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وِر أكُػِسـَا  ِػُرُه َوَكُعوُذ بِاّلِل  ِمنح ُذُ َتغح َتِعقـُُه  َوَكسح َؿُدُه َوَكسح ُد ّلِلِهِ َكحح ؿح إن اْلحَ

ؾِلح َؾال َهاِدَي َفُه  ِدِه اّلِل  َؾال ُمِضله َفُه َوَمنح ُيضح ََمفِـَا َمنح ََيح َوِمنح َشقَِّئاِت َأظح

ًدا َظبحُدُه  َفُد أن ُُمَؿه يَك َفُه َوأحصح َدُه ال َذِ َفُد أن ال إَِفَه إاِل اّلِل  َوحح َوَأصح

...َوَرُشوُفُه وبعد  

ؾنن أصدق اْلديث ـتاب اّلِل ،وأحسن اهلدي هدي ُمؿٍد ،وذ األمور 

 ُمدثاهتا وـل ُمدثة بدظة وـل بدظة ضالفة وـل ضالفة يف افـار

(تذـرة ادمتز) :كواصل افقوم بنذن اّلِل تـاوفـا فؼح ـتاب  

 ،وافقوم ضحكحقث أكـا ؿد توؿػـا يف افؾؼاء افسابق ظـد ذـر صػة ال

 كستؽؿل حديثـا ظن بعض صػات اّلِل شبحاكه وتعاػ

(صػة افُبغحض)  

من الصػات الثابتة هلل سبحانه وتعاىل صػة الُبغض،وقد ورد ِذكر هذه 

 الصػة يف السنة
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َرَة، َؿاَل   :y َؿاَل َرُشوُل اّلِل: َظنح َأِ  ُهَريح

يَل َؾَؼاَل " ِ : إِ ِّ ُأِح ُّب ُؾاَلًكا َؾَلِحبهُه،َؿاَل : إِنه اّلِلَ إَِذا َأَح ه َظبحًدا َدَظا ِجزح

ََمِء َؾَقُؼوُل  يُل،ُثمه ُيـَاِدي يِف افسه ِ إِنه اّلِلَ ُُيِ ُّب ُؾاَلًكا َؾَلِحبُّبوُه، َؾُقِحبُّبُه :َؾُقِحبُّبُه ِجزح

َرح ِ  ََمِء،َؿاَل ُثمه ُيوَضُع َفُه افحَؼُبوُل يِف األح ُل افسه ،َوإَِذا َأبحَغَض َظبحًدا َدَظا َأهح

يَل َؾَقُؼوُل  ِ يُل، ُثمه : ِجزح ِ ُه، َؿاَل َؾُقبحِغُضُه ِجزح ُيـَاِدي يِف  إِ ِّ ُأبحِغُض ُؾاَلًكا َؾَلبحِغضح

ََمِء إِنه اّلِلَ ُيبحِغُض ُؾاَلًكا َؾَلبحِغُضوُه، َؿاَل  ِل افسه َؾُقبحِغُضوَكُه، ُثمه ُتوَضُع َفُه : َأهح

َرح ِ  َضاُء يِف األح  " افحَبغح

 (2637)أخرجه مسؾم

: افشاهد من اْلديث هو

اجلزء افثا  

اّلِل ال  ف أصقاء وُُي  أصقاء،شبحاكهؾقبغض اّلِل  أن اّلِل يبحَغض،:يف اْلديث

  (وؽر ذفك من اآلثام وافذكوب_ شوء اخلؾق_ادعايص_افػساد)ُي  

  ( يؽره_ يػرح_ يبغض_ُي )إًذا افبغض صػة من صػات اّلِل ؾفو 

 

أهل البدع واألهواء ينػون هذه الصػة فلامذا ؟ 

ألن ظؼوهلم مل تستطع تؼبل معـى افصػة،ؾؽقف ّلِل أن يبغض؟ كػس ادبدأ 

أن افذي ُي  :ؿافوا (حقث إظَمل افعؼل)افذي أخضعوا فه مجقع افصػات
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ويؽره هم افبؼ أما اّلِل شبحاكه ؾال يؾقق به أن كـس  فه هذه افصػات 

ؾـػوا ظـه هذه افصػات ومل يؽن هذا بغر  دء وفؽـفم أرادوا تـزيه اّلِل 

 ؾوؿعوا يف افتعطقل كتقجة كػي صػات اّلِل وتؾك هي أظظم مصقبة يؿؽن

فؾشخص أن يؼع ؾقفا كػي صػات اّلِل،ؾـػي افصػة يتضؿن إْلاق افـؼص 

بؿن تـػى ظـه افصػات،وحقـَم كػوا ظن اّلِل ظز وجل صػاته ؾؼد أثبتوا فه 

.. افـؼص وفقس افؽَمل ـَم أرادوا

فؽن إدخال افعؼول يف ُمؼابل افؼع بل وتؼديؿفا ظؾقه أدى إػ افوؿوع _

. يف افضالل وافػساد وهذا أمر ال مػر مـه

: وفــتبه

ألن اإلكسان مفَم بؾغت درجة ظؾؿه إال أكه يؼع حتًَم وتزل ؿدمه إذا ما ؿدم 

. ظؼؾه ظذ ذع اّلِل

: والدليل

أن َمن وؿع يف كػي افصػات مـفم ـان من افعؾَمء وفقسوا من افعوام، ؾؼد 

ـاكوا أهل ظؾم ؿرءوا وتعؾؿوا ودرشوا وؿطعوا باًظا يف افعؾم وـتبوا 

... مصـػات

وفؽن داذا ضؾوا مع حتصقؾفم فؽل هذا افعؾم ؟ 

ضؾوا ألهنم ؿدموا ظؼوهلم ظذ ذع رهبم وهذا ممداه افضالل والبد 
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ؾؾم يستطقعوا أن جيؿعوا بغ كسبة افصػات ّلِل وبغ ظدم مشاهبة هذه 

افصػات فصػات ادخؾوق بلي وجه من افوجوه،ؾؾَم ظجزوا ظن اجلؿع 

افتشابه يف )بغ أن يؽون ّلِل صػات ُمسَمها ـُؿسؿى صػات ادخؾوق

 .أما افؽقػقة ؾؿختؾػة،ؾوؿعوا يف افـػي أي تعطقل افصػة (ادسؿى ؾؼط

 

: اجلفؿقة وهي ؾرؿة من افػرق افضافة◘

 كػت صػة افبغض ظن اّلِل شبحاكه ومل ُيؼروها وهذا ضالل مبغ  

 :يؼول افشارح◘

وظؼقدة اجلفؿقة ـَم أهنا اكحراف يف ادعتؼد هي ـذفك اكحراف يف افعبادة 

وافسؾوك،وبحس  ما يؼع ؾقه افعبد من افتعطقل فصػات اّلِل تعاػ يؽون 

اخلؾل يف ظبادته وشؾوـه،إذ ـالمفم افباضل يف صػات اّلِل تعاػ ؿطع 

ظؾقفم افطريق فتحصقل اآلثار افتي تؼع من افعبد إثر إيَمكه هبذه افصػات 

.. افعظقؿة

 :_رمحه اّلِل_وهلذا يؼول ابن افؼقم 

وجتد أضعف افـاس بصرة أهل افؽالم افباضل ادذموم افذي ذمه )

افسؾف، جلفؾفم بافـصوص ومعاكقفا، ومتؽن افشبه افباضؾة من 

–افذيـؾقسوامممـقـعـدأـثرهم–وإذا تلمؾت حال افعامة ،ؿؾوهبم
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 وأؿوى إيَمكًا، وأظظم تسؾقًَم فؾوحي، واكؼقادًا رأيتفؿلمتبصرةمـفم،

 (فؾحق

 ألىَه على السية ّالفطسة

 : اخلالصة◘

 ..  أن صػة افبغض ثابتة ّلِل شبحاكه وتعاػ بـص اْلديث افسابق ِذـره

معرؾة صػة افبغض ـصػة من صػات اخلافق شبحاكه يستتبع أثر يؼع ظذ 

وجوب معرؾة األصقاء افتي :افعبد افؼقام به كتقجة إيَمكه هبا،هذا األثر هو

يبغضفا اّلِل وـذا األصقاء افتي توج  شخط اّلِل وبغضه وافُبعحد ظـفا، 

ؾقحرص حرًصا صديًدا حتى ال يؼع مـه ؾعل أو ؿول يمدي إػ بغض اّلِل 

شوء اخلؾق مع افزوج _ظؼوق افوافدين _افغقبة_افـؿقؿة_افؽذب)فه 

ـل أصحاب هذه افصػات يبغضفم اّلِل شبحاكه (وؽرها من افذكوب_

من مـها يؼبل أو يرىض أو يتحؿل أن يؽون ممن يؼصدون بافـصف األخر 

يَل َؾَقُؼوُل  "من هذا اْلديث  ِ إِ ِّ ُأبحِغُض ُؾاَلًكا : َوإَِذا َأبحَغَض َظبحًدا َدَظا ِجزح

ََمِء إِنه اّلِلَ ُيبحِغُض ُؾاَلًكا  ِل افسه يُل، ُثمه ُيـَاِدي يِف َأهح ِ ُه، َؿاَل َؾُقبحِغُضُه ِجزح َؾَلبحِغضح

َرح ِ : َؾَلبحِغُضوُه، َؿاَل  َضاُء يِف األح  "َؾُقبحِغُضوَكُه، ُثمه ُتوَضُع َفُه افحَبغح

يبغضه اّلِل ويبغضه جزيل وادالئؽة ثم توضع فه افبغضاء يف األر  

 .،ؾقسر ظذ األر  وهي تؽرهه
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وفؽن كحن كرى أن هـاك أكاس يػعؾون أؾعااًل ؽاية يف افسوء:ؾنذا ما ؿقل 

ق هلم ؾؾَمذا ؟  يوجد من ُُيبفم وُيصػِّ

ؾافؼؾ  ادممن يبغض،ؾال تغسوا بؿن ُيعظِّم ؛هذا ُيدث كػاًؿا وفقس حًبا

افظهؾؿة و افُعصاة واجلبابرة ألن هذا ـؾه كػاق،افذي يبغض همالء هي 

ؿؾوب ادممـغ وافصاْلغ وفقست ؿؾوب افعصاة وادـاؾؼغ،ؾؿن 

 ..ادستحقل أن ُي  ؿؾ  ادممن هذا افػاجر أو افعايص أو افظامل 

ؾؾقس هـاك تعار  مع اْلديث إذا ما وجدكا أن هـاك شػفاء ظصاة 

مـاؾؼغ يؾتػون حول همالء افطهغاة أو افعصاة ألن بعضفم من بعض 

 ..ؾفمالء أصحاب ذكوب ومعايص وؾجور أفِػوا ادعايص واشتساؽوها 

ؾؾـحذر من افصػات افتي يبغضفا اّلِل حتى ال كتؾبس هبا ؾقؼع ظؾقـا _

ُبغض اّلِل أو كؽون ممن يبغضفم اّلِل 

 (كعوذ باّلِل من هذا ؾفو رء ال يتحؿؾه ؿؾ  أو ظؼل مسؾم مممن )

وصػة افبغض هي ماكع وزاجر من افوؿوع يف األصقاء افتي يبغضفا اّلِل 

: واجلفؿقة◘

ظـدما يـػون صػة افبغض ؾنهنم يػتحون باب فؾوؿوع يف ادعايص 

أما إثبات افصػة ّلِل وأكه يبغض ظذ اْلؼقؼة ُبغض يؾقق بجَمفه وـَمفه _

وفقس ـُبغض ادخؾوق،ؾافُبغض بغ افعباد ؿد ُيؿل صاحبه ظذ اهتام 

األخر بَم فقس ؾقه أو شبه بغر وجه حق ، فؽن ُبغض اّلِل ؾحاصاه أن يؽون 
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فقس ـؿثؾه )شب  يف طؾؿه ألحد أو ُيضقع حق أحد أو ال جُيازي أحد،

 ..ؾافؽقػقة ال كعؾؿفا فؽن كثبت افصػة فرب افعادغ(رء

 :افُبغض ؿد يؽون شب  يف االبتالء ومـع افعطاء◘

 ومتى أثبتـا هذه افصػة ّلِل ؾؾـحذر ألكـا ال ؿدرة فـا ظذ حتؿل بغض اّلِل،

أن هـاك صخص صاح  مـص  وجاه أوصاح  :ؾبافـسبة فؾـاس فو ؿؾـا

شؾطة وهو يؽره إكسان معغ ؾَم هو مدى اخلوف وافرظ  افذي شقشعر هبَم 

 (وّلِل ادثل األظذ)هذا اإلكسان ألكه خيشى أن ُيـؽِل به ؾؾديه افؼدرة وافسؾطة،

ظؼوبات ومصائ  ال ؿَِبل فـا ب كعاؿ ؾـحن ال كلمن إن خافػـا أوامر اّلِل 

هبا،وهذا واضح جع ؾقَم ُيدث فؾؿسؾؿغ يف وؿتـا هذا حقث االبتالءات 

وادصائ  وافتـازع وافشؼاق افذي يعم بقوت ادسؾؿغ،بافبحث ظن 

ر بقوت ادسؾؿغ   .األشباب كجد أن افذكوب وادعايص مها افسالح افذي ُيدمِّ

 (صفة السخط)

 :ؿال تعاػ

ُػُسُفمح َأنح } مح َأكح َمتح هَلُ َػُروا َفبِئحَس َما َؿده ـَ َن افهِذيَن  ثًِرا ِمـحُفمح َيَتَوفهوح ـَ  َتَرى 

 [ادائدة]{(80) َويِف افحَعَذاِب ُهمح َخافُِدوَن َشِخَط اّلِلهُ َظَؾقحِفمح 

: من صػات اّلِل شبحاكه افسخط وهذا ثابت بـص افؼرآكؼال تعاػ

َبُعوا } ُُم اته َخَط اّلِلهََذفَِك بَِلهنه َبطَ َما َأشح َواَكُه َؾَلحح ِرُهوا ِرضح ـَ مح َو ََمهَلُ  َأظح

  [ُمؿد]{(28)
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اّلِل ظز وجل يسخط ويبغض ويؽره وـؾفا صػات مـسوبة ّلِل شبحاكه 

أي ؾعل رء يوج  شخط اّلِل ظذ افعبد :وافسخط يعـي افغض ◘

،ؾفـاك أصقاء إذا ؾعؾفا اإلكسان ؾنهنا تستوج  شخط اّلِل ،أظالها افؽػر 

 .وما دون افؽػر من افذكوب وادعايص هي شب  فسخط اّلِل ظذ افعباد 

 

 

 (صفة الكسِ)

 :ؿال تعاػ

ًة َوَفؽِنح } وا َفُه ُظده ُروَج أَلََظدُّب ِرَه اّلِلهَُوَفوح َأَراُدوا اخلحُ بَِعاَثُفمح َؾَثبهَطُفمح َوؿِقَل ـَ  اكح

ُعُدوا َمَع افحَؼاِظِديَن   [افتوبة]{(46)اؿح

 ...أيًضا من افصػات افثابتة ّلِل شبحاكه صػة افؽره بـص افؽتاب

يف افؾغة  ـَم ؿال أهل افؾغة :وافػرق بغ افؽره وافُبغض

وافبغضاء ضد اْل  ،من بغض افقء بغًضا مؼته وـرهه،:افبغض ◘

َضاءَ }صدة افبغض،ؿال تعاػ: ِم َوَأفحَؼقحـَا َبقحـَُفُم افحَعَداَوَة َوافحَبغح  إَِػ َيوح

 [ادائدة]{افحِؼَقاَمةِ 

ء افذي يرؽ  ظـه:وافبغض ◘  .هو كػور افـهػس ظن افقه

ضا وادحبهة، يؼال: افؽراهقة◘ َرُهه: ِخالف افرِّ ـح ء َأ ُت افقه ِرهح  .ـَ

: وؿقل أيًضا يف افؽراهقة ◘
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 ..هي كػور افطبع من افقء ،ومثؾه افؽره ظذ األصح

فَٕ أقل مً البغض ملاذا؟ 

ؿافوا أن هـاك ـراهة تـزيه وـراهة ألن افػؼفاء ظـدما ؿسؿوا افؽراهة،

ؾفـاك رء فو ؾعؾه اإلكسان ؾنكه يلثؿألكه حرام،ورء فو ؾعؾه ال ،حتريم

،ـان اًل يلثم وفؽـه ُيؽره ؾعؾه،مثل ـراهة افـوم بعد افػجر مث

 .يؿؽث بعد افػجر يف ُمصاله وهو يذـر اّلِل حتى تطؾع افشؿسyافـبي

خمافػة افـبي يف هذا افػعل ال تستوج  أن يلثم ادخافف وفؽن ؾعؾه مؽروه 

 .واألؾضل ظدم ادخافػة

 وفو كظركا إػ افبغض وافؽراهقة فغة فوجدكا أن افبغض أصد من افؽراهقة،

ال يوجد اشم وال صػة يف حق اّلِل يتطابق أو تتطابق مع اشم آخر أو صػة 

أخرى ، بل البد من افتػاوت وافػروق وفو بسقطة ، ؾلشَمء اّلِل وصػاته ال 

 ...تؽرار ؾقفا ألن افتؽرار ال معـى فه 
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 (صفة السضا)

ؾؽَم يسخط ويبغض ويؽره وُي  ويػرح ؾنكه شبحاكه يرىض،ؾفـاك 

أشلل اّلِل أن )أصقاء ُتريض اّلِل، أؾعال افعباد مـفا ما ُيريض اّلِل ظز وجل

 .مـفا افُشؽر(يرىض ظـا

 :ؿال تعاػ

َر } ىَض فِِعَباِدِه افحُؽػح ُػُروا َؾنِنه اّلِلهَ َؽـِيٌّ َظـحُؽمح َواَل َيرح ُؽُروا  إِنح َتؽح َوإِنح َتشح

َضُه َفُؽمح  ِجُعُؽمح َؾُقـَبُِّئُؽمح بََِم َيرح َرى ُثمه إَِػ َربُِّؽمح َمرح َر ُأخح َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوزح

ُدوِر  ُه َظؾِقٌم بَِذاِت افصُّب َؿُؾوَن إِكه ـحُتمح َتعح  [افزمر]{(7)ـُ

ؾافشؽر من األظَمل افتي ُُيبفا اّلِل ويرضاها من ظباده ،وؿد شبق فـا افؼول 

وكحن كتحدث ظن اشم اّلِل افشؽور أن اإلكسان إذا ـان يف كعؿة ؾالبد أن 

 .يؽون افشؽر يف مؼابؾفا ، وهذا ؾقه إطفار افشعور بػضل اّلِل وكعؿته

: ؿال تعاػ،ؾافرضا صػة من صػات اّلِل افثابتة فه بافؼرآن وافسـة

َساٍن } َبُعوُهمح بِنِحح َكحَصاِر َوافهِذيَن اته ُفوَن ِمَن ادحَُفاِجِريَن َواألح َوه ابُِؼوَن األح  َوافسه

َاُر َخافِِديَن َريِضَ اّلِلهُ َظـحُفمح َوَرُضوا َظـحهُ  هَنح َتَفا األح ِري حَتح مح َجـهاٍت جَتح  َوَأَظده هَلُ

ُز افحَعظِقُم   [افتوبة]{(100)ؾِقَفا َأَبًدا َذفَِك افحَػوح
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ؾنن اّلِل ظز وجل يرىض ، يرىض فعباده اإليَمن،افطاظة،افشؽر ظذ ن إذ

افؼؾقل وظذ افؽثر،افعؿل افؼؾقل ويؼبؾه إذا ـان خافص فوجه،ويرىض 

 .بؽل مجقل ألكه هو اجلؿقل

ُعوٍد، َظِن افـهبِيِّ  ِن َمسح بِِه »:َؿاَل yَظنح َظبحِد اّلِلِ بح اَن يِف َؿؾح ـَ ـهَة َمنح  ُخُل اجلحَ اَل َيدح

 ٍ ٍة ِمنح ـِزح ُبُه َحَسـًا: َؿاَل َرُجٌل ش ِمثحَؼاُل َذره ُجَل ُُيِ ُّب َأنح َيُؽوَن َثوح ُؾُه إِنه افره َوَكعح

ََمَل إِنه اّلِلَ مَجِقٌل »:َحَسـًَة،َؿاَل  ُط افـهاسِ ُُيِ ُّب اجلحَ ، َوَؽؿح قِّ ُ َبَطُر اْلحَ ش ، افحؽِزح

( 91)أخرجه مسؾم

ُي  اّلِل من ظباده افشؽر ظذ افؼؾقل وظذ افؽثر ،وافؼؾقل من اّلِل ـثر دن 

يػؼه،َمن أح  اّلِل بصدق ؾنكه يرى ظطائه ـثًرا وفو ـان ؿؾقاًل ويعجز ظن 

افشؽر،كخرج من ذفك بلمر البد من االكتباه إفقه وهو أن ـثرة افـعم افتي 

 افعباد وظدم مؼابؾتفا بافشؽر من افـاس يدل ظذ ؿؾة يـغؿس ؾقفا

ادحبة،ؾؽؾَم ـثرت ادحبة ـؾَم ظُظم يف ظغ افعبد ظطاء ربه وفو ـان 

ؿؾقاًل،ؾرى كعؿه وؾضؾه وظطائه وُُياول تلدية صؽره،وـؾَم ازداد افشؽر 

ـان ظالمة ظذ صدق ادحبة،ـَم أن افصادق يف ُمبته ال يرى ابتالءاته يف 

 .مؼابل كعم ربه، ؾقؼع كظره ظذ كعم ربه ويغض افطرف ظن ابتالئه
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صػات اّلِل ظز وجل البد من إشؼاضفا ظذ حقاة ادسؾم وواؿعه افعؿع 

 .حتى يرى أين هو من هذه افصػات افتي يعرؾفا ظن ربه

 ؾرىض اّلِل شبحاكه ظن ظباد ويسخط ظذ ظباد ، يرىض ظن ظباده إذا 

رضوا ظـه،ؾرضا افعبد ظن ربه ظالمة ظذ رضا اّلِل ظـه وفذفك  

 "من مل ير  بافؼضاء ؾؾقس فه دواء ":ؿال مقؿون بن مفران 

فقس فه ظالج وشقظل ( ُمن_كؼم_ابتالءات )ؾؿن مل يرىض بؼضاء اّلِل 

مريض افؼؾ  ألن من ال يرىض بؼضاء اّلِل فديه إصؽال مع اّلِل ؾفو شاخط 

 ..ظذ ؿضائه

وهو من أئؿة افسؾف )ــت ظـد ظبد اّلِل بن ادبارك : ؿال حػص بن محقد

افرضا أن :ؾؼال  ما هو افرضا،:شلفته: (ادشفورين بافعؾم وافػضل وافزهد

 .ال يتؿـى خالف حافه 

 افذي يؿؽن فؾؿسؾم أن يزن به حافه،ؾنذا ـان يف حال معقـة هذا هو ادقزان

ؾال يتؿـى خالؾفا ألكه يرى أن ما هو ؾقه أؾضل حال ؾسبحاكه هو افذي 

مريض _ؾؼر يسعى فؾرزق)ؿدر هذا،مع األخذ باألشباب فرؾع افبالء 

 (وؽر ذفك من األخذ باألشباب_يذه  فؾطبق  

أكـا أخذكا باألشباب وفؽن مل تتحؼق افـتقجة افتي شعى من :ادؼصود 

ألن اّلِل ظز وجل (اإلكجاب_أو افغـى_ؾؾم يتحؼق افشػاء )أجؾفا همالء
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أراد خالف هذا افسعي ؾَم يؽون من ادممن إال افرضا بَم ؿدره اّلِل شبحاكه 

 :ألكه يرى أن ما ؿدره اّلِل هو أؾضل رء بافـسبة فه ؾفو رايض ظن ربه

 

 :َؿاَل اّلِلهُ

َاُر ) هَنح تَِفا األح ِري ِمنح حَتح مح َجـهاٌت جَتح ُؿُفمح هَلُ اِدؿَِغ ِصدح ُم َيـحَػُع افصه  َهَذا َيوح

ُز افحَعظِقُم َريِضَ اّلِلهُ َظـحُفمح َوَرُضوا َظـحُه َذفَِك َخافِِديَن ؾِقَفا َأَبًدا   ((119) افحَػوح

  [ادائدة]

فنً زضٕ عً زبُ زضٕ عيُ زبُ ٍّرِ عالمة ملً أزاد أٌ 

! ٓعسف ٍل ٓسضى عيُ زبُ أو ال 

ؾَم معـى رضا افعبد ظن ربه؟ ◘

ريض باّلِل رًبا ،وباإلشالم )أي أكه ريض بلؿدار اّلِل وديـه وذظه وابتالئه

 ...ؾريض بربه وظن ربه(ديـًا

 . أي رضقـا بَم ؿدره اّلِل فـا:رضقـا ظن اّلِل_

 . افرضا بؽل ما جاء من ظـد اّلِل:رضقـا ظن ربـا _

 .هو افرضا بؼع اّلِل شبحاكه ؾال اظسا  وال كػور :افرضا باّلِل_

َمً حكل ٍرا السضا فلٔعله أٌ اهلل زاضٕ عيُ ّكفى بَا 

 ..ىعنة ّميَّة ّكفى بُ ٍدف ىسعى إىل حتكٔكُ

: _رمحه اّلِل_يؼول ادصـف◘
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وشائر ما صحه ظن اّلِل ورشوفه ،وإن كبت ظـفا أشَمع بعض اجلاهؾغ )

 (واشتوحشت مـفا كػوس ادُعطؾغ 

أراد ادصـف أن يؼول أن افصػات افتي ُذـرت فقست هي صػات اّلِل _

ؾؼط،ؾصػات اّلِل ـثرة جًدا وفؽن ما ُذـِر هو بعضفا،ؾؽل ما جاء يف 

 .ـتاب اّلِل وشـة رشوفه ؾنكـا كثبته صػات ّلِل

(: وإن كبت ظـفا أشَمع بعض اجلاهؾغ)◘

جتاؾت وابتعدت ظـفا ،ؾاجلاهل افذي ال يعرف صػات اّلِل :ؾؿعـى كبت_

ؾال يستطقع أن يستوظ  ـقف )وال يستطقع أن ُيثبت صػات اّلِل كراه يـُػر

ؾفل اّلِل مثل افبؼ حتى كـس  فه هذه افصػات، (يسخط_يؽره_يبغض 

إذا اشتوحش اجلاهل ؾعؾقـا أن كثبت ظذ اْلق ألكـا كستـد :ؾؼال ادصـف

 .إػ افؽتاب وافسـة

(: واشتوحشت مـفا كػوس ادعطؾغ)◘

ؾادعطل ال يريد أن ُيثبت ّلِل صػاته ؾفو يريد كػقفا ويف هناية األمر يؼوم 

 (هذا ضالل مبغ)بعبادة افعدم ـَم أكه أثبت افـؼص ّلِل من ـل وجه 
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 (صفة اليفس)

: يؼول ادصـف

افـػس،ؿال اّلِل ظز : ومما كطق هبا افؼرآن،وصح هبا افـؼل من افصػات)

 َوإِذح َؿاَل اّلِلهُ َيا ِظقَسى }:_إخباًرا ظن كبقه ظقسى ظؾقه افسالم أكه ؿال_وجل

ِ ِمنح ُدوِن اّلِلهِ َؿاَل ُشبحَحاَكَك  غح َي إهَِلَ ُذوِ  َوُأمِّ
ِ َيَم َأَأكحَت ُؿؾحَت فِؾـهاِس اَّته َن َمرح ابح

َتهُ  ُتُه َؾَؼدح َظؾِؿح ـحُت ُؿؾح ـُ َؾُم َما يِف َما َيُؽوُن ِ  َأنح َأُؿوَل َما َفقحَس ِ  بَِحقٍّق إِنح  َتعح

ِسَك  َؾُم َما يِف َكػح ِز َواَل َأظح ُم افحُغُقوِب َكػح  {( 116)إِكهَك َأكحَت َظاله

 [ادائدة]

ِ  ُؿلح ّلِلِهِ}:ؿال اّلِل ظز وجل_ َرح ََمَواِت َواألح َنح َما يِف افسه
َتَ  َظَذ  ُؿلح دِ ـَ

ِسهِ  ُػَسُفمح َكػح وا َأكح َ  ؾِقِه افهِذيَن َخِِسُ ِم افحِؼَقاَمِة اَل َريح َؿَعـهُؽمح إَِػ َيوح َة َفَقجح َ محح افره

ِمـُوَن   [األكعام]{(12)َؾُفمح اَل ُيمح

ِز  }:وؿال ظز وجل دوشى ظؾقه افسالم_ ُتَك فِـَػح َطـَعح  [ضه]{(41 )َواصح

 اصطػاء واجتباء وجعؾه من أو  افعزم من افرشل :اصطـعتك فـػز 

 ..وـؾؿه اّلِل
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َعلح  }:ؿال تعاػ ِمـَِغ َوَمنح َيػح فَِقاَء ِمنح ُدوِن ادحُمح ِمـُوَن افحَؽاؾِِريَن َأوح اَل َيتهِخِذ ادحُمح

ٍء إاِله َأنح َتتهُؼوا ِمـحُفمح ُتَؼاًة  َسهُ َذفَِك َؾَؾقحَس ِمَن اّلِلهِ يِف َرح ُم اّلِلهُ َكػح ـُ ُر  َوإَِػ َوُُيَذِّ

 [آل ظؿران]{(28)اّلِلهِ ادحَِصُر 

 

 :هـاك كزاع بغ افسؾف يف مسلفة افـػس:مسلفة هامة

 .أن ادؼصود بافـػس هي افذات:ؾريق من أهل افعؾم ؿال _1

 .أن افـػس هو صػة وافذات هو صػة أخرى:ؾريق آخر يؼول_2

أٌ اليفس صفة ّالرات صفة أخسى ملاذا ؟؟ : ٍْ ّالساجح

ِز َواَل }ألن اْلق تبارك وتعاػ ظـدما تؽؾم يف افؼرآن ؿال  َؾُم َما يِف َكػح  َتعح

ِسَك  َؾُم َما يِف َكػح ال كستطقع أن كستعقض ظن كػز يف اآلية بؼوفـا ذايت  {َأظح

: وممَن ذه  إػ هذا افؼول 

 311ابن خزيؿة وهو من ظؾَمء افسؾف ادتؼدمغ جدًا ادتوىف شـة *

 395ابن مـده من ظؾَمء افسؾف وإمام من أئؿة افسـة ادتوىف شـة *

 535اإلمام األصبفا  أثبت أن افـػس ؽر افذات ادتوىف شـة *

 600ظبد افغـى ادؼدد ادتوىف شـة *

 620ابن ؿدامه ادؼدد ادتوىف شـة *
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ظؾم _صاح  تػسر افبغوي)افبغوي وهو إمام من أئؿة أهل افسـة*

 (افبغوي

 371وُمؿد بن افشاؾعي ادتوىف شـة  *

 .أن شبعة من أئؿة افسؾف ُيثبتون أن افـػس ؽر افذات :افشاهد _

: ؿال_رمحه اّلِل_بعض أئؿة افسؾف مـفم ابن تقؿقة _

 .أن افـػس وافذات رء واحد

:   أدفة صػة افذات⊸

َرَة َريِضَ اّلِلهُ َظـحُه، َؿاَل  اَلُم ":َظنح َأِ  ُهَريح َراِهقُم َظَؾقحِه افسه ِذبح إِبح ح َيؽح  مَل

ِ إاِله  َذَباٍت، ثِـحَتغح ـَ ُفُه َثاَلَث  ، َؿوح  {إِ ِّ َشِؼقمٌ }ِمـحُفنه يِف َذاِت اّلِلهِ َظزه َوَجله

[. 89: افصاؾات]

ُفهُ  بُِرُهمح َهَذا}: َوَؿوح ـَ [. 63: األكبقاء] {َبلح َؾَعَؾُه 

ٍم َوَشاَرُة، إِذح َأَتى َظَذ َجبهاٍر ِمَن اجَلَبابَِرِة، َؾِؼقَل َفهُ : َوَؿاَل  إِنه : َبقحـَا ُهَو َذاَت َيوح

َشَل إَِفقحِه َؾَسَلَفُه َظـحَفا، َؾَؼاَل  َسِن افـهاِس، َؾَلرح َرَأٌة ِمنح َأحح : َها ُهـَا َرُجاًل َمَعُه امح

تِي، َؾَلَتى َشاَرَة َؿاَل : َمنح َهِذِه؟ َؿاَل  ِ  : َيا َشاَرةُ : ُأخح ِه األَرح َفقحَس َظَذ َوجح

بِقـِي،  تِي، َؾاَل ُتَؽذِّ ُتُه َأكهِك ُأخح َزح ِك،َوإِنه َهَذا َشَلَفـِي َؾَلخح َ ي َوَؽرح
ِ ِمٌن َؽرح ُممح



19 
 

ا بَِقِدِه َؾُلِخَذ،َؾَؼاَل  َشَل إَِفقحَفا َؾَؾَمه َدَخَؾتح َظَؾقحِه َذَهَ  َيَتـَاَوهُلَ ِظي اّلِلهَ ِ  :َؾَلرح ادح

، َؾَؼاَل  ا افثهاكَِقَة َؾُلِخَذ ِمثحَؾَفا َأوح َأَصده ِك،َؾَدَظِت اّلِلهَ َؾُلضحؾَِق، ُثمه َتـَاَوهَلَ : َوالَ َأُ ُّب

ِك،َؾَدَظتح َؾُلضحؾَِق،َؾَدَظا َبعحَض َحَجَبتِِه،َؾَؼاَل  ِظي اّلِلهَ ِ  َوالَ َأُ ُّب ح : ادح إِكهُؽمح مَل

 ، َدَمَفا َهاَجَر،َؾَلَتتحُه َوُهَو َؿائٌِم ُيَصعِّ ََم َأَتقحُتُؿوِ  بَِشقحَطاٍن،َؾَلخح َتلحُتوِ  بِنِكحَساٍن،إِكه

َمَل بَِقِدهِ  َقا، َؿاَفتح : َؾَلوح َدَم : َمفح ِرِه، َوَأخح قحَد افَؽاؾِِر، َأِو افَػاِجِر، يِف َكحح ـَ َرده اّلِلهُ 

ََمءِ "َهاَجَر  ُؽمح َيا َبـِي َماِء افسه َرَة تِؾحَك ُأمُّب  " َؿاَل َأُبو ُهَريح

(  2371)،أخرجه مسؾم(3358)أخرجه افبخاري

 دفقل افذات ؽر افـػس ؾافذات هلا صػات ،وإذا ـان افبؼ هلم ذات نإذ

وهلم صػات ؾَم هو اداكع من أن يؽون ّلِل ذات وكػس ، كػس تؾقق بجالفه 

ومجافه وـَمفه وظظقم شؾطاكه وفقس ــػس افبؼ افتي مـفا افؾوامة 

. واألمارة وادطؿئـة ؾال ُكشبه كػس اّلِل بـػس افبؼ 

ـال افػريؼغ يؿتؾك افدفقل ظذ ما يؼول وال إصؽال يف ذفك  _

أما شب  ترجقحـا فؾرأي افؼائل بلن افـػس صػة ؽر صػة افذات هو _

َرَة َريِضَ اّلِلهُ َظـحُه،َؿاَل :اْلديث افؼدد  ": yَؿاَل افـهبِيُّب : َظنح َأِ  ُهَريح

َرِ ، : َيُؼوُل اّلِلهُ َتَعاَػ  ـَ َرِ  يِف َأَكا ِظـحَد َطنِّ َظبحِدي ِ ، َوَأَكا َمَعُه إَِذا َذ ـَ َؾنِنح َذ

ِز،  ُتُه يِف َكػح رح ـَ ِسِه َذ ، َوإِنح َكػح ٍ ِمـحُفمح ُتُه يِف َمََلٍ َخرح رح ـَ َرِ  يِف َمََلٍ َذ ـَ َوإِنح َذ

بحُت إَِفقحِه َباًظا،  َب إَِ ه ِذَراًظا َتَؼره بحُت إَِفقحِه ِذَراًظا، َوإِنح َتَؼره ٍ َتَؼره َب إَِ ه بِِشزح َتَؼره

َوَفًة  ِق َأَتقحُتُه َهرح  "َوإِنح َأَتاِ  َيؿح
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( 2675)،أخرجه مسؾم(7405)أخرجه افبخاري

هذا ؾقه إحسان افظن باّلِل تبارك  (أكا ظـد طن ظبدي  ):يؼول افشارح ◘

وتعاػ ،وأن يؽون افعبد حسن افظن بربه،وحسن افظن ال يؽون إال مع 

إحسان افعؿل وإال ـان ؽروًرا 

 :يؼول ابن افؼقم◘

: مبقـًا تالزم حسن افظن مع صالح افعؿل متام ادالزمة

حسن افظن إكَم يؽون مع اإلحسان ،ؾنن ادحسن حسن افظن بربه أن )

جيازيه ظذ إحساكه وال خيؾف وظده ويؼبل توبته ،وأما ادسئ ادك ظذ 

افؽبائر وافظؾم وادخافػات ؾنن وحشة ادعايص وافظؾم واْلرام متـعه من 

 (حسن افظن بربه

 هـاك معقة ظامة ومعقة خاصة ،، :(وأكا معه)ادؼصود بؼوفه ◘

هي ظؾؿه بؽل رء،وفقس ادؼصود أكه معـا ظذ األر  :ادعقة افعامة◘

كعوذ باّلِل من افضالل ؾتؾك ظؼقدة اْلؾول واالحتاد )وأكه يف ـل مؽان

،اّلِل معـا بعؾؿه يف ـل مؽان وهو مستٍو ظذ ظرصه ؾوق (وهي ظؼقدة ضافة

 .شبع شَموات

 معقة افعـاية وافرظاية واْلػظ وافتوؾقق وافسداد :أما ادعقة اخلاصة ؾفي◘

 .واإلرصاد وافبقان ومتفقد افطريق وافتليقد بافـك من ظـده واددد 
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 تسديده فه يف أؿوافه ودؾع ذور األذار وطؾم :ؾؿعقة اّلِل فؾعبد تعـي◘

ار ظـه،وإـرامه وتوؾقؼه فه،وإذا حتره يف أمٍر ما جعل فه ُؾرؿاًكا،ؾالبد  افُػجه

 .أن ُيرص افعبد افذـي افػطن ظذ أن يؽون فه معقة خاصة مع اّلِل

 

 

: يؼول شبحاكه◘

وهذا يعـي أن اإلكسان إذا ـان يف حافة من افِذـر :(وأكا معه حغ يذـر ) 

فربه ؾنكه شقحُصل ظذ ادعقة اخلاصة وفؽن ذط أن يؽون افؼؾ  حاً ا 

يستحرض بؼؾبه اشتبعاد افـؼص ظن :حال افِذـر،ؾعـدما يؼول شبحان اّلِل 

افو  من _افزوجة_ؾال افؼيك وال افوفد)اّلِل بؽل صوره ومن ـل وجه 

ؾػي ـل مرة ُيسبح ؾقفا  (ادؾل_افؾغوب_افضعف_افـوم_افظؾم_افذل

َع من أجؾفا،ؾـُـَِزه  يستحرض هذا ادعـى حتى ُيمدي افِذـر افغاية افتي ُذِ

اخلافق افبارئ ادصور ؾؾه ادؾؽوت وفه افؽزياء وافعظؿة وفذفك ؾؼد ورد 

 _:يف افسـة 

َرَة َريِضَ اّلِلهُ َظـحهُ  ُشبحَحاَن اّلِلهِ :َمنح َؿاَل ":َؿاَل yَأنه َرُشوَل اّلِلهِ : َظنح َأِ  ُهَريح

ِدِه، ِر َوبَِحؿح اَكتح ِمثحَل َزَبِد افَبحح ـَ ٍة، ُحطهتح َخَطاَياُه، َوإِنح  ٍم ِماَئَة َمره يِف َيوح

 (2691)،أخرجه مسؾم(6405)أخرجه افبخاري"
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ُتؼال يف أذـار افصباح وادساء ؾنذا ما ؿقؾت ُؽػرت ذكوب ؿائؾفا وإن 

ـاكت مثل زبد افبحر 

رؽوته افبقضاء افتي تعؾو اداء ظـد هقجاكه،جاء يف حتػة :وزبد افبحر◘

َوِة ـ:األحوذي ؽح ُه ِمنح افره َ ُؾو ادحَاَء َوَؽرح ٌة َما َيعح ـَ َبُد ُُمَره  افزه

 . وإن ـاكت افذكوب مثل زبد افبحر يف افؽثرة:وادراد_

 

ؾؽم تستغرق هذه افؽؾَمت من افوؿت؟ _

هذا افؼول يليت باألجر واخلر افؽثر وفؽن ذط أن ُيؼال يف حافة من 

يعـي إثبات افثـاء ّلِل وإثبات افؽَمل ّلِل  :اشتقؼاظ افؼؾ ،ؾقحؿد اّلِل 

 .أكزه اّلِل ظن افـؼص : شبحان اّلِل_

 .إثبات افؽَمل ّلِل  :  وبحؿده_

هذا كػٌي وإثبات، كـػي ظـه شبحاكه ـل ما ال يؾقق بجالفه وـَمفه ثم ُكثبت 

فه افؽَمل واجلالل اجلَمل من ـل افوجوه مع اْل  وافتعظقم،هـا تتحؼق 

فؾعبد معقة اّلِل اخلاصة ؾال  ر وال ؾزع وال خوف زائد،افؼؾوب 

ادُضطربة افتي تعسَيا حافة من افرظ  وافوشاوس واإلحساس بافؼفر 

،ـل هذه األصقاء تذه  من افؼؾوب إذا ما أحست بافطؿلكقـة وهذه 

 .افطؿلكقـة ال تليت إال بافذـر

 :ؿال تعاػ
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ِر اّلِلهِ } ـح ِر اّلِلهِ َتطحَؿئِنُّب افهِذيَن آَمـُوا َوَتطحَؿئِنُّب ُؿُؾوهُبُمح بِِذ ـح  افحُؼُؾوُب َأاَل بِِذ

 [افرظد]{(28)

 ؾؾَمذا؟ ظـدما ُذـر اّلِل ظز وجل بحضور ؿؾ  حصؾت ضؿلكقـة ؾقه_

 (باجلؿع بغ اآلية واْلديث )ألن اّلِل معه 

ِر اّلِلهِ َتطحَؿئِنُّب افحُؼُؾوُب  }:ؿال تعاػ ـح  [افرظد]{( 28 )َأاَل بِِذ

َرِ  ): اْلديث ـَ ( َوَأَكا َمَعُه إَِذا َذ

 ذـر اّلِل بحضور افؼؾ  ؾنن هذا يمدي إػ ضؿلكقـته نإذ_        

ِز ): افشاهد يف اْلديث_   ُتُه يِف َكػح رح ـَ ِسِه َذ َرِ  يِف َكػح ـَ  (كػز): أي (َؾنِنح َذ

 (ذـر اّلِل رًسا بقـه وبغ كػسه):ادؼصود بذـر اّلِل يف افـػس 

وؿد يؽون بافتػُؽر يف كعم اّلِل وظظؿته  ،بصوت مـخػضؿد يؽون افذـر 

ومؾؽوته وظطائه جله جالفه ؾنذا ـان افعبد ظذ هذا اْلال ؾنن اّلِل يذـره 

 .يف كػسه

 .. ؾؼد أثبت اّلِل ظز وجل فـػسه افـػسنإذ

ٍ ِمـحُفمح ): يؼول أيًضا شبحاكه_ هُتُِػي َمََلٍ َخرح رح ـَ َرِ  يِف َمََلٍ َذ ـَ (:  َوإِنح َذ

وبؽل :هذا ادجؾس افذي كجؾس ؾقه اآلن وكحن كذـر اّلِل ،أؿول :مثال

يؼغ أن اّلِل ظز وجل يذـركا اآلن يف مَل خُر مـها أال وهم ادالئؽة يف ادأل 

افقؼغ حتى يـال صاحبه األجر افعظقم ألن اْلق تبارك  بد من الاألظذ،

ؾنذا ـان يظن أن اّلِل يذـره اآلن ؾنن (َأَكا ِظـحَد َطنِّ َظبحِدي ِ  )وتعاػ يؼول
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اّلِل ظز وجل ؾعاًل يذـره،وافعؽس إذا ـان ال يظن أن اّلِل يذـره ؾنكه ال 

 .يذـره

َرَة، َظنح َرُشوِل اّلِلهِ  ،َؿاَل : ، َؿاَل yَظنح َأِ  ُهَريح : َأنه اّلِلهَ َظزه َوَجله

ا َؾَؾهُ » ا َؾَؾُه، َوإِنح َطنه َذ  ً ش َأَكا ِظـحَد َطنِّ َظبحِدي ِ ، إِنح َطنه ِ  َخرح

( 9076)مسـد أمحد

 

ؾَم هو طـك أَيا افعبد بربك؟ 

تظن أن موظود اّلِل حق وموظود رشوفه حق،ؾاّلِل وظد ظبده أن يذـره إذا 

ذـره واّلِل ال خُيؾف ادقعاد وال خُيؾف وظده،ووظده إذا ذـره يف مأل ؾنكه 

يذـره يف مأل خر مـه،ويف هذا مبؼات ألن اّلِل ظـدما يذـر افذاـرين يف 

ادأل  األظذ ؾنن يف ذفك إصارة وبشارة إن صاء اّلِل أن يؽوكوا من ادغػور 

هلم وادُتجاوز ظن شقئاهتم وهذا من ؾوائد جمؾس افذـر،وـػى هبا كعؿة 

افعع األظذ يذـركا يف  (اّلِل)ومـهة وؾضل أن مؾك ادؾوك وهو ادؾك اْلق 

ادأل األظذ ،وفو مل يؽن يف جمؾس افذـر أي ؾضل إال أن اّلِل يذـر حا ي 

 .جمؾس افذـر يف ادأل األظذ ؾؽػى هبذا ذف وكعؿة

 _:يـتؼل ادصـف إػ أصل من أصول اظتؼاد أهل افسـة اجلَمظة أال وهو 

 (رؤية ادممـغ رهبم يوم افؼقامة )
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وأمجع أهل اْلق،واتػق أهل افتوحقد وافصدق أن اّلِل تعاػ ُيرى يف )

 (اآلخرة ،ـَم جاء يف ـتابه،وصح ظن رشوفه 

البد أن كعؾم أن ادممـغ شرون رهبم يوم افؼقامة،فقس هـاك أدكى صك 

يف ذفك،وتؾك من أظظم افـعم ؾفي أظظم من دخول اجلـة وكعقؿفا،ؾرؤية 

وجه افرمحن أظظم من أي رء يف اجلـة،وهذا هو اْلاؾز وافداؾع افذي 

ر فه ادُشؿرون وشعى إفقه ادجتفدون،ؾُؼرة ظغ ادممـغ أن يروا رهبم  صؿه

يوم افؼقامة،ويليت دور ضالل بعض افعؼول حقث يـػي ادعتزفة هذا 

األصل وتؾك افـعؿة افعظقؿة ويؼوفون أن ادممن ال يرى ربه يوم افؼقامة 

: ،ؾلين أكت أَيا ادعتز  من ؿول اّلِل تعاػ 

َمئِذٍ } ةٌ ُوُجوٌه َيوح ا َكاطَِرٌة ( 22 ) َكاِ َ َ  [افؼقامة]{(23)إَِػ َرهبِّ

 هبقة حسـة     :كا ة 

آية واضحة سُية  :إػ رهبا كاطرة 

كعم ال كرى ربـا يف افدكقا هذه ظؼقدة أهل افسـة واجلَمظة وحتى فو ـاكت _

افرؤية مـامقة ؾنن اّلِل ال يليت ظذ صورته افتي يليت ظؾقفا يوم افؼقامة 

: اشتدل همالء بؼول اّلِل دوشى_

ُظرح إَِفقحَك َؿاَل } ُه َؿاَل َربِّ َأِرِ  َأكح َؿُه َربُّب ؾه ـَ  َفنح َتَراِ  َودَها َجاَء ُموَشى دِِقَؼاتِـَا َو

َجَبِل  ُه فِؾح َف َتَراِ  َؾَؾَمه جَتَذه َربُّب َتَؼره َمَؽاَكُه َؾَسوح َبِل َؾنِِن اشح ُظرح إَِػ اجلحَ َوَفؽِِن اكح
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ُل  ا َوَخره ُموَشى َصِعًؼا َؾَؾَمه َأَؾاَق َؿاَل ُشبحَحاَكَك ُتبحُت إَِفقحَك َوَأَكا َأوه ـ  َجَعَؾُه َد

ِمـَِغ   [األظراف]{(143)ادحُمح

:  هذا صحقح ؾؼد ؿال اْلق هذا وفؽن ادؼصود◘

فن ترا  يف افدكقا أما يف اآلخرة ؾنن ادممن شرى ربه بـص افؼرآن أيًضا وهذا 

إمجاع أهل افسـة واجلَمظة وأحاديث افرؤية من األحاديث ادتواترة 

 : (هذه جزئقة البد من االكتباه إفقفا)_

حتى فو ـان اْلديث ؽر متواتر،ألن أهل افبدع واألهواء من ادعتزفة ومن 

صاهبفم ال يلخذون باْلديث افغر متواتر بافـسبة فؾعؼقدة ،ؾال ُيثبتوكه يف أمور  

 

االظتؼاد وهذا ضالل وؿد جلئوا إػ ذفك فغر  خبقث وهو كػي افصػات 

 :افتي ال تليت وؾق أهوائفم ، يؼوفون هذا حديث آحاد ال كلخذ به مثل

 (افغض _حديث افسخط ) 

 : رؤية ادممـغ فرهبم يوم افؼقامة أمر ثابت _

بافؽتاب وافسـة وإمجاع األئؿة،وال يـؽر هذا األصل إال ضال ُمضل،أما أهل 

 .افسـة واجلَمظة ؾنهنم يثبتون رؤية ادممـغ فرهبم يوم افؼقامة

 :أدفة افرؤية من افسـة◘

ِن َظبحِد اّلِلهِ، َؿاَل  ـها ِظـحَد افـهبِيِّ : َظنح َجِريِر بح ـِي - ،َؾـََظَر إَِػ افَؼَؿِر َفقحَؾًة yـُ َيعح

َر  ،»: َؾَؼاَل - افَبدح َن َربهُؽمح وح وَن يِف إِكهُؽمح َشَسَ َن َهَذا افَؼَؿَر، الَ ُتَضامُّب ََم َتَروح ـَ
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َؾُبوا َظَذ َصاَلةٍ  ُتمح َأنح الَ ُتغح َتَطعح َيتِِه، َؾنِِن اشح ِس َوَؿبحَل ُرؤح ؿح َؿبحَل ُضُؾوِع افشه

َعُؾوا ا َؾاؾح ِس َوَؿبحَل }: ُثمه َؿَرأَ ش ُؽُروهِبَ ؿح ِد َربَِّك َؿبحَل ُضُؾوِع افشه َوَشبِّحح بَِحؿح

ََمِظقُل [39: ق] {افُغُروِب  َعُؾوا الَ َتُػوَتـهُؽمح »: ، َؿاَل إِشح ش اؾح

( 633)،أخرجه مسؾم (554،573،4851،7434)أخرجه افبخاري

ُيبغِّ افـبي ألصحابه ريض اّلِل ظـفم بل ويمـد هلم أهنم شرون رهبم يوم _

 ..افؼقامة

َن َهَذا افَؼَؿرَ »_ ََم َتَروح ـَ   ، َن َربهُؽمح وح  :"إِكهُؽمح َشَسَ

رؤية واضحة : يف هذا تشبقه افرؤية بافرؤية وفقس ادرئي بادرئي ،أي

 

َيتِِه _ وَن يِف ُرؤح ألن افتضام إكَم  ، أي ال يـضم بعضؽم ظذ بعض:  الَ ُتَضامُّب

ُيصل ظـدما يؽون افقء افذي يراد رؤيته ضعقًػا ال يرى إال بؿشؼة وتضام 

وال يتضارون يف رؤيته ؾال ُيصل فبعضفم  ر بلن ال يراه بل افؽل يروكه .

 .وال يضامون يف رؤيته ؾال ُيصل هلم ضقم ؾقفا.

أحاديث إكؽم شسون ربؽم وردت بعدة متون وهذه ادتون خمتؾػة _

 .(ظؼات ادتون ادختؾػة)

ائِِ ،َظنح َأبِقِه،َؿاَل  ُن افسه َثـَا َظَطاُء بح َجَز ؾِقَفا،َؾَؼاَل :َحده َصاَلًة،َؾَلوح ُن َيارِسٍ ُر بح َصذه بِـَا َظَمه

مِ  اَلَة،: َفُه َبعحُض افحَؼوح َت افصه َجزح َت َأوح َأوح ػح ُت ؾِقَفا :َؿاَل َف َفَؼدح َخػه ا َظَذ َذفَِك، َؾَؼدح َدَظوح َأمه

ُتُفنه ِمنح َرُشوِل اّلِلهِ  ُه yبَِدَظَواٍت َشِؿعح َ َأكه ِم ُهَو ُأَ ٌّ َؽرح ،َؾَؾَمه َؿاَم َتبَِعُه َرُجٌل ِمَن افحَؼوح
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مَ  َزَ بِِه افحَؼوح َظاِء،ُثمه َجاَء َؾَلخح ِسِه،َؾَسَلَفُه َظِن افدُّب ـَى َظنح َكػح ُفمه بِِعؾحِؿَك »: ـَ افؾه

َت افحَوَؾاَة  ـِي إَِذا َظؾِؿح ا ِ ، َوَتَوؾه ً َقاَة َخرح َت اْلحَ قِـِي َما َظؾِؿح ؾحِق،َأحح َرتَِك َظَذ اخلحَ افحَغقحَ ،َوُؿدح

َضا  قِّ يِف افرِّ ؾَِؿَة اْلحَ ـَ َلُفَك  َفاَدِة، َوَأشح َقَتَك يِف افحَغقحِ  َوافشه َلُفَك َخشح ُفمه َوَأشح ا ِ ،افؾه ً َخرح

 ٍ َة َظغح َلُفَك ُؿره َلُفَك َكِعقًَم اَل َيـحَػُد، َوَأشح ِر َوافحِغـَى،َوَأشح َد يِف افحَػؼح َلُفَك افحَؼصح َوافحَغَضِ ،َوَأشح

ِت،اَل  َد ادحَوح َد افحَعقحِش َبعح َلُفَك َبرح َد افحَؼَضاِء، َوَأشح َضاَء َبعح َلُفَك افرِّ َة َتـحَؼطُِع،َوَأشح َلُفَك َفذه َوَأشح

ـها  ُفمه َزيِّ ٍة،افؾه ٍة،َواَل ؾِتحـٍَة ُمِضؾه اَء ُمرِضه ِ َ ه َق إَِػ فَِؼائَِك يِف َؽرح وح ِفَك، َوافشه افـهَظِر إَِػ َوجح

َتِدينَ  ـَا ُهَداًة ُمفح َعؾح يََمِن،َواجح ِ صحقح [ حؽم األفبا ]،(1305)شـن افـسائيشبِِزيـَِة اإلح

 (227)،األشَمء وافصػات فؾبقفؼي 

ـان افـبي يدظو ويشتاق إػ فؼاء اّلِل وافـظر إػ وجفه شبحاكه  _

: يف ؽر  اء مرضة 

أي من ؽر أن أتعر  فقء يرُض  أو أن ُيػِسد ظعه ديـي 

ٍة _ :  َواَل ؾِتحـٍَة ُمِضؾه

أي ُيػتن يف افدين ؾقؿوت ظذ ؽر افتوحقد 

ـهَة ُكوُدوا":y َؿاَل َرُشوُل اّلِلهِ  ـهِة اجلحَ ُل اجلحَ ـهِة، إِنه َفُؽمح :  إَِذا َدَخَل َأهح َل اجلحَ َيا َأهح

ِظًدا ِظـحَد اّلِلهِ ُه،َؾَؼاُفوا َموح ح َتَروح ِظًدا مَل ـَا َظِن َوَما ُهوَ : َموح ِزحح ح ُتَبقِّضح ُوُجوَهـَاَوُتَزحح ؟ َأمَل

ـهَة؟  ـَا اجلحَ ِخؾح  "افـهاِر، َوُتدح

َطاُهُم اّلِلهُ َصقحًئا َأَح ه إَِفقحِفمح »:  َؿاَل  َجاُب، َؾَقـحُظُروَن إَِفقحِه، َؾَواّلِلهِ َما َأظح
ِ َشُف اْلح َؾُقؽح

ـَى َوِزَياَدةٌ }yُثمه َتاَل َرُشوُل اّلِلهِ ش ِمـحهُ  سح َسـُوا اْلحُ ِذيَن َأحح [ 26: يوكس] {فِؾه
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( 18935)مسـد اإلمام أمحد

ؾعـدما يدخل أهل اجلـة اجلـة ُيبؼهم افـبي بقء آخر أؾضل وأروع مل يلخذوه 

بعد ؾسلفوه وما هو ؾؼد كافوا من اخلر افؽثر ويؽػي أهنم دخؾوا اجلـة ألن من 

ُزحزح ظن افـار وُأدخل اجلـة ؾؼد ؾاز؟ 

َم افحِؼَقاَمِة }:ؿال تعاػ مح َيوح ـُ َن ُأُجوَر وح ََم ُتَوؾه ِت َوإِكه ٍس َذائَِؼُة ادحَوح لُّب َكػح ِزَح ـُ َؾَؿنح ُزحح

ـهَة َؾَؼدح َؾازَ  ِخَل اجلحَ َقا إاِله َمَتاُع افحُغُروِر َظِن افـهاِر َوُأدح كح َقاُة افدُّب  {(185) َوَما اْلحَ

 [آل ظؿران]

 

َجاُب، َؾَقـحُظُرون إَِفقحِه »: َؿاَل 
ِ َشُف اْلح :  َؾُقؽح

 (افـظر إػ وجه اّلِل)وهو أظظم رء ُيعطاه افعبد ادممن 

: يؼول اإلمام أمحد

 (من ؿال أن اّلِل ال يرى ىف اآلخرة ؾؼد ـػر  )

ؾـؼل ادصـف فؼول اإلمام أمحد ُيتاج إػ ذح، :وظـدكا يف هذا افؼول توضقح◘

ؾادصـف حـبع ادذه ،يـؼل ؿول اإلمام أمحد،وفؽن ؿول اإلمام أمحد البد أن 

 .يؽون مؼقد بؼط اجتَمع ذوط واكتػاء مواكع



30 
 

ال ُيؽػرون أحد إال بعد أن يتحؼق يف حؼه اجتَمع :ؾلهل افسـة واجلَمظة◘

ذوط واكتػاء ادواكع وإال ؾسقؽون افتؽػر بال مزر وهذا فقس مـفج أهل 

افسـة واجلَمظة 

فلناذا قال اإلماو أمحد ٍرا الكْل؟ 

 ظذ افشخص يـطبق ذفكوفؽن ظـدما  ؿال اإلمام هذا بقاًكا فؾحؽم افعام،

ادعغ ؾالبد من تطبقق مبدأ افُعذر باجلفل،ؾنشؼاط األحؽام ظذ األصخاص 

ؾؼد يؽون ؾفؿه فؾؿسلفة خاضئ ؾقحدث  )ادُعقـغ يتطؾ  إؿامة اْلجة ظؾقفم

 

ظـده رء من افؾبس،صقخ مبتدع أفؼى ظؾقه هذه افشبفة،تلويل خاضئ 

 البد من أن كؾتؿس األظذار هلذا ادعغ أي افعذر باجلفل،ؾنذا ذنإ(فألحاديث

مل يؼرأ افـصوص _أكه ربَم يؽون جاهل :ما ؿال أحد أكـا فن كرى اّلِل،كؼول

:  ؿال اإلمام أمحد: _وؿقاًشا ظذ هذه ادسلفة ◘

(: من ؿال أن افؼرآن خمؾوق ؾؼد ـػر)
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ألن افؼرآن من صػات اّلِل ومن ؿال أن صػات اّلِل خمؾوؿة ؾنن هذا يعـي أن 

ربـا خمؾوق وهذا ـػروهذا حؽم اإلمام أمحد،ودا ُشِجن من ؿِبل ادُعتصم 

ثم تبعه ادلمون ثم تبعفم افواثق،ؾقسجن ويعذب وُيرضب حتى يسك هذا 

 .افؼول إال أكه مل خيضع ومل يساجع ظن هذا افؼول

افذين ؿاموا بحبسه (اْلؽام افثالثة)ؾؾَمذا مل ُيؽػر اإلمام أمحد همالء 

؟ ؾؾَم شلفوه ظن هذا؟ (افؼرآن خمؾوق)وتعذيبه بؼوهلم 

من ادعتزفة )ألن فدَيم ُصبفة تلويل ؾؼد جتؿع حوهلم ظؾَمء افسوء :ؿال

وفبهُسوا ظؾقفم األمر وأومهوهم  بلن ما (افذين يعتؼدون خؾق افؼرآن

يؼوفوكه هو اْلق،ومن هـا افتؿس اإلمام هلم افعذر ومل ُيؽػرهم 

 

: جزئقة مفؿة البد من االكتباه إفقفا 

ؾػرق بغ ؿول افؽػر وؿائل افؽػر،ؾعل افؽػر وؾاظل افؽػر،ؾافؼول أو 

افػعل ـػري وفؽن افشخص كػسه ال ُكؽػره إال بعد اجتَمع افؼوط واكتػاء 

 (اكتػاء صبفة افتلويل_ال إـراه _إزافة اجلفل _إؿامة اْلجة)ادواكع مـفا

 ..أشباب افوؿوع يف االظتؼاد اخلاضئ



32 
 

 

: أراد اإلمام ادؼدد بـؼؾه فؼول اإلمام أمحد رمحه اّلِل ◘

أن ُيبغِّ اْلؽم افعام وفقس حؽم ادعغ 

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب 

 إليك

  

 

 

 

 


