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 الفقه األكرب
 لإلمام أبو حنيفةَ النعمان بن ثابت رضَي اُهللا عنُه

 
 . احلمُد ِهللا والصالةُ والسالُم على رسوِل اِهللا وبعد

 
 :قالَ أبو حنيفةَ رضَي اُهللا عنُه

 
ءامنُت باِهللا، ومالِئكِتـِه، وكتِبـِه،      : أصلُ التوحيِد وما يصُح االعتقاُد عليِه جيُب أنْ يقولَ        

البعِث بعَد املوِت والقدِر خِريِه وشرِِّه مَن اِهللا تعاىل، واحلساِب، وامليزاِن، واجلنِة،            وُرُسِلِه، و 
واُهللا تعاىل واحٌد ال ِمْن طريِق العدِد، ولكْن من طريـِق أنـُه ال              . والناِر، وذلَك حٌق كُلُّهُ   

 ِمَن األشياِء ِمْن َخلِقـِه،      ال ُيشِبُه شيئاً  . شريَك لُه، مل َيِلْد ومل ُيولْد، ومل يكْن لُه كفُواً أَحد          
 . وال يشِبُهُه شىٌء ِمن خلِقِه، مل يـزلْ وال يـزالُ بأمساِئـِه وصـفاِتِه الذاتيـِة والِفعلّيـةِ                  

 
ــةُ ــُم والكــالُم والســمُع والبصــُر واإلرادةُ: أمــا الذاتي ــاةُ والقــدرةُ والعل  . فاحلي

 
. صنُع، وغُري ذلَك من صفاِت الفعلِ     فالتخليُق والترزيُق واإلنشاُء واإلبداُع وال    : وأما الفعليةُ 

مل يزلْ عاملاً بعلِمِه،    . مل يزلْ وال يزالُ بصفاِتِه، وأمساُؤُه صفةٌ لُه، مل حيُدثْ لُه صفةٌ وال اسمٌ             
وخاِلقـاً بتخليِقـِه،    . قادراً بقدرِتِه، والقدرةُ صفةٌ لـُه يف األَزلِ       . والعلُم صفُتُه يف األزلِ   

وفاعالً بفعِلِه، والفعلُ صفةٌ لُه يف األزِل، والفاعـلُ هـَو اُهللا            . والتخليُق صفةٌ لُه يف األزلِ    
، وصـفاُتُه  ]١[تعاىل، والفعلُ صفُتُه يف األزِل، واملفعولُ خملوٌق، وفعلُ اِهللا تعاىل غُري خملوقٍ  

يف األزِل غُري حمدثٍة وال خملوقٍة، فمن قالَ إهنا خملوقةٌ أو حمدثةٌ أو وقَف أو شَك فيها فهـَو                   
والقرءانُ كالُم اِهللا تعاىل يف املصاِحِف مكتوٌب، ويف القلوِب حمفوظٌ، وعلى           ]. ٢[ باهللاِ كافٌر

األلُسِن مقروٌء، وعلى النيبِّ عليِه الصالةُ والسالُم ُمنـزَّلٌ، ولفظُنا بالقرءاِن خملوٌق، وكتابُتنا            
َرُه اُهللا يف القرءاِن حكايـةً  وما ذك] . ٣[لُه خملوقةٌ، وقراءُتنا لُه خملوقةٌ، والقرءانُ غُري خملوقٍ  

عن موسى وغِريِه مَن األنبياِء، وعن ِفْرَعْونَ وإبليَس، فإنَّ ذلك كلَه كالُم اِهللا تعاىل إخباراً               



 ٢

عنهم، وكالُم اِهللا تعاىل غُري خملوٍق وكالُم موسى وغِريِه مَن املخلوقَني خملوٌق، والقـرءانُ              
وكلََّم اُهللا موسـى    { :وِمسَع موسى كالَم اِهللا تعاىل    . مكالُم اِهللا تعاىل فهَو قدٌمي، ال كالُمهُ      

وقْد كانَ اُهللا تعاىل متكلماً، ومل يكْن كلَم موسى، وقْد كانَ اُهللا تعاىل خالقاً              ]٤[} تكليماً
فلما كلـَم اُهللا    ] ٥[} ليَس كمثِلِه شىٌء وهَو السميُع البصريُ     { يف األزِل ومل خيلْق اخللَق      

 الذي هَو لُه صفةٌ يف األزِل، وصـفاُتُه كلُهـا خبـالِف صـفاِت               موسى، كلَمُه بكالِمهِ  
املخلوقَني، يعلُم ال كعلِمنا، َيقِْدُر ال كقدَرِتنا، َيَرى ال كرؤَيِتنـا، يـتكلُم ال ككالِمنـا،                

. حنُن نتكلُم باآلالِت واحلروِف، واُهللا تعاىل يتكلُم بال حروٍف وال آلةٍ          . ويسمُع ال كسمِعنا  
، ومعىن الشىِء   ]٦[، وكالُم اِهللا تعاىل غُري خملوٍق، وهو شىٌء ال كاألشياءِ         واحلروُف خملوقةٌ 

 . إثباُتُه بال جسٍم وال جوهٍر وال َعَرٍض، وال حدَّ لُه، وال ضدَّ لُه، وال ندَّ له، وال ِمثلَ لُه
 

لقرءاِن، مْن  ولُه يٌد ووجٌه ونفٌس كما ذكَرُه اُهللا تعاىل يف القرءاِن، فما ذكَرُه اُهللا تعاىل يف ا               
ذكِر الوجِه واليِد والنفِس فهو لُه صفةٌ بال كيٍف، وال يقالُ إنّ يَدُه قدرُتُه أو نعمُتـُه، ألنَّ                  
فيِه إبطالُ الصفِة، وهَو قولُ أهِل القََدِر واإلعتزاِل، ولكْن يُدُه صفُتُه بال كيٍف، وغضـُبُه               

وكـانَ اُهللا  ] . ٧[شياَء ال مْن شىٍءخلَق اُهللا تعاىل األ. ورضاُه صفتاِن من صفاِتِه بال كيفٍ  
تعاىل عاملاً يف األَزِل باألشياِء قبلَ كوِنـها، وهَو الذي قّدَر األشياَء وقضاها، وال يكونُ يف               

وكْتِبـِه يف اللـوِح     ] ٩[وقدِرِه] ٨[الدنيا وال يف اآلخرِة شىٌء إال مبشيئِتِه وعلِمِه وقضاِئهِ        
والقضاُء والقدُر واملشيئةُ صفاُتُه يف األزِل بـال        . حلكِماحملفوِظ ولكْن كتُبُه بالوصِف ال با     

كيٍف، يعلُم اُهللا تعاىل املعدوَم يف حاِل عدِمِه معدوماً، ويعلُم أنُه كيَف يكونُ إذا أوجـَدُه،                
ويعلُم اُهللا تعاىل املوجوَد يف حاِل وجوِدِه موجوداً، ويعلُم أنُه كيَف يكونُ فناُؤُه، ويعلُم اُهللا               

ائَم يف حاِل قياِمِه قائماً، وإذا قََعَد َعِلَمُه قاعداً يف حاِل قعوِدِه مْن غـِري أنْ يـتغَري                  تعاىل الق 
 .علُمُه، أو حيُدثَ لُه علٌم، ولكّن التغُيـُر واخـتالَف األحـواِل حيـدثُ يف املخلـوقنيَ                

 
فَر مْن كفَـَر    ، مثَّ خاطَبُهم وأمرُهم وهناُهم، فك     ]١٠[خلَق اخلَلَْق سليماً مَن الكفِر واإلميانِ     

بفعِلِه وإنكاِرِه وجحوِدِه احلقَّ ِخبذالِن اِهللا تعاىل إياُه، وءامَن مْن ءامـَن بفعِلـِه وإقـراِرِه                
أخرَج ذريةَ ءادَم عليِه السالُم من ُصلِبِه علـى         . وتصديِقِه بتوفيِق اِهللا تعاىل إياُه ونصرِتِه لهُ      



 ٣

وأمَرُهم باإلميـاِن وهنـاُهم عـن الكفـِر         فخاطَبُهم  ]. ١١[ُصَوِر الذَِّر، فجَعلَ هلم عقالً    
؟ فأقروا لُه بالربوبيِة فكانَ ذلَك منُهم إمياناً، فُهم يولدونَ على تلَك            }ألسُت برِبكُم {:فقالَ
، ومْن كفَر بعَد ذلَك فقْد بّدلَ وغّيَر، وَمْن ءامَن وصّدَق فقْد ثبـَت عليـِه                ]١٢[الفطرِة
وال خلقَُهـم مؤمنـاً وال      .  الكفِر وال على اإلميانِ    ومل ُيجِبْر أحداً من خلِقِه على     . وداوَم

، واإلميانُ والكفُر فعلُ العباِد، يعلُم اُهللا تعاىل َمْن يكفْر          ]١٣[كافراً، ولكْن خلقَُهم أشخاصاً   
، من غِري أنْ يتغَري     ]١٤[يف حاِل كفِرِه كافراً فإذا ءامَن بعَد ذلَك علَمُه مؤمناً يف حاِل إمياِنهِ            

ومجيُع أفعاِل العباِد مَن احلركِة والسكوِن كسُبُهم على احلقيقِة، واُهللا تعـاىل            . علُمُه وصفُتهُ 
والطاعاُت كلُها ما كانْت واجبةً بأمِر      . خالقُها، وهَي كلُها مبشيئِتِه وعلِمِه وقضاِئِه وقََدِرهِ      

لُّها بعلِمِه وقضاِئِه   اِهللا تعاىل ومبحبتِه وِبِرضائِه وعلِمِه ومشيئِتِه وقضاِئِه وتقديرِه، واملعاصي ك         
واألنبياُء عليِهُم الصالةُ والسالُم كلُُّهـم      . وتقديِرِه ومشيئِتِه ال مبحبِتِه وال برضاِئِه وال بأمِرهِ       

وقـْد كانـْت منـُهم زالٌت       ] ١٥[منـّزهونَ عن الصغاِئِر والكباِئِر والكفِر والقبـاِئِح        
ءالِه وسلَم، نبيُّـُه وعبـُدُه ورسـولُُه        وخطيئاٌت، وحممٌد رسولُ اِهللا صلى اُهللا عليِه وعلى         

وصفُيُه، ومل يعبِد الصنَم، ومل يشرْك باِهللا طرفةَ عٍني قطّ، وأفضلُ الناِس بعـَد رسـوِل اِهللا                
أبو بكٍر الصديُق رضَي اُهللا عنُه، مث عمُر بُن اخلطاِب          : صلى اُهللا تعاىل عليِه وعلى ءالِه وسلمَ      

غابريَن علـى   .  أيب طالٍب، رضوانُ اِهللا تعاىل عليِهم أمجعني       مثَّ عثمانُ بُن عفانَ مث عليُّ بنُ      
: يف نسخة الكـوثري   ( و ال نذكُر الصحابةُ     . احلقِّ، ومَع احلقِّ، كما كانوا نتوالُهم مجيعاً      

، وال نكفـُر مسـلماً بـذنٍب مـَن          )وال نذكُر أحداً من أصحاِب رسوِل اِهللا إال خبـري         
مل يستِحلََّها، وال نزيلُ عنُه اسَم اإلمياِن ونسمِّيِه مؤمناً         وإنْ كانْت كبريةً إذا     ] ١٦[الذنوِب

 .حقيقةً، وجيوُز أنْ يكونَ مؤمناً فاسقاً غَري كافٍر
 

 ].١٧[واملسُح على اخلفِني سنةٌ، والتراويُح يف شهِر رمضانَ سنةٌ
 

.  تُضُرُه الـذنوبُ   وال نقولُ إنَّ املؤمَن ال    . والصالةُ َخلَف كلِّ َبٍر وفاِجٍر من املؤمنَني جائزةٌ       
وإنُه ال يدخلُ الناَر، وال إنُه خيلُد فيها وإنْ كانَ فاسقاً بعَد أنْ خيرَج مَن الدنيا مؤمناً، وال                  

: نقولُ إنَّ حسناِتنا مقبولةٌ، وسيئاِتنا مغفورةٌ كقوِل املُرِجئَِة ولكْن نقولُ املسئلَةُ ُمَبيََّنةٌ مفّصلَةٌ     



 ٤

يةً عِن العيوِب املفِسَدِة واملعاين املبِطلَِة، ومل يبِطلْهـا حـىت           مْن َعِملَ حسنةً بشراِئِطها خال    
ومـا كـانَ مـَن      . خرَج مَن الدُّنيا، فإنَّ اَهللا تعاىل ال ُيَضيُِّعها بلْ يقَبلُها منُه ويثيُبُه عليها            

 السيئاِت دونَ الشرِك والكفِر وملْ يتْب عنها حىت ماَت مؤمناً فإّنُه يف مشيئِة اِهللا تعـاىل إنْ                
والرياُء إذا َوقََع يف عمٍل مَن األعمـاِل        . شاَء عذََّبُه، وإنْ شاَء عفا عنُه ومل يعذِّْبُه بالناِر أبداً         

وأما اليت تكونُ   . واآلياُت لألنبياِء والكراماُت لألولياِء حقٌ    . فإّنُه ُيْبِطلُ أجَرُه، وكذا الُعْجبُ    
 يف األخباِر أنُه كانَ هلم فال نسّميها ءاياٍت         ألعداِئِه مثِل إبليَس وِفْرَعْونَ والدجاِل مما رويَ      

وال كراماٍت، ولكْن نسمِّيها قَضاَء حاجاٍت هلم، وذلَك ألنَّ اَهللا تعاىل يقِضـي حاجـاِت               
وكانَ . أعداِئِه استدراجاً وعقوَبةً هلم، ويزدادونَ عصياناً أو كفراً، وذلَك كلُُّه جاِئٌز وممِكنٌ           

واُهللا تعاىل ُيَرى يف اآلخَرِة، وَيراُه املؤمنونَ       . ، ورازقاً قبلَ أنْ َيرُزقَ    اُهللا خالقاً قبلَ أنْ َيْخلُقَ    
وال يكونُ بيَنـُه    ] ١٩[بال تشبيٍه وال كْيِفيٍَّة وال ِجَهةٍ     ] ١٨[وُهم يف اجلنِة بأعِني رؤوِسِهم    

 .وبَني َخلِقِه مسافَةٌ
 

 ال يزيــُد وال وإميــانُ أهــِل الســماِء واألرِض. واإلميــانُ هــَو اإلقــراُر والتصــديُق
واإلسالُم . والتوحيِد متفاضلونَ يف األعمالِ   ] ٢١[واملؤمنونَ مستوونَ يف اإلميانِ   ]٢٠[ينقُُص

هو التسليُم واالنقياُد ألواِمِر اِهللا تعاىل ففي طريِق اللغِة فرٌق بَني اإلمياِن واإلسالِم ولكْن ال               
والديُن اسـٌم   . ما كالظهِر مَع البطنِ   ، فه ]٢٢[يكونُ إميانٌ بال إسالٍم، وال إسالٌم بال إميانٍ       
كما وصَف  ] ٢٣[نعرُف اَهللا تعاىل حقَّ معرفِتهِ    . واقٌع على اإلمياِن واإلسالِم والشرائِع كُلِّها     

لكّنُه يعبُدُه بـأمِرِه    . نفَسُه وليس َيقِْدُر أحٌد أنْ يعبَد اَهللا تعاىل حقَّ عبادِتِه كما هَو أهلٌ له             
نَ كلُُّهْم يف املعرفِة واليقِني والتوكِل واحملبِة والرضاء واخلـوِف          ويستوي املؤمنو . كما أَمرَ 

واُهللا تعاىل متفضلٌ على    . ، ويتفاوتونَ فيما دونَ اإلمياِن يف ذلَك كلهِ       ]٢٤[والرجاِء واإلميانِ 
عباِدِه، عادلٌ، قْد ُيعِطي مَن الثواِب أضعاَف ما يستوِجُبُه العبُد تفضالً منُه، وقْد ُيعاِقـُب               

وشفاعةُ األنبياِء عليهُم الصالةُ والسالُم حٌق،      .  الذنِب عدالً منُه، وقْد َيعفو فضالً منهُ       على
وشفاَعةُ نبينا صلى اُهللا تعاىل عليِه وعلى ءالِه وسلَم للمؤمنَني املذنبَني وألهِل الكبائِر منُهم              

حٌق، والِقصاُص فيمـا    ووزنُ األعماِل بامليزاِن يوَم القيامِة      . املستوجبَني للعقاِب حٌق ثابتٌ   
نْ مل يكْن هلم احلسناُت، طَْرُح السيئاِت عليِهم جـائٌز وحـٌق،            بَني اخلصوِم يوَم القيامِة فإ    



 ٥

وحوُض النيبِّ صلى اُهللا تعاىل عليِه وسلَم حٌق، واجلنةُ والناُر خملوقتاِن اليوَم ال تفنياِن أبًدا،               
واُهللا تعاىل يهِدي مْن يشاُء فضالً منُه، وُيِضلُّ مْن يشاُء عدالً منـُه، وإضـاللُُه ِخذالُنـُه،                 

أنْ ال يَوفَِّق العبَد إىل ما يرضاُه مْنُه، وهَو عدلٌ منـُه، وكـذا عقوبـةُ                :  اِخلذالنِ وتفسُري
إنَّ الشيطانَ يسلُُب اإلميانَ ِمْن عبِدِه املؤمِن قهراً وجرباً،         : وال نقولُ . املخذوِل على املعصيةِ  

وسؤالُ منكٍر ونكٍري   . يطانُالعبُد يَدُع اإلميانَ فإذا تَركَُه فحينئٍذ يسلُبُه منُه الش        : ولكْن نقولُ 
للكفاِر ولـبعِض   (( وضغطةُ القِرب حٌق    . يف القِرب حٌق، وإعاَدةُ الروِح إىل العبِد يف قِربِه حقٌ         

حٌق كائٌن للكفاِر كِلِهم ولـبعِض      )) أي يف القِرب    (( وعذاُبُه  )). أهِل الكباِئِر مَن املسلمَني     
كلُّ ما ذكَرُه العلماُء بالفارسَيِة مْن صـفاِت اِهللا         و. املسلمَني)) أهِل الكباِئِر مْن عصاِة     (( 

، وجيوُز أنْ   ] ٢٥[تعاىل عزْت أمساُؤُه وتعالْت صفاُتُه فجائٌز القولُ بِه، سَوى اليِد بالفاِرِسّيةِ          
وليَس قرُب اِهللا تعاىل وال ُبعُدُه مْن طريِق طوِل         . بال تشبيٍه وال كيفيةٍ   ) ُبُرْوى ُخَدا   ( يقالَ  

على معىن الكرامِة واهلواِن، ولكْن املطيُع      ) يف نسخة الكوثري ولكن   ( ِقَصِرها وال   املسافِة و 
والقُرُب والُبعُد واإلقبالُ يقـُع علـى       . قريٌب منُه بال كيٍف، والعاصي بعيٌد عنُه بال كيفٍ        

لٌ والقرءانُ مَنـزَّ ] . ٢٦[وكذلَك ِجواُرُه يف اجلنِة، والُوقوُف بَني َيَديِه بال كيفٍ        . املَناجي
على رسوِل اِهللا وهو يف املُْصَحِف مكتوٌب، وءاياُت القرءاِن كلَُّها يف معىن الكالِم مستويةٌ              

 . إال أنَّ لبعِضَها فضيلَةُ الذكِر وفضيلَةُ املذكوِر مثلُ ءايِة الكُرسي. يف الفضيلَِة والعظََمِة
 

فضـيلةُ الـذكِر،    : يها فضيلَتانِ ألنَّ املذكوَر فيها جاللُ اِهللا وعظمُتُه وِصفَُتُه، فاجتمعْت ف        
وفضيلَةُ املذكوِر، ويف صفَِة الكفاِر فضيلَةُ الذِّكِر فَحسُب، وليَس يف املذكوِر وُهُم الكفاُر             

. وكذلَك األمساُء والصفاُت كُلُّها مستويةٌ يف الفضيلِة والعظمِة ال تفاُوَت بيَنُهمـا           . فضيلةٌ
ماَت على اإلمياِن، وأبو طاِلٍب عمُُّه وأبو علٍي ماَت         ورسولُ اُهللا صلى اُهللا تعاىل عليِه وسلَم        

كاِفراً، وقاسٌم وطاِهٌر وإبراهيُم كانوا َبِني رسوِل اِهللا صلى اُهللا تعاىل عليـِه وعلـى ءالـِه       
وسلَم، وفاِطَمةُ وزْيَنُب وُرقَيَّةُ وأمُّ كُلثوَم كُنَّ مجيعاً بناِت رسوِل اِهللا صلى اُهللا تعاىل عليـِه                

وإذا أشكلَ على اإلنساِن شىٌء ِمْن دقَِاِئق علِم التوحيـِد          . ِه وسلَم ورضَي َعْنُهنَّ   وعلى ءال 
فينبِغي لُه أنْ يعَتِقَد يف احلاِل ما هَو الصواُب عنَد اِهللا تعاىل، إىل أنْ ِجيَد عاملاً فيسـألُُه، وال                   

وَخَبـُر املعـراِج    ]. ٢٧[يسُعُه تأخُري الطَلَِب، وال ُيْعذَُر بالوقِف فيِه، وَيكفُـُر إنْ َوقَـفَ           



 ٦

وخروُج الدجاِل، يأجوَج ومـأجوَج، وطلـوُع       . ، فمْن ردَُّه فهَو ضالٌ مبتِدعٌ     ]٢٨[حٌق
الشمِس مْن مغِرِبها، ونزولُ عيسى عليِه السالُم مَن السماِء، وساِئِر عالَماِت يوِم القياَمـِة              

 .  َمْن يشاُء إىل ِصراٍط ُمستقيمٍ     على ما َوَرَدْت بِه األخباُر الصحيحةُ حٌق كاِئٌن، واُهللا َيهدي         
 

ــهُ      ــَي اُهللا عْن ــةَ رض ــاِم أيب حنيف ــُر لإلم ــُه األكَب ــاُب الفق ــهى كت  .انت
 

 ---------------------:اهلوامش
دثاِت يعين أنَّ املخلوقاِت حادثةٌ أما َخلقُُه هلا أزيلٌ، أي أنَّ صفَةَ التخليِق القائَمةَ بذاِت اِهللا تعاىل أزليةٌ فيخلُُق احلا                  ] ١[

 .يف الوقِت الذي َعِلَم وجوَدها فيِه
 
َمْن َوَصفَُه حبياٍة حاِدثٍَة أو َشكَّ يف ذلَك فهَو كاِفٌر وكذلَك من اعتقََد أنَّ علَمُه وقدَرَتُه وكالَمُه حـاِدثٌ فهـَو                     ] ٢[

 . أيضاً كافٌركافٌر وكذلَك َمْن َشكَّ يف ذلَك وَمْن توقََف أي قالَ إهنا ليسْت قدَميةً وال حاِدثَةً هذا 
 
 .أي كالُم اِهللا الذايتِّ األزيلِّ األبِديِّ الذي ليَس حبرٍف وال صوٍت وال لغٍة: القرءانُ غُري خملوٍق] ٣[

 
  . ١٦٤سورة النساء ءاية ] ٤[

 
  .١١سورة الشورى ءاية ] ٥[

 
ِة وليَس معىن الشىِء عبـاَرةٌ عـْن        اُهللا شىٌء أي موجوٌد وهذا معىن الشىِء عنَد أهِل السن         : معناُه جيوُز أنْ يقالَ   ] ٦[

 . خملوٍق كما يتوَهُم كثٌري من اجلهاِل
 
املاُء هَو الذي أخرَجُه مَن العَدِم بال أصٍل أما ما بعَدُه أخرَجُه مَن العـدِم               . معناُه أخرَجُه ِمَن العدمِ   : ال مْن شىءٍ  ] ٧[

 . اَء أصلُ األشياِءمَن املاِء ِمْن أصٍل هَو املاُء هذا الكالُم ال يتناىف أنَّ امل
 . هنا معناُه خلقَُه أي إخراُجُه ِمَن الَعَدِم: قضاِئِه] ٨[

 
 .  القََدُر غُري القضاِء–أما القََدُر فهَو التقديُر ] ٩[

 
الكفُر  و –بعَد أنْ خلقَُه على األصِل جَعلَ فيِه اإلميانَ فيمْن شاَء           . أولُ خروِجِه مَن العَدِم ما كانَ َيَتَصّوُر شيئاً       ] ١٠[

بعَد أنْ ُوَجَد هذا العبُد َخلَق فيِه الكفَر أولُ ما خيرُج ما كانَ على الكفِر أولُ ما ُيوَجُد ما كانَ فيِه كفٌر وال كـانَ                         



 ٧

تصوِر شاعراً باإلمياِن هَو ملا ُيوَجُد أولُ ما ُيْخلَُق ملّا ُيخلُق ما كانَ متصوِّراً لإلمياِن كانَ خالياً من َتَصوِِّر اإلمياِن ومْن                     
 . الكفِر

 
 ) َجَعلَُهم عقالَء ( يف نسخٍة أخَرى ] ١١[

 
 . ملا خيرجونَ مَن البطِن ال َيَتَصوَُّرونَ هذا وال هذا] ١٢[
 
 . قولُُه خلقَُهم أي أوجَدُهم] ١٣[

 
يف األزِل علَم هذا، وهـذا      معىن ذلَك اُهللا َعِلَم يف األَزِل أنَّ هذا العبَد ملا يؤمُن أنُه مؤمٌن مث ملا يكفُُر أنُه كافٌر                   ] ١٤[

 . َعِلَم حالَ كوِنِه مؤمناً وحالَ كوِنِه كافراً يف اَألَزِل
 
لَعلَ رأَيُه يعىن أنَّ بعَد النبوِة منـزهونَ عِن الصغاِئِر والكباِئِر كما يقولُ الشيُخ أبو احلسِن األشـعريِّ هـذا                   ] ١٥[

َد البنوِة اليت ما فيها ال خسةٌ وال دناَءةٌ ، الصغائُر اليت فيها دناَءةً ال               أّنُه جتوُز عليِهُم الصغاِئُر بع    : خالُف قوِل اآلخرينَ  
عنَد من جّوَز ُيحَملُ    . الصغائُر اليت فيها ِخسةٌ ودناءةٌ ال جتوُز عليِهم ال عندُه وال عنَد غريهِ            . جتوُز عنَدُه وال عنَد غِريهِ    

النبوِة فليَس عنَدُه نٌص أنُه ال حتُصلُ منُه الصغاِئُر اليت هي غُري صغائِر             على غِريِه وهَو لعلَ مراَدُه بعَد النبوِة أما ما قبلَ           
هذا الظاهُر مْن عبارِتِه وحيتملُ أنْ يكونَ أراَد ما بعَد النبوِة ويكونَ عنَدُه             . يف كتاِبِه هذا عنَدُه ال جتوُز عليهم      . اخلسِة

 . قيٌد أنُه يعين غَري صغاِئِر اخلسِة
 
 . الكفِراليت هَي دونَ] ١٦[

 
هذا َينقُض ما يقولُه بعُض احلنفيِة أنَّ ترَك التراويِح إمثٌ، بعٌض منُهم قالوا ترُك التراويِح إمثٌ هذا خالُف قوِل أيب                    ] ١٧[

 . حنيفَةَ
 
م يتومهـونَ   قالَ الشيُخ هذِه مهمَّةٌ كثٌري مَن الناِس إذا قيلَ املؤمنونَ يَرْونَ اَهللا بعَد دخوِهلم اجلنةَ بأعِني رؤوِسهِ                ] ١٨[

 .منها اجلهةَ أي املقابلَةَ إما مَع القرِب وإما مَع الُبعِد وهذا خطٌر كبٌري
 
ورَد يف أحِد املخطوطاِت وال كميٍة بدلَ جهٍة ـ قالَ الشيُخ حفظَُه اُهللا هذا اختالُف النسِخ بعُضها كتـَب   ] ١٩[

 . فيها وال جهٍة وهذا املعروُف عِن اإلماِم
 
اإلميانُ ال يزيُد وال ينقُُص عنَد أيب حنيفةَ معناُه أصلُ اإلمياِن أما وصفُُه يزيـُد أي                : بُد اِهللا اهلرريُ  قالَ الشيُخ ع  ] ٢٠[

مْن حيثُ الوصُف يزيُد وينقُُص هذا مراُدُه، هَو ُيفَسُِّر اآلياِت اليت فيها زيادةُ اإلمياِن بزيادِة الوصِف ليَس األصـِل،                   
 ألنُه لو كانَ األصلُ ينقُص لكانَ كفراً ألنُه إذا نقَص األصلُ أي ذهَب حلَّ الكفـُر                 يقولُ األصلُ ال يزيُد وال ينقُصُ     



 ٨

حملَُّه هذا مراُدُه بقوِلِه ال يزيُد وال ينقُُص أما القولُ اآلَخُر فهَو األكثُر يقولونَ اإلميانُ يزيُد وينقُص باعتبـاِر القـوِة                     
 . والضعِف

 
 .أي يف أصلِه] ٢١[

 
 . معناُه ال يكونُ اإلسالُم معترباً إال مَع اإلمياِن وال اإلميانُ معترباً إال مَع اإلسالِم: ُد اِهللا اهلررُيقال الشيُخ عب] ٢٢[

 
أي ما فرَض اُهللا على العبِد معرفَتُه مَن الصـفاِت الواجـِب            )) حقَّ معرفِتِه   : (( ومعىن قوِل اإلماِم أيب حنيفةَ    ] ٢٣[

رَشَحاِت األقالِم شـرِح    : قالَ اإلماُم عبُد الغينِّ النابلسُي يف كتاِبهِ      .  تعاىل إال اهللاُ   وال أحَد يعرُف حقيقةَ اهللاِ    . معرفُتها
العقولُ تعلُمُه سبحاَنُه مْن وجِه كوِنِه موجوداً حقاً متصفاً بصفاِت الكمـاِل،            : (( كفايِة الغالِم يف أركاِن اإلسالِم      

)) وجٍه فتعِرفُُه معرفةَ تصديٍق بوجوِدِه وذلَك مقداُر ما كلَّفََها بـِه            منـزهاً عن صفاِت النقصاِن، وال تعلُمُه مْن كلِّ         
 )). غايةُ املعرفِة باِهللا اإليقانُ بوجوِدِه تعاىل بال كيف وال مكاٍن: (( وقالَ اإلماُم امحُد الرفاعُي

 
 . أي يف أصِل ذلَك] ٢٤[

 
م اليُد ال تطلَُق إال على اجلاِرَحِة أما يف اللغِة العربيـِة تـأيت   بالفارسيِة كأنُه عنَدهُ : قالَ الشيُخ عبُد اِهللا اهلرريُ    ] ٢٥[

للجارحِة ولغِري اجلارَحِة أي للصفِة، تأيت مبعىن اجلارحِة والصفِة لذلَك بالعربيِة جاَز أنْ يقالَ يُد اِهللا أما عنـَدُهم يف                    
 . ذلَك قالَ بالفارسيِة ال جيوُز أنْ يقالَ يُد اِهللا بلغـِتِهم          لغِتِهم ال يفهمونَ مْن ترمجِة اليِد اليت يستعملوَنها إال اجلاِرَحةَ ل          

 
يعين أليَس شاَع القولُ إنَّ العبَد يقُف بَني يديِّ اِهللا هذا ليَس معناُه أنَّ العبَد يكونُ عنَد احلساِب بعيـداً منـُه                      ] ٢٦[

: ِهللا ألنُه ليَس حجماً ال بدَّ أن ُيَبَني هلم، يقالُ هلـم           باملسافِة ألنَّ القرَب املسايفَ ال جيوُز عليِه واملُقابلةُ ال جتوُز على ا           
وقوُف العباِد للحساِب يف ذلَك هذا احلساُب املوقُف هَو معناُه الوقوُف بَني يدي اِهللا ليَس معناُه أنَّ اَهللا َينــِزلُ إىل                     

ُهللا ليَس حجماً متحيـزاً يف جهـٍة مـَن          األرِض والعباُد على األرِض فيقابلوَنُه فُيكَلَِّمُهم كما يتصّوُر بعُض الناِس، ا          
 . اجلهـــاِت ال يف العـــرِش وال يف غـــريِه وال هـــو ُمَتحيـــٌز يف كـــلِّ األمـــاكِن واجلهـــاِت

 
فإنْ وقََف عنَدُه   . معناُه على ما خيطُر لُه مْن أنُه ظاهُر ذلَك الشىِء حالََما خيطُر لُه إنْ كانَ جاهالً بذلَك الشىءِ                 ] ٢٧[

 وأعتقَدُه يكفُر 
 
 . ما إنْ مل يقْف عنَدُه ومضى ال يكفُر فيسأَلُ عاملاً فيفسَر لُه ما هذا الشىُء فيأخذُ ما يفسُِّر لُه بِه العاِلُمأ

 
خُرب املعراِج ليَس دليلُُه قطعياً كاإلسراِء، اإلسراُء جاَء يف القرءاِن بلفٍظ صريٍح لذلَك منكُرُه يكفُر ثُّم هو أكثُر                  ] ٢٨[

 مَن املعراِج لكنَّ املعراَج أيضاً منكُرُه يكفُُر إنْ كانَ علَم أنَّ املسلمَني هذا اعتقاُدُهم أّمـا إذا ملْ                   شيوعاً عنَد املسلمنيَ  
 .يعتِقْد أنَّ هذا عقيَدةُ املسلمَني فأنكَرُه ال يكفُر


