،
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وتتحقق العبودي بالصد المناف للكذ

ف التحقق بكلم ل إله إل هللا

وتتحقق العبودي ف المحب الصادق المنافي للبغض الخالص هلل ولرسوله وللمؤمنين.
وتتحقق العبودي ف

اإلخاص المناف

للرياء بالتوجه هلل وحده ،وبإخاص العمل له،

وباإلقام على هذه الكلم إلى أن يلقى العبد ربه.
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الـمطلب الثاني :الـمعرفة اليقينية يف توحيد األفعال ،وأثرها عند
أهل التصوف.
إن أهل التصوف األول لم يرد عنهم أ

انحراف أو ميل عقد

كما أشرنا سابقا ،كما إن ما ورد عن أهل السن من أقسا ومسميا

يم

الشريع اإلسامي ،

للتوحيد حادث  ،ولم ترد عن

الرسول  ،ول عن الصحاب رضوان هللا عليهم ،وكذلك وجدنا أن الغزال قد وضع أربع أركان
للتوحيد ،وكل ركن له عشرة أصول.
الحق عن فعل غيره،
والركن الثان للتوحيد هو :توحيد األفعال ،والذ يعن " :إفراد فعل
ّ
الفاعلي هلل تعالى مطلقا ،ونفيها عن غيره ،وذلك إذا تجلى هللا بأفعاله"( ،)1بمعنى:
بمعنى :إثبا
ّ

ألَّ ير العبد الفعل إل من هللا ،ويغي

عن الوسائط واألسبا " ،ووحدة األفعال بمعنى :ل تأثير

لغيره ف فعل من األفعال"(.)3
ولهذا التوحيد كمان ،كم منفصل ،وكم متصل ،فأما الكم المنفصل ف توحيد األفعال فهو" :أن
يكون لغير هللا فعل من األفعال على وجه اإليجاد ،وإنما ينس

الفعل له على وجه الكس

والختيار ،وهذا الكم منف بوحداني األفعال"()9؛ ألن هذا الكم المنف يبين أن العبد ل يخلق أفعاله
الختياري  ،أما الكم المتصل ف

توحيد األفعال "فإن صورناه بتعدد األفعال فهو ثابت ل يصح

نفيه؛ ألن أفعاله كثيرة ،من خلق ورز وإحياء وإماته إلى غير ذلك ،وإن صورناه بمشارك غير هللا
له ف فعل من األفعال ،فهو منف أيضا بوحداني األفعال"(.)4
فنجد أن الكم المنفصل منف  ،فا يجوز وجود فاعل لفعل من األفعال غير هللا ،أما الكم
المتصل فهو مثبت ،ول يصح نفيه؛ إذ إنه يثبت تعدد األفعال هلل تعالى ،وإليك بيان ذلك ف الفروع
اآلتي .
ههانَوي.)033/1( ،
( )1موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،التـ َ
( )3حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)114 :
( )9املصدر السابق( ،ص.)114 :
( )4املصدر نفسه( ،ص.)114 :
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الفرع األول :أصول توحيد األفعال عند أهل التصوف
أصول توحيد األفعال ،ه (:)1
األص األول:
العلم ِبأن كل حادث ف العالم فهو فعله وخلقه واختراعه ،ل خالق َله سواه ،ول محدث له َإل
إياه ،خلق الخلق وصنعهم وأوجد قدرتهم وحركتهم ،فجميع أفعال عباده مخلوق له ،ومتعلق بقدرته،
تصدياقا له ف

قوله تعالى{ :ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

{ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ }

ﲃ}

[سورة الزمر ،]62 :وف

قوله تعالى:

[سورة الصافا  ،]١6 :وف قوله تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ} [سورة الملك.]13 :
ِ
الثاني:
األص
أن انفراد هللا سبحانه باختراع حركا

العباد ل ُيخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سِبيل

ِ
جميعا ،وخلق الختيار والمختَار جميعا.
الكتسا  ،بل هللا تعالى خلق القدرة والمقدور
ا
فأما اْلقدرة فوص

للعبد ،وخلق للر سبحانه ،ولي

تعالى ،ووص
وأما الحرك فخلق للر َ

بكس

للعبد ،وكس

له.
له؛ فِإنها خلقت مقدورة بقدرة ه

وصفه ،وكانت للحرك نسب إلى صف أُخر تسمى :قدرة ،بإعتبارها تلك النسب كسبا ،وكيف تكون
جب ار محضا وهو بالضرورة يدرك التفرق بين الحرك المقدورة والرعدة الضروري .
األص الثال :
أَن فعل العبد وإن َكان كسبا للعبدَ ،فا يخرج عن َكونه مرادا هلل سبحانه ،فا يجر ف الملك
والملكو

طرَف عين ،ول لفت خاطر ،ول فلت ناظر ،إل بَقضاء هللا َوقدرته ،وبإرادته ومشيئته،

( )1قواعد العقائد ،للغزايل.)314– 139( ،
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ومنه الشر والخير والنفع والضر واإلسا  ،يضل من يشاء ،ويهد

من يشاء ،قال تعالى{ :ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ} [سورة األنبياء.]23 :
ويدل عليه من النقل َقول األم قاطب  :ما شاء هللا َكان ،وما لم يشأ لم يكن ،وَقول هللا عز
وجل{ :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ} [سورة الرعد ،]31 :وَقوله قال تعالى{ :ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ} [سورة السجدة.]13 :
األص الرا ِبع:
أن هللا تعالى متفضل بالخلق والختراع ،ومتطول بتكليف العباد ،ولم يكن الخلق والتكليف
واجبا عليه.
األص الخامس:
أنه يجوز على هللا سبحانه أن ُيكل
دفعه ،وقد سألوا ذلك ،فقالوا كما قال هللا

الخلق ما ل يطيقونه ،ولو يجز ذلك لستحال سؤال

–تبارك وتعالى–{ :ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ}

[سورة البقرة.]2٧6 :
األص السادس:
أَن هلل عز وجل إيا الخلق وتعذيبهم من غير جر سابق ،ومن غير ثوا
متصرف ِف

لحق؛ ألنه

ظلم هو :عبارة عن التصرف ف
ملكه ،ول يتصور أن يعدو تصرفه ملكه ،وال ّ

ملك

الغير بغير إذنه ،وهو محال على هللا تعالى ،فإنه ل يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه
ظلما.
األص السا ِبع:
أنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء ،فا يج
يج

عليه ِرعاي األصلح لعباده لما ذكرناه من أنه ل

عليه سبحانه ش ء ،بل ل يعقل ف حقه الوجو  ،فِإنه ل يسأل عما يفعل وهم يسئلون.
األص ال ّثامن:
أن معرف هللا سبحانه وطاعته واجب بإيجا

هللا تعالى وشرعه ل بالعقل.
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األص ال ّتاسع:
أَنه لي

السا .
يستحيل بعثه األنبياء عليهم َ

األص العاشر:
خاتما لِلنِبيين ،وناسخا لما قبله من شرائع اليهود
محمدا 
أن هللا سبحانه قد أرسل
ا
ا
ِ
ظاهرة ،واآليا الباهرة.
والنصار َو
الصابئين ،وأيده بالمعج از ال ّ
الفرع الثاني :مسألة توحيد األلوهية ،ومسألة التوسل واالستغاثة ،ومسألة
زيارة القبور.
أوالً :مسألة توحيد األلوهية عند أهل التصوف

جاء ف

تعريف أهل التصوف للتوحيد ما قاله اإلما البوشنج ( )1حين سئل عن التوحيد:

"أن توحد هللا بالمعرف  ،وتوحده بالعبادة ،وتوحده بالرجوع إليه ف كل ما لك وعليك ،وتعلم أن ما
خطر بقلبك أَو أمكنك اإلشارة إليه ،فاهلل تعالى بخاف ذلك ،وتعلم أن أوصافه مباين ألوصاف
خلقه ،باينهم بصفاته قدما َكما باينوه بصفاتهم حدثا"(.)3
فنجد من خال هذا التعريف ما فيه رد على من اتهم أهل التصوف أنهم مالوا إلى توحيد
الربوبي واألسماء والصفا  ،وحادوا عن توحيد األلوهي  ،بسب

غلوهم ف

األولياء والقبور ،فف

(توحد هللا بالمعرف ) يقصد :معرفته ،كخالق راز مقيت واجد منعم ،وهذا ما يسميه أهل
قول اإلما َ :

السن توحيد الربوبي .

وقوله( :وتوحده بالعبادة ،وتوحده بالرجوع إليه) يقصد بذلك :التوجه إليه سبحانه بمختل
الطاعا

والعبادا  ،وهذا اعتراف بإلهيته ،وهو ما يسميه أهل السن  :توحيد األلوهي .

( )1هو :علي بن أَمحد بن سهل ،أَبو احلسن البوشنجي ،كان أوحد فتيان ُخراسان لقي أَاب عثمان وصحب ابلعراق ابن
مشايِخ وقته بعلوم التوحيد
عطاء واجلريري وابلشام طاهرا وأَاب عمرو الدمشقي وتكلم مع الشبلي يف مسائل ،وهو من أعلم َ
وعلوم املعامالت وأَحسنهم طري َقة يف الفتوة والتجر ،يد وكان ذا خلق متدينا متعهدا للفقراء تويف سنة947 :هـ ،وأسند
احلديث ،انظر :طبقات الصوفية ،السلمي (ص.)943 :

( )3طبقات الصوفية ،السلمي (ص.)335 :
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وقوله( :وتعلم أن ما خطر بقلبك أو أمكنك اإلشارة إليه فاهلل تعالى بخاف ذلك) يقصد به:
تنزيهه سبحانه عن كل ما جال وخطر ببال بشر ،فهو سبحانه خاف تلك الخط ار
لي

والظنون؛ إذ

كمثله ش ء ،فهو منزه عن المثل والند ،وهذا ما يسمى عند أهل السن  :توحيد األسماء

والصفا .
مظاهر اعتراف أه التصوف باأل لوهية:
ونجد أن أهل التصوف لم يهملوا توحيد األلوهي  ،فلو كان هذا القول صحيحا ،لوجدنا علماء
األم قد أصدروا حكم التكفير عليهم ،وهذا لم يقع ،ولكننا نجد أن توحيد األلوهي يتضمن توحيد
الذا

واألفعال والصفا  ،كما يتضمن مقاما

السلوك ،فعلى سبيل المثال :نجد توحيد األلوهي

بار از بمامح العبودي التام ف :
 -1االخالص :فنجد أن أهل التصوف يذكرون اإلخاص ،ويهتمون بتحققه ف

العبادا ،

و"اإلخاص :إفراد الحق سبحانه ِف الطاع بالقصدَ ،و ُه َو :أَن يريد بطاعته التقر ِإَلى
ّللا سبحانه دون ش ء آخر ،من تصنع لمخلو  ،أ َِو اكتسا محمدة ِع ْن َد َّ
الناس ،أ َْو
َّ
محب مدح من الخلق ،أ َْو معنى من المعان ِس َو التقر ِب ِه ِإَلى َّّللا تَ َعاَلى ،ويصح أَن

يقال :اإلخاص :تصفي الفعل َعن ماحظ المخلوقين ،ويصح أَن يقال :اإلخاص:
التوق َعن ماحظ األشخاص"(.)1
وقيل" :اإلخاص :أن يخلص قلبه هلل ،فا يبقى فيه شرك لغير هللا ،فيكون هللا محبو قلبه،
ومعبود قلبه ،ومقصود قلبه فقط"(.)3
 -2العبادة :قال القشير " :والعبادة ل تقبل إل باإلخاص ،والمشرك فاقد اإلخاص،
وشهادتهم على أنفسهم بالكفر دعواهم حصول بعض الحدثان بتأثير األسبا  ،فمن أثبت

( )1الرسالة القشريية ،للقشريي.)903/3( ،
( )3إحياء علوم الدين ،للغزايل.)916/4( ،
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ف

ذرة ف
عقده جواز ّ

الشرك ف
ّ

العالم من غير تقديره سبحانه شارك أربا

المعنى

السم "(.)1
الذ لزمتهم به هذه ّ
فاإلخاص ف العبادة هو من دواع ولواز األلوهي .
 -3الدعا  :قال تعالى{ :ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ}

[سورة غافر ،]04 :جاء ف تفسير أهل التصوف لهذه اآلي " :ومن اإلخاص ف الدعاء
أل تر اإلجاب ّإل منه ،وأل تر لنفسك استحقاقا إل بفضله ،وأن تعلم أنه إن بقيت ف
فإن الدعاء
سؤالك عن مطلوبك الذ هو ح ّ
ظك ،ل تبق عن عبادة رّبك الت ه حّقهّ ،
مخ العبادة ،ومن اإلخاص ف الدعاء :أن تكون ف حال الضطرار لما ل يكون ابتداته
ّ
جرما لك ،وتكون ضرورتك لسراي جنايتك(.)3
 -4الريا " :وهو :ترغي

ف اإلخاص مع تحذير عن الرياء ونحوه ،فعلى العاقل أن يعبد

هللا تعالى على اإلخاص ،ويكون دائما ف رجاء الخاص عن الطاغو
الشرك الخف

الخف  ،وهو

فإن الخاص يبتنى على اإلخاص"( ،)9وليعلم "أن ما سو هللا تعالى

ظل زائل ،والعاقل ل يتبع الظل ،بل يتبع من خلق الظل ،وهو هللا تعالى ،واتباعه به
هو :تدينه بما أمر به ،ومن جملته :قصر العبادة له ،بالجتنا

عن الشرك الجل

والخف  ،وهو :اإلخاص التا الموصل إلى هللا الملك العا "(.)4
والمتأمل يجد أن هناك اختافا ف المسميا

بين الفريقين ،إل أن ذلك ل يعن عد اتفاقهم

على المضمون ،فالفريقان مجمعان على العتراف باهلل ربا ،مستحقا للعبادة ،إله لي
( )1لطائف اإلشارات ،للقشريي.)14/3( ،
( )3املصدر السابق.)333/9( ،
( )9روح البيان ،للخلويت.)436/1( ،
( )4املصدر السابق.)361/4( ،
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كمثله ش ء،

وهذا ما جاء ف تعريفاتهم للتوحيد" :التوحيد حقيَق معرفته َكما عرف نفسه إلى عباده ،ثم الستغناء
به عن كل ما سواه"(.)1
وقيل" :أول اإليمان منوط بآخره ،أل تر أن عقد اإليمان :ل إَله َإل هللا ،واإلسا منوط بأداء
يع باإلخاص ،قال تعالى{ :ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ} [سورة البني :
الشر َ
.)3("]5
وقيل" :إذ حقيق التوحيد هو :النظر للحق ل غير ،واإلقبال عليه ،والعتماد ،ول يتم ذلك إل
باإلعراض عما سواه ،وبإظهار الفتقار واللجوء إليه"(.)9
ثانيًا :مسألة التوسل واالستغاثة عند أهل التصوف:

يتفق أهل التصوف مع أهل السن ف أن التوسل يكون بذا
وأفعاله ،ويكون بالنب

هللا تعالى ،وأسمائه وصفاته

 ،ويكون بالتذلل ،وبالحال ،وبدعاء الصالحين ،إل أن هناك خافا بين

الفريقين ف :
 -1التوس بذات النبي  ،وبذات األ نبيا عليهم السالم ،والصالحين:
فأهل التصوف يرون أن التوسل بذا

النب

 والصالحين جائز؛ ألنه إنما هو توسل

لله َّم
بأعمالهم الصالح الت قربتهم إلى هللا تعالى ،ودليلهم ف التوسل بالذا  :حديث النب (( :ا ُ

ِإِن أَسأَلُك وأَتو َّجه ِإَليك ِبنِب ِيك مح َّمد  ،نِب ِ َّ ِ
ِ
ِ
اجِت
الر ْح َم َ ،يا ُم َح َّم ُد ِإّن أَتََو َّج ُه ِب َك ِإَلى َرِّب ف َح َ
ّ ْ َ َ ََ ُ ْ َ َ ّ َ ُ َ
َ ّ
ض  ،وت َشِّفعِن ِف ِ
ه ِذِه َفتَْق ِ
يهَ ،وتُ َشِّف ُع ُه ِف َّ ))(.)4
َ
َُ ُ

( )1طبقات الصوفية ،السلمي (ص.)944 :
( )3املصدر السابق( ،ص.)944 :
( )9تفسري التسرتي ،للتسرتي( ،ص.)183 :
( )4مسند أمحدَ ،عن عُثرما َن بر ِن حنَـري ٍ
ف ،برقم ( .).)475/37( ،)18341صححه األلباين ،انظر :التوسل أنواعه
ُ
ر َ
وأحكامه ،لأللباين( ،ص.)79 :
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إل أن أهل السن يرون أن هذا الحديث ل يدل على التوسل بذاته  ،وإنما يدل على التوسل
بدعائه  ،فيرون عد جواز التوسل بالذا ؛ ألنه لم يرد هذا الفعل عن الصحاب والتابعين.
يقول ابن تيمي ف بيان معنى القول بالتوسل بذاته " :التوسل به بمعنى :اإلقسا على هللا
بذاته ،والسؤال بذاته ،فهذا هو الذ

لم تكن الصحاب يفعلونه ف الستسقاء ،ونحوه ،ل ف حياته

ول بعد مماته ،ل عند قبره ول غير قبره"(.)1
إل أننا نجد أن الشوكان يذه

إليه أهل التصوف من التوسل ِإَلى هللا بأنبيائه

إلى ما ذه

و َّ ِ ِ
ين ،بقولهَ " :وأما التوسل بالصالحينَ ،ف ِم ْن ُهَ :ما ثَبت ِف
الصالح َ
َ

الص َح َاب استسقوا
الص ِحيح أَن َّ
َّ

َّ
ِباْل َعب ِ
بينا»(.)9(")3
ال عمر « :¢الل ُه َّم ِإَّنا نتوسل ِإَل ْيك بعم َن َ
َّاس َ ¢عم َرُسول هللا َ ،وَق َ
ثالثًا :مسألة زيارة القبور عند أهل التصوف:

ير أهل التصوف أن المو

مرحل من مراحل السفر اإلنسان

الكادح إلى هللا ،والمو

عندهم حياة برزخي  ،ول تنقطع عاق الميت مع األحياء ،مستدلين بحديث النب

 حين ناد

ِ
ِ
يع َ!
ِيع َ! َيا َش ْيَب َ ْب َن َرِب َ
ُمَّي َ ْب َن َخَل ! َيا ُع ْتَب َ ْب َن َرب َ
قتلى بدر بقولهَ«(( :يا أََبا َج ْهل ْب َن ه َشا ا ! َيا أ َ
ُّكم َحًّقا؟ َفِإِّن َق ْد َو َج ْد ُ ما َو َع َدِن َرِّب َحًّقا»َ ،فس ِم َع ُعم ُر َق ْو َل َّ
النِب ِ ،
َ
َ
َ
أََل ْي َ َق ْد َو َج ْدتُ ْم َما َو َع َد َرب ُ ْ
ّ
ِ
ِ ِ ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
َس َم َع
ول هللا! َك ْي َ
ف َي ْس َم ُعونَ ،وأََّنى ُيج ُيبون َوَق ْد َجيَُّفوا؟ َق َ
الَ :يا َرُس َ
َفَق َ
الَ « :والذ َنْفس بَيده َما أ َْنتُ ْم بأ ْ
ِ
ِ
لِما أَ ُق ِ
َن ُي ِج ُيبوا»))( ،)4فهذا الحديث يدل على أن :الموتى يسمعون
ول م ْن ُه ْمَ ،وَلكَّن ُه ْم َل َيْقد ُرو َن أ ْ
ُ
َ
كا األحياء ،إل أنهم ل يستطيعون اإلجاب عليهم.

( )1قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ،البن تيمية( ،ص.)78 :
أنس بن مالك  ،¢أن عمر بن اخلطّاب  ،¢كان إِذا قحطوا استسقى ِاب ِ
( )3جاء احلديث عن ِ
لعباس بن عبد املطّلب
ِ
ال :فَـيُ رس َق رو َن ،صحيح
اس ِقنَا» ،قَ َ
ك بِنَبِيِّنَا فَـتَ رسقينَاَ ،وإِ هان نـَتَـ َو هس ُل إِلَري َ
 ،¢فقال« :الله ُه هم إِ هان ُكنها نـَتَـ َو هس ُل إِلَري َ
ك بِ َع ِّم نَبِيِّنَا فَ ر
البخاري ،ابب :سؤال الناس اإلمام االستسقاء إِذا قحطوا ،برقم (.)38/3( ،)1515
( )9انظر :حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني ،للشوكاين( ،ص.)00:
( )4صحيح مسلم ،ابب عرض مقعد امليت من اجلنة أَو النار عليه ،وإثبات عذاب القرب والتعوذ منه ،برقم (،)3784
(.)3359/4
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ويستدلون كذلك بحديث زيارة النب  البقيع ،وتسليمه على أصحابها ،وتكليمه لهم ،ودعائه
لهم ،قالوا :فهذا الفعل يدل على سماع أهل القبور.
ويعتقد أهل التصوف أن الول ول بخصائص روحي وهبا

رباني  ،تنتقل معه إلى البرزخ؛

ولهذا جاء التكريم لقبورهم ،ومن أدلتهم على ذلك:
قول النب
القبور.

ُ (( :ك ْن ُت َنه ْيتُ ُكم َع ْن ِزَي ِ
ارة اْلُق ُب ِ
وها))( ،)1وهذا دليل على األمر بزيارة
ور َ
ور َف ُز ُ
َ
َ ْ

النِب ُّ َ قبر أ ِ
وحديث أب هريرة َ (( :زَار َّ
ُم ِهَ ،فَب َكى َوأ َْب َكى َم ْن
َْ ّ
ِف أَن أَستَ ْغ ِفر َلها َفَلم يؤَذن ِل  ،واستَْأ َذ ْنتُه ِف أَن أ َُزور َقبرها َفأ ُِذن لِ
ْ
ْ ْ َ َ ْ ُْ ْ
َ
َ َْ َ
ُ
َ ْ

استَْأ َذ ْن ُت َرِّب
َح ْوَل ُهَ ،فَق َ
الْ « :
ور َفِإَّن َها تُ َذ ِّك ُر
وروا اْلُق ُب َ
َ ،ف ُز ُ

اْل َم ْو َ ))(.)3

وكذلك ما رو عن النب

 أنه وضع حج ار على قبر أحد الصحاب  ،وهو :ع ْثمان بن

ظعون( ،)9وقال (( :أَتَعَّلم ِبها َقبر أ ِ
َخ ))( ،)4فهم يرون أن ف هذا الحديث دليل على اتخاذ ما
مْ
َ ُ َ َْ

يدل على القبر ،وعلى فضل صاح

القبر ،واستمرار زيارته با مبالغ .

يقول الغزال " :زيارة القبور مستحب على الجمل ؛ للتذكر والعتبار ،وزيارة قبور الصالحين
ألجل التبرك مع العتبار ،وقد كان رسول هللا  نهى عن زيارة القبور ،ثم أذن ف ذلك بعد،... ،
( )1صحيح مسلم ،ابب استئ َذان ِ
النيب  ربه عز وجل يف ِزايرة قرب أُمه ،برقم (.)683/3( ،)388
( )3صحيح مسلم ،ابب استئ َذان ِ
النيب ربه عز وجل يف ِزايرة قرب أُمه ،برقم()681/3( ،)386
اجلمحي ،أ بو السائب :صحايب ،كان من حكماء العرب يف اجلاهلية،
( )9هو :عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب
ّ
حيرم اخلمر ،وأسلم بعد ثالثة عشر رجال ،وهاجر إىل أرض احلبشة مرتني ،وأراد التبتل والسياحة يف األرض زهدا ابحلياة،

فمنعه رسول هللا ،شهد بدرا ،وملا مات جاءه النيب ‘ ،فقبله ميتاً ،حىت رؤيت دموعه تسيل على خد عثمان ،وهو أول
من مات ابملدينة من املهاجرين ،وأول من دفن ابلبقيع منهم ،سنة3( :هـ) ،انظر :الطبقات الكربى ،البن سعد،
( ،)939/9االستيعاب يف معرفة األصحاب ،للقرطيب ،)1509/9( ،سري أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب،
(.)109/1
( )4سنن أيب داود ،ابب الرجل َجيمع مواته يف مقربة ،والقربُ يُعلّم ،برقم ( ،)110/0( ،)9356وقال األلباين اسناد
حسن ،انظر :سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،لأللباين.)161/8( ،
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وزار رسول هللا  قبر أمه ف أل

مقنع فلم ير باكيا أكثر من يومئذ ،وف هذا اليو قال :أذن ل

ف الزيارة دون الستغفار"(.)1
وزيارة القبور أمر متفق عليه؛ لكن التوسل بأصحا

القبور ،وطل

العون والغوث منهم ،أو

بجاههم عند هللا ،هذا هو ما فيه الخاف.
وير أهل التصوف أن "البدع الحسن الموافق لمقصود الشرع تسمى :سن  ،فبناء القبا
على قبور العلماء واألولياء والصلحاء ،ووضع الستور والعمائم والثيا
كان القصد بذلك التعظيم ف أعين العام  ،حتى ل يحتقروا صاح
والشمع عند قبور األولياء والصلحاء من با

على قبورهم أمر جائز ،إذا
هذا القبر ،وكذا إيقاد القناديل

التعظيم واإلجال أيضا لألولياء ،فالمقصد فيها

مقصد حسن ،ونذر الزيت والشمع لألولياء يوقد عند قبورهم تعظيما لهم ومحب فيهم جائز أيضا ،ل
ينبغ النه عنه ،ومنها :الدخول ،والقعود فيها ،والمكث ،والعبادة ،والذكر ،ودراس العلو  ،ونحو
ذلك"(.)3
ويرون كذلك رد "قول بعض المغرورين :بأننا نخاف على العوا إذا اعتقدوا وليا من األولياء
وعظموا قبره والتمسوا البرك والمعون منه أن يدركهم اعتقاد أن األولياء تؤثر ف الوجود مع هللا،
فيكفرون ويشركون باهلل تعالى ،فننهاهم عن ذلك ،ونهد قبور األولياء ،ونرفع البنايا

الموضوع

عليها ،ونزيل الستور عنها ،ونجعل اإلهان لألولياء ظاه ار ،حتى تعلم العوا الجاهلون أن هؤلء
األولياء لو كانوا مؤثرين فى الوجود مع هللا تعالى لدفعوا عن أنفسهم هذه اإلهان الت

نفعلها

معهم"(.)9
وقالوا" :فاعلم أن هذا الصنيع كفر صراح ،مأخوذ من قول فرعون على ما حكاه هللا تعالى لنا
ف كتابه القديم{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
( )1إحياء علوم الدين ،للغزايل.)435/4( ،
( )3روح البيان ،للخلويت.)455/9( ،
( )9املصدر السابق.)94/3( ،
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ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ}

[سورة غافر ،]26 :وكيف يجوز هذا الصنيع من أجل األمر

الموهو  ،وهو خوف الضال على العام "(.)1
وقال أهل السن  :أما "سؤال الميت فلي

بمشروع ،ول واج  ،ول مستح  ،بل ول مباح ،ولم

يفعل هذا قط أحد من الصحاب والتابعين لهم بإحسان ،ول استح
ذلك فيه مفسدة راجح  ،ولي

ذلك أحد من سل

األم ؛ ألن

فيه مصلح راجح  ،والشريع إنما تأمر بالمصالح الخالص أو

إما أن يكون مفسدة محض  ،أو مفسدة راجح ،
الراجح  ،وهذا لي فيه مصلح راجح  ،بل ّ
وكاهما غير مشروع(.)3
وهذا هو الراجح ،فإن كان المقصود من زيارة القبور :العتبار ،وتذكر اآلخرة ،فهذا هو
المشروع ،بل وما حث عليه النب  ،أما إن كان القصد صرف العبادة من توسل وتضرع لغير
هللا واعتقاد الربوبي ف صاح

القبر فهذا شرك.

الفرع الثالث :أثر املعرفة اليقينية بتوحيد األلوهية وتوحيد األفعال:
أما اآلثار المترتب على توحيد األلوهي وتوحيد األفعال ،فه :
-1

تأليه هللا تعالى ،وتقديسه ،وتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعي .

-3

العبودي التام هلل تعالى ،وقبول كل ما جاء به الشرع برضاء تا .

-9

إخاص العبادة هلل تعالى سبحانه وتعالى.

-4

استشعار قر هللا تعالى.

-5

التوجه له سبحانه وتعالى بالقصد والطل  ،فهو قبل السائلين ووجه الحائرين.

-6
-8

اختصاص هللا تعالى بالعبادا
عمران القل

القلبي .

بمحب هللا تعالى ،والذل والفتقار له.

( )1روح البيان ،للخلويت.)94/3( ،
( )3قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ،البن تيمية( ،ص.)86 :
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-7

الحصول على قوة روحاني عظيم ف النف .
الرباني بتحقق التوحيد ف القل .

-3

استقبال الفيوضا

-15

وقوف العقل حائ ار أما الفيوضا

-11

النظرة القاصرة للفيوضا

-13

مخالف هو النف .

-19

الرضاء التا بالقضاء والقدر.

-14

اختاف العلماء ف

الرباني .

الرباني  ،ووصفها بالخرافا

والتكذي

بها عند البعض.

قضي التوسل ،وزيارة القبور ،وانتشار الفتاو

الشرعي ف هذه القضي .
توحيد األلوهي مدعاة للتكفير.

-10

أصبحت مقتضيا

-16

اختاف مفهو السن الحسن والبدع بين الناس.
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واألحكا

وخاص أقكوال أهكل السكن فك توحيكد األلوهيك  ،وأهكل التصكوف فك توحيكد األفعكال نكذكرها فك
الجدول اآلت :
جدول  :14خاص أقوال أهل السن ف توحيد األلوهي  ،وأهل التصوف ف توحيد األفعال.
توحيد األلوهية عند أه السنة
خصائص توحيد األلوهية:

توحيد األفعال عند أه التصوف
أصول توحيد األفعال:

 التف ك ك ك ككرد بمل ك ك ك ككك النف ك ك ك ككع والض ك ك ك ككر  ل خالق ول محدث إل هو سبحانه.
والعطاء والمنع.

 الكمال المطلق.
 العبوديك ك ك ك القائمك ك ك ك عل ك ك ككى غايك ك ك ك
الح

وغاي الذل.

طرق الوصول لتوحيد األلوهية:
 إرسال الرسل.

 انفراده بالختراع.

 فعككل العبككد وإن كككان كسككبا للعبككد فككا يخككرج
عن كونه مراد هللا تعالى.

 هللا تعالى متفضل بالخلق والختراع.
 يجك ككوز هلل تعك ككالى أن يكل ك ك

عبك ككاده بمك ككا ل

يطيقونه.

 م ك ك ككن خ ك ك ككال الوص ك ك ككول لتوحي ك ك ككد  هلل تع ككالى إيك كا خلق ككه وتع ككذيبهم م ككن غي ككر
جككر سككابق ومككن غيككر ث كوا

الربوبي .

 العقل والفطرة.

لحككق؛ ألنككه

متصرف ف ملكه.

مقتضيات توحيد األلوهية:

 يفعل هللا سبحانه وتعالى بعباده ما يشاء.

 العبودي التام .

 معرفتك ككه سك ككبحانه وتع ك ككالى وطاعتك ككه واجبك ك ك

 اختصاصه سبحانه بالتوسل.
 اجتنا

 اجتن ك ك ك ك ككا

الشرك.

األص ك ك ك ك ككنا واألوث ك ك ك ك ككان

والطاغو  ،والتمائم.
 عد الذبح لغير هللا تعالى.
 عد تقدي
 اجتنا

القبور.

الرياء.

بإيجا

 ل ك ك ككي

هللا تعالى وشرعه ،ل بالعقل.

يس ك ك ككتحيل بعث ك ك ككه لألنبي ك ك ككاء –عل ك ك ككيهم

السا –.

 أرسك ك ك ككل محمك ك ك ككد  خك ك ك ككاتم للنبك ك ك ككين ،وأيك ك ك ككده
بالمعج از .
توحي ك ككد العبوديك ك ك (توحي ك ككد األلوهيك ك ك ) متض ك ككمن
لتوحي ككد ال ككذا  ،واألفع ككال واألس ككماء والص ككفا ،

وبارز بمامحه ف السلوك مثل :اإلخكاص –

والعبادة – والدعاء – والتوكل ...
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املبحث الثالث:
املعرفة اليقينية يف توحيد األمساء
والصفات ،وأثرها:
وفيه مطلبان:

 المطلب األول :المعرفة اليقينية فيتوحيد األسماء والصفات وأثرها عند
أهل السنة.
 المطلب الثاني :المعرفة اليقينية فيتوحيد األسماء والصفات وأثرها عند
أهل التصوف.
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الـمطلب األول :الـمعرفة اليقينية يف توحيد األمساء والصفات،
وأثرها عند أهل السنة
كثيرة من هذه األم  ،فمنهم من كان

إن هذا النوع من أنواع التوحيد قد ضل فيه طوائ

مغاليا ف النف والتنزيه غلوا يخرج به من اإلسا  ،ومنهم من كان متوسطا ،ومنهم من كان على
نهج السل

ف

هذا النوع من التوحيد ،فيسم

هللا ويصفه بما سمى ووص

به نفسه على وجه

ل بتعريف توحيد األسماء
الحقيق  ،با تحريف ،ول تعطيل ،ول تكييف ،ول تمثيل ،وسنبدأ أو ا
والصفا .
الفرع األول :تعريف توحيد األمساء والصفات لغة واصطالحا.
االسم في اللغة :هو" :ما وضع لش ء من األَشياء ،ودل على معنى من المعان  ،جوه ار كان
أَو

عرضا ،فيشمل الفعل والحرف أَيضا ،ومنه َق ْوله تَ َعاَلى{ :ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ}

[سورة

البقرة ،]31 :أَ  :أسماء الجواهر واألعراض كلها"(.)1
دل على معنى ف
االسم في االصطالح :هو" :ما َّ

نفسه ،غير مقترن بأحد األزمن

الثاث "(.)3
الصفة في اللغة" :الواو والصاد والفاء :أصل واحد ،هو :تحلي الش ءَ ،... ،والصف  :األمارة
الازم للش ء"( ،)9والصف "ه  :األمارة الازم بذا الموصوف الذ يعرف بها"(.)4
َ
الصفة في االصطالح" :ه  :السم الدال على بعض أحوال الذا  ،وذلك نحو :طويل
وقصير ،وعاقل وأحمق ،وغيرها ،وه  :األمارة الازم بذا
( )1الكليات ،للكفوي( :ص.)79 :
( )3كتاب التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)34 :
( )9معجم مقاييس اللغة ،البن فارس (.)110/6
( )4كتاب التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)199 :
( )0املصدر السابق( ،ص.)199 :
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الموصوف الذ يعرف بها"(.)0

تعريف توحيد األسما والصفات:
ير أهل السن أن توحيد األسماء والصفا
وص

يعن " :أن يوص

هللا سبحانه وتعالى بما

وينفى عنه ما
في َثبت هلل ما أثبته لنفسهُ ،
به نفسه ،وبما وصفته به رسله ﭺ ،نفيا وإثباتاُ ،

نفاه عن نفسه"(.)1
الفرع الثاني :منهج أهل السنة يف توحيد األمساء والصفات
إن نهج أهل السن ف األسماء والصفا
وص

بما

أن "الر تعالى بائن من مخلوقاته ،يوص

به نفسه ،وبما وصفه به رسوله  ،من غير تحريف ول تعطيل ،ومن غير تكييف ول

تمثيل ،يوص

بصفا

الكمال دون صفا

النقص"(.)3
به نفسه ف كتابه ،وبما وصفه به رسوله ،

باهلل :اإليمان بما وص
وقيل" :ومن اإليمان َّ

ّللا سبحانه وتعالى:
من غير تحريف ول تعطيل ،ومن غير تكييف ول تمثيل ،بل يؤمنون بأَن َ

{ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ}

ينفون عنه ما وص
[سورة الشور َ ،]11 :فا ُ

نفسه ،ول يحرفون الكلم عن مواضعه ،ول يْل ِحدون ف
صفاته بصفا

خلقه؛ ألنه سبحانه ل سم

به

يكيفون ،ول يمثلُون
أسماء َّّللا وآياته ،ول ُ

له ،ول كفو له ،ول ند له ،ول يقاس بخلقه سبحانه

وتعالى"(.)9
وقد ُعلم أن طريق سل

ما أثبته من الصفا  ،من غير تكييف ول

األم وأئمتها :إثبا

تمثيل ،ومن غير تحريف ول تعطيل ،وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه -مع ما أثبته من
الصفا  ،-من غير إلحاد ،ل ف

أسمائه ،ول ف

آياته ،فإن هللا ذ الذين يلحدون ف

أسمائه

وآياته ،كما قال تعالى{ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

( )1التدمرية :حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع ،البن تيمية( ،ص.)6–0 :
( )3الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ،البن تيمية( ،ص.)139 :
( )9جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)133/9
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ﱰ ﱱ ﱲ}

[سورة األعراف ،]1٧٠ :وقال تعالى{ :ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ} [سورة فصلت.)1(]4٠ :
فخاص منهجهم ف إثبا

األسماء والصفا  ،هو :إثبا

ونف ما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى من الصفا  ،وصفا
نقص ،وأنه سبحانه لم يزل متصفَا بصفا

ما أثبت هللا لنفسه من الصفا ،
هللا تعالى صفا

كمال ،وفقدها ُيعد

الكمال.

قال سفيان بن عيين (" :)3كل ما وص

ّللا تعالى من نفسه ف
َّ

كتاِبه فتفسيره تاوته،

والسكو عليه"(.)9
وقال اإلما مالك حين ُسئل عن الستواءِ " :الستواء غير مجهول ،والكيف غير معقول،
وِ
اإليمان به واج  ،والسؤال عنه بدع "(.)4
الفرع الثالث :أقسام الصفات عند أهل السنة
قسم أهل السن الصفا

إلى ثاث أقسا :

القسم األول :وهو :ما تعلق بإثباتها ونفيها ،ويندرج تحته صفا

النقص (السلبي ) ،وصفا

الكمال (الثبوتي ).

( )1التدمرية :حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع ،البن تيمية( ،ص.)6 :
املكي ،من املوايل ،ولد ابلكوفة ،وسكن مكة
( )3هو :سفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل الكويف ،أبو حممد ،حم ّدث احلرم ّ

وتويف هبا ،طَلب احلديث وهو حدث ،بل غالم ،ولَقي الكبار ،ومحل عنهم علرما مجا ،وأَتقن ،وجود ،ومجع ،وصنف،
وعمر دهراً ،وازدحم اخللق عليه ،وانتهى إليه علو ا ِإلسناد ،كان حافظا ثقة ،واسع العلم ،كبري القدر ،تويف سنة:
(137هـ) ،من مصنفاته( :اجلامع) يف احلديث ،وكتاب يف (التفسري) ،انظر :اتريخ بغداد ،للبغدادي،)344/15( ،
وفيات األعيان ،البن خلكان ،)931/3( ،سري أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب.)400/7( ،
( )9األمساء والصفات ،للبيهقي.)958/3( ،
( )4املصدر السابق.)950/3( ،
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والقسم الثاني :ما تعلق بذا

هللا سبحانه وأفعاله ،ويندرج تحته الصفا

الذاتي  ،والصفا

الفعلي .
أما القسم الثال  :فهو :ما يتعلق بدلئل ثبو
الشرعي العقلي  ،والصفا

األسماء والصفا  ،ويندرج تحته الصفا

الخبري .

وبيان هذه األقسا كما يل :
القسم األول :الصفات املتعلقة بالنفي واإلثبات:

أوال :صفا

تنزه هللا تعالى عن التصاف بها ،فنفاها عن

النقص (السلبي ) ،وه  :صفا

نفسه سبحانه ف كتابه الكريم ،وعلى لسان رسوله .
ثانيا :صفا

الكمال (الثبوتي ) ،وه  :الصفا

المحمودة ،صفا

المدح ،وه  :أعم الصفا

وأكملها.
يقول ابن تيمي " :فالصفا

نوعان:

أحدهما :صفا

نقص ،فهذه يج

والثان  :صفا

كمال ،فهذه يمتنع أن يماثله فيها ش ء ،وكذلك ما كان مختصا بالمخلو ،

فإنه يمتنع اتصاف الر

تنزيهه عنها مطلقا ،كالمو والعجز والجهل.

به ،فا يوص

الر

بش ء من النقائص ،ول بش ء من خصائص

المخلو  ،وكل ما كان من خصائص المخلو فا بد فيه من نقص ،وأما صفا

الكمال الثابت له

فيمتنع أن يماثله فيها ش ء من األشياء"(.)1
القسم الثاني :الصفات املتعلقة بالذات واألفعال:

أوال :صفات الذات ،وه " :ما يوص

هللا بها ،ول يوص

والعظم  ،وغيرها"(.)3

( )1الصفدية ،البن تيمية.)153/1( ،
( )3كتاب التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)199 :
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بضدها ،نحو :القدرة والعزة

يقول ابن تيمي " :دلت َهذه النصوص القرآني على أن صفا
صفا

البار قسمان:

أبدا ،ول تتعَلق بها مشيئته تعالى
ذاتي ل تنفك عنها الذا  ،بل ه لزم لها أزل و ا

وقدرته ،وذلك كصفا  :الحياة ،والعلم ،والقدرة ،واْلقوة ،والعزة ،والملك ،والعظم  ،والكبرياء ،والمجد،
والجال .)1("...
ثانيا :صفات األفعال ،وه " :ما يجوز أن يوص

هللا بضده ،كالرضا والرحم والسخط

والغض  ،ونحوها"(.)3
يقول ابن تيم ف النوع الثان

من الصفا " :وصفا

وقت وآن ،وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفا

فعلي تتعلق بها مشيئته وقدرته كل

من األفعال ،وإن كان هو َلم يزل موصوافا

ال لما ُيريد ،وَلم يزل ول يزال
بها ،بمعنى :أن نوعها َقديم ،وأفرادها حادث  ،فهو سبحانه لم يزل َّ
فع ا
تبعا لحكمته وإرادته"(.)9
شيئا ا
يقول ويتكلم ويخلق ويدبر األُمور ،وأفعاله تقع ا
فشيئا ،ا
القسم الثالث :الصفات من حيث دالئل ثبوتها:

أما الصفا

من حيث أدل ثبوتها كما يراها أهل السن  ،فلها قسمان ،وهما:

أ -الصفات الخبرية:
وه  :ما جاء ذكرها ف
عن طريق الوح  ،كقوله

القرآن الكريم والسن المطهرة مثبت هلل تعالى ،ول يمكن إثباتها إل

سبحانه{ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ}

[سورة الرحمن،]27 :

وقوله تعالى{ :ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ} [سورة ص ،]75 :وقوله سبحانه:
{ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳓ}

[سورة الطور ،]4٧ :وقوله تعالى{ :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

( )1شرح العقيدة الواسطية ،للهراس( ،ص.)165–103 :
( )3كتاب التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)199 :
( )9شرح العقيدة الواسطية ،للهراس( ،ص.)165–103

243

ﳈ}

[سورة البقرة ،]21٠ :وقوله

تعالى{ :ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ} [سورة التوب .]46 :
فهذه الصفا

ه  :الوجه واليدين والعينين والمج ء والغض  ،وما جاء ف

السن المطهرة

ّللا َّ
 قولهِ (( :
اللْيَل َ  ،أ َْو َع ِج َ ِ ،م ْن
َ
ضح َك َّ ُ

من صفا  ،كصف الضحك ،كما ورد عن النب

َف َعالِ ُك َما))( ،)1وقوله «(( :يضحك هللا إلى رجلين ،يقتل أحدهما اآلخر كاهما يدخل الجن »،
فقالوا :كيف يا رسول هللا؟ قال « :يقاتل هذا ف

سبيل هللا عز وجل فيستشهد ،ثم يتو

هللا على

القاتل ،فيسلم ،فيقاتل ف سبيل هللا عز وجل فيستشهد»))(.)3
ب -الصفات الشرعية العقلية.
وه  :ما اجتمع ف

إثباتها الدليل الشرع ( :الوح ) ،وأثبتها كذلك العقل ،كصف السمع،

وصف البصر.
ويوضح ذلك ابن تيمي بقوله" :ودلل القرآن على األمور نوعان:
أحدهما :خبر هللا الصاد  ،فما أخبر هللا ورسوله به فهو حق كما أخبر هللا به.
والثان  :دلل القرآن بضر األمثال ،وبيان األدل العقلي الدال على المطلو  ،فهذه دلل
شرعي عقلي ؛ فه [ :شرعي ]؛ ألن الشرع دل عليها ،وأرشد إليها؛ و[عقلي ]؛ ألنها تعلم صحتها
بالعقل ،ول يقال :إنها لم تعلم إل بمجرد الخبر"(.)9

( )1صحيح البخاري ،ابب قول هِ
ِِ
ِ
ِ
اصةٌ} [احلشر ،]3 :برقم (،)9837
ص َ
{ويُـ رؤث ُرو َن َعلَى أَنرـ ُفس ِه رم َولَ رو َكا َن هب رم َخ َ
اَّللَ :
(.)94/0
( )3صحيح البخاري ،ابب الكافر يقتل املسلم ،مث يسلم ،فيسدد بعد ويقتل ،برقم ( ،)34 /4( ،)3736وصحيح
مسلم ،ابب بيان الرجلني يقتل أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة ،برقم (.)1054 /9( ،)1735
( )9الرسالة األكملية فيما جيب هلل من صفات الكمال ،البن تيمية( ،ص.)8 :
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ويمكن تبيين أقسا الصفا

عند أهل السن باختصار من خال هذا الشكل:

شكل  :4أقسا الصفا

عند أهل السن والجماع .

الفرع الرابع :طرق احلصول على معرفة األمساء والصفات عند أهل السنة
ير أهل السن أن طر معرف وإثبا

األسماء والصفا

كما أشرنا إليه سابقا طريقتان،

وهما:
.1

النقل (الدلل الخبري ).

.2

النقل والعقل (الدلل الشرعي العقلي ).

أوال :النقل (الداللة الخبرية).

وه  :الصفا
ورد

ف الكتا

الت يكون إثباتها بالنقل فقط ،وذلك لعجز العقل عن إثباتها ،وهذه الصفا
والسن  ،أثبتها هللا تعالى لنفسه ،لكن الخوض ف تفسيرها وتأويلها هو ما أوجد

الخاف بين الفر اإلسامي  ،مثل :صف النزول ،والمج ء ،واليد ،والوجه ،قال تعالى{ :ﱁ
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ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ} [سورة الفتح ،]1٠:ودعاء النب
ِ
ِ
َّ
التام ِ  ،من ِّ
بناصيته ،)1())...وقال
أنت آخذ
شر ما َ
بوج َ
(( :الل ُه ِّم إن أعو ُذ ْ
هك الكريم ،وكلماتك ّ
تعالى{ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ} [سورة الرحمن ،]27 :وقال تعالى{ :ﳔ ﳕ

ﳖ ﳗ} [سورة هود ،]37 :وقال تعالى{ :ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ} [سورة الطور:
 ،]4٧وقال تعالى{ :ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ} [سورة القمر ،]14 :وقوله تعالى{ :ﱜ

ﱝ ﱞ}

ط يده ِب َّ
ِ
اللْي ِل لَِيتُو َ ُم ِس ُء
هللا َع َّز َو َج َّل َي ْب ُس ُ َ َ ُ
[سورة طه ،]3١ :وحديث النب (( :إ َّن َ

ِ
ِ
ِ
َّ
َّ ِ َّ
ط َي َدهُ ِب َّ
َّ
ِها))( ،)3وقوله تعالى:
الن َه ِارَ ،وَي ْب ُس ُ
الن َه ِار لَيتُو َ ُمس ُء اللْيلَ ،حتى تَ ْطلُ َع الش ْم ُ م ْن َم ْغ ِرب َ
{ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ}

[سورة النساء ،]١3 :وَق ْوُل ُه تعالى{ :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ} [سورة البقرة.]21٠ :
ثانيًا :النقل والعقل (الداللة الشرعية العقلية).

دلل النقل ،ويقصد بها" :دلل القرآن بضر

األمثال ،وبيان األدل العقلي الدال على

المطلو  ،فهذه دلل شرعي عقلي ؛ فه  :شرعي ؛ ألن الشرع دل عليها ،وأرشد إليها؛ وعقلي ؛ ألنها
تعلم صحتها بالعقل ،ول يقال :إنها لم تعلم إل بمجرد الخبر ،وإذا أخبر هللا بالشىء ،ودل عليه
بالدلل

ل عليه بدليله العقل الذ
ل عليه بخبره ،ومدلو ا
العقلي  ،صار مدلو ا

يعلم به ،فيصير ثابتاا

بالسمع والعقل ،وكاهما داخل ف دلل القرآن الت تسمى الدلل الشرعي "(.)9

( )1سنن أيب داود ،ابب ما يقال عند النوم ،برقم( .) 939/8( ،)0503ضعفه األلباين ،انظر :صحيح وضعيف سنن أيب
داود ،لأللباين (ص.)3 :
( )3صحيح مسلم ،ابب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ،برقم (.)3119/4( ،)3803
( )9الرسالة األكملية فيما جيب هلل من صفات الكمال ،البن تيمية( ،ص.)7 :
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الـمطلب الثاني :الـمعرفة اليقينية يف توحيد األمساء والصفات،
وأثرها عند أهل التصوف
ذه

أهل التصوف إلى إثبا

"موصوف ِبكل ما وص

األسماء ،وبعض الصفا  ،وأجمعوا على أن هللا تعالى:

به نفسه من صفاته ،مسمى بكل ما سمى به نفسه ،لم يزل َقديما بأسمائه

وصفاته ،غير مشبه للخلق بوجه من الوجوه ،ل تشبه ذاته الذوا  ،ول صفته الصفا  ،ل يجر
عليه ش ء من سما

المخلوقين الدال على حدثهم ،لم يزل ساباقا متقدما للمحدثا  ،موجودا قبل

كل ش ء ،ل قديم غيره ،ول إله سواه ،لي

بجسم ،ول شبح ،ول صورة ،ول شخص ،ول جوهر ،ول

عرض ،ل اجتماع له ،ول افت ار  ،ل يتحرك ،ول يسكن ،ول ينقص ،ول يزداد ،لي
ول أجزاء ،ول جوارح ،ول أعضاء ،ول بذ

أبعاض،

بذ

جها  ،ول أماكن ،ل تجر عليه اآل َفا  ،ول تأخذه

السنا  ،ول تداوله األَوقا  ،ول تعينه اإلشا ار  ،ل يحويه مكان ،ول يجر عليه زمان ،ل تجوز
عليه المماس  ،ول العزل  ،ول الحلول ف

األَماكن ،ل تحيط به األفكار ،ول تحجبه األستار ،ول

تدركه األَبصار"(.)1
وقال القشير " :إن الحق سبحانه وتعال موجود قديم واحد حكيم قادر عليم قاهر رحيم مريد
سميع مجيد رفيع متكلم بصير متكبر قدير ح أحد با صمد ،وأنه عالم بعلم ،قادر بقدرة ،مريد
بإرادة ،سميع بسمع ،بصير ببصر ،متكلم بكا  ،ح بحياة ،با ببقاء ،وله يدان هما صفتان يخلق
بهما ما يشاء سبحانه على التخصيص ،وله الوجه الجميل ،وصفا
ه هو ،ول ه أغيار له ،بل ه صفا

له أزلي  ،ونعو سرمدي  ،وأنه أحد الذا

ش ء من المصنوعا  ،ول يشبهه ش ء من المخلوقا  ،لي
صفاته أعراض ،ول يتصور ِف

ذاته مختص بذاته ،ل يقال

األوها  ،ول يتقدر ف

( )3الرسالة القشريية ،للقشريي.)94– 99/1( ،
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بجسم ،ول جوهر ،ول عرض ،ول

العقول ،ول له جه  ،ول مكان ،ول يجر

عليه وقت وزمان ،ول يجوز ف وصفه زيادة ول نقصان"(.)3

( )1التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالابذي( ،ص.)94–99 :

لي

يشبهه

الفرع األول :أقسام الصفات عند أهل التصوف
قسم أهل التصوف الصفا

على ما يج

ف حقه تعالى ،وما يجوز ف حقه ،وما يستحيل

ف حقه ،وأثبتوا هلل سبحانه وتعالى عشرين صف واجبه ف حقه ،ولها أربع أقسا  ،وهذه األقسا
تتضمن السبع الصفا

المعروف  ،وه  :الحياة ،والعلم ،والقدرة ،واإلرادة ،والكا  ،والبصر ،والسمع،

فجاء ف نظم عقيدة العوا (:)1

نننننننن ب ع ف نننننننن
ننننننننننن
ننننننننننن
نننننننننن نننننننننن

نننننننن ي نننننننن
نننننننن
من ن ن ن ن ن ن ن
ننننننننننننن
ننننننننننننن
خمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ننننننن ننننننن
ننننننن م ي ننننننن ننننننن

ع نننننننن ف نننننننن
فن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
نننننننننن نننننننننن

مس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نع ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
فقن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن إ مس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
نننننننننننننننن
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ضن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

ننننننننننن ع ت ننننننننننن
ننننننننننن نننننننننن
نننننننننن
نننننننننن ع نننننننننن نننننننننن
ننننننننننن ع ننننننننننن
ننننننننننن
تن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

أوالً :ما يجب يف حق الله تعالى:

الواج

ف حقه تعالى يعن " :ما ل يتصور ف العقل عدمه"( ،)3فنجد أنهم قسموا الصفا

إلى عشرين صف تج

ف حق هللا تعالى ،وه (:)9

 -1الوجود :بمعنى :ثبو الش ء وتحققه واج

له تعالى لذاته ل لعل .

 -2القدم :بمعنى :أنه تعالى ل أول لوجوده ،قال تعالى{ :ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ} [سورة الحديد.]3 :
 -3البقا  :بمعنى :عد النقضاء لوجوده تعالى ،قال تعالى{ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ} [سورة الرحمن.]27 :
( )1جالء األفهام شرح عقيدة العوام ،حممد بن علوي( ،ص.)6 :
( )3املصدر السابق( ،ص.)35 :
( )9املصدر نفسه( ،ص.)33 :
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 -4مخالفته تعالى للحوادث :بمعنى :عد مماثل ش ء من الحوادث له سبحانه وتعالى ،قال
تعالى{ :ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ} [سورة الشور .]11 :
 -5قيامه تعالى بنفسه :بمعنى :عد احتياجه لمكان ،أو محل يحل فيه ،قال تعالى{ :ﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ} [سورة العنكبو .]6 :
 -6الوحدانية :بمعنى :عد التعدد ف ذاته تعالى وصفاته وأفعاله ،قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ} [سورة اإلخاص.]1 :
 -7القدرة :وه  :صف قديم قائم بذاته تعالى ،قال تعالى{ :ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ} [سورة النور.]45 :
 -٧اإلرادة :وه  :صف قديم قائم بذاته تعالى ،قال تعالى{ :ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ} [سورة النحل.]4٠ :
 -١العلم :وهو :صف قديم قائم بذاته تعالى ،قال تعالى{ :ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ}

[سورة المجادل .]7 :
-1٠

الحياة :وه  :صف قديم قائم بذاته ،فلو لم يكن تعالى حيا؛ ما ثبتت له

الصفا  ،قال تعالى{ :ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ} [سورة الفرقان.]5٧ :
 –98 – 99السمع والبصر :وهما :صفتان قديمتان قائمتان بذاته ،ينكش

بهما الموجود،

قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ} [سورة المجادل .]1 :
-03

الكالم :وهو :صف قديم قائم بذاته تعالى ،ليست بحروف ،ول صو  ،تدل على
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جمع المعلوما  ،قال تعالى{ :ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ} [سورة النساء.]164 :
-93

كونه قادرا.

-91

كونه مريدا.

-91

كونه عالما.

-91

كونه حيا.

-92

كونه سميعا.

-91

كونه بصيرا.

-81

كونه متكلما.

وقسموا العشرين الصفة إلى أربعة أقسام:
القسم األول :صفات نفسية" ،نسب للنف  ،أ  :الذا  ،والصف النفسي ه  :الت
الذا

ل تعقل

بدونها ،وه واحدة :الوجود"(.)1
القسم الثاني :صفات سلبية" ،نسب للسل  ،أ  :النف  ،وسميت سلبي ؛ ألنها نفت عن هللا

تعالى ما ل يليق بجاله ،وه

خم ِ :
الق َد  ،والبقاء ،والمخالف للحوادث ،والقيا بالنف ،

والوحداني "(.)3
القسم الثال  :صفات المعاني" ،وسميت بالمعان ؛ ألنها أثبتت هلل تعالى معان
قائم

بذاته ،لئق

بكمكاله ،وه

وجودي

سبكع :القكدرة ،واإلرادة ،والعكلم ،والحكياة ،والسمكع ،والبصكر،

والكا "(.)9

( )1جالء األفهام شرح عقيدة العوام ،حممد بن علوي( ،ص.)33 :
( )3املصدر السابق( ،ص.)33 :
( )9املصدر نفسه( ،ص.)33 :
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القسم الرابع :صفات معنوية" ،نسب للسبع المعان

الت

ه

فرع منها ،وسميت معنوي ؛

ألنها لزم للمعان  ،وه  :كونه تعالى قاد ار ،مريدا ،عالما ،وحيا ،وسميعا ،وبصي ار ،ومتكلما"(.)1
ثانيًا :ما يجوز يف حق الله تعالى:

والجائز ف حق هللا تعالى" :ما يصح ف العقل وجوده تارة وعدمه أخر "( ،)3ومعنى الجائز
ف حقه سبحانه" :فعل كل ممكن أو تركه ،... ،فيجوز له أن يخلق ويختار من خلقه ما يشاء ،ول
يج

عليه ش ء؛ ألنه المتصرف المطلق"( ،)9قال تعالى{ :ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ} [سورة القصص.]68 :

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ف ق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن أ ْم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

إجين ن ن ن ن ن ن ن ن إ ْ ن ن ن ن ن ن ن ن ن م

ْز ن ن ن ن ن ن ن ن ن

ْغ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ()4

ثالثًا :املستحيل يف حق الله تعالى:

ي ْ ننننننننننن

ُ ضننننننننننن

والمستحيل ف

الواجبا "( ،)6والصفا

ننننننننننن

ف قنننننننن نننننننن ْ ْ ف ْ نننننننن

حق هللا تعالى" :ضد كل صف واجب هلل تعالى ،فعدد المستحيا

()0
كعدد

المستحيل ف حقه سبحانه عشرون صف  ،وه  :العد  ،الحدوث ،الفناء،

المماثل للحوادث ،عد القيا بالنف  ،التعدد ،العجز ،الكراه  ،الجهل ،المو  ،الصمم ،العمى،
ا ،كونه ميتا ،كونه أصم ،كونه أعمى ،كونه أبكم.
البكم ،كونه عاج از ،كونه كارها ،كونه جاه ا
ونجد أن عقيدة أهل التصوف ف األسماء والصفا

ه  :أن "هلل صفا

على الحقيق  ،هو

بها موصوف من :العلم والقدرة والقوة والعز والحلم والحكم والكبرياء والجبرو

والقد والحياة

( )1جالء األفهام شرح عقيدة العوام ،حممد بن علوي( ،ص.)95 :
( )3حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)84 :
( )9جالء األفهام شرح عقيدة العوام ،حممد بن علوي( ،ص ،)91 :ونور الظالم شرح منظومة عقيدة العوام ،حملمد نووي
(ص.)11 :
( )4حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)18 :
( )0املصدر السابق( ،ص.)16 :
( )6جالء األفهام شرح عقيدة العوام ،حممد بن علوي( ،ص.)49 :

250

كا  ،وأَنها ليست بأجسا ول أَعراض ول جواهر ،كما أَن ذاته لي
واإلرادة والمشيئ واْل َ
عرض ول جوهر ،وأَن له سمعا وبص ار ووجها ويدا على الحقيق  ،لي
صفا
والوجوه ،وأجمعوا أنها َ
ول غيره ،ولي

هلل ،ولي

كاألسماع واألبصار واألَيد

بجوارح ول أَعضاء ول أجزاء ،وأجمعوا أنها ليست ه هو،

معنى إثباتها أَنه محتاج إليها ،وأنه يفعل األَشياء بها ،ولكن معناها نف أضدادها،

وإثباتها ف أَنفسها ،وأَنها قائم به ،فلي
ولكن إثبا

بجسم ول

معنى العلم نف الجهل فقط ،ول معنى اْلقدرة بنف العجز،

العلم والقدرة"(.)1

( )1التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالابذي( ،ص.)98–96 :
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ويمكن تلخيص تقسيم الصفا

عند أهل التصوف ف الشكل اآلت (.)1

شكل  :5أقسا الصفا

عند أهل التصوف.

( )1انظر :نور الظالم شرح عقيدة العوام حملمد نووي( ،ص.)3–6 :

253

الفرع الثاني :أصول توحيد األمساء والصفات عند أهل التصوف(.)1
األص األول :القدرة:
العلم بأنه صانع العالم َقادر ،وأنه تعالى ف قوله{ :ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ ﳲ} [سورة المائدة:
 ،]12٠صاد ؛ ألَن العالم محكم ف صنعته مرت

ِف خلقته.

األص َّ
الثاني :العلم:
العلم بأَنه تعالى عالم بجميع الموجودا  ،ومحيط بكل المخلوقا  ،ل يعز عن علمه م ْثقال
ذرة ف

األَرض ول ف

السماء ،صاد

ِف

قوله{ :ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ}

[سورة الحديد،]3 :

ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى{ :ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ} [سورة الملك.]14 :
األص َّ
الثال  :الحياة:
العلم بكونه عز وجل حيا؛ فإنه من ثَبت علمه وقدرته فبالضرورة تثبت حياته ،ولو تصور
َقادر وعالم فاعل مدبر دون أَن يكون حيا لجاز أَن يشك ف
الحركا

حياة اْلحيوانا

عند ترددها ِف

والسكنا .
األص الرا ِبعْ :اإلرادة:
العلم بكونه تعالى مريدا ألفعاله؛ فا موجود إل وهو مستند إلى مشيئته ،وصادر عن إرادته،

َفهو المبدئ المعيد ،والفعال لما يريد.
األص الخامس :السمع والبصر:
العلم بأنه تعالى سميع بصير ،ل يعز عن رتيته هواج
ول يشذ عن سمعه صو

دبي

الضمير ،وخفايا الوهم والتفكير،

النمل السوداء ،ف الّليل الظلماء ،على الصخرة الصماء ،وكيف

بصير والسمع والبصر كمال ل محال ولي
ل يكون سميعا
ا
( )1قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)177–140 :
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بنقص.

األص السادس :الكالم:
العلم بأَنه سبحانه وتعالى متكلم بكا  ،وهو وص

َقائم بذاته ،لي

بصو ول حرف ،بل ل

يشبه كامه كا غيره ،كما ل يشبه وجوده وجود غيره ،والكا بالحقيَق كا النف .
األص السا ِبع :قدم الكالم والصفات ،والتنزه عن حلول الحوادث:
إن الكا القائم بنفسه قديم ،وكذا جميع صفاته؛ إذ يستحيل أن يكون محا للحوادث ،داخا
تحت التغير ،بل يج

للصفا

من نعو

القد ما يج

للذا  ،فا تعتريه التغي ار  ،ول تحله

الحادثا  ،بل لم يزل ف قدمه موصوفا بمحامد الصفا  ،ول يزال ف أبده كذلك منزها عن تغير
الحال .
األص الثامن :قدم العلم:
العلم بأَن علمه قديم ،فلم يزل عالما بذاته وصفاته ،وما يحدثه من مخلوقاته ،ومهما حدثت
المخلوقا

لم يحدث له علم بها ،بل حصلت مكشوف له بالعلم األزل .

األص التاسع :قدم اإلرادة:
إن إرادته قديم  ،وه ف القد تعلقت بإحداث الحوادث ف أَوقاتها الائق بها ،على وفق
سبق العلم األزل ؛ إ ْذ لو كانت حادث لصار محل الحوادث ،ولو حدثت ف غير ذاته لم يكن هو
مريدا لها.
األص العاشر :أن هللا تعالى عالم بعلم ،حي بحياة ،قادر بقدرة ،ومريد بإرادة ،ومتكلم
بكالم ،وسميع بسمع ،وبصير ببصر ،وله هذه األوصاف من هذه الصفات اْل ِ
قديمة:
قال

تعالى{ :ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ}

[سورة يون  ،]3 :أ " :احتو على ملكه احتواء

اندك عرش فان إذا زال ملكه"(.)1
قدرة وتدبير ،والعرش هو الملك حيث يقالّ :

( )1لطائف اإلشارات ،للقشريي (.)316/3
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وتتحقق حقيقي التوحيد عند أهل التصوف بالفناء ف أنواعه الثاث :
"فناء ف توحيد األفعال ،وهو :ألَّ ير الفعل إل من هللا ،ويغي

عن الوسائط واألسبا .

وفناء ف توحيد الصفا  ،وهو :أن ير أل قادر ول سميع ول بصير ول متكلم إل هللا.
وعقدا"(.)1
وفناء ف توحيد الذا  ،وهو :أن ير أل موجود إل هللا ،ذواقا
ووجدا ا
ا
الفرع الثالث :مسألة الصفات اخلربية عند أهل التصوف
الصفا

الخبري ه  :الت

كان إثباتها هلل تعالى عن طريق الخبر الصاد

الكتا  ،أو السن المطهرة ،أما العقول فلي

لها دور ف إثبا

الذ

جاء به

هذه الصفا  ،سو التصديق بها

بعد ثبوتها بطريق الوح  ،إل أن أهل التصوف كان نهجهم ف الصفا

الخبري هو التأويل؛ خشي

الوقوع ف التجسيم ،ومما ورد ف تأويلهم لهذه الصفا :

الوجه :قال تعالى{ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ}

[سورة الرحمن ،]27 :جاء ف

كر هللا وجهه ،أ  :ذاته،
تأويلهم لمعنى الوجه ف هذه اآلي {" :ﱪ ﱫ ﱬ} أ  :ذاته ،ومنهَّ :
فالوجه العضو المعروف استعير للذا ؛ ألنه أشرف األعضاء ،ومجمع المشاعر ،وموضع
السجود ،ومظهر آثار الخشوع"(.)3
اليدين :قال تعالى{ :ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹ}

[سورة ص ،]75 :وقال

تعالى{ :ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ}

[سورة الذاريا :

 ،]47جاء ف تفسير معنى األيد  :أنها القوة" ،بقوة ،فهو حال من الفاعل ،أو ملتبس بقوة ،فيكون
حال من المفعول ،والقوة هنا بمعنى :القدرة ،فإن القوة عبارة عن شدة البني وصابتها"(.)9

( )1البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد ،البن عجيبة.)404/9( ،
( )3روح البيان ،للخلويت.)337/3( ،
( )9املصدر السابق.)181/3( ،
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العينين :قال تعالى:

{ﳑ ﳒ ﳓ }

{ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ}

[سورة الطور ،]4٧ :وقال تعالى:

أ " :ف

حفظنا وحمايتنا ،بحيث نراقبك ونكألك ،وجمع العين لجمع الضمير،

واإليذان بغاي العتناء ف

الحفظ ،... ،بأعيننا أ  :نحفظك من العوجاج والتغير ف

جريان

والذا

بنعت

أحكامنا عليك ،حتى تصير مستقيما بنا لنا فينا ،ونحن نراك بجميع عيون الصفا

المحب والعشق ،ننظر بها إليك شوقا إليك وحراس لك نحرسك بها ،حتى ل يغيرك غيرها من
الحدثان عنا ،ونرفع بها عنك طوار قهرنا ،فإنك ف مواضع عيون محبتنا ،وأنت ف أكناف لطفنا،
ف الوجوه أشرف من العيون ،ومن احتصن باهلل كان ف حفظه،

انظر :كيف ذكر األعين ،ولي
حفظه كان ف

ومن كان ف

مشاهدته ،ومن كان ف

مشاهدته استقا معه ،ووصل إليه ،ومن

وصل إليه انقطع عما سواه ،ومن انقطع عما سواه عاش معه عيش الربانيين"(.)1
وف
بقوله:

قوله

تعالى{ :ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ}

" {ﱼ }

أ  :بم أر

[سورة القمر ،]14 :فسرها القشير

منا ،وقيل :تجر بأوليائنا ،ويقال :بأعين مائكتنا الذين وكلناهم
ّ

لحفظهم ،ويقال :بأعين الماء الذ أنبعناه من أوجه األرض"(.)3
اإلتيان :قال تعالى{ :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ}

[سورة البقرة ،]21٠ :قوله{" :ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ}:

إتيان هللا أ  :عذابه ،على حذف المضاف؛ ألن هللا تعالى منزه عن المج ء والذها
للحرك والسكون؛ ألن كل ذلك محدث ،فيكون كل ما يصح عليه المج ء والذها

المستلزمين
محدثا مخلوقا

له ،واإلله القديم يستحيل أن يكون كذلك"(.)9
االستوا

 :قال تعالى{ :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ}

أن هللا تعالى منزه عن أن يوص

[سورة طه ،]5 :يقول الغزال  :ندع

بالستقرار على العرش ،فإن كل متمكن على جسم ومستقر عليه

( )1روح البيان ،للخلويت.)356/3( ،
( )3لطائف اإلشارات ،للقشريي.)436/9( ،
( )9روح البيان ،للخلويت.)930/1( ،
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مقدر ل محال  ،فإنه أما أن يكون أكبر منه ،أو أصغر ،أو مساويا ،وكل ذلك ل يخلو عن
التقدير"(.)1
وقال القشير
الكبرياء بوص

 :قوله{ :ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ}

توحد بجال
[سورة األعراف ،]54 :أ ّ " :

الملكو  ،وملوكنا إذا أرادوا التجّل والظهور للحشم والرعي برزوا لهم على سرير

الحق سبحانه بما يقر من فهم الخلق ما ألقى إليهم من هذه
ملكهم ف ألوان مشاهدهم ،فأخبر
ّ
الجمل { :ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ}،

ومعناه :اتصافه بعز الصمدي  ،وجال األحدي  ،وانفراده

الجبار عن األقطار ،والمعبود عن الحدود"(.)3
بنعت الجبرو  ،وعاء الربوبي ّ ،
تقدس ّ
الفرع الرابع :خالصة عقيدة أهل التصوف يف األمساء والصفات.
من خال ما سبق ذكره نجد أن أهل التصوف سلكوا مسلك األشاعرة ف األسماء والصفا ،
مما يبين لنا أن ُجل العلماء األشاعرة هم صوفيين.
فنجد أنهم نفوا التثني والتعدد.
ونفوا التبعيض والتركي

والتجزئ .

ونفوا الكمو المتصل والمنفصل المتعلق بكل قسم من أقسا التوحيد لديهم.
وأثبتوا سبع صفا

هلل تعالى ،وه ثابت عن طريق العقل.

واتخذوا منهج التأويل لباق الصفا  ،كالستواء ،والعلو ،والنزول  ...إلخ.
ونفوا العلو.
وأثبتوا الرتي .

( )1االقتصاد يف االعتقاد ،للغزايل( ،ص.)97 :
( )3لطائف اإلشارات ،للقشريي.)87/3( ،
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الفرع اخلامس أثر املعرفة اليقينية باألمساء والصفات:
-1

تعبد هللا تعالى بأسمائه وصفاته.

-2

ازدياد اليقين بمعرف أسماء هللا تعالى وصفاته.

-3

استشعار عظم هللا تعالى.

-4

محب هللا تعالى ،فكلما زاد التعرف عليه سبحانه زاد التعلق به ،وزاد

محبته.

-5

السع لاتصاف والتحل بصفا

-6

الفتقار والذل له سبحانه وتعالى.

-7

تنزيه هللا تعالى عن النقص والعي  ،وتنزيهه عن الحلول والتحاد ف خلقه.

-٧

اختاف أهل السن  ،وأهل التصوف ف تقسيم األسماء والصفا .

-١

الخبري وحقيقتها.

الختاف ف الصفا

هللا تعالى.
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وخاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف توحيد األسماء والصفا

ف الجدول اآلت :

جدول  :15خاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف توحيد األسماء والصفا .
األسما والصفات عند أه السنة

األسما والصفات عند أه التصوف

أقسام األسما والصفات:

أقسام األسما والصفات:

 صفات متعلقة باألثبات والنفي:

 ما يجب في حق هللا تعالى:

أ -صفا

نقص (سلبي ).

أ -صفا

نفسي  :الوجود.

 -صفا

كمال (ثبوتي ).

 -صفا

سلبي  :نفك مكا ل يليكق بكه،

 صفات متعلقة بالذات واألفعال:

وأثبككا

لككه :القككد – القككدرة – البقككاء

أ -صفا
 -صفا

– مخالفتكك ك ك ك ككه للح ك ك ك ك ك كوادث – القيك ك ك ك ك ككا

الذا .

بالنف

األفعال.

 صفات متعلقة بدالئ ثبوتها:
أ -صفا
 -صفا

– الوحداني .

 -صك ككفا

خبري .

المعك ككان  :القك ككدرة – اإلرادة

– العل ك ك ك ك ككم – الحي ك ك ك ك ككاة – الس ك ك ك ك ككمع –

البصر – الكا .

شرعي عقلي .

ث -صفا

معنوي  :كونه قاد ار – كونكه

مريكدا – كونككه عالمكا – كونككه حيكا –
كونكه سكميعا – كونكه بصكي ار – كونكه

متكلما.

 صفات جائزة في حقه تعالى :وه فعكل
كل ممكن.
 صفات مستحيلة في حقه تعالى.
الصفات الخبرية:
تثبك ككت الصك ككفا

الخبري ك ك دون الخك ككوض ف ك ك

بيان كيفيتها ،أو تأويل معانيها.

الصفات الخبرية:
التأويككل والتوقيككف خشككي الوقككوع ف ك التمثيككل

والتشبيه.
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ويمكننا استخاص اآلثار اإليجابي واآلثار السلبي على التوحيد من خال الجدول اآلت :
جدول  : 16اآلثار اإليجابي واآلثار السلبي على التوحيد.
اآلثار السلبية

اآلثار اإليجابية

 استشعار عظم هللا تعكالى ،والتوككل  الخك ك ككتاف ف ك ك ك تقس ك ك ككيم التوحيك ك ككد حسك ك ك ك
عليه ،وتعظيمه ،وتقديسكه ،ومحبتكه،
والتوجه إليه بالقصد والطل .

العتقادا .
 توحيد األلوهي محط نزاع بين الفر .

 استمداد القوة والعون من هللا تعالى  .التش ككعبا
 تعبد هللا تعالى بأسمائه وصفاته.

فك ك القواع ككد العقليك ك المختص ك ك

بالتوحيد.

 دخك ككول شك ككبها

عقلي ك ك يرجك ككع سك ككببها إلك ككى

مصادر المعرف المأخوذة منها.

 بك ك ككروز ش ك ك ككبه الحل ك ك ككول والتح ك ك ككاد ووح ك ك ككدة
الوجود الت ككان لهكا األثكر السكلب الكبيكر
على العقيدة اإلسامي .

 دخ ككول المص ككطلحا
المختل

الفلس ككفي والكاميك ك ،

ف معناهكا ومرادهكا علكى العقيكدة

اإلسامي .
 ضكع

اليقكين فك النفكوس ،وأكبكر أسككبابها

الجه ك ك ك ككل ،والبتع ك ك ك ككاد ع ك ك ك ككن منب ك ك ك ككع العل ك ك ك ككم
الصحيح :الكتا

والسن .

 الخ ك ك ك ك ككتاف فك ك ك ك ك ك الص ك ك ك ك ككفا

الخبريك ك ك ك ك ك ،

وحقيقتهك ك ككا ،ممك ك ككا أد إلك ك ككى الك ك ككدخول ف ك ك ك
التعطيل والتأويل ،أو التشبيه والتمثيل.
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الفصل الثالث:
املعرفة اليقينية يف أركان العقيدة
وأثرها:
وفيه خمس مباحث:

-

المبحففففففث األول :المعرفففففففة اليقينيففففففة بالم ئ ففففففة
وأثرها.
المبحففففففث الثففففففاني :المعرفففففففة اليقينيففففففة بال تففففففب
السماوية وأثرها.
المبحث الثالث المعرفة اليقينية بالرسل وأثرها.
المبحففث الرابففل :المعرفففة اليقينيففة بففاليوم ا ففر
وأثرها.
المبحففففث ال ففففامف :المعرفففففة اليقينيففففة بالق ففففاء
والقدر وأثرها.
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املبحث األول:
املعرفة اليقينية باملالئكة ،وأثرها:
وفيه مطلبان:

 المطلب األول :المعرفة اليقينيةبالم ئ ة وأثرها عند أهل السنة.
 المطلب الثاني :المعرفة اليقينيةبالم ئ ة وأثرها عند أهل التصوف.
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الـمطـلـب األول :الـمعـرفـة اليقينية بالـمـالئكـة وأثـرها عنـد
أهـل السنـة
يعتبر اإليمان بالمائك األصل الثان من أصول الدين ،وأهميته ليست نابع فقط من أنه
يعتبر من أركان العقيدة اإلسامي فحس  ،وإنما من ارتباطه بالخالق سبحانه وتعالى كذلك؛ إذ إنه
اعتراف بربوبيته ف
والكت

قدرته على تنويع الخلق ،كما أن اإليمان بالمائك متعلق باإليمان بالرسل

البشر بواسط المائك  ،فالمائك
السماوي ؛ "فإذا ثبت أن وح هللا تعالى إنما يصل إلى َ

يكونون كالواسط بين هللا تعالى وبين البشر ،فلهذا السب

جعل ذكر المائك ف المرتب الثاني ،

ولهذا السر قال أيضا{ :ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ} [سورة آل عمران.)1("]1٧ :
واإليمان بالمائك يدخل ضمن الغي

الذ امتدح هللا تعالى أصحابه أنهم أهل هداي وفاح

ويقين ،قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ} [سورة البقرة.]5-1:
وقبل التطر لبيان كيفي الحصول على المعرف اليقيني بالمائك  ،وأثرها ،وبيان الخاف
بين الفريقين ،ل بد أول من التعريف اللغو والصطاح لكلم المائك .
الفرع األول :تعريف املالئكة لغة واصطالحا.
أوالً :معنى املالئكة يف اللغة:

المَل ُك [واحد] المائك  ،إنما هو تخفيف المألك ،واألصل :مألك ،فقدموا الا وأخروا
قيلَ " :
فعل من األلوك ،وهو :الرسال "(.)3
الهمزة ،فقالوا :مألك ،وهوَ :م َ
( )1مفاتيح الغيب ،للرازي.)150/8( ،
( )3كتاب العني ،للفراهيدي.)975/0( ،
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وك
وقيل(" :أََل َك) :الهمزة و َ
الا والكاف أصل واحد ،وهو :تحمل الرسال  ،قال الخليلْ :األَُل ُ
الرسال "(.)1
الم ْأَل َك واألَلُوك:
الم ْأَلك و َ
ومَلك أصله :مألك ،وقيل :هو مقلو عن مألك ،و َ
وقيل" :المائك َ ،
الرسال  ،ومنه :أََل َكِن إليه ،أ  :أبلغه رسالت  ،والمائك تقع على الواحد والجمع ،قال هللا –تبارك
وتعالى–{ :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ} [سورة
الحج.)3("]75 :
وبعد هذا السرد اللغو لمعنى كلم المائك  ،نجد أن معناها يدور حول :اإلرسال واإلباغ؛
عليهم القيا به" :والمائك هم :المنفذون ذلك

ألنهم رسل هللا ،أرسلهم لخلقه بوح  ،أو عمل وج

بأمره ،ولذلك سموا مائك من األلوك  ،وه  :الرسال  ،فهم رسل هللا ف تنفيذ أوامره"(.)9
ثانيًا :املالئكة يف االصطالح:

جاء ف بيان معنى المائك أنهم" :أَجسا لطيف  ،أُعطيت قدرة على التشكل بأشكال ُمختلف ،
ومسكنها السماوا  ،وأبطل من قال :إنها الكواك  ،أو إنها األَنف الخيرة الت فارقت أجسادها،
وغير ذلك من األَقوال"(.)4
فهذا يعن
صفا

وقد ار

أنهم :أجسا شفاف هوائي نوراني  ،عندها قد ار

خارق  ،مسكنها السماوا  ،لها

وأعمال ورد ذكرها ووصفها ف القرآن الكريم والسن المطهرة.

الفرع الثاني :املالئكة يف القرآن والسنة.
أوالً :املالئكة يف القرآن الكريم.

ورد ذكر المائك ف

مواضع كثيرة ف

القرآن الكريم ،وه  :تثبت وجودهم ،وتدعو إلى

اإليمان والتصديق بهم ،منها:
( )1معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ،)193/1( ،وانظر :لسان العرب ،البن منظور.)939/ 15( ،
( )3املفردات يف غريب القرآن ،لألصفهاين( ،ص.)73 :
( )9روضة احملبني ونزهة املشتاقني ،البن القيم( ،ص.)07 :
( )4فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر.)956/6( ،
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قوله تعالى{ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ} [سورة البقرة ،]2٧5 :وقد جاء
ف بيان ما دلت عليه هذه اآلي " :أن معرف هذه المرات

األربع من ضرو ار

اإليمان"(.)1

وهذه اآلي ذكر أصول الدين ،وبينت أن األصل الثان بعد معرف هللا تعالى واإليمان به
هو :اإليمان بالمائك  ،وقد جاء ذكر المائك ف المرتب الثاني مباشرة بعد ذكر هللا تعالى؛ ألنهم
الواسط بين هللا والخلق.
وقال تعالى{ :ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ}

[سورة النساء ،]136 :قيل ف معناها" :يا أَيها َّالذين آمنوا بالدلئل التفصيلي

ّللا ل ِ
تنته إليه عقولكم ،وكذلك أحوال المائك ،
ظم َّ
َّ
آمنوا بأن كنه ع َ
باهلل ومائكته وكتبه ورسله ُ
عقولنا"(.)3
وأسرار الكت  ،وصفا الرسل ،ل تنته إليها على سبيل التفصيل
َ
وكذلك قال تعالى{ :ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠ} [سورة الفرقان.]22 :
وقوله تعالى{ :ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ} [سورة البقرة.]١٧ :
وقوله تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ} [سورة األنفال.]١ :
وف اآليا
تعالى ،وأن التكذي

السابق نجد دعوة لإليمان المجمل بالمائك  ،بوجودهم ،وأنهم خلق من خلق هللا
وكفر.
بهم يعد ضال
ا

( )1مفاتيح الغيب ،للرازي.)158/8( ،
( )3املصدر السابق.)343/11( ،
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ثانيًا :املالئكة يف السنة.

ورد

أحاديث شريف كثيرة تثبت وجود المائك ﭺ ،وسأكتف بذكر بعض األحاديث دون

السترسال ف شرحها:
ِِ ِ
 -1قال النب ِ(( :إ َّن اْلم َاِئ َك َ تصّلِ عَلى أ ِ
ِ
اغ ِف ْر َل ُه،
الله َّم ْ
َ
ولُ :
َحد ُك ْم َما َدا َ ف َم ْجلسه ،تَُق ُ
َ
َُ
َ
الله َّم ْار َح ْم ُهَ ،ما َل ْم ُي ْح ِد ْث))(.)1
ُ
 -2وقال النب
تَُقولُو َن))(.)3

َ (( :ل تَ ْد ُعوا َعَلى أ َْنُف ِس ُك ْم ِإ َّل ِب َخ ْيرَ ،فِإ َّن اْل َم َاِئ َك َ ُي َؤ ِّم ُنو َن َعَلى َما

ِ ِ
ِ
ورة))(.)9
صَ
 -3وقال النب َ (( :ل تَ ْد ُخ ُل اْل َم َائ َك ُ َب ْيتاا فيه َكْل َوَل ُ
هللا َع َّز َو َج َّل ِإ َّل َحَّف ْت ُه ُم اْل َم َاِئ َك َُ ،و َغ ِشَي ْت ُه ُم
 -4وقال النب َ (( :ل َيْق ُع ُد َق ْو َي ْذ ُك ُرو َن َ
الس ِك َين ُ ،وَذ َكرهم ِ
يم ْن ِع ْن َدهُ))(.)4
َّ
الر ْح َم َُ ،وَن َزَل ْت َعَل ْي ِه ِم َّ
َ َ ُُ ُ
هللا ف َ
ِ
يضا ُم ْم ِساياِ ،إ َّل َخ َرَج َم َع ُه َس ْب ُعو َن َأْل َ َمَلك
 -5وقال النب َ (( :ما م ْن َر ُجل َي ُع ُ
ود َم ِر ا
ِ
(ِ )0
ِ
َّ
صِب احاَ ،خ َرَج َم َع ُه
صِب َحَ ،وَك َ
ان َل ُه َخ ِريف ف اْل َجَّن َ ،و َم ْن أ ََت ُ
اه ُم ْ
َي ْستَ ْغف ُرو َن َل ُه َحتى ُي ْ
ِ
ِ
ان َل ُه َخ ِريف ِف اْل َجَّن ِ ))(.)6
َس ْب ُعو َن أَْل َ َمَلك َي ْستَ ْغف ُرو َن َل ُه َحتَّى ُي ْمس َ َ ،وَك َ
فجمل هذه األحاديث تثبت بالنص الصريح وجود المائك  ،وكذلك توضح عاقتها بالبشر،

وحضورها مجال

ذكرهم ،واستغفارها لهم ،وتأمينها على أدعيتهم ،وغير ذلك من األعمال الت

تقو بها المائك .
( )1صحيح البخاري ،ابب احلدث يف املسجد ،برقم(.)1175/9( ،)9508
( )3صحيح مسلم ،ابب يف إغماض امليت والدعاء له إذا ُحضر ،برقم (.)694/3( ،)335

( )9صحيح البخاري ،ابب إذا قال أحدكم أمني واملالئكة يف السماء فوافق إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه،
برقم (.)1183/9( ،)9590
( )4صحيح مسلم ،ابب فضل االجتماع على تالوة القران وعلى الذكر ،برقم (.)3584/4( ،)3855
( )0خريف :أي خمروف من مثر اجلنة .انظر :معامل السنن ،للخطايب( ،ص.)333:
( )6أبو داود :السنن ،ابب يف فضل العيادة ،برقم ( ،)16/0( ،)9537وقال األلباين حديث حديث صحيح ،انظر:
صحيح اجلامع الصغري وزايداته ،لأللباين.)336/3( ،
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الفرع الثالث :خلق املالئكة وصفاتهم وأصنافهم وأعماهلم
عند تتبع ماهي المائك  ،وصفاتهم ،وأصنافهم ،وأعمالهم ،نجد أن القرآن الكريم والسن
المطهرة قد تناول هذه المواضيع بش ء من التفصيل ،فمن ذلك:
 -1خلق المالئكة:
جاء ف حديث النب ُ (( :خلَِق ِت اْل َم َاِئ َك ُ ِم ْن ُنورَ ،و ُخلِ َق اْل َج ُّ
ان ِم ْن َم ِارج ِم ْن َنارَ ،و ُخلِ َق
آد ِم َّما و ِ
ص َ َل ُك ْم))(.)1
ُ
َُ
وقيل" :أما المائك فقد رو أنهم ُخِلقوا من الريح ،ولهذا قدروا على الطيران ،وعلى حمل
ِ
وي ْمكن
صَف ْت وأخلصت هلل تعالىُ ،
وس ُّموا روحانيين ،ورو  :أنهم ُخلقوا من النور ،ولهذا َ
العرشُ ،
الجمع بين الروايتين بأن نقول :أبدانهم من الريح ،وأرواحهم من النور ،وهؤلء سكان عالم
السماوا "(.)3
 -2المالئكة ال يأكلون وال يشربون:
وهذا يتضح من قص نب هللا إبراهيم ’ ،حين جاء

المائك إليه على هيئ بشر ،فقر

إليهم الطعا  ،فلم يأكلوه ،يقول هللا –تبارك وتعالى–{ :ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ *
ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ*ﲺﲻﲼﲽﲾﲿ*ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ * ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑ}

[سورة

الذاريا .]2٧ – 24 :
وقوله تعالى{ :ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴﲵﲶ*ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ} [سورة هود.]7٠-6١ :

( )1مسلم :الصحيح ،ابب يف أحاديث متفرقة ،برقم.)3334/4( ،)3336( :
( )3اللباب يف علوم الكتاب ،لسراج الدين النعماين.)161/0( ،
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 -3صفات المالئكة الخلقية:
من صفات المالئكة التي علمناها من الوحي :أن هللا تعالى خلق لهم أجنحة بأعداد
مختلفة ،قال تعالى{ :ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ} [سورة فاطر.]1 :
ومن صفاتهم كذلك :الشدة والغلظة ،قال تعالى{ :ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ} [سورة التَّ ْح ِري ِم.]6 :
ومن صفاتهم كذلك :جمال الشك ،
اختل

العلماء ف

قال تعالى{ :ﱚ ﱛ ﱜ}

[سورة النجم ،]6 :ولقد

تفسير معنى{ :ﱛ} ،فمنهم من قال :القوة ،ومنهم من قال" :ذو منظر

حسن"(.)1
وجاء ف سورة يوس

ف وص

النساء لجمال يوس

حين دخل عليهن ،قوله تعالى{ :ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ}
 ،]31جاء ف تفسير هذه اآلي " :أن اْلمقصود منهِ :إثبا

[سورة يوس :

الحسن اْل ِ
ِ
عظي ِم له ،قالواِ :ألَّنه تعالى ركز

الشيطان؛ ولذلك قال
ف
ِ
الطباع أَن ل ح أَحسن من الملك ،كما ركز فيها أن ل ح ّ أقبح من ّ
تعالى ف صف جهنم{ :ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ} [سورة الصافا .)9(")3(]65 :

( )1جامع البيان يف أتويل القرآن ،للطربي.)433/33( ،
( )3وهذا النوع من التشبيه يسمى :التشبيه اخليايل ،وهو الشيء املتخيل املركب من أمور مدركة إبحدى احلواس ،وقد بني
ط على صورتهَ ،ولَكِن ملا َكا َن هللا قد جعل يف طبائع َمجيع راألُمم
ذلك اجلاحظ بقوله" :لَيس من الناس من رأى شيطَاان ق ّ
استقباح صورة الشيطَان واستسماجه وكراهته ،وأجرى ه َذا على أَلر ِسَنة َِ
مجيعهم ،ضرب الرمثل بِِه يف َذلِك َر َج َع ابإلحياش
َ
ِ
ِ
الرجال َوالنّساء" .انظر :مثار
والتنفري وابإلخافة َوالتهـ رف ِزيع إ َىل َما جعله يف طبائع راأل هَولني واآلخرين والشيوخ َوالصبيان َو َ
القلوب يف املضاف واملنسوب ،للثعاليب( ،ص ،)88:واملنهاج الواضح للبالغة ،حلامد عوين.)47/1( ،

( )9مفاتيح الغيب ،للرازي.)443/17( ،

269

 -4أعمال المالئكة:
جاء ف ذكر أصناف المائك أنهم ثماني أصناف ،مأخوذة من القرآن الكريم ،وه (:)1
أ -حمل اْل َع ْر ِ
ش؛ لقول هللا تعالى{ :ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ}

[سورة

الحاق .]17 :
 -الحافون حول العرش؛ لقوله سبحانه{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ}

[سورة

الزمر.]75 :
ج -أكابر المائك  :جبريل وميكائيل ﭺ؛ لقوله تعالى{ :ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖﲗ

ﲘ}

[سورة

البقرة.]١٧ :
د -مائك الجن  ،لقوله تعالى{ :ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ*ﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔ
ﲕ} [سورة الرعد.]24-23 :
ه -مائك النار ،لقوله سبحانه وتعالى{ :ﱢ ﱣ * ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ * ﱪ
ﱫﱬﱭ*ﱯﱰ*ﱲﱳﱴ*ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ
ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ
ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ

( )1مفاتيح الغيب ،للرازي.)978–976/3( ،
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ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ}

[سورة المدثر ،]31-26 :ورئي

مائك النار

هو :مالك ،قال تعالى{ :ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ} [سورة
ِ
جملتهم الزباني  ،قال تعالى{ :ﱗ ﱘ * ﱚ
الزخرف ،]77 :وأسماء
ﱛ} [سورة العلق.]1٧ – 17 :
و -الموكلون ِ
ببن آد  ،قال تعالى{ :ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ * ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ}

[سورة  ،]1٧ – 17 :وقوله تعالى{ :ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ

ﲛ}

[سورة الرعد ،]11 :وقوله

تعالى{ :ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ} [سورة األنعا .]61 :
ز -كتب ُ األَعمال ،قال تعالى{ :ﱯ ﱰ ﱱ * ﱳ ﱴ * ﱶ ﱷ
ﱸ} [سورة النفطار.]12 – 1٠ :
ح -الموكُلون بأحوال ه َذا العالم ،وهم الصافا  ،قال
الصافا  ،]1 :وقوله تعالى{ :ﲳ

تعالى{ :ﲼ ﲽ}

تعالى{ :ﱁ ﱂ}

ﲴ}

[سورة

[سورة الذاريا  ،]1 :إلى قوله

[سورة الذاريا  ،]4 :وبقوله

تعالى{ :ﲒ ﲓ}

[سورة النازعا .]1 :
وقد جاء ف قول مختصر يجمع أعمال المائك " :وأنه سبحانه وكل بالجبال مائك ا ،ووكل
بالسحا

طر مائك ا ،ووكل بالرحم مائك ا تدبر أَمر النطف حتى يتم خْلقها ،ثم وكل بالعبد
والم َ

مائك ا لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته ،ووكل بالمو
ووكل بالشم
ووكل باألَْفاك َ
مائك ا يحركونهاَ ،

مائك ا،
مائك ا ،ووكل بالسؤال ف الَقبر َ

واْلَقمر مائك ا ،ووكل بالنار َوإيَقادها وتعذي

أَهلها

آلتها مائك ا  ،...ومنهم مائك ُ الرحم ،
وعمارتها مائك ا ،ووكل باْلجن وعمارتها وغراسها وعمل َ
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ومائك ُ الع َذا  ،ومائك قد وكلوا بحمل العرش ،ومائك قد وكلوا بعمارة السماوا

بالصاة

والتسبيح والتقدي "(.)1
الفرع الرابع :األوجه التي تتحقق بها املعرفة اليقينية باملالئكة.
لإليمان بالمائك معان ينتظم بها ،وكذلك له أوجه يتحقق بها ،فإذا اتحد

هذه المعان مع

تلك األوجه ،رسخت المعرف اليقيني بالمائك  ،وه (:)3
-1

اليقين الجاز بوجودهم.

-3

إنزالهم منازلهم ،وإثبا

أنهم عباد هللا ،وخلقوا كاإلن

والجن ،مأْمورون مكلفون ل

يقدرون َإل على ما قدرهم هللا تعالى عليه ،والمو عليهم جائز ،ولكن هللا جعل لهم أمدا بعيدا ،ول
يدعون آله كما ادعتهم األوائل.
-3

العتراف بأن منهم رسل هللا ،يرسلهم إلى من يشاء من البشر ،وأن منهم حمل

عرش ،ومنهم صافون ،ومنهم خزن جهنم وجميع ما ذكر عنهم ف

القرآن الكريم من أصنافهم،

وأوصافهم ،وأعمالهم.
-4

العلم بأنهم معصومون مطهرون ،قال تعالى{ :ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ

ﲬ}

[سورة النحل ]5٠ :قال تعالى{ :ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞ} [سورة األنبياء.]1١ :
-5

اليقين أنهم وسائط هللا بينه وبين البشر ،فكل قسم منهم موكل على قسم من أقسا

هذا العالم.
-6

اليقين أن كت

هللا المنزل إنما وصلت إلى األنبياء بواسط المائك  ،قال تعالى:

{ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ * ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ * ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ * ﲓ

( )1شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز.)458– 456/3( ،
( )3انظر :شعب اإلميان ،احلَلِيمي ،)336/1( ،ومفاتيح الغيب ،للرازي (.)115/8
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ﲔ

ﲕ}

[سورة الشعراء ،]1١5-1١2 :فكلما كان غوص العقل ف

هذه المرات

أشد كان

إيمانه بالمائك أتَم.
الفرع اخلامس :مصادر املعرفة اليقينية باملالئكة عند أهل السنة
ير أهل السن أن المصادر اليقيني للتعرف على المائك  ،وصفاتهم ،وكل ما ورد عنهم،
ه :
أوال :القرآن الكريم :الذ

ورد فيه ذكر المائك من أقسا وأصناف وأعمال وأسماء ،قال

تعالى{ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ
ﲤ} [سورة البقرة.]2٧5 :
ثانيا :السنة المطهرة :الت

أكد

وجود المائك  ،ووصفهم ،وخلقهم ،وكثرتهم ،وأعمالهم،

وعاقتهم بالبشر وبالعالم العلو  ،واألحاديث الصحيح ف هذا البا

كثيرة ،منها:

ِ ن ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ َّ ِ
ا ِة
ص َ
الَ(( :يتَ َعا َق ُبو َن ِف ُ
حديث النب َ ق َ
يك ْم َماَئ َك باللْيل َو َماَئ َك بالن َهارَ ،وَي ْجتَم ُعو َ ف َ
َّ ِ
الفج ِر و ِ
ف َت َرْكتُ ْم ِعَب ِاد ؟
ين َباتُوا ِف ُ
ص ِر ،ثُ َّم َي ْع ُرُج الذ َ
يك ْمَ ،فَي ْسأَُل ُه ْم َو ُه َو أ ْ
َعَل ُم ِب ِه ْمَ :ك ْي َ
صاَة َ
الع ْ
َْ َ َ
َفيُقولُو َنَ :ترْكَناهم وهم ي ُّ
صُّلو َن))(.)1
صلو َنَ ،وأَتَْيَن ُ
َ
اه ْم َو ُه ْم ُي َ
َ ُْ َ ُْ ُ َ
إذا :فالدلئل النقلي تثبت وجود المائك  ،وأعمالهم" ،فا نزاع البت بين األنبياء ﭺ ف
إثبا

المائك  ،بل ذلك كاألمر المجمع عليه بينهم"(.)3
وأما اعتبار العقل والفطرة من مصادر المعرف اليقيني فأهل السن ل يرونه يقين الثبو ،

وإنما عمل العقل لديهم هو التفكر ف األدل السمعي لتعميق اليقين.

( )1صحيح البخاري ،ابب فضل صالة العصر ،برقم (.)359/1( ،)095
( )3مفاتيح الغيب ،للرازي (.)976/3
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الفرع السادس :مسألة رؤية املالئكة
ير أهل السن أنه ل يمكن رتي المائك على صورهم الحقيقي إطاقا؛ إل أنهم يقولون:
بإمكاني رتيتهم ف المنا  ،مستدلين بقوله تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ} [سورة األنعا  ،]١ :جاء ف تفسيرهم لهذه اآلي قولهم" :لو أتاهم ملك ما أتاهم
إل ف

صورة رجل؛ ألَنهم ل يستطيعون النظر إلى المائك من ُّ
الن ِ
ور{ ،ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉ} أ  :ولخلطنا عليهم ما يخلطون"(.)1
ويرون أن سب

المنع وعد القول بإمكان الرتي يرجع ألسبا

منها:

"األول :أن إنزال الملك على البشر آي باهرة ،فبتقدير إنزال الملك على هؤلء اْلكفار فربما لم
يؤمنوا  ،..وإذا لم يؤ ِمنوا وج

إهاكهم بعذا

الستئصال.

والوجه َّ
الثاني :أَنهم إذا شاهدوا اْلمَل َك زهقت أرواحهم من هول ما يشهدونِ ،
وتقريره :أن

ْاآل َدم ِإذا أر الملك فإما أن يراه على صورته األَصلِي أو على صورة اْلبشر ،فإن كان األَول لم
يبق اآلدم حيا ،أل تر أن رسول هللا  لما أر جبريل ’ على صورته األَصلي غش عليه،
ِ
فحينئذ يكون المرئ شخصا على صورة البشر ،وذلك ل يتفاو
وإن كان الثّان
كان هو ف

نفسه ملكا أو بش ار ،أل تر أن جميع الرسل عاينوا المائك ف

اْلحال فيه ،سواء
صورة البشر،

كأضياف إبراهيم ،وأضياف لوط ﭺ ،وكالذين تسوروا المح ار  ،وكجبريل ’ حيث تمّثل لمريم
بشر سويا"(.)3
اا
واستدلوا بحديث سعد بن أب

()9
ِ
ين رس ِ
ول هللاِ َ ،و َع ْن
وقاص  ¢قالَ (( :أرَْي ُت َع ْن َيم ِ َ ُ

( )1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (.)341/9
( )3مفاتيح الغيب ،للرازي (.)476/13
( )9هو :سعد بن أيب وقاص ،واسم أيب وقاص :مالك برن وهيب برن َعربد مناف ،يكىن أبيب إِ رس َحاق ،وأمه محنة بنت أيب
سفيان برن أمية برن َعربد مشس برن َعربد مناف ،وهو أحد العشرة الذين شهد هلم رسول هللا  ابجلنة ،وحضر مع رسول هللا

 مشاهده ،وجاهد بني يديه ،وفداه النيب  أببويه ،فقال له(( :ارم فداك أيب وأمي)) ،تويف سنة04( :هـ) ،انظر:
=
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ِشمالِ ِه ،يو أُحد ،رجَلي ِن عَلي ِهما ِثيا بياض ،ما أرَيتُهما َقبل وَل بعد ،يعِن ِ :جب ِريل و ِم َ ِ
يل َعَل ْي ِه َما
َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َُْ َْ
َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ََ
يكائ َ
ْ َ َ
َ
الس َا ُ ))(.)1
َّ
وعللوا كذلك سب

المنع وعد القدرة على الرتي بقولهم" :ثم إن المائك يسمون ُروحانيين،

بضم الراء ،على معنى :أنهم أرواح ل ش ء معها من ماء أو نار أو ت ار  ،وإنما ل يرون للطافتهم،
فأما الجن فهم مخلوقون من النار مرئي  ،إل أنهم حجبوا عن األبصار؛ ولذلك سموا جنا ،والجن ف
لسان العر  :السترة ،فكأنهم مستورون عن الناس"(.)3
وأما رتي األنبياء للمائك على صورتهم الت خلقوا عليها ،فقد ثبت ذلك عن نبينا  ف
ِ ِ
ِ
ِ ِ
قوله (( :أرَْي ُت ِج ْب ِر ِ ِ ِ
ِ ِ َّ
يلُّ :
الد ُّر
يل ع ْن َد س ْد َرة اْل ُم ْنتَ َهىَ ،عَل ْيه س ُّت م َائ َجَناحُ ،ي ْن َتثَ ُر م ْن ِريشه الت َه ِاو ُ
َ
َ

َواْلَيا ُقو ُ ))(.)9

=
الطبقات الكربى ،البن سعد ،)33/6( ،واالستيعاب يف معرفة األصحاب ،البن عبد الرب ،)656/3( ،وسري أعالم
النبالء ،لشمس الدين الذهيب.
( )1مسلم :الصحيح ،ابب يف قتال جربيل وميكائيل عن النيب صلى هللا عليه وسلم يوم أحد ،برقم (،)3956
(.)1753/4
( )3املنهاج يف شعب اإلميان ،للحليمي.)957/1( ،
( )9مسند أمحد ،عن ابن مسعود ،برقم (.)91/8( ،)9310
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الـمطلب الثـاني :الـمـعـرفة اليقينية بالـمالئكة وأثـرها عنـد
أهـل التصوف
كما ذكرنا سابقا :أن نقط انطا التصوف تنبع من مرتكز سليم ،وأصول قويم  ،ومقاصد
صحيح  ،ولم نجد على اإلطا أ خاف بين أهل السن وبين أهل التصوف ف أصول العقيدة،
بيد أننا نلتم
هذه التفردا

شيئا من التفرد الذوق الوجدان يغل
ه مكمن الخافا

على هذه األصول عند أهل التصوف ،ولعل

الفرعي بين الفريقين.

وإذا نظرنا إلى أقوال أهل التصوف ف

المعرف اليقيني بالمائك نجد أنهم لم يذهبوا بعيدا

عن أهل السن  ،إل ف مسائل سنذكرها لحقا ،وسأعرض أولا أقوالهم وتعريفاتهم ف المائك  ،ثم
أستخلص مسائل الخاف بين الفريقين.
الفرع األول :تعريف املالئكة اصطالحا عند أهل التصوف:
نجد التفا واضحا ف تعريف أهل التصوف للمائك  ،يقول البيجور ف تعريف للمائك
أنهم" :أجسا لطيف نوراني قادرة على التشكل بأشكال مختلف ف
ومسكنها السماوا

أشكال حسن  ،شأنها الطاع ،

غالبا ،ومنهم من يسكن األرض ،يسبحون الليل والنهار ،ل يفترون ،ول يعصون

هللا ما أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون ،ل يوصفون بذكورة ول بأنوث "( ،)1قال تعالى{ :ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ} [سورة
الزخرف.]1١:
الفرع الثاني :خلق املالئكة وصفاتهم وأصنافهم وأعماهلم
وإذا ما نظرنا إلى إقوالهم ف

أعمال المائك وقدراتهم ،نجد كذلك أنه ل فر يذكر بين

الفريقين.

( )1حاشية االمام البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)318 :
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خلق المالئكة:
جاء وصفهم للمائك بأنهم" :أصحا

أجنح  ،فمنهم من له جناحان ،ومنهم من له ثاث ،

ومنهم من له أربع  ،ومنهم من يزيد على ذلك"(.)1
صفات المالئكة:
ومن صفاتهم أنهم" :مجبولون بالطاع التام هلل ،والقيا بأوامره ،ومطهرون من الشهوا
الحيواني  ،مبرتون من الميول النفسي  ،ومنزهون عن اآلثا والخطايا؛ قال تعالى{ :ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ} [سورة النحل.)3(]5٠ :
أصناف المالئكة وأعمالهم:
يقول القشير ف ذلك(:)9
-1

الصافا  :المائك المصطّف ف

السماء ،وف

الهواء ،وف

أماكنهم ،على ما

ويقدسونه ،وبما يأمرهم به
يسبحونهّ ،
أمرهم الحق سبحانه ،من المكان يازمونه ،واألمر يعانقونّ ،

يطيعونه.

-2

الزاج ار  :المائك الذين يزجرون السحا .
هللا تعالى ،ويتلون الوح على األنبياء ﭺ.

-3

التاليا  :المائك يتلون كتا

-4

قال تعالى{ :ﱯ ﱰ ﱱ * ﱳ ﱴ * ﱶ ﱷ ﱸ} [سورة

النفطار ،]12-1٠ :هم :المائك الذين يكتبون األعمال.
-5
عليهم.

يقصرون ف
أن المائك معصومون عن مخالف أمره سبحانه ،وأنهم ل ّ

واج

( )1جالء األفهام شرح عقيدة العوام ،حملمد بن علوي( ،ص.)06 :
( )3املصدر السابق( ،ص.)08 :
( )9لطائف اإلشارات ،للقشريي( ،)317/3( ،)673/9( ،)338/9وانظر :جالء األفهام شرح عقيدة العوام ،حملمد بن
علوي( ،ص.)61–07 :
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-6

بكل واحد
قال تعالى{ :ﲐ ﲑ} [سورة الرعد ،]11 :أ  :أن هللا تعالى وكل ّ

منهم معقبا  ،وهم :المائك الذين يعق

بعضهم بعضا بالليل والنهار ،يحفظون هذا المكّل ،

وذلك من أمر هللا ،أ  :من الباء الذ بقدرة هللا ،يحفظونهم بأمر هللا من أمر هللا.
-7

قال تعالى{ :ﲞ ﲟ} [سورة النازعا " ،]5 :المائك تنزل بالح ار والحال،

بالصور ،وملك المو
ويقال :جبريل بالوحى ،وميكائيل بالقطر والنبا  ،وإسرافيل ّ

يقبض األرواح

ﭺ"(.)1
-٧

وقيل :كذلك من أعمالهم أن" :من بينهم الكتب  ،والحفظ  ،وحمل

العرش،

والمسبحون ،والمستغفرون للمؤمنين ،والساجدون ،والصافون ،والمتعاقبون فينا بالليل والنهار،
ومائك الرحم  ،ومائك سيارة يبتغون مجال

الذكر وغيرهم"( ،)3قال تعالى{ :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ} [سورة الصافا .]164 :
الفـرع الثالـث :مسـألة أقسـام املالئكة ،ومصـادر املعـرفة بهم ،ومسـألة
رؤيتـهم.
وكما أشرنا سابقا فإن أهل التصوف متفقون مع أهل السن ف أصول اإليمان بالمائك ؛ لكن
تبرز لنا مسائل خافي بين الفريقين منها:
أوالً :مسألة أقسام املالئكة عند أهل التصوف.

قسم أهل التصوف المائك الى قسمين ،وهذا التقسيم مصدره المكاشف  ،فقالوا" :إن المائك
عند أهل الكش

من أكابر أهل هللا على قسمين ،قسم تنزلوا من مرتب األرواح إلى مرتب األجسا ،

فلهم أجسا لطيف  ،كما أن للبشر أجساما كثيف  ،وهم المأمورون بالسجود آلد ’ ،ويدخل فيهم

( )1لطائف اإلشارات ،للقشريي.)673/9( ،
( )3جالء األفهام شرح عقيدة العوام ،حملمد بن علوي( ،ص.)08 :
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جميع المائك األرضي والسماوي  ،أصاغرهم وأكابرهم ،كجبريل وغيره ،بحيث ل يشذ منهم فرد
ا.
أص ا
فنجد أن هذا القسم األول هو :القسم المتعارف به والمعروف عند أهل السن  ،ومصدره
الوح  ،إل أن القسم الثان هو ما تفرد به أهل التصوف بنوعه ومصدره ،فقالوا" :وقسم بقوا ف عالم
األرواح ،وتجردوا عن ماب
بقوله

الجسماني لطيف كانت أو كثيف  ،وهم المهيمون ،الذين أشير إليهم

تعالى{ :ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ}

[سورة ص ،]75 :وهم غير مأمورين بالسجود ،إذ لي

شعور أصا ،ل بأنفسهم ول بغيرهم من الموجودا

مطلقا ،لستغراقهم ف

لهم

بحر شهود الحق،

واإلنسان أفضل من هذين القسمين فى شرف الحال ورتب الكمال؛ ألنه مخلو بقبضت

الجمال

والجال ،بخاف المائك  ،فإنهم مخلوقون بيد الجمال فقط"(.)1
ومصدر العلم بهذا النوع من المائك المكاشف  ،يقول ابن عرب " :الصن

الثان  :المهيمون

ف جال هللا تعالى كما أوجدهم ،فإنه تعالى تجلى لهم ف اسمه الجميل فهيمهم ،وأفناهم عنه ،فا
يعرفون نفوسهم ،ول من هاموا فيه ،هكذا أدركناهم من طريق كشفنا ،فهم ف الحيرة سكار  ،وهم
ف

أرواح ف

هياكل أنوار كسائر المائك اآلن ،ولي

لهم ول المائك من الولي إل ولي

الممكنا "(.)3
ثانيًا :مسألة مصادر املعرفة اليقينية باملالئكة عند أهل التصوف.

فمصادر المعرف اليقيني بالمائك عند أهل التصوف ه :
المصدر األول :وهو :القرآن الكريم ،لما ورد فيه من ذكر للمائك .
والمصدر الثاني :وهو :السن المطهرة ،وه بالنسب لهم علم يقين.
ويتفردون بمصدر ثال

أثار الخاف بين الفريق ،وهو :المكاشفة والمشاهدة ،وه  :أرفع

درج عندهم؛ إذ إنها عين يقين بالنسب لديهم" ،ومن أول الطريق تبتدئ المكاشفا

( )1روح البيان ،اخللويت )313/8( ،بتصرف.
( )3اليواقيت واجلواهر ،للشعراين (ص.)459 :
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والمشاهدا ،

حتى أنهم ف يقظتهم يشاهدون المائك  ،وأرواح األنبياء ،ويسمعون أصواتا ،ويقتبسون منهم فوائد،
ثم يترق الحال من مشاهدة الصور واألمثال إلى درجا

يضيق عنها النطق"(.)1

ثالثًا :مسألة إمكان رؤية املالئكة يقظة عند الصوفية.

يخال

أهل التصوف أهل السن ف رتي المائك  ،فأهل السن يقولون بعد اإلمكاني  ،بينما

أهل التصوف يقولون باإلمكاني ف اليقظ ؛ إذ إنهم ل يرون عل لمنع ذلك ،ل شرعا ول عقاا ،إل
أنهم قصروا الرتي على األولياء فقط ،فهم من يستطيع رتي المائك  ،والتحدث معهم مباشرة؛ ألن
الول ف

نظرهم مثل النب  ،إل أن الول

مستدلين بحديث رو

ل يوحى إليه ،وما كان معجزة لنب

عن حمزة بن عبد المطل ()3
ول هللاِ! أ َِرِن
الَ(( :يا َرُس َ
َ ¢ق َ
ِ
الَ « :فا ْق ُع ْد» َفَق َع َد،
يع أ ْ
الَ :بَلىَ ،فأ َِرِن ُ
يهَ ،ق َ
َن تَ َراهُ»َ ،ق َ
َل تَ ْستَط ُ

فهو كرام لول ،
ِ
يل ’ ِف
ج ْب ِر َ
ِ
يل ’
َفَن َزَل ج ْب ِر ُ

ص ِِ
الِ« :إَّن َك
ورتهَ ،فَق َ
ُ َ
ال َّ
ط ْرَف َك
النِب ُّ ْ « :ارَف ْع َ
َعَلى َخ َشَب َك َان ْت ِف اْل َك ْعَب ِ ُيْل ِق اْل ُم ْش ِرُكو َن َعَل ْي َها ِثَي َاب ُه ْم ِإ َذا َ
طا ُفواَ ،فَق َ
الزَب ْر َج ِدَ ،ك َّ
ط ْرَف ُهَ ،ف َأَر َق َدم ْي ِه ِم ْث َل َّ
ض ِرَ ،ف َخ َّر َم ْغ ِشيًّا َعَل ْي ِه))( ،)9فهذا
َفأنظر» َف َرَف َع َ
الزْرِع ْاأل ْ
َخ َ
َ
الحديث يستدل به أهل التصوف على أنه:

أوال :عقا يمكن رتي المائك ف اليقظ ؛ إذ إنه ل توجد عل للمنع.
ثانيا :ل يوجد دليل شرع يصرح بعد رتي المائك .
ومما رو عنهم كذلك" :قال بعض العارفين ممن يكش

عن مشاهدته :عبد

هللا ثاثين

أن ل عند هللا شيئا،
سن بأعمال القلو والجوارح على بذل المجهود ،واستفراغ الطاق  ،حتى ظننت ّ
فذكر أشياء من مكاشفا

السماوا

ف قص طويل  ،قال ف آخرها :فبلغت صفا من المائك بعدد

( )1املنقذ من الضالل ،للغزايل( ،ص.)187
( )3هو :محزة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ،أبو عمارة ،أسد هللا ،وأسد رسوله ،من قريش ،عم النيب ‘،
وأحد صناديد قريش وسادهتم يف اجلاهلية واإلسالم ،ولد ونشأ مبكة ،وكان أعز قريش وأشدها شكيمة ،هاجر مع النيب
‘ إىل املدينة ،وحضر واقعة بدر وغريها ،قتل يوم أحد ،فدفنه املسلمون يف املدينة سنة9( :هـ) ،انظر :الطبقات الكربى،
البن سعد ،)7/9( ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ،للقرطيب ،)963/1( ،أسد الغابة ،البن األثري ،)68/3( ،سري
أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب.)181/1( ،
( )9دالئل النبوة ،للبيهقي.)71/8( ،
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جميع ما خلق هللا من ش ء ،فقلت :ما أنتم؟ قالوا :نحن المحبو
سن  ،ما خطر على قلوبنا قط طل

هلل نعبده ههنا منذ ثاثمائ أل

لسواه ،ول ذكرنا غيره"(.)1

وكذلك جاء تفسيرهم لقول هللا تعالى{ :ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ
األنبياء ﭺ بالوح

ﲔ}

[سورة النحل" ،]2 :ينزل المائك على

والرسال  ،وبالتعريف واإللها على أسرار أربا

المحدثون،
التوحيد ،وهم
ّ

وإنزال المائك على قلوبهم غير مردود؛ لكنهم ل يؤمرون أن يتكلموا بذلك ،ول يحملون رسال إلى
الخلق ،ويراد بالروح :الوح والقرآن ،وف الجمل  :الروح :ما هو سب
حياة الدنيا"(.)3

إما حياة القل  ،أو
الحياةّ ،

الفرع الرابع :أثر املعرفة اليقينية باملالئكة عليهم السالم
المائك  ،وتعظيمهم ،وإكرامهم.

-1

ح

-2

استشعار أن المائك وسطاء بين الر والعبد.

-3

ازدياد اليقين ،والهداي  ،والفاح.
أما عظم خلق المائك  ،وقدراتهم ،وطاعتهم هلل تعالى.

-4

استصغار النف

-5

تعظيم القرآن الكريم ،وإجاله ،وتدبره ،والعمل بما فيه ،واستشعار عظم نزوله

على محمد  بواسط المائك .
-6

تفرد أهل التصوف بالمصدر الثالث ،وهو :المكاشف  ،مما كان له أثر ف

القول

ار ،وفوائد.
برتي المائك  ،واألخذ عن المائك علوما وأسر ا
ومما سبق ذكره :وجدنا أن مسأل الخاف بين أهل السن وأهل التصوف تكمن ف المكاشف ؛
إذ بها تتولد لدينا مسأل رتي المائك  ،واألخذ عنهم ،ووجدنا أن كل فريق قد احتج بأدل وبراهين
ترجح قوله ،والذ

أذه

إليه ف

مسأل أن رتي المائك ممكن لمن حصل له تأييد من هللا

( )1قوت القلوب يف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد ،أليب طالب املكي.)111/3( ،
( )3لطائف اإلشارات ،للقشريي.)370/3( ،
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تعالى ،ومما يؤيد ذلك قول ابن تيمي " :رتي المائك اآلن ممكن  ،كرام يتكر هللا بها على من
يشاء من أوليائه ،ولهذا كان البشر يعجزون َعن رتي الملك ف صورته إل من ّأيده هللا ،كما ّأيد

نبينا  ،قال تعالى{ :ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ}
[سورة األنعا  ،]٧ :وقال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ} [سورة األنعا .]١ :
قال غير واحد ِمن السل  :هم ل ِ
يطيقون أن يروا الملك ف صورته ،فلو أنزلنا ِ
ملكا
إليهم ا
لجعلناه ف صورة بشر ،وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشر؟ فما كانوا ينتفعون بإرسال
بشر من ِ
الملك إليهم ،فأرسلنا ِ
جنسهم يمكنهم رتيته والتلق عنه ،وكان هذا من تما ِ اإلحسان
إليهم اا
إلى الخلق والرحم َ ،ولهذا قال تعالى{ :ﲡ ﲢ ﲣ} [سورة التكوير.)1(]22 :

( )1منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ،البن تيمية.)999/3( ،
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وخاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف المعرف اليقيني بالمائك –عليهم السا – ف
الجدول اآلت :
جدول  :17أقوال أهل السن وأهل التصوف ف المعرف اليقيني بالمائك –عليهم السا –.

التعريف

الوصف

المالئكة عند أه التصوف

المالئكة عند أه السنة
 ه ك ككم أجس ك ككا لطيفك ك ك  ،أعطي ك ككت الق ك ككدرة
عل ك ك ك ككى التش ك ك ك كككل بأش ك ك ك كككال مختلفك ك ك ك ك ،

ومسكنها السماوا .

 يتفكك ككق أهكك ككل التصك ك ككوف مك ك ككع أهك ك ككل
السن ف تعريفهم للمائك .

صفاتهم

 خلقوا من نور ،لهم أجنح .
 ل يأكلون ول يشربون.

 ش ك ك ككداد غ ك ك ككاظ ،ل يعص ك ك ككون هللا م ك ك ككا
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون  ...إلخ.

أعمالهم

 أعمالهم كثيرة منها:
حمككل العككرش ،وكتاب ك أعمككال النككاس،

وموكلككون ببن ك آد  ،وموكلككون بالجن ك

مصدر التعرف

عليهم

رؤيتهم

والنار ،وموكلون بأحوال العالم.

 يتفكك ككق أهكك ككل التصك ك ككوف مك ك ككع أهك ك ككل
السن ف صفا

المائك .

 يتفكك ككق أهكك ككل التصك ك ككوف مك ك ككع أهك ك ككل
السن ف أعمال المائك الموكلك

لهم.

 ل يمك ككن لعامك ك البش ككر رتي ككتهم عل ككى  يمكككن لمككن أيككده هللا أن ي كراهم ف ك
اليقظ والمنا .

صورتهم الحقيق إل األنبياء.

 القرآن الكريم.

 القرآن الكريم.

 السن المطهرة.

 السن المطهرة.

 المكاشف .

أقسام المالئكة

 المائك قسمان:
 المائك ك قسككم واحككد وهككم :الككذين جككاء
ذكرهم ف الوح .

 القس ككم األول :ال ككذين ورد ذك ككرهمف الوح .

 القسك ك ك ككم الثك ك ك ككان ( :المهيم ك ك ك ككون)،ومصدر العلم بهم المكاشف .
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املبحث الثاني:
املعرفة اليقينية بالكتب السماوية ،وأثرها:
وفيه مطلبان:

 المطلب األول :المعرفة اليقينية بال تبوأثرها عند أهل السنة .
 المطلب الثاني :المعرفة اليقينية بال تبوأثرها عن أهل التصوف.
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الـمطلب األول :الـمعرفة اليقينية بالكتب السماوية وأثرها عند
أهل السنة
أنزل هللا تعالى الكت
الكت

السماوي على عباده؛ لتكون هداي لهم ،وحج عليهم ،وجعل لهذه

منزل سامي  ،ومكان رفيع ؛ إذ إنها ركنا من أركان العقيدة ،ل يصح إيمان العبد إل بها ،قال

تعالى{ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ
ﲤ} [سورة البقرة ،]2٧5 :حيث إن هذه الكت
وه

قبل تحريفها كانت ه المرجع الربان للبشر،

كذلك استمرار لرسال األنبياء ﭺ ،وحتى بعد مو

األنبياء تعتبر هذه الكت

السماوي

المرجع الدائم للبشري  ،ففيها بيان الحق والباطل ،وفيها الحج على الخلق ،وفيها بيان الشريع
السماوي  ،وه  :خطا

هللا لعبادة ،وه  :من دلئل النبوة ،قال تعالى{ :ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ} [سورة النساء.]136 :
الفرع األول :معىن اإلميان بالكتب السماوية
جاء ف بيان معنى اإليمان بالكت

ِ
الجاز بأن كلها منزل من عند
السماوي أنه" :التصديق

هللا –عز وجل– على رسله إلى ِعباده بالحق المبين والهد المستبين ،وأنها كا هللا عز وجل ،ل
ِ
غيره ،وأن هللا تعالى تكَلم بها حقيق  ،كما شاء ،وعلى الوجه اَلذ أراد ،فمنها المسموع منه من
كا
وراء حجا

الرسول البشر ،
ِبدون واسط  ،ومنها ما يسمعه الرسول الملك  ،ويأمره بتبليغه منه إلى َّ

كما قال تعالى{ :ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ
ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ} [سورة الشور  ،]51 :وقال تعالى{ :ﱩ ﱪ
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ﱫ ﱬ} [سورة النساء.)1("]164 :
فنجد أن اإليمان بالكت

السماوي يقتض أمور ،ومن هذه المقتضيا

اآلت :

ل.
أوال :اإليمان الجاز بأنها كلها منزل من عند هللا تعالى إجما ا
ثانيا :أنها كا هللا تعالى قبل التحريف والتبديل ،وليست كا غيره.
ثالثا :أن هللا تعالى تكلم بها على الحقيق  ،كما شاء ،وعلى الوجه الذ أراد.
رابعا :اإليمان بكل ما جاء فيها من شرائع.
خامسا :القرآن الكريم ناسخ لجميع الكت

السماوي .

الفرع الثاني :الكتب السماوية املذكورة يف القرآن الكريم.
والكت

السماوي الت لنا بها علم يقين ه :

أوال :التوراة:
والتوراة ه  :الكتا

الذ

أنزل على موسى ’ ،والتوراة تتكون من عدة كت

كبيرة ،ما

تسمى باألسفار ،قال تعالى{ :ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ} [سورة المائدة.]44 :
ثانيا :اإلنجي :
اإلنجيل( :)3اسم الكتا

الذ

أنزل على عيسى ’ ،وقد ورد ذكره ف

عدد من اآليا

القرآني  ،منها قوله تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ
( )1معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول ،للحكمي.)683/3( ،
( )3واختلف يف لفظ اإلجنيل ،فقيل :اسم عرباين ،وقيل :سرايين ،وقيل :عريب ،وعلى األخري قيل :مشتق من النجل ،وهو
األَصل ،أو من جنلت الشيء :أي أظهرته ،أو من جنله :إذا استخرجه ،وقيل غري ذلك" ،انظر :اتج العروس من جواهر
القاموس ،الزبيدي (.)407 :95
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ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ*ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
ﱬ ﱭ} [سورة المائدة ،]47 – 46 :وقال تعالى{ :ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ} [سورة آل عمران.]3 :
ثالثا :الزبور:
الزبور هو :اسم الكتا

الذ أوتيه نب

[سورة النساء" ،]163 :والزبور :الكتا
الكت

هللا داود ’ ،قال تعالى{ :ﱚ ﱛ ﱜ}

اإللهي  ،وقيل :هو :اسم للكتا

طور ،وقيل :هو :كل كتا
المس ُ

يصع

الوقوف عليه من

المقصور على الحكم العقلي دون األَحكا الشرعي "(.)1

وقيل" :وأَما الزبر فه  :الكت  ،وه  :جمع زبور ،والزبور :الكتا ِ ،بمعنى :االمزبور ،أ :
المكتو  ،يقال :زبر الكتا َ ،أ  :كتبته ،وكل كتا

زبور  ،...وبه سم زبور داود؛ لكثرة ما فيه

من الزواجر والمواعظ"(.)3
رابعا :الصحف:
الصح

هو :اسم للكت

الت أنزلت على إبراهيم ’ ،قال تعالى{ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧ * ﱩ ﱪ ﱫ} [سورة األعلى" ،]1١-1٧ :صح  :الصحيف  :الت ُيكت
والجمع :صحائ

وصح  ،وف

ﱫ}؛ يعن  :الكت

فيها،

التنز ِ
ِ
يل{ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ * ﱩ ﱪ

المنزل عليهما ،صلوا

ونجد أن الدرج اليقيني بهذه الكت

هللا على نبينا وعليهما"(.)9

السماوي درج علم يقين ،فلدينا علم يقين أنها أنزلت

على األنبياء ،وأن فيها الهد والنور ،وأنها من دلل
( )1اتج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي (.)455/11
( )3مفاتيح الغيب ،للرازي (.)401/3
( )9لسان العرب ،البن منظور (.)176/3
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النبوة.

ولدينا علم يقين أن هذه الكت

حرفت وبدلت ،ومصدر هذا اليقين هو :القرآن الكريم ،قال هللا

تعالى{ :ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ}

[سورة النساء ،]46 :وقال هللا تعالى:

{ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ}
[سورة األنعا .]١1 :
خامسا :القرآن الكريم:
القرآن الكريم هو :آخر الكت

السماوي  ،ودرج المعرف اليقيني به تصل إلى حق اليقين ،قال

تعالى{ :ﲕ ﲖ ﲗ} [سورة الحاق  ،]51 :فهو :علم وعين وحق يقين ،فلدينا به علم ،ولدينا
به عين يقين ،فنحن نشاهده أمامنا ،ودرج يقيننا به وصلت إلى أعلى درجا
يقيننا به لي

اليقين :الحق ،إذ إن

كيقيننا بالزبور مثاا ،فهو بأيدينا نستشعر ما فيه من هد  ،ورحم  ،ونستشف به،

فهو :دواء وشفاء ،فالزبور درج علمنا به علم يقين ،علمناه مما أوحى هللا به على نبينا محمد ،
والقرآن الكريم مهيمن على الكت

السماوي  ،قال تعالى{ :ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ}
ﱺ ﱻ}،

يقول :أنزلنا الكتا

[سورة المائدة ،]4٧ :فقوله{" :ﱹ

مصد اقا للكت
الذ أنزلناه إليك يا محمد
ّ

وشهيدا عليها أنها حق
قبله،
ا

أمينا عليها ،حافظا لها ،وأصل الهيمن  :الحفظ والرتقا "(.)1
من عند هللا ،ا
وقيل" :إنما كان القرآن مهيمنا على الكت ؛ ألنه الكتا
تطر إليه التبديل والتحريف على ما قال

الذ

ل يصير منسوخا البت  ،ول

تعالى{ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ}

[سورة الحجر ،]١ :وإذا كان كذلك كانت شهادة القرآن َعَلى أ َّ
َن التوراة واإلنجيل والزبور حق صد
( )1جامع البيان يف أتويل القرآن ،الطربي.)988/15( ،
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باقي أبدا ،فكانت حقيق هذه الكت

معلوم أبدا"(.)1

ولكون القرآن الكريم هو :الكتا

السماو األخير ،والمحفوظ ،والباق

إلى قيا الساع ،

فسنفرده هنا بش ء من التفصيل.
الفرع الثالث :تعريف القرآن لغة واصطالحا
أوالً :تعريف القرآن يف اللغة.

أوضح العلماء أن القرآن "ف

األصل مصدر ،نحو :كفران ورجحان"( ،)3وهذا المصدر

مشتق ،واختلفوا ف هذا الشتقا على معنيين هما:
المعنى األول :التالوة والق ار ة.
ذه

فريق إلى أن القرآن مشتق من "التاوة والقراءة ،وأن يكون
مصدر من قول القائل:
اا

()9
َن
ق أر "  ،قال تعالى{ :ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ} [سورة القيام  ،]17 :فسرها ابن عباس بقوله" :أ ْ
()4
ِ
ِ
ص َد ُر َق َأَر يق أُر ِق َراءة
يل" :أ ََرَاد بالقرآن :القر َ
ص ْد ِر َكَ ،وُق ْرَآن ُه :أ ْ
َن َتْق َأرَهُ"  ،وِق َ
اءةَ ،ف ُه َو َم ْ
َن ْج َم َع ُه ف َ
قراءتَكم القرآن بأصو ِاتكم"(.)0
وُق ْرآناَ ،أ ْ  :زيَّنوا َ
المعنى الثاني :الجمع.

وذه

فريق ثان إلى أن معنى القرآن الجمع ،وهو" :ضم الحروف والكلما

بعضها إلى

الترتيل"( ،)6وقالوا :إن معناه الجمع؛ "ألَنه يجمع السور ،فيضمها ،وقوله تعالى{ :ﳎ
بعض ف ّ
ِ
ْناه َفاتَِّب ْع ُق ْرَآنه"(.)8
اءتهَ ،فِإذا َق َأر ُ
ﳏ ﳐ ﳑ} أَ  :جمعه وقر َ
( )1مفاتيح الغيب ،للرازي (.)981/13
( )3املفردات يف غريب القرآن ،لألصفهاين( ،ص.)667 :
( )9جامع البيان يف أتويل القرآن ،للطربي.)34/1( ،
ب (إِ هن َعلَريـنَا مجَر َعهُ َوقُـ ررآنَهُ) [القيامة ،]18 :برقم ()169/6( ،)4337
( )4صحيح البخاريَ ،اب ُ
( )0النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري.)936/3( ،
( )6املفردات يف غريب القرآن ،لألصفهاين( ،ص.)667 :
( )8لسان العرب ،ابن منظور.)137/1( ،
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وقيل" :ق أر

الش ء :إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض"(.)1

وقيل" :وسم

القرآن قرآنا؛ ألَنه جمع القصص ،واألمر والنه  ،والوعد والوعيد ،واآليا

والسور بعضها إلى بعض ،وهو :مصدر ،كالغفران والكفران"(.)3
ثانيًا :تعريف القرآن يف االصطالح:

وعرف العلماء القرآن ف

الصطاح بأنه" :اللفظ المنزل على محمد  ،المنتظم من

إج َماعُ السل
الحروف المسموع  ،المفتتح بالتحميد المختو بالستعاذة ،وعليه انعقد ْ
ف

وقيل :هو" :الكا المنزل على الرسول  ،المكتو

والخل "(.)9

المصاح  ،المنقول إلينا نقا

متو ِات ار.
فخرج بقولنا( :المنزل على الرسول المكتو

ف

المصاح ) :سائر الكت

واألحاديث

القدسي  ،واأل ِ
َحاديث النبوي وغيرها.
وخرج بقولنا( :المنقول إلينا نقا متوات ار) :القراءا

الشا ّذة"(.)4

محمد ؛ لإلعجاز بأقصر سورة منه ،المتعبد بتاوته،
المنزل على
وقيل :هو" :الّلفظ
ّ
ّ
المحتج بأبعاضه"(.)0
الفرع الرابع :وجوه إعجاز القرآن الكريم الدالة على يقينيته
وللقرآن الكريم دلل

تبين أنه من عند هللا تعالى ،وأنه معجزة محمد  ،وأنه حج هللا

تعالى على عباده ،وهذه الدلئل( )6ه :
( )1جامع البيان يف أتويل القرآن ،للطربي)30/1( ،
( )3النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري)95/4( ،
( )9الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،للنفراوي.)06/1( ،
( )4إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،للشوكاين.)70/1( ،
( )0الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،للنفراوي.)06/1( ،
( )6اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب.)80/1( ،
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منها :النظم البديع المخال
ومنها :األسلو المخال

لكل نظم معهود.
لجميع أسالي

العر .

ومنها :الجزال الت ل تصح إل من خالق.
ومنها :اإلخبار عن أمور تقدمت من أول الدنيا.
ومنها :اإلخبار عن المغيبا

ف المستقبل.

ومنها :ما تضمنه القرآن الكريم من العلم الذ هو قوا جميع األنا ف الحال والح ار  ،وف
سائر األحكا .
ومنها :التناس

ف جميع ما تضمنه ظاه ار وباطنا من غير اختاف.

ِ
تها وشرفها من آدم .
ومنها :الحكم البالغ الت لم تجر العادة بأن تصدر ف كثر َ
الفرع اخلامس :مسألة القرآن كالم اهلل.
وبعد الحديث عن الكت

السماوي  ،وتعريف القرآن الكريم ،ووجوه إعجازه ،تبرز لنا مسأل

مهم  ،وه  :مسأل الكا ؛ إذ إن القرآن الكريم كا هللا تعالى ،يقول ابن تيمي " :فإن الناس كثر
نزاعهم فيها حتى قيل :مسأل الكا حير عقول األنا "(.)1
ظه ومعناه ،سمعه منه جبريل،
فنجد أن أهل السن يقولون بأن القرآن الكريم" :كا َّ
ّللا لف ُ
ّللا تعالى،
وبّلغه عن َّ
ّللا تعالى إلى محمد؛ ومحمد سمعه من جبريل ،وبّلغه إلى أُمته ،فهو :كا ّ
حيث ُس ِمع وكت

وقرئ ،كما قال تعالى{ :ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ} [سورة التوب .]6 :
ّللا به بنفسه ،تكّلم به ِ
باختياره ،وقدرتهَ ،لي
ّللا تعالى ،تكّلم َّ
وكا َّ
قائم بذاته ،مع أنه تكّلم به بقدرته ،ومشيئته ،لي

مخلُوقا بائنا عنه ،بل هو

قائما بدون قدرته ومشيئته"(.)3

( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)119/13( ،
( )3املصدر السابق.)066/13( ،
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وقد تنوعت أقوال الناس ف مسأل الكا على تسع أَقوال( ،)1إل أن مذه
القرآن الكريم ،أنه" :كا هللا ،ولي
كا هللا لي

ببائن منه ،ولي

وغيره ،ومن وق

بمخلو  ،ول يص  ،ول يصح أَن يقول لي

أهل السن ف

بمخلو َ ،قال :فإن

منه ش ء مخلوقا ،وإياك ومناظرة من أخذل فيه ،ومن قال باللفظ،

فيه ،فقال :ل ِ
أدر مخلو أَو لي

بدع  ،مثل من قال :هو مخلو  ،وإنما هو كا هللا لي

بمخلو  ،وإنما هو كا هللا ،فهذا صاح
بمخلو "(.)3

وقال ابن تيمي " :إن َكا هللا منزل غير مخلو  ،وإن هللا لم يزل متَ َكّلما إ َذا شاءَ ،ف َكا هللا ل
نهاي َله ،وهو بمعنى :أنه لم يزل متَ َكلما بمشيئته ،ل بمعنى أن الصو

المعين َقديمَ ،كما َقال هللا

تعالى{ :ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑ}

[سورة الكه  ،)9("]1٠١ :وقال تعالى{ :ﱧ * ﱩ ﱪ * ﱬ

ﱭ}

[سورة

الرحمن ،]3 – 1 :وقال تعالى{ :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
( )1أَحدها :أَن كالم هللا هو ما يفيض على النفوس من معاين ،إما من العقل الفعال عند بعضهم ،أو من غريه ،وهذا
قول الصابئة واملتفلسفة.

واثنيها :أنه خملُوق ،خلقه هللا منفصال عنه ،وهذا قول املعتزلة.
قرآان ،وإن عرب
واثلثها :أَنه معىن واحد قائم بِذات هللا ،هو :األَمر والنهي واخلرب واالستخبار ،وإن عرب عنه ابلعربية كان ً
عنه ابلعربيه كان توراة ،وهذا قول ابن كالب ومن وافقه ،كاألشعري وغريه.

احلديث.
ورابعها :أنه حروف وأصوات أزلية جمتمعة يف األزل ،وهذا قول طائفة من أهل الكالم ومن أهل ر
وخامسها :أنه حروف وأصوات ،لكن تكلم هللا هبا بعد أن مل يكن متكلما ،وهذا قول الكرامية وغريهم.

وسادسها :أَن كالمه يرجع إىل ما ُحيدثُه من علمه وإرادته القائم بذاته ،وهذا يقوله صاحب املعترب ،ومييل إليه الرازي يف
املطالب العالية.
وسابعها :أَن كالمه يتضمن معىن قائما بذاته هو ما خلقه يف غريه ،وهذا قول أيب منصور املات ِريدي.

واثمنها :أنه مشرتك بني املعىن القدمي القائم ابل هذات وبني ما خيلقه يف غريه من األَصوات ،وهذا قول أيب املعايل ومن تبعه.

واتسعها :أنه تعاىل مل يزل ُمتكلّما إذا شاء ومىت شاء وكيف شاء ،وهو يتكلم به بصوت يُ رس َمع ،وأن نوع الكالم قدمي وإن

مل يكن الصوت املعني قدميا ،وهذا املأثور عن أئمة احلديث والسنة ،انظر :شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز،
(.)184–189–183/1
( )3أصول السنة ،ألمحد بن حنبل( ،ص.)33 :
( )9املسائل واألجوبة ،البن تيمية( ،ص)146 :
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ﲻ ﲼ} [سورة البقرة ،]75 :وقال تعالى{ :ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﲻ ﲼ}

[سورة التوب  ،]6 :وقال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ} [سورة البقرة.]253 :
فنجد أن خاص المعرف اليقيني بالكت

السماوي عند أهل السن تتلخص ف اآلت :

 الدرج اليقيني بالقرآن الكريم تصل إلى حق اليقين؛ ألنه بين أيدينا نراه ونق أر ما فيهونلتم

أثره ،أما الدرج اليقيني بالكت

معرفتنا بها الوح  ،وهذه الكت

السماوي فتصل إلى علم اليقين ،فمصدر

حرفت وبدلت.

ا من البشر مبشرين ومنذرين إلى الناس جميعا،
 الجز بأن هللا تعالى اختار رس اواليقين بأن كل ما جاء به الرسل حق وج

التصديق به.

 أن دعوة الرسل دعوة واحدة ،ه  :عبادة هللا وحده وعد الشرك به. -اليقين بأن القرآن الكريم خاتم الكت

السماوي  ،ومهيمن على ما قبله من الكت ،

وناسخ لجميع الكت  ،وهو :كا هللا -سبحانه وتعالى ،-تكلم به كيف شاء ،وعلى
الوجه الذ شاء.

293

الـمطلب الثاني :الـمعرفة اليقينية بالكتب السماوية وأثرها عند
أهل التصوف
يتفق أهل التصوف مع أهل السن ف اليقين بالكت

السماوي " ،وأن القرآن والتوراة واإلنجيل

المنزَل على رسله ﭺ"( ،)1وأنها معجزة هللا أنزلها على أنبيائه؛ لبيان صد دعوتهم،
والزبور كتبه ُ
وأنها أنزلت على موسى وعيسى وداود ومحمد -صلوا

هللا وسامه عليهم ،-قال تعالى{ :ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ}

[سورة آل عمران ،]3 :وقال

تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ} [سورة المائدة:
" ،]46يعن  :أتبعناهم بعيسى ابن مريم ،وخصصناه باإلنجيل ،وف
وتحقيق لما أوج

تقدمه،
اإلنجيل تصديق لما ّ

هللا وألزمه"( ،)3جاء ف نظم عقيدة العوا (:)9

أ عن ن ن ن ن ن ن ن ن ن من ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ز ننننننننننننننن

نننننننننن ت نننننننننن
ننننننننننننننن ننننننننننننننن

ننننننننننننن
ننننننننننننن
ن ن ن ن ن ن ن ن م ن ن ن ن ن ن ن ن أت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

تنننننننن م نننننننن
نننننن ف نننننن

ننننننننننننن
ننننننننن

نننننننن ت ي نننننننن
نننننن نننننن نننننن

نننننننننن ع نننننننننن
ف نننننننننن نننننننننن
ق ننننننننننننننن
ننننننننننننننن
ف ق نننننننننننننن

فنجد أن أهل التصوف لم يخالفوا إطاقا ف أصل اإليمان بالكت
لديهم تفرد ف بعض الفروع.

( )1إحياء علوم الدين ،للغزايل.)31/1( ،
( )3لطائف اإلشارات ،للقشريي( ،ص.)436 :
( )9جالء اإلفهام شرح عقيدة العوام ،حملمد بن علوي( ،ص.)3 :
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السماوي  ،إل أننا سنجد

الفرع األول :القرآن الكريم عند أهل التصوف:
عرفوا القرآن الكريم بتعاريف اصطاحي مختلف التركي
لحظنا أن أهل السن قد ّ

المعنى ،وهذا التقار نلتمسه أيضا ف

متقارب

تعريف أهل التصوف للقرآن الكريم ،فهذا الغزال

القرآن الكريم بأنه" :ما ِنقل إلينا بين دفت

المصح

يعرف

على األَحرف السبع المشهورة نقا

اتر"( ،)1فالتعريف واضح التقار ل خاف فيه.
متو اا
ويتلخص يقين أه التصوف بالقرآن الكريم أنه:
"كا هللا كتابه وخطابه ووحيه ،الذ

نزل به جبريل على رسول هللا  ،كما قال هللا عز

وجل :قال تعالى{ :ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ} [سورة الشعراء ،]1١3 :وقال عز وجل{ :ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ} [سورة التوب .]6 :
فكا هللا تعالى هو :القرآن ،وهو :غير مخلو  ،كيفما قرئ وتل وكت  ،وكيفما تصرفت به
قراءة قارئ ،لفظ لفظ ،وحفظ حافظ ،فهو :كا هللا ،وصف من صفا

ذاته ،غير محدث ،ول

مبدل ،ول مغير ،ول مؤل  ،ول منقوص ،ول مصنوع ،ول مزاد فيه ،منه بدأ تنزيله ،وإليه يعود
حكمه"(.)3
وقيل" :إن القرآن كا هللا عز وجل غير مخلو  ،وعلمه القديم صف من صفاته ،وهو متكلم
به بذاته"(.)9
وقيل" :وأنه تعالى متكلم آمرناه واعد متوعد بكا أزل قديم قائم بذاته ،ل يشبه كا الخلق،
فلي

بصو

يحدث من انسال هواه ،أو اصطكاك أج ار  ،ول بحرف ينقطع بإطبا

شفه ،أو

المنزَل على رسله عليهم السا  ،وأن القرآن
تحريك لسان ،وأن القرآن والتوراة واإلنجيل والزبور ُكتبه ُ
مقروء باأللسن  ،مكتو

ف

المصاح  ،محفوظ ف

القلو  ،وأنه مع ذلك قديم قائم بذا

( )1املستصفى ،للغزايل( ،ص.)71 :
( )3الغنية لطاليب طريق احلق عز وجل ،للجيالين.)138/1( ،
( )9قوت القلوب يف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد ،أليب طالب املكي)356/3( ،

295

هللا

تعالى ،ل يقبل النفصال والفت ار

بالنتقال إلى القلو

واألو ار  ،وأن موسى –صلى هللا عليه

وسلم– سمع كا هللا بغير صو  ،ول حرف ،كما ير األبرار ذا

هللا تعالى ف اآلخرة من غير

جوهر ول عرض"(.)1
فنجد أنهم يعتقدون ف القرآن أنه:
-0

كا هللا.

-2

نزل بواسط جبريل على محمد .

-3

غير مخلو كيفما قرئ.

-4

غير محدث ول مصنوع.

-5

ول مبدل ،ول محرف ،ول منقوص.

-6

كا قديم أزل .

-7

هذا الكا قائم بذا

-8

هذا الكا ل يشبه كا البشر ،ولي

هللا تعالى.
له صو  ،ول حروف.

فالتفا بين الفريقين واضح ف مسأل اليقين بالكت
اختل

السماوي  ،لكن نجد أن هناك مسألتين

فيهما الفريقان ،وهما:
المسأل األولى :حقيق الكا .
المسأل الثاني  :القول بأن للقرآن ظاه ار وباطنا.
الفرع الثاني :الصوفية وحقيقة الكالم لديهم
ير أهل التصوف أن صف الكا هلل تعالى مثبت بأمرين:
أوال :عقال؛ إذ إنها صف كمال ،وكل كمال وجد ف

المخلو فهو واج

الوجود للخالق

بطريق األولى ،وهذه القاعدة ليست مطردة؛ إذ إن الولد مثاا صف كمال للبشر ،وه صف نقص
هلل تعالى  ،قال تعالى{ :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
( )1إحياء علوم الدين ،للغزايل.)31/1( ،

296

ﲩ ﲪ ﲫﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱﲲ ﲳﲴﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ} [سورة مريم.]١2-٧٧:
ثانيا :عن طريق الوحي الكتاب والسنة المطهرة(.)1
ومن خال األقوال الت ستَ ِرد هنا سنتمكن من تحديد حقيق الكا لديهم:
قال إما التصوف ابن عرب " :إن هللا تعالى تكلم ،ل عن صمت متقد  ،ول سكو

متوهم،

بكا قديم أزل  ،كسائر صفاته :من علمه وإرادته وقدرته ،كلم موسى ’ ،سماه :التنزيل والزبور
والتوراة واإلنجيل ،من غير حروف ول أصوا  ،ول نغم ول لغا  ،بل هو خالق الحروف واألصوا
واللغا "(.)3
وير الغزال
بالصو

أن حقيق الكا تكمن ف

والحرف ،واآلخر :بكا النف

لي

الذ

أن "اإلنسان يسمى متكلما باعتبارين :أحدهما:
بصو وحرف ،وذلك كمال ،وهو ف حق هللا

تعالى غير محال ،ول هو دال على الحدوث ،ونحن ل نثكبت ف

حق هللا تعالى إل كا

النف "(.)9
وقال كذلك" :هو :الكا القائم بذا

هللا تعالى ،وهو :صف قديم من صفاته ،والكا اسم

مشترك قد يطَلق على األلفاظ الدال على ما ف النف  ،تقول :سمعت كا فان وفصاحته ،وقد
يطَلق على مدلول ِ
العبا ار  ،وه  :المعان الت ف النف "(.)4
ّللا تعاَلى واحد ،وهو مع وحدته متضمن لجميع معان
وقيل" :كا َ

الكا  ،كما أن علمه

واحد ،وهو مع وحدته محيط بما ل يتناهى من المعلوما  ،حتى ل يعز عن علمه مثقال ذرة ف
السماوا  ،ول ف األرض ،وفهم ذلك غامض"(.)0
( )1انظر :االقتصاد يف االعتقاد ،للغزايل( ،ص.)67 :
( )3الفتوحات املكية ،البن عريب.)167/1( ،
( )9االقتصاد يف االعتقاد ،للغزايل( ،ص.)67 :
( )4املستصفى ،للغزايل( ،ص.)75 :
( )0املصدر السابق( ،ص.)75 :
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وقيل" :الكا إما أن يسمعه نب  ،أو ملك ،من هللا تعالى ،أو يسمعه نب  ،أو ول  ،من مَلك،
أو تسمعه األُم من النب  ،فإن سمعه ملك ،أو نب  ،من هللا تعالى ،فا يكون حرفا ،ول صوتا ،ول
لغ موضوع  ،حتى يعرف معناه ،بسب

تقد المعرف بالمواضع  ،لكن يعرف المراد منه ،بأن

يخلق هللا تعالى ف السامع علما ضروريا بثاث أُمور ،بالمتكلم ،وبأن ما سمعه من كامه ،وبمراده
من كامه".
وأضاف" :وكما أن كامه لي

من جن

يخلقه لعبده لي

البشر ،فسمعه الذ

سمع األصوا  ،ولذلك يعسر علينا تفهم ِ
كيفي سماع موسى كا هللا تعالى الذ

لي

من جن
بحرف ول

صو "(.)1
فنجد أنهم يقولون" :أن الكا قديم أزل  ،وإن الكا لي
تقو هذه األصوا

والحروف ف ذا

هللا؛ ألنه تعالى لي

بأصوا

وحروف ،وإنه يستحيل أن

محا للحوادث"(.)3

وإن كامه سبحانه وتعالى كا نفس  ،فكا هللا تعالى كا نفس ل سبيل إلنكاره ،تكلم به
سبحانه منذ األزل ،كا لي

بحروف ول صو  ،أسمعه موسى والمائك بنوع من اإلدراك يخلقه

لهم ،باقتضاء قديم أمرناه ف األزل ،وإن كان سابقا على وجود المأمور(.)9
فنجد أن :أهل السن وأهل التصوف اتفقوا على القول بأن القرآن الكريم كا هللا تعالى ،وأن
قول أهل التصوف بالقد واألزلي يحتمل معنيان:
األول :القد واألزلي لصف الكا نفسها؛ إذ إنها من صفا

األفعال األزلي  ،وهذا ما يؤكده

قول ابن عرب السابق" :تكلم سبحانه ،ل عن صمت متقد  ،ول سكو

متوهم ،بكا قديم أزل ،

كسائر صفاته"(.)4
الثاني :إن كان القد واألزلي يقصد به ذا
الكريم خلق أو وجد ف

الكا نفسه ،فهذا يجر إلى القول بأن القرآن

القد  ،وهذا لم تصرح به الصوفي  ،فاهلل تكلم منذ األزل ،وإن لم يكن

( )1املستصفى ،للغزايل( ،ص.)170 :
( )3انظر :االقتصاد يف االعتقاد ،للغزايل( ،ص.)67 :
( )9املصدر السابق( ،ص.)78 ،74 :
( )4الفتوحات املكية ،البن عريب.)167/1( ،
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المأمور موجودا بعد ،قال
بذا

تعالى{ :ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ}

[سورة نوح" ،]1 :فإنا نقول يقو

هللا تعالى خب ار عن إرسال نوح العبارة عنه قبل إرساله ،إنا نرسله ،وبعد إرساله :إنا أرسلنا،

واللفظ يختل

باختاف األحوال ،والمعنى القائم بذا

{ﲽ ﲾ}
األمر ،ولي

هللا تعالى ل يختل

 ،...وكذلك قوله تعالى:
يقو بذا

[سورة طه ،]12 :لفظه تدل على األمر ،واألمر اقتضاء وطل

شرطا قيامه به أن يكون المأمور موجودا ،ولكن يجوز أن يقو بذاته قبل وجود

المأمور ،فإذا وجد المأمور كان مأمو ار بذلك القتضاء بعينه  ...فهكذا ينبغ قيا األمر بذا
تعلى ،فتكون األلفاظ الدال عليه حادث  ،والمدلول قديما ،ووجود ذلك المدلول ل يستدع

هللا
وجود

المأمور"(.)1
الفرع الثالث :الصوفية وحقيقة الظاهر والباطن للقران الكريم
قبل البدء ف الحديث عن قول أهل التصوف ف ظاهر وباطن القرآن ف تفسيرهم وتأويلهم
لآليا  ،يج

أولا أن نوضح معنى التفسير ،ومعنى التأويل ،ثم نتتبع تفسير أهل التصوف تحت

أ مسمى يندرج :هل هو تفسير ،أ تأويل؟ وهل كله يرد أ كله يأخذ به ،أ فيه تفصيل؟
أوالً :معنى التَفسير والتأويل.

ِ
تها ،وأقاصيصها ،و ِ
اإلشا ار
عرف العلماء التفسير بأنه" :علم نزول اآلي  ،وسور َ

ثم ترتي

النازَل فيها،

مكِيها ومدنيها ،ومحكمها ومتشابهها ،وناسخها ومنسوخها ،وخاصها وعامتها ،ومطَلقها

ومقيدها ،ومجملِها ومفسرها.
وزاد ِفيها قو  ،فقالواِ :علم حالِها وحرامها ،ووعدها ووعيدها ،وأمرها ونهيها ،وعبرها وأمثالها،
وهذا الذ منع فيه القول بال ْأر "(.)3
ِ
من األول ،ومعنى ِ
يل هذا الكا ؟
أما التأوي  ،فقد عرفه العلماء بأنه" :ف اللغ َ :
قولهم :ما َتأ ِْو ُ
ول العاقب ف المراد به ،كما قال
أ  :إل تَ ُؤ ُ

تعالى{ :ﱑ ﱒ ﱓ}

( )1االقتصاد يف االعتقاد ،للغزايل( ،ص.)76 :
( )3الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي( ،ص.)147 :
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[سورة األعراف،]53 :

أ  :تكش

ِ
آل األمر إلى كذا ،أ
عاقَبته ،ويقالَ :

ﳌ ﳍ ﳎ}

صار إَليه ،وقال تعالى{ :ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

آل،
[سورة الكه  ،]٧2 :وأصله من المآل ،وهو :العاقب والمصير ،وقد أ ََّوْلتُ ُه َف َ

أ  :صرفته فانصرف ،فكأن ِ
التأويل صرف اآلي إلى ما تحتمله من المعان  ،و ّإنما بنوه على
ِ
التفعيل لما تقد ذكره ف التفسير"(.)1
ثانيًا :أنواع التفسير(:)2

للتفسير ثاث أنواع ه :
 -1التفسير المأثور (بالرواي ) ،وهو :ما جاء ف

القرآن الكريم ،أو السن النبوي  ،أو كا

الصحاب  ،مبينا لمراد هللا تعالى من كتابه.
 -2التفسير بال أر

(بالدراي ) ،الجائز منه وغير الجائز ،والمراد بال أر

كان الجتهاد موفقا ،أ  :مستندا إلى ما يج

هنا :الجتهاد ،فإن

الستناد إليه ،بعيدا عن الجهال

والضال  ،فالتفسير به محمود ،وإل فمذمو .
 -3التفسير اإلشار  ،وهو :تأويل القرآن الكريم بغير ظاهره؛ إلشارة خفي تظهر ألربا
السلوك والتصوف ،ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضا.
وبعد أن بينا معنى التفسير ومعنى التأويل ،وأقسا التفسير ،سنبدأ بتوضيح معنى قول أهل
التصوف بظاهر القرآن وباطن .
ظاهر وباطنا:
ا
ير أهل التصوف أن لمعان القرآن
أنزلت.

فظاهر القرآن الكريم هو :كش

المبهم من األلفاظ والعبا ار  ،وبيان المعان الت من أجلها

وأما باطن القرآن الكريم فهو :الغوص ف أعما هذه اآليا  ،واستخراج مكنونها الغائ
الفهم ،والخف عن الذهن.

( )1الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي( ،ص.)147 :
( )3مناهل العرفان ،للزرقاين.)87 ،43 ،13/3( ،
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عن

والباطن يطلق عليه كذلك :المستنبطا  ،وه " :ما استنبط أهل الفهم من المتحققين بالموافق
لكتا

هللا عز وجل ظاه ار وباطنا ،والمتابع لرسول هللا  ظاه ار وباطنا ،والعمل بظواهرهم

وبواطنهم"(.)1
ودليلهم على ذلك :ما رو عن رسول َّ ِ
ّللا َع َّز َو َج َّل َآي ا ِإ َّل َل َها
ّللا  أنه قالَ (( :ما أ َْن َزَل َّ ُ
طَلع(.)0()))4
طن(َ ،)3و ُك ُّل َح ْرف َحد(َ ،)9و ُك ُّل َح ّد َم ْ
ظ ْهر َوَب ْ
َ
َوَقول ْاب ُن

ِ
ين))َ ،وِف
َو ْاآلخ ِر َ
ونلتم

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين َفْلَيثُ ِ
ين
ور القرآنَ ،فِإ َّن فيه عْل َم ْاأل ََّوِل َ
ين َو ْاآلخ ِر َ
َم ْس ُعود َ (( :¢م ْن أ ََرَاد عْل َم ْاأل ََّولِ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين))(.)6
ين َو ْاآلخ ِر َ
يروا القرآنَ ،فِإ َّن فيه عْل َم ْاأل ََّولِ َ
َلْفظ(( :إ َذا أ ََرْدتُ ُم اْلعْل َم َفأَث ُ

أن تفرد أهل التصوف كالعادة أوجد لنا نوعين من التفسير ،هما :التفسير النظر ،

والتفسير اإلشار  ،وما كان هذا التقسيم نابعا إل من وجود نوعين من التصوف ،كما أشرنا سابقا،
تصوف نظر  ،وتصوف عمل " ،وكل من القسمين كان له أثره ف تفسير القرآن الكريم ،مما جعل
التفسير الصوف

ينقسم أيضا إلى قسمين :تفسير صوف

( )1اللمع ،للطوسي( ،ص.)150 :

نظر  ،وتفسير صوف

فيض  ،أو

ِ
ِ
ِ
ِ
ث فِ ِيه َع رن
( )3اختلف يف تفسري معىن الظهر والبطن ،فقيل :الظّهر :لَ رف ُ
يل :الظه ره ُرَ :ما ُح ّد َ
ظ الر ُق ررآنَ ،والربَطر ُنَ :أترويلُهَُ ،وق َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ ِِ
َح ٌد ِمثر َل َما فَـ َعلُوا،
أَقرـ َوام أ هَهنُرم َع َ
ص روا ،فَـعُوقبُوا َوأ رُهل ُكوا مبََعاصيه رم ،فَـ ُه َو ِيف الظهاه ِر َخربٌََ ،وَابطنُهُ :عظَةٌ َوَرحتذ ٌير أَ رن يَـ رف َع َل أ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ
ِ ِ
فَـي ِِ
هِ ِ
ِ ٍِ
ب
ب ا ِإلميَا ُن بِهَ ،وَابطنُهُُ :و ُج ُ
َُ
وب الر َع َم ِل بهَ ،وَما م رن آيَة إال َوتُوج ُ
يل :ظَاه ُرهُ :تَـرن ِزيلُهُ الذي َجي ُ
ح هل هب رم َما َح هل هب رمَ ،وق َ
األَمري ِن َِ
مج ًيعا .شرح السنة ،للبغوي.)369 /1( ،
ر َر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الوة َال ُجيَ َاوُز
الوة يَـرنـتَهي إلَريه ،فَال ُجيَ َاوُزَ ،وَك َذل َ
ك يف التهـ رفسري ،فَفي التّ َ
( )9لُك ّل َح ررف َحدٌّ :مبعىن :ل ُك ّل َح ررف َح ٌّد يف التّ َ
ف اله ِذي ُه َو ا ِإل َم ُامَ ،وِيف التهـ رف ِس ِري َال ُجيَ َاوُز الر َم رس ُموعُ .انظر :شرح السنة ،للبغوي.)364 /1( ،
ص َح ُ
الر ُم ر
ٍ
( )4الرمطرلَع :الرمصع ُد ،أ ِ
اَّللُ تَـ َع َاىل
ص َع ُد إِلَري ِه ِم رن َم رع ِرفَِة عِلر ِم ِهَ ،ويـُ َق ُ
ال :الر َمطرلَ ُعُ :ه َو الر َف ره ُمَ ،وقَ رد يَـ رفتَ ُح ه
ص َع ٌد يُ ر
َي :ل ُك ِّل َح ّد َم ر
َ ُ َ رَ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعلَى الر ُمتَ َدبِِّر َوالر ُمتَـ َف ّكِ ِر فِيه م َن التهأر ِو ِيل َوالر َم َع ِاين َما َال يَـ رفتَ ُح َعلَى َغ رِريهَ ،وفَـ رو َق ُك ِّل ذي ع رل ٍم َعل ٌيم .شرح السنة ،للبغوي،
(.)364 /1
( )0أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل القرآن (ص ،)38 :وقال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن .انظر:
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،البن حبان ،حتقيق وختريج :شعيب األرنؤوط ،برقم ،)386/1( ،)80( :وقال
األلباين :حديث ضعيف .انظر :ضعيف اجلامع الصغري وزايدته ،لأللباين( ،ص.)139:
للم ررَوِزي ،اختصرها :املقريزي( ،ص ،)189 :وكنز العمال يف سنن
( )6خمتصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر َ
األقوال واألفعال ،للمتقي اهلندي ،ابب :فضائل تالوة القرآن ،برقم( ،)3404( :ص.)047 :
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إشار "( ،)1وتوضيحه ف الشكل اآلت :

شكل  :6أقسا التفسير عند أهل التصوف.

 -1التفسير النظري:
بما يتفق والنظريا

هو" :أن تفسر بعض اآليا

الفلسفي الكوني "(.)3

خصائص التفسير النظري:
أوال :ينبن

على مقدما

علمي تنقدح ف

بعد ذلك.

ذهن الصوف أولا ،ثم ُينزل القرآن الكريم عليها

ثانيا :ير صاحبه أنه كل ما تحتمله اآلي من المعان  ،ولي

وراءه معنى آخر ،يمكن أن

تُحمل اآلي عليه.)9(...
 -2التفسير اإلشاري أو الفيضي:
وير أهل التصوف أن التفسير اإلشار هو" :الوقوف على الجان
باطن العبارة القرآني بالكش

اإلشار  ،الذ

يسبر

الذوق  ،العرفان ؛ ليفتقد تلك الثمرة اليانع  ،والروع الرائع  ،الت

يمتن بها الحق تعالى على أوليائه العارفين ،الذين طهر
بسيف الجهاد األكبر ،فعلمهم الحق من لدنه علما"(.)4

( )1التفسري واملفسرون ،للذهيب.)301/3( ،
( )3املصدر السابق.)303/3( ،
( )9املصدر نفسه.)361/3( ،
( )4البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد ،البن عجيبة( ،ص.)16 :
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قلوبهم وأرواحهم ،بعد إمات نفوسهم

وعرفه علماء التفسير بأنه" :تأويل آيا
إشا ار

خفي تظهر ألربا

القرآن الكريم على خاف ما يظهر منها ،بمقتضى

السلوك ،ويمكن التطبيق بينها وبين الظاهر المرادة"(.)1

وقيل هو :تأويل القرآن بغير ظاهره؛ إلشارة خفي تظهر ألربا

السلوك والتصوف ،ويمكن

الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضا(.)3
خصائص التفسير اإلشاري(:)9
وخصائص هذا التفسير أنه :ل يرتكز على مقدما
يأخذ بها الصوف نفسه حتى يصل إلى درج تنكش
القدسي  ،وتنهل على قلبه من ُس ُح

الغي

علمي  ،بل يرتكز على رياض روحي ،

له فيها من سج

ما تحمله اآليا

العبا ار

هذه اإلشا ار

من المعارف السبحاني .

التفسير اإلشار  :ل ير الصوف أنه كل ما ُيراد من اآلي  ،بل ير أن هناك معنى آخر

ل وقبل كل ش ء ،وذلك هو المعنى الظاهر الذ ينسا إليه الذهن قبل
ويراد منها أو ا
تحتمله اآلي ُ
غيره.
شروط قبول التفسير الصوفي اإلشاري:
وضع أهل التصوف أنفسهم للتفسير اإلشار شروطا ،فا يقبل لديهم هذا التفسير إل بهذه
الشروط ،وه :
"ل تقد ما أخر هللا تعالى ،ول تؤخر ما قد هللا ،ول تنازع الربوبي  ،ول تخرج عن العبودي ،
ول يكون فيه تحريف الكلم"(.)4
ونجد أنهم كذلك وضعوا حدودا له ،كما نجد أنهم يردون أ

تفسير يخرج باآلي عن معناها

الصحيح ،فقد "حك عن بعضهم أنه ُسئل عن قول هللا عز وجل{ :ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
( )1التفسري واملفسرون ،للذهيب.)361/3( ،
( )3مناهل العرفان ،للزرقاين.)87/3( ،
( )9التفسري واملفسرون ،للذهيب.)361/3( ،
( )4اللمع ،للطوسي( ،ص.)35 :
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ﱔ ﱕ ﱖ} [سورة األنبياء ،]٧3 :فقال :معناها :ما ساءن الضر ،... ،وكما سئل آخر عن
معنى قوله عز وجل{ :ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ} [سورة الكه  ،]11٠ :أ  :عندكم ،فهذا وأشباه ذلك
خطأ ،وبهتان ،وخسارة على هللا تعالى ،وجهل ،وقل المبالة ،وهو :تحريف الكلم عن مواضعه ،فهذا
هو :السقيم"(.)1
وحدود أهل التصوف موافق لما وضعه علماء التفسير من شروط ،فحدودهم لقبول التفسير
اإلشار وشروطهم ه (:)3
أولها :عد منافاته لمقتضى اللغ  ،ولظاهر النظم القرآن الكريم.
وثانيها :أن يكون له شاهد شرع يؤيده من الكتا

السن  ،أو سائر األصول المعتمدة.
أو ّ

وثالثهاّ :أل يكون له معارض شرع قطع .
ورابعهاّ :أل يدع أن هذا التفسير اإلشار هو وحده المراد دون الظاهر ،بل ل بد من إقرار
التفسير العبار الظاهر أول ،ثم األخذ بالمعنى اإلشار .
فنجد أن أهل التصوف لم يبتدعوا تفسي ار جديدا ،وإنما استخرجوا إشا ار
تفسيرهم آليا

ولطائ

أثناء

القرآن الكريم ،مع بيانهم للمعنى الظاهر لآلي  ،مما أوجد لنا ما يسمى بالتفسير

اإلشار .
وللتفسير اإلشار أصل شرع منذ نزول القرآن" ،لم يكن التفسير اإلشار باألمر الجديد ف
إبراز معان القرآن الكريم ،بل هو أمر معروف من لدن نزوله على رسول هللا  ،أشار إليه القرآن،
ونبَّه عليه الرسول  ،وعرفه الصحاب –رضوان هللا تعالى عليهم– ،وقالوا به"(.)9

( )1اللمع ،للطوسي( ،ص.)35 :
( )3انظر :الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي ،)106/3( ،واالتقان ،للسيوطي ،)358/4( ،والتفسري واملفسرون ،للذهيب،
( ،)375–383/3ومناهل العرفان ،للزرقاين.)71/3( ،
( )9التفسري واملفسرون ،للذهيب)361/3( ،
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يرد العلماء التفسير اإلشار المنضبط بالشروط المذكورة ،وهو مقبول لديهم ،يقول تاج
ولم ّ
الدين بن عطاء هللا( ،)1ف
رسوله بالمعان العربي لي

كتابه :لطائ

أن تفسير هذه الطائف لكا هللا وكا
المنن" :اعلم َ

إحال للظاهر عن ظاهره ،ولكن ظاهر اآلي مفهو منه ما جلبت اآلي َ

له ودلت عليه ف عرف اللسان ،وثم أفها ِ
باطن تفهم عند اآلي والحديث لمن فتح هللا قلبه ،وقد
طن))( ،)3فا يصدنك عن تَلق هذه
ظ ْهر َوَب ْ
ّللا َع َّز َو َج َّل َآي ا ِإ َّل َل َها َ
جاء ف الحديثَ (( :ما أ َْن َزَل َّ ُ

المعان

منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارض  :هذا إحال لكا هللا وكا رسوله ،فلي

ذلك

بإحال  ،وإنما يكون إحال لو قالوا :ل معنى لآلي َإل هذا ،وهم لم يقولوا ذلك ،بل يقرتون الظواهر
ّللا تعالى ما أفهمهم"(.)9
على ظواهرها ،مرادا بها موضوعاتها ،ويفهمون عن َ
ومن أمثل التفسير اإلشار عند أربا

التصوف ،ف قول هللا تعالى{ :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥﲦﲧ
[سورة السجدة ]27 :قيل" :أرض الجرز :أرض اليمن ،وقيل غير ذلك ،وف

ﲨ}

الحقيق  :كل أرض

يابس يسو هللا الماء إليها :أرض جرز{ ،ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ}،

وكذلك القلو

إذا نزلت عليها اآليا

ف الخير واألعمال الصالح  ،والنيا

القرآني واألحاديث النبوي تحيا وتزرع الرغب

الصالح  ،ويزيد اإليمان فيها"(.)4

إل أن التفسير النظر نجد أن العلماء قد رفضوه؛ ألنه إخضاع آليا
الكوني  ،وإخراج لآليا

القرآن للنظريا

عن معانيها الظاهرة والمذكورة ألجلها إلى معان قد تتعارض مع معانيها

( )1هو :أحـمد بن مـحمد بن عبد الكريـم ،أبو الـفضل اتج الدين ،ابن َعطَاء هللا اإلسكندري ،متصوف شاذيل ،من
العلمـاء ،من مؤلفـاتة :الـحكم العطائية يف التصوف ،واتج العروس يف الوصااي والعظـات ،ولطائف الـمنن يف مناقب
الـمرسي وأيب احلسن ،توفـي ابلقاهرة سنة853( :هـ) ،انظر :الـوايف ابلوفيـات ،للصفـدي ،)97/7( ،وطبقـات األوليـاء،
البن الـملقن( ،ص ،)431 :والـمنهل الصايف والـمستوىف بعد الـوايف ،البن تغـري بـردي.)135/3( ،
( )3سبق خترجيه (ص ،)951 :حاشية رقم.)0( :
( )9اإلتقان يف علوم القرآن ( ،)338/4وانظر :كذلك قول اإلمام الشاطيب يف املوافقات (.)309/4
( )4الفيوضات الرابنية من أنفاس السادة العلوية يف اآلايت القرآنية واألحاديث ،لزين بن مسيط ابعلوي( ،ص.)05 :
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الصحيح " ،إن التفسير الصوف النظر تفسير يخرج بالقرآن –ف الغال – عن هدفه الذ

يرم

إليه! ،يقصد القرآن هدفا معينا بنصوصه وآياته ،ويقصد الصوف هدفا معينا بأبحاثه ونظرياته ،وقد
يكون بين الهدفين تنافر وتضاد ،فيأبى الصوف

إل أن ُي ِ
حول القرآن عن هدفه ومقصده إلى ما
ّ

يقصده هو ويرم إليه ،وغرضه بهذا كله :أن يروج لتصوفه على حسا
وأبحاثه على أساس من كتا

هللا ،وبهذا الصنيع يكون الصوف

القرآن ،وأن يقيم نظرياته

قد خد فلسفته التصوفي  ،ولم

يعمل للقرآن شيئا ،اللهم إل هذا التأويل الذ كله شر على الدين ،وإلحاد ف آيا

هللا"(.)1

وقد حصل خلط بين تفسير أهل التصوف اإلشار  ،وبين تفسيير الباطني ()3؛ إذ أُدخل
تفسير أهل التصوف اإلشار ف حكم تفسير الباطني  ،وسنبين حكم العلماء ف هذين التفسيرين،
وإبراز الفرو بينهما.
ثالثًا :تفاسير الباطنية.

الباطني قو رفضوا األخذ بظاهر القرآن ،وقالوا :للقرآن ظاهر وباطن ،والمراد منه باطنه دون
ظاهره ،ويستدلون بقوله تعالى{ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ} [سورة الحديد ،]13 :وهم فر متعددة(.)9
فنجد أن هناك فر بين تفسير أهل التصوف ،وبين تفسير الباطني " ،ومن هنا يعلم الفر
بين تفسير الصوفي المسمى بالتفسير اإلشار  ،وبين تفسير الباطني الماحدة؛ فالصوفي ل
( )1التفسري واملفسرون ،للذهيب.)306/3( ،
( )3سبق التعريف هبا ابسم اإلمساعيلية( ،ص ،)85 :رقم احلاشية.)4( :
( )9وهم–:القرامطة :نسبة إىل محدان قرمط ،إحدى قرى واسط ،وهو الذي تزعمهم فيما ذهبوا إليه.
– اإلمساعيلية :نسبة إىل إمساعيل ،أكرب أوالد جعفر الصادق؛ وذلك ألهنم كانوا يعتقدون اإلمامة فيه ،وقيل :إهنم مسوا
إمساعيلية؛ النتساهبم إىل حممد بن إمساعيل.
– السبعية :نسبة إىل العدد سبعة؛ ذلك ألهنم يعتقدون أن يف كل سبعة إماما يقتدى به.
– احلرمية :نسبة إىل احلرمة؛ وذلك ألهنم يستبيحون احلرمات.
– البابكية :نسبة إىل زعيمهم اببك اخلرمي الذي خرج أبذربيجان.
– احملمرة :مسوا بذلك؛ للبسهم احلمرة ،انظر :مناهل العرفان ،للزرقاين.)80– 84/3( ،
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يمنعون إرادة الظاهر ،بل يحضون عليه ،ويقولون :ل بد منه أول؛ إذ من ادعى فهم أسرار القرآن
ولم يحكم الظاهر كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجاوز البا .
وأما الباطني فإنهم يقولون :إن الظاهر غير مراد أصا ،وإنما المراد الباطن ،وقصدهم نف
الشريع "(.)1
الفرع الرابع :أثر املعرفة اليقينية بالكتب السماوية.
وبعد عرض ما جاء عند أهل السن  ،وما جاء عند أهل التصوف ،ف المعرف اليقيني بالكت
ل اتفق عليها الفريقان ،وفروعا اختل
السماوي  ،ظهر لنا أصو ا

فيها الفريقان ،عن ذلك نتجت لنا

آثار منها:
-1

الخشوع عند تاوة القرآن الكريم.
القرآن الكريم ،وأخذ العبرة والعظ منها.

-2

تدبر آيا

-3

تعدد األقوال ف مسأل القرآن ،إذ لم يكن أهل السن ومحدثوهم وفقهاتهم على أر

واحد؛ ففيهم من أطلق القول بالقد ف كل ما يسمى قرآنا وكا َ هللا حيثما تصرف ،وفيهم من قال:
بأن كامه حروف وأصوا قديم  ،وفيهم من فصل بينه وبين الكا النفس القائم بذا هللا تعالى.
-4

تأويل وتفويض صفا

هللا عند أهل التصوف كان له أثره ف القول بأن نوع كا

هللا نفس .
-5

الذو

الصوف

كان له أثر ف

تفسير القرآن الكريم ،واستخراج بواطن اآليا

وإشاراتها.
-6

ظهور ما يسمى بالتفسير اإلشار  ،وبروز عدد من المفسرين لهذا النوع من

التفاسير.
-7
-٧

قبول التفسير اإلشار المنضبط بالشروط ،ورفض التفسير النظر الفلسف .
دس التفسير الباطن ف كت

الصوفي  ،واتهامهم بالتفسير الباطن المنحرف.

( )1مناهل العرفان ،للزرقاين.)83/3( ،
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ويمكننككا ذكككر خاص ك أق كوال أهككل السككن وأهككل التصككوف فك المعرف ك اليقيني ك بالكت ك

السككماوي

ف الجدول اآلت :
جدول  : :1٧أقوال أهل السن وأهل التصوف ف المعرف اليقيني بالكت
الكتب السماوية عند أه السنة
 القرآن الكريم خاتم الكت
 الكت ك

السماوي .

السماوي .

الكتب السماوية عند أه التصوف
 القرآن الكريم خاتم الكت

السماوي .

السككماوي المككذكورة ف ك الق كرآن  التك ككوراة ،والنجيك ككل ،والزبك ككور ،والصك ككح ،

الكك ك ك ك كريم هك ك ك ك ك  :الت ك ك ك ككورة ،واإلنجي ك ك ك ككل،

والزب ك ك ككور ،والص ك ك ككح  ،وق ك ك ككد حرف ك ك ككت
وبدلت.
 درج ك اليقككين بالكت ك

كت ك ك ك

سك ك ككماوي أنزلهك ك ككا هللا تعك ك ككالى علك ك ككى

رسله ،وقد حرفت.

 القكرآن الككريم غيكر محككدث ،ول مبككدل ،ول
السككماوي ه ك :

علم يقين.

 درج اليقين بالقرآن الككريم هك  :حكق
يقين.
 الق ك كرآن الك ك كريم هك ككو :كك ككا هللا لفظك ككه
ومعنكك ك ككاه مكك ك ككن هللا تعكك ك ككالى ،تكلكك ك ككم هللا
تعالى به بنفسه واختيكاره وقدرتكه ،ولكم
يزل سبحانه متكلما إذا شاء.
 القرآن لي بمخلو .

مغير ،ول مؤل .
 الق كرآن الك كريم هككو :كككا هللا ،قككديم أزل ك ،
لي

بأصوا

ول حروف ،كا نفس .

ما تفرد به أهل الصوف ف مسأل القكرآن
الكريم القول بأن:
 للقرآن ظاهر وباطن.

 للقرآن نوعان من التفسير:
 -1التفسير النظر .
 -2التفسير اإلشار الفيض .
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املبحث الثالث:
املعرفة اليقينية بالرسل ،وأثرها:
وفيه مطلبان:

 المطلب األول :المعرفة اليقينية بالرسلوأثرها عند أهل السنة.
 المطلب الثاني :المعرفة اليقينيةبالرسل وأثرها عند أهل التصوف.
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الـمطلب األول :الـمعرفة اليقينية بالرسل عليهم السالم ،وأثرها
عند أهل السنة
إن إرسال الرسل كما ذكرنا سابقا من لواز الربوبي ؛ لهداي البشر ،وإقام الحج عليهم ،قال
تعالى{ :ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽ} [سورة النساء.]165 :
والرسل هم :الوسيط بين هللا وعباده ،واإليمان بالرسل أصل من أصول العقيدة ،قال تعالى:
{ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ}
[سورة البقرة،]2٧5 :

فقوله{ :ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ}،

أ  :ل نفر بينهم بأن نؤمن

ببعض ونكفر ِببعض ،بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم ،فإن من آمن ببعض وكفر ِببعض ،كافر
بالكل ،قال تعالى{ :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ*ﱸﱹﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ} [سورة النساء.)1(]151-15٠ :
يقول ابن تيمي " :والرسال ضروري للعباد ل بد لهم منها ،وحاجتهم إليها فو حاجتهم إلى
كل ش ء ،والرسال روح العالم َونوره وحياته ،فأ
والدنيا مظلم ملعون إل ما طلعت عليه شم

صاح للعالم إذا عد الروح والحياة والنور؟

الرسال  ،وكذلك العبد ما لم تشر ف قلبه شم

الرسال ويناله ِمن حياتها وروحها فهو ف ظلم ؛ وهو من األموا
روحا ،والروح إذا عد فقد فقد

ّللا تعالى رسالته
 ،...وسمى ّ

الحياة ،قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

( )1شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز.)039/3( ،
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ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ}

[سورة الشور :

 ،]52فذكر هنا األَصلين ،وهما :الروح ،والنور ،فالروح الحياة ،والنور النور"(.)1
ّللا على
وقد بعث هللا األنبياء والرسل ،وختم الرسال بمحمد  ،وإرسال الرسل من أعظ ِم نع ِم ّ
خلقه ،وخصوصا نبينا محمد  ،كما قال تعالى{ :ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ} [سورة آل عمران ،]164 :وقال تعالى{ :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ} [سورة األنبياء.)3(]1٠7 :
ونجد أن أصل اإليمان بالرسل عند أهل السن يعن  :اإليمان بكل ما جاء به الرسل؛ إذ أن
اإليمان بهم يعن  :اإليمان بربوبي من بعثهم.
وقد بين العلماء أن هناك فرقا بين الرسول والنب  ،قال تعالى{ :ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ} [سورة الحج ،]52 :جاء ف تفسير هذه
اآلي " :عط

النب على الرسول ،وذلك يوج

المغايرة ،وهو من با

عط

العا على الخاص،

وقال سبحانه ف موضع آخر{ :ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ} [سورة الزخرف ،]6 :وذلك
يدل على أنه كان نبيا ،فجعله هللا مرسا"(.)9
وسوف نوضح هذه الفرو بعد أن نبين ف البداي التعريفا
النب والرسول:

( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)39/13( ،
( )3شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز.)106/1( ،
( )9مفاتيح الغيب ،للرازي.)396/39( ،
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اللغوي والصطاحي لكلمت

الفرع األول :تعريف النبي والرسول لغة واصطالحا ،مع بيان خصائص كل
منهما.
أوالً :تعريف النبي يف اللغة واالصطالح ،مع بيان خصائص النبي:

تعريف النبي في اللغة:
كلم النب

ُّ
مشتق منْ " :أنِبياء ُنَبآء و ْأنَباء و َّ
النِب ُ ن
ون ُبوءاْ :ارتََف َع،
وءةُ َ ...ن ْبئا ُ
يؤو َ  ،والسم :الن ُب َ
ُ ُ

الم ْخِب ُر عن هللا تعالى"(.)1
والنب ُ
الن ْبوِة و َّ
فترك َهمزه ،قال :وإن أُخذ من َّ
وقيل" :النب ُّ هو :من أنبأ عن هللاِ ،
النباوِة ،وه :
الرتفاع عن األَرض ،أ  :إنه أَشرف على سائر الخلق ،فأصله غير الهمز"(.)3
تعريف النبي في االصطالح:
جاء معنى النب ف الصطاح أنه" :إنسان أُوح إليه بشرع ،وإن لم يؤمر بتبليغه ،فإن أُمر
بتبليغه فهو :رسول أيضا على المشهور ،فبين النب والرسول عمو وخصوص مطَلق ،فكل رسول
نب  ،ولي

كل نب رسول ،والرسول أفضل من النب إجماعا؛ لتميزه بالرسال اّلت ه أفضل من

النبوة على األَصح"(.)9
وقيلُّ " :
الن ُب َّوة :سفارة بين هللا وبين ذو العقول من عباده؛ إلزاح عللهم ف

أمر معادهم

منبئا بما تسكن إليه العقول َّ
ومعاشهم ،و َّ
يصح أن يكون فعيا بمعنى فاعل؛
الذكي  ،وهو
ُّ
النِب ُّ لكونه ِّ
لقوله تعالى{ :ﳃ ﳄ} [سورة الحجر.)4("]4١ :

( )1القاموس احمليط ،للفريوزآابدى( ،ص.)09 :
( )3لسان العرب ،البن منظور.)169/1( ،
( )9لوامع األنوار البهية ،للسفاريين.)05–43/1( ،
( )4املفردات يف غريب القرآن ،لألصفهاين (ص.)873 :
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خصائص النبوة:
يتفرد النب عن غيره من البشر بخصائص وممي از

ير أهل السن أنه ل يصل إليها أ

أحد من البشر مهما كان قربه من هللا ،ومن هذه الخصائص:
-1

ّللا تعالى يمن بها سبحانه ويعطيها
ّللا وموهب  ،ونعم من ّ
أن النبوة فضل من ّ

لمن يشاء أن يكرمه بالنبوة ،فا يبلغها أَحد بعلمه ،ول يستحقها بكسبه ،ول ينالها عن استعداد
وليته ،بل يخص بها من يشاء من خْلقه.
-3

ختم هللا تعالى النبوة والرسال بمحمد  ،قال

تعالى{ :ﳀ ﳁ ﳂ}

[سورة

األح از  ،]4٠ :ومعنى ختم النبوة بمحمد  ،أ  :أنه "ل تبتدأ نبوة ول تشرع ِ
شريع بعد نبوته
وشريعته"(.)1
-3

دلئل النبوة والرسال ه اآليا

البرهين والمعج از .
و ا

ثانيًا :تعريف الرسول يف اللغة واالصطالح ،مع بيان خصائص الرسول:

تعريف الرسول في اللغة:
جاء ف معنى اإلرسال أنه :التوجيه ،والسم :الرسال والرسول والرسيل ،... ،وسم الرسول
رسول؛ ألَنه ُذو رسول ،أَ  :ذو رسال  ،والرسول :اسم من أرسلت ،وكذلك الرسال (.)3
تعريف الرسول في االصطالح:
جاء معنى الرسول ف الصطاح أنه" :إنسان أُوح إليه بشرع وأمر ِبتبليغه"(.)9
وقيل" :هو :إنسان حر ذكر ،أوح إليه بشرع ،وأمر بتبليغه"(.)4

( )1لوامع األنوار البهية ،للسفاريين.)388/3( ،
( )3لسان العرب ،البن منظور.)374– 379/11( ،
( )9لوامع األنوار البهية ،للسفاريين (.)43/1
( )4شرح الزرقاين على املواهب اللدنية ابملنح احملمدية ،للزرقاين.)955/7( ،
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خصائص الرسول:
ونجد أن للرسول كذلك خصائص تفرد بها عن غيره من البشر ،وحتى عن األنبياء ،وأهم هذه
الخصائص:
.1
.2
.3

أن الرسول إنسان أُوح إليه بشرع ،وأُمر بتبليغه.
أن كل رسول نب  ،ولي كل نب رسول(.)1

أن الرسول أفضل من النب إجماعا؛ لتميزه بالرسال (.)3

ونستطيع تلخيص الفر بين الرسول والنب ف الجدول اآلت (:)9
جدول  :1١الفر بين الرسول والنب .

النبي

الرسول
 الرسول أنزل عليه كتا  ،وأمر بالدعوة. -يكك ككون صك ككاح

معج ك ك از  ،وصك ككاح

كتك ككا

ناسخ لشرع من قبله.
ظاه ار وأمره بدعوة الخلق.
 -أَنه جاءه اْلمَلك َ

 ل ككم ينكككزل عليكككه كت ككا  ،وأُمك ككر أن يك ككدعو إلك ككىكتا

من قبله.

كتجمعا له ك ككذه الخص ك ككال (ش ك ككرع
 أن ك ككه لك ك كي مس ك ك اجديد ،وكتا ناسخ).

 الرس ككاَل َ أَع ككم م ككن جهك ك نفس ككها ،وأخ ككص م ككن  -أنككه لككم يكككن ك ك َذلك ،بككل أر ف ك النككو ِ َكون ككهالنبككوة وغيرهككا،
جهك أهلهككا؛ إذ الرسككال ُ تتنكاول ّ
بخ ك ككاف الرس ك ككل فك ك كِإّنهم ل يتن ك ككاولون األَنبي ك ككاء

وغيرهم.

بأنككه رسككول
رسككول ،أو أخب كره أحككد مككن الرسككل َ
ّللا ،فهو النب َّالذ َل يكون رسول.
ّ

 -النبوة جزء من الرساَل .

الفرع الثاني :األنبياء املذكورين يف القرآن الكريم.
إن عدد األنبياء الذين ذكروا ف القرآن الكريم خمس وعشرون نبيا ،وهم:
آد ونوح وإبراهيم ﭺ ،قال تعالى{ :ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

( )1لوامع األنوار البهية ،للسفاريين.)43/1( ،
( )3املصدر السابق.)05/1( ،
( )9مفاتيح الغيب ،للرازي )396/39( ،وانظر :شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز.)100/1( ،
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ﲅ

ﲆ}

[سورة آل عمران ،]33 :وإسماعيل وإدري

وذا الكفل ﭺ ،قال تعالى:

{ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ * ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ}

[سورة األنبياء ،]٧6 – ٧5 :وهود ’ ،قال

[سورة هود ،]5٠ :وصالح ’ ،قال

تعالى{ :ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ}

تعالى{ :ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ}

[سورة األعراف:

 ،]73وإسحا  ،ويعقو  ،داود ،وسليمان ،وأيو  ،ويوس  ،وموسى ،وهارون ،وزكريا ،ويحيى،
وعيسى ،وإلياس ،وإليسع ،ويون  ،ولوط ﭺ ،قال تعالى{ :ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ*ﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨ ﱩﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ
ﱲﱳﱴ ﱵ ﱶ* ﱸ ﱹﱺ ﱻﱼ ﱽﱾ
ﱿ * ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ} [سورة األنعا – ٧3 :
 ،]٧6وشعي

’ ،قال تعالى{ :ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ} [سورة األعراف ،]٧5 :وآخرهم

محمد  ،قال تعالى{ :ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ} [سورة األح از .]4٠ :
وقد كانت دعوة جميع األنبياء واحدة ،وه  :اإلسا  ،قال تعالى{ :ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ}

[سورة آل عمران ،]1١ :وقد أيد هللا تعالى الرسل واألنبياء بمعج از  ،وه من أنواع

الخوار ( ،)1وسنعرض هنا معنى المعجزة وأهميتها.

( )1وقد ذكر العلماء ستة أنواع للخوارق ،وهي:
(األَول) املعجزة :أمر خا ِرق للعادة تظهر على أيدي األنبياء ،والرسل.
(الثَاين) راإلرهاص ،وهو :كل خا ِرق تقدم النبوة ،فهو مقدمة هلا.
(الثّالث) الكرامةُ ،وهي :أَمر خا ِرق للعادة غري م رق ٍ
الصالح،
رون بِدعوى النبوة ،وال هو مقدمة ،يظرهر على يد عبد ظَاه ِر
ِ
َ
ِ
بصحيح االعتقاد والعمل الصاحلِ ،علم هبا ذلك العبد الصاحل أَم مل يعلم.
ملت ِزٍم ملتَابعة ِنيب كلّف بش ِريعته مصحوب
ِ
(الرابع) االستدراج واملكر.

=
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الفرع الثالث :املعجزة.
إن لفظ المعجزة" :مأْخوذ من اإلعجاز ،وذلك أنك تقول :عجز فان عن كذا عج از ،إذا لم
يقدر عليه ،ولم يقم به ،وأعجزته إعجا ازِ ،إذا جعلته يعجز ،وتقول :أعجزن الش ء ،إذا فاتك ،ولم
تقدر عَليه ،وكلها ر ِ
اجع إلى :أن العاجز عن الش ء هو :اّلذ

ل يتمكن من الش ء ،ول يقدر

عليه"(.)1
وقيل :المعجزة ه " :أمر خار للعادة ،داع إلى الخير والسعادة ،مقرون بدعو النبوة ،قصد
به إظهار صد من ادعى أنه رسول من هللا"(.)3
وقيل" :المعجزة :فعل خار للعادة ،مقترن بالتحد  ،سليم عن المعارض  ،يتنزل منزل
التصديق بالقول من حيث القرين  ،وهو منقسم إلى خر المعتاد ،وإلى إثبا
والكراما

غير المعتاد،

لألولياء حق ،وه من وجه تصديق لألنبياء ،وتأكيد للمعج از "(.)9

ثم ف

تسمي هذه األَدّل َّالت

تدل على صد

على التحقيق إنما هو :خالق العجز ،وهذه األَسبا

معجز
ا
األَنبياء

تجوز ،وذلك أَن المعجز

اّلت يقع العجز عندها تسمى :معجزة بالتوسع،

وذلك من تسمي الش ء باسم َغيره ِإذا جاوزه ،أَو كان منه بسب .
هذا شرح لفظ المعجزة ،وأما حقيقتها فهو :أمر خار للعادة مقرون بالتحد

مع عد

المعارض "(.)4

=

(اخلامس) املعونة ،كما يظهر بسبب بعض عوام املسلمني وضعفاء أهل الدين ختليصا هلم من ِاملح ِن والرمكا ِره.
(السادس) اإلهانة واالحتقار كما فعل مسيلمة الك ّذاب من مسحه بيده على رأس ٍ
غالم فانقرع ،ومن تفله يف بئ ٍر عذبة
ُ

ليزداد حالوة فصار ملحا أجاجا.
ومن اخلوا ِرق الفاسدة :السحر والشعوذة وحنومها ،انظر :لوامع األنوار البهية ،للسفاريين (.)933/3
( )1امللل والنحل ،للشهرستاين.)153/1( ،
( )3كتاب التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)313 :
( )9امللل والنحل ،للشهرستاين.)153/1( ،

( )4اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن اإلسالم ،للقرطيب( ،ص.)393 :
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وأهمي المعجزة تكمن ف أثبا

صد الرسول بما بعث به ،وتأييد له من هللا تعالى.

ونجد تداخل كبير بين النبوة وبين الولي  ،وبين المعجزة وبين الكرام  ،فاهلل تعالى أيد نبيه
بالوح والمعجزة ،وكذلك له سبحانه وتعالى أولياء اختارهم ،وأكرمهم بكراما  ،فيج

أن نق

أولا

عند الولي نبين معنى الول  ،ومعنى الكرام  ،ثم نوضح وجه نظر أهل السن ف الولي  ،وما ه
حدودها عندهم ،وهل تتفق نظرتهم ف الولي مع نظرة أهل التصوف أ ل؟
الفرع الرابع :الوالية
أوالُ :تعريف الولي يف اللغة.

ورد ف معنى الول أنه" :ضد العدو"(.)1
وقيل" :الول  :الصديق والنصير  ،...والموالة :ضد المعاداة ،والول  :ضد العدو"(.)3
وقيل" :الول  :القر والدنو ،والمطر بعد المطر"(.)9
فنجد أن الصديق ،والنصير والقري

هو :المعنى اللغو للول .

ثانيًا :تعريف الولي يف االصطالح.

أما المعنى الصطاح

للول

اهلل ،المواظ
فهو" :العالم ِب ّ

على طاعته ،المخلِص ف

عبادته"(.)4
وتوّلوا اْلقيا بحق عبودي هللا
ّللا هم :اّلذين توّلى َّ
وقيل" :أولياء ّ
ّللا تعالى هدايتهم بالبرهانَ ،
تعالى ،والدعوة إليه"(.)0
وقد ورد ذكر الول والولي ف عدة مواضع ف القرآن الكريم ،منها:

( )1الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،الفارأيب.)3033/6( ،
( )3لسان العرب ،البن منظور.)411/10( ،
( )9القاموس احمليط ،للفريوزآابدى( ،ص.)1944
( )4فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر.)943/11( ،
( )0مفاتيح الغيب ،للرازي.)386/18( ،
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قول هللا تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ} [سورة
البقرة.]257:
وقال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ} [سورة األعراف:
.]1١6
وقال تعالى{ :ﲻ ﲼ ﲽ} [سورة آل عمران.]6٧ :
وقال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ * ﱌ ﱍ
ﱎﱏ*ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ} [سورة يون .]64 – 62 :
لِ

كما ورد الولي ف أحاديث النب  ،منها قوله (( :إن هللا تعالى قالَ :م ْن َع َاد
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َع ْب ِد
َح َّ ِإَل َّ م َّما ا ْفتََر ْ
ض ُت َعَل ْيهَ ،و َما َي َز ُ
الح ْر َ ،و َما َتَق َّر َ ِإَل َّ َع ْبد ِب َش ْ ء أ َ
َولِيًّا َفَق ْد آ َذ ْنتُ ُه ِب َ
ُحبَّهَ ،فِإ َذا أَحببتُهُ :ك ْنت سمعه َّال ِذ يسمع ِب ِه ،وبصره َّال ِذ يب ِ
ِ
يتََق َّر ِإَل َّ ِب َّ ِ ِ
ص ُر ِب ِه،
ُ َ َُْ
ْ َْ ُ
الن َوافل َحتَّى أ ُ
ُْ
َ َ َ َُ
َْ َ ُ
َ ُ
ويده َّالِت يب ِطش ِبها ،وِرجَله َّالِت يم ِش ِبها ،وِإن سأََلِن َألُع ِطيَّنه ،وَلِئ ِن استَعا َذِن َأل ِ
ُعي َذَّن ُهَ ،و َما
َْ ُ َ َ ْ ُ
ْ َ
َ ََ ُ
ْ َ ُ َ
َْ
َ َ ْ َ
تَرَّدد عن َش ء أَنا َف ِ
اعلُ ُه تََرُّد ِد َع ْن َنْف ِ
ِِ
اءتَ ُه"))(.)1
الم ْو َ َوأََنا أ ْ
َ ْ ُ َْ ْ َ
الم ْؤمنَ ،ي ْك َرُه َ
ُ
َك َرُه َم َس َ
ثالثًا :طبقات األَولياء عند أهل السنة.

ومن ناحي المفاضل بين أولياء هللا نجد أن أهل السن يرون أن األفضل هم" :األَنبياء،
وأفضل األَنبياء هم :المرسلون ،وأفضل الرسل هم :أولو العز  :نوح وإبر ِ
اهيم وموسى وعيسى ومحمد
ﭺ ،وأفضل أول العز نبينا محمد .)3("
وهم يقسمون األولياء إلى "طبقتين :سابقون مقربون ،وأصحا

( )1صحيح البخاري ،ابب :التواضع ،برقم (.)150/7( ،)6053
( )3قطر الويل على حديث الويل ،للشوكاين (ص)317
( )9الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ،البن تيمية( ،ص.)33 :
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يمين"(.)9

رابعًا :خصائص األولياء عند أهل السنة.

أما خصائص األولياء عند أهل السن  ،فه (:)1
.0
.2

األَولِياء غير األَنبياء؛ فليسوا بمعصومين.
قل أن يقع منهم ما ُيخال
َّ

الصوا  ،ويناف الحق.

.3

الول يقتد ف أقواله وأفعاله بالكتا

.4

يكون مجا

والسن .

الدعوة ،راضيا عن هللا –عز وجل– ف كل حال ،قائما بفرائض هللا

سبحانه ،تاركا لمناهيه ،زاهدا.
.5

أولياء هللا سبحانه يتفاوتون ف الولي بقوة ما رزقهم هللا سبحانه من اإليمان ،فمن

كان أقو إيمانا كان ف با
.6

الولي أعظم شأْنا.

تظهر على يده من الكراما

الت ل تناف الشريع والتصرفا

ف مخلوقا

هللا

عز وجل الوسيع ؛ ألَنه إذا دعاه أجابه ،وإذا سأله أعطاه.
.7

التكاليف ل تسقط عن األولياء كما ل تسقط عن األنبياء.

الفرع اخلامس :الكرامة.
أوالً :تعريف الكرامة.

وبعد أن بينا معنى الول  ،وأقسا األولياء ،وخصائصهم ،نجد أن مما خصهم هللا به الكرام ،
والكرام على ما يعرفها أهل السن ه " :أَمر خار للعادة غير مقرون بدعو النبوة ،ول هو مقدم ،
يظهر على يد عبد ظاهر الصاح ،ملتز لمتابع نب كل

بشريعته ،مصحو

بصحيح العتقاد

والعمل الصالح ،علم بها َذلك العبد الصالح أ لم يعلم"(.)3
وقيل" :ه  :ظهور أمر خار للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعو النبوة ،فما ل يكون
اجا ،وما يكون
مقرونا بدعو النبوة يكون معجزة"(.)9
ا
ا
مقرونا باإليمان والعمل الصالح يكون استدر ا
( )1انظر :قطر الويل على حديث الويل ،للشوكاين( ،ص.)394–399 ،
( )3لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثر ية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية ،للسفاريين.)933/3( ،
( )9كتاب التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)174
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فنجد أن الكرام ليست مقرون بالتحد  ،ول بدعوة نبوة.
ثانيًا :حكم الكرامة

أما حكم الكراما

عند أهل السن فه " :حق باتفا أئم اإلسا والسن والجماع  ،وقد دل
غير موضوع ،واألحاديث الصحيح  ،واآلثار المتواترة عن الصحاب

عليها القرآن الكريم ف

والتابعين وغيرهم؛ وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزل والجهمي ومن تابعهم"(.)1
ثالثًا :دالئل الكرامة.

وللكرام دلئل ومصالح تدل عليها عند أهل السن  ،ومن هذه الدلئل(:)3
أوال :أنها كالمعجزة ،تدل أعظم دلل على كمال قدرة هللا ،ونفوذ مشيئته ،وأنه فعال لما ُي ِريد،
وأن له فو هذه السنن واألَسبا
ثانيا :أَن وقوع كراما

المعتادة سننا أُخر ل يقع عليها علم البشر ،ول تدركها أعمالهم.

ِ
الحقيق معجزة لألَنبياء؛ ألَن تلك الكراما
األَولِياء هو ف

لم تحصل

لهم َإل ببرك متابعتهم أل ِ
َنبيائهم ،وسيرهم على هديهم.
ثالثا :أن كراما

األَولياء ه البشر اّلت عجلها َّّللا لهم ف الدنيا؛ فإن المراد بالبشر  :كل

أمر يدل على وليتهم وحسن عاقبتهم ،ومن جمل ذلك الكراما .
هذا؛ ولم تزل الكراما

موجودة ،لم تنقطع ف

هذه األُم إلى يو القيام  ،والمشاهدة أكبر

دليا.

( )1املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ،البن تيمية.)135/1( ،
( )3شرح العقيدة الواسطية ،للهراس( ،ص.)303 :
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الـمطلب الثاني :الـمـعرفة اليقينية بالرسل عليهم السالم،
وأثرها عند أهل التصوف
الفرع األول :النبوة والرسالة عند أهل التصوف.
يتفق أهل التصوف مع أهل السن ف أصل اليقين بالرسل ،وأنه ركن من أركان العقيدة ،ل
يصح إيمان المرء إل به ،وأجمعوا على وجو اإليمان بجميع الرسل ،دون التفريق بين أحد منهم،
قال تعالى{ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ
ﲤ} [سورة البقرة.]2٧5 :
واتفق أهل التصوف مع أهل السن ف

وعشرون ،وهم:

أن عدد الرسل المذكرين ف

القرآن الكريم خمس

نننننننن ي نننننننن
نننننننن
ت نننننننن
إ ي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن من ن ن ن ن ننع
نننننن
ننننننن
ن ن ن ن ن ن ن إمس ن ن ن ن ن ن ن إ ن ن ن ن ن ن ن

ننننننننن
ن ن ن ن ن ن ن ن ن م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ف قن ن ن ن ن ن ن ن ن
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن حل إ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
يعق ن ن ن ن ن ن ب ي ن ن ن ن ن ن أي ن ن ن ن ن ن ب ن ن ن ن ن ن

ن ن ن ن ن ننع
م نننننن
نننننن
ن ن ن ن ن ننع
إ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ز ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننى
نننننننننننننن
نننننننننننننن
نننننننننننننن

ت ن ن ن ن ن ن ن ن ننع
ننننننننن

ولم يذه

نننننننننن
نننننننننن
ننننننننن ننننننننن
ننننننننن
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

()1

تعريف علماء التصوف للنبوة والرسال بعيدا عن أهل السن  ،فقد جاء ف تعريفهم

للنبوة والرسال أنهما:

النبوة" :ه  :اإلخبار عن الحقائق األلوهي  ،أ  :عن معرف ذا
وأحكامه"(.)3
( )1جالء األفهام شرح عقيدة العوام ،حملمد بن علوي( ،ص.)46 :
( )3معجم اصطالحات الصوفية ،للكاشاين( ،ص.)114 :
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الحق ،وأسمائه ،وصفاته،

الرسالة" :ه  :اإلنباء عن معرف الذا  ،والصفا  ،واألسماء ،مع تبليغ األحكا  ،والتأدي
باألخا  ،والتعليم بالحكم  ،والقيا بالسياس "(.)1
فنجد أن النبوة والرسال تحمل معنى :اإلنباء واإلباغ عن هللا تعالى ،مع وضوح ف

أن

الرسال تتميز بتبليغ أحكا وشرع جديد.
وقد وضع علماء التصوف شروطا يج

أن يتص

بها األنبياء ،وه :
بمنه عنه"(.)3

-0

األمان " :وه  :حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلب
الصد " :وهو :مطابق خبرهم للواقع"(.)9

-3

الفطان " :وه  :التفطن والتيقظ إلل از الخصو إبطال دعاويهم الباطل "(.)4

-2

-4

وجو

التبليغ :قال تعالى{ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ}
[سورة المائدة.]67 :
الفرع الثاني :الوالية عند أهل التصوف
أوالً :الولي

كما يتفق أهل التصوف ف تعريفهم للول والولي مع أهل السن  ،فهم يعرفون الول أنه" :من
توالت طاعاته ،من غير أن يتخللها عصيان ،ويجوز أن يكون فعيل بمعنى :مفعول ،كجريح وقتيل
بمعنى :مجروح ومقتول ،فيكون الولى من يتوالى عليه إحسان هللا وأفضاله ،ويكون بمعنى :كونه
ّ
الحق سبحانه على
أشد المحن :ارتكا المعاص  ،فيعصمه
محفوظا ف عام أحواله من المحن ،و ّ
ّ
الزل "(.)0
دوا أوقاته من ّّ

( )1معجم اصطالحات الصوفية ،للكاشاين( ،ص.)114 :
( )3حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)355 :
( )9املصدر السابق( ،ص.)351 :
( )4املصدر نفسه( ،ص.)353 :
( )0لطائف اإلشارات ،للقشريي.)154/3( ،

322

وقيل" :الول له معنيان:
ّللا سبحانه أمره ،فاهلل تعالى يتولى الصالح،
إحداهما :فعيل بمعنى :مفعول ،وهو من يتولى َّ
فا يكله إلى نفسه لحظ  ،بل يتولى الحق سبحانه رعايته.
والثَّان  :فعيل مبالغ من الفاعل ،وهو :اّلذ يتولى عبادة َّّللا تعالى ،وطاعته ،فعبادته تجر
على التوال من غير أن يتخاها عصيان"(.)1
والوالية :ه عبارة عن "تول الحق سبحانه وتعالى عبده بظهور أسمائه وصفاته عليه ،علما
ل"(.)3
وعينا وحا ا
ثانيًا :الفرق بين األنبياء واألولياء عند أهل التصوف(.)3

من خال ما سبق يتبين لنا أن هناك فر بين النبوة والولي  ،وقد وضح العلماء هذه الفرو
يره أهل السن  ،ويمكن تلخيص هذه الفرو ف الجدول اآلت :
الت نجد أنها متفق تماما مع ما ا
جدول  :2٠الفر بين النب والول .

الولي

النبي

 األنبيككاء ﭺ مسككتعبدون بإظهككار المعجكزة - ،األولي ك ك ككاء مس ك ك ككتعبدون بكتم ك ك ككان كك ك ك كرامتهم ع ك ك ككنوالحتجككاج بهككا عل ككى مككن يككدعوهم إل ككى هللا

تعك ك ككالى ،وكتمك ك ككانهم لهك ك ككا يعن ك ك ك مخالف ك ك ك هلل
تعالى.

 األنبيك ك ك ك ك ككاء يحتجك ك ك ك ك ككون بمعج ك ك ك ك ك كزاتهم علك ك ك ك ك ككىالمشركين؛ ألن قلوبهم قاسي .
 -األنبيك ككاء كلمك ككا زيك ككد

فقد خالفوا هللا تعالى.

 األوليك ككاء يحتجك ككون بك ككذلك علك ككى نفوسك ككهم حتك ككىتطمك ككئن وتك ككوقن ،ول تضك ككطر ول تجك ككزع عنك ككد
فوا

الرز .

معج ك كزاتهم ،وكثك ككر  - ،األولياء كلما زيد

يك ك ك ك ككون أت ك ك ك ككم لمع ك ك ك ككانيهم ،وأثب ك ك ك ككت لقل ك ك ك ككوبهم
وفضلهم.

الخلق ،وأذا أظهروهكا لتخكاذ الجكاه عنكد الخلكق

يككون وجلهكم أكثكر وخكوفهم

كذر مك ككن أن يكك ككون ذلك ككك مك ككن المكك ككر
أكثك ككر ،حك ك ا
المخف لهم ،والستدراج.

( )1الرسالة القشريية ،للقشريي ،) 416/3( ،وحاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)309 :
( )3اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل ،للجيلي( ،ص.)360 :
( )9انظر :اللمع( ،ص ،)935 ،917 :وانظر :التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالابذي( ،ص.)80 ،84 :
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 األنبي ك ككاء تك ك ككون له ك ككم المعجك ك ك از وه ك ككم به ك ككا  -ك ارمك ككاعالمون بإثباتها ناطقون.

 معج ك از األَنِبيككاء إخ كراج الش ك ء مككن العككدإلى اْلوجود وتقلي

األَعيان

يعلمون.

األَوليك ككاء تجك ككر علك ككيهم مك ككن حيك ككث ل

 ك ارم ك اْلككول بإجاب ك دعككوة ،وتمككا حككال ،وقككوةعلككى فع ككل ،وكفايك ك مؤنك ك يق ككو ل ككه الح ككق به ككا،

 النِب معصو ل ِيجر عليكه كبيكرة بإجمكاع

وه مما يخرج عن اْلعادا .

 -النبك ل يكككون إل معصككوما ،والمعصككو ل

فِإن وقع ف أحديهما قارنته التوب الخالص .

ول صغيرة عند بعضهم.

يلم بذن

البت .

 -ال ككول ل ككي

بمعص ككو م ككن ص ككغيرة ،ول كِبيك كرة،

 -ال ك ككول ل يك ك ككون إل محفوظ ك ككا ،والمحف ك ككوظ ق ك ككد

تحصل منه هنا  ،وقد يككون لكه -فك النكدرة–

ّزل .
فنجد أن هللا تعالى قد خص األنبياء بالمعج از  ،وأنه سبحانه خص األولياء بالكراما  ،ونجد
أن تعريفهم للمعجزة وللكرام ل خاف فيه مع أهل السن .
المعجزة" :مأخوذة من العجز ،وهو :ضد القدرة ،وه  :أمر خار للعادة ،مقرون بالتحد
الذ هو :دعوة الرسال  ،أو النبوة ،مع عد المعارض "(.)1
ويرون أن حكم إرسال الرسل جائز" ،إذا علمت أن إرسال الرسل من الجائز العقل ف حقه
تعالى ،فاعلم أنه ل واج

عليه ،... ،بل إرسال الرسل إنما هو بإحسانه الخالص"( ،)3فهم

يخالفون من أوجبه ف حق هللا.
الكرامة :ويعرف أهل التصوف الكرام أنها" :ما يظهر على يد عبد ظاهر الصاح"(.)9
وقيل" :الكرام فعا ناقضا للعادة ِف أَيَّا التكليف ظاه ار َعَلى موصوف بالولي ِف معنى
تصديقه ِف حاله"(.)4

( )1حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)335 :
( )3املصدر السابق( ،ص.)137 :
( )9املصدر نفسه( ،ص.)331 :
( )4الرسالة القشريية ،للقشريي.)035/3( ،
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وقيل" :أمر خار للعادة يظهره هللا على يد عبد ظاهر الصاح ،ملتز لمتابع نب
بشريعته ،مصحو بصحيح العتقاد والعمل الصالح ،علم بها أ لم يعلم"(.)1

كل

ثالثًا :أنواع الوالية.

ويقسم أهل التصوف الولي إلى نوعين هما:
" -1ولي عام (ولي مكتسب ) ،و ِه  :لعام المؤمنين ،فهذه ل توج
فيقال :المؤمن ول هللا ،وه  :امتثال المأمو ار  ،واجتنا

معرفتها ،والتحقق بها،

المنهيا .

اختصاص (غير مكتسب ) ،ولي اصطفاء واصطناعِ ،
 -2ولي ِ
وهذه توج

َم ْعرفتها ،والتحقق

بها ،وه  :العطايا الرباني  ،كالعلم اللدن  ،ورتي اللوح المحفوظ ،وغير ذلك"(.)3

فنجد أن علماء التصوف قد بينوا الفر بين المعجزة والكرام  ،فهم يرون أنهما ل يستويان
على الطا  ،فالمعجزة معجزة ،والكرام كرام .
ويمكن تلخيص الفر بين المعجزة والكرم عند أهل التصوف ف الجدول اآلت (:)9
جدول  :21الفر بين المعجزة والكرام .

المعجزة
 -المعج از

دلل

الكرامة

صد

األنبياء ،ودليل  -الكراما

النبوة.

 األنبياء ﭺ مأمورون بإظهارها.ِ -إن المعج از والكراما

لألنبياء.

 -المعجزة مقترن بدعو النبوة.

 -ظهور المعجزة ف حق النب واج .

عام صد من ظهر عليه ف

أحواله.
 الول يج -الكراما

عليه سترها وإخفاتها.

تكون لألولياء ،ول تكون لألولياء

معجزة.
 -الول ل يدع النبوة.

 -ظهور الكرام جائزة ف حق الول .

( )1حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)309 :
( )3انظر :التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالابذي( ،ص ،)84 :وانظر :حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد،
للبيجوري( ،ص.)311
( )9الرسالة القشريية ،للقشريي.)033 ،035/3( ،
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ل واضحا عند علماء تصوف السلوك ف حدود الكراما  ،فه  :ل تتعد
ونجد اعتدا ا

خر

العادة؛ لتصل أن تكون معجزة" ،فأما رتب األولياء ،فا تبلغ رتب األنبياء ﭺ؛ لإلجماع المنعقد
َعَلى َذلك ،... ،ثُم هذه الكراما

قد تكون إجاب دعوة ،وقد تكون إظهار طعا ف أوان فاق من

غير سب ظاهر ،أَو حصول ماء ِف زمان عطش ،أ َْو تسهيل قطع مساف ِف مدة قريب  ،أ َْو
تخليص من عد  ،أ َْو سماع خطا من هات  ،أ َْو َغ ْير َذلِ َك من فنون األفعال الناقض للعادة"(.)1
كثير من المقدو ار
وحدود الكرام ل يمكن أن تصل لمعجزة نب ؛ ألن " ا

يعلم اليو قطعا أنه

ل يجوز أَن يظهر كرام لألولياء ،وبضرورة أو شبه ضرورة يعلم ذلك ،فمنها حصول إنسان ل من
أبوين ،وقل

جماد بهيم أَو حيوان ،وأمثال هذا كثير"(.)3

رابعًا :أدلة أهل التصوف ىلع إثبات الكرامات لألولياء(.)3

أجمع أهل التصوف على ِإثْبا
كالمش
جاء

على الماء ،وكا البهائم وط

كراما

األَولِياء ،وإن كانت تدخل ف

األَرض ،وظهور الش ء ِف

با

المعج از ،

غير موضعه ووقته ،وقد

الروايا  ،ونطق بها ِ
األَخبار بها ،وصحت ِ
التنزيل ،فمن ذلك:

 -قص اّلذ

عنده علم من اْلكتا  ،ف قول هللا تبارك وتعالى{ :ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ} [سورة النمل.)4(]4٠ :
-

وقال تعالى لمريم{ :ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ}

[سورة مريم:

 ،]25ومريم لم تكن نبي .
 وقال تعالى عنها{ :ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎعمران.]37 :
( )1الرسالة القشريية ،للقشريي.)039/3( ،
( )3املصدر السابق.)039/3( ،
( )9انظر :اللمع (ص ،)931– 935 :انظر :الرسالة القشريية للقشريي.)036/3( ،
( )4التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالابذي( ،ص.)81 :
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ﳏ ﳐ ﳑ}

[سورة آل

 -وكذلِك :قص أصحا

الكه  ،واألعاجي

ِ
عليهم ،قال تعالى{ :ﲏ ﲐ
اّلت ظهر

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ} [سورة الكه .]11 :
 ومن ذلِك :قص ذ القرنين ،وتمكين هللا سبحانه وتعالى له مما لم يمكن لغيره ،قال تعالى:{ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ * ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ} [سورة الكه .]٧4-٧3:
 ومن ذلك :ما أظهر هللا على يد الخضر ’ من إقام الجدار ،وغيره من األعاجي َ ،و َماان يعرفه ِمما خف على موسى ’ ،كل ذلك أمور ناقض للعادة ،اختص الخضر ’
َك َ

ِبها ،ولم يكن نبيا ،وإنما كان وليا ،قال تعالى{ :ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ} [سورة الكه .]65 :
 -ومن ذلك :حديث النب  عن قص جريج الراه

وكا الصب معه ،ولم يكن جريج نبيا،

ِ
اثَ ِ :عيسى ،وَك ِ ِ
ال َل ُه
فقال النب َ(( :ل ْم َيتَ َكَّل ْم ِف
الم ْه ِد ِإ َّل ثَ َ
َ َ َ
يل َر ُجل ُيَق ُ
ان ف َبن ِإ ْس َرائ َ
َ
ُج َرْيج ))... ،إلى آخر القص (.)1
 -وكذلك :قص أصحا

ِ
ان
طَل َق ثَ َ
الغار الثاث  ،الذ قال فيهم النب (( :ا ْن َ
اثَ ُ َرْهط م َّم ْن َك َ

ِ
َقْبَل ُكم َحتَّى أَووا المِب َ ِ
الغ َار،
الجَب ِلَ ،ف َس َّد ْ َعَل ْي ِه ُم َ
ص ْخ َرة م َن َ
يت إَلى َغارَ ،ف َد َخلُوهَُ ،ف ْان َح َد َر ْ َ
َْ َ
ْ
ّللا ِب ِ
َع َم ِال ُك ْم.)3())... ،
يك ْم ِم ْن َه ِذِه َّ
َفَقاُلواِ :إَّن ُه َ
ل ُي ْن ِج ُ
الص ْخ َ ِرة ِإ َّل أ ْ
صال ِح أ ْ
َن تَ ْد ُعوا َّ َ َ
اب مرَمي إِ ِذ انرـتَـب َذ ر ِ
ِ
أهلها} [مرمي ،]16 :برقم (،)9496
{واذر ُك رر ِيف الكتَ ِ َ ر َ
ت م رن َ
َ
( )1صحيح البخاري ،ابب قول هللا َ
( ،)160/4واللفظ له ،وصحيح مسلم ،اببِ :
التطوع ابلصالة وغريها ،برقم (،)3005
تقدمي بر الوالدين على
ِ
(.)1386/4
( )3صحيح البخاري ،ابب :من استأرجر أَجريا فرتك األَجري أجره ،فعمل فيه املستأجر فزاد ،أو من عمل يف مال غريه،
فاستفضل ،برقم (.)31/9( ،)3383
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 وحديث النب :ِ
اء
َألََب َّرهُ ،م ْن ُه ُمَ :
الب َر ُ

()1
َغَب َرِ ،ذ
(( َك ْم ِم ْن أ ْ
َش َع َث أ ْ
ْب ُن َمالِك(.)4()))9

ّللاِ
ِط ْم َرْي ِن(َ ،)3ل ُي ْؤَب ُه َل ُهَ ،ل ْو أَ ْق َس َم َعَلى َّ

وغير ذلك مما رو عن الصحاب والتابعين من الكراما .
الفرع الثالث :طبقات االولياء عند الصوفية
وكالعادة نلتم

تفردا ألهل التصوف ،واضحا ف

تحديدهم لألقسا  ،وتحديد المرات

والدرجا  ،فهاهم يضعون لألولياء أقساما ومسميا  ،وأعدادا تفردوا بذكرها ،وه :
 .1الغوث،

 .2القط ،

 .3الوتاد،

 .4األبدال،

 .5النجباء،

 .6النقباء.

ودليلهم على ذلك :ما نقل عن محمد الكتّان ( ¬ )0قوله" :النقباء :ثاثمائ  ،والنجباء:
ّ
سبعون ،والبدلء :أربعون ،واألخيار :سبع  ،والعمد :أربع  ،والغوث :واحد ،فمسكن النقباء :المغر ،
ومسكن النجباء :مصر ،ومسكن األبدال :الشا  ،واألخيار سياحون ف

األرض ،والعمد ف

زوايا

هع ِر الر ُمغَهربُ غري مدهون وال مرجل .انظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،
( )1أشعث :راألَ رش َع ُ
ث الر ُملَبه ُد الش ر
للنووي.)184/16( ،
ِ ِ
ٍ
ِ
ني َخَل َق ر ِ
ب ثَـوبَر ِ
َيِ ِ َ :
ني .انظر :مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،للمال علي
( )3ذي ط رمَرير ِن :ب َك رس ٍر فَ ُس ُكون ،أ ر
صاح ر
القاري.)4534/3( ،

ُحداً وما بعدها مع
( )9هو :الرباء بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري اخلزرجي ،صحايب ،من أشجع الناس ،شهد أ َ
رسول هللا ‘ ،وهو أخو خادم النيب ‘ أنس بن مالك ،تويف سنة35( :هـ) ،انظر الطبقات الكربى ،البن سعد،
( ،)16/8سري أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب ،)130/1( ،االصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر العسقالين،
(.)414/1
يث
( )4سنن الرتمذي ،كتاب املناقب ،ابب مناقب الرباء بن مالك ،برقم ( ،)633/0( ،)9704وقال الرتمذيَ :ه َذا َح ِد ٌ
حسن غَ ِر ِ
الو رج ِه.
َ ٌَ ٌ
يب م رن َه َذا َ
( )0هو :حممد بن علي بن جعفر الكتاين ،وكنيته أبو بكر ويقال أبو عبد هللا وأبو بكر اصح ،أَصله من بغداد صحب
اجلنيد وأاب سعيد اخلراز وأاب احلسني النوري وأقام مبكة جماورا هبا إِىل أَن مات ،من أقواله( :العاجز من عجز عن سياسة
نفسه) ،قيل عنه أنه سراج احلرم ،تويف سنة 933هـ ،انظر :طبقات الصوفية ،للسلمي (ص ،)373 :وانظر :سري أعالم
النبالء ،لشمس الدين الذهيب ،)099/14( ،وانظر :طبقات األولياء ،البن امللقن( ،ص.)144 :
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األرض ،ومسكن الغوث :مك  ،فإذا عرضت الحاج من أمر العام ابتهل فيها النقباء ،ثم النجباء،
ثم األبدال ،ثم األخيار ،ثم العمد ،ثم أجيبوا ،وإل ابتهل الغوث؛ فا يتم مسألته حتى تجا
دعوته"(.)1
وقيل" :والرابع من رجال الشريع  :خواص هللا ف

أرضه ،ورحمته ف

باده ،وعلى عباده،

وهم :األبدال ،واألقطا  ،واألوتاد ،والعرفاء ،والنجباء ،والنقباء ،وسيدهم الغوث"(.)3
أوال الغوث" :هو :القط

حين يلتجأ إليه ،ول يسمى ف ذلك الوقت غوثا"(.)9

ثانيا القطب" :وهو :الخليف الباطن ،وهو :سيد زمانه ،سم
واألحوال ودورانها عليه ،مأخوذ من قط
والقط
وهو :إما قط

ف

قطبا؛ لجمعه جميع المقاما

الرحى ،وهو :الحديدة الت تدور عليها.

الصطاح :أكمل الناس ،متمكن ف

مقا الفردي  ،تدور عليه أحوال الخلق،

بالنسب إلى ما ف عالم الشهادة من المخلوقا  ،يستخل

بدل عنه عند موته من

أقر األبدال منه ،فحينئذ يقو مقامه بدل ،هو :أكمل األبدال.
وإما قط

بالنسب إلى جميع المخلوقا

ف عالم الغي

األبدال ،ول يقو مقام أحد من الخائق ،وهو :قط

األقطا

والشهادة ،ول يستخل

بدل من

المتعاقب ف عالم الشهادة ،ل يسبقه

قط  ،ول يخلفه آخر ،وهو الروح المصطفو .)4("

قل

وقيل :القط هو" :الواحد الذ هو موضع نظر هللا تعالى من العالم ف كل زمان ،وهو على
إسرافيل ’"(.)0
ثالثا األوتاد" :وهؤلء يعبر عنهم بالجبال ،كقوله

تعالى{ :ﱙ ﱚ}

[سورة النبأ]7 :؛

ألن حكم هؤلء ف العالم حكم الجبال ف األرض ،فإنه بالجبال يسكن ميل األرض"(.)6

( )1اتريخ بغداد ،للخطيب البغدادي.)138/4( ،
( )3روضة التعريف للحب الشريف ،البن اخلطيب( ،ص.)493 :
( )9معجم اصطالحات الصوفية ،للكاشاين( ،ص.)170 :
( )4إجابة الغوث ،البن عابدين (ص)95 :
( )0معجم اصطالحات الصوفية ،للكاشاين( ،ص.)163 :
( )6إجابة الغوث ،البن عابدين( ،ص.)93 :
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وقيل" :األوتاد هم :الرجال األربع الذين هم على منازل الجها

األربع من العالم ،أ :

الشر  ،والغر  ،والشمال ،والجنو  ،بهم يحفظ هللا تعالى تلك الجها ؛ لكونها محال نظره
تعالى"(.)1
رابعا األبدال :األبدال :بفتح الهمزة ،جمعَ :ب َد َل ،سمو بذلك لحديث(( :كلما ما
مكانه رجاا))(.)3

رجل أبدل هللا

الصديقون باقون إلى نزول الروح عيسى بن مريم عليه الصاة والسا  ،وهم :األبدال،
قيل" :و ّ
عددهم ف كل الدنيا ثاثمائ  ،وما شاء هللا منهم الشهداء والصالحون ،فهم ثاث طبقا  ،وكلهم
صديق منهم كإيمان جميع الشهداء ،وإيمان شهيد كإيمان كل الصالحين،
مقربون سابقون ،إيمان ّ
ّ
وإيمان كل صالح بمقدار إيمان أل

مؤمن من عمو المسلمين"(.)9

وقيل" :المراد باألبدال :طائف من أهل المحب  ،والكش  ،والمشاهدة ،والحضور ،يدعون الناس
إلى التوحيد واإلسا هلل تعالى ،يرحم هللا تعالى بوجودهم العباد والباد ،ويدفع عن الناس بهم الباء
والفساد"(.)4
خامسا النجبا  :وهم" :األربعون القائمون بإصاح أمور الناس ،وحمل أثقالهم ،المتصرفون
ف حقو الخلق ل غير"(.)0
وقيل" :ومن األولياء :النجباء ،وهم :ثماني ف
علم الصفا

كل زمان ،ل يزيدون ول ينقصون ،وهم أهل

الثماني  ،السبع المشهورة ،واإلدراك الثامن"(.)6

( )1معجم اصطالحات الصوفية ،للكاشاين( ،ص.)07 :
( )3مسند أمحد ،عن علي بن أيب طالب ،برقم ( ،)391/3( ،)736ضعفه األلباين ،انظر :ضعيف اجلامع الصغري
وزايدته ،لأللباين( ،ص.)990 :
( )9قوت القلوب يف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد ،أليب طالب املكي.)138/3( ،
( )4إجابة الغوث ،البن عبدين( ،ص.)90 :
( )0معجم اصطالحات الصوفية ،للكاشاين( ،ص.)114 :
( )6إجابة الغوث ،البن عابدين( ،ص.)45 :
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سادسا النقبا  :وهم" :الذين حازوا علم الفلك التاسع ،... ،هللا تعالى جعل بأيد

هؤلء

النقباء علو الشرائع المنزل  ،ولهم خبايا النفوس وغوائلها ،ومعرف مكرها ،وخداعها ،وإبلي
مكشوف عندهم ،يعرفون عنه ما ل يعرفه عن نفسه"(.)1
وقيل" :هم :الذين تحققوا باسم الباطن ،فأشرفوا على بواطن الناس ،واستخرجوا خفايا
الضمائر؛ ألنكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائر ،وهم ثاثمائ "(.)3
ومن خال ما سبق تبرز لنا عدة مسائل ،منها:
الفرع الرابع :مسألة الرسالة :هل هي مكتسبة؟ ومسألة تفضيل الوالية،
ومسألة حدود الوالية ،ومسألة ختم النبوة والوالية ،ومسألة أقسام األولياء.
أوالً :مسألة الرسالة :هل هي حظوة مكتسبة ،أم أثرة ربانية؟

علوي  ،وخطوة رباني  ،وعطي إلهي  ،ل تكتس
"إن الرسال أثرة َّ

تعالى{ :ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ}

بجهد ،ول تنال بكس  ،قال

[سورة األنعا  ،]124 :وقال تعالى{ :ﱁ ﱂ

ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱗ ﱘ} [سورة الشور .)9("]52 :
هذا القول لعلماء التصوف ،وفيه رد على كل من ادعى أن النبوة يمكن اكتسابها بالرياض
ومجاهدة النف  ،فه فضل يعطيه هللا من يشاء من عباده.

" ت ننننننننننننن
نننننننن

ننننننننننننن م

فض ن ن ن ن ن ن ن ن

نننننن

ننننننننننننن

ي ت نننننننن نننننننن

جاء ف شرح هذه األبيا

ي ننننننننن

نننننن ف نننننن أ نننننن
ننننننننن

ننننننننن

أنه "ل يكتسبها العبد –أ  :النبوة– ،بمباشرة أسبا

( )1إجابة الغوث ،البن عابدين( ،ص.)41 :
( )3معجم اصطالحات الصوفية ،للكاشاين( ،ص.)116 :
( )9معارج القدس يف مدراج معرفة النفس ،للغزايل( ،ص.)195 :
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ق نننننن
ننننننننن
مخصوص ،

كمازم الخلوة والعبادة ،وتناول الحال ،... ،فالذ

ذه

إليه المسلمون جميعا :أن النبوة

خصيص من هللا تعالى ،ل يبلغ العبد أن يكتسبها"(.)1
النبوة أقو المسائل الت كفر بها الفاسف  ،... ،ويلز على

وقيل كذلك" :والقول باكتسا

قولهم باكتسابها تجويز نب بعد سيدنا محمد  ،أو معه ،وذلك مستلز لتكذي
قال تعالى{ :ﳀ

ﳁ}

[سورة األح از  ،]4٠ :وقال (( :ل نب

القرآن والسن  ،فقد

بعد ))( ،)3وأجمعت

العلماء على إبقائه على ظاهره"(.)9
ثانيًا :مسألة القول بتفضيل الوالية ىلع النبوة.

ير علماء التصوف أن كل من قال بتفضيل الولي على النبوة ،أنه ضال ،وأوضحوا ذلك
بقولهم" :ثم ضلت فرق أخر ف تفضيل الولي على النبوة ،ووقع غلطهم ف قص موسى والخضر
عليهما السا  ،وتفكرهم ف

بريهم ،... ،فظنت هذه الطائف الضال أن ذلك نقص ف نبوة
ذلك أ

موسى ’ ،وزيادة للخضر ’ على موسى ف
على األنبياء ﭺ ،وقد ذه
وكل ول

عنهم أن هللا جل وعز يخص من يشاء بما يشاء ،كيف يشاء،... ،

من األولياء ينال ما ينال من الكرام بحسن اتباعه لنبيه  ،فكيف يجوز أن يفضل

التابع على المتبوع ،والمقتد
ﭺ ،والذ

على المقتد

به ،وإنما يعطى الول

رشاش مما يعطى األنبياء

قال :إن األنبياء ﭺ يوحى إليهم بواسط  ،واألولياء يتلقفون من هللا با واسطه،

فيقال لهم :غلطتم ف
والتلق

الفضيل  ،فأداهم ذلك إلى أن فضلوا األولياء

ذلك؛ ألن األنبياء ﭺ هذا حالهم على الدوا  ،يعن  :اإللها والمناجاة

من هللا عز وجل با واسط  ،واألولياء وقتا دون وقت ،ولألنبياء ﭺ الرسال والنبوة

ووح بنزول جبريل ’ ،ولي

لألوليآء ذلك"(.)4

( )1حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)311 :
( )3صحيح مسلم ،ابب فضائل علي بن أيب طالب ،برقم (.)1785/4( ،)3454
( )9حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)311 :
( )4اللمع ،للطوسي( ،ص.)434 :
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ثالثًا :مسألة حدود الوالية.

يقول ابن عرب " :ولي

الطاع على غوامض العلو األلوهي من خصائص نبوة التشريع،

بل ساري ف عباد هللا :من رسول وول ومتبوع"(.)1
لكن الراجح تقييد قد ار

الول  ،وتقييد حدود الكرام  ،فا تصل إلى مستو المعجزة ،وتقييد

قول من أطلق قول( :إن كل معجزة وجد

لنب يجوز أَن تقع كرام ا لول ) ،فهناك معج از

متحد

بها ،فا يمكن أن يردها ول  ،كخلق ولد من غير أ  ،أو إخراج ناق من صخرة ،فإذن" :األولياء
لهم كراما

شبه إجاب الدعاء ،فأما جن

ما هو معجزة لألنبياء فا"(.)3

رابعًا :مسألة ختم النبوة والوالية.

وير أهل التصوف أن النبوة ختمت بمحمد " ،ففرض شهادة الرسول  أن تشهد أن
محمدا رسول هللا  ،خاتم األنبياء ل نب بعده ،وكتابه خاتم الكت
على كل كتا  ،ومصد لما سل

من الكت

ل كتا

بعده ،وهو مهيمن

قبله ،وأن شريعته ناسخ للشرائع ،قاضي عليها ،إل

ما أقره كتابه ووافقه ،وكتابه شاهد على الكت  ،وحاكم عليها ،وأنه هو الذ

بشر به عيسى

’"(.)9
قال ابن عرب " :فيكون عيسى ’ صاحبا وتابعا من هذا الوجه ،وهو ’ من هذا الوجه
خاتم األولياء ،فكان شرف النب  أن ختم األولياء ف أمته نب مكر  ،وهو :عيسى ’"(.)4
فيرون أن النبوة ختمت بمحمد ،لكن الولي لن تختم إل بعيسى ’.
خامسًا :مسألة أقسام األولياء :الغوث واألقطاب واألبدال:

وأما األقسا الت

ذكرها أهل التصوف لألولياء :الغوث واألقطا

واألبدال والنجباء ،...

فألهل السن فيها قولن ،فأما وجود مثل هذا النوع من البشر فهذا أمر ممكن ،إل أنه ل يحصر
( )1الفتوحات املكية ،ألبن عريب.)301/9( ،
( )3الرسالة القشريية ،للقشريي.)035/3( ،
( )9قوت القلوب يف معاملة احملبوب ،أليب طالب املكي.)198/3( ،
( )4الفتوحات املكية ،البن عريب.)180/9( ،
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بعدد محدد ،يقول ابن تيمي ف

الغوث الفرد الجامع :أنه رجل

بيان إن كان المقصود" :بالقط

يكون أفضل أهل زمانه ،فهذا ممكن ،لكن من الممكن أيضا أن يكون ف الزمان اثنان متساويان
ف الفضل ،وثاث وأربع  ،ول يجز بأن ل يكون ف كل زمان أفضل الناس إل واحدا ،وقد تكون
جماع بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه ،وتلك الوجوه إما متقارب وإما متساوي "(.)1
ويرون أن التسمي بالقط
ف

والغوث واألبدال أنها أمر مبتدع ،لم يذكر ف القرآن الكريم ،ول

السن المطهرة ،يقول ابن تيمي " :ولفظ الغوث والقط

ف

حق البشر لم ينطق به كتا

ول

ياث المستغيثين
سن  ،ول تكّلم به أحد من الصحاب والتابعين لهم بإحسان ف هذا المعنى ،بل ِغ ُ
على اإلطا هو :هللا تعالى ،كما قال

تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ}

[سورة

األنفال.)3(]١ :
وأضاف كذلك" :ثم إذا كان ف الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان ،فتسميته( :بالقط
الجامع) بدع ما أنزل هللا بها من سلطان ،ول تكلم بهذا أحد من سل

الغوث

األم وأئمتها"(.)9

إل أننا نجد:
ال
أوال :أن بعض هذه الصطاحا قد ورد ف أحاديث نبوي  ،منها قوله (( :ا ْأل َْب َد ُ
َّ
َي ُك ُ ن ِ َّ
ِِ
ن
ص ُر
ونو َ بالشا َِ ،و ُه ْم أ َْرَب ُعو َ َر ُج ااُ ،كل َما َما َ َر ُجل أ َْب َد َل هللاُ َم َك َان ُه َر ُج ااُ ،ي ْسَقى به ُم اْل َغ ْي ُثَ ،وُي ْنتَ َ
ِب ِهم عَلى ْاأل ِ
َه ِل َّ
الشا ِ ِب ِه ِم اْل َع َذا ُ ))(.)4
ف َع ْن أ ْ
ْ
ص َر ُ
ْ َ
َع َداءَ ،وُي ْ
وقول عل بن أب

طال

ال))(.)0
الَ ،فِإ َّن ِب َها ْاأل َْب َد َ
ْاأل َْب َد َ

َهل َّ
الَ ،فِإ َّن ِب َها
الشا ِ َج ًّما َغ ِف اا
يرَ ،فِإ َّن ِب َها ْاأل َْب َد َ
َ (( :¢ل تَ ُس َّ أ ْ َ

( )1زايرة القبور واالستنجاد ابملقبور ،البن تيمية( ،ص.)89 :
( )3جامع املسائل ،البن تيمية( ،ص.)88 :
( )9زايرة القبور واالستنجاد ابملقبور ،البن تيمية( ،ص.)89 :
( )4مسند أمحد ،عن علي بن أيب طالب ،برقم ( ،)391/3( ،)730وقال شعيب األرنؤوط :حديث ضعيف.
ٍ
شىت من أهل ِ
الشام ،برقم (.)350/3( ،)1836
( )0فضائل الصحابة ،ألمحد بن حنبل ،ابب :فَضائل قوم َ
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ثانيا :الختاف ف المصطلحا

والتسميا

ل يغير شيئا من حقيق وجود أولياء هلل تعالى،

ّللاِ َألََب َّرهُ))( ،)1وقوله :
ّللاِ َم ْن َل ْو أَ ْق َس َم َعَلى َّ
لهم عند هللا شأن عظيم ،قال ِ(( :إ َّن ِم ْن ِعَب ِاد َّ
امر( )3مع أ ِ
ِ
ِ
((يأِْت عَلي ُكم أُوي بن ع ِ
ان ِب ِه َب َرصَ ،فَب ََأر
َه ِل اْلَي َم ِن ،م ْن ُم َراد ،ثُ َّم م ْن َق َرنَ ،ك َ
َم َداد أ ْ
َ ْ ْ َْ ُ ُْ َ
َ
ََ ْ
ِم ْنه ِإ َّل مو ِ
ض َع ِد ْرَهمَ ،ل ُه َوالِ َدة ُه َو ِب َها َبرَ ،ل ْو أَ ْق َس َم َعَلى هللاِ َألََب َّرُه .)9())...
ُ
َْ
أما القول بأن لهم القد ار

ف تقدير األر از  ،وغير ذلك ،فهذا يحصل بأمر هللا تعالى ،كما

جاء ف القرآن الكريم على لسان عيسى ابن مريم ’ ،قال تعالى{ :ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ}

[سورة آل عمران ،]4١ :فهذا

سببا ولي
يقدر على أيديهم بدعوة مستجاب بإذن هللا تعالى ،فيكون الول
ا

مسببا.
ا

الفرع اخلامس :أثر املعرفة اليقينية بالرسل عليهم السالم:
ومن خال ما تم ذكره ،نستطيع أن نستخلص آثار المعرف اليقيني بالرسل على العقيدة
اإلسامي  ،فمنها:
أول :توحيد هللا تعالى ،وإدراك أن خطابه للبشري جاء عن طريق الرسل ﭺ ،والكت

الت

ُب ِعثوا بها.
ثانيا :الطاع  ،وقبول كل ما جاء به محمد ؛ ألن طاعته من طاع هللا تعالى.
ِ ِِ
ضى َرحنبَهُ َوِمرنـ ُه رم
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا ه
اَّللَ َعلَري ِه ،فَ ِمرنـ ُه رم َم رن قَ َ
اَّلل تعاىل{ :م َن املُ رؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
( )1صحيح البخاري ،ابب قول ّ
ال َ
َم رن يَـرنـتَ ِظ ُر َوَما بَ هدلُوا تَـرب ِد ًيال} [فاطر ،]39 :برقم (.)13/4( ،)3756
الزاهد ،سيد التابعني يف زمانه ،أبو عمرو ،أحد
( )3هو :أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرين املرادي اليماين ،القدوة َ
النساك العباد املقدمني ،من سادات التابعني ،أصله من اليمن ،يسكن القفار والرمال ،وأدرك حياة النيب  ومل يره ،وفد
على عُ َمر بن اخلطاب ،مث سكن الكوفة ،تويف سنة98( :هـ) .انظر :الطبقات الكربى ،البن سعد ،)354/6( ،وسري
أعالم النبالء ،لشمس الدين الذهيب.)13/4( ،

( )9صحيح مسلم ،ابب من فضائل أويرس القرين رضي هللا عنه ،برقم (.)1363/4( ،)3043
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ثالثا :استشعار محبته  ،وترجمتها سلوكا واتباعا.
رابعا :القتداء به  ف جميع األحوال.
خامسا :تفضيله  على النف
سادسا :نصرته والذ

والمال والولد.

عنه ف حياته وبعد وفاته.

سابعا :إنزاله  مكانته با تقصير.
ثامنا :رفض كل شرع جاء بعد محمد  ،فهو خاتم األنبياء والمرسلين.

وأما ما أثاره التفرد الصوفي من آثار على العقيدة اإلسالمية ،فنجد أن منها:
ل :العناي بقبور وقبا
أو ا

األولياء والصالحين.

ثانيا :اعتقاد عام الناس أن األولياء لهم قد ار

خارق يمكنهم إظهارها متى ما أرادوا ،واعتقاد

النفع والضر أنه بيد الول .
رابعا :انتشار الفهم الخاطئ لحقيق الولي .
خامسا :الخاف بين الفقهاء ف أمر الستغاث  ،وانتشار الفتاو القائل بالجواز أو العد .
سادسا :تعميم الحكم على جميع الصوفي بأنهم قبوريين ،وهذا ل يجوز ،فقد يكون ذلك مسلك
طريق أو مدرس  ،ولي

مسلك جميع الطر .

سابعا :ظهور المشعوذين والدجالين المدعين للولي  ،وأنهم أصحا
ثامنا :انتشار الخرافا

بين عام الناس عن قد ار
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األولياء.

كراما .

ويمكننا ذكر خاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف

المعرف اليقيني بالرسل –عليهم

السا – ف الجدول اآلت :
جدول  :22خاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف المعرف اليقيني بالرسل –عليهم السا –.

الوالية

المعجزة

الرسول

النبي

الرس عليهم السالم عند أه السنة
هو كل من أوحى هللا تعالى إليه بشرع
ولم يؤمر بتبليغه.
هو كل من أوحى هللا تعالى إليه وأ ِ
ُمر
بتبليغه ونزل عليه كتا

سماو .

خاص باألنبياء والرسل مقرونه بدعوة
النبوة والتحد .

الولي ل تكون إل لعباد هللا الصالحين
المواظبين على طاعاتهم المخلصين

الرس عليهم السالم عند أه السنة
يتفق أهل التصوف معهم ف ذلك.
يتفق أهل التصوف معهم على هذا.
يتفق أهل التصوف معهم ف ذلك.
يتفق أهل التصوف مع أهل السن ف
الولي .

ف عباداتهم.

طبقات األوليا

الغوث

القط

الطبق األولى :سابقون مقربون.

األوتاد

اليمين.

األبدال

الطبق الثاني  :أصحا

النجباء

الكرامة

النقباء

خاص باألولياء غير مقرونه بنبوة ول
بتحد .
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يتفق أهل التصوف معهم ف ذلك.

كما يمكننا تلخيص اآلثار اإليجابي واآلثار السلبي على المعرف اليقيني بالرسل –عليهم
السا – من خال الجدول اآلت :
جدول  :23خاص اآلثار اإليجابي واآلثار السلبي على المعرف اليقيني بالرسل –عليهم السا –.
اآلثار السلبية

اآلثار اإليجابية

 اإليمان بجميع األنبياء والرسل الذين  المبالغ ك ك ك ف ك ك ك العناي ك ك ك بقبك ك ككور األنبيك ك ككاء
ورد ذكرهم والذين لم يرد ذكرهم ف
القرآن الكريم والسن

والص ككالحين إلك كى ح ككد الوصك كول إل ككى أن

تك ك ككون معابك ك ككد ،واعتقكك ككاد النفك ك ككع والضك ك ككر

المطهرة ،قال

منهك ككا ،وإن ك كزال خصك ككائص الربوبي ك ك مك ككن

تعالى{ :ﱞ ﱟ ﱠ
ﱡ

ﱣ

ﱢ

ﱤ

نفع وضر وعطكاء ومنكع علكى أصكحابها

ﱥ

ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ} [سورة النساء.]164:

عند عوا المسلمين.
 الفه ككم الخ ككاطئ لمعن ككى العنايك ك ب ككالقبور،

فكا إفكراط بجعلهكا قبلك ودور عبككادة ،ول

 أخذ العبرة والعظ من قصص األنبياء
–عليهم السا –.
 بقبول كل ما جاء به،

 طاع النب

تفريط بجعلها مكبا للنفايا

 الخك ك ككاف ب ك ك ككين الفقه ك ك ككاء والعلم ك ك ككاء فك ك ك ك

الحتف ككال بالمول ككد النب ككو  ،وم ككا يحص ككل

واستشعار التعبدي بتنفيذه ،واألخذ به.

 الهتما

بسيرة النب

وتأليف الكت

هذا الجان .
 العناي

والمجلدا

في ك ككه ،ه ك ككل ه ك ككو س ك ككن حس ك ككن أ بدعك ك ك

 ،وشمائله،
الت

تخد

ومزابل.

محدث ؟

 انتحكك ك ك ككال عكك ك ك ككدد كبيكك ك ك ككر مكك ك ك ككن السك ك ك ك ككحرة
والمشك ككعوذين شخص ك ككي ال ك ككول الص ك ككالح

بقبور األنبياء والصالحين

والتق العابد ،وإظهكار أسكحارهم وألعكا

والتذكير بسيرتهم.

الخف ك ك باسك ككم الك ارم ك ك  ،واسك ككتغال ع ك كوا

الناس.

 العتداء علكى العبكاد والصكالحين بالقتكل
أو الحككب

أو التح كريض علككيهم بككدعو

أنهم مشعوذين ودجالين.
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املبحث الرابع:
املعرفة اليقينية باليوم اآلخر ،وأثرها:
وفيه مطلبان:

 المطلب األول :المعرفة اليقينية باليوما ر وأثرها عند أهل السنة.
 المطلب الثاني :المعرفة اليقينية باليوما ر وأثرها عند أهل التصوف.
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الـمطـلب األول :الـمـعـرفة اليقينية بالـيوم اآلخر وأثـرها عند
أهـل السنة.
اليو اآلخر هو :آخر يو يأت بعد الدنيا ،واإليمان به ركن من أركان اإليمان ،واليو اآلخر
جعله هللا يوما ليحاس

فيه العباد على أعمالهم ،وجعل له عاما

اليو مراحل وأحوال كثيره ،وقد تعدد

تدل على قر وقوعه ،ولهذا

أسماء( )1هذا اليو لتعدد أحداثه ،وتغير أحوال الناس فيه

من حال إلى حال ،قال تعالى{ :ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ}

[سورة

اإلسراء ،]١7 :وقال تعالى{ :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ} [سورة الحجر،]٧5 :
وقال تعالى{ :ﱤ * ﱦ ﱧ * ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ * ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ * ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ} [سورة القارع .]5-1 :
وقد جاء ف القرآن الكريم وص

لمشاهد يو القيام  ،بل وجعلها مصورة محسوس  ،فيعيش

مقشعر جلده من هولها ،وكان سب
ا
المسلم هذه األحوال متأث اار بها،

هذا العتناء بأحوال اليو

اآلخر وأحداثه الغيبي :
أوال :إلتما المعرف به ،فتكون علم يقين.
ثانيا :لتجعل العباد يستعدون لهذا اليو  ،ويعملون له.
أهم مراح اليوم اآلخر:
لليو اآلخر مراحل ،فأول مراحله ه  :المو  ،ثم "البعث والنشور ،ثم المحشر ،ثم القيا
لر

ِ
طاير الصح  ،وأَخذها باليمين ،وأَخذها بالشمال ،ثم السؤال
العالمين ،ثم العرض ،ثم ت َ

والحسا  ،ثم الميزان"(.)3
( )1لقد مسى هللا تعاىل يف كتابه القيامة بثالثني امسا؛ لعظمة شأهنا ،انظر :معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،ويُس همى:
(إعجاز القرآن ومعرتك األقران) ،املؤلف :جالل الدين السيوطي (املتوىف311 :هـ).)135/9( ،

( )3لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثر ية لشرح الدرة املضية ،...للسفاريين.)174/3( ،
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ولقد جاء ذكر هذه األحوال ف الكتا

الحكيم والسن المطهرة؛ لذلك سنفصل فيها بش ء من

الختصار ف اآلت :
أوال :الموت.
جاء ف تعريف العلماء للمو أنه" :مفارق الروح للبدن"(.)1
وقيل" :مو

النفوس هو :مفارقتها ألجسادها ،وخروجها منها ،فإن أُريد بموتها هذا القدر،

فه  :ذائق المو  ،وإن أُريد أنها تعد وتضمحل وتصير عدما محضا ،فه  :ل تمو

ِبهذا

العتبار؛ بل ه ِ
باقي بعد خلقها ف نعيم ،أو ف عذا "(.)3
قال

تعالى{ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ}

[سورة  ،]1١ :وقال

تعالى{ :ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ} [سورة
الزمر ،]42 :وقال تعالى{ :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ}
[سورة آل عمران ،]1٧5 :وقال تعالى{ :ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ
ﳕ} [سورة السجدة.]11 :
وقد جاء ف معنى هذه اآلي { :ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ

ﳕ}

[سورة السجدة ،]11 :أ " :وكل بكم ،فِإذا قبض نفسا مؤمن دفعها إلى مائك الرحم ،

وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى مائك العذا  ،وهو قوله{ :ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ} [سورة األنعا  ]61 :بل ي ْقبضونها من ملك المو  ،ثم يصعدون بها إلى هللا ،وذلك قوله:

( )1الروح يف الكالم على أرواح األموات واإلحياء ابلدالئل من الكتاب والسنة ،البن قيم اجلوزية(ص.)84
( )3املصدر السابق( ،ص.)94
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{ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ} [سورة األنعا .)1("]62 :
وقد قال النب (( :أَ ْكِثروا ِذ ْكر ه ِاذ ِ َّ
الل َّذا ِ ))(.)3
َ َ
ُ
ثانيا :القبر وعذابه وسؤال منكر ونكير.
الصالح ِالستعاذة من عذا

لقد اشتهر عن رسول هللا  ،وعن السَل

القبر ،قال 

((ا ْستَ ِعي ُذوا ِباهللِ ِم ْن َع َذا ِ اْلَق ْب ِر َم َّرتَْي ِن ،أ َْو ثَ َاثاا))( ،)9وجاء ف تفسير قوله تعالى{ :ﲂ ﲃ
ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ*ﲎﲏﲐﲑﲒﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
"جعلت أرواحهم ف

ﲛ}

[سورة غافر ،]46 – 45 :أ :

كل يو مرتين{ :ﲑ
أجواف طير سود ،فه  :تعرض على النار ّ

ﲒ} إلى أن تقو الساع "(.)4
ومن األدل كذلك على عذا

القبر ،أو نعيمه ،قوله تعالى{ :ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ} [سورة آل عمران" ،]16١ :فهذا النص صريح ف
أن أولئك المقتولين أحياء ،والح

يدل على أن هذا الجسد ميت"(.)0

ِ
ض ِم ْن ِرَي ِ
اض اْل َجَّن ِ أَ ْو ُحْف َرة ِم ْن ُحَف ِر َّ
الن ِار))(.)6
وكذلك قوله (( :اْلَق ْب ُر َرْو َ

( )1أصول السنة ،البن أيب َزَمنِني املالكي( ،ص.)147 :
( )3سنن الرتمذي ،ابب ما جاء يف ذك ِر املوت ،برقم ( ،)009/4( ،)3958ومسند أمحد ،عن أيب هريرة ،برقم
( ،)951/19( ،)8330ضعفه األلباين ،انظر :ضعيف اجلامع الصغري وزايدته ،لأللباين( ،ص.)108 :
( )9سنن أيب داود ،ابب يف املسألة يف القرب وعذاب القرب ،برقم ( ،)191/8( ،)4809ومسند أمحد ،عن الرباء بن
عازب ،برقم(.)433/95( ،)17094
( )4جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،للطربي.)930/31( ،
( )0مفاتيح الغيب ،للرازي.)930/31( ،
( )6سنن الرتمذي ،برقم( ،)645/4( ،)3465وقال ابو عيسى :هذا حديث غ ِريب ال نع ِرفه َإال من هذا الوجه ،وقال
األلباين حديث ضعيف جداً ،انظر :ضعيف سنن الرتمذي ،لأللباين( ،ص.)375 :
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ِ
امتُ ُه))(.)1
ام ْت قَي َ
وكذلك قوله َ (( :م ْن َما َ َفَق ْد َق َ
وكذلك قول َّ
انَ ،وما ُي َع َّذَب ِ
النِب  ،حين مر بقبرين(( :إنهما ُي َع َّذَب ِ
ان ِف َكِبير))(.)3
َ

وأما سؤال منكر ونكير ،فهو حق وواقع"َ ،وأَن َه ِذه ْاألم تفتن ِف
اإليمان و ِْ
ِ
اإل ْس َا َ ،ومن ربهَ ،ومن نبيه ،ويأتيه ُمنكر َوَن ِكير"(.)9
ْ َ َ

قبورها ،وتسأل َعن

و ُمنكر َوَن ِكير هما" :ملكان يرسلهما هللا تَ َعاَلى ،يسألن اْل َمِّيت َعن هللا تَ َعاَلىَ ،و َعن َرُسول هللا
الس َا –"(.)4
الص َاة َو َّ
– َعَل ْي ِه َّ
ودليل ذلك قوله تعالى{ :ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ} [سورة إبراهيم.]27:
وخاص قول أهل السن ف عذا

القبر" :أن الميت ِإذا ما

يكون ف نعيم أو عذا  ،وأن

ذلك يحصل لروحه وبدنه ،وأن الروح تبقى بعد مفارق البدن منعم أو معذب  ،وأنها تتصل بالبدن
أحيانا ،ويحصل له معها النعيم أو العذا  ،ثم إذا كان يو القيام الكبر أُعيد

األَرواح إلى

األجساد ،وقاموا من قبورهم لر العالمين ،ومعاد األبدان"(.)0
ثالثا :البع .
جاء ف تعريف معنى البعث أنه" :إثارة الش ء من َمحله ،ومنه قيل :بعث فان راحلته :إذا

أَثارها من مبرِكها لِلسير"(.)6

( )1حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أليب نعيم االصبهاين ،عن زايد النمري مسندا ألنس بن مالك ،)368/6( ،وضعفه
األلباين ،انظر :سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثر ها السيئ يف األمة ،لأللباين.)953/9( ،
( )3صحيح البخاري ،ابب :من الكبائر أَن ال يسترت من بوله ،برقم ( ،)01/1( ،)316واللفظ له ،وصحيح مسلم،
الدليل على جناسة الر ِ
ابب ِ
بول ووجوب االستِرباء منه ،برقم (.)345/1( ،)333
( )9أصول السنة ،ألمحد بن حنبل( ،ص.)91:
( )4عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،لبدر الدين العيين.)37/3( ،
( )0الروح يف الكالم على أرواح األموات واإلحياء ابلدالئل من الكتاب والسنة ،البن القيم( ،ص.)03 :
( )6جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،للطربي.)631/1( ،
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وقيل" :البعث :اإلحياء من هللا تعالى للموتى ،وبعث الموتى نشرهم ليو البعث ،فالحشر
ال هللا تعالى {ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ * ﲑ
والبعث حق ،والتصديق بهما واج َ ،ق َ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ}

[سورة ي  ،]7١ – 7٧ :وقال تعالى:

{ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ} [سورة لقمان.]2٧ :
وخاص ما ذه إليه أهل السن ف أمر البعث قولهم" :نؤمن بأن هللا تعالى ُيحِيينا بعد
المو  ،ويعيدنا بأرواحنا وأجسادنا ،فيبعثنا من ِ
قبورنا ،ومن حيث كنا ،إلى الموق األعظ ِم،
للمحاسب على األَعمال ،والجزاء عليها؛ إذ ذاك جائز ف قدرته ،وواج

ف عدله وحكمته"( ،)1قال

تعالى{ :ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ}

[سورة الجاثي  ،]26 :وقال تعالى{ :ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ}

[سورة األنبياء ،]1٠4 :وقال تعالى:

{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓ ﱔ}

[سورة القصص ،]٧5 :وقال تعالى{ :ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵ} [سورة طه.]55 :
رابعا :الميزان.
والميزان" :له كفتان ،ولسان ،فيوزن فيها أعمال العباد من الحسنا

والسيئا  ،كما يشاء هللا

أن توزن"( ،)3قال تعالى{ :ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ * ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ} [سورة المؤمنون.]1٠3 – 1٠2 :
وتنشر الدواوين ،وه  :صحائ
ظهره ،ويحاس

األعمال ،فآخذ كتابه بيمينه ،وآخذ كتابه بشماله ،ومن وراء

هللا الخلق ،ويخلو بعبده المؤمن ،فيقرره بذنوبه ،قال هللا تَ َعاَلى{ :ﱚ ﱛ

( )1العقائد اإلسالمية من اآلايت القرآنية واألَحاديث النّبوية ،البن ابديس( ،ص.)135 :
( )3قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ،للقنوجي( ،ص.)136 :
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ﱜ ﱝ ﱞ}

[سورة األنبياءَ ،]47 :وقال تعالى{ :ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ * ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳐ}

[سورة

المؤمنون.]1٠3 – 1٠2 :
ِ
الصراط.
خامساّ :
طريق المستسهل"(.)1
الصراط" :ال ّ
الس ْيف  ،قال هللا تعالى:
وقيل :هو :جسر َم ْم ُدود على متن َج َهَّنم ،أر من الشعرةَ ،وأحد من َّ
{ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ} [سورة مريم ،]71:وقال تبارك وتعالى:
{ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ * ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ *
وهذا ممكن فيج
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ} [لصافا َ ،]24 – 23 :

التصديق به.

سادسا :الجنة والنار.
ِ
الدار اآلخرة ،من الجتنان ،وهو :الستر ،لتكاث
أما الجن فه " :دار النعيم ف
وتظليلها بالتفاف أغصانها"()3؛ وألن الجن من الغي

ِ
أشجارها،

الذ نؤمن به ،ول نعلم عنها شيئا ،كما قال

تعالى{ :ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ}
 ،]17فقد وصفها هللا تعالى ف كتابه الكريم على وجه التقري

[سورة السجدة:

والتمثيل ،قال تعالى{ :ﱂ ﱃ

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ} [سورة الرعد ،]35 :ولقد جاء ف تفسير هذه اآلي أن هللا تعالى وص
الجن بثاث صفا " :أَولها :تجر من تحتها األَنهار ،وثانيها :أَن أكلها دائم ،والمعنى :أَن جنا

( )1املفردات يف غريب القران ،لالصفهاين.)458( ،
( )3النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري.)958/1( ،
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ِ
منقطع  ،وثَالثها :أَن
اآلخرة فثمارها دائم غير

ِ
ومنافعها ،أَما جنا
الدنيا ل يدو ورقها وثمرها
ظلها دائم أَيضا ،والمراد :أَنه لي

هناك حر ول برد ول شم

ول قمر ول ظلم "( ،)1وقال تعالى:

{ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ} [سورة محمد.]15 :
وأما نار جهنم فه دار أعدها هللا تعالى لمن كفر به من عباده ،ولمن عصاه ،وجهنم" :لفظ
أعجمي  ،وهو :اسم لنار اآلخرة ،وقيل :ه  :عربي  ،وسميت بها لبعد قعرها"(.)3
وقد وصفها هللا تعالى ف

كتابه الكريم ،ووص

عذابها ،وطعا وش ار

ولباس أهلها :قال

تعالى{ :ﱜ ﱝ ﱞ * ﱠ ﱡ * ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ * ﱨ

ﱩ}

[سورة الدخان ،]46-43 :وقال تعالى{ :ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ} [سورة إبراهيم ،]5٠ :وقال تعالى{ :ﳋ ﳌ * ﳎ ﳏ ﳐ * ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ
ﳖﳗﳘ*ﳚﳛﳜﳝﳞﳟ*ﳡﳢﳣﳤﳥ*ﳧﳨ
ﳩ ﳪ ﳫ * ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ * ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ} [سورة الحاق  ،]37-3٠:وقال
تعالى{ :ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ} [سورة المؤمنون.]1٠4 :
وخاص معتقد أهل السن ف الجن والنار :أنهما "مخلوقتان ،ل تفنيان أبدا ،ول يفنى عقا
هللا تعالى ،وثوابه سرمدا"(.)9

( )1مفاتيح الغيب ،للرازي.)46/13( ،
( )3املصدر السابق.)939/1( ،
( )9الفقه األكرب ،أليب حنيفة( ،ص.)69 :
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سابعا :الشفاعة.
لفظ الشفاع مشتق منَ " :شَف َع
ال ّذنو والجرائم بينهم ،واْل ُم َشِّف ُعَّ :ال ِذ

وش ِفيع ،وه  :السؤال ف التجاوز عن
اع اَ ،ف ُه َو َش ِافع َ
َي ْشَف ُع َشَف َ
َيْقبل َّ
الشفاع َ ،واْل ُم َشَّف ُع الذ تُْقَبل شفاعته"(.)1

وقيل الشفاع " :ه  :السؤال ف التجاوز عن الذنو من الذ وقع الجناي ف حقه"(.)3
والشفاع علمنا بها علم يقين ،يج
عن الغير ،ولَقد َورد ف

مواضع كثيرة ف

اإليمان بها ،والمقصود بها :سؤال الخير ،وترك الضرر
القرآن الكريم ذكر َّ
الشفاع  ،منها :قوله تعالى{ :ﲵ

ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ} [سورة النساء ،]٧5 :وقال تعالى{ :ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ}

[سورة طه ،]1٠١ :وقال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ}
[سورة سبأ ،]23 :وقال تعالى{ :ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏ ﲐ} [سورة الزمر{ ،]44 :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ} [سورة الزخرف ،]٧6 :وقال تعالى{ :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚ ﲛ ﲜ}

[سورة مريم ،]٧7 :وقد جاء ف تفسير العهد أنه" :شهادة أن ل إله إل هللا،

القوة ،ول يرجو إل هللا"(.)9
ويتب أر إلى هللا من الحول و ّ
وأهل السن يثبتون الشفاع بأنواعها ،ومن هذه األنواع:
أوال :شفاعة النبي  الشفاعة العظمى:
يقول ابن تيمي  :إن للنب

 ثاث شفاعا  ،وه " :الشفاع ُ األُولى ،فيشفع ف

( )1النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري.)470/3( ،
( )3كتاب التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)138 :
( )9جامع البيان ،للطربي.)300/17( ،
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أَهل

بع َد أَن يتراجع األَنبياء -آد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم-
الموق  ،حتى ُيقضى بينهم ْ
الشفاع َ حتى ِ
تنته إليه"(.)1
ثانيا :شفاعة النبي  لدخول الجنة:
يقول ابن تيمي " :وأَما الشفاع ُ الثَّاني  :فيشفع ف

أَهل الجن أَن يدخلوا الجن َ ،وهاتان

اصتان له"(.)3
الشَفاعتان َخ َّ
ّ
ثالثا :الشفاعة لمن استحق النار:
يقول ابن تيمي " :وأَما الشفاع ُ الثَّالثَ ُ :فيشفع فيمن استحق النار ،وهذه الشفاع ُ له ولسائر
النار أَن ل يدخلها ،ويشفع فيمن دخلها أَن يخرج
النبيين والصديقين وغيرهم ،يشفع فيمن استحق ّ
النار أَقواما بغير شفاع  ،بل بفضل رحمته"(.)9
ّللا تعالى من ّ
منها ،ويخرج ّ
رابعا :الشفاعة أله الكبائر من أمة النبي :
ويقول أهل السن  :إن نبينا  يشفع ألهل الكبائر من أمته ،فيشفع" :فيمن دخل النار من
أمته من أهل الكبائر ،فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما ،فيدخلون الجن
بشفاعته"(.)4
ويرون أن "لسائر األنبياء والمؤمنين والمائك شفاعا  ،قال تعالى{ :ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ}

[سورة األنبياء:

 ،]2٧ول تنفع الكافر شفاع الشافعين"(.)0

( )1العقيدة الواسطية :اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام الساعة أهل السنة واجلماعة ،البن تيمية( ،ص.)155 :
( )3املصدر السابق( ،ص.)155 :
( )9املصدر نفسه( ،ص.)155 :
( )4ملعة االعتقاد ،البن قدامة املقدسي( ،ص.)99 :
( )0املصدر السابق( ،ص.)99 :
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خامسا :شفاعته  في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم ،في ْشفع ِ
فيهم ليدخلوا
الجنة(.)1
سادسا :شفاعته  في أقوام آخرين قد أُمر بهم إلى النار أن ال يدخلونها(.)2
سابعا :شفاعته  في رفع درجات من يدخ الجنة فيها(.)3
ثامنا :الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب(.)4
تاسعا :الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه ،كشفاعته ِ في ع ِّم ِه(.)5
ثامنا :رؤية هللا تعالى:
وير أهل السن أن رتي هللا تعالى حق ف اآلخرة ألهل الجن فقط" ،فهم حينئذ إلى ربهم
ينظرون ،ل يمارون ف

النظر ِإليه ،ول يشكون ،فوجوههم بكرامته ناضرة ،وأعينهم بفضله إليه

()6
ِ
ظ ِر ِإَلى و ْج ِه َك ،و َّ
َسأَلُ َك َل َّذ َة َّ
الن َ
الش ْو َ
َ
َ
ناظرة ،ف نعيم َدائم مقيم"  ،مستدلين بدعاء النب َ ((  :وأ ْ
ض َّرة ،وَل ِف ْتَن م ِ
ِإَلى لَِق ِائكِ ،ف َغي ِر ض َّراء م ِ
ضَّل ))(.)8
َ
َ
ُ
ْ َ َ ُ
تاسعا الحوض:
ويكون بعد اْلَب ْع ِث َو ُّ
الن ُش ِ
الص ُح ِ  ،وهو ثابت بالوح السماو واإلجماع.
َخ ِذ ُّ
ور َوأ ْ
ال تَ َعاَلى{ :ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ} [سورة الكوثر ،]1:وجاء ف بيان معنى الكوثر
ق َ

( )1شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز.)377/1( ،
( )3املصدر السابق.)377/1( ،
( )9املصدر نفسه.)377/1( ،
( )4شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز.)373/1( ،
( )0املصدر السابق.)373/1( ،
( )6شرح السنة معتقد إمساعيل بن حيَي املزين ،للمزين( ،ص.)73 :
( )8سنن ال نسائي ،ابب الدعاء بعد الذكر ،نوع آخر ،برقم( .)04/9( ،)1950صححه األلباين انظر :صحيح اجلامع
الصغري وزايداته ،لأللباين.)383/1( ،
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أنه" :اسم النهر الذ أُعطيه رسول هللا ف الجن  ،وصفه هللا بالكثرةِ ،
ظم قدره"(.)1
لع َ
وقال النب

ِ(( :إِّن

ظر ِإَلي ِه ِمن مَق ِ
ام
َأل َْن ُ ُ ْ ْ َ
وها))(.)9
تََنا َف ُس َ

َه َذا،

يك ْم َف َرط(َ ،)3وأََنا
َب ْي َن أ َْي ِد ُ
ِ
َخ َشى َعَل ْي ُك ْم
َوإِّن َل ْس ُت أ ْ

ِ
ِ
ضَ ،وِإِّن
الح ْو ُ
َعَل ْي ُك ْم َشهيدَ ،وإِ َّن َم ْوع َد ُك ُم َ
ِ
َن
َن تُ ْش ِرُكواَ ،وَل ِكّن أ ْ
َخ َشى َعَل ْي ُك ُم ال ُّد ْنَيا أ ْ
أْ

ِ
َّ
وقال النب  لألنصارَ (( :ف ِ
الحو ِ
ض))(.)4
اصب ُروا َحتى َتْلَق ْون َعَلى َ ْ
ْ
ط ُك ْم
وقال الرسول ِ(( :إِّن َف َر ُ
َع ِرُف ُه ْم َوَي ْع ِرُفوِن  ،ثُ َّم
َلَي ِرَد َّن َعَل َّ أَ ْق َوا أ ْ

الحو ِ
ظ َم ْأ أََب ادا،
ضَ ،م ْن َم َّر َعَل َّ َش ِر َ َ ،و َم ْن َش ِر َ َل ْم َي ْ
َعَلى َ ْ
ال َب ْيِن َوَب ْيَن ُه ْم))(.)0
ُي َح ُ

ِ َّ
"وِف عرص ِ اْل ِقيام ِ « :اْلحوض اْلمور ُ ِ
َحَلى ِم َن
اتهُ :أ َ
َش ُّد َبَي ا
ود ل ُم َح َّمد َ ،»م ُ
اضا م َن اللَب ِنَ ،وأ ْ
َْ ُ َْ ُ
َ
ََ
ََ َ
ِ ِ
السم ِ
ظ َم ْأ َب ْع َد َها
ض ُهَ :ش ْهرَ ،م ْن َش ِر َ ِم ْن ُه َش ْرَب ا َل ْم َي ْ
اءُ ،
طوُل ُهَ :ش ْهرَ ،و َع ْر ُ
اْل َع َسل ،آنَيتُ ُهَ :ع َد َد ُن ُجو ِ َّ َ

أََب ادا(.)6

( )1جامع البيان يف أتويل القرآن ،للطربي.)643 /34( ،
( )3فرط :الفرط والفارط :املتق ِّدم ىف طلب املاء ،يقول :أان أتقدهمكم إليه؛ لرياتد هلم املاء ،ومن هذا قوهلم ىف الدعاء ىف
صه ِ
ه
أجرا متق ِّدما .انظر :غريب احلديث ،أليب عبيد القاسم بن سالم
صالة على ال ه
ال ه
ىب [امليّت] :الله هم اجعله لنا فرطًا ،أيً :
اهلروي.)183 /1( ،
( )9صحيح البخاري ،ابب :غزوة أحد ،برقم (.)34 /0( ،)4543
( )4صحيح البخاري ،ابب :غزوة الطائف ،برقم (.)108 /0( ،)4995
( )0صحيح البخاري ،ابب :يف احلوض ،برقم (.)135/7( ،)6079
( )6العقيدة الواسطية :اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام الساعة أهل السنة واجلماعة ،البن تيمية( ،ص.)33:
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الـمطلب الثاني :الـمعرفة اليقينية باليوم اآلخر ،وأثـرها عند
أهـل التصوف
اليو اآلخر هو الركن الخام
وأحواله ،ه  :تلك الت

ذكر ف

من أركان العقيدة ،واإليمان به واج  ،وأحداث اليو اآلخر،
القرآن الكريم ،وتلك السمعيا

الت

ذكرها لنا النب

 ،وهذه

األحداث واألحوال التصديق بها واج ؛ إذ إنها ه أصول توحيد المتابع .

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن جين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

إمي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

ن ن ن ن ن من ن ن ن ن ن ن ن ن ن

ن ن ن ن ن من ن ن ن ن ع ن ن ن ن ن

()1

الفرع األول :أصول اإلميان باليوم اآلخر.
أوال :الحشر:
الحشر هو" :جمع الخلق للعرض على هللا ،والحسا

بين يديه ،وهو :عا ف سائر الخلق

من خاص وعا  ،فيحشر جميع المتقين من رسل ،وأنبياء ،وأولياء ،ومؤمنين ،إلى حضرة السم
الرحمن ،قال تعالى{ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ} [سورة مريم.)3("]٧5 :
يقول الغزال

ف

الحشر والنشر" :وقد ورد بهما الشرع ،وهو حق ،والتصديق بهما واج ؛

ألنه ف العقل ممكن ،ومعناه :اإلعادة بعد اإلفناء ،وذلك مقدور هلل تعالى ،كابتداء اإلنشاء ،قال هللا

–تبارك وتعالى–{ :ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ}

[سورة

ي  ،]7٧ :فاستدل بالبتداء على اإلعادة ،وقال هللا –عز وجل–{ :ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ

ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ}

[سورة لقمان ،]2٧ :واإلعادة ابتداء ثان ،فهو ممكن،

كاإلبتداء األول(.)9

( )1جالء األفهام شرح عقيدة العوام ،حممد بن علوي( ،ص.)8 :
( )3اليواقيت واجلواهر ،للشعراين( ،ص.)073 :
( )9قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)313 :
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ثانياُ :سؤال ُمنكر ون ِكير:
وير أهل التصوف أن سؤال منكر ونكير "ممكن؛ إذ لي

يستدع َإل إعادة الحياة إلى جزء

من األَجزاء اّلذ به فهم الخطا  ،وذلك ممكن ف نفسه ،ول يدفع َذلك ما يشاهد من سكون أَجزاء
الميت ،وعد سماعنا للسؤال َله ،فإن النائم ساكن بظاهره ،ويدرك بباطنه من اآلل واللذا
يح

ما

بتأثيره عند التنبيه(.)1
ثالثا :عذاب القبر:
ويتفقون كذلك بأن عذا

القبر واقع ،وقد ورد الشرع به ،قال تعالى{ :ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ} [سورة غافر،]46 :
القبر" ،وقد اشتهر عن رسول هللا  ،والسل

تدل على عذا
يقول القشير " :اآلي
ّ
ِالستعاذة من عذا القبر ،فقد ورد عنه  أنه كان يقول(( :ا َّلل ُه َّم ِإِّن
والهرِ( ،)3و ()9
الم ْغ َرِ (َ ،)4و ِم ْن ِف ْتَن ِ الَق ْب ِرَ ،و َع َذا ِ الَق ْب ِر))(.)0
َ ََ
الم ْأثَ ِم َو َ
َ َ

الصالح

الك َس ِل
َعو ُذ ِب َك ِم َن َ
أُ

رابعا :الميزان:
وكذلك يرون أن الميزان حق ،بدليل قوله تعالى{ :ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ * ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳐ}

[سورة

المؤمنون.)6(]1٠3 – 1٠2 :

( )1قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)331 :
( )3اهلرم :هو أرذل العمر .انظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي.)37/18 ( ،
( )9الرمأر َِمث :وُهو رِ
اإل رمثُ .انظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي.)95/18( ،
َ َ َ
( )4الر َم رغَرِمُ :ه َو الدهير ُن ،انظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي.)98/11( ،
املأمث و ِ
( )0صحيح البخاري ،التعوذ من ِ
املغرم ،برقم ( ،)83/7( ،)6967واللفظ له ،وصحيح مسلم ،ابب التعوذ من شر
ما عمل ومن شر ما مل يعمل ،برقم (.)3573/4( ،)3839
( )6انظر :حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)333 :
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ويبين الغزال وجه وزن األعمال ،بأن هللا تعالى" :يحدث ِف صحائ
درجا

األعمال وزنا بحس

األعمال عند هللا تعالى ،فتصير مقادير أعمال العباد معلوم للعباد ،حتى يظهر لهم العدل

ف اْلعقا  ،أَو الفضل ف العفو ،وتضعيف الثّوا "(.)1
خامسا :الصراط:
الصراط هو" :جسر ممدود على متن جهنم يرده األولون واألخرون ،حتى الكفار"(.)3
وقيل :هو :جسر ممدود على متن جهنم ،أر من الشعرة ،وأحد من السيف ،قال هللا تعالى:
{ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ * ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ *

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ}

[سورة الصافا  ،]24-22 :وهذا ممكن ،فيج

التصديق به ،فإن اْلقادر

على أَن يطير الطير ف الهواء قادر على أَن يسير اإلنسان على الصراط"(.)9
سادسا :الجنة والنار:
ير أهل التصوف أن النار حق ،أوجد
فيما مضى ،كالجن الت ه  :دار الثوا

ف

كالجن  ،وأن النار ه

دار العذا " ،أوجدها هللا

كونها حقا ،وأنها أوجد

فيما مضى"( ،)4قال هللا

تعاَلى{ :ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ} [سورة آل عمران ،]133 :فقوله تعالى{ :ﱋ} دليل على أنها مخلوق َ ،فيج

إجراته

على الظاهر؛ إذ ل استحال فيه ،ول ُيقال :ل فائدة ف خلقهما قبل يو الجزاء؛ ألن هللا تعالى قال:
{ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ} [سورة األنبياء.)0("]23 :

( )1قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)339 :
( )3حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)334 :
( )9قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)339 :
( )4حاش ية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)337 :
( )0قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص ،)334 :وانظر :إحياء علوم الدين.)111/1( ،
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سابعا :الشفاعة:
ولم يذه

أهل التصوف بعيدا ف

الشفاع  ،فهم يرون أن الشفاعة العظمى شفاعته ،

وهي خمس(:)1
األولى :ف

اإلراح من هول الموق  ،ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة  ¢عن النب

:

((يجمع هللا الناس يو القيام  ،فيقولون :لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا ،فيأتون آد ،
فيقولون :أنت الذ خلقك هللا بيده ،ونفخ فيك من روحه ،وأمر المائك فسجدوا لك ،فاشفع لنا عند
ربك ،فيقول :لست هناكم ،ويذكر خطيئته ،ائتوا نوحا –وذكر إتيانهم األنبياء واحدا واحدا ،إلى أن
قال– :فيأتون  ،فأستأذن على رب  ،فإذا رأيته وقعت ساجدا ،فيدعن ما شاء هللا ،ثم يقال ل  :ارفع
رأسك ،سل تعطه ،وقل يسمع ،واشفع تشفع .)3())...
ِ
َن
الثانية :ف إدخال قو الجن بغير حسا ؛ لحديث النب َ(( :لَق ْد َو َع َدن َرّبِ َع َّز َو َج َّل أ ْ

يد ِخل اْلجَّن َ ِمن أ َّ ِ
ِ
ين َأْلافا ِب َغ ْي ِر ِح َسا ِ ))(.)9
ْ
ُمت َس ْبع َ
ُْ َ َ
الثالث  :ف إدخال قو حوسبوا واستحقوا العذا
الرابع  :ف

أن ل يعذبوا.

إخراج من أدخل النار من العصاة ،فإنهم يخرجون منها بالشفاع  ،قال :

(( َشَف ِ ِ
ُمِت ))(.)4
َه ِل اْل َكَب ِائ ِر ِم ْن أ َّ
اعت أل ْ
َ
الخامس  :ف رفع الدرجا .
( )1املواهب اللدنية ابملنح احملمدية ،القسطالين.)600/9( ،
( )3صحيح البخاري ،ابب صفة اجلنة والنار ،برقم( ،)116/7( ،)6060وصحيح مسلم ،ابب أَدىن أهل اجلنة منزلة
فيها ،برقم (.)173/1( ،)139
( )9سنن ابن ماجة ،ابب صفة أمة مـحمد  ،برقم ( ،)947/0( ،)4370ومسند أحـمد ،عن رفاعـة بن عرابة
الـجهنـي ،برقم ( .)108/36( ،)16317صححه األلباين ،انظر :صحيح الـجامع الصغري وزايداتـه ،لأللبـاين،
()1177/3
( )4سنن أيب داود ،ابب يف الشفاعة ،برقم ( ،)113/8( ،)4893ومسند أمحد عن أنس بن مالك ،برقم (،)19333
(.)493/35
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ثم بعد ذلك تأت الشفاعا

األخر  ،منها:

 -1شفاع األنبياء؛ لحديث النب (( ثُ َّم ي ْشَفع ْاأل َْنِبي ِ
َن َل ِإَل َه ِإ َّل
ان َي ْش َه ُد أ ْ
اء ف ُك ِّل َم ْن َك َ
َ ُ
َ ُ
ِ
ون ُه ْم ِم ْن َها .)1())...
صاَ ،ف ُي ْخ ِر ُج َ
هللاُ ُم ْخل ا
 -2شفاع القرآن لصاحبه ،وشفاع الشهيد ألهله؛ لحديث النب ُ (( :ي َشَّفع َّ
يد ِف
الش ِه ُ
ُ
سب ِع ِ
َه ِل َب ْيِت ِه))(.)3
َْ َ
ين م ْن أ ْ
 -3رو
ِم ْن

َكثَ ُر
اع ِ َر ُجل ِم ْن أ َّ
ُمِت أ ْ
الجَّن َ ِب َشَف َ
الترمذ ف كتابه عن النب  أنه قالَ(( :ي ْد ُخ ُل َ
بِن تَ ِميمِ ،قيل :يا رسول َّ ِ ِ
الِ :س َوا َ ))(.)9
ّللا س َو َ
َ
اك؟ َق َ
َ َ َُ َ

ثامنا :رؤية هللا تعالى:
ير أهل التصوف أن "هللا تَ َعاَلى ير باألبصار ِف

ْاآل ِخ َرةَ ،وأَنه َيراهُ اْلم ْؤ ِم ُنو َن دون
ُ

ِ
ِ
امك من هللا تَ َعاَلى لَق ْوله{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ} [سورة
اْل َكافكرين؛ ألَن َذلك َك َر َ
يون .]26:
الرْتي ِباْل ِ
الس ْم ِعَ ،وإَِّن َما َج َاز ِف اْلعقل ِألََّن ُه َم ْو ُجود ،وكل َم ْو ُجود
عقل ،وأوجبوها ِب َّ
وجوزوا ُّ َ
ِ
وسى –
الرْتَي َل ُهَ ،وَلو لم تكن ُّ
َف َج ِائز ُرْتَيته ِإذا وضع هللا تَ َعاَلى ِف َينا ُّ
الرْتَي َجائ َزة عليه َل َك َ
ان ُسؤال ُم َ
الس َا – أ َِرِن أنظر ِإَل ْيك جهاا"(.)4
َعَل ْي ِه َّ
تاسعا :الحوض:
وير أهل التصوف أن "الحوض مكرم عظيم خص هللا بها نبينا  ،وقد اشتملت األخبار
على وصفه ،منها :أن من شر منه لم يظمأ أبدا ،وآنيته عدد نجو السماء ،وحافتاه قبا

اللؤلؤ

( )1مسند أمحد ،عن أيب سعيد اخلدري ،برقم ( ،)149/18( ،)11571وقال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.
( )3سنن أيب داود ،ابب يف الشهيد يشفع ،برقم ( ،)186/4( ،)3033وقال شعيب األرنؤوط صحيح لغريه ،وهذا
إسناد حسن
( )9سنن الرتمذي ،ابب ما جاء يف الشفاعة ،برقم ( .)636/4( ،)3497صححه األلباين ،انظر :صحيح وضعيف
سنن الرتمذي ،لأللباين.)497/0( ،
( )4التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالابذي( ،ص.)43:
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المجوف ،وطينه مسك ،وشرابه أشد بياضا من اللبن ،وأحلى من العسل ،وأطي

ريحا من

المسك"(.)1
للعقيدة :اليقين باليو اآلخر عند الفريقين ،وجدنا اتفاقا

ومما سبق عرضه ف الركن الخام

تاما ،ل خاف فيه بين أهل السن وأهل التصوف ،ف أحداث وعجائ

اليو اآلخر ،لكن تبرز لنا

عدة مسائل حصل فيها تفرد عند أهل التصوف ،وه :
مسألة الحياة البرزخيه ،وعودة الروح إلى الجسد:
ير أهل التصوف أن المو يط أر على الجسد ل على الروح ،فعالم البرزخ عالم حقيق  ،وأن
األموا

أحياء ف

قبورهم حياة برزخي ؛ إذ إن الروح" :جسم لطيف مشتبك بالبدن كاشتباك الماء

بالعود األخضر"( ،)3فما يحصل من تل
 -جاء ف

يحصل للبدن ل الروح ،وأدلتهم على ذلك كثيرة منها:

تفسير قوله تعالى{ :ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ}

ِ
صغائهم إلى سماع الحقِ ،
بمنزل من هم قد ماتوا،
[سورة فاطر" ،]22 :أ  :هؤلء ،من عد ِ ِإ
فأَقاموا ف قبورهم ،فكما أن من ما
أموا

َل يمكن أن يقبل منك قول الحق ،فكذلك هؤلء؛ ألَّنهم

القلو "(.)9

 ودليلهم كذلك :أن الميت مع سماعه يتكلم ،فإن منك ار ونكي ار يسألونه ،فالمؤمن يوفق للجواالحق ،والكافر والمنافق يضل عنه ،فقد رو عن النب

 أنه قال(( :العبد ِإ َذا و ِ
ض َع ِف
َ ُْ
ُ

ِ
ِ
ع ِن َع ِال ِه ْم ،أَتَاهُ َمَل َك ِ
انَ ،فأَ ْق َع َداهَُ ،فَيُقولَ ِن َل ُه:
َص َح ُاب ُهَ ،حتَّى ِإَّن ُه َلَي ْس َم ُع َق ْر َ
َق ْب ِرهَ ،وتُُوّل َ َ ،وَذ َه َ أ ْ
ما ُك ْن َت َتُقول ِف َه َذا َّ ِ
ّللاِ َوَرُسوُل ُه.)4())... ،
َش َه ُد أََّن ُه َع ْب ُد َّ
ول :أ ْ
الر ُجل ُم َح َّمد ؟ َفَيُق ُ
ُ
َ
لس َا ُ َعَل ْي ُك ْم
 وما ثبت عن رسول هللا  من سامه على أهل القبور؛ لما ورد عنه (( :ا َّ( )1انظر :إحياء علوم الدين ،للغزايل.)037/4( ،
( )3حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)363 :
( )9البحر احمليط يف التفسري ،أليب حيان.)38/3( ،
( )4صحيح البخاري ،ابب :امليت يسمع خفق النعال ،برقم (.)35/3( ،)1997
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أَهل ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َّ ِ
هللا َلَنا َوَل ُك ُم
َْ ّ
ين َواْل ُم ْسلم َ
الدَي ِار م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
َل َ
َسأ ُ
اء هللاُ َل َاحُقو َن ،أ ْ
ينَ ،وإِنا إ ْن َش َ
اْل َع ِافَي َ))(.)1
 -وكذلك قد ار

وأفعال العباد ،فالذ

بممتنع عليه أن يخلق مثل تلك القد ار

خلقها لي

لألموا  ،وهو الذ خلق قدرة النطق واإلرادة للجماد.
 ودليلهم ف حياة األنبياء البرزخيه ف قبورهم :حديث اإلسراء المتواتر ،وفيه :أنه صلى رسولهللا باألنبياء جماع  ،وأن سيدنا آد وغيره من األنبياء دعوا لسيدنا محمد  ،وأن سيدنا
موسى ’ طل

منه العودة إلى ربه؛ ليطل
صلوا

خمسين صاة إلى خم

ف

منه تخفيف الصاة عنا ،حتى خففها هللا من

اليو والليل  .فهذا كله دليل حياتهم ف

دار البرزخ،

أ  :القبر ،بل وحريتهم ف النتقال من مكان إلى آخر.
 -وأما دليلهم على حياة األولياء والصالحين فقوله تعالى{ :ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ}

[سورة آل عمران ،]16١ :وقوله تعالى{ :ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ}

[سورة البقرة:

 ،]154فاآليتان تدل على حياة الذين يقتلون ف سبيل هللا ،والقتل ف سبيل هللا عا  ،يشمل
الشهادة ف

الحرو  ،وف

غيرها ،كما دلت األحاديث واآلثار على ذلك ،ثم إذا كان هذا

حال الشهداء ،فماذا يكون حال األنبياء عام  ،وحال نبينا خاص  ،وقد جمع هللا له بين
الشهادة والنبوة؟ ل شك أنهم أدنى بهذه المزي منه.
 وقوله تعالى{ :ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ}

اآلي " :أن أعمال األَحياء تعرض على األَموا
 -وحديث النب

 ف

[سورة التوب  ،]1٠5 :جاء ف

بيان دلل

من األ ِ
َقرباء والعشائر ف البرزِخ"(.)3

حال الميت بعد دفنهِ(( :إ َّن العبد ِإ َذا و ِ
ض َع ِف
ََْ
ُ

( )1صحيح مسلم ،ما ي َقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها ،برقم (.)681/3( ،)380
( )3تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)353/4( ،

357

َق ْب ِِرهَ ،وتََوَّلى َع ْن ُه

ع ِن َعالِ ِهم ،أَتَاهُ مَل َك ِ
انَ ،ف ُيْق ِع َد ِان ِه  )1())...إلى آخر الحديث.
َص َح ُاب ُهَ ،وإَِّن ُه َلَي ْس َم ُع َق ْر َ
أْ
َ
ْ
ويفسر ما ذه

إليه أهل التصوف قول الراز ف أن النفوس الت فارقت أبدانها أقو من

النفوس المتعلق باألبدان من بعض الوجوه ،منها :أنها "زال عنها الغطاء والوطاء ،وانكش

لها عالم

الغي  ،وأسرار منازل اآلخرة ،فصار العلو الت كانت برهاني عند التعلق باألبدان ،ضروري بعد
مفارق األبدان ،وكانت تلك النفوس الروحاني حين كانت النفوس بدني كانت تحت غبار وبخار،
فلما زال البدن أشرقت تلك النقوش ،وتجلت وتألأل  ،فحصل للنفوس المفارق عن األبدان ،بهذا
الطريق نوع من الكمال"(.)3
ثم بين لنا كيف يستفيد األحياء من زيارة أهل القبور ،بقوله" :إن اإلنسان إذا ذه
قبر إنسان ،قو النف  ،كامل الجوهر ،شديد التأثر ،ووق
الترب  ،حصل لنف

هناك ساع  ،وتأثر نفسه من تلك

الزائر تعلق بتلك الترب  ،وقد عرفت :أن لنف

أيضا ،فحينئذ يحصل لنف

هذا الزائر الح  ،ولنف

إلى زيارة

ذلك الميت ،تعلق بتلك الترب

ذلك األنسان الميت ماقاة بسب

اجتماعهما

على تلك الترب  ،فصار هاتان النفسان شبيهتان بمرآتين ،صقيليتين ،وضعتا بحيث ينعك
من كل واحد منهما إلى األخر  ،فكل ما حصل ف نف

هذا الزائر الح من المعارف البرهاني ،

والعلو الكسبي  ،واألخا الفاضل  ،من الخضوع هلل تعالى ،والرضا بقضاء هللا تعالى ،ينعك
نور إلى روح ذلك اإلنسان الميت ،وكل ما حصل ف
واآلثار القوي الكامل  ،فإنه ينعك

الشعاع

نف

منه

ذلك اإلنسان من العلو المشرف ،

منها نور إلى روح هذا الزائر الح  ،وبهذا تصير تلك الزيارة

سببا لحصول المنفع الكبر  ،والبهج العظمى لروح الزائر ،ولروح المزور"(.)9
أما أهل السن فيرون أن عالم الروح عالم غامض ،وهو مثار للجدال ،والناس مضطرب ف
ماهي الروح ،ول يمكن إدراكها ومعرفتها ،بدليل قوله تعالى{ :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

( )1صحيح البخاري ،ابب ما جاء يف عذاب القرب ،برقم ( ،)37/3( ،)1984واللفظ له ،وصحيح مسلم ،ابب عرض
مقعد امليت من اجلنة أَو النار عليه ،وإثبات عذاب الر َقرب والتعوذ منه (.)3355/4( ،)3785
( )3املطالب العالية من العلم اإلهلي ،لفخر الدين الرازي( ،ص.)388 :
( )9املصدر السابق( ،ص.)388–386 :
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ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ} [سورة اإلسراء.]٧5 :
الفرع الثاني :أثر املعرفة اليقينية باليوم اآلخر:
-1

عبادة هللا تعالى على بصيرة ويقين.

-2
-3

اليقين بأن هناك َربًّا يجاز على الطاع بالجن  ،وعلى اإلساءة والمعصي بالنار.
اإلكثار من األعمال الصالح ؛ ألنها رصيد اآلخرة.

-4

إتقان العمل ،واستشعار رقاب هللا تعالى.

-5

الستقام على ما أمر هللا به على لسان رسله.

-6

ترك النواه  ،والبتعاد عن كل ما يغض

-7

الغاي رضى هللا تعالى.

-٧

الستعداد ليو القيام  ،يو الحسا

-١

نمو الوازع الدين الداخل  ،ورقاب النف .

-1٠

الثق بالعدال الرباني  ،وأن الحقو لن تضيع.

-11

تجل أسماء هللا ،وعظمته سبحانه ،ف مشهد يو القيام .

-12

عد الركون للدنيا وما فيها؛ ألنها زائل .

-13

البعد عن المعاص .

-14

مجاهدة النف  ،والهو  ،والشيطان.

-15

النظر لألمور بمنظور اآلخرة ،بنظرة الثوا

-16

تقديم الخير لآلخرين.

-17

الحرص على تطهير النف

-1٧

إدراك الغاي من الوجود والخلق والتكليف ،وه  :الجن .

-1١

التخلق باألخا الحميدة ،وتزكي النف  ،وترك الرذائل.

-2٠

هللا تعالى.

والجزاء.

والعقا .

ظاه ار وباطنا.

اإلقبال على هللا بني خالص  ،وقل

سليم.
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أما آثار التفرد الصوفي ،فمنها:
-1

التعلق الكبير بالصالحين.

-2

العناي بقبور األنبياء ،واألولياء ،والصالحين ،والستمداد منها.

-3

الهتما البالغ بزيارة األموا  ،والدعاء لهم ،وقراءة القرآن ألرواحهم.

ويمكننككا ذكككر خاصك أقكوال أهككل السككن وأهككل التصككوف فك المعرفك اليقينيك بككاليو اآلخككر مككن
خال الجدول اآلت :

جدول  :24خاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف المعرف اليقيني باليو اآلخر.

مراح اليوم
رؤية هللا

تعالى

اليوم اآلخر عند أه السنة

اآلخر

اليوم اآلخر عند أه التصوف

المو – القبر وعذابه – منكر

يتفق أهل التصوف مع أهل السن ف

ونكير – الميزان – الصراط –

جميع مراحل اليو اآلخر.

الحوض – الجن – النار.
أهل الجن إلى ربهم ينظرون ل

يتفق أهل التصوف مع أهل السن ف

يمارون ف النظر إليه.

مسأل الرتي .

الشفاعة العظمى للرسول  ،وهي:

الشفاعة العظمى للرسول ،

 الشك ك ككفاع ف ك ك ك اإل ازح ك ك ك مك ك ككن هك ك ككول

وهي:

الشفاعة

 يشك ك ك ككفع أله ك ك ك ككل الموقك ك ك ك ك
ُيقضى بينهم.
 يشفع لدخول الجن .

حت ك ك ك ككى

 الشك ككفاع إلدخك ككال قك ككو الجن ك ك بغيك ككر
حسا .

 الشككفاع ف ك قككو حوسككبوا واس ككتحقوا

 يشفع لمن أستحق النار.

العذا

 يشفع ألهل الكبائر من أمته

أن ل يعذبوا.

 الش ك ككفاع فك ك ك إخك ك كراج العص ك ككاة م ك ككن

 يشفع ألهل األعراف.
 يش ككفع لرفك ككع درجكككا

الموق .

أق ك كوا  .مكككن

أهل الجن .

داخل النار.

 الشفاع لرفع الدرجا .
الحياة البرزخي  ،والستمداد من

 يشفع لتخفيف العذا .

األموا .
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املبحث اخلامس:
املعرفة اليقينية بالقضاء والقدر ،وأثرها:
وفيه مطلبان:

 المطلب األول :المعرفة اليقينيفة بالق فاءوالقدر وأثرها عند أهل السنة.
 المطلففففففب الثففففففاني :المعرفففففففة اليقينيففففففةبالق ففففاء والقفففففدر وأثرهفففففا عنفففففد أهفففففل
التصوف.
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الـمطلب األول :الـمعرفة اليقينية بالـقضاء والقدر ،وأثـرها عند
أهـل السنة
إن حقيق اإليمان بالقضاء تعن  :التصديق الجاز بأن كل ما يقع ف هذا الكون بتقدير هللا
تبارك وتعالى.
واإليمان بالقدر يعد األصل السادس من أصول العقيدة ،ل يتم إيمان العبد إل به ،كما أن
للقدر مرات

يج

ل بتعريف القضاء والقدر ف اللغ  ،وف الصطاح:
اإليمان بها ،وسأبدأ أو ا

الفرع األول :تعريف القضاء والقدر لغة واصطالحا
أوالً :تعريف القضاء والقدر يف اللغة:

تعريف القضا في اللغة:
( َقض ) القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح ،يدل على :إحكا ِ أمر وإتقانه وإنفاذه
لجهته ،قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ} [سورة فصلت ،]12 :أ  :أحكم خلقهن.
ّللا سبحانه ف
والقضاء" :الحكمَ ،قال َّ

ذكر َم ْن

َق َال{ :ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ}

[سورة طه:

 ،]72أ ِ  :اصنع واحكم؛ ولذلك سم اْلَق ِ
اض َقاضيا؛ ألَنه يحكم األَحكا وينفذها(.)1
تعريف القدر في اللغة:
قدر الش ء :مبلغه ،وقدر هللا وَق ْد ُرُه بمعنى ،وهو ف األصل مصدر ،وقال هللا تعالى{ :ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ} [سورة الحج ،]74 :أ  :ما َّ
حق تعظيمه،
عظموا هللا َّ
والَق َد ُر والَق ْد ُر أيضا :ما يقدره هللا عز وجل من القضاء(.)3
( )1معجم مقاييس اللغة ،البن فارس )33/0( ،واتج العروس للزبيدي)915/93( ،
( )3الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري)876/3( ،
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ِ
مبالغها ونهاياتها اّلت
ّللا تعالى األَشياء على
وقيل" :اْل ْقدر :قضاء ّ

أرادها لها ،وهو القدر

أيضا"(.)1
ثانيًا :تعريف الفضاء والقدر يف االصطالح:

جاء ف تعريف القضاء والقدرة ككلمتين مركبتين بمعنى" :ما سبق به العلم القديم ،وجر به
القلم العظيم ،مما هو كائن إلى األبد ،وأنه عز وجل قدر مقادير الخائق ،وما يكون من األشياء،
قبل أن تكون ف األزل ،وعلم تعالى أنها ستقع ف أوقا
فه تقع حس

معلوم عنده ،وعلى صفا

مخصوص ،

ما قدرها"(.)3

وقيل :إنه" :علم مقادير األشياء ،وأزمانها قبل إيجادها ،ثم أوجد ما سبق ف علمه أنه يوجد،
فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته"(.)9

( )1معجم مقاييس اللغة ،البن فارس (.)63/0
( )3لوائح األنوار السنية ولواقح األفكار السنية « شرح قصيدة ابن أيب داود احلائية يف عقيدة أهل اآلاثر .السلفية،
للسفاريين.)117/3( ،
( )9فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر.)117/1( ،
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ْ
الفرع الثاني :الفرق بني القضاء والقدر(.)1
وضع العلماء فروقا بين القضاء والقدر ،وسألخصها ف الجدول اآلت :
جدول  :25الفر بين القضاء والقدر.

القدر

القضا

 الَق َدر هو التقدير. القضاء هو :فصل ْاألَمر على التَّما . القضاء من هللا أَخص من الَق َدر؛ ألَنه الفصل بين  -اْلقدر هو وجود األَفعال علىضى فا
التقدير ،و
القضاء هو التفصيل والقطع .فِإذا َق َ
ُ
يندفع ،ويشهد لهذا قوله تعالى{ :ﲧ ﲨ

ﲩ} [سورة مريم.]20 :
القضاء بمنزل الكيل.
َ
 -المراد باْلقضاء :الخلق ،كقوله تَ َعاَلى{ :ﱁ ﱂ

مقدار الحاج إليها والكفاي لما
فعلت من اجله ،وقيل أصل

القدر هو وجود الفعل على
مقدار ما أراده الفاعل ِ
وحقيَق
ذلك ف

أفعال هللا تعالى

وجودها على مقدار المصلح .

ﱃ} [سورة فصلت ،]12 :أَ ْ َ :خَلَق ُه َّن.
الم َع ّد للكيل.
 الَق َدر بمنزل ُفمرجو
 الَقضاء والقدر أَمران متازمان ل ينفك أحدهما عن  -الَق َدر ما لم يكن قضاءّ
بم ْنزل األَساس وهو القدر،
أَن يدفعه هللا.
اآلخر ،ألن أحدهما َ
واآلخر بمنزل البناء وهو القضاء.

الفرع الثالث :مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة(.)2
وضع أهل السن مرات

للقضاء والقدر ،وكما أسلفنا يج

اإليمان بهذه المرات  ،وه :

.1

المرتب األولى :علم الر سبحانه باألشياء قبل كونها.

.2

المرتب الثاني  :كتابته لها قبل كونها.

( )1انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،)87/4( ،والفروق اللغوية ،للعسكري( ،ص ،)131 :وبصائر
ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،للفريوزآابدى (.)387/4
( )3شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،البن القيم( ،ص ،)33 :ولوائح األنوار السنية ولواقح
األفكار السنية شرح قصيدة ابن أيب داود احلائية يف عقيدة أهل اآلاثر السلفية ،للسفاريين.)113/3( ،
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.3

المرتب الثالث  :مشيئته لها.

.4

المرتب الرابع  :خلقه لها.

وسأبين كل مرتب  ،وماذا تعن فيما يأت :
املرتبة األولى :العلم السابق:

إن هللا سبحانه تعالى عالم ،وعلمه قديم أزل  ،علم كل ش ء جمل وتفصيا ،ل يغي
مثقال ذرة ف

السماوا

ول ف

عنه

أزل وأبدا كل ما
األرض" ،علم ِبهذا العلم القديم الموصوف ِبه ا

سيعمله الخلق ِفيما ل يزال ،وعلِم به جميع أحوالهم من الطاعا

والمعاص واألَر از واآلجال ،فكل

ّللا(.)1
ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه ّ
قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ}
[سورة البقرة.]3٠ :
وقال تعالى{ :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ} [سورة
لقمان.]34 :
املرتبة الثانية :الكتابة:

لقد كت
أل

هللا تعالى كل األقدار ف اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوا

واألرض بخمسين

سن  ،قال تعالى{ :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ * ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ} [سورة األنبياء.]1٠6 – 1٠5 :
ّللا كت
وتوضيح معنى الكتاب " :أَن ّ

ذلك كَله ،وسجله ف الّلو ِح المحفوظ ،فما علم َّّللا كونه

( )1شرح العقيدة الواسطية ،للهراس( ،ص.)313 :
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ووقوعه من مَق ِ
ادير اْلخائق وأصناف الموجودا
ودقيق األمور وجليلها َقد أَمر اْلقلم بكتابته"(.)1

يتبع ذلك من ْاألَحوال واألوصاف و ْاألفعال
وما َ

املرتبة الثالثة :املشيئة:

إن مشيئ هللا نافذة ،وقدرته شامل  ،فا يكون ف

هذا الكون ش ء من الخير والشر إل

بمشيئته سبحانه ،فما شاء هللا كان ،وما لم يشأ لم يكن.
قال تعالى{ :ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
ﱺ} [سورة البقرة.]253 :
وقال تعالى{ :ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ} [سورة آل عمران.]4٠ :
وقال تعالى{ :ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ} [سورة األنعا .]112 :
وقال تعالى{ :ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ} [سورة يون .]١١ :
وقال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ} [سورة هود.]11٧ :
وقال تعالى{ :ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ} [سورة األنعا .]35 :
ان ،وما لم
ّللا َك َ
ومعنى هذه المرتب  :أن يؤمن العبد بعمو مشيئ هللا تعالى" ،وأَن ما شاء ّ

طاعا
يش ْأ لم يكن ،وأَنه ل يقع ف ملكه ما ل يريد ،وأن أفعال العباد من ال ّ
َ

والمعاص واقع بتلك

المشيئ العام اّلت ل يخرج عنها كائن؛ سواء كان مما يحبه هللا ويرضاه أ ل"(.)3
املرتبة الرابعة :الخلق.

إن جميع الكائنا

مخلوق هلل ،فهو خالق الخلق ،وخالق صفاتهم وأفعالهم ،قال هللا –تبارك

وتعالى–{ :ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ}

[سورة الصافا  ،]١6 :وقال تبارك وتعالى{ :ﱿ ﲀ

( )1شرح العقيدة الواسطية ،للهراس( ،ص.)333 :
( )3املصدر السابق( ،ص.)330
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ﲁ ﲂ ﲃ} [سورة الزمر.]62 :
ومعنى هذه المرتب ِ " :
اإليمان بأن جميع األشياء واقع بقدرة هللا تعالى ،وأنها مخلوق له؛ ل
خالق لها سواه ،ل فر ف ذلك بين أفعال العباد وغيرها"(.)1
الفرع الرابع :األقدار والتقديرات التي مير بها اخللق.
وير العلماء أن األقدار والتقدي ار الت يمر بها الخلق خمس تقدي ار  ،وه (:)3
.1

تقدي ار

قبل خلق السماوا

.2

تقدي ار

قبل خلق العباد.

.3

تقدي ار

والجنين ف بطن أمه.

.4

تقدي ار

ف ليل القدر.

.5

تقدي ار يومي .

وأدل هذه التقدي ار
-1

واألرض.

ف اآلت :

تقديرات قب خلق السماوات واألرض:

ِ
ِ
ِ
ض
َن َي ْخلُ َق َّ
ودليل ذلك حديث رسول هللا َ (( :كتَ َ هللاُ َمَقاد َير اْل َخ َائ ِق َقْب َل أ ْ
الس َم َاوا َو ْاأل َْر َ
ِب َخم ِسين أَْل سَن َ ،قال :وعرُشه عَلى اْلم ِ
اء))(.)9
َ َ َْ ُ َ
َ
ْ َ َ َ
-2

تقديرات قب خلق العباد:

لقد قدر هللا تعالى للخلق أقدارهم قبل خلقهم ،ودليل ذلك :ما رو عن عل بن أب طال
 ،قال :كنا ف جنازة ف بقيع الغرقد ،فأتى رسول هللا  ،فقعد وقعدنا حوله ،ومعه مخصرة(،)4
( )1شرح العقيدة الواسطية ،للهراس( ،ص.)336 :
( )3انظر :شفاء العليل ،البن القيم( ،ص)0 :
اج آدم وموسى عليهما السالم ،برقم (.)3544/4( ،)3609
( )9صحيح مسلم ،ابب حج ِ

( )4مـخصرة :الـمخص ـ ـرة كالعـ ـ ـصا .انظـ ـ ـر :كش ـ ـف الـمـ ـشكل من ح ـ ـديث الص ـ ـحيحني ،لـج ـ ـمال ال ـ ـدين الـج ـ ـوزي،
(.)133 – 131/1
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()3
فنك ()1
ِ
ِ
ِ
وس (ِ )9إ َّل
 ،فجعل ينكث بمخصرته  ،ثم قالَ «(( :ما م ْن ُك ْم م ْن أ َ
َحدَ ،ما م ْن َنْف َم ْنُف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الجَّن ِ و َّ
ّللاِ! أَ َفاَ َنتَّ ِك ُل
ول َّ
ال َر ُجلَ :يا َرُس َ
الن ِارَ ،وإِل َق ْد ُكت َ َشقَّي ا أ َْو َسع َيد اة»َ ،فَق َ
ُكت َ َم َك ُان َها م َن َ َ
عَلى ِكتاِبنا وندع العمل؟ َفمن َكان ِمَّنا ِمن أَه ِل َّ ِ
ِ
َما َم ْن
الس َع َاد ِةَ ،وأ َّ
َه ِل َّ
َ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ْ َ
ير ِإَلى َع َم ِل أ ْ
ْ ْ
َ
الس َع َادة َف َسَيص ُ
ِ
صير ِإَلى َعم ِل أ ْ ِ َّ ِ
ان ِمَّنا ِم ْن أ ْ ِ َّ ِ
الس َع َاد ِة َف ُيَي َّس ُرو َن لِ َع َم ِل
َه ُل َّ
ال« :أ َّ
َك َ
َما أ ْ
َهل الشَق َاوةَ ،ق َ
َهل الشَق َاوة َف َسَي ُ
َ
الشَقاوِة َف ُيَي َّسرو َن ِلعم ِل َّ
َهل َّ
الشَق َاوِة ،ثم ق أر{ :ﲞ ﲟ ﲠ * ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
الس َع َاد ِةَ ،وأ َّ
َّ
ُ
َما أ ْ ُ
َ
ََ
* ﲧ ﲨ * ﲪ ﲫ} [سورة الليل.)4())]7 – 4 :
-3

تقديرات والجنين في بطن أمه:

تقدير
ا
وأما

هللا الت

كتبها والجنين ف

بطن أمه ،فدليل ذلك حديث رسول هللا ِ(( :إ َّن

ِ
ط ِن أ ِ ِ ِ
ِ
ض َغ ا ِم ْث َل َذلِ َك،
ين َي ْو اما ،ثُ َّم َي ُكو ُن َعَلَق ا م ْث َل َذلِ َك ،ثُ َّم َي ُكو ُن ُم ْ
ُمه أ َْرَبع َ
أَ
َح َد ُك ْم ُي ْج َم ُع َخْلُق ُه ف َب ْ ّ
ِ
َجَل ُهَ ،و َش ِق أ َْو َس ِعيد ،ثُ َّم
ثُ َّم َي ْب َع ُث َّ
ال َل ُهْ :
اكتُ ْ َع َمَل ُهَ ،وِرْزَق ُهَ ،وأ َ
ّللاُ َمَل اكا َف ُي ْؤ َم ُر ِبأ َْرَب ِع َكل َما َ ،وُيَق ُ
ينَفخ ِف ِ
ِ
الجَّن ِ ِإ َّل ِذ َراعَ ،فَي ْسِب ُق َعَل ْي ِه ِك َت ُاب ُه،
الرو ُحَ ،فِإ َّن َّ
يه ُّ
ُْ ُ
الر ُج َل م ْن ُك ْم َلَي ْع َم ُل َحتَّى َما َي ُكو ُن َب ْيَن ُه َوَب ْي َن َ
الن ِار ِإ َّل ِذراعَ ،فيسِبق عَلي ِه ِ
الن ِارَ ،وَي ْعم ُل َحتَّى ما َي ُكو ُن َب ْيَن ُه َوَب ْي َن َّ
َه ِل َّ
الكتَا ُ َ ،فَي ْع َم ُل
َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
َْ ُ َ ْ
َ
َ
َ
ِبعم ِل أ ْ ِ
الجَّن ِ "))(.)0
َهل َ
ََ
-4

تقديرات في ليلة القدر:

ودليله قول هللا –تبارك وتعالى–{ :ﱁ * ﱃ ﱄ * ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ * ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ * ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ}

[سورة

تعالى{ :ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ}

[سورة

الدخان ،]5 – 1 :وهذه ه

ليل القدر قطعا؛ لقوله

( )1فَـنَكس :أَي أطرق .انظر :كشف املشكل من حديث الصحيحني ،جلمال الدين اجلوزي.)133 – 131/1( ،
يضرب بطرفها األ رَرض .انظر :كشف املشكل من حديث الصحيحني ،جلمال الدين اجلوزي،
( )3ينكت مبخصرته :أَي ر
(.)133 – 131/1
وسةٌ :أي مولودة .انظر :مطالع األنوار على صحاح اآلاثر ،البن قُـ ررقُول.)137/4( ،
( )9نفس َمرنـ ُف َ
( )4صحيح البخاري ،ابب موعظَة احملدث عند ال َق رِرب ،وقعود أَصحابه حوله.)36/3( ،)1963( ،
( )0صحيح البخاري ،ابب ذكر املالئكة ،برقم (.)111/4( ،)9357
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القدر ،]1 :وجاء ف تفسير ذلك :أن هللا "يكت

من أ الكتا

ف ليل القدر ما يكون ف السن من

مو وحياة ورز ومطر حتى الحجاج ،يقال :يحج فان ويحج فان"(.)1
-5

تقديرات يومية:

ودليه قول هللا –تبارك

وتعالى–{ :ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ}

[سورة الرحمن.]2١ :
الفرع اخلامس :أصول القدر:
وضع العلما للقدر خمسة أصول يجب اإليمان بها ،وهي(:)3
األص األول :أن هللا عالم باألُمور المقدرة قبل كونها ،فيثبت علمه القديم.
األص

ال ّثاني :أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقا  ،ومقاديرها ه  :صفاتها المعين

در.
ّللا قد جعل لكل ش ء َق اا
المختص بها ،فإن ّ
األص الثال  :أنه أخبر بالتقدير وأظهره قبل وجود المخلوَقا

إخبا ار مفصا ،فيقض

أنه

يمكن أن يعلم اْلعباد األُمور قبل وجودها علما مفصا ،فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق
أولى بهذا العلم ،فإنه كان يعلم عباده بذلك فكيف ل يعلمه هو؟!
األص الرابع :أن هللا مختار لما يفعله ،محدث له بمشيئته وإرادته ،لي

لزما لذاته.

األص الخامس :أنه يدل على حدوث هذا المقدور ،وأنه كان بعد أن لم يكن ،فإنه يقدره ،ثُم
يخلقه.

( )1فتح القدير ،للشوكاين.)600/4( ،
( )3شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز.)907/3( ،
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الفرع السادس :مسائل متعلقة بالقدر.
وتبرز لنا مسائل متعلق بالقدر ،ومن أهم هذه المسائل:
أوالً :مسألة الهداية والضالل عند أهل السنة:

ير أهل السن أن "الهد

واإلضال بيد هللا تعالى ل بيد العبد ،وأن العبد هو الضال أو

المهتد  ،فالهداي واإلضال فعله سبحانه وقدره ،والهتداء والضال فعل العبد وكسبه"(.)1
ويضعون للهداي وللضال مرات  ،وه (:)3
المرتبة األولى :الهد
أعم ،فقد قال هللا

العا  ،وهو :هداي كل نف

إلى مصالح معاشها ،وما يقيمها ،وهذا

سبحانه{ :ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ * ﲔ ﲕ ﲖ * ﲘ ﲙ ﲚ}

[سورة

األعلى ،]3 – 1 :فذكر سبحانه أربع أمور عام  :الخلق ،والتسوي  ،والتقدير ،والهداي  ،وجعل
التسوي من تما الخلق ،والهداي من تما التقدير.
المرتبة الثانية :الهد

بمعنى :البيان والدلل والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد ف معاده،

وهذا خاص بالمكلفين ،وهذه المرتب أخص من المرتب األولى ،وأعم من الثالث .
المرتبة الثالثة :الهداي المستلزم لاهتداء ،وه  :هداي التوفيق ،ومشيئ هللا لعبده الهداي ،
وخلقه دواع الهد وإرادته والقدرة عليه للعبد ،وهذه الهداي الت ل يقدر عليها إل هللا عز وجل.
المرتبة الرابعة :الهداي يو المعاد إلى طريق الجن والنار.
ثانيًا :مسألة أفعال العباد عند أهل السنة.

وير أهل السن أن "أفعال العباد ِبها صاروا مطيعين وعصاة ،وه  :مخلوق ِهلل تعالى،
والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوَقا  ،ل خالق لها سواه ،والعباد فاعلون ،وهللا ِ
خالقهم وخالق

( )1شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،البن القيم( ،ص.)60 :
( )3املصدر السابق( ،ص.)60 :
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أفعالهم( ،)1قال تعالى{ :ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ} [سورة الصافا .]١6 :
ثالثًا :مسألة اآلجال عند أهل السنة:

قال تعالى{ :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ} [سورة الفرقان ،]2 :وقال تعالى{ :ﳛ ﳜ
ﳝﳞ

ﳟ}

[سورة القمر ،]4١ :وقال تعالى{ :ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ}

[سورة

ِ
الخائق ،بحيث إذا جاء أجلهم ل يستأْخرون
األح از  ]3٧ :يعن  :أن هللا سبحانه وتعالى قدر آجال
ساع ول يستقدمون ،قال تعالى{ :ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ}

يون  ،]4١ :وقال تعالى{ :ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋﲌ}

[سورة آل عمران ،]145 :فالمقتول ميت بأجله ،فعلم هللا تعالى وَقدر وقضى أن هذا يمو
المرض ،وهذا بسب

القتل ،وهذا بسب

الهد ِ ،وهذا بسب

ّللا سبحانه خَلق اْلمو والحياة ،وخلق سب
األَسبا  ،و ّ

[سورة

ِبسب

الحر  ،وهذا باْلغر  ،إلى غير ذلك من
المو والحياة(.)3

رابعًا :مسألة اإلرادة

ِ
خلقي  ،وإِرَادة ديني أَمري شرعي .
واإلرادة كما يقسمها أهل السن نوعانِ :إرادة قدري كوني
فاإلرادة الشرعي ُة ه  :اْلمتضمن ُ للمحب ِ والرضا ،قال هللا تعالى{ :ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩﲪ

ﲫ ﲬ}

[سورة البقرة ،]1٧ :وقال هللا –تبارك وتعالى–{ :ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ} [سورة
النساء ،]26 :وقال تبارك وتعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

( )1شرح العقيدة الواسطية ،للهراس( ،ص.)177–178 :
( )3شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز.)138– 136/1( ،
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ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ * ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ}
[سورة النساء.]2٧ – 27 :
لجميع الحوادث ،قال تعالى{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ِ
أما اإلرادة الكونية ،فه  :المشيئ ُ الشامل ُ
ﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ} [سورة األنعا .]125 :
القدر وأ ِ
ِ
فعال العباد:
وخالص ُة قول أه ِ السنة في
ّللا سبحانه هو الخالق لكل ش ء من األعيان واألَوصاف واألفعال وغيرها ،وأَن مشيئته
"أَن ّ

ِ
َشياء
تعالى عام شامل
لجم ِ
يع الكائنا  ،فا يقع منها ش ء ّإل ِبتلك المشيئ  ،وأن خلقه سبحانه األ ْ

بمشيئته إنما يكون وفقا لما علِمه منها بعلمه القدي ِم ،ولما كتبه وقدره ف َّ
محفوظ ،وأَن لْلعباد
اللو ِح اْل ُ
الفاعلون حقيق لهذه األَفعال ِبمحض اختارهم ،وأَنهم لهذا
قدرة وإِرادة تقع بها أفعالُهم ،وأَنهم َ
بالمدح واْلمثُوب  ،وإما َّ
بالذ واْلعُقوب  ،وأَن نسب هذه األَفعال إلى العباد
يستحقون عليها الجزاء :إما
ِ
لجميع األسبا
ّللا إيجادا وخلقا؛ ألنه هو الخالق
ِ
فعا ل يناف نسبتها إلى ّ

( )1شرح العقيدة الواسطية ،للهراس( ،ص.)330 :
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اّلت وَقعت بها(.)1

الـمطلب الثاني :الـمعرفة اليقينية بالـقضاء والقدر ،وأثـرها عند
أهـل التصوف.
الفرع األول :مسائل متعلقة بالقدر
يعرف أهل التصوف القضاء والقدر أنه "هو :إرادة هللا األشياء ف األزل على ما ه عليه
فيما ل يزال(.)1
ويتفق أهل التصوف ف أصل الركن السادس ،وهو :القضاء والقدر ،مع أهل السن  ،وسأق
عند المسائل البارزة ف هذا الركن ،وأعرض أر أهل التصوف فيها ،وه :
أوالً :مسألة خلق األفعال عند أهل التصوف.

أَجمع أهل التصوف" :أَن هللا تَعالى خالق ألفعال العباد كلها ،كما أَنه خالق ألعيانهم ،وأَن
كل ما يفعلُونه من خير َوشر فبقضاء هللا وقدره وإرادته ومشيئته ،ولول ذلك لم يكونوا عبيدا ول
جل
مربوبين ول مخلوقين ،وقال هللا – ّ

َوعز–{ :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ}

الرعدَ ،]16 :وَق َال سبحانه{ :ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ}

[سورة

[سورة القمر ،]4١ :وقال تعالى{ :ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ} [سورة القمر.)3(]52 :
ثانيًا :مسألة االكتساب عند أهل التصوف.

ير أهل التصوف أن" :الكتسا
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ}

مضرة؛ لَق ْوله تعالى{ :ﲭ ﲮ
أن يفعل لجر منفع أَو دفع
َّ

[سورة البقرة ،]2٧6 :وأجمعوا :أن لهم أفعال واكتسابا على

الحقيق  ،هم بها مثابون ،وعليها معاقبون ،ولذلك جاء األَمر والنه  ،وعليه ورد اْلوعد والوعيد.

( )1حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ،للبيجوري( ،ص.)177 :
( )3التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالابذي( ،ص.)40–44 :
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ومعنى ِالكتسا  :أَن يفعل ِبُقوة محدث  ،وَقال بعضهم :معنى الكتسا  :أن يفعل لجر
منفع  ،أو دفع مضرة؛ لقوله تَعاَلى{ :ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ} [سورة البقرة.]2٧6 :
َ
وأجمعوا :أنهم مختارون لكتسابهم ،مريدون له ،وليسوا بمحمولين عليه ،ول مجبرين فيه ،ول
مستكرهين له ،ومعنى َقولنا :مختارون ،أَن هللا تعالى خلق لنا ِ
اختَيا ار ،فانتفى اإلكراه فيها ،ولي
ذلك على التفويض(.)1
وهنا تنبيه وهو :أن أهل السن ل يتقفون مع أهل التصوف بموضوع الكس  ،ويبين ابن
تيمي سب

الرفض؛ ألن أهل التصوف لم يذكروا بين الكس

والفعل فرقا معقولا ،بل حقيق قولهم:

إن العبد ل قدرة له ،ول فعل ،ول كس  ،وهللا عندهم فاعل فعل العبد ،وفعله هو نف
ّ

مفعوله؛

ا لكل ما ُيوجد من أفعال العباد(.)3
فصار الر ّ عندهم فاع ا
ويقول ابن القيم :فإن الكس

الذ أثبته كثير منهم ل حقيق له؛ إذ هو عندهم مقارن الفعل

لإلرادة والقدرة إيجاد به من غير أن يكون لهما تأثير بوجه ما(.)9
ثالثًا :مسألة األصلح عند أهل التصوف.

نهاي القدرة ،وتنفيذ ما ف الخزائن ،وتعجيز هللا

ير أهل التصوف أن "القول باألصلح يوج
تعالى عن ذلك؛ ألنه ِإذا فعل بهم غاي الصاح فَلي

وراء الغاي ش ء ،فلو أَراد أَن يزيدهم على

ذلك الصاح صاحا آخر لم يقدر عليه ،ولم يجد بعد اّلذ

أعطاهم ما يعطيهم ِمما يصلح لهم

تعالى هللا عن ذلك علوا كبي ار.
وأَجمعوا :أَن جميع ما فعل هللا بعباده من اإلحسان والصح والسام واإليمان و ِ
الهداي
واللط

تفضل منه ،ولو لم يفعل ذلك لكان جائ از ،ولي

على هللا بواج  ،ولو كان ما يفعل مما

( )1التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالابذي( ،ص.)47 :
( )3انظر :النبوات ،البن تيمية.)461/1( ،
( )9شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،البن القيم( ،ص.)387 :
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يفعل شيئا واجبا عليه لم يكن مستحقا للحمد والشكر.
وأَجمعوا :أَن الثّوا

وِ
العقا

لي

من جه الستحقا ؛ لكنه من جه المشيئ والفضل

والعدل(.)1
رابعًا :مسألة االستطاعة عند أهل التصوف

أَجمع أهل التصوف :أَنهم " َل يتنفسون نفسا ،ول يطرفون طرف  ،ول يتحركون حرك ِ ،إ ّل ِبُقوة
يحدثها هللا تعالى فيهم ،واستطاع يخلقها هللا لهم مع أفعالهمَ ،ل يتقدمها ول يتأخر عنها ،ول يوجد
الفعل َإل بها ،ولول ذلك لكانوا ِبصف هللا تعالى يفعلُون ما شاءوا ،ويحكمون ما أَرادوا ،ولم يكن هللا
القو اْلقدير بقوله قال

تعالى{ :ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ}

[سورة إبراهيم ،]27 :أولى من عبد حقير

ض ِعيف َفقير(.)3
َ
خامسًا :مسألة الجبر عند أهل التصوف

يثبت أهل التصوف الجبر المتوسط ،وهو" :إثبا

الكس

للعبد ،وإثبا

مشاهدة اآلثار ف األفعال من هللا تعالى ،كما عليه أهل المكاشف  ،فذلك لي

الخلق هلل تعالى ،وأما
من قبيل الجبر"(.)9

وأجمع أهل التصوف :أن "هللا تعالى يفعل بعباده ما يشاء ،ويحكم فيهم بما ِ
كان َذلك
يريدَ ،
أصلح لهم أولم يكن؛ ِألَن اْلخلق خلقهَ ،و ْاألَمر أمره ،بدليل قوله تعالى{ :ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ}

[سورة األنبياء ،]23 :ولول ذلِك لم يكن بين العبد والر فر  ،وهللا تعالى يقول{ :ﲆ

ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋﲌﲍ ﲎﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ}

[سورة آل

ال سبحانه{ :ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
عمرانَ ،]17٧ :وَق َ
( )1التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالابذي( ،ص.)05 :
( )3املصدر السابق.)03 ،01 ،05 ،43( ،
( )9روح البيان ،للخلويت.)307/3( ،
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ﱑ

ﱒ}

ال تعالى{ :ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
[سورة التوب َ ،]55 :وَق َ

ﳃ ﳄ} [سورة المائدة.]41 :
سادسًا :مسألة اإلرادة عند أهل التصوف:

ِ
ويعتقدون ف مسأل اإلرادة أن هللا تعالى " ِ
مستند إلى
مريدا ألفعاله ،فا موجود إ ّل وهو ْ
مشيئته ،وصادر عن ِإرَادته ،فهو المبدئ المعيد ،والفعال لما ِ
الختيار
يريد"( ،)1وأن هللا تعالى خلق
َ

اه والستقباح للكفر ،واختار الكافر الكفر ،واستحسنه
والستحسان واإلرادة لإليمان ،والبغض والكر َ
وأحبه ،وأراده وآثره على ضده ،وكره اإليمان وأبغضه واستقبحه ،ولم يرده ،وآثر عليه ضده ،وهللا
تعالى خلق ذلك كلهَ ،قال هللا تعاَلى{ :ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ} [سورة الحج ار .)3(]7 :
الحق ف القدر ،وتخصيص المؤمنين
يقول القشير  :وف اآلي دليل على صح قول أهل
ّ

بألطاف ل يشترك فيها الكفار ،ولول ّأنه يوّفر الدواع

العبادا (َ ،)9قال هللا عز وجل{ :ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
سبحانه{ :ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

للطاعا

لحصل التفريط والتقصير فى

ﲭ}

ال
[سورة األنعا َ ،]1٠٧ :وَق َ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ}

[سورة األنعا .]125 :
ولي

أحدهما بممنوع عن ضد ما اختاره ،ول بمحمول على ما اكتسبه ،ولذلك وجبت حج

هللا عليهم ،وحق عليهم القول من ربهم ،ومأو الكافرين النار بما كانوا يكسبون ،قال تعالى{ :ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ}

[سورة الزخرفَ ،]76 :ويْفعل هللا َما َي َشاء ،قال تعالى{ :ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ} [سورة األنبياء.]23 :

( )1قواعد العقائد ،للغزايل( ،ص.)183 :
( )3التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالابذي( ،ص.)47 :
( )9لطائف اإلشارات ،للقشريي.)445/9( ،
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ويمكن تلخيص مسائل القدر عند أهل السن  ،وأهل التصوف ف هذا الجدول:
جدول  :26خاص أقوال أهل السن وأهل التصوف ف مسائل القضاء والقدر.

أه التصوف

أه السنة

المشيئة واإلرادة

أفعال العباد

أَفع ك ك ككال اْل ِعب ك ك ك ِ
كاد ِبه ك ك ككا ص ك ك ككاروا مطيع ك ك ككين ونعتقككد أن أفعككال العبككاد خلككق هللا -عككز وجككل،-
لهكم ،خيرهكا وشكرها ،حسكنها وقبيحهكا ،مكا

وعصكك ك ككاة ،وه ك ك ك ك  :مخلوَق ك ك ك ك ّهلل تعك ك ك ككاَلى ،وكس
والحق سكبحانه منفكرد ِبخل ِ
كق اْلمخُلوَقكا  ،كككان منهككا طاع ك ومعصككي  ،ل علككى معنككى أنككه
ل خككالق َلهككا س كواه ،... ،اْل ِعبككاد َفككاعلون ،أمر بالمعصي  ،لككن قضكى بهكا وقكدرها ،وجعلهكا
على حس قصده(.)3
وّللا خالُقهم ،وخالق أَفعالِ ِهم(.)1
َّ
ِ
لجميك ك ك ِكع هللا سبحانه وتعالى ِ
مريد ألفعاله ،فا موجكود ِإ ّل
مشك ك ككيئته تعك ك ككاَلى عام ك ك ك شك ك ككامل

ِ
َّ ِ
مستند إلى مشيئته ،وصادر عن ِإرَادته.
َ
الكائنككا َ ،فك َكا يَقككع منهككا ش ك ء إل بتْلككك وهو ْ
َشك ك ككياء
المشكك ككيئ  ،وأَن خْلقك ك ككه سك ك ك ْكبحانه األ ْ
ِبمشيئته.
واإلرادة كما يقسمها أهل السن :
 -إرادة قدري كوني خلقي .

الهدى والضالل

 إرادة ديني شرعي .أن الهد واإلضال بيده ،ل بيد العبكد ،وك ك ككذلك هدايك ك ك المس ك ككلمين والم ك ككؤمنين وض ك ككال
وأن العب ك ك ككد ه ك ك ككو الض ك ك ككال أو المهت ك ك ككد  ،الككافرين إليكه -عككز وجكل ،-جميكع ذلككك فعكل لككه
فالهداي واإلضال فعلكه سكبحانه وقكدره ،صنع  ،ل شريك له ف ملكه(.)9
والهتداء والضال فعل العبد وكسبه.

( )1شرح العقيدة الواسطية ،للهراس( ،ص.)177–178 :
( )3الغنية لطاليب طريق احلق عز وجل ،للجيالين.)197/1( ،
( )9املصدر السابق.)197/1( ،
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ل يتف ككق أه ككل الس ككن م ككع أه ككل التص ككوف العباد مختكارون لكتسكابهم ،مريكدون لكه ،وليسكوا
بموضوع الكس .

بمحمك ك ك ك ك ككولين عَليك ك ك ك ك ككه ،ول مجب ك ك ك ك ك كرين فيك ك ك ك ك ككه ،ول
مستكرهين له.

ومعنككى قولنككا :مختككارون ،أَن هللا تعككالى خلككق لنككا
ِ
كانتفى ْاإلكك كراه فيه ككا ،ول ككي َذل ككك عل ككى
اختيككا ارَ ،ف ك ْ
التَّْف ِويض(.)1

كسبا لموضع توجه األمر والنه
وإنما أثبتنا ا
والخطا إليهم ،ثم استحقا الثوا والعقا

لديه ،كما وعده وضمن -جل وعز ،-قال
تعالى{ :ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

الكسب

ﲙﲚﲛ ﲜ ﲝ

ﲞ}

[سورة

السجدة ،]07 :وقال تعالى{ :ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌ*ﲎﲏ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ}

[سورة الرعد:

 ،]24-23وقال تعالى{ :ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ}

[سورة سبأ ،]42 :وقال تعالى{ :ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
ﱡ} [سورة آل عمران.]1٧2 :
فعلك ككق س ك ككبحانه وتع ك ككالى الجك ك كزاء عل ك ككى أفع ك ككالهم،
كسبا(.)3
فأثبت لهم ا
( )1التعرف ملذهب أهل التصوف ،للكالابذي( ،ص.)47 :
( )3الغنية لطاليب طريق احلق عز وجل ،للجيالين.)197/1( ،
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األرزاق

قال هللا تعالى{ :ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ هللا سك ككبحانه وتعك ككالى قسك ككم األر از وقك ككدرها ،فك ككا

ﳏﳐ} [سورة النحل ،]53 :وقال هللا يص ك ك ككدها ص ك ك ككاد ،ول يمنعه ك ك ككا م ك ك ككانع ،ل ازئ ك ك ككدها
ينقص ،ول ناقصها يزيكد ،ول ناعمهكا يخشكن ،ول
تعالى{ :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
خش ككنها ي ككنعم ،ورز غ ككد ل يؤك ككل الي ككو  ،وقس ككم
ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ
زيد ل ينقل إلى عمرو ،وإنه تعالى يكرز الحك ار
ﱭ} [سورة اإلسراء ،]2٠ :ف َّ
اهلل كما يرز الحال ،علكى معنكى أنكه يجعلكه غكذاء

اآلجال

ِ
الحقيَق ،
سبحانه هو :المعط على
وقامككا لألجس كا  ،ل علككى معنككى إباح ك
لألبككدان ،ا
فإنه هو اّلذ خلق األَر از  ،وقدرها الح ار (.)3
وساقها إلى من يشاء من عباده(.)1

الخائ ِ
كق ،كككذلك القاتككل لككم يقطككع أجككل المقتككول المقككدر لككه،
ّللا سبحانه وتعالى َق ّكدر آجكال َ
ّ
بحيكك ككث ِإ َذا جكك ككاء أجلهكك ككم ل يسك ك ككتأْخرون بكككل يمك ككو بأجلكككه ،وكك ككذلك الغريكككق ،ومك ككن هك ككد
ساع ا ول يستقدمون.

عليك ككه الحك ككائط ،وألق ك ك مك ككن شك ككاهق ،ومك ككن أكلك ككه
السبع(.)9

الفرع الثاني :أثر املعرفة اليقينية بالقضاء والقدر:
للمعرف اليقيني بالقضاء والقدر آثار منها:
اإلنسان ف هذه الدنيا من خير أو شر.

-1

الطمأنين والرضا بكل ما يصي

-2

اليقين التا بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه بالحذر ،وما أخطأه لم يكن ليصبه
بالحتياط.

-3

التوكل التا على هللا ف جميع األمور.

-4

حسن الظن باهلل وبكل ما قدره على خلقه.

-5

األخذ باألسبا .

( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)33/1( ،
( )3الغنية لطاليب طريق احلق عز وجل ،للجيالين.)197/1( ،
( )9املصدر السابق.)197/1( ،
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-6

العتصا باهلل تعالى.

-7

التمسك والحرص على الدعاء.

-٧

اليقين بأن النفع والضر بيد هللا تعالى.

-١

طمأنين القل
يستحقون العقا

بأن هللا لي

بحاج إلى العباد حتى يجبرهم أو يعذبهم بغير ذن

عليه.

-1٠

إدراك أن هللا تعالى ل يظلم أحدا ،وقد حر على نفسه الظلم ،ونفاه ف كتابه.

-11

اإلرادة ف الختيار بين الطاع  ،أو المعصي .

-12

القيا بجميع ما أمر هللا به؛ ألنه كلفنا بما نطيق.
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اخلامتة
وفيها:

 أهم نتائج البحث. -التوصيات.
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وفيها :أهم نتائج البحث ،والتوصيات.
الحمد هلل الذ بنعمته تتم الصالحا  ،والصاة والسا على نبينا محمكد ،وعلكى آلكه وأصكحابه
وزوجاته الطيبا

الطاه ار  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يو الدين.

أما بعد :فإن هذا البحث لكم يككن الغكرض منكه العثكور علكى سكلبيا  ،ول توجيكه اتهامكا  ،وإنمكا
كان القصكد منكه بعكد رضكاء هللا ،دعكوة لبيكان أثكر المعرفك اليقينيك علكى العقيكدة اإلسكامي  ،واسكتخراج
اآلثار السلبي واإليجابي  ،وبيان اآلثار عند أهل السن بحس
الت تفرد بها أهل التصوف بحس

مصكادر المعرفك عنكدهم ،وبيكان اآلثكار

مصادر المعرف عندهم ،وما تفردوا به.

ومن خال هذا العمل ،فقكد توصكلت الباحثك إلكى جملك مكن :النتكائج ،والتوصكيا  ،علكى النحكو
اآلت :
أوال :أهم نتائج البحث:
 -1مصدر المعرف األول القرآن الكريم ،والسن المطهرة.
 -2تعمق نظرة أهل التصوف للمعرف ؛ إذ إنها تعتبر الطريق الموصل إلى هللا ،وتثبت
بذاتها ،وه  :موهب لدني رباني  ،ووسيل الحصول عليها :تطهير الباطن.
-3

التفا على أن اليقين منافاة الشك ،ول يتداخل معه الري
درجا

على اإلطا  ،ولليقين

ثاث :علم اليقين ،وعين اليقين ،وحق اليقين.

 -4مصطلح أهل السن والجماع مصطلح ُعرف  ،لم يرد ف
السن المطهرة ،ولم يترت

القرآن الكريم ،ول ف

عليه أ حكم شرع .

 -5مسمى أهل السن والجماع مسمى عا  ،يدخل تحته جميع أهل الحديث ،وجميع
الفر الت أثبتت خاف الخلفاء الراشدين.
 -6أهل التصوف هم من أهل السن والجماع .
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 -7مر الصوفي بمراحل كثيرة ،مما كان له األثر ف دخول أفكار مخالف لما كان
عليه التصوف األول ،فصوفي القرن الثان هم الصوفي الحقيقي أهل الطاعا
والزهد والتقش  ،وأصحا

القرن الثالث هم أصحا

التصوف بالشكل ،وصوفي القرن الخام

المظاهر المنتسبين إلى

المتصوف أهل الفلسف واألفكار الدخيل ،

كالحلول والتحاد ووحدة الوجود.
 -٧ظهور مدارس وطر صوفي كان لها بصم واضح على التصوف ،وبروز الفر
الصوفي المتعددة بالفكر والذكر ،وغير ذلك.
-١

انقسا الناس ف أهل التصوف بين متهم لهم بالغلو والنحراف ،وبين منتس

لهم

ومدافع عنهم.
 -1٠تفرد أهل التصوف بعلم المكاشف (العلم اللدن ) ،وتفردوا كذلك بمصادر هذا العلم،
وه  :النب

 ،والخضر’ ،والخواطر ،واإللها  ،والرتيا ،والهوات  ،والفراس ،

والحكم  ،والبصيرة ،مما كان له األثر ف

وجود أدعي وأذكار مأخوذة عن هذا

المصادر.
 -11اتفق أهل السن  ،وأهل التصوف على طر لحصول المعرف منها :تدبر القرآن
الكريم ،والتفكر ،والتأمل ،والعلم الصحيح ،وغير ذلك ،وتفرد أهل التصوف بطر
أخر  ،كالرياض والخلوة ،والشيخ العارف.
 -12ثمار المعرف اليقيني عند أهل التصوف ه  :ما يسمى باألحوال ،وه  :ثمرة
أسبا

حصول المعرف .

 -13نظرة أهل التصوف للمعتقدا  ،ه  :نظرة أشعري ؛ إذ إن ُجل علماء األشاعرة هم
من أهل التصوف.

 -14مسأل الحلول ،والتحاد ،ووحدة الوجود ،من المسائل العقدي المهم الت اتهم بها
أهل التصوف ،ولم أجد أحدا من أهل التصوف األول قال بها ،أو دعا إليها.
 -15النتقاد الذات ألهل التصوف.
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 -16أصبحت مقتضيا

توحيد األلوهي مدخل لتكفير الناس.

 -17بروز توحي د األلوهي عند الصوفي ف السلوك ،وف أركان التوحيد الثاث  :توحيد
الذا  ،وتوحيد األفعال ،وتوحيد األسماء والصفا .
 -1٧تشع

مسأل  :القبور ،والستغاث  ،والتوسل.

 -1١تفرد أهل التصوف بمصدر المعرف اليقيني  ،وهو :المكاشف  ،أظهر قضايا عديدة،
منها :مشاهدة المائك  ،واألخذ عنهم.
 -2٠اختاف الفريقين ف

مسأل القرآن كا هللا ،حيث يقول أهل التصوف بالكا

النفس ؛ لتحاش التمثيل والتشبيه.
 -21بروز التفسير اإلشار الصوف  ،واألخذ به ،إذا وافق الشروط.
 -22الفر الكبير بين التفسير الباطن والتفسير الصوف  ،فالتفسير اإلشار الصوف ل
يخال

ظاهر اآلي  ،بل يجمع الظاهر والباطن ،بينما التفسير الباطن يغير مراد

اآلي .
 -23اتفا العلماء على أن الكرام حق ،ودل عليها الكتا
 -24تفرد أهل التصوف بذكر طبقا

والسن .

لألولياء ،كالغوث ،والقط  ،والوتد ،والبدل.

 -25انتشار الفكر الخاطئ ف حقيق الولي .
 -26التفا التا بين أهل التصوف وأهل السن ف

أركان العقيدة ،مع وجود تفردا

ألهل التصوف ف الفروع.
ثانيا :التوصيات:
لقد تضمن هذا البحث حقائق وإشكال

لم يكن باإلمكان إل بيانهكا والتعريكف بهكا ،وهك دعكوة

للباحثين بخوض غمارها ،وفك أسرارها.
ثككم إن موضككوع المعرف ك اليقيني ك وأثرهككا ف ك العقيككدة اإلسككامي موضككوع كبيككر ومتشككع  ،وكككل
قضي فيه تحتاج دراس تفصيلي دقيق مستقل بذاتها ،كما أقترح وأشير إلى:
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 -1العناي باأللفاظ والعبا ار
قال

الصوفي  ،ودراستها من قبل مختصين ،وعد إسقاطها ف

عقد .

 -2دراس كت

اإلما ابن عرب

بحيادي تام  ،وترك التعص  ،وإبراز الحق فيها أينما

كان ،والبتعاد عن التأويل غير الصحيح ،والتها بالزندق والتكفير.
 -3موضوع حقيقي الفناء يحتاج إلى دراس دقيقي .
 -4أثر التصوف على الفرد والمجتمع موضوع مقترح للدراس .
 -5أثر التصوف على الحاكم موضوع مقترح للدراس .

المقل ،وعلى هللا التوكل ،فإن وفقت فمن هللا ،وإن أخطأ
وف األخير :هذا ُج ْهد ُ

فمن نفس

وأستغفر هللا ،وأسأل هللا -عز وجل :-أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم ،وهللا تعالى أعلى
وأعلم ،وأعز وأحكم.
وف الختا  :أشكر هللا العل القدير على ما أنعم به عل إلتما هذه الرسال  ،وآخر دعوانا أن
الحمد هلل ر العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الفهارس
وفيها:

-19
-18
-14
-13
-11
-11
-11
-12
-11
-91

فهرف ا يات.
فهرف األحاديث.
فهرف ا ثار.
فهرف األع م المترجمة.
فهرف الفرق والطوائف.
فهرف ال لمات الغربية.
فهرف الجداول.
فهرف األش ال.
فهرف المصادر والمراجل.
فهرف المو وعات.
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 -1فهرس اآليات
م

طرف اآلية
-1

رقم اآلية

رقم الصفحة

حت

1

{ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ}

3

311

3

{ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ}

0

319 ،179 ،141

-2

ق

9

{ﱁ * ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ * ﱍ }...

4

{ﱒ ﱓ ﱔ}

9

0

{ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ }...

4

93

6

{ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ }

0

148

8

{ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ }...

16

174

7

{ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ}

17

981

3

{ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ }...

33-31

175

15

{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ }...

95

960

11

{ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ}

91

393

13

{ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ }...

99

33

19

{ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ}

60

33

14

{ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ }...

80

333

10

{ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ }...

37

385 ،366

16

{ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ }...

156

33

18

{ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ }...

117

93

17

{ﲊ ﲋ }

197

34

13

{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ }...

104

908

35

{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ }...

164

134
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0-1

ح ،ج364 ،
180

رقم اآلية

رقم الصفحة

طرف اآلية

م
31

{ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ }...

188

95

33

{ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ }...

176

187 ،105

39

{ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ}

137

15

34

{ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ }...

315

308 ،346 ،349

30

{ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ}

333

198

36

{ﱆ ﱇ}

391

77 ،15

38

{ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ}

390

158 ،40

37

{ﲾ ﲿ ﳀ}

340

165

33

{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ }...

309

966 ،339

95

{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ}

308

917

91

{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ }...

365

193 ،97

93

{ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ }...

363

157

99

{ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ}

373

155 ،13 ،113

94

{ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ }...

370

،389 ،370 ،366

90

{ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ}

376

931 ،915
،989 ،338 ،184
984

-3
96

{ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ }...

9

334 ،378

98

{ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ }

0

0

97

{ﲩ ﲪ ﲫ }

8

135 ،38 ،33

93

{ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ }...

17

364 ،135

45

{ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ}

13

910

41

{ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ }...

91
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طرف الحديث

1
2
3
4
5
6
7
٧
١
1٠
11
12
13
14
15
16

ونو َن ِب َّ
الشا َِ ،و ُه ْم أ َْرَب ُعو َن َر ُج ااُ ،كَّل َما َما َ َر ُجل
ْ
ال َي ُك ُ
((األ َْب َد ُ
أَ ْب َد َل ))...
((أَتَعَّلم ِبها َقبر أ ِ
َخ ))
َ ُ َ َْ
َّ ِ
ظ ُر ِبنُ ِ
ظ ُر
ور َّ
ّللاِ تَ َعاَلىَ ،فِإَّن ُه َي ْن ُ
اس َ اْل ُم ْؤ ِم ِنَ ،فِإَّن ُه َي ْن ُ
((اتُقوا ف َر َ
ِب ُن ِ
ّللاِ تَ َعاَلى))
ور َّ
ِ ِ
ِ
((أُِت ُ ِِ
يل لِ ُخ ْذ
َح ُد ُه َما َلَبن ،و َ
اآلخ ُر فيه َخ ْمرَ ،فق َ
اء ْي ِن ،أ َ
يت بإَن َ
َّه َما ِش ْئ َت ))...
أَي ُ
ظك ،احَف ِظ هللا ت ِجده أَمامك ،تع َّرف ِإَلى هللاِ
ِ
َ َ ْ ُ َ َ َ ََ ْ
هللا َي ْحَف ْ َ ْ
ْ
((احَفظ َ
ِف ))...
((إ َذا َش َّك أَح ُد ُكم ِف ص َاِت ِه َفْلُيْل ِق َّ
الش َّكَ ،وْلَي ْب ِن َعَلى اْلَي ِق ِ
ين،
َ
َ ْ
َفِإ َذا ))...
((استَ ِعي ُذوا ِباهللِ ِم ْن َع َذا ِ اْلَق ْب ِر َم َّرتَْي ِن ،أ َْو ثَ َاثاا))
ْ
((اع ِر ِ
ِ
ِ
ِ
اء
ْ ْ
ف عَف َ
اء َها ،ثُ َّم َع ّرْف َها َسَن اَ ،فإ ْن َج َ
اص َها َووَك َ
ص ِ
اح ُب َهاَ ،وإِ َّل ))...
َ
ِ
ِ
((أَ ْقر ما ي ُكو ُن اْلعب ُد م ْن ربِه ،و ُهو س ِ
اجد))
َْ
َُ َ َ
َّ َ َ َ
َكِثروا ِذ ْكر ه ِاذ ِ َّ
الل َّذا ِ ))
َ َ
((أ ْ ُ
ِ
يت اْل ِكتَا َ َ ،و ِم ْثَل ُه َم َع ُه ))...
((أ ََل ِإّن أُوِت ُ
ان ))...
((أَلَ تَ ْس َم ُعو َن ِإَلى َق ْو ِل لُْق َم َ
ِ
اكم أ ْ ِ
ان َح ِالافا
َن تَ ْحلُفوا ِب َآبائ ُك ْمَ ،ف َم ْن َك َ
((أَلَِ ،إ َّن َّ َ
ّللا َي ْن َه ُ ْ
اهللِ ))...
َفْلَي ْحلِ ْ ِب َّ
امو َن
ض ُّ
َما ِإَّن ُك ْم َستََرْو َن َرب ُ
َّك ْم َك َما تَ َرْو َن َه َذا اْلَق َم َرَ ،ل تُ َ
((أ َ
ِف ُرْتَيِت ِه))
ط ِن أ ِ ِ ِ
ِ
ين َي ْو اما ،ثُ َّم َي ُكو ُن
ُمه أ َْرَبع َ
((ِإ َّن أ َ
َح َد ُك ْم ُي ْج َم ُع َخْلُق ُه ف َب ْ ّ
َعَلَق ا ))...
ِ
ين َنَف َث ِف ُر ِ
وع  ،أََّن ُه َل ْي َ ِم ْن َنْف
((ِإ َّن ُّ
الرو َح ْاألَم َ
َحتَّى ))...
401
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36٧
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17
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23
24
25
26
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طرف الحديث
َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َص َح ُاب ُهَ ،وِإَّن ُه
((إ َّن َ
الع ْب َد إ َذا ُوض َع ف َق ْب ِرهَ ،وتََولى َع ْن ُه أ ْ
ع ِن َعالِ ِه ْم ))...
َلَي ْس َم ُع َق ْر َ
ِ
ِ
الح ْر ِ ،
((إن هللا تعالى قال َم ْن َع َاد ل َوِليًّا َفَق ْد آ َذ ْنتُ ُه ب َ
َو َما َتَق َّر َ ))...
ط يده ِب َّ
ِ
اللْي ِل لَِيتُو َ م ِس ء َّ
الن َه ِار،
هللا َع َّز َو َج َّل َي ْب ُس ُ َ َ ُ
((إ َّن َ
ُ ُ

ط ))...
َوَي ْب ُس ُ
ِِ ِ
((ِإ َّن اْلم َاِئ َك َ تصّلِ عَلى أ ِ
ِ
ول
َ
َحد ُك ْم َما َدا َ ف َم ْجلسه ،تَُق ُ
َ
َُ
َ
اغ ِف ْر َل ُه ))...
الله َّم ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
الخت َاف
((ِإ َّن أ َّ
ض َاَل َ ،فِإ َذا َأرَْيتُ ْم ْ
ُمت َلن تَ ْجتَم ُع َعَلى َ
َف َعَل ْي ُك ْم ))...
((إن من ِ
محدثينَ ،وإن عمر لمنهم))
أمت
َ
ّللاِ َألََب َّرهُ))
ّللاِ َم ْن َل ْو أَ ْق َس َم َعَلى َّ
((ِإ َّن ِم ْن ِعَب ِاد َّ
الري ِ
ِ
اء ِش ْرك))
((ِإ َّن َيس َير ِّ َ

((أنا جلي من ذكرن ))
ِ
َّ
يت ِإَلى
((ان َ
ْ
المِب َ
طَل َق ثَاَثَ ُ َرْهط م َّم ْن َك َ
ان َقْبَل ُك ْم َحتى أ ََوْوا َ
َغارَ ،ف َد َخلُوهُ ))...
((ِإَّنك تَْقد عَلى َقو أ ِ ِ
وه ْم ِإَل ْي ِه
ْ ْ
َهل ك َتا َ ،فْلَي ُك ْن أ ََّو َل َما تَ ْد ُع ُ
َ َُ َ
ّللاِ ))...
ِعَب َاد ُة َّ
((ِإَّن َك ُغ َا ُم َعَّلم))
انَ ،و َما ُي َع َّذَب ِ
((إنهما ُي َع َّذَب ِ
ان ِف َكِبير))
يك ْم َف َرطَ ،وأََنا َعَل ْي ُك ْم َش ِهيدَ ،وإِ َّن َم ْو ِع َد ُك ُم
((ِإِّن َب ْي َن أ َْي ِد ُ
ض ))...
الح ْو ُ
َ
الح ْو ِ
((ِإِّن َف َر ُ
ضَ ،م ْن َم َّر َعَل َّ َش ِر َ َ ،و َم ْن َش ِر َ
ط ُك ْم َعَلى َ
ظ َم ْأ أََب ادا ))...
َل ْم َي ْ
ّللاِ
ِ
يكم َشيَئي ِن َلن تَ ِ
ِ
ضُّلوا َب ْع َد ُه َما ِكتَا َ َّ
((ِإّن َق ْد تََرْك ُت ف ُ ْ ْ ْ ْ
َو ُسَّنِت َ ،وَل ْن ))...
َش ُّد تََف ِ
صايا ِم َن
اه ُدوا القرآنَ ،ف َو َّال ِذ َنْف ِس ِبَي ِدِه َل ُه َو أ َ
((تَ َع َ
ّ
ِ
اإلِب ِل ))...
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طرف الحديث
الش ْر ِك))
((التَّ َم ِائ ُم َ ،و ُّ
الرَقىَ ،والتَُّوَل ُ ِش ْرك ،أ َْو َ
ط َرف ِم َن ِّ
ِ ِ
يه وج َد ح َ ِ
اإليم ِ
ّللاُ َوَرُسوُل ُه
َن َي ُكو َن َّ
((ثَ َ
ان أ ْ
اث َم ْن ُك َّن ف َ َ َ
ا َوَة َ
َح َّ ِإَل ْي ِه ))...
أَ
((ثُ َّم ي ْشَفع ْاأل َْنِبياء ِف ُك ِل م ْن َكان ي ْشه ُد أ ْ ِ ِ َّ
َن َل إَل َه إل هللاُ
َ َ َ
َ ُ
ّ َ
َ ُ
ِ
صا ))...
ُم ْخل ا
((جلد النب  أربعين ،وجلد أبو بكر أربعين ،وجلد عمر

ثمانين ،وكل سن ))
((خلَِق ِت اْل َم َاِئ َك ُ ِم ْن نُورَ ،و ُخلِ َق اْل َج ُّ
ان ِم ْن َم ِارج ِم ْن َنار،
ُ
َو ُخلِ َق َآد ُ ))...
((ذه صفاء الدنيا وبق كدرها))
أ ِ
يل ِع ْن َد ِس ْد َ ِرة اْل ُم ْنتَ َهى))... ،
((رَْي ُت ج ْب ِر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
((رَْي ُت َع ْن َيم ِ
ُحد،
َأ
ين َرُسول هللا َ ،و َع ْن ش َمالهَ ،ي ْوَ أ ُ

َر ُجَل ْي ِن َعَل ْي ِه َما ))...
ِ
ِ ِ َّ
ين ُج ْزءا ِم َن ُّ
ِِ
الن ُب َّوة))
ُ
((رْتَيا ُ
الم ْؤمن ُج ْزء م ْن ست َوأ َْرَبع َ ا
النِب ُّ َ قبر أ ِ
((زَار َّ
ُم ِهَ ،فَب َكى َوأ َْب َكى َم ْن َح ْوَل ُه))... ،
َ
َْ ّ
((الس َا عَلي ُكم أَهل ِ
ِ
ِِ
ِ
ينَ ،وإَِّنا ِإ ْن
َّ ُ َ ْ ْ ْ َ ّ
ين َواْل ُم ْسلم َ
الدَي ِار م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
هللا َل َا ِحُقو َن))... ،
اء ُ
َش َ
((شَف ِ ِ
ُمِت ))
َه ِل اْل َكَب ِائ ِر ِم ْن أ َّ
اعت أل ْ
َ َ
ّللا َّ
ِ
اللْيَل َ ،أ َْو َع ِج َ ِ ،م ْن َف َعالِ ُك َما))
َ
((ضح َك َّ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ِ
َص َح ُاب ُهَ ،حتَّى ِإَّن ُه
((الع ْب ُد إ َذا ُوض َع ف َق ْب ِرهَ ،وتُُوّل َ َ ،وَذ َه َ أ ْ

َلَي ْس َم ُع ))...
((عليكم بسنت وسن الخلفاء الراشدين المهديين))

الح ْو ِ
ض))
اصِب ُروا َحتَّى َتْلَق ْوِن َعَلى َ
(( َف ْ
اء اْلمه ِدِيين َّ ِ ِ
(( َفعَلي ُكم ِبسَّنِت وسَّن ِ اْل ُخَلَف ِ
ين))... ،
الراشد َ
َْ ّ َ
َُ
َْ ْ ُ
الشرَك ِ
ُّ
الش ْر ِكَ ،م ْن
اء َع ِن ِّ
ال هللاُ تََب َار َك َوتَ َعاَلى أََنا أ ْ
َغَنى َ
(( َق َ
َع ِم َل َع َم اا ))...
ض ِم ْن ِرَي ِ
اض اْل َجَّن ِ أ َْو ُحْف َرة ِم ْن ُحَف ِر َّ
الن ِار))
((اْلَق ْب ُر َرْو َ
((قل

المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن))
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طرف الحديث
َّ
ّللاِ  يُقو ِمن مجلِ
ول َّ
((َقل َما َك َ
َ ُ ْ َْ
ان َرُس ُ
ِ
ِ
َن َي ْخُل َق
َ
((كتَ َ هللاُ َمَقاد َير اْل َخ َائ ِق َقْب َل أ ْ
ِ
ين ))...
ِب َخ ْمس َ

َحتَّى ))...
ِ
ض
َّ
الس َم َاوا َو ْاأل َْر َ

56

((كل مولود يولد على الفطرة))
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((كل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه وينصرانه
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65
66
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((كلما ما رجل أبدل هللا مكانه رجاا))
َغَب َرِ ،ذ ِط ْم َرْي ِن َ ،ل ُي ْؤَب ُه َل ُهَ ،ل ْو أَ ْق َس َم
((ك ْم ِم ْن أ ْ
َ
َش َع َث أ ْ
ّللاِ َألََب َّرُه ))...
َعَلى َّ
ِ
ِ
ِ
((كما تُْنتَ ُج َ ِ
يها ِم ْن
اءَ ،ه ْل تُح ُّسو َن ف َ
يم ُ َبه َ
البه َ
ََ
يم ا َج ْم َع َ
اء))
َج ْد َع َ
((ك ْن ِف ُّ
الد ْنَيا َكأََّن َك َغ ِري أ َْو َعاِب ُر َسِبيل))
ُ

((ك ْن ُت َنه ْيتُ ُكم َع ْن ِزَي ِ
ارة اْلُق ُب ِ
وها))
ُ
ور َ
ور َف ُز ُ
َ
َ ْ
((ل أُْل ِفي َّن أَحد ُكم متَّ ِكائا عَلى أ َِر َ ِ ِ ِ ِ
ِ
َم ِر
َ
يكته َيأْتيه ْاأل َْم ُر م ْن أ ْ
َ َ ََ ْ ُ
ِ
َم ْر ُ ِب ِه ))...
م َّما أ َ
ِ
َ ِ
وراَ ،و َح ْيثُ َما ُك ْنتُ ْم
((ل تَتَّخ ُذوا َق ْب ِر ع ايداَ ،وَل تَ ْج َعلُوا ُب ُيوتَ ُك ْم ُق ُب ا
صُّلوا َعَل َّ ))...
َف َ

ظم))
َع َ
((ل تجتمع أمت على الضال  ،عليكم بالسواد ْاأل ْ
ِ ِ
ِ
ورة))
َ
صَ
((ل تَ ْد ُخ ُل اْل َم َائ َك ُ َب ْيتاا فيه َكْل َوَل ُ
((ل تَ ْد ُعوا َعَلى أ َْنُف ِس ُك ْم ِإ َّل ِب َخ ْيرَ ،فِإ َّن اْل َم َاِئ َك َ ُي َؤ ِّم ُنو َن َعَلى
َ
َما تَُقولُو َن))
ُمِت عَلى الح ِق َ ِ
((ل تََزال َ ِ ِ
ض ُّرُه ْم
ينَ ،ل َي ُ
ظاه ِر َ
طائَف م ْن أ َّ َ
َّ
َ ُ
َم ْن َي ْخ ُذلُ ُه ْم ))...
((ل نب بعد ))

هللا م ْن َل َي ْش ُك ُر َّ
اس))
َ
الن َ
((ل َي ْش ُك ُر َ َ
هللا َع َّز َو َج َّل ِإ َّل َحَّفتْ ُه ُم اْل َم َاِئ َك ُ،
َ
((ل َيْق ُع ُد َق ْو َي ْذ ُك ُرو َن َ
الر ْح َم ُ ))...
َو َغ ِشَي ْت ُه ُم َّ
ِ
ِ
اعا ِب ِذ َراع ))...
((«َلتَتَِّب ُع َّن َسَن َن َم ْن َقْبَل ُك ْم ش ْب اار ِبش ْبرَ ،وِذ َر ا
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33٠
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332
ه
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73
74
75
76
77
7٧
7١
٧٠
٧1
٧2

ود
((َل َع َن هللاُ اْلَي ُه َ
((َلَق ْد َو َع َدِن َرِّب

النصار  ،اتَّ َخ ُذوا ُقبور أ َْنِبي ِائ ِهم مس ِ
اج َد))
َو َّ َ َ
ُ َ َ ْ ََ
ع َّز وج َّل أَن يد ِخل اْلجَّن َ ِمن أ َّ ِ
ِ
ين
ْ
ُمت َس ْبع َ
َ َ َ ْ ُْ َ َ

َأْلافا ))...
((َلم يتَ َكَّلم ِف المه ِد ِإ َّل ثَاَثَ ِعيسى ،وَك ِ ِ ِ ِ
يل
َ َ َ
َْ
ان ف َبن إ ْس َرائ َ
ْ َ ْ
ال ))...
َر ُجل ُيَق ُ
ِ
َّ
َم ِر ِإَل ْي َك ))...
َسَل ْم ُت َنْفس ِإَل ْي َكَ ،وَف َّو ْ
ض ُت أ ْ
((الل ُه َّم أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يك،
ول َب ْيَنَنا َوَب ْي َن َم َعاص َ
((الل ُه َّم ا ْقس ْم َلَنا م ْن َخ ْشَيت َك َما َي ُح ُ

َو ِم ْن ))...
ِ
((الله َّم أ َْن َت ْاأل ََّو ُل َفَل ْي َ َقْبَل َك َش ْ ءَ ،وأ َْن َت ْاآلخ ُر َفَل ْي َ
ُ
َب ْع َد َك َش ء ))...
ْ
ِِ
َسأَُل َك َوأَتََو َّج ُه ِإَل ْي َك ِبَنِبِّي َك ُم َح َّمد  ،نِب
ُ
((الله َّم إّن أ ْ
َ ِّ
ِ
الر ْح َم َ ،يا ُم َح َّم ُد ))...
َّ
َّ
((الله َّم ِإِّن أَعو ُذ ِب َك ِم َن َ ِ
الم ْغ َرِ ،
ُ
الك َسل َو َ
ُ
الم ْأثَ ِم َو َ
اله َرِ َ ،و َ
َو ِم ْن ِفتَْن ِ الَق ْب ِر ))...
ِ
َّ
التام ِ  ،من ِّ
شر ما
بوج َ
((الل ُه ِّم إن أعو ُذ ْ
هك الكريم ،وكلماتك ّ
أنت ))...
َ
((اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيت بيدك ماض
ِف ))...

٧3

طنَ ،و ُك ُّل َح ْرف
ظ ْهر َوَب ْ
ّللا َع َّز َو َج َّل َآي ا ِإ َّل َل َها َ
((ما أ َْن َزَل َّ ُ
َ
َحدَ ،و ُك ُّل ))...

٧5

((ما
َ

٧4

٧6
٧7
٧٧

((ما
َ

طن))
ظ ْهر َوَب ْ
ّللا َع َّز َو َج َّل َآي ا ِإ َّل َل َها َ
أ َْن َزَل َّ ُ
ِ
يضا ُم ْم ِساياِ ،إ َّل َخ َرَج َم َع ُه َس ْب ُعو َن
م ْن َر ُجل َي ُع ُ
ود َم ِر ا

َأْل َ ))...
((ما ِمن موُلود ِإ َّل يوَلد عَلى ِ
ط َ ِرةَ ،فأََب َواهُ ُي َه ِّوَد ِان ِه أ َْو
الف ْ
ُ ُ َ
َ ْ َْ
يَن ِ
ص َرِان ِه))... ،
ُ ّ
ِ
ِ
ِ
وس ))...
((« َما م ْن ُك ْم م ْن أ َ
َحدَ ،ما م ْن َنْف َم ْنُف َ
ّللاَِ ،ل يتعلمه ِإ َّل
((م ْن تَ َعَّل َم ِعْل اما ِم َّما ُي ْبتَ َغى ِب ِه َو ْج ُه َّ
َ
ِ
ِ ِ
ضا ))...
ل ُيصي َ ِبه َع َر ا
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14٠
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14٠
3٠1
3٠5
267
١5
36٧
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٧١
١٠
١1
١2
١3
١4
١5
١6
١7
١٧
١١
1٠٠
1٠1
1٠2
1٠3
1٠4

ِ ِ
ِ
الن ِ
((م ْن َخ ْي ِر م َع ِ
اش َّ
ان َف َرِس ِه ِف
اس َل ُه ْم َر ُجل ُم ْمسك عَن َ
َ
سِب ِ
يل هللاِ))... ،
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ظ َ ،ولَ َيتَ َمث ُل
اليَق َ
المَنا ِ َف َسَي َران ف َ
((م ْن َرآن ف َ
َ
َّ
ان ِب ))
الش ْي َ
طُ
طُل ِف ِ
ط ِرياقا ِم ْن
يه ِعْل اما َسَل َك َّ
ّللاُ ِب ِه َ
((م ْن َسَل َك َ
ط ِرياقا َي ْ ُ
َ
ط ُر ِ اْل َجَّن ِ ))... ،
ُ
ط ِرياقا يْلت ِم ِف ِ
ط ِرياقا ِإَلى
يه ِعْل اما َس َّه َل َّ
ّللاُ َل ُه َ
((م ْن َسَل َك َ َ َ ُ
َ
ِ
لجَّن ))
ا َ
((م ْن س َّن ِف ِْ
اإل ْس َا ِ ُسَّن ا َح َسَن اَ ،ف ُع ِم َل ِب َها َب ْع َدهُُ ،كِت َ َل ُه
َ َ
ِ
َج ِر ))...
م ْث ُل أ ْ

((من عمل بما علم ورثه هللا َما َل ْم َي ْعَل ْم))
ِ
امتُ ُه))
ام ْت قَي َ
((م ْن َما َ َفَق ْد َق َ
َ
ظ ِر ِإَلى وج ِه َك ،و َّ
َسأَلُ َك َل َّذ َة َّ
الش ْو َ ِإَلى ِلَق ِائ َكِ ،ف َغ ْي ِر
الن َ
َْ
َ
((وأ ْ
َ
ض َّراء م ِ
ض َّرة ))...
َ َ ُ
((وق أر القرآن ليقال هو قارئ))
ِ
ِ
ُمَّي َ ْب َن َخَل ))...
((«َيا أََبا َج ْهل ْب َن ه َشا ا ! َيا أ َ
ِ
ِ
ِ
ورِت ِه))... ،
َ
صَ
ول هللا أ َِرِن ج ْب ِر َ
((يا َرُس َ
يل ’ ف ُ
((يا ِعب ِاد ُكُّل ُكم َ ِ َّ
َه ِد ُك ْم
استَ ْه ُدوِن أ ْ
َ َ
ضال إل َم ْن َه َد ْيتُ ُهَ ،ف ْ
ْ
))...
ّللاِ َعَلى اْل ِعَب ِاد؟ َو َما َح ُّق
((« َيا ُم َعا ُذ! َه ْل تَ ْد ِر َما َح ُّق َّ
ّللاِ؟» ))...
اْل ِعَب ِاد َعَلى َّ
امر مع أ ِ
((يأِْت عَلي ُكم أُوي بن ع ِ
َه ِل اْلَي َم ِنِ ،م ْن
َم َداد أ ْ
َ ْ ْ َْ ُ ُْ َ
َ
ََ ْ
ُم َراد ،ثُ َّم ِم ْن َق َرن ))...
يكم ماَِئ َك ِب َّ
ِ
اِئ َك ِب َّ
الن َه ِارَ ،وَي ْجتَ ِم ُعو َن
اللْي ِل َو َم َ
َ
((يتَ َعا َق ُبو َن ف ُ ْ َ
ِف ))...
((يجمع هللا الناس يو القيام  ،فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا

الصفح
35
1٠1
121
23
53
1٠٧
343
34١
222
232
2٧٠
177
176
335
273
354

حتى يريحنا ))...
1٠5

١1

((يد هللا مع الجماع ))
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1٠٧
1٠١
11٠
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َك َث ُر ِم ْن َبِن تَ ِميم،
اع ِ َر ُجل ِم ْن أ َّ
ُمِت أ ْ
الجَّن َ ِب َشَف َ
َ
((ي ْد ُخ ُل َ
ِ
ول ))...
يل َيا َرُس َ
ق َ
الش ِهيد ِف سب ِع ِ
َه ِل َب ْيِت ِه))
((ي َشَّف ُع َّ ُ
َْ َ
ين م ْن أ ْ
ُ
((«يضحك هللا إلى رجلين ،يقتل أحدهما اآلخر كاهما

يدخل الجن »))... ،
((ي ْع ِق ُد َّ
ان َعَلى َق ِافَي ِ َأر ِ
ا َث
َح ِد ُك ْم ِإ َذا ُه َو َنا َ ثَ َ
الش ْي َ
طُ
َ
ْس أ َ
ض ِر ُ ))...
ُعَقد َي ْ
((يْقت ِرئون ِمن رس ِ ِ
ْخ ُذو َن ِف
ول هللا َ ع ْش َر َآيا َ ،ف َا َيأ ُ
َ َ ُ َ ْ َُ
ُخ َر ))...
اْل َع ْش ِر ْاأل ْ
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 -3فهرس اآلثار
طرف األثر
1

((اإلجماع من أعظ ِم أصول الدين))
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين
يروا القرآنَ ،فِإ َّن فيه عْل َم ْاأل ََّولِ َ
((إ َذا أ ََرْدتُ ُم اْلعْل َم َفأَث ُ
ِ
ين))
َو ْاآلخ ِر َ

4

((أهل السن من عرف ما يدخل ف بطنه من حال))

2
3

((استوصوا بأهل السن خي ار ،فإنهم غرباء))

5

((العقل آَل التمييز و ِ
اإلدراك))
ِ
((ل تَس َّ أ ْ َّ
ِ ِ
الَ ،فِإ َّن ِب َها
َه َل الشا ِ َج ًّما َغف ايراَ ،فإ َّن ب َها ْاأل َْب َد َ
َ ُ
الَ ،فِإ َّن ))...
ْاأل َْب َد َ

6
7

((لم يكونوا يسألون عن اإلسناد ،فلما وقعت الفتن  ،قالوا

٧

سموا لنا رجالكم ))...
ور القرآنَ ،فِإ َّن ِف ِ
ِ
ِ
ين َفْلَيثُ ِ
يه ِعْل َم
ين َو ْاآلخ ِر َ
((م ْن أ ََرَاد عْل َم ْاأل ََّولِ َ
َ
))...
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51
52
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 -4فهرس األعالم املرتمجة
الصفح

العلم
1

إبراهيم بن أحمد بن عل  ،برهان الدين البيجور

167

2

إبراهيم بن أدهم بن منصور التميم البلخ

1٠5

3

أبو

4

أبو

5

أبو

6

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السا بن عبد هللا بن أب القاسم

14

7

الدين ابن تيمي
أحمد بن ِعيسى ،أبو ِ
سعيد الخراز الصوف

1٠7

٧

أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسد بن إدري

١
1٠
11

كع

بكر الصديق عبد هللا بن أب ُق َحا َف عثمان بن عامر بن
التيم القرش
طى ِ
حنيف النعمان بن ثَابت ِ
التيم  ،الكوف
بن ُزْو َ
هاشم الصوف

الخضر النمير الحران الدمشق الحنبل  ،أبو العباس ،تق

بن عبد

5٠
57
66

5٧

هللا بن حيان ،أبو عبد هللا ،الشيبان الوائل
ّ
أحمد بن محمد بن سام  ،األزد  ،الطحاو

46

أحمد بن محمد بن عبد الكريم ،أبو الفضل تاج الدين ،ابن

3٠5

طاء هللا اإلسكندر
َع َ

أحمد بن نزار القيروان المالك  ،أبو ميسرة

13٠

12

أوي

بن عامر بن جزء بن مالك القرن المراد اليمان

335

13

البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم النجار الخزرج

32٧

14

ِ
الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء ،أَبو نصر
بشر بن
المروز  ،ثم البغداد  ،كنيته أبو نصر ،الز ِ
ِ
اهد الكِبير

1٠3

المعروف ببشر الحاف

15

الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القوارير

66

16

الحارث بن أسد المحاسب

6٧

17

الحسين بن منصور الحاج

73

1٧

حماد بن عبد هللا التينات  ،أبو الخير األقطع

1٠1

1١

حمزة بن عبد المطل

بن هاشم بن عبد مناف
408

2٧٠

2٠
21

العلم

الصفح

خالد بن الوليد بن المغيرة المخزوم القرش
ّ
دل بن جحدر ،وقيل جعفر ،وقيل جعفر بن يون  ،أبو بكر،

112
1٧٧

المعروف بالشبل
22
23
24
25

ذو النون المصر

1٧7

ِ
رويم بن أَحمد ِ
البغداد
بن يزْيد
سعد بن أب وقاص

274

سعد بن مالك بن سنان الخدر األنصار الخزرج  ،أبو

36

67

سعيد الخدر
26

بن رافع بن عبد هللا بن

سفيان بن سعيد بن مسرو بن حبي

51

موهب بن أبو عبد هللا بن منقذ بن نصر بن الحكم بن الحارث
الكوف الثور
27

سفيان بن عيين بن ميمون الهال الكوف

241

2٧

طيفور بن عيسى بن آد بن عيسى بن عل  ،أبو يزيد

2٠2

البسطام
2١

عبد الرحمن بن أبو بكر بن محمد بن سابق الدين الخضير ،

2٠1

جال الدين السيوط
3٠
31

عبد الرحمن بن أحمد بن عطي العنس  ،أبو سليمان الداران
عبد الرحمن بن صخر الدوس  ،الملق

بأب هريرة

١7
14

عبد الرحمن بن محمد بن محمد ،ابن خلدون

15

33

عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد هللا البغداد التميم

67

34

عبد ِ
طلح َ الُق َش ْي ِر ُّ
الكري ِم بن هوازِن بن عبد الملك بن َ

7

32

35

السفرايين

ّللا بن العباس بن عبد المطل
عبد َّ

بن هاشم بن عبد مناف

11

القرش الهاشم
36

عبد هللا بن ثو  ،أبو مسلم الخولن

112

37

الس ّراج
عبد هللا بن عل بن محمد بن يحيى ،أبو نصر ّ
ُّ
الطوس

154

3٧

عبد هللا بن عمر بن الخطا

35

العدو

409

الصفح

العلم
3١

عبد هللا بن محمد بن عل األنصار الهرو

1٧

4٠

عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبي

الهذل

2٠

41

عبد الوها أحمد بن عل الشعران ُّ  ،ويقال الشعراو ُّ
ِ
الع ْكَبر الحنبل  ،أَبو
عبيد هللا بن محمد بن محمد بن َح ْمدان ُ
عبد هللا ،ابن ب َّ
طَ
َ
عثمان بن عفان بن أب العاص بن أمي

42
43
44

عثمان بن مظعون بن حبي

بن وه

الجمح

ّ

بن هاشم بن عبد مناف

2٠٠
16٧
6٠
233

45

عبد المطل
عل بن أَب طال بن ْ
بن قص بن كا بن مرة بن كع

46

عل بن أَحمد بن سهل ،أَبو الحسن البوشنج

47

اب  ،الغزنو ثم الاهور ،
عل بن عثمان بن أبو عل
الج ّ
ُ
الهجوير

64

4٧

عل بن محمد بن سالم التغلب  ،سيف الدين اآلمد

١1

بن لؤ اْلقرش الهاشم

5٠
22٧

4١

عمر بن الخطا

بن نفيل القرش العدو

51

5٠

عمر بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن عمويه ،واسمه عبد

6١

هللا ،البكر  ،أبو حفص ،الملق

شها

الدين السهرورد

51

الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميم اليربوع

52

52

مالك بن أن

بن مالك األصبح الحمير

5٧

53

محمد بن أبو بكر بن أيو بن سعد الزرع الدمشق  ،أبو

54

عبد هللا ،شم الدين ،المعروف بابن قيم الجوزي
ِ
بن َش ِاف ِع ِ
بن عثمان ِ
العباس ِ
محمد بن ِإ ِ
بن السائ
دري بن
بن عبيد بن ِ
َّ
عبد مناف ِ
بن هشا ِ ِ
عبد يزْيد ِ
بن
بن المطل بن ْ
ِ ْ
بن لُؤ ِ
كع ِ
بن مرَة ِ
بن كا ِ
ُقص ِ
بن غال الشافع
بن ْ

55

محمد بن إسحا بن محمد بن يحيى ،أبو عبد هللا العبد

56

محمد بن سيرين البصر

57

(نسب إلى عبد يا ليل) ،ابن مندة األصبهان

ِ
محمد بن عل بن أحمد بن سعيد بن َحزِِ ِ ،
ثم
الفارس األَصل ّ
األَند ِ
لس القرطِب
َ
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26
5٧

16٧
56
15

الصفح

العلم
5٧

محمد بن عل بن جعفر الكتان

32٧

5١

محمد بن عل بن محمد ابن عرب

1٧

6٠

محمد بن عل بن محمد بن عبد هللا الشوكان

44

61

محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن عل التيم البكر ،

71

أبو عبد هللا ،الطبرستان األصل الراز المولد ،الملق  :فخر
الدين

62

محمد بن محمد بن محمد الغزال

1٧

63

محمد حسين الذهب

٧1

64

محمد رشيد بن عل رضا بن محمد شم

65

َبهاء القلمون
معاذ بن جبل بن أوس األنصار الخزرج

176

66

معاوي بن أب سفيان صخر بن حر بن أمي بن عبد شم

57

67

بن عبد مناف القرش األمو
ِممشا ُذ ِ
الد َين َوِر ُّ
ّ
ْ

الدين بن محمد

٧6

1٠2
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 -5فهرس الفرق والطوائف
الصفح

الفرق
1

اإلسماعيلي

3٠6 ،7٠

2

األشاعرة

167

3

البابكي

3٠6

4

الباطني

3٠6

5

الجبري

7١

6

الحرمي

3٠6

7

الخوارج

57

٧

الرافض

5١

١

السبعي

3٠6

1٠

الشيع

57

11

القرامط

3٠6

12

الماتريدي

167

13

المحمرة

6 3٠

14

المرجئ

7١

15

المعتزل

7١
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 -6فهرس الكلمات الغريبة
الصفح

الكلم الغريب
1

التحاد

7٠

2

َش َع َث
أْ

32٧

4

امو َن
ض ُّ
تُ َ
التعطيل
تََف ِ
صايا
ّ
التَّ َم ِائ ُم

3
5
6
7
٧

6

التشبيه

١2
6
12١
223

التَُّوَل ُ

223

١
11

اء
َج ْد َع َ
اء
َج ْم َع َ

الحلول

12

الخاص

٧

13

خاص الخاص

٧

1٠

١2
١2
6١

َخ ِريف
ِذ ِط ْم َرْي ِن
الرياض

1١

17

السقيا

112

1٧

َش َعَف
العام

35

2٠

ُغَن ْي َم
َف َرط

14
15
16

1١
21

267
32٧

٧
35
35٠

22
23

َف ْزَع ا

قربوس السرج

1٠6

24

القلق

156

25

ُك ُّل َح ْرف َحد
طن
ظ ْهر َوَب ْ
َل َها َ

3٠1

26

35

3٠1
423

الصفح

الكلم الغريب
27
2٧

الم ْأثَ ِم
َ

مخصرة

367

2١

المرقع

6٧

3٠

المشاهدة

155

31

طَلع
َم ْ

3٠1

352

32
34

الم ْغ َرِ
َ
وس
َنْف َم ْنُف َ
نك

35
37

اله َرِ
َ
َه ْي َع ا

الوجد

6٧

3٧

وحدة الوجود

7٠

3١

الول
ظ َّان ُه
َي ْبتَ ِغ اْلَق ْت َل َواْل َم ْو َ َم َ
ينكث بمخصرته

٧

33

36

4٠
41

352
36٧
36٧
352
35

35
36٧
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 -9فهرس املصادر واملراجع
.1

القرآن الكريم.

.2

اإلبان ك الكبككر لبككن بط ك  ،تككأليف :أبككو عبككد هللا عبيككد هللا بككن محمككد بككن محمككد بككن
حمدان الع ْكبر المعروف بابن ب َّ
ط العكبر  ،المتوفى سكن 3٧7 :هكك .تحقيكق :رضكا
َ
ُ َ
معط ك ك  ،وعثمك ككان األثيك ككوب  ،ويوس ك ك الواب ك ككل ،والوليك ككد بك ككن سك ككيف النصك ككر ،وحم ك ككد
التويجر  ،دار النشر :دار الراي للنشر والتوزيع – الرياض ،عدد األجزاء.١ :

.3

اإلتقان ف علو القرآن ،تأليف :عبد الكرحمن بكن أبك بككر ،جكال الكدين السكيوط ،
المت ككوفى س ككن ١11 :هك كك ،تحقي ككق :محم ككد أب ككو الفض ككل إبك كراهيم ،ادار النش ككر :الهيئك ك

المصري العام للكتا
.4

– 13١4هك –  ، 1١74عدد األجزاء.4 :

إجابك ك الغ ككوث ببي ككان ح ككال النقب ككاء ،والنجب ككاء ،واألب ككدال ،واألوت ككاد ،والغ ككوث ،ت ككأليف
محمد أمين المعروف بكابن عابكدين ،المتكوف سكن 1252 :هكك ،تقكديم وتحقيكق :سكعيد

عب ككد الفت ككاح ،دار النش ككر :مكتبك ك الق ككاهرة – 1427ه ك ك –  ، 2٠٠6الطبعك ك األولك كى.
عدد األجزاء.1 :
.5

اإلحسان ف تقري

صحيح ابن حبان ،تكأليف :محمكد بكن حبكان بكن أحمكد بكن حبكان

البسككت  ،المتككوفى سككن 354 :ه كك،
بككن معككاذ بككن َم ْعبك َكد ،التميم ك  ،أبككو حككاتم ،الككدارم ُ ،
ترتي  :األمير عكاء الكدين علك بكن بلبكان الفارسك  ،المتكوفى سكن 73١ :هكك ،تحقيكق
وتخ ك كريج وتعليك ككق :شك ككعي

.6

األرنك ككؤوط ،مؤسس ك ك الرسك ككال  ،بيك ككرو  ،الطبع ك ك األولك ككى:

14٠٧هك –  ، 1١٧٧عدد األجزاء. 1٧ :

أحكككا الجنككائز ،تككأليف :أبككو عبككد الككرحمن محمككد ناصككر الككدين ،بككن الحككاج نككوح بككن

نجك ككات بك ككن آد  ،األشك ككقودر األلبك ككان  ،المتك ككوفى142٠ :ه ك كك ،دار النشك ككر :المكت ك ك
.7

اإلسام – 14٠6هك –  ، 1١٧6الطبع  :الرابع .

اإلحكا فك أصكول األحككا  ،تكأليف :أبكو الحسكن سكيد الكدين علك بكن أبك علك بكن

محمكككد بكككن سكككالم الثعلب ك ك اآلمكككد  ،المتك ككوفى سك ككن 631 :ه ك كك ،تحقيكككق :عبك ككد الك ككر از
.٧

عفيف  ،دار النشر :المكت

اإلسام  ،بيرو

– دمشق – لبنان ،عدد األجزاء4 :

اإلحكككا ف ك أصككول األحكككا  ،تككأليف :أبككو محمككد عل ك بككن أحمككد بككن سككعيد بككن حككز

األندلس ك القرطب ك الظككاهر  ،المتككوفى سككن 456 :ه كك ،تحقيككق وتقككديم :الشككيخ أحمككد
محمك ككد شك ككاكر إحسك ككان عبك ككاس ،دار النشك ككر :دار اآلفك ككا الجديك ككدة – بيك ككرو  ،عك ككدد
األجزاء.٧ :
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.١

إحيككاء علككو الككدين ،تككأليف :أبككو حامككد محمككد بككن محمككد الغ ازلك الطوسك  ،المتككوفى:
5٠5هك ،دار النشر :دار المعرف – بيرو  ،عدد األجزاء.4 :

.1٠

الخ ْكول  ،المتكوفى سككن :
األد النبكو  ،تكأليف :محمكد عبكد العزيكز بككن علك الشكاذل
َ
134١هك ك كك ،دار النش ك ككر :دار المعرفك ك ك –بي ك ككرو –1423هك ك كك ،الطبعك ك ك  :ال ارب ك ككع ،ع ك ككدد

.11

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،تأليف :محمد بن علك بكن محمكد

األجزاء.1 :

بن عبد هللا الشوكان اليمن المتوفى125٠ :هك ،تحقيكق وتقكديم :أحمكد عكزو عنايك ،
وخلي ك ككل الم ك ككي  ،ولك ك ك ال ك ككدين ص ك ككالح فرف ك ككور ،دار النش ك ككر :دار الكت ك ككا

العربك ك ك –

141١هك –  ، 1١١١الطبع  :الطبع األولى ،عدد األجزاء.2 :
.12

الستذكار ،تأليف :أبو عمر يوس

بن عبكد هللا بكن محمكد بكن عبكد البكر بكن عاصكم

النمككر القرطب ك  ،المتككوفى سككن 463 :ه كك ،تحقيككق :سككالم محمككد عطككا ،محمككد عل ك
معككوض ،دار النشككر :دار الكتك

العلميك – بيككرو –  ، 2٠٠٠ – 1421الطبع ك :

األولى ،عدد األجزاء.١ :
.13

الستقام  ،تأليف :تقك الكدين أبكو العبكاس أحمكد بكن عبكد الحلكيم بكن عبكد السكا بكن

عبككد هللا بككن أب ك القاسككم بككن محمككد ابككن تيمي ك الح ارن ك الحنبل ك الدمشككق  ،المتككوفى
سن  72٧ :هك ،تحقيق :محمد رشاد سالم ،دار النشر :جامع اإلما محمد بن سكعود

.14

– المدين المنورة –14٠3هك ،الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.2 :
السككتيعا

ف ك معرف ك األصككحا  ،تككأليف :أبككو عمككر يوس ك

بككن عبككد هللا بككن محمككد

بككن عبككد البككر بككن عاصككم النمككر القرطب ك  ،المتككوفى463 :ه كك ،تحقيككق :عل ك محمككد
.15

البجاو  ،دار النشر :دار الجيل ،بيرو – 1412هك – ، 1١١2

أسكد الغابك فك معرفك الصككحاب  ،تكأليف :أبككو الحسكن علك بككن أبك الكككر محمكد بككن

محمككد بككن عب ككد الك كريم ب ككن عبككد الواح ككد الشككيبان الج ككزر  ،عككز ال ككدين ابككن األثي ككر،
المتككوفى سككن 63٠ :هكك ،تحقيككق :علك محمككد معككوض – عككادل أحمككد عبككد الموجككود،
دار النشك ككر :دار الكت ك ك

األجزاء٧ :
.16

األس ك ككماء والص ك ككفا

العلمي ك ك – 1415هك ك ك –  ، 1١١4الطبع ك ك  :األولك ككى ،عك ككدد

للبيهقكك ك  ،ت ك ككأليف :أحم ك ككد ب ك ككن الحس ك ككين ب ك ككن علكك ك ب ك ككن موس ك ككى

الخ ْس َرْو ِجرد الخ ارسان  ،أبكو بككر البيهقك  ،المتكوفى سكن 45٧ :هكك ،تحقيكق وتخكريج
ُ
وتعليكق :عبكد هللا بكن محمكد الحاشكد  ،مقبكل بكن هكاد الكوادع  ،دار النشكر :مكتبك
السكك كواد  ،المملكك ك ك العربيك ك ك الس ك ككعودي – ج ك ككدة – 1413ه ك ك ك –  ، 1١١3الطبعك ك ك :
األولى ،عدد األجزاء.2 :
429

.17

اإلصاب ف تمييز الصحاب  ،تأليف :أبو الفضل أحمد بن عل بن محمكد بكن أحمكد
بككن حجككر العسككقان  ،المتككوفى سككن ٧52 :ه كك ،تحقيككق :عككادل أحمككد عبككد الموجككود
وعلك ككى محمك ككد معك ككوض ،دار النشك ككر :دار الكت ك ك

.1٧

العلمي ك ك – بيك ككرو – 1415هك ك كك،

الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.٧ :

أصككول السككن  ،تككأليف :أبككو عبككد هللا أحمككد بككن محمككد بككن حنبككل بككن هككال بككن أسككد

الشككيبان  ،المتككوفى سككن 241 :ه كك ،دار النشككر :دار المنككار – الخككرج – السككعودي –
.1١

1411هك ،الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.1 :

أصول السن  ،ومعه رياض الجن بتخكريج أصكول السكن  ،تكأليف :أبكو عبكد هللا محمكد
ب ككن عب ككد هللا بك ككن عيس ككى بك ككن محم ككد الم ككر  ،اإللبيك ككر المع ككروف بك ككابن أبك ك َزَمِنك ككين
المالك  ،المتوفى3١١ :هكك ،تحقيكق وتخكريج وتعليكق :عبكد هللا بكن محمكد عبكد الكرحيم

بكن حسككين البخككار  ،دار النشكر :مكتبك الغربككاء األثريك – المملكك العربيك السككعودي
– المدين النبوي – 1415هك ،الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.1 :
.2٠

األصول والفروع ،ابن حز األندلس  ،تحقيق :محمد عاط

العراق  ،وسكهير فضكل

هللا ابو وافيك  ،إبكراهيم إبكراهيم هكال ،دار النشكر :دار النهضك – مصكر – القكاهرة –

 ، 1١7٧الطبع  :األولى.
.21

العتص ك ككا  ،ت ك ككأليف :إبك ك كراهيم ب ك ككن موس ك ككى ب ك ككن محم ك ككد اللخمك ك ك الغرن ك ككاط الش ك ككهير
بالشكاطب  ،المتككوفى7١٠ :هكك ،تحقيكق :سككليم بككن عيكد الهالك  ،دار النشككر :دار ابككن
عفان – السعودي – 1412هك –  ، 1١١2الطبع  :األولى ،عدد األجزاء2 :

.22

العتق ككاد ،ت ككأليف :أب ككو الحس ككين اب ككن أبكك يعل ككى ،محم ككد ب ككن محم ككد ،المت ككوفى س ككن :
526هك ،تحقيق :محمد بن عبد الكرحمن الخمكي  ،دار النشكر :دار أطلك
– 1423هك –  ، 2٠٠2الطبع  :األولى.

.23

اعتقادا

فر المسلمين والمشركين ،تأليف :أبو عبد هللا محمد بن عمكر بكن الحسكن

بككن الحسككين التيم ك الكراز الملقك

بفخككر الككدين الكراز خطي ك

6٠6ه كك ،تحقيككق :علكك سككام النش ككار ،دار النشككر :دار الكتك ك
عدد األجزاء.1 :

.24

الخضكراء

الككر  ،المتككوفى سككن :
العلمي ك – بي ككرو ،

إعككا المككوقعين عككن ر العككالمين  ،تككأليف :محمككد بككن أب ك بكككر بككن أيككو بككن سككعد
شم

الدين ابن قيم الجوزي  ،المتوفى751 :هك ،تحقيق :محمد عبد السكا إبكراهيم،

دار النشر :دار الكت

العلميك – بيكرو – 1411ه ك –  ، 1١١1الطبعك  :األولكى،

عدد األجزاء.4 :

431

.25

اإلعا بما ف دين النصار من الفساد واألوها وإظهار محاسن اإلسكا  ،تكأليف:
أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبك بككر بكن فكرح األنصكار الخزرجك شكم

الكدين

القرطبك ك  ،المت ككوفى س ككن 671 :هك كك .تحقي ككق :أحم ككد حج ككاز الس ككقا ،دار النش ككر :دار
.26

التراث العرب – القاهرة ،عدد األجزاء.1 :

األعككا  ،تككأليف :خيككر الككدين بككن محمككود بككن محمككد بككن عل ك بككن ف كارس ،الزركل ك

الدمشككق  ،المتككوفى سككن 13١6 :هكك ،دار النشككر :دار العلككم للمايككين – أيككار – مككايو
.27

 ، 2٠٠2الطبع  :الخامس عشر.

إغاثك اللهفكان مكن مصكايد الشككيطان ،تكأليف :محمكد بكن أبك بكككر بكن أيكو بكن سككعد

شكم
.2٧

الكدين ابككن قكيم الجوزيك  ،المتكوفى سكن 751 :هكك ،تحقيكق :محمككد حامكد الفقك ،

دار النشر :مكتب المعارف ،الرياض ،المملك العربي السعودي  ،عدد األجزاء2 :
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالف أصكحا

الجحكيم ،تكأليف :تقك الكدين أبكو العبكاس

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السا بن عبد هللا بن أب القاسكم بكن محمكد ابكن تيميك
الح ارنك ك الحنبل ك ك الدمش ككق  ،المتك ككوفى س ككن 72٧ :ه ك كك ،تحقي ككق :ناصكككر عب ككد الك ك كريم
العقك ككل ،دار النشك ككر :دار عك ككالم الكت ك ك  ،بيك ككرو – لبنك ككان – 141١هك ك ك – ، 1١١١
الطبع  :السابع  ،عدد األجزاء.2 :

.2١

إكمككال ته ككذي

الكمككال فكك أسككماء الرج ككال ،ت ككأليف :مغلطككا ب ككن قلككيج ب ككن عب ككد هللا

البكجك ككر المصك ككر الحكك ككر الحنف ك ك  ،أبك ككو عبك ككد هللا ،عك ككاء الكككدين ،المتك ككوفى سك ككن :
762هك ،تحقيق :أبو عبكد الكرحمن عكادل بكن محمكد – أبكو محمكد أسكام بكن إبكراهيم،
دار النشك ككر :الفك ككارو الحديث ك ك للطباع ك ك والنشك ككر– 1422هك ك ك –  ، 2٠٠1الطبعك ك ك :
.3٠

األولى ،عدد األجزاء12 :

إلى التصوف يا عباد هللا ،تأليف ابكو بككر جكابر الج ازئكر  ،دار النشكر :دار البصكير
– السكندري – . 1١١٠

.31

أمراض القل

وشفاتها ،تأليف :تق الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلكيم بكن عبكد

السكا بككن عبكد هللا بككن أبك القاسككم بكن محمككد ابكن تيميك الح ارنك الحنبلك الدمشككق ،

المت ك ككوفى س ك ككن 72٧ :هك ك كك ،دار النش ك ككر :المطبعك ك ك الس ك ككلفي – الق ك ككاهرة – 13١١هك ك كك،
الطبع  :الثاني .
.32

اإلنسان الكامل ف معرف األواخر واألوائل ،تأليف :عبكد الككريم بكن إبكراهيم الجيلك ،
المتوفى سن ٧٠5هك ،تحقيق :ابو عبكد الكرحمن صكاح بكن محمكد بكن عويضك  ،دار

النشككر :دار الكت ك

العلمي ك – لبنككان–بيككرو 141٧ ،هك ك– ، 1١١7الطبع ك األولككى،

عدد األجزاء.1 :
430

.33

األنوار القدسي فك معرفك قواعكد الصكوفي  ،تكأليف :عبكد الوهكا

الشكعران  ،المتكوف

سككن ١73 :ه كك ،تحقيككق :طككه عبككد البككاق سككرور ،والسككيد محمككد عيككد الشككافع  ،دار
النشر :مكتب المعارف – لبنان – بيرو – 14٠٧هك  ، 1١٧٧عدد األجزاء.1 :
.34

البحر المحيط ف التفسير ،تأليف :أبو حيان محمكد بكن يوسك

بكن علك بكن يوسك

ب ككن حي ككان أثي ككر ال ككدين األندلسك ك  ،المت ككوفى س ككن 745 :هك كك ،تحقي ككق :ص ككدق محم ككد
جميل ،دار النشر :دار الفكر – بيرو – 142٠هك.

.35

البحككر المديككد ف ك تفسككير الق كرآن المجيككد ،تككأليف :أبككو العبككاس أحمككد بككن محمككد بككن

المهد بن عجيب الحسن األنجر الفاسك الصكوف  ،المتكوفى1224 :هكك ،تحقيكق:

أحمكد عبكد هللا القرشك رسكان ،دار النشككر :الكدكتور حسكن عبككاس زكك – القككاهرة –
.36

141١هك.

البدر الطالع بمحاسكن مكن بعكد القكرن السكابع ،تكأليف :محمكد بكن علك بكن محمكد بكن
عب ككد هللا الش ككوكان اليمنك ك  ،المت ككوفى س ككن 125٠ :هك كك ،دار النش ككر :دار المعرفك ك –

بيرو  ،عدد األجزاء.2 :
.37

البرهان ف علو القرآن ،تأليف أبو عبد هللا بدر الكدين محمكد بكن عبكد هللا بكن بهكادر
الزركش ك  ،المتككوفى سككن 7١4 :ه كك ،تحقيككق :محمككد أبككو الفضككل إب كراهيم ،دار النشككر:
دار إحيككاء الكت ك

.3٧

العربي ك عيسككى البككاب الحلب ك وشككركائه – 1376هك ك – ، 1١57

الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.4 :

بص ككائر ذو التميي ككز فك ك لط ككائ

الكت ككا

العزي ككز ،ت ككأليف :مج ككد ال ككدين أب ككو ط ككاهر

محمد بن يعقو الفيروز أباد المتوفى٧17 :هك ،تحقيكق :محمكد علك النجكار ،دار
النشك ككر :المجل ك ك

األعلك ككى للشك ككئون اإلسك ككامي – لجن ك ك إحيكككاء الت ك كراث اإلسك ككام –

القاهرة ،عدد األجزاء.6 :

.3١

بغي ك الطل ك

ف ك تككاريخ حل ك  ،تككأليف :عمككر بككن أحمككد بككن هب ك هللا بككن أب ك ج كرادة

العقيلك ك  ،كم ككال ال ككدين اب ككن الع ككديم ،المت ككوفى66٠ :هك كك ،تحقي ككق :س ككهيل زك ككار ،ادار
النشر :دار الفكر ،عدد األجزاء.12 :

.4٠

كرز
محمك ككد بك ككن عبك ككد الك ك ّا
محمك ككد بك ككن ّ
تك ككاج العك ككروس مك ككن ج ك كواهر القك ككاموس ،تك ككأليفّ :
الحسك ككين  ،أبك ككو الفك ككيض ،الملّق ك ك بمرتضك ككىَّ ،
الزبيك ككد  ،المتك ككوفى سك ككن 12٠5 :ه ك كك،

.41

محم ككد

تحقيق :مجموع من المحققين ،دار النشر :دار الهداي .

الت ككاج المكل ككل م ككن جك كواهر م ككآثر الطك كراز اآلخ ككر واألول ،ت ككأليف :أب ككو الطيك ك
صديق خكان بكن حسكن بكن علك ابكن لطك هللا الحسكين البخكار ِ
القَّنكوج  ،المتكوفى
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سن 13٠7 :هك ،دار النشر :و ازرة األوقكاف والشكؤون اإلسكامي – قطكر – 142٧ه ك
–  ، 2٠٠7الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.1 :
.42

تاريخ اإلسا َوَوفيكا

المشكاهير َواألعكا  ،تكأليف :شكم

الكدين أبكو عبكد هللا محمكد

بككن أحم ككد بككن عثم ككان بككن َق ْايم ككاز ال ككذهب  ،المتككوفى74٧ :هك كك ،تحقيككق :بش ككار ع ك ّكواد
معكككروف ،دار النشك ككر :دار الغك ككر اإلسكككام –  ، 2٠٠3الطبع ك ك  :األولك ككى ،عك ككدد
األجزاء.15 :
.43

تاريخ بغداد ،تأليف :أبو بكر أحمد بن عل بكن ثابكت بكن أحمكد بكن مهكد الخطيك

البغكداد  ،المتككوفى463 :هكك ،تحقيككق :بشككار عكواد معككروف ،دار النشككر :دار الغككر
اإلسام – بيرو – 1422هك –  ، 2٠٠2الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.16 :

.44

ت ككاريخ د مش ككق ،ت ككأليف :أب ككو القاس ككم علك ك ب ككن الحس ككن ب ككن هبك ك هللا المع ككروف ب ككابن
عسككاكر ،المتككوفى سككن 571 :ه كك ،تحقيككق :عمككرو بككن غ ارم ك العمككرو  ،دار النشككر:
دار الفكر للطباع والنشر والتوزيع – 1415هك –  ، 1١١5عدد األجزاء.٧٠ :

.45

تأويككل مختل ك

الحككديث ،تككأليف :أبككو محمككد عبككد هللا بككن مسككلم بككن قتيب ك الككدينور ،

المت ك ككوفى س ك ككن 276 :هك ك كك ،دار النش ك ككر :المكتك ك ك

الس ك ككام – مؤسسك ك ك اإلشك ك ك ار –

141١هك –  ، 1١١١الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.1 :

.46

تحفك األبكرار شكرح مصكابيح السكن  ،تككأليف :القاضك ناصكر الكدين عبكد هللا بكن عمككر
البيضككاو ( 6٧5 :ه كك) ،المحقككق :لجن ك مختصك بإش كراف نككور الككدين طال ك  ،و ازرة
األوقاف والشؤون اإلسامي بالكويت 1433 ،هك –  ، 2٠12عدد األجزاء.3 :

.47

تحف الذاكرين بعكدة الحصكن الحصكين مكن ككا سكيد المرسكلين ،محمكد بكن علك بكن
محمككد بككن عبككد هللا الشككوكان اليمن ك (المتككوفى125٠ :ه كك) ،دار القلككم – بيككرو –

لبنان ،الطبع  :األولى ، 1١٧4 ،عدد األجزاء.1 :
.4٧

التدمريك ك  :تحقي ككق اإلثب ككا

لألس ككماء والص ككفا

وحقيقك ك الجم ككع ب ككين الق ككدر والش ككرع،

تأليف :تق الدين أبو العباس أحمكد بكن عبكد الحلكيم بكن عبكد السكا بكن عبكد هللا بكن
أب القاسكم بكن محمكد ابكن تيميك الح ارنك الحنبلك الدمشكق  ،المتكوفى سكن 72٧ :هكك،

تحقي ك ككق :محم ك ككد ب ك ككن ع ك ككودة السك ك كعو  ،دار النش ك ككر :مكتبك ك ك العبيك ك ككان – الري ك ككاض –
1421هك –  ، 2٠٠٠الطبع  :السادس  ،عدد الصفحا .241 :
.4١

تككذكرة الحفككاظ ،تككأليف :شككم

الككدين أبككو عبككد هللا محمككد بككن أحمككد بككن عثمككان بككن

َق ْايمككاز الككذهب  ،المتككوفى سككن 74٧ :ه كك ،دار النشككر :دار الكت ك
لبنان – 141١هك –  ، 1١١٧الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.4 :
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العلمي ك بيككرو –

.5٠

التعكرف لمككذه

أهككل التصككوف ،تككأليف :أبككو بككر محمككد بككن أبك إسككحا بككن إبكراهيم

بك ككن يعقك ككو الكابك ككاذ البخك ككار الحنف ك ك  ،المتك ككوفى3٧٠ :ه ك كك ،تك ككأليف :دار الكت ك ك
العلمي – بيرو  ،عدد األجزاء.1 :
.51

التعليقا

الحسكان علكى صكحيح ابكن حبكان وتمييكز سكقيمه مكن صكحيحه ،وشكاذه مكن

محفوظه ،تأليف :محمد بن حبكان بكن أحمكد بكن حبكان بكن معكاذ بكن َم ْعب َكد ،التميمك ،
البسككت  ،المتككوفى سككن 354 :ه كك ،ترتي ك  :أبككو الحسككن عل ك بككن
أبككو حككاتم ،الككدارم ُ ،
بلبككان ب ككن عب ككد هللا ،عككاء ال ككدين الفارسكك الحنفكك  ،المتككوفى س ككن 73١ :هك كك ،مؤلك ك

التعليقا

الحسان :أبكو عبكد الكرحمن محمكد ناصكر الكدين ،بكن الحكاج نكوح بكن نجكات

ب ككن آد  ،األشك ككقودر األلبك ككان  ،المتك ككوفى سك ككن 142٠ :ه ك كك ،دار النشكككر :دار بك ككاوزير
للنش ك ككر والتوزيك ك ككع – المملكك ك ك العربي ك ك ك الس ك ككعودي – جكك ككدة – 1424هك ك ك ك – ، 2٠٠3
الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.12 :

.52

.53

تفسكير التسككتر  ،تككأليف :أبككو محمككد سككهل بككن عبككد هللا بككن يككون بككن رفيككع التُسككتر ،
المتككوفى سككن 2٧3 :ه كك ،تحقيككق :محمككد باسككل عيككون السككود ،دار النشككر :دار الكت ك
العلمي – بيرو – 1423هك ،الطبع  :األولى.

تفس ككير القك كرآن العظ ككيم ،ت ككأليف :أب ككو الف ككداء إس ككماعيل ب ككن عم ككر ب ككن كثي ككر القرشك ك

البصر ثم الدمشق  ،المتوفى سن 774 :هك ،تحقيق :سكام بكن محمكد سكام  ،دار
النش ككر :دار طيبك ك للنش ككر والتوزي ككع – 142٠ه ك ك –  ، 1١١١الطبعك ك  :الثانيك ك  ،ع ككدد

األجزاء.٧ :
.54

تفسككير الموطككأ ،تككأليف :عبككد الككرحمن بككن مككروان بككن عبككد الككرحمن األنصككار  ،أبككو

المطك ككرف الَقَنك ك ِ
كازع  ،المتك ككوفى سك ككن 413 :ه ك كك ،تحقيك ككق :عك ككامر حسك ككن صك ككبر  ،دار
النشككر :دار الن كوادر – بتمويككل و ازرة األوقككاف والشككؤون اإلسككامي  ،قطككر– 142١هك ك
–  ، 2٠٠٧الطبع  :األولى ،عدد األجزاء2 :

.55
.56

التفسككير والمفسككرون ،تككأليف :محمككد السككيد حسككين الككذهب  ،المتككوفى13١٧ :ه كك ،دار
النشر :مكتب وهب  ،القاهرة

(1415 – 13١7هك ك كك) = (،) 1١١5 – 1١77

الم ك ككؤلفينَ ،وفي ك ككا
تَكمَلك ك ك ُمعج ك ككم ُ
تككأليف :محمككد خيككر بككن رمضككان بككن إسككماعيل يوس ك  ،دار النشككر :دار ابككن ح ككز

للطباعك والنشكر والتوزيككع ،بيكرو – لبنكان141٧ ،ه ك –  ، 1١١7الطبعك  :األولككى،
عدد األجزاء.1 :
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.57

تلب ككي

إبل ككي  ،ت ككأليف :جم ككال ال ككدين أب ككو الف ككرج عب ككد ال ككرحمن ب ككن علك ك ب ككن محم ككد

الجوز  ،المتوفى5١7 :هك ،دار النشر :دار الفكر للطباع والنشكر ،بيكرو – لبنكان
– 1421هك –  2٠٠1الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.1 :
.5٧

التمهيد لما ف الموطأ من المعكان واألسكانيد ،تكأليف :أبكو عمكر يوسك

بكن عبكد هللا

بككن محمككد بككن عب ككد البككر بككن عاصككم النم ككر القرطب ك  ،المتككوفى463 :ه كك ،تحقي ككق:
مص ككطفى ب ككن أحم ككد العل ككو  ،محم ككد عب ككد الكبي ككر البك ككر  ،دار النش ككر :و ازرة عم ككو

.5١

األوقاف والشؤون اإلسامي – المغر –13٧7هك ،عدد األجزاء.24 :
تهككذي

األسككماء واللغككا  ،تككأليف :أبككو زكريككا محي ك الككدين يحيككى بككن شككرف النككوو ،

المتككوفى676 :ه كك ،دار النشككر :شككرك العلمككاء بمسككاعدة إدارة الطباع ك المنيري ك  ،دار
.6٠

الكت

تهكذي

العلمي  ،بيرو – لبنان ،عدد األجزاء.4 :
الكمكال فك أسكماء الرجككال ،تكأليف :يوسك

بكن عبككد الكرحمن بكن يوسك  ،أبككو

الحجككاج ،جم ككال الككدين اب ككن الزك ك أبك ك محمككد القض ككاع الكلب ك الم ككز  ،المت ككوفى:
742هكك ،تحقيكق :د .بشكار عكواد معكروف ،دار النشكر :مؤسسك الرسكال – بيكرو –
.61

14٠٠هك –  ، 1١٧٠الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.35 :

تهذي

اللغ  ،تكأليف :محمكد بكن أحمكد بكن األزهكر الهكرو  ،أبكو منصكور ،المتكوفى:

37٠هككك ،تحقي ككق :محم ككد ع ككوض مرعك ك  ،دار النش ككر :دار إحي ككاء التك كراث العربك ك –
.62

بيرو –  ، 2٠٠1الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.٧ :

التوسككل أنواعككه وأ حكامككه ،تككأليف :أبككو عبككد الككرحمن محمككد ناصككر الككدين ،بككن الحككاج

ن ككوح ب ككن نج ككات ب ككن آد  ،األش ككقودر األلب ككان  ،المت ككوفى س ككن 142٠ :هك كك ،تحقي ككق:
محم ككد عي ككد العباسك ك  ،دار النش ككر :مكتبك ك المع ككارف للنش ككر والتوزي ككع – الري ككاض –

1421هك –  ، 2٠٠1الطبع  :الطبع األولى ،عدد األجزاء.1 :
.63

توضيح ال مقاصد وتصحيح القواعد ف شكرح قصكيدة اإلمكا ابكن القكيم ،تكأليف :أحمكد
ب ككن إبك كراهيم ب ككن حم ككد ب ككن محم ككد ب ككن حم ككد ب ككن عب ككد هللا ب ككن عيس ككى ،المت ككوفى س ككن :
1327هك كك ،تحقي ككق :زهي ككر الش ككاويش ،دار النش ككر :المكتك ك
14٠6هك ،الطبع  :الثالث  ،عدد األجزاء.2 :

.64

اإلس ككام – بيك ككرو –

التوضيح لشكرح الجكامع الصكحيح ،تكأليف :ابكن الملقكن سكراج الكدين أبكو حفكص عمكر
بككن عل ك بككن أحمككد الشككافع المصككر  ،المتككوفى سككن ٧٠4 :ه كك ،تحقيككق :دار الفككاح

للبح ك ككث العلمك ك ك وتحقي ك ككق التك ك كراث ،دار النش ك ككر :دار النك ك كوادر ،دمش ك ككق – س ك ككوريا –

142١هك –  ، 2٠٠٧الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.36 :
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.65

ثم ككار القل ككو فك ك المض ككاف والمنس ككو  ،عب ككد المل ككك ب ككن محم ككد ب ككن إس ككماعيل أب ككو
منصور الثعالب  ،المتوفى42١ :هك ،دار المعارف ،القاهرة ،عدد األجزاء.1 :

.66

جامع البيان ف تأويل القكرآن ،تكأليف :محمكد بكن جريكر بكن يزيكد بكن كثيكر بكن غالك
اآلمل ك  ،أب ككو جعف ككر الطب ككر المت ككوفى سككن 31٠ :هككك ،تحقي ككق :أحم ككد محم ككد ش ككاكر،

مؤسس الرسال 142٠ ،هك –  ، 2٠٠٠الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.24 :
.67

جككامع العلككو والحكككم فك شككرح خمسككين حككديثا مككن جوامككع الكلككم ،تككأليف :زيككن الككدين
السككام  ،البغككداد  ،ثككم الدمشككق ،
عبككد الككرحمن بككن أحمككد بككن رج ك بككن الحسككنَ ،
الحنبلك ك  ،المت ككوفى7١5 :هك كك ،تحقي ككق ش ككعي األرن ككاتوط – إبك كراهيم ب ككاج  ،مؤسسك ك
الرسال – بيرو –1422هك –  ، 2٠٠1الطبع  :السابع  ،عدد األجزاء.2 :

.6٧

الجككامع ألحكككا الق كرآن ،تككأليف :أبككو عبككد هللا محمككد بككن أحمككد بككن أب ك بكككر بككن فككرح

األنصك ككار الخزرج ك ك شك ككم

الك ككدين القرطب ك ك  ،المتك ككوفى671 :ه ك كك ،تحقيك ككق :أحمك ككد

البردون ك وإب كراهيم أطفككيش ،دار النشككر :دار الكت ك

المص كري – القككاهرة – 13٧4هك ك

–  ، 1١64الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.2٠ :
.6١

جاء األفها شرح عقيكدة العكوا  ،تكأليف محمكد بكن علكو بكن عبكاس المكالك المكك

الحسككن  ،المتككوفى س ككن 1425 :ه كك ،جم ككع :محمككد إحيككاء عل ككو الككدين ،دار النش ككر:
فوجن – مالنج – إندونيسيا.

.7٠

حاشككي البيجككور علككى جككوهرة التوحيككد (تحف ك المريككد علككى جككوهرة التوحيككد) ،تككأليف:

برهان الدين البيجور  ،المتوفى سن 1276 :هكك ،تحقيكق وتعليكق :علك جمعك محمكد
الشافع  ،دار النشر :دار السا للطباع والنشر والتوزيكع – 1422ه ك – ، 2٠٠2

.71

الطبع األولى.

حاش ككي الس ككند عل ككى س ككنن النس ككائ  ،ت ككأليف :محم ككد ب ككن عب ككد اله ككاد التت ككو  ،أب ككو

الحسك ك ككن ،نك ك ككور الك ك ككدين السك ك ككند  ،المتك ك ككوفى سك ك ككن 113٧ :ه ك ك كك ،دار النشك ك ككر :مكت ك ك ك
المطبوعك ككا
.72

اإلسك ككامي – حل ك ك

– 14٠6هك ك ك –  ، 1١٧6الطبع ك ك  :الثاني ك ك  ،عك ككدد

األجزاء.٧ :

الحك ككاو للفتك ككاو  ،تك ككأليف :عبك ككد الك ككرحمن بك ككن أب ك ك بكك ككر ،جك ككال الك ككدين السك ككيوط ،

المتوفى١11 :هكك ،تكأليف :دار الفككر للطباعك والنشكر ،بيكرو – لبنكان – 1424ه ك
.73

–  ، 2٠٠4عدد األجزاء.2 :

الحككاج األعم ككال الكاملك ك  ،التفس ككير ،الطواسككين ،بس ككتان المعرفك ك  ،نص ككوص الوليك ك ،

المروي ككا  ،ال ككديوان ،جمك ككع :قاس ككم محم ككد عبكككاس ،دار النش ككر :مكتبك ك اإلسك كككندري ،
مصر ، 2٠٠2 ،الطبع األولى ،عدد األجزاء.1 :
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.74

األصكفياء ،تكأليف :أبكو نعككيم أحمكد بكن عبكد هللا بكن أحمكد بككن

حليك األوليكاء وطبقكا

إس ككحا ب ككن موس ككى ب ككن مهك كران األص ككبهان  ،المت ككوفى س ككن 43٠ :هك كك ،دار النش ككر:
السعادة – بجوار محافظ مصر– 13١4هك –  ، 1١74عدد األجزاء.1٠ :
.75

الكداء والكدواء ،محمكد بككن أبك بككر بكن أيككو بكن سكعد شكم

الككدين ابكن قكيم الجوزيك

المت ك ك ككوفى س ك ك ككن 751 :هكك ك كك ،دار النش ك ك ككر :دار المعرفك ك ك ك – المغ ك ك ككر – 141٧ه ك ك ك ك –
 ، 1١١7الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.1 :

.76

الككدر الثمككين ف ك أسككماء المصككنفين ،تككأليف :علك بككن أنجك

بككن عثمككان بككن عبككد هللا

الساع  ،المتوفى674 :هكك ،تحقيكق وتعليكق :أحمكد شكوق
أبو طال  ،تاج الدين ابن َّ

بنبين – محمد سعيد حنش  ،دار النشر :دار الغر السام – تكون
.77

–143٠ه ك

–  ، 2٠٠١الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.1 :

درء تعكارض العقكل والنقكل ،تكأليف :تقك الكدين أبككو العبكاس أحمكد بكن عبكد الحلكيم بككن

عب ككد الس ككا ب ككن عب ككد هللا ب ككن أبك ك القاس ككم ب ككن محم ككد اب ككن تيميك ك الح ارنك ك الحنبلك ك
الدمشككق  ،المتككوفى سككن 72٧ :ه كك ،حقيككق :الككدكتور محمككد رشككاد سككالم ،دار النشككر:
جامع اإلما محمد بكن سكعود اإلسكامي  ،المملكك العربيك السكعودي – 1411ه ك –

 ، 1١١1الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.1٠ :
.7٧

الدرر الكامن ف أعيان المائ الثامن  ،تأليف :أبو الفضل أحمد بكن علك بكن محمكد
بككن أحمككد بككن حجككر العسككقان  ،المتككوفى سككن ٧52 :هكك ،تحقيككق محمككد عبككد المعيككد

ضك ككان ،مجل ك ك

دائ ك كرة المعك ككارف العثماني ك ك – الهنك ككد – صك ككيدر ابك ككاد – 13١2هك ك ك –

 ، 1١72الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.6 :
.7١

الخ ْس ك ك َكرْو ِجرد
دلئ ك ككل النب ك ككوة ،ت ك ككأليف :أحم ك ككد ب ك ككن الحس ك ككين ب ك ككن علك ك ك ب ك ككن موس ك ككى ُ

الخراسان  ،أبو بكر البيهق  ،المتكوفى45٧ :هكك ،تحقيكق :عبكد المعطك قلعجك  ،دار
النش ككر :دار الكتك ك

العلميك ك  ،دار الري ككان للتك كراث – 14٠٧ه ك ك –  ، 1١٧٧الطبعك ك :

األولى عدد األجزاء7 :
.٧٠

الذخيرة ،تأليف :أبو العباس شها

الدين أحمد بن إدريك

بكن عبكد الكرحمن المكالك

الشكهير بكالقراف  ،المتكوفى6٧4 :هكك ،تحقيكق :محمكد حجك  ،سككعيد أعك ار  ،محمكد بككو
خبزة ،دار النشر :دار الغر اإلسام – بيرو  ،الطبعك  :األولكى ، 1١١4 ،عكدد

.٧1

األجزاء.14 :

ذيل التقييد ف رواة السنن واألسانيد ،تأليف :محمكد بكن أحمكد بكن علك  ،تقك الكدين،

أبو الطي

المك الحسن الفاس  ،المتوفى٧32 :هكك ،تحقيكق كمكال يوسك
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الحكو ،

دار النشككر :دار الكتك

العلمي ك – بيككرو – لبنككان –141٠ه ك –  ، 1١١٠الطبع ك :

األولى ،عدد األجزاء.2 :
.٧2

رجككال صككحيح مسككلم ،تككأليف :أحمككد بككن عل ك بككن محمككد بككن إب كراهيم ،أبككو بكككر ابككن
ويه ،المتوفى سن 42٧ :هك ،تحقيق :عبد هللا الليث  ،دار النشكر :دار المعرفك –
َم ْن ُج َ
بيرو 14٠7 ،هكك ،الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.2 :

.٧3

الككردود والنق ككود شككرح مختص ككر ابككن الحاجك ك  ،ت ككأليف :محمككد ب ككن محمككود ب ككن أحم ككد

البككابرت الحنف ك  ،المتككوف سككن 7٧6 :ه كك ،تحقيككق :ضككيف هللا بككن صككالح بككن عككون
العمر  ،ترحي

بن ربيعكان الدوسكر  ،مكتبك الرشكد ناشكرون ،الطبعك  :األولكى ،عكدد

األجزاء.2 :
.٧4

رسككال ابككن القككيم إلككى أحككد إخوانككه ،تككأليف :محمككد بككن أب ك بكككر بككن أيككو بككن سككعد

شك ككم

الكككدين ابك ككن قك ككيم الجوزي ك ك  ،المتك ككوفى751 :ه ك كك ،تحقيكككق :عبك ككد هللا بك ككن محمك ككد

المك ككديفر ،دار النشك ككر :مطك ككابع الشك ككر األوسك ككط – الريك ككاض – 142٠ه ك كك ،الطبع ك ك :
األولى ،عدد األجزاء.1 :
.٧5

الرسككال األكمليك فيمككا يج ك

هلل مككن صككفا

الكمككال ،تككأليف :تقك الككدين أبككو العبككاس

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السا بن عبد هللا بن أب القاسكم بكن محمكد ابكن تيميك

الحران الحنبل الدمشق  ،المتوفى72٧ :هك ،دار النشكر :مطبعك المكدن  ،المؤسسك
.٧6

السعودي  ،القاهرة – مصر – 14٠3هك –  ، 1١٧3عدد األجزاء.1 :

الرسككال التبوكي ك  ،المسككمى زاد المهككاجر إلككى ربككه ،تككأليف :محمككد بككن أب ك بكككر بككن

أيو بن سعد شم
.٧7

الدين ابن قيم الجوزي  ،المتكوفى سكن 751 :هكك ،تحقيكق :محمكد

جميل غاز  ،دار النشر :مكتب المدن – جدة ،عدد األجزاء.1 :

رسككال السككجز إلككى أهككل زبيككد ف ك الككرد علككى مككن أنكككر الحككرف والصككو  ،تككأليف:
عبيككد هللا ب ككن س ككعيد ب ككن ح ككاتم الس ككجز ّ ال كوائل البك ككر  ،أب ككو نص ككر ،المت ككوفى س ككن :
444هكك كك .تحقي ك ككق :محم ك ككد ب ك ككاكريم باعب ك ككد هللا ،دار النش ك ككر :عم ك ككادة البح ك ككث العلمك ك ك
بالجامع ك ك اإلسك ككامي  ،المدين ك ك المنك ككورة ،المملك ك ك العربي ك ك السك ككعودي – 1423هك ك ك –

 ، 2٠٠2الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.1 :
.٧٧

الرسككال القشككيري  ،تككأليف :عبككد الك كريم بككن ه كوازن بككن عبككد الملككك القشككير  ،المتككوفى

سكن 465 :هكك ،تحقيكق :عبككد الحلككيم محمكود ،ومحمككود بكن الشكريف ،دار النشككر :دار
المعارف ،القاهرة ،عدد األجزاء.2 :

.٧١

روح البي ككان ،ت ككأليف :إس ككماعيل حقك ك ب ككن مص ككطفى اإلس ككتانبول الحنفك ك الخل ككوت ،
المولى أبو الفداء ،المتوفى سن 1127 :هك ،دار النشر :دار الفكر – بيرو .
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.١٠

واألحيكاء بالكدلئل مكن الكتكا

الروح ف الكا على أرواح األمكوا

محمككد بككن أب ك بكككر بككن أيككو بككن سككعد شككم
751هك ،دار النشر :دار الكت
.١1

روض ك التعري ككف بالحك ك

والسكن  ،تكأليف:

الككدين ابككن قككيم الجوزي ك  ،المتككوفى:

العلمي – بيرو  ،عدد األجزاء1 :
(لس ككان

الشك كريف ،ت ككأليف محم ككد ب ككن عب ككد هللا ب ككن الخطيك ك

الككدين) ،المت ككوفى س ككن 776هككك ،تحقي ككق :عب ككد الق ككادر أحم ككد عط ككا ،دار النش ككر :دار
الفكر العرب .

.١2

روض ك المحبككين ونزه ك المشككتاقين ،تككأليف :محمككد بككن أب ك بكككر بككن أيككو بككن سككعد

شككم

الككدين ابككن قككيم الجوزي ك  ،المتككوفى751 :ه كك ،دار النشككر :دار الكت ك

العلمي ك ،

بيرو – لبنان – 14٠3هك –  ، 1١٧3عدد األجزاء.1 :
.١3

زاد المعككاد ف ك هككد خيككر العبككاد ،تككأليف :محمككد بككن أب ك بكككر بككن أيككو بككن سككعد

ش ككم

ال ككدين اب ككن ق ككيم الجوزيك ك  ،المت ككوفى751 :هك كك ،دار النش ككر :مؤسسك ك الرس ككال ،

بيكرو – مكتبك المنكار اإلسكامي –الكويكت – 1415ه ك– ، 1١١4الطبعك  :السككابع
والعشرون ،عدد األجزاء.5 :

.١4

الزهكد لوكيككع ،تككأليف :أبككو سككفيان وكيككع بككن الجكراح بككن ملككيح بككن عككد بككن فككرس بككن

س ككفيان ب ككن الح ككارث ب ككن عم ككرو اب ككن عبي ككد ب ككن رتاس الرتاسكك  ،المت ككوفى1١7 :هك كك،
تحقي ككق :عب ككد ال ككرحمن عب ككد الجب ككار الفريك كوائ  ،دار النش ككر :مكتبك ك ال ككدار – المدينك ك

.١5

المنورة – 14٠4هك –  ، 1١٧4الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.1 :

هنككاد بككن السك ِكر بككن مصككع
الزهككد ،تككأليف :أبككو السككر ّ
صكعفو بككن عمكرو بككن ز اررة بكن عككدس بككن زيكد التميمك الكدارم الكككوف  ،المتككوفى:
بككن أب ك بكككر بككن شككبر بككن

243ه ك كك ،تحقيك ككق :عبك ككد الك ككرحمن عبك ككد الجبك ككار الفري ك كوائ  ،دار النشك ككر :دار الخلفك ككاء

للكتا
.١6

اإلسام – الكويت – 14٠6هك ،الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.2 :

الزهككد ،تككأليف :أبككو عبككد هللا أحمككد بككن محمككد بككن حنبككل بككن هككال بككن أسككد الشككيبان
(المتوفى241 :هك) ،وضع حواشيه :محمد عبد السكا شكاهين ،دار الكتك

.١7

العلميك ،

بيرو – لبنان ،الطبع  :األولى142٠ ،هك –  ، 1١١١عدد األجزاء. 1 :

زيككارة القب ككور والس ككتنجاد ب ككالمقبور ،تككأليف :تقكك ال ككدين أب ككو العبككاس أحم ككد ب ككن عب ككد
الحلككيم بككن عبككد السككا بككن عبككد هللا بككن أب ك القاسككم بككن محمككد ابككن تيمي ك الح ارن ك

الحنبل الدمشق  ،المتوفى سن 72٧ :هكك ،دار النشكر :دار طيبك  ،الريكاض ،المملكك
العربي السعودي  ،عدد األجزاء.1 :

.١٧

سلسككل األحاديككث الضككعيف والموضككوع وأثرهككا السككيئ ف ك األم ك  ،تككأليف :أبككو عبككد
الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجكات بكن آد  ،األشكقودر األلبكان ،
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المت ككوفى س ككن 142٠ :هك كك ،دار النش ككر :دار المع ككارف ،الري ككاض – الممكلك ك العربيك ك
السعودي – 1412هك  ، 1١١2-الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.14 :
.١١

السن إمكاناتها ف التشريع اإلسام للسباع

.1٠٠

الس ككن قب ككل الت ككدوين ،ت ككأليف :محم ككد عج ككاج الخطيك ك  ،دار النش ككر :مكتبك ك وهبك ك –

.1٠1

سنن ابن ماجه ،تأليف ابن ماج أبو عبكد هللا محمكد بكن يزيكد القزوينك  ،وماجك اسكم

14٠٧هك –  ، 1١٧٧الطبع الثاني .

أبيه يزيد ،المتوفى273 :هك ،تحقيق :محمد فؤاد عبد البكاق  ،دار النشكر :دار إحيكاء
الكت

العربي  ،عدد األجزاء.2 :

.1٠2

سنن أب داود ،تأليف :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحا بكن بشكير بكن شكداد
بككن عمككرو األزد ِ
الس ِج ْسككتان المتككوفى سككن 275 :ه كك ،تحقيككق :شك َكعي األرنككؤوط –
ّ
مح َّمككد ِ
كام ككل ق كره بللك ك  ،دار النشككر :دار الرس ككال العالمي ك – 143٠ه ك ك – ، 2٠٠١
َ

.1٠3

سك ككنن الترمك ككذ  ،تك ككأليف :محمك ككد بك ككن عيسك ككى بك ككن َسك ك ْكورة بك ككن موسك ككى بك ككن الضك ككحاك،
الترمككذ  ،أبككو عيسككى ،المت كوفى سككن 27١ :ه كك ،تحقيككق وتعليككق :أحمككد محمككد شككاكر

الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.7 :

(ج  ،)2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباق (ج  ،)3وإبراهيم عطكوة عكوض (ج ،)5 ،4
دار النشككر :شككرك مكتبك ومطبعك مصككطفى البككاب الحلبك – مصككر – 13١5هك ك –

.1٠4

 ، 1١75الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء 5 :أجزاء.

س ككنن النس ككائ  ،ت ككأليف :أب ككو عب ككد ال ككرحمن أحم ككد ب ككن ش ككعي

ب ككن علك ك الخ ارس ككان ،

النسككائ  ،المتككوفى سككن 3٠3 :هك ك ،تحقيككق :عبككد الفتككاح أبككو غككدة ،دار النشككر :مكت ك
المطبوعك ك ككا

األجزاء.١ :
.1٠5

اإلسك ك ككامي – حل ك ك ك

سير أعا النباء ،تأليف :شم

–  ، 1١٧6 – 14٠6الطبع ك ك ك  :الثاني ك ك ك  ،عك ك ككدد
الدين أبو عبد هللا محمكد بكن أحمكد بكن عثمكان بكن
األرن ككاتوط ،دار النش ككر:

.1٠6

َق ْايم ككاز ال ككذهب  ،المت ككوفى س ككن 74٧ :هك كك ،تحقي ككق :ش ككعي
مؤسس الرسال – 14٠5هك –  ، 1١٧5الطبع  :الثالث  ،عدد األجزاء.25 :
شككذ ار الككذه

ف ك أخبككار مككن ذه ك  ،تككأليف :عبككد الح ك بككن أحمككد بككن محمككد ابككن

العك ككر الحنبلك ك  ،أب ككو الف ككاح ،المت ككوفى س ككن 1٠٧١ :هك كك ،تحقي ككق :محم ككود
العم ككاد َ
األرنككاتوط ،دار النشككر :دار ابككن كثيككر ،دمشككق – بيككرو – 14٠6هك ك – ، 1١٧6
الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.11 :

.1٠7

شرح أصول اعتقاد أهل السن والجماع  ،تكأليف :أبكو القاسكم هبك هللا بكن الحسكن بكن
منصككور الطبككر ال كراز الالكككائ  ،المتككوفى41٧ :ه كك ،تحقيككق :أحمككد بككن س كعد بككن
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حم ك ككدان الغام ك ككد  ،دار النش ك ككر :دار طيبك ك ك – الس ك ككعودي – 1423ه ك ك ك – ، 2٠٠3
الطبع  :الثامن  ،عدد األجزاء.١ :
.1٠٧

شرح أصول اعتقاد أهل السن والجماع  ،تكأليف :أبكو القاسكم هبك هللا بكن الحسكن بكن
منصككور الطبككر ال كراز الالكككائ  ،المتككوفى سككن 41٧ :ه كك ،تحقيككق :أحمككد بككن سككعد

بككن حمككدان الغامككد  ،دار النشككر :دار طيب ك – السككعودي – 1423هك ك – ، 2٠٠3
الطبع  :الثامن  ،عدد األجزاء.١ :
.1٠١

ش ككرح التلك ككويح علك ككى التوضك ككيح ،تكككأليف :سك ككعد الكككدين مسك ككعود بكككن عمكككر التفتك ككازان ،

.11٠

اللدني بالمنح المحمدي  ،تأليف :أبو عبكد هللا محمكد بكن

المتوفى7١3 :هك ،دار النشر :مكتب صبيح – مصر ،عدد األجزاء.2 :
شرح الزرقان على المواه
عب ككد الب ككاق ب ككن يوسك ك

ب ككن أحم ككد ب ككن ش ككها

المتك ك ككوفى1122 :ه ك ك كك ،دار النشك ك ككر :دار الكت ك ك ك

ال ككدين ب ككن محم ككد الزرق ككان الم ككالك ،
العلمي ك ك ك – 1417هك ك ك ك – ، 1١١6

الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.12 :
.111

ش ككرح الس ككن معتق ككد إس ككماعيل ب ككن يحي ككى المزنك ك  ،ت ككأليف :إس ككماعيل ب ككن يحي ككى ب ككن

إسككماعيل ،أبككو إب كراهيم المزن ك  ،المتككوفى سككن 264 :ه كك ،تحقيككق :جمككال عككزون ،دار

النشر :مكتب الغرباء األثري – السعودي – 1415ه ك –  ، 1١١5الطبعك  :األولكى،
عدد األجزاء1 :
.112

شككرح السككن  ،ت ككأليف :أبككو محمككد الحس ككين بككن مس ككعود بككن محمككد ب ككن الف كراء البغ ككو

الشافع  ،المتوفى سن 516 :هك ،تحقيق :شعي
المكتك

.113

.115

اإلسككام – دمشككق ،بيككرو  ،الطبعك  :الثاني ك 14٠3 ،ه ك –  ، 1١٧3عككدد

األجزاء. 15 :

شرح العقيدة الطحاويك  ،تكأليف :صكدر الكدين محمكد بكن عكاء الكدين علك بكن محمكد
ّ
ابن أب العز الحنف  ،األذرع الصالح الدمشق  ،المتوفى سن 7١2 :هك ،تحقيكق:

ش ككعي
.114

األرنؤوط – محمد زهيكر الشكاويش،

األرن ككؤوط – عب ككد هللا ب ككن المحس ككن الترككك  ،دار النش ككر :مؤسسك ك الرس ككال –

بيرو – 1417هك –  ، 1١١7الطبع  :العاشرة ،عدد األجزاء.2 :

ش ككرح العقي ككدة الواس ككطي  ،ويلي ككه ملح ككق الواس ككطي  ،ت ككأليف :محم ككد ب ككن خلي ككل حس ككن

هراس ،المتوفى سن 13١5 :هك ،تحقيق وضبط :علو بن عبد القكادر السكقاف ،دار
ّ
النشر :دار الهجرة للنشر والتوزيع – الخبر– 1415هك
شرح الكوكك

المنيكر ،تكأليف :تقك الكدين أبكو البقكاء محمكد بكن أحمكد بكن عبكد العزيكز

بككن عل ك الفتككوح المعككروف بككابن النجككار الحنبلك  ،المتككوفى سككن ١72 :ه كك ،تحقيككق:
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محمككد الزحيل ك ونزيككه حمككاد ،دار النشككر :مكتب ك العبيكككان – 141٧هك ك – ، 1١١7
الطبع  :الطبع الثاني  ،عدد األجزاء.4 :
.116

شرح سنن ابن ماجه ،مجموع من  3شروح« –1 ،مصكباح الزجاجك » للسكيوط (
١11هكك ك كك)« –2 ،إنج ك ك ككاح الحاجك ك ك ك » لمحم ك ك ككد عب ك ك ككد الغنكك ك ك المج ك ك ككدد الحنفك ك ك ك (
12١6هك)« –3 ،ما يليق من حل اللغكا

الككرحمن الحنف ك الكنكككوه (
.117

وشكرح المشككا » لفخكر الحسكن بكن عبكد

1315ه كك) ،الناشككر :قككديم كت ك

خان ك – كراتش ك ،

عدد األجزاء.1 :

شككرح سككنن أبك داود ،تككأليف :أبككو محمككد محمككود بككن أحمككد بككن موسككى بككن أحمككد بككن

حسككين الغيتككابى الحنف ك بككدر الككدين العين ك  ،المتككوفى٧55 :ه كك ،تحقيككق :أبككو المنككذر
خال ككد بكككن إبكككراهيم المص ككر  ،دار النشك ككر :مكتب ك ك الرش ككد – الريكككاض – 142٠هك ك ك –

 ، 1١١١الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.7 :
.11٧

شرح صحيح البخار لبن بطال ،تأليف :ابن بطكال أبكو الحسكن علك بكن خلك

بكن

عبد الملك (المتكوفى44١ :هكك) ،تحقيكق :أبكو تمكيم ياسكر بكن إبكراهيم ،مكتبك الرشكد –
.11١

السعودي  ،الرياض ،الطبع  :الثاني 1423 ،هك –  ، 2٠٠3عدد األجزاء. 1٠ :

شرح مشكل اآلثار ،تأليف :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سكام بكن عبكد الملكك بكن

سك ككلم األزد الحجك ككر المصك ككر المعك ككروف بالطحك ككاو  ،المتك ككوفى سك ككن 321 :ه ك كك،
تحقيك ككق :شك ككعي

األرنك ككؤوط ،دار النشك ككر :مؤسس ك ك الرسك ككال – 1415ه ك كك، 14١4 ،

الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.16 :

.12٠

محم ُكد بك ُكن عك ِّكز ال ِّكد ِ
ين عبك ِكد اللطيككف بك ِكن
شكرح مصككابيح السككن لإلمكا البغككو  ،تككأليفَّ :
الكرمككان  ،الحنف ك ُّ  ،المشككهور بككابن
عبككد العزيككز بككن أمككين الك ِّكدين بك ِكن ِف ِرْشككتَاُّ ،
الروم ك ُّ َ
ّ
المَلك ككك ،المتك ككوفى٧54 :ه ك كك ،تحقيك ككق :نك ككور الك ككدين طال ك ك  ،دار النشك ككر :إدارة الثقاف ك ك
َ
اإلسامي – 1433هك –  ، 2٠12الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.6 :

.121

شك ككع

الخ ْسك ك َكرْو ِجرد
اإليمك ككان ،تك ككأليف :أحمك ككد بك ككن الحسك ككين بك ككن عل ك ك بك ككن موسك ككى ُ

الخ ارس ككان  ،أب ككو بك ككر البيهقك ك (المت ككوفى45٧ :هك كك) ،حقق ككه و ارج ككع نصوص ككه وخ ككرج
أحاديث ككه :الكككدكتور عبكككد العل ك ك عبكككد الحميكككد حامكككد ،أشكككرف علك ككى تحقيقك ككه وتخ ك كريج

أحاديث ككه :مخت ككار أحم ككد الن ككدو  ،ص ككاح

ال ككدار الس ككلفي ببومب ككا  -الهن ككد ،مكتبك ك

النشككر :مكتب ك الرشككد للنشككر والتوزيككع بالريككاض بالتعككاون مككع الككدار السككلفي ببومبككا

بالهن ككد ،الطبعك ك  :األول ككى1423 ،ه ك ك  ، 2٠٠3 -ع ككدد األجك كزاء ،13( 14 :ومجل ككد
للفهارس).
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.122

شككفاء العليككل ف ك مسككائل القضككاء والقككدر والحكم ك والتعليككل ،تككأليف :محمككد بككن أب ك
بكر بن أيو بن سعد شم

الدين ابن قيم الجوزي  ،المتوفى751 :هكك ،دار النشكر:

دار المعرف  ،بيرو – لبنان13١٧ ،هك –  ، 1١7٧عدد األجزاء.1 :
.123

الصك ككحاح تك ككاج اللغ ك ك وصك ككحاح العربي ك ك  ،تك ككأليف :أبك ككو نصك ككر إسك ككماعيل بك ككن حمك ككاد

الجوهر الفاراب  ،المتوفى3١3 :هك ،تحقيق :أحمد عبكد الغفكور عطكار ،دار النشكر:
دار العل ك ككم للماي ك ككين – بي ك ككرو – 14٠7ه ك ك ك –  ، 1١٧7الطبعك ك ك  :الرابعك ك ك  ،ع ك ككدد

.124

األجزاء ،6 :عدد األجزاء.1 :

صحيح البخار  ،تأليف :محمد بن إسماعيل أبو عبكد هللا البخكار الجعفك  ،تحقيكق:
محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار النشكر :دار طكو النجكاة – 1422هكك ،الطبعك :

.125

األولى ،عدد األجزاء.١ :

صحيح الجامع الصغير وزياداته ،تأليف :أبكو عبكد الكرحمن محمكد ناصكر الكدين ،بكن

الحككاج نككوح بككن نجككات بككن آد  ،األشككقودر األلبككان  ،المتككوفى سككن 142٠ :ه كك ،دار
النشر :المكت
.126

اإلسام  ،عدد األجزاء.2 :

صكحيح مسكلم ،تكأليف :مسكلم بكن الحجككاج أبكو الحسكن القشكير النيسكابور  ،المتككوفى

سن 261 :هك ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباق  ،دار النشر :دار إحياء التكراث العربك
– بيرو  ،عدد األجزاء.5 :

.127

ص ككف الص ككفوة ،ت ككأليف :جم ككال ال ككدين أب ككو الف ككرج عب ككد ال ككرحمن ب ككن علكك ب ككن محم ككد

الج ككوز  ،المت ككوفى5١7 :هك كك ،تحقي ككق :أحم ككد ب ككن علك ك  ،دار النش ككر :دار الحك ككديث،
القاهرة – مصر –1421هك –  ، 2٠٠٠عدد األجزاء.2 :

.12٧

العبككاس أحمككد بككن عبككد الحلككيم بككن عبككد السككا بككن
الصككفدي  ،تككأليف :تقك الككدين أبككو َ
عبككد هللا بككن أب ك القاسككم بككن محمككد ابككن تيمي ك الح ارن ك الحنبل ك الدمشككق  ،المتككوفى:
72٧ه ك كك ،تحقيكككق :محمكككد رشك ككاد سكككالم ،دار النشكككر :مكتب ك ك ابكككن تيمي ك ك – مصك ككر –
14٠6هك ،الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.2 :

.12١

الصواعق المرسل ف الرد على الجهميك والمعطلك  ،تكأليف :محمكد بكن أبك بككر بكن

أيكو بككن سككعد شككم

الككدين ابككن قككيم الجوزيك  ،المتككوفى751 :هكك ،تحقيككق :علك بككن

محمك ك ككد الك ك ككدخيل هللا ،دار النشك ك ككر :دار العاصك ك ككم – الريك ك ككاض – المملك ك ك ك العربيك ك ك ك
السككعودي – 14٠٧ه كك ،الطبع ك  :األولككى ،ع ككدد األج كزاء ،4 :الطبع ك  :الثالث ك  ،ع ككدد
األجزاء.1 :

.13٠

ص ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككوفي – ويكيبي ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككديا ،الموس ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككوع الحك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كرة:
 https://ar.wikipedia.org/wikiصوفي
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.131

الص ككوفي معتق ككدا ومس ككلكا ،ت ككأليف :ص ككابر طعيمك ك  ،دار النش ككر :مكتبك ك المع ككارف –
الطائ

.132

– 14٠5هك –  ، 1١٧5الطبع األولى.

ضعيف الجامع الصغير وزيادته ،تأليف :أبكو عبكد الكرحمن محمكد ناصكر الكدين ،بكن
الح ككاج ن ككوح ب ككن نج ككات ب ككن آد  ،األش ككقودر األلب ككان  ،المت ككوفى142٠ :هك كك ،أش ككرف
عل ككى طبع ككه :زهي ككر الش ككاويش ،دار النش ككر :المكتك ك

اإلس ككام  ،الطبعك ك  :المج ككددة

والمزيدة والمنقح .
.133

ضك ككعيف سك ككنن الترمك ككذ  ،تك ككأليف :محمك ككد ناصك ككر الك ككدين األلبك ككان  ،المتك ككوفى سك ككن :

142٠هكك ،أشكرف وتعليكق :زهيكر الشكاويش بتكليككف :مكن مكتك
الخلك ك ككيج – الريك ك ككاض ،دار النشك ك ككر :المكت ك ك ك

.134

 ، 1١١1الطبع  :األولى.

التربيك العربك لككدول

الس ك ك كام – بيك ك ككرو – 1411هك ك ك ك –

الضككوء الامككع ألهككل القككرن التاسككع ،تككأليف :شككم

الككدين أبككو الخيككر محمككد بككن عبككد

ال ككرحمن ب ككن محم ككد ب ككن أبك ك بك ككر ب ككن عثم ككان ب ككن محم ككد الس ككخاو  ،المت ككوفى س ككن :
١٠2ه ك كك ،دار النشك ككر :منشك ككو ار دار مكتب ك ك الحيك ككاة – بيك ككرو  ،عك ككدد األج ك كزاء،6 :
.135

الطبع  :األولى ،عدد األجزاء ،1 :الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.4 :
طبقا

األولياء ،تأليف :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمكر بكن علك بكن أحمكد

الشافع المصر  ،المتوفى٧٠4 :هك ،تحقيكق :نكور الكدين شكريبه مكن علمكاء األزهكر،
دار النش ككر :مكتبك ك الخ ككانج – الق ككاهرة – 1415ه ك ك –  ، 1١١4الطبعك ك  :الثانيك ك ،
عدد األجزاء.1 :

.136

طبقككا

الشككافعي  ،تككأليف :أبككو بكككر بككن أحمككد بككن محمككد بككن عمككر األسككد الشككهب

الدمشككق  ،تق ك الككدين ابككن قاض ك شككهب  ،المتككوفى سككن ٧51 :ه كك ،تحقيككق :الحككافظ

عبكد العلكيم خككان ،دار النشكر :عككالم الكتك

– بيكرو – 14٠7هكك ،الطبعك  :األولككى،

عدد األجزاء.4 :
.137

طبقا

الشكافعيين ،تكأليف :أبكو الفكداء إسكماعيل بكن عمكر بكن كثيكر القرشك البصكر

ثككم الدمشككق  ،المتككوفى774 :ه كك ،تحقيككق :أحمككد عمككر هاشككم ،ومحمككد زيككنهم محمككد
عز  ،دار النشر :مكتب الثقاف الديني – 1413هك –  ، 1١١3عدد األجزاء.1 :

.13٧

طبقا

الصوفي  ،تأليف :محمد بن الحسين بن محمد بكن موسكى بكن خالكد بكن سكالم

النيسككابور  ،أبككو عبككد الككرحمن السككلم  ،المتككوفى412 :ه كك ،تحقيككق :مصككطفى عبككد
القكككادر عطك ككا ،دار النشكككر :دار الكت ك ك
الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.1 :

444

لعلمي ك ك – بيك ككرو – 141١هك ك ك – ، 1١١٧

.13١

الفقه ككاء ،ت ككأليف :أب ككو اس ككحا إبك كراهيم ب ككن علك ك الش ككيراز  ،المت ككوفى س ككن :

طبق ككا

476هك كك ،ته ككذي  :محم ككد ب ككن مك ككر اب ككن منظ ككور المت ككوفى س ككن 711 :هك كك ،تحقي ككق:
إحسكان عبككاس ،دار النشككر :دار ال ارئككد العربك  ،بيككرو – لبنككان ، 1١7٠ ،الطبعك :
.14٠

األولى.

الكبككر  ،تككأليف :أبككو عبككد هللا محمككد بككن سككعد بككن منيككع الهاشككم بككالولء،

الطبقككا

البصككر  ،البغككداد المعككروف بككابن سككعد ،المتككوفى سككن 23٠ :ه كك ،تحقيككق :إحسككان
عب ك ككاس ،دار النش ك ككر :دار ص ك ككادر – بي ك ككرو –  ، 1١6٧الطبعك ك ك  :األول ك ككى ،ع ك ككدد
األجزاء ،٧ :عدد األجزاء.1 :

.141

المفس ك كرين العش ك كرين ،تك ككأليف :عبك ككد الك ككرحمن بك ككن أب ك ك بكك ككر ،جك ككال الك ككدين

طبقك ككا

الس ككيوط المت ككوفى س ككن ١11 :هككك ،تحقي ككق :علكك محم ككد عم ككر ،دار النش ككر :مكتبك ك

وهب – القاهرة – 13١6ه ،الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.1 :
.142

الطكر الصككوفي فك مصككر نشككأتها ونظمهكا وروادهككا الرفككاع – الجيانك – البككدو
– الش ككاذل – الدس ككوق  ،ت ككأليف ع ككامر النج ككار ،دار النش ككر :دار المع ككارف الطبعك ك

.143

الخامس .

طريككق الهج كرتين وبككا

شككم
.144

السككعادتين ،تككأليف :محمككد بككن أب ك بكككر بككن أيككو بككن سككعد

الككدين اب ككن قككيم الجوزيك ك  ،المتككوفى سككن 751 :هككك ،دار النشككر :دار الس ككلفي ،

القاهرة – مصر – 13١4هك ،الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.1 :

العبوديك  ،تككأليف :تق ك الككدين أبككو العبككاس أحمككد بككن عبككد الحلككيم بككن عبككد السككا بككن

عبككد هللا بككن أب ك القاسككم بككن محمككد ابككن تيمي ك الح ارن ك الحنبل ك الدمشككق  ،المتككوفى
س ككن 72٧ :هك كك ،تحقي ككق :محم ككد زهي ككر الش ككاويش ،دار النش ككر :المكتك ك

بيرو – 1426هك –  ، 2٠٠5الطبع  :السابع المجددة.
.145

اإلس ككام –

عككدة الصككابرين وذخي كرة الشككاكرين ،تككأليف :محمككد بككن أب ك بكككر بككن أيككو بككن سككعد
شكم

الككدين ابككن قكيم الجوزيك  ،المتككوفى سككن 751 :هكك ،دار النشككر :دار ابككن كثيككر–

دمشككق – بيككرو  ،مكتبك دار التكراث – المدين ك المنككورة – المملكك العربيك السككعودي
– 14٠١هك – ، 1١٧١الطبع  :الثالث  ،عدد األجزاء.1 :

.146

العزل ك وقبككول البشككر بالتيسككير باليسككر  ،تككأليف :محمككد بككن إب كراهيم (ابككن الككوزير)،
تحقيككق :قسككم التحقي كق بككدار الصككحاب للت كراث ،دار النشككر :دار الصككحاب للت كراث –

.147

مصر – طنطا – 1412هك –  ،1١١2الطبع األولى.
ِ
العقائد اإلسامي من اآليكا القرآنيك واألَحاديكث النبويك  ،تكأليف :عبكد الحميكد محمكد
بككن بككادي

الصككنهاج  ،المتككوفى سككن 135١ :ه كك ،رواي ك  :محمككد الصككالح رمضككان،
445

دار النشككر :مكتب ك الشككرك الجزائري ك مرازقك بككوداود وشككركاتهما – الج ازئككر ،الطبع ك :
الثاني  ،عدد األجزاء.1 :
.14٧

العقي ككدة الواس ككطي  :اعتق ككاد الفرقك ك الناجيك ك المنص ككورة إل ككى قي ككا الس ككاع أه ككل الس ككن
والجماع  ،تكأليف :تقك الكدين أبكو العبكاس أحمكد بكن عبكد الحلكيم بكن عبكد السكا بكن

عبككد هللا بككن أب ك القاسككم بككن محمككد ابككن تيمي ك الح ارن ك الحنبل ك الدمشككق  ،المتككوفى
س ككن 72٧ :هك كك ،تحقي ككق :أب ككو محم ككد أش ككرف ب ككن عب ككد المقص ككود ،أضك كواء الس ككل
.14١

–

الرياض ،الطبع  :الثاني 142٠ ،هك –  ، 1١١١عدد الصفحا .71 :

عمدة القار شرح صحيح البخكار  ،تكأليف :أبكو محمكد محمكود بكن أحمكد بكن موسكى

بككن أحم ككد ب ككن حس ككين الغيت ككاب الحنفكك ب ككدر ال ككدين العينكك  ،المت ككوفى٧55 :هك كك ،دار
.15٠

النشر :دار إحياء التراث العرب – بيرو  ،عدد األجزاء.25 :
عك كوارف المع ككارف ،ت ككأليف :ش ككها

ال ككدين ابكك حف ككص عم ككر الس ككهرورد  ،المت ككوفى

سكن 632 :هكك ،تحقيكق :عبككد الحلككيم محمكود ،ومحمككود بكن الشكريف ،دار النشككر :دار
المعارف – مصر – القاهرة ،عدد األجزاء.2 :
.151

عيككون األنبككاء ف ك طبقككا

األطبككاء ،تككأليف :أحمككد بككن القاسككم بككن خليف ك بككن يككون

الخزرجك ك موف ككق ال ككدين ،أب ككو العب ككاس اب ككن أبك ك أص ككيبع  ،المت ككوفى س ككن 66٧ :هك كك،

تحقيق :الدكتور نزار رضا ،دار النشر :دار مكتب الحياة – بيرو ،

.152

عيككون الرسككائل واألجوب ك علككى المسككائل ،تككأليف :عبككد اللطيككف بككن عبككد الككرحمن بككن
حسن بن محمد بن عبد الوها

آل الشيخ ،المتوفى سن 12١3 :هك ،تحقيق :حسكين

محمد بوا ،دار النشر :مكتب الرشد – الرياض ،الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.2 :
.153

غري ك الحككديث ،تككأليف :أبككو ُعبيككد القاسككم بككن س كاّ بككن عبككد هللا اله كرو البغككداد
(المتككوفى224 :ه كك) ،المحقككق :د .محمككد عبككد المعيككد خككان ،مطبع ك دائ كرة المعككارف
العثمانيك ك ك  ،حي ك ككدر آب ك ككاد – ال ك ككدكن ،الطبعك ك ك  :األول ك ككى13٧4 ،ه ك ك ك –  ، 1١64ع ك ككدد
األجزاء. 4 :

.154

.155

الغني ك لطككالب طريككق الحككق عككز وجككل ف ك األخككا والتصككوف واآلدا

اإلسككامي ،

أبككو عبككد الككرحمن صككاح بككن محمككد بككن عويضك  ،دار النشككر :دار الكتك

العلميك –

تأليف عبد القادر بن أب صكالح الجيانك  ،المتكوفى سكن 561 :هكك ،وضكع حواشكيه:
لبنان – بيرو .

الفتاو الكبر لبن تيمي  ،تأليف :تقك الكدين أبكو العبكاس أحمكد بكن عبكد الحلكيم بكن
عب ككد الس ككا ب ككن عب ككد هللا ب ككن أبك ك القاس ككم ب ككن محم ككد اب ككن تيميك ك الح ارنك ك الحنبلك ك

446

الدمش ككق  ،المت ككوفى س ككن 72٧ :هك كك ،دار النش ككر :دار الكتك ك

العلميك ك – 14٠٧ه ك ك –

 ، 1١٧7الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.6 :
.156

فككتح البككار شككرح صككحيح البخككار  ،تككأليف :أحمككد بككن عل ك بككن حجككر أبككو الفضككل
العس ك ك ككقان الش ك ك ككافع  ،دار النش ك ك ككر :دار المعرفك ك ك ك – بي ك ك ككرو –  ، 137١تبويك ك ك ك
وتعليق :محمد فؤاد عبد البكاق  ،محك

الكدين الخطيك  ،عبكد العزيكز بكن عبكد هللا بكن

باز ،عدد األجزاء.13 :
.157

.15٧

محمكد صكديق خكان بكن حسكن بكن

فتح البيان ف مقاصد القكرآن ،تكأليف :أبكو الطيك
ُ
عل ك ابككن لط ك هللا الحسككين البخككار ِ
القَّنككوج  ،المتككوفى سككن 13٠7 :ه كك ،مراجع ك
للطباع ك ك
المكتب ك ك العص ك كرَّي
وتقك ككديمَ :عبك ككد هللا بك ككن إب ك كراهيم
َ
األنصك ككار  ،دار النشك ككرَ :
َ
ص َيدا – َبيرو – 1412هك –  ، 1١١2عدد األجزاء.15 :
وّ
الن ْشرَ ،
فككتح الككرحمن ف ك تفسككير الق كرآن ،تككأليف :مجيككر الككدين بككن محمككد العليم ك المقدس ك

الحنبل  ،المتوفى سن ١27 :هك ،تحقيق وضبط :نكور الكدين طالك  ،دار النشكر :دار
النوادر – 143٠هك –  ، 2٠٠١الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.7 :
.15١

ف ككتح الق ككدير ،ت ككأليف :محم ككد ب ككن علك ك ب ككن محم ككد ب ككن عب ككد هللا الش ككوكان اليمنك ك ،

المتككوفى سككن 125٠ :ه كك ،دار النشككر :دار ابككن كثيككر ،دار الكلككم الطي ك

– دمشككق،

بيرو – 1414هك ،الطبع  :األولى.
.16٠

.161

الفتوحكا

المكيك  ،محيك الكدين ابككن عربك  ،المتككوفى سكن 63٧ :هكك ،تحقيككق :عثمككان

الد ارس ككا

العليك ككا فك ك السك ككوربون والمنظم ك ك الدوليك ك للتربي ك ك والعل ككو الثقافي ك ك  ،الهيئ ك ك

يحك ك  ،إب ك كراهيم مك ككدكور ،دار النش ككر :المجل ك ك
المصري العام للكتا

األعلك ككى للثقافك ك بالتعك ككاون مك ككع معهك ككد

– 1413هك – . 1١١3

الفر بين الفكر وبيكان الفرقك الناجيك  ،تكأليف :عبكد القكاهر بكن طكاهر بكن محمكد بكن
عبد هللا البغداد التميم السفرايين  ،أبو منصكور ،المتكوفى42١ :هكك ،دار النشكر:
دار اآلفا الجديدة – بيرو –  ، 1١77الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.1 :

.162

فككر معاص كرة تنتس ك

إلككى اإلسككا وبيككان موق ك

اإلسككا منهككا ،تككأليف :غال ك

بككن

عل ك ع كواج  ،دار النشككر :المكتب ك العص كري الذهبي ك للطباع ك والنشككر والتسككويق –

جدة – 1422هك –  ، 2٠٠1الطبع  :الرابع  ،عدد األجزاء.3 :
.163

الفرقككان بككين أوليككاء الككرحمن وأوليككاء الشككيطان ،تككأليف :تق ك الككدين أبككو العبككاس أحمككد

بككن عبككد الحلككيم بككن عبككد السككا بككن عبككد هللا بككن أب ك القاسككم بككن محمككد ابككن تيمي ك

الح ارنكك الحنبلك ك الدمش ككق  ،المت ككوفى س ككن 72٧ :هك كك ،تحقي ككق وتخك كريج :عب ككد الق ككادر
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األرنككاتوط ،دار النشككر :مكتبك ك دار البيككان – دمش ككق – 14٠5هك ك –  ، 1١٧5ع ككدد
األجزاء.1 :
.164

الفرو اللغوي  ،تأليف :أبو هال الحسكن بكن عبكد هللا بكن سكهل بكن سكعيد بكن يحيكى
بككن مه كران العسكككر  ،المتككوفى :نحككو 3١5ه كك ،تحقيككق وتعليككق :محمككد إب كراهيم سككليم،
دار النشر :دار العلم والثقاف للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر

.165

الفصكل فك الملكل واألهكواء والنحككل ،تكأليف :أبكو محمكد علك بككن أحمكد بكن سكعيد بككن
حك ككز األندلس ك ك القرطب ك ك الظك ككاهر  ،المتك ككوفى سك ككن 456 :ه ك كك ،ادار النشك ككر :مكتب ك ك

الخانج – القاهرة.
.166

فضائل الصحاب  ،تأليف :أبكو عبكد هللا أحمكد بكن محمكد بكن حنبكل بكن هكال بكن أسكد
الش ك ككيبان  ،المت ك ككوفى س ك ككن 241 :هكك كك ،تحقي ك ككق :وصكك ك هللا محم ك ككد عب ك ككاس ،مؤسسك ك ك

الرسال  ،بيرو 14٠3 ،هك –  ،1١٧3الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.2 :
.167

فض ككائل القك كرآن للقاس ككم ب ككن س ككا  ،ت ككأليف :أب ككو ُعبي ككد القاس ككم ب ككن سك كاّ ب ككن عب ككد هللا
الهرو البغداد  ،المتوفى224 :هك ،تحقيق :مروان العطيك  ،ومحسكن خ اربك  ،ووفكاء
تق الدين ،دار النشكر :دار ابكن كثيكر – دمشكق – بيكرو – 1415ه ك – ، 1١١5

الطبع  :األولى.
.16٧

الفقككه األكبككر ،تككأليف محمككد بككن عبككد الككرحمن الخمككي  ،تككأليف :ينس ك

ألب ك حنيف ك

النعم ككان ب ككن ثاب ككت ب ككن زوطك ك بكككن م ككاه ،المت ككوفى س ككن 15٠ :هك كك ،مكتبك ك الفرقك ككان،

اإلما ار
.16١

ف كوا

العربي 141١ ،هك –  ، 1١١١الطبع  :األولى ،عدد األجزاء1 :

الوفيككا  ،تككأليف :محمككد بككن شككاكر بككن أحمككد بككن عبككد الككرحمن بككن شككاكر بككن

هككارون بككن شككاكر الملق ك

بصككاح ال كدين ،المتككوفى سككن 764 :ه كك ،تحقيككق :إحسككان

عبككاس ،دار النشككر :دار صككادر – بيككرو –  ، 1١74 – 1١73الطبع ك  :األولككى،
عدد األجزاء.4 :
.17٠

الفواكه الدوان على رسال ابكن أبك زيكد القيروانك  ،تكأليف :أحمكد بكن غكانم بكن سكالم
ابن مهنا ،شكها

الكدين النفكراو األزهكر المكالك  ،المتكوفى1126 :هكك ،دار النشكر:

دار الفكر – 1415هك –  ، 1١١5عدد األجزاء.2 :

.171

الفوائد ،تأليف :محمد بن أب بكر بن أيو بن سعد شم
المت ككوفى س ككن 751 :هك كك ،دار النش ككر :دار الكتك ك
 ، 1١73الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.1 :

448

الكدين ابكن قكيم الجوزيك ،

العلميك ك – بي ككرو – 13١3ه ك ك –

.172

الفيوضكا

الربانيك مكن أنفكاس السكادة العلويك فك اآليكا

القرآنيك واألحاديكث ،تككأليف

النبوي  ،تأليف :زيكن بكن إبكراهيم سكميط بكاعلو  ،مكن مواليكد سكن 1361 :هكك ،الطبعك
الثاني .
.173

قاعككدة جليل ك ف ك التوسككل والوسككيل  ،تككأليف :تق ك الككدين أبككو العبككاس أحمككد بككن عبككد

الحلككيم بككن عبككد السككا بككن عبككد هللا بككن أب ك القاسككم بككن محمككد ابككن تيمي ك الح ارن ك

الحنبل الدمشكق  ،المتكوفى سكن 72٧ :هكك ،تحقيكق :ربيكع بكن هكاد عميكر المكدخل ،
دار النش ككر :مكتبك ك الفرق ككان – عجم ككان – 1422ه ك ك – 2٠٠1هككك ،الطبعك ك  :األول ككى،

عدد األجزاء.1 :
.174

القككاموس المحككيط ،تككأليف :مجككد الككدين أبككو طككاهر محمككد بككن يعقككو الفيروزآب كاد ،
العرقسوس ك ك  ،ادار النشك ككر :مؤسس ك ك
المت ككوفى سك ككن ٧17 :ه ك كك ،تحقيك ككق :محم ككد نعك ككيم
ُ

الرس ككال للطباعك ك والنش ككر والتوزي ككع ،بي ككرو –لبن ككان – 1426ه ك ك– ، 2٠٠5الطبعك ك :
الثامن  ،عدد األجزاء.1 :
.175

القائ ككد إل ككى تص ككحيح العقائ ككد ،ت ككأليف :عب ككد ال ككرحمن ب ككن يحي ككى ب ككن علك ك ب ككن محم ككد
المعلم العتم اليمان (المتكوفى13٧6 :هكك ،تكأليف :محمكد ناصكر الكدين األلبكان ،
دار النشر :المكت

.176

اإلسام 14٠4 – ،هك –  ، 1١٧4الطبع  :الثالث .

محمكد صكديق خكان بكن

قط الثمكر فك بيكان عقيكدة أهكل األثكر ،تكأليف :أبكو الطيك
حسن بن عل ابن لط هللا الحسين البخار ِ
القَّنكوج  ،المتكوفى السكن 13٠7 :ه ك،
دار النشككر :و ازرة الشككؤون اإلسككامي واألوقككاف والككدعوة واإلرشككاد – المملك ك العربي ك

السعودي – 1421هك ،الطبع  :األولى ،عدد األجزاء1 :
.177

قواع ككد العقائ ككد ،تكككأليف :أب ككو حام ككد محمكككد ب ككن محم ككد الغ ازل ك ك الطوسك ك  ،المتك ككوفى:

5٠5هك ،تحقيق :موسى محمد عل دار النشر :عالم الكت

– لبنكان – 14٠5ه ك –

 ، 1١٧5الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.1 :
.17٧

قو القلو فك معاملك المحبكو ووصك

طريكق المريكد إلكى مقكا التوحيكد ،تكأليف:

محمككد بككن علك بككن عطيك الحككارث  ،أبككو طال ك

المكك  ،المتككوفى3٧6 :هكك ،تحقيككق:

عاص ك ككم إبك ك كراهيم الكي ك ككال  ،دار النش ك ككر :دار الكتك ك ك

العلميك ك ك – بي ك ككرو – لبن ك ككان –

1426هك –  ، 2٠٠5الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.2 :
.17١

كتكككا

التعريفكككا  ،تك ككأليف :عل ك ك بكككن محمك ككد بكككن عل ك ك ال ك كزين الش ك كريف الجرجك ككان ،

المتكوفى٧16 :هكك ،تحقيككق وضككبط جماعك مككن العلمككاء بإشكراف الناشككر ،دار النشككر:
دار الكتك

العلميك بيككرو – لبنككان – 14٠3ه ك –  ، 1١٧3الطبعك  :األولككى ،عككدد

األجزاء.1 :
449

.1٧٠

كتا

العين ،تأليف :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بكن تمكيم الفراهيكد

البصككر  ،المتككوفى سككن 17٠ :ه كك ،تحقيككق :مهككد المخزوم ك  ،وإب كراهيم السككامرائ ،
دار النشر :دار ومكتب الهال ،عدد األجزاء.٧ :
.1٧1

الكتا

المصن

محمكد بكن إبكراهيم بككن عثمكان بكن خواسكت العبسك  ،المتكوفى سكن 235 :هكك ،تحقيككق:

كمك ككال يوس ك ك
.1٧2

ف األحاديث واآلثار ،تأليف :أبو بككر بكن أبك شكيب  ،عبكد هللا بكن

الحك ككو  ،دار النشك ككر :مكتب ك ك الرشك ككد–الريك ككاض–14٠١ه ك كك ،الطبع ك ك :

األولى ،عدد األجزاء.7 :
كتا

اليقين ،تأليف محي الدين ابكن عربك  ،المتكوفى سكن 63٧ :هكك ،تحقيكق :سكعيد

عبد الفتاح ،دار النشر :مطابع دار أخبار اليو .
.1٧3

كش

الكربك فك وصك

أهكل الغربك  ،تكأليف :زيكن الكدين عبكد الكرحمن بكن أحمكد بكن

السك ككام  ،البغك ككداد  ،ثك ككم الدمشك ككق  ،الحنبل ك ك  ،المتك ككوفى سك ككن :
رج ك ك بك ككن الحسك ككنَ ،
7١5ه ك كك ،تحقيك ككق :أب ك ك مصك ككع طلعك ككت بك ككن ف ك كؤاد الحل ك كوان  ،دار النشك ككر :الفك ككارو
الحديث للطباع والنشر – 1424هك –  ، 2٠٠3الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.1 :

.1٧4

كشك ك

الجاّبك ك  ،الهج ككوير ،
المحج ككو  ،ت ككأليف :علك ك ب ككن عثم ككان ب ككن أبك ك علك ك
ُ

المتككوفى سككن 465 :ه كك ،د ارس ك وتعليككق وترجم ك  :إسككعاد عبككد الهككاد قنككديل ،وأمككين
عبد المجيد بدو  ،بأشراف :محمد توفيق عويض  ،دار النشر :مكتب السككندري –

.1٧5

13١4هك – . 1١74
كش

المشكل مكن حكديث الصكحيحين ،تكأليف :جمكال الكدين أبكو الفكرج عبكد الكرحمن

بككن عل ك بككن محمككد الجككوز  ،المتككوفى5١7 :ه كك ،تحقيككق :عل ك حسككين الب كوا  ،دار
.1٧6

النشر :دار الوطن – الرياض ،عدد األجزاء.4 :

الكليا

معجم ف المصطلحا

والفرو اللغوي  ،تأليف :أيو بكن موسكى الحسكين

القريم ك ك الكفك ككو  ،أبك ككو البقك ككاء الحنف ك ك  ،المتك ككوفى سك ككن 1٠١4 :ه ك كك ،تحقيك ككق :عك ككدنان
درويش – محمد المصر  ،مؤسس الرسال – بيرو  ،عدد األجزاء.1 :
.1٧7

كن ككز العم ككال فك ك س ككنن األقك كوال واألفع ككال ،ع ككاء ال ككدين علك ك ب ككن حس ككا ال ككدين اب ككن

قاض خان القادر الشاذل الهند البرهكانفور ثكم المكدن فكالمك الشكهير بكالمتق

الهنككد  ،المتككوفى سككن ١75 :ه كك ،تحقيككق :بكككر حيككان – صككفوة السككقا ،دار النشككر:
.1٧٧

مؤسس الرسال – 14٠1هك –  ، 1١٧1الطبع  :الطبع الخامس .

كيمياء السعادة ،تأليف :أبو حامد محمد بن محمكد الغ ازلك الطوسك  ،المتكوفى سكن :

5٠5هك ،الكتا

هو :مقطفا

مترجم عن األصل الفارس  ،عدد األجزاء.1 :

451

.1٧١

اللبكا

فك علككو الكتككا  ،تككأليف :أبككو حفككص سكراج الككدين عمككر بككن علك بككن عككادل

الحنبلك ك الدمش ككق النعم ككان  ،المت ككوفى775 :هك كك ،تحقي ككق :الش ككيخ ع ككادل أحم ككد عب ككد
الموجككود والشككيخ عل ك محمككد معككوض ،دار النشككر :دار الكت ك
.1١٠

العلمي ك – بيككرو –

لبنان – 141١هك – ، 1١١٧الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.2٠ :

لس ككان الع ككر  ،ت ككأليف :محم ككد ب ككن مك ككر ب ككن عل ككى ،أب ككو الفض ككل ،جم ككال ال ككدين اب ككن

منظك ككور األنصك ككار الرويفع ك ك اإلفريق ك ك المتك ككوفى سك ككن 711 :ه ك كك ،دار النشك ككر :دار
.1١1

صادر – بيرو

– 1414هك ،الطبع  :الثالث  ،عدد األجزاء.15 :

لسككان المي كزان ،تككأليف :أبككو الفضككل أحمككد بككن عل ك بككن محمككد بككن أحمككد بككن حجككر
العسقان  ،المتوفى٧52 :هك ،تحقيق :دائكرة المعكرف النظاميك – الهنكد ،دار النشكر:
مؤسسك ك األعلمك ك للمطبوع ككا

الثاني  ،عدد األجزاء.7 :
.1١2

لطككائ

بي ككرو – لبن ككان – 13١٠ه ك ك –  ، 1١71الطبعك ك :

اإلشككا ار  ،تككأليف :عبككد الككريم بككن هكوازن بككن عبككد الملككك القشككير  ،المتككوفى

سك ككن 465 :ه ك كك ،تحقيك ككق :إب ك كراهيم البسك ككيون  ،دار النشك ككر :الهيئ ك ك المص ك كري العام ك ك
.1١3

.1١4

للكتا  ،مصر ،الطبع  :الثالث .

اللمكع فك التصككوف ،تككأليف ابك نصككر عبككد هللا بككن علك السكراج الطوسك  ،المتككوفى

سككن 37٧ :ه كك ،تصككحيح :رنولككد اّلككن نيكلسككون ،دار النشككر :مطبع ك بريككل – لن كدن –
. 1١14

لوامككع األن كوار البهي ك وس كواطع األس كرار األثري ك لشككرح الككدرة المضككي ف ك عقككد الفرق ك

المرضككي  ،ت ككأليف :ش ككم

ال ككدين ،أبككو الع ككون محم ككد ب ككن أحمككد ب ككن س ككالم الس ككفارين

الحنبلك ك ك  ،المت ك ككوفى س ك ككن 11٧٧ :هك ك كك ،دار النش ك ككر :مؤسسك ك ك الخ ك ككافقين ومكتبته ك ككا –
دمشق– 14٠2هك –  ، 1١٧2الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.2 :

.1١5

لوائح األنوار السني ولكواقح األفككار السكني «شكرح قصكيدة ابكن أبك داود الحائيك فك
عقيككدة أهككل اآلثككار السككلفي  ،تككأليف :محمككد بككن أحمككد بككن سككالم السككفارين الحنبل ك ،
المتككوفى11٧٧ :ه كك ،تحقيككق :عبككد هللا بككن محمككد بككن سككليمان البصككير  ،دار النشككر:

مكتب ك الرشككد للنشككر والتوزيككع ،الريككاض – المملك ك العربي ك السككعودي – 1415هك ك –

 ، 1١١4الطبع  :األولى ،عدد األجزاء2 :
.1١6

مجمككوع الفت ككاو  ،ت ككأليف :تقك ك الككدين أب ككو العب ككاس أحم ككد بككن عب ككد الحل ككيم ب ككن تيميك ك

الح ارن ك  ،المت ككوفى سككن 72٧ :هككك ،تحقي ككق :عبككد ال ككرحمن ب ككن محمككد ب ككن قاس ككم ،دار
النشككر :مجمككع الملككك فهككد لطباع ك المصككح
العربي السعودي – 1416هك–. 1١١5
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الش كريف ،المدين ك النبوي ك  – ،المملك ك

.1١7

المجموع المغيث فك غريبك القكرآن والحكديث ،تكأليف :محمكد بكن عمكر بكن أحمكد بكن
عمككر بككن محمككد األصككبهان المككدين  ،أبككو موسككى ،المتككوفى سككن 5٧1 :ه كك ،تحقيككق:
عبككد الك كريم العزبككاو  ،دار النشككر :جامعك ك أ القككر  ،مركككز البحككث العلم ك وإحي ككاء
التكراث اإلسكام  ،كليك الشكريع والد ارسكا

اإلسكامي – مكك المكرمك  ،دار المككدن

للطباعك ك والنش ككر والتوزي ككع ،ج ككدة–المملكك ك العربيك ك الس ككعودي – ، 1١٧٧– 1١٧6
الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.3 :
.1١٧

مختار الصحاح ،تأليف :زين الدين أبو عبكد هللا محمكد بكن أبك بككر بكن عبكد القكادر

الحنف ك ال كراز المتككوفى سككن 666 :ه كك ،تحقيككق :يوس ك

الشككيخ محمككد ،دار النشككر:

المكتب ك ك العص ك كري – الك ككدار النموذجي ك ك  ،بيك ككرو – صك ككيدا –142٠هك ك ك – ، 1١١١
.1١١

.2٠٠

الطبع  :الخامس  ،عدد األجزاء.1 :

مختصككر قيككا اللي ككل وقيككا رمضككان وكت ككا

الككوتر ،تككأليف :أب ككو عبككد هللا محمككد ب ككن

المك ْكرَوِز  ،المتككوفى سككن 2١4 :ه كك ،اختصككار :العام ك أحمككد بككن
نصككر بككن الحجككاج َ
علك المقريككز  ،دار النشككر :حككديث أكككادم  ،فيصككل أبككاد – باكسككتان – 14٠٧ه ك –
 ، 1١٧٧الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.1 :

مختصر منهاج القاصدين ،تأليف :نجكم الكدين ،أبكو العبكاس ،أحمكد بكن عبكد الكرحمن

بن قدام المقدس  ،المتوفى سن 6٧١ :هك ،تقديم :األستاذ محمكد أحمكد دهمكان ،دار
.2٠1

النشر :مكتب ُ دار البيان – دمشق – 13١٧هك –  ، 1١7٧عدد األجزاء.1 :
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،تأليف :محمكد بكن أبك بككر بكن
أيككو بككن سككعد شككم

الككدين ابككن قككيم الجوزي ك  ،المتككوفى751 :ه كك ،تحقيككق :محمككد

المعتصككم بككاهلل البغككداد  ،دار النشككر :دار الكتككا

 ، 1١١6الطبع  :الثالث  ،عدد األجزاء.2 :
.2٠2

العرب ك – بيككرو – 1416هك ك –

المك ككدخل إلك ككى السك ككنن الكبك ككر  ،تك ككأليف :أحمك ككد بك ككن الحسك ككين بك ككن عل ك ك بك ككن موسك ككى

الخ ْس َرْو ِجرد الخراسان  ،أبو بكر البيهق  ،المتوفى45٧ :هك ،تحقيكق :محمكد ضكياء
ُ
ال ككرحمن األعظمك ك  ،دار النش ككر :دار الخلفكككاء للكت ككا اإلس ككام – الكوي ككت ،عك ككدد
األجزاء.1 :

.2٠3

مرق ككاة المف ككاتيح ش ككرح مش كككاة المص ككابيح ،ت ككأليف :علك ك ب ككن (س ككلطان) محم ككد ،أب ككو
الحسن نور الدين الما الهرو القار  ،المتوفى سن 1٠14 :هك ،دار الفككر ،بيكرو
– لبنان1422 ،هك –  ، 2٠٠2الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.١ :

.2٠4

العبككاس أحمككد بككن عبككد الحلككيم بككن عبككد
المسككائل واألجوب ك  ،تككأليف :تق ك الككدين أبككو َ
السكا بككن عبكد هللا بككن أبك القاسككم بكن محمككد ابكن تيميك الح ارنك الحنبلك الدمشككق ،
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المتوفى سن 72٧ :هك ،تحقيق :أبو عبد هللا حسين بن عكاشك  ،دار النشكر :الفكارو
الحديث ك للطباع ك والنشككر – القككاهرة – 1425هك ك –  ، 2٠٠4الطبع ك  :األولككى ،عككدد
األجزاء.1 :
.2٠5

المس ككتدرك عل ككى الص ككحيحين ،ت ككأليف :أب ككو عب ككد هللا الح ككاكم محم ككد ب ككن عب ككد هللا ب ككن

محمد بن حمدويكه بكن نُعكيم بكن الحككم الضكب الطهمكان النيسكابور المعكروف بكابن

البي ككع ،المت ككوفى س ككن 4٠5 :ه ك كك ،تحقي ككق :مص ككطفى عبكككد الق ككادر عط ككا ،دار الكت ك ك
.2٠6

العلمي – بيرو – 1411هك –  ، 1١١٠الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.4 :

المسككتدرك علككى مجمككوع فتككاو شككيخ اإلسككا  ،تككأليف :تق ك الككدين أبككو العبككاس أحمككد
بن عبد الحلكيم بكن تيميك الح ارنك  ،المتكوفى سكن 72٧ :هكك ،جمكع وترتيك  :محمكد بكن
عبككد الككرحمن بككن قاسككم ،المتككوفى سككن 1421 :ه كك ،الطبعك  :األولككى141٧ ،هكك ،عككدد

األجزاء.5 :
.2٠7

المستصفى ،تأليف :أبو حامد محمد بن محمد الغزال الطوسك  ،المتكوفى5٠5 :هكك،
تحقيق :محمد عبد السا عبد الشاف  ،دار النشكر :دار الكتك

.2٠٧

العلميك – 1413ه ك

–  ، 1١١3الطبع  :األولى ،عدد األجزاء1 :

مسككند اإلمككا أحمككد بككن حنبككل ،تككأليف :أبككو عبككد هللا أحمككد بككن محمككد بككن حنبككل بككن

هكال بكن أسككد الشكيبان  ،المتكوفى سككن 241 :هكك ،تحقيكق :شككعي

األرنكؤوط – عككادل

مرشككد ،وآخككرون ،اش كراف :عبككد هللا بككن عبككد المحسككن الترك ك  ،دار النشككر :مؤسس ك

الرسال – 1421هك –  ، 2٠٠1الطبع  :األولى.
.2٠١

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ،تكأليف :أبكو بككر أحمكد بكن عمكرو بكن عبكد
الخككالق بككن خككاد بككن عبيككد هللا العتك ك المعككروف بككالبزار ،المتككوفى سككن 2١2 :هك كك،

تحقيككق :محفككوظ الككرحمن زيككن هللا ،وعككادل بككن سككعد وصككبر عبككد الخككالق الشككافع ،

دار النشر :مكتب العلو والحكم – المدين المنورة ، 1١٧٧ ،الطبعك  :األولكى ،عكدد
األجزاء.1٧ :
.21٠

المسكند ،تككأليف :الشككافع أبككو عبككد هللا محمككد بككن إدريك

شككافع بككن عبككد المطل ك
دار النشر :دار الكت

.211

بككن العبككاس بككن عثمككان بككن

بككن عبككد منككاف المطلب ك القرشك المكك  ،المتككوفى2٠4 :ه كك،

العلمي  ،بيرو

– لبنان – 14٠٠هك

مشككار األن كوار عل ككى صككحاح اآلث ككار ،تككأليف :عيككاض ب ككن موسككى ب ككن عيككاض ب ككن
عمرون اليحصب السبت  ،أبو الفضل ،المتكوفى سكن 544 :هكك ،دار النشكر :المكتبك

العتيق ودار التراث ،عدد األجزاء.2 :
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.212

العمككر  ،أبككو عب كد هللا ،ول ك

مشكككاة المصككابيح ،تككأليف :محمككد بككن عبككد هللا الخطي ك

الككدين ،التبريزيككا ،المتككوفى741 :ه كك ،تحقيككق :محمككد ناصككر الككدين األلبككان  ،المكت ك
اإلسام – بيرو –  ،1١٧5الطبع  :الثالث  ،عدد األجزاء.3 :
.213

المصباح المنير ف غري

الشرح الكبير ،تأليف :أحمد بكن محمكد بكن علك الفيكوم

ثككم الحم ككو  ،أب ككو العب ككاس ،المت ككوفى سككن 77٠ :هك كك ،دار النش ككر :المكتبك ك العلميك ك –
بيرو  ،عدد األجزاء.2 :

.214

المطال

العالي من العلم اإلله  ،تكأليف فخكر الكدين الكراز  ،المتكوف سكت 6٠6هكك،

تحقي ككق أحم ككد حج ككاز الس ككقا ،دار النش ككر :دار الكت ككا

العربك ك  ،لبن ككان – بي ككرو –

14٠7هك –  ، 1١٧7الطبع األولى.
.215

مطكالع األنكوار علكى صككحاح اآلثكار ،إبكراهيم بكن يوسك

بكن أدهككم الكوهران الحمككز ،

أب ككو إس ككحا اب ككن قرق ككول (المت ككوفى56١ :هك كك) ،تحقي ككق :دار الف ككاح للبح ككث العلمك ك

وتحقيككق التكراث ،و ازرة األوقككاف والشككؤون اإلسككامي – دولك قطككر ،الطبعك  :األولككى،
1433هك –  ، 2٠12عدد األجزاء. 6 :
.216

معكارج القكدس فك مكدراج معرفك الكنف  ،تككأليف :أبكو حامككد محمكد بككن محمكد الغ ازلك

الطوس ك ك  ،المتك ككوفى سك ككن 5٠5 :ه ك كك ،دار النشكككر :دار اآلفك ككا الجديكككدة – بيك ككرو –
 ، 1١75الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.1 :

.217

معككالم السككنن ،وهككو شككرح سككنن أب ك داود ،تككأليف :أبككو سككليمان حمككد بككن محمككد بككن

إبكراهيم بككن الخطككا

البسككت المعككروف بالخطككاب  ،المتككوفى سككن 3٧٧ :هكك ،المطبع ك

العلمي – حل  ،الطبع  :األولى1351 ،هك – . 1١32
الصك ككوفي  ،تصك ككنيف :عبك ككد الك ككر از الكاشك ككان  ،المتك ككوفى سك ككن :

.21٧

معجك ككم اصك ككطاحا

.21١

معجككم ألفككاظ العقيككدة ،ألب ك عبككد هللا عككامر عبككد هللا فككالح ،تقككديم :عبككد هللا بككن عبككد

73٠هك ،تحقيق :عبدالعال شاهين ،دار النشر :دار المنار.

الرحمن بن جبرين ،دار النشر :مكتب العبيكان – الريكاض – 1417ه ك – ، 1١١7
.22٠

الطبع األولى.

معجم ألفاظ القرآن الكريم ،تأليف :مجمكع اللغك العربيك – اإلدارة العامك للمعجمكا ،
وإحيككاء الت كراث ،مراجع ك  :محمككد عبككد العزيككز القلمككاو  ،ومحمككد أحمككد سككعد األلف ك ،

دار النشككر :شككرك اإلعانككا

الثاني .

الشككرقي – مصككر – 14٠١هك ك –  ، 1١٧١الطبعك ك :
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.221

المعجم المخكتص بالمحكدثين ،تكأليف :شكم

الكدين أبكو عبكد هللا محمكد بكن أحمكد بكن

عثمككان بككن َق ْايمككاز الككذهب  ،المتككوفى74٧ :ه كك ،تحقيككق :محمككد الحبي ك
النشر :مكتب الصديق – الطائ – 14٠٧هك – ، 1١٧٧
.222

معج ككم الم ككؤلفين ،ت ككأليف :عم ككر ب ككن رض ككا ب ككن محم ككد ارغك ك

الهيل ك  ،دار

ب ككن عب ككد الغنك ك كحالك ك

الدمشق ،المتوفى سن 14٠٧ :هك ،دار النشر :مكتب المثنى – بيكرو – دار إحيكاء
التراث العرب بيرو  ،عدد األجزاء13 :

.223

المعج ككم الوس ككيط ،ت ككأليف :مجم ككع اللغك ك العربيك ك بالق ككاهرة ،إبك كراهيم مص ككطفى ،أحم ككد

.224

معجكم مقاليكد العلكو فك الحككدود والرسكو  ،تكأليف :عبكد الككرحمن بكن أبك بككر ،جككال

الزيا  ،حامد عبد القادر ،محمد النجار ،دار النشر :دار الدعوة

الكدين السككيوط  ،المتكوفى سككن ١11 :هكك ،تحقيكق :محمككد إبكراهيم عبككادة ،دار النشككر:
مكتب ك اآلدا

– الق ككاهرة – مص ككر – 1424ه ك ك –  ، 2٠٠4الطبعك ك  :األول ككى ،ع ككدد

األجزاء.1 :
.225

معج ككم مق ككايي

اللغ ك ك  ،ت ككأليف :أحم ككد بك ككن ف ككارس ب ككن زكريك ككا القزوينك ك الك كراز  ،أبك ككو

الحسككين ،المتككوفى سككن 3١5 :ه كك ،تحقيككق :عبككد السككا محمككد هككارون ،دار النشككر:
دار الفكر – 13١١هك –  . 1١7١عدد األجزاء.6 :

.226

مفكاتيح الغيك  ،تكأليف :أبككو عبكد هللا محمككد بكن عمككر بكن الحسككن بكن الحسككين التيمك
ال كراز الملق ك

بفخككر الككدين ال كراز  ،المتككوفى سككن 6٠6 :ه كك ،دار النشككر :دار إحيككاء

التراث العرب – بيرو  ،الطبع  :الثالث – 142٠هك.
.227

المفاتيح ف شرح المصكابيح ،تكأليف :الحسكين بكن محمكود بكن الحسكن ،مظهكر الكدين
َّ
َّ
ظ ِهر  ،المتك ككوفى سك ككن :
الزْي ك َكدان ُّ الكك ككوف
كالم ْ
ير ِّ
الحَنف ك ك ُّ المشك ك ُ
الش ككي ارز ُّ َ
الض ك كر ُ
كهور ب ك ُ
727هك ك كك ،تحقي ك ككق ود ارسك ك ك  :ن ك ككور ال ك ككدين طالك ك ك  ،دار النش ك ككر :دار النك ك كوادر – و ازرة
األوقاف الكويتي – 1433هك –  ، 2٠12الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.6 :

.22٧

مفتككاح دار الس ككعادة ومنشككور وليك ك العل ككم واإلرادة ،تككأليف :محم ككد ب ككن أب ك بك ككر ب ككن
أيككو بككن سككعد شككم

الكت
.22١

المفردا

الككدين ابككن قككيم الجوزي ك  ،المتككوفى751 :ه كك ،دار النشككر :دار

العلمي – بيرو  ،عدد األجزاء.2 :
ف غري

القرآن ،تأليف :أبو القاسم الحسين بن محمكد المعكروف بال ارغك

األصككفهان المتككوفى سككن 5٠2 :ه كك ،تحقيككق :صككفوان عككدنان الككداود  ،دار النشككر:
دار القلم ،الدار الشامي – دمشق بيرو – 1412هك ،الطبع  :األولى.
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.23٠

مقدم ابن خلكدون ،تكأليف :عبكد الكرحمن بكن محمكد بكن محمكد ابكن خلكدون ،المتكوفى

س ككن ٧٠٧ :ه ك كك ،تحقي ككق :عبك ككد السك ككا الش ككداد  ،دار النشك ككر :بي ككت الفنك ككون والعلك ككو
واآلدا .

.231

الملك ككل والنحك ككل ،تك ككأليف :أبك ككو الفك ككتح محمك ككد بك ككن عبك ككد الك ك كريم بك ككن أبك ككى بكك ككر أحمك ككد

.232

من ككازل الس ككائرين ،تك ككأليف :أب ككو إس ككماعيل عبك ككد هللا ب ككن محم ككد بك ككن علك ك األنصك ككار

.233

.234

الشهرستان  ،المتوفى سن 54٧ :هك ،دار النشر :مؤسس الحلب  ،عدد األجزاء.3 :
الهرو  ،المتوفى4٧1 :هك ،دار الكت

العلمي – بيرو  ،عدد األجزاء.1 :

مناهل العرفان ف علو القرآن ،تأليف :محمد عبكد العظكيم ُّ
الزْرقكان  ،المتكوفى سكن :
1367هكك ،دار النشكر :مطبعك عيسكى البكاب الحلبك وشكركاه ،الطبعك  :الثالثك  ،عكدد

األجزاء.2 :

المنقذ من الضكال ،تكأليف :أبكو حامكد محمكد بكن محمكد الغ ازلك الطوسك  ،المتكوفى:

5٠5هك ،تحقيق :عبكد الحلكيم محمكود ،دار النشكر :دار الكتك

الحديثك  ،مصكر ،عكدد

األجزاء.1 :
.235

منهاج السن النبوي ف نقكض ككا الشكيع القدريك  ،تكأليف :تقك الكدين أبكو العبكاس
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السا بن عبد هللا بن أب القاسكم بكن محمكد ابكن تيميك

الح ارنك الحنبلك الدمشككق  ،المتككوفى سككن 72٧ :هكك ،تحقيككق :محمككد رشككاد سككالم ،دار
النشر :جامعك اإلمكا محمكد بكن سكعود اإلسكامي – 14٠6ه ك –  ، 1١٧6الطبعك :

األولى ،عدد المجلدا .١ :
.236
.237

المنهككاج الواضككح للباغك  ،حامككد عككون  ،دار النشككر :المكتب ك األزهريك للتكراث ،عككدد
األجزاء.5 :

المنهكاج شككرح صكحيح مسككلم بككن الحجكاج ،تككأليف :أبكو زكريككا محيك الكدين يحيككى بككن

ش ككرف الن ككوو  ،المت ككوفى س ككن 676 :هك كك ،دار النش ككر :دار إحي ككاء التك كراث العربك ك –
بيرو – 13١2هك ،الطبع  :الثاني  ،عدد األجزاء.1٧ :
.23٧

المنهاج ف شع اإليمان ،تأليف :الحسين بكن الحسكن بكن محمكد بكن حلكيم البخكار
الحلِيم  ،المتوفى4٠3 :هك ،تحقيق :حلم محمد فكودة ،دار
الجرجان  ،أبو عبد هللا َ
النشر :دار الفكر – 13١١هك –  ، 1١7١الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.3 :

.23١

بكن تغكر بكرد بكن عبكد هللا

المنهل الصاف والمسكتوفى بعكد الكواف  ،تكأليف :يوسك

الظككاهر الحنف ك  ،أبككو المحاسككن ،جمككال الككدين ،المتككوفى٧74 :ه كك ،تحقيككق :دكتككور
محمككد محمككد أمككين ،تقككديم :سككعيد عبككد الفتككاح عاشككور ،دار النشككر :الهيئ ك المص كري
العام للكتا  ،عدد األجزاء.7 :
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.24٠

المنهككل العككذ

المككورود شككرح سككنن اإلمككا أب ك داود ،تككأليف :محمككود محمككد خطككا

السك ككبك  ،تحقيك ككق وتص ك ككحيح :أمك ككين محم ك ككود محمك ككد خط ك ككا  ،دار النشك ككر :مطبعك ك ك
السك ك ككتقام – القك ك ككاهرة – مصكك ككر – 1353 – 1351ه ك ك كك ،الطبع ك ك ك  :األولك ك ككى ،ع ك ك كدد
.241

األجزاء.1٠ :

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ،تأليف :أبو الحسن نور الدين عل بكن أبك بككر

بن سليمان الهيثمك  ،المتكوفى سكن ٧٠7 :هكك ،تحقيكق :محمكد عبكد الكر از حمكزة ،دار
.242

النشر :دار الكت

العلمي  ،عدد األجزاء.1 :

الموافق ك ككا  ،ت ك ككأليف :إبك ك كراهيم ب ك ككن موس ك ككى ب ك ككن محم ك ككد اللخمك ك ك الغرن ك ككاط الش ك ككهير

بالشاطب  ،المتوفى سن 7١٠ :هك ،تحقيق :أبكو عبيكدة مشكهور بكن حسكن آل سكلمان،
.243

دار ابن عفان – 1417هك –  ، 1١١7الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.7 :
المواق

ف علم الكا  ،تأليف عبد الرحمن بن أحمكد بكن عبكد الغفكار ،أبكو الفضكل،

ضككد الككدين اإليج ك  ،المتككوفى سككن 756 :ه كك ،دار النشككر ،عككالم الكن ك
َع ُ
بيرو .
.244

المواه ك

– لبنككان –

الدني ك بككالمنح المحمدي ك  ،تككأليف :أحمككد بككن محمككد بككن أبككى بكككر بككن عبككد

المل ككك القس ككطان القتيبك ك المص ككر  ،أب ككو العب ككاس ،ش ككها

ال ككدين ،المت ككوفى س ككن :

١23هك ،دار النشر :المكتب التوفيقي  ،القاهرة – مصر ،عدد األجزاء.3 :
.245
.246
.247

موسككوع األديككان الميس كرة ،تككأليف :أحمككد ارت ك
النفائ

عرمككوش وآخككرون ،دار النشككر :دار

للطباع والنشر – لبنان – بيرو – 1422هك  ، 2٠٠1الطبع األولى.

موسككوع الفككر والجماعككا

والمككذاه

اإلسككامي  ،تككأليف :لعبككد المككنعم الحنف ك  ،دار

النشر :دار الرشد – 1413هك –  ، 1١١3الطبع األولى.
الموسوع الميسرة ف األديان والمذاه
للشبا

واألح از المعاصرة ،تأليف :النكدوة العالميك

اإلسام  ،إشراف وتخطكيط ومراجعك  :مكانع بكن حمكاد الجهنك  ،دار النشكر:

دار الن ككدوة العالميك ك للطباعك ك والنش ككر والتوزي ككع – 142٠هككك ،الطبعك ك  :الرابعك ك  ،ع ككدد
.24٧

األجزاء.2 :

موسكوع كشككاف اصكطاحا

الفنككون والعلككو  ،تكأليف :محمككد بككن علك ابككن القاضك

محمك ككد صك ككابر الفك ككاروق الحنف ك ك التهك ككانو  ،المتك ككوفى سك ككن  :بعك ككد
محمك ككد حامك ككد بك ككن ّ
115٧هك ،تحقيكق ومراجعك  :رفيكق العجكم ،علك دحكروج ،عبكد هللا الخالكد  ،الترجمك

األجنبيك ك ك  :ج ك ككورج زين ك ككان  ،دار النش ك ككر :مكتبك ك ك لبن ك ككان ناش ك ككرون–بي ك ككرو –، 1١١6
الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.2 :
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.24١

الموطكأ ،تككأليف :عبككد الككرحمن بككن مككروان بككن عبككد الككرحمن األنصككار  ،أبككو المطككرف

.25٠

الككدين أبككو عبككد هللا محمككد بككن أحمككد

.251

الَقَن ِازع  ،المتوفى سن 413 :هك ،تحقيق :األستاذ الدكتور عامر حسكن صكبر  ،دار
النوادر – قطر – 142١هك –  ، 2٠٠٧الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.2 :
ميكزان العتككدال فك نقككد الرجككال ،تككأليف :شككم

بن عثمان بن َق ْايماز الذهب  ،المتكوفى74٧ :هكك ،تحقيكق :علك محمكد البجكاو  ،دار
النشكككر :دار المعرف ك ك للطباع ك ك والنشك ككر ،بيك ككرو – لبنك ككان – 13٧2هك ك ك – ، 1١63
الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.4 :

مي ك كزان العمكككل ،تكككأليف :أبك ككو حامكككد محمكككد بكككن محمكككد الغ ازل ك ك الطوس ك ك  ،المتك ككوفى:

5٠5هك ك كك ،تحقي ك ككق وتق ك ككديم :س ك ككليمان دني ك ككا ،دار النش ك ككر :دار المع ك ككارف – مص ك ككر –
.252

1١64هك ،الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.1 :
الميزان ،تأليف عبد الوها

الشعران  ،المتوفى سكن ١73 :هكك ،تحقيكق :عبكد الكرحمن

ُعميك ك ك كرة ،دار النش ك ك ككر :دار الكت ك ك ككا

– لبنك ك ك كان – بي ك ك ككرو – 14٠١ه ك ك ك ك – ، 1١٧١

الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.2 :

.253

النبوا  ،تأليف :تق الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السا بكن عبكد

هللا بكككن أب ك ك القاسك ككم بك ككن محمك ككد ابك ككن تيمي ك ك الح ارن ك ك الحنبل ك ك الدمشك ككق  ،المتك ككوفى:
72٧هك كك ،تحقي ككق :عب ككد العزي ككز ب ككن ص ككالح الطوي ككان ،دار النش ككر :أضك كواء الس ككل ،
الريكاض ،المملكك العربيك السكعودي – 142٠ه ك –  ، 2٠٠٠الطبعك  :األولكى ،عككدد

األجزاء.2 :
.254

نزه الخواطر وبهج المسامع والنواظر ،تأليف :عبكد الحك بكن فخكر الكدين بكن عبكد
العلك ك الحس ككن الط ككالب  ،المت ككوفى سك ككن 1341 :هك كك ،دار النش ككر :دار اب ككن حك ككز –

بيرو – لبنان – – 142٠هك ، 1١١١ ،الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.٧ :
.255

النهايك فك الفكتن والماحكم ،تككأليف :أبكو الفكداء إسكماعيل بككن عمكر بكن كثيكر القرشك
البصر ثم الدمشق  ،المتوفى سن 774 :هك ،تحقيق :محمكد أحمكد عبكد العزيكز ،دار

.256

النشر :دار الجيل ،بيرو – لبنان – 14٠٧هك –  ، 1١٧٧عدد األجزاء.2 :
النهاي ك ف ك غري ك

الحككديث واألثككر ،تككأليف :مجككد الككدين أبككو السككعادا

المبككارك بككن

محمكد بكن محمككد بكن محمكد ابككن عبكد الككريم الشكيبان الجكزر ابككن األثيكر ،المتككوفى:
6٠6هك ،تحقيق :طاهر أحمكد الكزاو – محمكود محمكد الطنكاح دار النشكر :المكتبك

العلمي – بيرو – 13١١هك –  ، 1١7١عدد األجزاء.5 :
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.257

النور السافر عن أخبار القرن العاشر ،تأليف :محك الكدين عبكد القكادر بكن شكيخ بكن
الع ْي ك َكد ُروس ،المت ككوفى س ككن 1٠3٧ :هك كك ،دار النش ككر :دار الكتك ك
عب ككد هللا َ
بيرو – 14٠5هك ،الطبع  :األولى ،عدد األجزاء.1 :

.25٧

العلميك ك –

نككور الظككا شككرح منظوم ك عقيككدة الع كوا ألحمككد المرزوق ك المككالك  ،تككأليف :محمككد

نك ككوو الشك ككافع  ،المتك ككوفى سك ككن 1316 :ه ك كك ،دار النشك ككر :مطبع ك ك مصك ككطفى البك ككاب
الحلب وأولده – مصر – 1355هك –  ، 1١36الطبع األولى.

.25١

الوابككل الصككي

شككم

مككن الكلككم الطي ك  ،تككأليف :محمككد بككن أب ك بكككر بككن أيككو بككن سككعد

الككدين ابككن قككيم الجوزي ك  ،المتككوفى سككن 751 :ه كك ،تحقيككق :سككيد إب كراهيم ،دار

النشر :دار الحديث – القاهرة –  ، 1١١١الطبع  :الثالث .
.26٠

ال ك كواف بالوفيك ككا  ،تكككأليف :صك ككاح الكككدين خليك ككل بكككن أيبك ككك بكككن عبك ككد هللا الصك ككفد ،

المت ككوفى764 :هك كك ،تحقي ككق :أحم ككد األرن ككاتوط ،وتركك ك مص ككطفى ،دار النشك ككر :دار
إحياء التراث – بيرو – 142٠هك –  ، 2٠٠٠عدد األجزاء2١ :

.261

الككوح المحمككد  ،تككأليف :محمككد رشككيد بككن عل ك رضككا بككن محمككد شككم

الككدين بككن

محمد بهاء الدين بكن مكنا علك خليفك القلمكون الحسكين  ،المتكوفى1354 :هكك ،دار

النشر :دار الكت

العلمي – بيرو – 1426هك –  ، 2٠٠5الطبع  :األولكى ،عكدد

األجزاء.1 :
.262

وفي ككا

األعي ككان وأنب ككاء أبن ككاء الزم ككان ،ت ككأليف :أب ككو العب ككاس ش ككم

ال ككدين أحم ككد ب ككن

محمد بن إبراهيم بن أب بككر ابكن خلككان البرمكك اإلربلك  ،المتكوفى سكن 6٧1 :هكك،

تحقيككق :إحسككان عبككاس ،دار النشككر :دار صككادر – بيككرو – ، 1١١4 – 1١٠٠
.263

عدد األجزاء.7 :

ولي هللا والطريق إليها (قطر الول على حديث الول ) ،تأليف :محمكد بكن علك بكن
محم ككد ب ككن عب ككد هللا الش ككوكان اليمنك ك  ،المت ككوفى س ككن 125٠ :هك كك ،تحقي ككق :إبك كراهيم

إبراهيم هال ،دار النشر :دار الكت
.264

الحديث – مصر – القاهرة ،عدد األجزاء1 :

اليقين لبكن أبك الكدنيا ،تكأليف :أبكو بككر عبكد هللا بكن محمكد بكن عبيكد بكن سكفيان بكن

قككي

البغككداد األمككو القرش ك المعككروف بككابن أب ك الككدنيا ،المتككوفى سككن 2٧1 :ه كك،

تحقيككق وتعليككق :ياسككين محمككد السككورس ،دار النشككر :دار البشككائر اإلسككامي  ،عككدد
.265

األجزاء.1 :

اليواقيت والجكواهر فك بيكان عقائكد األككابر ،تكأليف :عبكد الوهكا

الشكعران  ،المتكوفى

سن ١73 :هك ،دار النشر :دار احياء التراث العرب – لبنان – بيرو .
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الفصل الثان  :المعرف اليقيني ف التوحيد وأثرها165 ................................... :
المبحث األول :المعرف اليقيني ف توحيد الربوبي وتوحيد الذا  ،وأثرها166 ........... :
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تمهيد167 ............................................................... :
الكمطل

األول :الكمعرف الكيقيني ف توحيد الربوبي  ،وأثرها عند أهل السن 17٠ ....... .
الفرع األول :تعريف توحيد الربوبي لغ ا واصطاحا17٠ .....................:
التوحيد ف اللغ 17٠ ................................................. :
التوحيد ف الصطاح171 ........................................... :
الر ف اللغ 171 ................................................... :
توحيد الربوبي ف الصطاح171 ......................................
الفرع الثان  :أقسا التوحيد عند أهل السن 172 ..............................
الفرع الثالث :مظاهر الربوبي 174 ..........................................
الفرع الرابع :أسبا

توحيد الربوبي 17٧ .................................... .

الفرع الخام  :اآلثار المترتب على توحيد الربوبي 1٧1 ......................
آثار المعرف اليقيني بتوحيد الربوبي عند أهل السن 1٧4 .................... :
الكمطل

الثان  :الكمعرف اليقيني ف توحيد الذا

وأثرها عند أهل التصوف 1٧6 .......

تمه كيككد1٧6 .............................................................. :
الفرع األول :توحيد الذا

عند أهل التصوف1٧6 ............................

الفرع الثان  :أركان التوحيد عند أهل التصوف 1٧١ ..........................
الفرع الثالث :أصول توحيد الذا
الفرع الرابع :ثمار توحيد الذا

عند أهل التصوف1١4 ................... .
عند أهل التصوف1١٧ .......................

الفرع الخام  :الحلول والتحاد ووحدة الوجود1١٧ ......................... .
أثار المعرف اليقيني بتوحيد الذا

عند أهل التصوف 2٠5 ....................

المبحث الثان  :المعرف اليقيني ف توحيد األلوهي وتوحيد األفعال ،وأثرها2٠٧ ......... :
الكمطل

األول :الكمعرف اليقيني ف توحيد األلوهي  ،وأثرها عند أهل السن 2٠١ ....... .
الفرع األول :تعريف توحيد األلوهي لغ ا واصطاحا2٠١ .................... :
الفرع الثان  :األلوهي وخصائصها2٠١ .................................... :
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الفرع الثالث :طر الحصول على توحيد األلوهي 21٠ ...................... .
الفرع الرابع :مقتضيا

توحيد األلوهي عند أهل السن 213 .................. .

أنواع التوسل المشروع عند أهل السن 215 .............................. .
الكمطل

الثان  :الكمعرف اليقيني ف توحيد األفعال ،وأثرها عند أهل التصوف225 .....
الفرع األول :أصول توحيد األفعال عند أهل التصوف 226 ...................
الفرع الثان  :مسأل توحيد األلوهي  ،ومسأل التوسل والستغاث  ،ومسأل زيارة

القبور22٧ ...................................................................... .
أولا :مسأل توحيد األلوهي عند أهل التصوف 22٧ .......................
ثانيا :مسأل التوسل والستغاث عند أهل التصوف231 .................. :
ثالثا :مسأل زيارة القبور عند أهل التصوف232 ........................ :
الفرع الثالث :أثر المعرف اليقيني بتوحيد األلوهي وتوحيد األفعال235 ........:
المبحث الثالث :الم عرف اليقيني ف توحيد األسماء والصفا  ،وأثرها23٧ .............. :
الكمطل

األول :الكمعرف اليقيني ف

توحيد األسماء والصفا  ،وأثرها عند أهل السن

23١ ..................................................................................
الفرع األول :تعريف توحيد األسماء والصفا

لغ ا واصطاحا23١ ........... .

الفرع الثان  :منهج أهل السن ف توحيد األسماء والصفا 24٠ ..............
الفرع الثالث :أقسا الصفا

عند أهل السن 241 ............................

القسم األول :الصفا

المتعلق بالنف واإلثبا 242 ..................... :

القسم الثان  :الصفا

المتعلق بالذا

واألفعال242 .................... :

القسم الثالث :الصفا

من حيث دلئل ثبوتها243 ...................... :

الفرع الرابع :طر الحصول على معرف األسماء والصفا

عند أهل السن 245

أول :النقل (الدلل الخبري )245 ....................................... .
ثانيا :النقل والعقل (الدلل الشرعي العقلي )246 ........................ .
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الكمطل

الثان  :الكمعرف اليقيني ف توحيد األسماء والصفا  ،وأثرها عند أهل التصوف

247 ..................................................................................
الفرع األول :أقسا الصفا
أولا :ما يج

عند أهل التصوف 24٧ .........................

ف حق هللا تعالى24٧ ...................................:

ثانيا :ما يجوز ف حق هللا تعالى251 ..................................:
ثالثا :المستحيل ف حق هللا تعالى251 .................................:
الفرع الثان  :أصول توحيد األسماء والصفا
الفرع الثالث :مسأل الصفا

عند أهل التصوف254 ........ .

الخبري عند أهل التصوف 256 .................

الفرع الرابع :خاص عقيدة أهل التصوف ف األسماء والصفا 25٧ ........ .
الفرع الخام

أثر المعرف اليقيني باألسماء والصفا 25١ .................. :

الفصل الثالث :المعرف اليقيني ف أركان العقيدة وأثرها262 ............................. :
المبحث األول :المعرف اليقيني بالمائك  ،وأثرها263 .................................:
الكمطكلك

األول :الكمعكرفك اليقيني بالكمكائكك وأثكرها عنكد أهكل السنك 264 ...............
الفرع األول :تعريف المائك لغ واصطاحا264 .......................... .
أولا :معنى المائك ف اللغ 264 ..................................... :
ثانيا :المائك ف الصطاح265 .....................................:
الفرع الثان  :المائك ف القرآن والسن 265 ............................... .
أولا :المائك ف القرآن الكريم265 .................................... .
ثانيا :المائك ف السن 267 .......................................... .
الفرع الثالث :خلق المائك وصفاتهم وأصنافهم وأعمالهم 26٧ ................
الفرع الرابع :األوجه الت تتحقق بها المعرف اليقيني بالمائك 272 ............
الفرع الخام  :مصادر المعرف اليقيني بالمائك عند أهل السن 273 .........
الفرع السادس :مسأل رتي المائك 274 ...................................

الكمطل

الثكان  :الكمكعكرف اليقيني بالكمائك وأثكرها عنكد أهكل التصوف 276 ............

467

الفرع األول :تعريف المائك اصطاحا عند أهل التصوف276 ............. :
الفرع الثان  :خلق المائك وصفاتهم وأصنافهم وأعمالهم 276 ................
الفكرع الثالكث :مسكأل أقسكا المائك  ،ومصكادر المعكرف بهم ،ومسكأل رتيتكهم.
27٧ .............................................................................
أولا :مسأل أقسا المائك عند أهل التصوف27٧ ...................... .
ثانيا :مسأل مصادر المعرف اليقيني بالمائك عند أهل التصوف27١ .... .
ثالثا :مسأل إمكان رتي المائك يقظ عند الصوفي 2٧٠ ............... .
الفرع الرابع :أثر المعرف اليقيني بالمائك عليهم السا 2٧1 .................
المبحث الثان  :المعرف اليقيني بالكت
الكمطل

السماوي  ،وأثرها2٧4 ..........................:
السماوي وأثرها عند أهل السن 2٧5 ..........

األول :الكمعرف اليقيني بالكت
الفرع األول :معنى اإليمان بالكت
الفرع الثان  :الكت

السماوي 2٧5 ............................

السماوي المذكورة ف القرآن الكريم2٧6 ................. .

الفرع الثالث :تعريف القرآن لغ ا واصطاحا2٧١ .............................
أولا :تعريف القرآن ف اللغ 2٧١ ...................................... .
ثانيا :تعريف القرآن ف الصطاح2١٠ ................................:
الفرع الرابع :وجوه إعجاز القرآن الكريم الدال على يقينيته 2١٠ ................
الفرع الخام  :مسأل القرآن كا هللا2١1 ................................. .
الكمطل

الثان  :الكمعرف اليقيني بالكت

السماوي وأثرها عند أهل التصوف 2١4 .......

الفرع األول :القرآن الكريم عند أهل التصوف2١5 .......................... :
الفرع الثان  :الصوفي وحقيق الكا لديهم 2١6 .............................
الفرع الثالث :الصوفي وحقيق الظاهر والباطن للقران الكريم 2١١ .............
التفسير والتأويل2١١ ....................................... .
أو ا
ل :معنى َ
ثانيا :أنواع التفسير3٠٠ ............................................... :
ثالثا :تفاسير الباطني 3٠6 ..............................................
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الفرع الرابع :أثر الم عرف اليقيني بالكت

السماوي 3٠7 ...................... .

المبحث الثالث :المعرف اليقيني بالرسل ،وأثرها3٠١ .................................. :
الكمطل

األول :الكمعرف اليقيني بالرسل عليهم السا  ،وأثرها عند أهل السن 31٠ .....

الفرع األول :تعريف النب والرسول لغ ا واصطاحَا ،مع بيان خصائص كل
منهما312 ........................................................................
ل :تعريف النب ف اللغ والصطاح ،مع بيان خصائص النب 312 .. :
أو ا
ثانيا :تعريف الرسول ف

اللغ والصطاح ،مع بيان خصائص الرسول:

313 .........................................................................
الفرع الثان  :األنبياء المذكورين ف القرآن الكريم314 ........................
الفرع الثالث :المعجزة316 ................................................ .
الفرع الرابع :الولي 317 ...................................................
أولُ :تعريف الول ف اللغ 317 ........................................
ثانيا :تعريف الول ف الصطاح317 ................................ .
ثالثا :طبقا

األَولياء عند أهل السن 31٧ .............................. .

رابعا :خصائص األولياء عند أهل السن 31١ ........................... .
الفرع الخام  :الكرام 31١ ............................................... .
ل :تعريف الكرام 31١ .............................................. .
أو ا
ثانيا :حكم الكرام 32٠ .................................................
ثالثا :دلئل الكرام 32٠ ................................................
الكمطل

الثان  :الكمكعرف اليقيني بالرسل عليهم السا  ،وأثرها عند أهل التصوف 321 .
الفرع األول :النبوة والرسال عند أهل التصوف321 ......................... .
الفرع الثان  :الولي عند أهل التصوف 322 .................................
أولا :الول 322 ........................................................
ثانيا :الفر بين األنبياء واألولياء عند أهل التصوف323 ................ .
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ثالثا :أنواع الولي 325 ................................................ .
رابعا :أدل أهل التصوف على إثبا
الفرع الثالث :طبقا

الكراما

لألولياء326 ...............

الولياء عند الصوفي 32٧ .............................

الفرع الرابع :مسأل الرسال  :هل ه

مكتسب ؟ ومسأل تفضيل الولي  ،ومسأل

حدود الولي  ،ومسأل ختم النبوة والولي  ،ومسأل أقسا األولياء331 ................. .
ل :مسأل الرسال  :هل ه حظوة مكتسب  ،أ أثرة رباني ؟ 331 ..........
أو ا
ثانيا :مسأل القول بتفضيل الولي على النبوة332 ........................
ثالثا :مسأل حدود الولي 333 ......................................... .
رابعا :مسأل ختم النبوة والولي 333 .................................... .
خامسا :مسأل أقسا األولياء :الغوث واألقطا

واألبدال333 ............ :

الفرع الخام  :أثر المعرف اليقيني بالرسل عليهم السا 335 ............... :
المبحث الرابع :المعرف اليقيني باليو اآلخر ،وأثرها33١ ..............................:
الكمطكل

األول :الكمكعكرف اليقيني بالكيو اآلخر وأثكرها عند أهكل السن 34٠ ............ .

الكمطل

الثان  :الكمعرف اليقيني باليو اآلخر ،وأثكرها عند أهكل التصوف 351 .........
الفرع األول :أصول اإليمان باليو اآلخر351 .............................. .
الفرع الثان  :أثر المعرف اليقيني باليو اآلخر35١ ......................... :

المبحث الخام  :المعرف اليقيني بالقضاء والقدر ،وأثرها361 .........................:
الكمطل

األول :الكمعرف اليقيني بالكقضاء والقدر ،وأثكرها عند أهكل السن 362 ..........
الفرع األول :تعريف القضاء والقدر لغ ا واصطاحا 362 .....................
أولا :تعريف القضاء والقدر ف اللغ 362 .............................. :
ثانيا :تعريف الفضاء والقدر ف الصطاح363 ........................:
الفرع الثان  :اْلفر بين القضاء والقدر364 ................................ .
الفرع الثالث :مرات

القضاء والقدر عند أهل السن 364 ..................... .

المرتب األولى :العلم السابق365 ...................................... :
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المرتب الثاني  :الكتاب 365 ............................................ :
المرتب الثالث  :المشيئ 366 ........................................... :
المرتب الرابع  :الخلق366 ............................................ .
الفرع الرابع :األقدار والتقدي ار الت يمر بها الخلق367 .................... .
الفرع الخام  :أصول القدر36١ .......................................... :
الفرع السادس :مسائل متعلق بالقدر37٠ .................................. .
ل :مسأل الهداي والضال عند أهل السن 37٠ ........................:
أو ا
ثانيا :مسأل أفعال العباد عند أهل السن 37٠ ........................... .
ثالثا :مسأل اآلجال عند أهل السن 371 ................................ :
رابعا :مسأل اإلرادة 371 ...............................................
الكمطل

الثان  :الكمعرف اليقيني بالكقضاء والقدر ،وأثكرها عند أهكل التصوف373 ..... .
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أولا :مسأل خلق األفعال عند أهل التصوف373 ........................ .
ثانيا :مسأل الكتسا

عند أهل التصوف373 .......................... .
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رابعا :مسأل الستطاع عند أهل التصوف 375 .........................
خامسا :مسأل الجبر عند أهل التصوف 375 ............................
سادسا :مسأل اإلرادة عند أهل التصوف376 ........................... :
الفرع الثان  :أثر المعرف اليقيني بالقضاء والقدر37١ ....................... :
الخاتم 3٧1 ..........................................................................
ل :أهم نتائج البحث3٧2 ................................................ :
أو ا
ثانيا :التوصيا 3٧4 ..................................................... :
الفهارس3٧6 ..........................................................................
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