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أشكره جزيل  ا طيبا مباركا فيه، و أحمد اهللا تعالى حمدا كثير 
  الشكر على عظيم فضله وكريم منته

  )34:ابراهيم( ﴾و إن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها﴿ 

أتقدم بالشكر الجزيل للقـائمين على كلية أصول الدين  
  زاهمفج. نه من خدمة ألبناء هذه األمةبالخروبة على ما يبذلو 

يهم ثم أتقدم بالشكر الجزيل  اهللا خيرا، وأدام نعمته علينا وعل
على    محمد يعيش  الدعاء العريض لفضيلة األستاذ الدكتورو 

، كما أشكره على إرشاداته  تقبله اإلشراف على هذه الرسالة  
ة  توجيهاته القيمة السديدة التي كان لها أثر حسن في إنار و 

اهللا خيرا وختم لي وله  زاه  الطريق إلى إنجاز هذا البحث فج
  .بالصالحات

  هذا  ثم أقدم شكري وفـائق تقديري لكل من أسهم في إنجاز
كل إخواني  لو  العمل بإسداء النصح واإلرشاد، أو تذليل عقبة،

زاهم اهللا خيرا وسلك  م الذين لم يتوانو في إعانتي، فجطلبة العل
  .بنا وبهم سبيل أهل العلم العاملين
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  المــــقدمــــة

  

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 

  .من يهده اهللا فال مضل له ومن يظلل فال هادي له. أعمالنا

  .وأشهد أن محمدا عبده و رسولهوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 

  )102آل عمران(﴿يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون﴾

﴿يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 

  )1النساء(رقيبا﴾ألرحام إن اهللا كان عليكم رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به وا

﴿يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 

  )71، 70األحزاب (﴾اومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيم

  :أما بعد

. فإن أصدق الحديث كتاب اهللا عزوجل وخير الهدي هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم

  .وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظاللة وكل ظاللة في الناروشر األمور محدثاتها، 

وبعد فقد أرسل اهللا نبيه نبي الرحمة وأنزل معه الكتاب والحكمة بشيرا ونذيرا 

وسراجا منيرا، وجعل اتباعه طريق السعادة والفالح واالقتداء به سبيل الفوز والنجاح وجعل 

ليه الصالة والسالم األمانة وبلغ الذل والخزي والعار على من عصاه وخالف أمره، فأدى ع

الرسالة ونصح األمة وجاهد في اهللا حق جهاده حتى آتاه اليقين فلم يلحق بالرفيق األعلى حتى 

م نعمتي ورضيت ﴿اليوم أكملت لكم لكم دينكم وأتممت عليك: كمل الدين وتمت النعمة قال تعالى

حكام فاألخبار تشمل أخبار عن اهللا فشريعته عبارة عن أخبار وأ )3المائدة(لكم اإلسالم دينا﴾

وصفاته وأخبار عن الجنة والنار واألمم الماضية وتعتبر األخبار عن اهللا ورسوله أشرف 

األخبار ألنها تتعلق بالملك العالم إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه األكبر كما يروى عن 

فوق كل ضرورة ألنه ال حياة أبي حنيفة وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه 



 

 ب 
 

للقلوب وال نعيم وال طمأنينة، إال بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله 

ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه 

يقطعوها فحاموا حولها بشبهاتهم إال أن شياطين اإلنس والجن لم ترضهم هذه الصلة فأرادوا أن 

إلفسادها وصرف الخلق عن حقيقتها فانبرى لهم فرسان هذا الميدان فردوا كيد الكائدين و 

أظهروا الحق للجاهلين فكم من باسط لهذا العلم و موضح ومقرر ألصوله بأصله وراد كل جزء 

  .لكله فظهر بذلك مجمله و مفصله

فانكب  -رحمه اهللا-الشيخ أحمد زروق  وممن ضرب بسهم في هذا الميدان     

على كثير من كتب أهل العلم العقدية بالشرح والبيان فجاءت شروحه كما شهد غير واحد من 

إال  االعتقادتخلوا من فوائد غزيرة وتحريرات مفيدة تطرق فيها لجل مسائل  أهل البنان أنها ال

في تلك الشروحات فعقدت العزم أنه ال يعرف له كتاب مستقل في ذلك ولكن أقواله مبثوثة 

منها أقواله ورتبتها على وفق أبواب االعتقاد فجاءت هذه  فاستخرجتستقرأت تلك الكتب اف

  : الرسالة مقسمة إلى مقدمة وثالث فصول وخاتمة

 ،أما المقدمة فأذكر فيها أهمية الموضوع ودوافع اختياره والمنهج المتبع      

   .البحث وخطة،والصعوبات
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  أهمية الموضوع ودوافع اختياره

  

يشك أي أحد من المسلمين مكانة العقيدة في المجتمع والدين إذ هي  ال

بمثابة الرأس من الجسد وعليها يجتمع األفراد وبها يدافعون، وبها يتوصل اإلنسان 

  .إلى أعظم مطلوب وهو معرفة اهللا سبحانه وتعالى

  :هذا وغيره مما سأذكره حرك همتي إلى اختيار هذا الموضوع 

شرف علم العقيدة وأهميته وعلو مرتبته وسمو منزلته كما أسلفنا، : أوال

  .فأحببت أن أتخصص فيه

  .مكانة الشيخ زروق العلمية في بالد المغرب: ثانيا

  .إبرازعقيدة علماء المغاربة: ثالثا

ه مبثوثة في كتبه ؤخاصا فأرا اقيدة متنلم يؤلف الشيخ زروق في الع: رابعا

  .فأردت أن أجمعها وأرتبها على أبواب العقيدة

  .المساهمة في خدمة التراث العلمي: مسااخ
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  المنهج المتبع في البحث

  :سلكت في بحثي هذا المنهج التالي

  .دية من مختلف كتبهيث استقرأت آراء الشيخ زروق العقستقرائي حالمنهج اإل: أوال

  .قمت بترتيب تلك اآلراء بحسب أبواب علم العقيدة: ثانيا

  .حافظت على عبارات الشيخ زروق: ثالثا

حيث تكلمت على مسألة رميه  ،جعلت فصال كامال لحياة الشيخ زروق: رابعا
  .وذكرت من نفاها عنه من أهل العلم ،بالحلول وبينت زيفها من أقواله

  .وأذكر ذلك في المتن،لسورة ورقم اآليةعزوت األيات القرآنية بذكر اسم ا:خامسا

  .ماستطعت إلى ذلك سبيال  لألعالمت ترجم:سادسا

  .لم أترجم لألعالم المشهورين: سابعا

  .الكتابأحلت أراء الشيخ وأقواله إلى مصادرها بذكر الصفحة واسم :ثامنا

  . الرسالةهامش في  األحاديث تخرج:تاسعا

  :وهي، وضعت بعض الرموز في البحث:عاشرا

  .ورمز لتاريخ الوفاة، رمز للتحقيق :ت

  .رمز للمجلد :مج

  .رمز للصفحة :ص

 رمزللطبعة :ط

  .أقصد زروق، أوقال،إذا قلت قال الشيخ :الحادي عشر

  : ت فهارس علمية وهي على النحو التاليضعو: الثاني عشر

  .في البحث ةالمصادر والمراجع المعتمد -1-

  .فهرس اآليات -2-

  .األحاديثفهرس   -3-

 .فهرس الموضوعات -4-
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  :صعوبات البحث

صعوبة الحصول على كتب الشيخ فكثير منها مخطوط لم أتمكن من الوصول إليه، 
  :ثالث في العقيدةال هشروحات من آراءه جل والمطبوع غير متداول  مما جعلني استخرج

  .قيدة القدسية عشرح ال -

  .شرح المقدمة الوغليسية -

 .أبي زيد القيروانيشرح رسالة ابن  -

 وخاصة لشيخل على الفترة التاريخيةصعوبة  تكمن في ندرة المصادر التي تكلمت 
  .من الناحية اإلجتماعية

  .رتباطات والشواغل الضروريةزمن الذي لم يكن مساعدا لكثرة اإلعامل ال -

ذكرصاحب فهرست مخطوطات الزاوية العثمانية أن زروق له مخطوطا في  -
بعنوان صحيح العقيدة باإليضاح والبيان والبرهان وسعيت جاهدا في الحصول عليه مدت العقيدة 

نصف زمن المحدد إلنهاء الرسالة فلم أوفق في ذلك إال أني وجدت أن الشيخ صادق الغرياني 
ذكرأن هذا العنوان هوشرح آخر للرسالة القدسية لإلمام الغزالي وذالك في تحقيقه لعدة الصادق 

  .يخ أحمد زروق والعلم عند اهللالمريد للش
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  خطــــة البحــــث

  .حياة الشيخ أحمد زروق: الفصل األول

 .واقع الشيخ أحمد زروق: المبحث األول

  .وهذا المطلب اشتمل على عدة بنود ،الحياة السياسية: المطلب األول

 .الفترة التي عاش فيها الشيخ أحمد زروق: البند األول

 .الحالة العامة لدول المغرب في هذه الفترة :البند الثاني

  .الحياة اإلجتماعية والفكرية في عصر الشيخ زروق: المطلب الثاني

   .الحياة االجتماعية: البند األول

 .الحياة الفكرية: البند الثاني

 . شخصية الشيخ أحمد زروق: المبحث الثاني

 .وطرفا من حياتهاسمه ومولده ووفاته وشيوخه تالمذته : المطلب األول

 .اسمه: البند األول 

  .مولده: البند الثاني

  .وفاته: البند الثالث

  .شيوخه: البند الرابع

 .هتتالمذ: البند الخامس

  .ذكر طرف من حياته ومهنته وتنقالته: البند السادس

آراء العلماء فيه وذكر المناظرات وطائفة من أشعاره ونثره وكتبه ومركزه  :المطلب الثاني
  .لميالع

  .ذكر آراء العلماء فيه: البند األول

  .مناظراته: البند الثاني

  .بعض ما ينسب إليه من الكرمات: البند الثالث

  .ذكر طائفة من أشعاره: البند الرابع
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   .مركزه العلمي: البند الخامس

  .تآليفه: البند السادس

 .مسائل العقيدة عند أحمد زروق عرض :الفصل الثاني

  .اإللهـيات: المبحث األول 

   .توحيد الربوبية: المطلب األول

   .الربوبية: البند األول

  .أحكام القضاء والقدر: البند الثاني

   .بعض األحكام المتعلقة بأفعال اهللا: البند الثالث

 .توحيد األسماء والصفات وهذا المطلب اشتمل على عدة بنود: المطلب الثاني

  .ألسماء والصفات معناهتوحيد ا: البند األول

 .أسماء اهللا تعالى وما يتعلق بها من أحكام: البند الثاني

  .الصفات وما يتعلق بها:  البند الثالث

 .توحيد األلوهية وهذا المطلب اشتمل على عدة بنود: المطلب الثالث

  .توحيد األلوهية: البند األول

  .بهاشهادة أن ال اله إال اهللا وما يتعلق : البند الثاني

    .األسماء واألحكام: المطلب الرابع

 .مانـــــــاإلي: البند األول

  الكفر : البند الثاني

   .الطاعة: البند الثالث

   .المعصية: البند الرابع

   .الصحابة: المطلب الخامس

  .تعريف الصحابي: البند األول

   .فضل الصحابة وتفاضلهم: البند الثاني



 

 ح 
 

  .يقال بأفضلية أبي بكر وعيسى عليه السالم بعده في الزمانقال بعضهم كيف : البند الثالث

  .ماذا يجب علينا نحو الصحابة: البند الرابع

   .عدد الصحابة الذين مات عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: البند الخامس

  .الصحابة كلهم عدول: البند السادس

  .من اليهود والنصارىرد الشيخ على الروافض ووسمهم بأنهم أنجس : البند السابع

   .طاعة األمراء فيما ليس بمعصية: البند الثامن

 .النبــوات: المبحث الثـاني

  .المالئكة و ما يتعلق بهم من أحكام وهذا المطلب اشتمل على عدة بنود: المطلب األول

  .تعريف المالئكة: البند األول

 .للمالئكة أعمال كلفهم اهللا بها :البند الثاني

   .ال يوصفون بالذكورية وال باألنوثة: لثالبند الثا

  .هل هم أفضل أم بني آدم: البند الرابع

   .ماذا يجب علينا نحو المالئكة: البند الخامس

 .الكتب وما يتعلق بها: المطلب الثاني

  ما المقصود بالكتب؟: البند األول

   .اإليمان بالكتب: البند الثاني

  .عدد هذه الكتب: البند الثالث

  .صفات هذه الكتب: الرابعالبند 

  .القرءان وما يتعلق به من أحكام: البند الخامس

 .الرسل وما يتعلق بهم من أحكام: المطلب الثالث

  .تعريف الرسول والرسالة والنبي: البند األول

   .الفرق بين الرسول والنبي: البند الثاني

  .صفات الرسول: البند الثالث
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 .االيمان بالرسل: البند الرابع

  هل تكون الرسالة أو النبوة في النساء؟: البند الخامس

 هل بعض األنبياء حي؟: البند السادس

  .عدد الرسل: البند السابع

 هل األنبياء يوسوسون؟: البند الثامن

  .الرسل بلغوا كل ما أمرهم اهللا به: البند التاسع

  .اإليمان بنبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم: البند العاشر

   .خصائص النبي صلى اهللا عليه و سلم: دي عشرالبند الحا

 .المعجزة والكرامة وهذا المطلب اشتمل على عدة بنود: المطلب الرابع

 .معنى المعجزة وشروطها: البند األول

   .الفرق بين المعجزة أوالكرامة والسحر: البند الثاني

  .الفرق بين المعجزة والكرامة واآلية: البند الثالث

  .لمعجزة دليل على صدق األنبياء والرسلا: البند الرابع

  .بعض معجزات النبي صلى اهللا عليه وسلم: الخامس البند

  .السمعـيات: المبحث الثالث

  .الحياة البرزخية: المطلب األول

 .الروح:البند األول

   .القبر: ثانيالبند ال

  .أشراط الساعة: المطلب الثاني

   .التعريف بأشراط الساعة: البند األول

  .أنواع أشراط الساعة: البند الثاني

 .القيامة ومشاهدها: المطلب الثالث

  .معني الساعة: البند األول
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  .متى تكون الساعة أو تقوم الساعة: البند الثاني

   .النشر: البند الثالث

   .الحشر: البند الرابعة

  .الحساب: البند الخامس

  .الميزان: البند السادس

  .الصراط: البند االسابع

  .الحوض: البند الثامن

   .الشفاعة: البند التاسع

  .الجنة والنار: المطلب الرابع 

 .إثبات قنطرة بين الجنة والنار: البند األول

  .الجنة: البند الثاني

   .النار: البند الثاني
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  .واقع الشيخ أحمد زروق :المبحث األول

  :الحياة السياسية :المطلب األول

 .الفترة التي عاش فيها الشيخ أحمد زروق :البند األول             

وبداية عصر ، )هـ869/هـ800(عاش أحمد زروق أواخر الدولة المرينية 
 ،وتلمسان ،فاس :وبالخصوص بين أشهر مدنه ،متنقال بين أقطار المغرب العربي ،الوطاسيين
  .وطرابلس، حيث كانت تعتبر أكبر المراكز العلمية حينئذ ،وتونس ،والجزائر

 .الحالة العامة لدول المغرب في هذه الفترة :الثانيالبند              

 ،والتدهور،غاية التضعضعفي تاريخية الهذه الفترة في ت بلدان المغرب العربي كان
واضطرابات عنيفة، سواء في داخل كل دولة من دول ،كانت تعاني من خالفات كثيرة حيث

  .)1(أو بين هذه الدول مع بعضها البعض،وطرابلس،واألدنى،واألوسط،األقصى:المغرب 

  :وإليك بعض التفصيل عن ذلك

تصف لت قوية إلى ما بعد منظنالحظ أن الدولة المرينية  :المغرب األقصى -1
حيث تدخل الوزراء والحجاب في ؛ل أمرها إلى ضعف وانحاللآثم القرن الثامن من الهجري،

 ،السلطان مجرد شخص على رأس الحكم بينمافأصبحوا هم حكام البلد الفعليين،،شؤون الدولة
التي ،)2()المريني عبد الحق بن أبي سعيد الزناني(عهد آخر سالطين الدولة المرينية في خاصة

أصبح السالطين حيث ،نفوذ الوزراءوالتي كان سببها ؛)3(وسقوط تلك الدولة ضعفشهدت أيامه 
 والحجاب،الوزراءدي أي ألعوبة في على يد وزيره الحسن الفودودي)4(بعد مقتل أبي عنان

وا ؤيولون من شا ،الدولة تصرفا مطلقارفون في شؤون يتص ،وأصبحت السلطة الحقيقة بأيديهم
 كما فعل ،فتك ببعضهمف )5()أبو سعيد عثمان(تولى األمر السلطان حتى ويخلعون متى أرادوا

  )95ص  4مج(،)م1959ط د،المغرب -دارالكتاب ،جعفرالناصري/ ت(،أحمد الناصري:المغرب األقصى دولا ألخبارقصستاإل )1

 وهو الذي ثارة عليه عامة ،أحد ملوك مدينة فاس،عبد الحق بن أبي سعيد بن أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن المريني )2

  أحمد بن محمد المعروف بابن :جذوة اإلقتباس.(هـ869فاس بمشورة الفقيه الخطيب عبد العزيز الورياغلي توفي سنة    

  ).388ص2مج،م1973،دط،المغرب- الرباط،دار المنصورية،القاضي   

 ).99ص  4مج(:سابقالمرجع نفس ال،أحمد الناصري:المغرب األقصى دولا ألخبارقصستاإل )3

 حكم تلمسان ،هـ759هـ وتوفي729ولدسنة،أبا عنانيكنى ،فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني  )4

 ).508ص2مج:سابقالمرجع نفس ال ،ابن القاضي:جذوة اإلقتباس:(انظر ترجمته، تسعة أعوام    

 هـ وهو أحد823توفي سنة،عثمان بن أحمد بن إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني ،أبو سعيد )5

    ).457ص2مج:سابقالمرجع نفس ال،ابن القاضي:جذوة اإلقتباس:(انظر ترجمته، ملوك مدينة فاس    
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 المريني األمربي سعيدأ ولما تولى السلطان عبدالحق بن.وابنه)1(يبالحاجب أبي العباس القبائل
 ،كاإليقاع ببعض العلماء:ووقعت أحداث خطيرة على أيديهمازداد نفوذ الوزراء،)هـ823-869(

 ،خلعه يريد)2(زكريا يحيى الوطاسيوحين أحس عبدالحق بأن وزيره أبا،والشك ببعض القبائل
تصرف دون الرجوع يو،سلطته بتجاهل أوامره تماماوكاد يجرده من ،وأقربائه،مستعينا بإخوته

البدله من  وكان،وكان السلطان في غاية القلق على مركزه.)3( إليه في كل شأن من شؤون الدولة
إذ قام ،وقتلهم جميعافوثب فجأة على الوطاسي وآله،،حيث قام باإليقاع بهم،راتخاذ قرارفي األم

 ،يحي بن يحي الوطاسيوفي مقدمتهم الوزير:الحجاباستهدفت خمسة من هؤالء ،بمذبحة رهيبة
ن األسباب التي أدت إلى وكانت هذه الكارثة م؛)4(لم ينج منهم إال إثنان فقطو،وأربعة من أقاربه

  سمع السلطان سخط الناس علىم بلغف،ونهايتها،وإلى انحالل دولة بني مرين،الحق نفسهمقتل عبد
الناجين الذي استولى على أحد األخوين (أنهم باتوا يميلون إلى محمد الوطاسيو،فعلته بالوطاسين

إليهما وأسند إلى يهوديينفعمد،ألحدسمح له نفسه بإعطاء منصب الوزراءفلم ت)"أصيلة"مدينة
 هما ومصادرتهمافتعسوكثر،تإال أن سيرة اليهوديين ساء،وتشفيا منهمألهل فاس،تأديبا؛الوزراة

يدهم وأمماجعل الناس يثورون،؛والفقهاء،إلى جانب تحكمهما في األشراف،المسلمينألموال تجار
ويقتلونه ،الحقثم يوقعون بالسلطان عبد،فيفتكون باليهود))5(لياغالوريالعزيزعبد(إمام القرويين

قد خرج ليخمد ثورة قبائل  وكان،وهو في طريق عودته إلى فاس،بأيدي جنوده)هـ869(عام
  .)6( وهكذا انتهت السلطة المرينية في فاسه،اهللا الحفيد سلطانا مكاننصبواعبدوبعد مقتله الهبط،

  :دولة الوطاسين

منهم  وكان بنوالوزير،الحق غيرأنهم ليسوا من بني عبد،هم فرع من بني مرين:الوطاسيون
 ،على مضضيسمون إلى الرئاسة بيدأنهم أذعنوا،عن طاعة بني عبد الحقيحاولون الخروج دائما

 ،الوزراء منهم إلى يحيىه الواليات واألعمال،فتعددووالتقلب في وج،ورضوا بمنصب الوزارة
   .)7(من المذبحة الشيخ الوطاسي الناجيمحمد مؤسسها:ملوك هذه الدولةوأشهر.الحققتله عبد الذي

 فقتله ،)عثمان(به أبو سعيدأوقع أن  الى، من بيئة لم تزل مع الملك دائرة،الفقيه الكاتب،أحمد بن علي بن محمد القبائلي )1

 ).125ص1مج:مرجع سابق،ابن القاضي:جذوة اإلقتباس(:انظر ترجمته ،هـ802في سنةعبد الرحمان مع ابنه     

  :جذوة اإلقتباس(:ترجمتهرانظ،هـ852توفي سنة ،أبو زكريا الوزير بمدينة فاس،يحيى بن عمر بن زيان الوطاسي )2

 ). 535ص2مج:سابقالمرجع نفس ال، القاضيبن ا    

  .)457ص  2مج(:سابقالمرجع ال نفس،ابن القاضي:قتباسوة اإلذج )3

 ).97ص  4مج (:مرجع سابق،أحمد الناصري:المغرب األقصى دولألخبار صاقستاإل )4

 نفس ،ابن القاضي:جذوة اإلقتباس(،هـ880توفي سنة ،الفقيه الخطيب بجامع القرويين،بن موسى الورياغليعبدالعزيز )5

  ).452ص2مج:السابق المرجع    

 .)100ص 4مج (:سابقالمرجع نفس ال،أحمد الناصري:المغرب األقصى دولألخبار صاقستاإل )6

  .)211ص  1مج (:نفس المرجع السابق،ابن القاضي :وة االقتباسذج )7
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فحلت به نوائب  ،وفي عهد الوطاسين تغيرت حالة المغرب في جميع مرافق الحياة
فبعد ،)1(واحتالله للشواطئ المغربية ،غزو البرتغال لسواحله :يأتي في مقدمتها ،ونكبات

حتل طنجة عام او،هـ863عام كتسح القصرالكبيرا،هـ818استيالئه على سبتة عام 
                       . )2(هـ876وبالتالي يأتي على أصيلة عام ،هـ869

تصاعد الهجرات  :ومن األزمات التي حلت بالبالد في هذه الحقبة من تاريخ المغرب
 ،وحصونها،لما أخذ اإلسبان يستردون مدن األندلس،األندلسية إلى المغرب في وفادات متعددة

فارين ،لكي يضطروهم إلى الخروج ومغادرة األندلس؛فيقومون باضطهاد المسلمين المقيمين
  . )3(بدينهم إلى المغرب

زيان بتلمسان بنو  بأحسن حال من المغرب، فقد كان ولم تكن تلمسان :تلمسان -2
أهلكوا فيها البالد والعباد، امتد خالفهم هذا إلى ؛يعيشون صراعا شديدا فيما بينهم على السلطة

 ؛سبب هذا الصراع أن حيث؛)4(والحفصيون بتونس ،بفاس شارك فيها المرينيون،الدول المجاورة
ويرجع  ؛)أبي فارس صاحب تونس(يوالسلطان الحفص)أبي سعيد(نزاع بين السلطان المريني

وبين أعراب إفريقيا، فاستنجدت طائفة منهم  ،شب بين أبي فارس الحفصينذلك إلى خالف 
وصادف هذا وجود أبي عبد اهللا محمد بن مريني بفاس على صاحبهم أبي فارس،بالسلطان ال

بجيش تحت  )أبو سعيد(ليه فلجأ إلى فاس، فأمر لهم السلطان عزكريا الحفصي، حيث تمرد 
أبي بة يتشفيا ونكا ؛وبعث برأسه إلى فاس ،فارس قتله ااهللا الحفصي، لكن أبرئاسة أبي عبد 

فاس يريد  ثم قصد ،بل استولى على تلمسان ،لم يكتف السلطان أبو فارس بهذاورغم هذا ؛سعيد
جنح إلى السلم فأرسل إلى أبي فارس هدايا جليلة  السلطان المريني إال أن ؛نتقام من أبي سعيداإل

  .)5(حظيت بالقبول لدى السلطان الحفصي وقفل راجعا

  

  

  

  

 

 

 .)110ص  4مج(:مرجع سابق،ألحمد الناصري:المغرب األقصى دولألخبار اصستقإلا )1

 .)76 ص(،المجلة في ما كتبه العالمة المنوني :أنظر، 8و7العددان >> دعوة الحق<<  مجلة )2

 .)180 ص(،)م 1966/هـ1386,2ط،مصر- مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر(،محمد عبد اهللا عنان:نهاية األندلس )3

 .)457ص  2مج(:مرجع سابق ،ابن القاضي:وة االقتباسذج )4

 .)94ص  4 مج(:سابقالمرجع نفس ال،أحمد الناصري:المغرب األقصى دولألخبار اصستقاإل )5
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 :الجزائر-3
بعد (هـ911ل اإلسبان إلى وهران سنة ودخ:رهذه الحروب في الجزائ اقبوأماع

وطرابلس سنة ،هـ915ثم احتلوا بجاية سنة ،غاراتهم نحو الداخلومنها بدأوا،)وفاة الشيخ زروق
وتقلص ،قتصاديةجتماعية واإلإلتدهورالحالة ا ؛فأدى كل هذا إلى)1(هـ941وتونس سنة،هـ916

  . )2(الموانئن ومن المد،المبادالت التجارية على مراكز رةالسيط بعد؛الخارجية طرق التجارة

  . الحياة اإلجتماعية والفكرية في عصر الشيخ زروق: المطلب الثاني

                       .الحياة االجتماعية: البند األول

 جتماعية بمصراتهروق لم تلقي الضوء على الحياة اإلإن المصادر التي ترجمت لز
 ،)تباعحيث كان لكل شيخ طريقة وأ(الصوفيةالطرق  عليها كان يغلبفي عهده أما فاس ف

شهم اعموكانو يعتمدون في ،وكثيرمن بدع الصوفية،وانتشار القصاص،اإلعتقادات الخرافيةو
كما كانو والخرازة السيما الطبقة الفقيرة منهم ،كالحرف ومنها الخياطة:عمال الحرةاأل على

  : وإليك بيان ذالك.وغيرها،والنساء كالتمييزبين الرجال:الدينيةليداالتقيحافظون على 

حول شيخ التى ذكرت سطورة تلك األ: مما يدلنا على انتشار اإلعتقادات الخرافية -1
عن يمينه  ووجد معه امرأتين،إحداهما،تلميذه أحمد زروق لما دخل عليه،)3(زروق الزيتوني

وادعى أن ،معه أحدا لم يجد فنادى به شيخه،ولما عادزروق،ثم ولى راجعا ،واألخرى عن شماله
   .)4(ه هي الدنياتي كانت عن يساروال ،التي كانت عن يمينه هي اآلخرة

كالحرف  :يعتمدون في معاشهم على األعمال الحرة واكانمما يدلنا على أنهم  و-2
إثر مشورة أحد أقاربه و قد  أن ترسله ليتعلم الخرازةبر جدته اقر :والخرازة،ومنها الخياطة

ال بد من تعلم القراءة للدين والصناعة  «:تعودت الجدة أن تعيد على مسمع حفيدها كل يوم
   )5(، حيث كان يذهب لتعلم الخرازة ثالث مرات في األسبوع»للمعاش

 

 .)773 ص(،)دط،مكتب الدراسات بجامعة تونس (،محمد المنوني:ور الحديثةصبداية الع في مالمح من تطور المغرب )1

 .)774ص ( السابق رجعالم نفس )2

 محمد بن :دوحة الناشر(:ترجمتهانظر،شيخ أحمد زروق توفي أول المائة،أحد األولياء،أبو عبد اهللا محمد الزيتوني  )3

     ).71ص(،)م1977/هـ1397 ،ط د،المغرب- الرباط ،محمد حجي/ت(،عسكر

 ، )م2005/هـ2/1426ط دار الكتب العلمية ،مرسي محمدعلي/ت(،الحسن بن محمد الفاسي:طبقات الشاذلية الكبرى )4

  .)48 ص(:سابقالمرجع نفس ال،محمد بن عسكر:دوحة الناشرو ،)118ص (    

 .)32 -  31ص(،)م2002,1ط ،دار المداد اإلسالمي(،علي فهمي خشيم:أحمد زروق والزروقية )5
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عهده ما حكاه عن نفسه أنه جلس إلى أحد ومما يدلنا على انتشار القصاص في  -3 
القصاصين في سوق المدينة يستمع إليه كعادة كل الصبيان فرآه عم جدته فغضب عليه ونهره 

  .)1(فامتثل األمر ولم يعد إلى ذلك» إنما يجلس هنا من ال خير فيه«: وقال له

كال ، عن النساء كتميزالرجال:الدينية )2(ومما يدلنا على محافظتهم على التقاليد-4
حين صبغ يديه وقدميه بالحناء أنكرته عليه أم هاني : بتقاليده الموروثة من الدين

العبدوسية و أنبته كثيرا ألنه ارتضى لنفسه شيئا خاصا بالنساء فامتثل ولم يصنع بعد 
  .)3(ذلك أبدا

حادأصحابهاعن الطرق الصوفية التي  منوكثير،البدعراانتشومما يدلنا على  -5           
فيه بشدة سلوك هؤالءالمتصوفة الذي انتقد،)الصادقعدة المريد(زروق كتابهتأليف :الجادة

  .المبتدعين

 .الحياة الفكرية: البند الثاني           

 ،رغم االضطرابات والفتن التي كان المغرب مسرحا لها أواخر الدولة المرينية
  .وخالل الدولة الوطاسية

والثقافة  ،يزداد نشاطها في مجاالت الفكر ،العلمية بقيت مشعةإال أن الحركة 
حتى ،عارفمو تقدمت الفنون وال ؛والتصوف،الفقه: وبخاصة ،فازدهرت العلوم اإلسالمية بها

  .)4(لم يعرفها المغرب من قبل،أصبحت هناك نهضة علمية جبارة

 ،العلمية المنشآت: يعود إلى أمور كثيرة من أهمها؛وسبب هذه الحركة العلمية
الذين اشتهرت بهم بالد (لروح للجسد يرتوي منها العلماء والفقهاءوالمكتبات التي هي بمثابة ا

  .ن ذلك بشيء من التفصيلاإليك بيو).المغرب عموما و فاس خصوصا

علم ودين لتي وصفها الشيخ زروق بكونها دارا،فاس فمثال: المنشآت العلمية -1
حيث ذكر المؤرخون أنها تزيد ،التي يتربى فيها الطلبةتزخر بالمنشآت العلمية ،)5(قديما وحديثا

                                                                                                                بل فيها حتى المدارس الداخلية التي يقيم فيها الطالب، ،عن مائتي مدرسة أولية

  .)32ص (المرجع السابق )1

دار (،تأليف مجمع الغة العربية،المعجم الوسيط:(انظر،مفردها تقليد،ف السلفات المتوارثة التي يقلد فيها الخلالعاد:التقاليد )2

 ).754ص2ج(،)دط،مصر-الدعوة

  .)32ص (:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:أحمد زروق والزروقية )3

 .)131ص(،)م1970,1ط،المغرب- دار الثقافة(،محمد بن شقرون:مظاهر الثقافة المغربية )4

  .)5ص 1مج(،)م1982/هـ1402 ،ط د،دار الفكر(،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )5
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يقيم ، ففي فاس إحدى عشر مدرسة داخلية، عالوة على مائتي مدرسة أولية«:قال ليون األفريقي
هذه المدارس فيها الجامع وعلى غرار)1(»مختلف اآلفاقفيها الطالب الذين يفيدون عليها من 

« :حيث يصفه ليون األفريقي فيقول،جامع القرويينوهو،األعظم المعروف في الداخل والخارج
سلسلة ،توجد بداخله وعلى طول جدرانه األربعة، وبالمدينة مسجد أعظم يسمى جامع القرويين

األساتذة؛ لتثقيف الشعب والطلبة في و، فقهاءيتصدرها ال، من الكراسي العلمية لمختلف الفنون
ريج أجيال متشبعة البالغ في تخاألثر وال يخفى أن إنشاء العديد من المدارس له)2( »شؤون الدين
   .والزوايا والرباطات من رسالتها التقليديةفضال عماتؤديه المساجد،وشتى المعارف،بأنواع العلوم

التي أغلبها كان ملحقا ،بالمكتبات العامرةكانت فاس تزخر  :المكتبات العلمية-2
فيهما كتب في  ،وقفيتين ،ومع هذا اشتهرت بمكتبتين عظيمتين ،المدارس والزواياو ،بالمساجد

طريقة و،يصف خزائن الكتبوهو)علي بن ميمون()3(ال تحصى كثرة قال أبو الحسن،شتى الفنون
اج إليه يطالع فيها طلبة العلم وفيها ما يحتوتأتي خزانة الكتب التي «:المطالعة واالستفادة منها

كل خزانة ...شتهي وذلك ألن فاس المذكورة فيهاخزانتان مشهورتانيالمشايخ  كل واحد على ما
تكاد تحصى إال بمشقة في للمطالعة كل يوم والكتب كثيرة الفيها كتب موقوفة على طلبة العلم 

  .)4(»كل فن من فنون العلم

قال  ،كانت فاس آنذاك بها علما كبار مشهورون بالعلم والدين: العلماء والفقهاء-3
ومثل علمائها في حفظ ظاهرة الشرع  )فاس (ما رأيت مثلها «: في وصفهم )علي(أبو الحسن 

و حفظ سائر العلوم  ،وغزير الحفظ لنصوص مذهبهم اإلمام مالك ،بالقول والفعل ،العزيز
 والحساب،والفرائض،النحو:وص كل علم مثلوحفظ نصوالتفسير،،والحديث،من الفقه:الظاهرة

وكان العلماء والفقهاء قائمين )5(».وسائر العلوم العقلية ،البيانو،المنطقو،والتوحيد،وعلم التوقيت
والبد لألستاذ « :قال ليون األفريقي ،وتكوين الطلبة واالستعداد للتعليم،بواجبهم من تثقيف الشعب

  .)6(»مستوعبا للمادة التي وكلت إليهالمشرف على هذه الدروس أن يكون 

 

 

 

 

 .)187ص (،)م 1983 ،2ط-لبنان-بيروت ،دارالغرب اإلسالمي ،محمد حجي ةترجم(،ليون اإلفريقي:وصف إفريقيا )1

 ).187ص (السابق رجعالمنفس  )2

 ،محمد مخلوف:شجرة النور الزكیة(:انظر.ھـ1115توفي سنة،اإلمام العالم،السفاقسي أبو الحسن علي بن أبي بكر بن میمون )3

 ).320 ص(،)ھـ1349،دط،مصر-القاھرة،المطبعة السلفیة ومكتبتھا(     

  .)412ص  2 مج(،م1973، 1ط ،لبنان-دار الكتاب اللبناني،عبد الھادي التازي:جامع القرویین )4

  ).412ص ( السابق رجعالم نفس )5

 .)187ص (:سابقالمرجع نفس ال،لليون اإلفريقي وصف أفریقیا )6
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  .)1(شخصية الشيخ أحمد زروق :الثانيالمبحث 

     .حياته تالمذته و ،ومولده ووفاته وشيوخهاسمه  :المطلب األول

  .وهذا المطلب اشتمل على عدة بنود 

 :اسمه :البند األول     

 المعروف بزروق،أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسيهو 
  :وتحقيقا لهذا النسب هناك مسائل

  .التحقيق في اسمه أحمد: األولى المسألة

 .الصحيح أنه أحمد وذلك ألمورو ،بدل أحمد )2(أن اسمه إسماعيل قيل

 .كل من ترجم له ذكر أن اسمه أحمد أن -1
لنفس اكما في مطلع أرجوزته في عيوب  ،ه ذكر هو عن نفسه أن اسمه أحمدأن -2

 .)3(»الحضاري ارأوخضأحمد بن أحمد ال ***فار غلاراجي رحمة يقول « :حيث يقول
 .والشيخ أعرف بتلميذه ،ترجم له وذكر أن اسمه أحمد ،سخاوي وهو شيخهأن ال -3

  .األصل أن اسمه محمد: المسألة الثانية

 ،حين ولد زروق أسماه أبوه محمدا« :قال علي خشيم ،اسم والدهفهو أحمد أما و 
باب ألس ؛باسمه كما يقولاحتفظ هو و ،حين توفي األب ،باسم أبيه أحمد لكن ما لبث أن عرف

سم  محمد ث بالنسبة لإلكما حد ،ألنه لم يحرف على ألسنة العامةسم أوال، وألنه ألف اإل :ثالث
ال ق، )4(»لم يدع نبي آخر به ثالثاو ،سم اللذي بشر به عيسى بن مريمألنه كان اإلثانيا، و

  .)5(»باسم أبيه أحمدسموه ؛فلما توفي،قد سماه محمدا ،وكان والده«: صاحب جذوة االقتباس

 : مرجع سابق،محمد بن عسكر:رناشدوحة ال ،مرجع سابق،علي فهمي خشيم:قيةأحمد زروق و الزو: أنظر ترجمته )1

  ية لطبقات الشاذو ،)107ص(،)م2004، 2ط،لبنان -بيروت،دار المداد اإلسالمي(،أحمد الزاويالطاهر:أعالم ليبياو،)48ص(    

   :مرجع سابق،محمد بن محمد مخلوف:النور الزكيةشجرة و،)117ص(:مرجع سابق،الفاسيلحسن ابن محمد ا:الكبرى    

  جذوة و، )130ص(،)هـ1398، 1ط،منشورات كلية الدعوة اإلسالمية(،يتأحمد بابا التنبك:ل االبتهاجينو،)267ص(    

 ،)130ص(،مرجع سابق،ابن القاضي:قتباساإل    

 . )363ص (،)م1979/هـ1399، 1ط لبنان- بيروت ،دار الكتب العلمية(،عبد الحي بن عماد الحنبلي:شذرات الذهب )2

  .)27ص (:السابق رجعالم نفس،علي فهمي خشيم:يةقالزروأحمد زروق و )3

  .)29- 28ص(:السابق رجعالم نفس )4

  .)130ص(:سابقالمرجع نفس ال،ابن القاضي:جذوة االقتباس )5
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  .البرنسي: المسألة الثالثة
و ذكر  ،)1(خشيم فهمي كما حققه علي" البرنسي"والبرنوسي والبرلسي، والصحيح  

 )وب النفسيأرجوزة في ع(أنه قال في قصيدته 
  المشتهر زروق بين الناس ***البرنسي األصل ثم الفاسي 

 ،رانس، قبيلة من البربرالبرنسي نسبة إلى الب«قتباسوهي كما قال صاحب جذوة اإل
   )2(»وبمجاورتهم قبائل ال تحصى من البربر ،تازابين فاس و

  .زروق: المسألة الرابعة

عن  ههو إنما ورثو ،ولم يكن لقب زروق أساسا للعائلة «:خشيم فهميقال علي  
وقال كذالك صاحب جذوة  )3( » زرقة معروفة في العرق البربري ،الذي كان أزرق العينين،جده
 )4( »ألن جده كان أزرق العينين ؛زروق إنما كان يقال لهو « :قتباساإل

  .الفاسي: المسألة الخامسة

 )5(ويأحمد الزاقد أغرب األستاذ الطاهررب الحالي، ونسبة إلى مدينة فاس بالمغ 
  .كما ذكر غير واحد ممن ترجم له ،الصحيح أنه ولد بفاسو »الطرابلسي المولد«: حيث قال

  .أحمد زروق مولد :الثانيالبند 

سنة ست وأربعين  ،العشرين من محرممن يوم الخميس الثامن وعند طلوع الشمس 
 .ولد الشيخ أحمد زروق ،)هـ846(ائةثمان مو

الثاني و،محرم من )7(عشروالثامن  ،)6(محرمي عشرالثان:لياختلف في يوم والدته فق
   )8(العشرين من محرمو

  

  .)27ص(:مرجع سابق ،علي فهمي خشيم:أحمد زروق والزروقية )1

 .                        )130ص (:مرجع سابق،ابن القاضي:االقتباسجذوة  )2

 .                     )28ص (:سابقالمرجع نفس ال،علي فهمي خشيم:أحمد زروق والزروفية )3

 .                         )130ص (:سابقالمرجع نفس ال،ابن القاضي:جذوة االقتباس )4

  ،أعالم ليبيا،جهاد األبطال:من آثاره ،)م1986/هـ1406(وتوفي سنة،)م1890/هـ1308(ولد سنة،الطاهرأحمد الزاوي )5

 ).44-7ص(:مرجع سابق،محمد مسعود جبران.بقلم د:لطاهرأحمد الزاوي ضمن كتاب أعالم ليبيا :هانظر ترجم    

 . )117ص (:مرجع سابق،لحسن بن محمد الفاسيا:الطبقات الشاذلية الكبرى )6

 . )107ص (:سابقالمرجع نفس ال،أحمد الزاويالطاهر :أعالم ليبيا )7

 .)27ص (:سابقالمرجع نفس ال،علي فهمي خشيم:أحمد زروق و الزروقية )8
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 )1(نقله التنبكتيكما،الموجود في كناشتهوهذا هو،الثامن والعشرينوالذي أثبتناه هو
الثامن عشر هو ن الذي نقله الزاوي من الكناشة إن كاو، )2(قتباسجذوة اإلحب اكذلك ذكره صو

  .                                 والعلم عند اهللا  )3(يسخاوكذلك ذكره الو ،رممن مح

   .أحمد زروق ةوفا :البند الثالث

   ،)م1493/ـه899(سنةصفرزروق في اليوم الثامن عشرمن شهرتوفي الشيخ أحمد  
جم ، فكل من تر)4(عاماخمسون كان عمره أربعة ون التاسع الهجري، وهي آخر سنة من القرو

  .له ذكر أنه توفي في هذه السنة

  أحمد زروق شيوخ :البند الرابع

  ).هـ872ت ( )5(عبد اهللا بن محمد بن قاسم القوري -
  .)6(يلأحمد بن محمد الفشتا -
  ).هـ849ت ( )7(أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن موسى العبدوسي -
  ).هـ856ت ( )7(أبو العباس أحمد بن العجل الوزروالي -
  ).هـ870ت ( )7(أبو العباس أحمد بن سعيد المكناسي ثم الفاسي -
  )هـ860ت( )7(فاسينأبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الرحمن األ -
  ). هـ856ت( )7(أبو عبد اهللا محمد المعروف بابن أمالل -
  ).هـ866ت( )7(أبو علي الحسن بن منديل المغيلي -
  .)هـ870ت(صاحب الظهر )7(أبو زكريا يحيى -
هـ 860ت( )7(جلماسيسأبو العباس أحمد بن علي بن صالح المعروف بالفاللي ال -

  ).هـ861أو 
  
  
  

 

  )130ص (:مرجع سابق،بتهاجنيل اإل:أحمد بابا التنبكتي )1

 .)130ص (:مرجع سابق،ابن القاضي:جذوة االقتباس )2

 .)222ص 1مج(،)دط،لبنان–بيروت  ،الحياة دارمكتبة(،اإلمام شمس الدين السخاوي:الضوء الالمع )3

 .)65ص (:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:يةقأحمد زروق و الزرو )4

 .)130ص (:سابقالمرجع نفس ال،أحمد بابا التنبكتي:بتهاجيل اإلن )5

 .)129ص (:سابقالمرجع ال نفس،ابن القاضي:جذوة االقتباس )6

 .)34- 33ص(:سابقالمرجع نفس ال،علي فهمي خشيم:يةقالزروأحمد زروق و )7
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  ).هـ870ت ( )1(أبو عبد اهللا أحمد بن عبد اهللا الزيتوني -
  ).هـ887ت( )2(عبد اهللا التجيبي األستاذ الصغير -
 ).هـ866ت( )2(أبو سالم ابراهيم التازي-
  ).هـ887ت( )2(محمد بن الحسن السراج الصغير -
  ).هـ890ت( )2(محمد بن القاسم الرصاع -
  ).هـ866ت ( )2(المشذاليأبو عبد اهللا محمد  -
  .)2(عبد الرحمن المجذولي -
  .)2(عبد اهللا الفخار -
  .)2(عبد اهللا المجاصي -
  .)2(علي السطي -
  .)2(عيسى المواسي -
  ).هـ875ت ( )2(أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي -
  ).هـ899ت ( )2(أبو عبد اهللا محمد بن عبد الجليل التنسي -
  ).هـ895ت ( )2(الحسني السنوسيأبو عبد اهللا محمد بن يوسف  -
  ).هـ902ت () 2(محمد السخاوي -
  ).هـ889ت ( )2(نور الدين السنهوري -
  ).هـ860ت ( )3(أم هانئ العبدوسي -
  ).هـ884ت ( )3(أحمد بن عبد اهللا الزواوي الجزائري -
  .)4(أحمد الشواطبي أو الشوابطي -
  ).هـ896ت ( )4(شمس الدين الجوجري -
  .)4(القبانيعبد الرحمن  -
  .)4(شقيممحي الدين الد -
  .)4(محمد القرشي -
  ).هـ852ت ( )4(أحمد بن حجر -
  .)4(عبد اهللا بن محمد الموقت -
  . )4(أحمد الشاوي -
  .)4("بي المجدأابن "أبو المجد أو  -
 .)4(يخأبو اسحاق التنو -
  ).هـ899ت ( )5(أبو العباس أحمد بن زكريا التلمساني -
 .)48ص (:مرجع سابق،محمد بن عسكر:ردوحة الناش )1

 .)130ص (:مرجع سابق،أحمد بابا التنبكتي:بتهاجنيل اإل )2

 .)34- 33ص (:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:يةقأحمد زروق و الزرو )3

 .)44 – 43ص(:السابق رجعالمنفس  )4

 .)263ص (:مرجع سابق،محمد بن مخلوف:شجرة النور الزكية )5
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  .)1(شهاب الدين األبشيهي -
  ).هـ860ت ( )1(أحمد بن سعيد الحباك -
  ).هـ900ت ( )1(أحمد بن محمد بن زكري -
  .)1(أحمد بن عبد الرحمن البزليتي -
  ).هـ923ت( )2(ابراهيم الدميري -
  )هـ895ت ( )2(أحمد بن عقبة الحضرمي -
  ).هـ874ت ( )3(محمد الغماري التلمساني -
  ).هـ881ت ( )3(عبد العزيز الورياغلي -
  ).هـ 878ت ( )3(التونسي حمدأ -
  ).هـ 891ت( )3(محمد بن علي السطي القلصادي -
  .)4(حمد الغوريأ -

 ة أحمد زروق تالمذ :البند الخامس  
  .)5(أبو عباس القسطالني -
  ).هـ 953ت( )6(شمس الدين اللقاني -
  .)6(محمد بن عبد الرحمان الحطاب الرعيني -
  .)7(بو الحسن البكري المصريأ -
  ).هـ 958ت ( )7(ناصر الدين اللقاني  -
  ).هـ 963ت ( )7(أبو عبد اهللا محمد الخروبي -
  .)8(أبو عبد اهللا المفراوي -
  .)8(أبو البركات ابن محمد بن عبد الرحمان الحطاب الرعيني -
  .)8(بن يوسف الراشدي حمدأبو العباس أ -
  .)8(أبو علي منصور بن أحمد البجائي -
  .)8( )هـ959ت (اسيعبد الرحمان الف -
  .)8( )هـ961ت (عبد الوهاب الزقاق -
  .)8(طاهر بن زيات الزواوي المعروف بزروق الصغير -
 .)129ص (:مرجع سابق،ابن القاضي:جذوة االقتباس )1

 .)130ص (:مرجع سابق،أحمد بابا التنبكتي:نيل االبتهاج )2

 .)34- 33ص(:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:أحمد زروق والزروقية )3

 .)223ص 1مج(:مرجع سابق،لسخاويا:الضوء الالمع )4

 .)180ص (:مرجع سابق،طاهر أحمد الزاوي:أعالم ليبيا )5

 .)133ص (:مرجع السابقنفس ال،أحمد بابا التنبكتي:يل االبتهاجن )6

 .)267ص (:مرجع سابق،لمحمد بن مخلوف شجرة النور الزكية )7
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  .)1(طاهر بن زيان القسنطيني -
 .)1(الولي الشعراني -

  .حياته وتنقالته :البند السادس

  .ة أحمد زروقحيا: المسألة األولى

مع ذكر ،ننا نعتمد على ذلك في ذكر حياتهإف ،رجم لنفسه في كناشتهتبما أن الشيخ 
 .رجمين لهتالم مؤلفات من ،األخرى بعض الوقفات

وكانت  ،مهعهد بي أل ،ةولما حضرت والدي الوفا «: )2(في كناشته )رحمه اهللا(قال 
يا ولدي ما هذا  فقلت له :ندلس، قالت جدتيوصى بثلث ماله لمؤذني جامع األأو ،مبذرة جدا

 ،أمكوصيت به أوهو علقه وما قنعت حتى  ،وصيت بثلث فنقصته لهذا الولدأالذي صنعت، 
بنيت به  ...حوج فيه منه أنا أوصيت به قدمته لموضع أما  :فقال ،نها تعطيه للطرارحأوتعلم 
: لي و قالإر ظثم ن وولدي هذا توكلت به على اهللا، ،ميوصيت به ألأوالباقي  ،في الجنةقصرا 

 ما اهللافو م بعده،أدري في وقته أ، ال )رحمة اهللا عليه(ثم مات  بشر يا ولدي استودعتك اهللا،أ
، بيأأجرة من مال مرضعة ب اخذوأ منهأولقد حدثتني جدتي  ...معتبر يءنتفعت بماله في ش

خذ ذلك وال أنفق عليها مدة رضاعتي، فكانت تير دان ال تخرج له من أفحلف لها زوج خالتي 
مرتني بها أوعلمتني الصالة و«: تم رعاية فقالأم البنين أرعته جدته و .»يءيعود علي منه ش

فكانت تعلمني  دخلتني الكتاب في هذا السن،أو ،ذ ذاكإصلي أنا ابن خمس سنين، كنت أو
لي  ئيام تهينها كانت في بعض األأوذلك  ،بطريق عجيب ؛يمان والديانةوالتوكل واإل ،التوحيد
ئن موالنا جل ما عندي شيئ ولكن الرزق في خزا: ت من الكتاب للفطور تقولئذا جإف ،طعاما
ر لعل اهللا ظنأ :ثم تقول ،ساعة نيداعي ،لى السماءإمد يدي أفتمد يديها و ،جلس نطلب اهللاإ ،وعز

يعظم  ،ذا عثرت على ذلكإنا وهي فأفنقوم نفتش  ،ن الرزق خفيإف ركان البيت شيئ،أجعل في 
فنمد  ،ن يزدنا موالناأجل أل ؛كلأن نأتعال نشكر اهللا قبل  :فرحي به وباهللا الذي فتح به فتقول

  ثم نتناوله ونفعل ذلك مرة بعد مرة حتى عقلت ،أخذ في الحمد والشكر له ساعةيدينا ونأ

  

  

  

 .)267ص (:السابق المرجع )1

 :مرجع سابق،فهمي خشيمعلي :زروق والزروقيةأحمد كتاب : ىكناشته عل مناعتمدت في نقل كالم الشيخ  )2

     ).31 -  30 -  29ص(    
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يمان، ات اإليرغهل التوكل وغير ذلك من مأو ،وكانت تحدثني بحكايات الصالحين
وغرائب  ،وغزواته ،عليه وسلم ال بمعجزاته صلى اهللاإوما كانت تحدثني في موضع الخرافات 

فتقول لها  ،بال وضوءصلي أف ،مرني بالصالةأوكانت ت ،إلى اهللا تعالىوالمنقطعين  ،الكرامات
كانت  ،حتالمولما ناهزت اإل .ال وضوء حتى يصلي بالوضوءبفدعيه يصلي  :خالتي في ذلك

فتقول  ،على الوسادةدرهم مطروح ذا بإمد عيني وأ ،ذا قمت في الصبحإتهيئ لي كل يوم درهما 
ويقيه  ،ويمنعه من الفساد ،عينه على الصالةيهذا الدرهم  :وتقول ،خذه صلي الصبح وتعال: لى

أغسل ثيابي إال بعد مدة  الو ،ال أحلق رأسي ،نت تتركني كثيراكاو .للناس في الشهوات فالتشو
يه خياطا ال ترد :لها لصغير إذا تنظف تبعته العيون فانفسد، وسمعت خالها يقولا: وتقول.طويلة

تحذرني من و ،ضد الكتبكانت تدربني على نو .فسادهي داعية الو ؛ألنها تستدعي النظافة
: كمن يبدل القمح بالشعير، وكانت تقول ،الشعريشتغل بمن يترك العلم و: و تقول لي .لشعرا

في  اصى قو يذكر زروق أنه جلس مرة إل. )1(الصناعة للمعاشالبد من تعلم القراءة للدين و
إنما : وغضب منه، فنهره قائال ،به عم جدته، مر يستمع إليه كعادة كل الصبيان ،ينةسوق المد

يديه  ،العبدوسية حين رأت أم هانيو...لم يعد زروق لفعلته تلك أبداو .يجلس هنا من ال خير فيه
صبغ هو لم يوتضى لنفسه شيئا خاصا بالنساء، ألنه ار ؛أنبته كثيرا ،قدميه مسبوغتين بالحناءو

ق األضياف إلى ، أن الصبي تعود على أن يسب، أحمد العجللما الحظ زوج جدتهو .بعد ذلك أبدا
  .)2(» أطاع الصبي األمرهذا و ،الطعام، منعه من أن يفعل

قال عن نفسه حيث ،لرشيدةعلى هذه الحالة من التربية ا،دتهو بقي زروق في بيت ج
تعلمت صناعة وحفظت القرآن و،أم البنين حتى بلغت العشرقيهة قيت بعين اهللا بين جدتي الفبف«

 ؛هو لم يرسل لتعلم الحياكةو،إثر مشورة أحد األقارب)تعلم صناعة الخرز(وكان ذلك)3(» الخرز
كان و،لم يحضى بهما في طفولته،األناقةو،ت تتطلب قدرا وافرا من النظافةكان،ألن هذه الحرفة

  .)4(الفراغ من درسه في الكتابو ،بعد العصر :األسبوعالث مرات في ث ،يذهب لتعلم الخرازة

ن إف )5(»أنه لما تم عمره أربع سنوات حفظته القرآن « :ذكر صاحب طبقات الشاذلية
حفظ القرآن في العاشرة أنه تم ،فهذا يتفق مع روايات الكناشة ،ابتدأت تحفيظه القرآن ،كان معناه
 واألول،فهذا ال يتفق مع ما في الكناشة،سنوات عمره أربعوإن كان أنه حفظ القرآن و،من عمره

  .)اهللا أعلمو(ظهر أ

 . )31ص  (:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:أحمد زروق والزروقية )1

 .)32ص (:السابق المرجعنفس  )2

 .)130ص (:مرجع سابق،أحمد بابا التنبكتي:نيل االبتهاج بتطوير الدباج )3

 .)32ص (:سابقالمرجع نفس ال،علي فهمي خشيم:أحمد زروق والزروقية )4

   ).117ص (:مرجع سابق،لحسن بن محمد الفاسيا:طبقات الشاذلية الكبرى )5
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ثم نقلني  «:قال )1(»توفيت جدته أم البنين ،فلما بلغ الشيخ أحمد العاشرة من عمره«
فذكر أنه قرأ مجموعة من الكتب في مختلف  )2(»إلى القراءةاهللا بعد بلوغي السادس عشر 

 .على كثير من أهل العلم ،و العلوم المستويات
  .أحمدزروق رحالت: المسألة الثانية

 كانت في عاموتسمى سياحة و،إلى تلمسانكانت من فاس :الرحلة األولى -1
معارضته :وه؛يه عن سبب هذه الرحلة ولعل السبباختلف كالم زروق مع مترجمو،)هـ870(

يخ أحمد في خلع السلطان يشارك الشلم و،ليكادها أستاذه أبو فارس الورية للثورة التي قايالسياس
ال آمن «حيث روى عنه في تبريرهذاالرفض،حيث أنه عارض الثائرين،)المريني(عبد الحق

 . )3(»على صالتي رالغندو

كما في كناشته ،عن هذه الرحلةهو يتحدث و ،قتطفات من كالم الشيخليك بعض المإو
نت أجد كو،)4(الشيخ سيدي أبي مدينجت لزيارة ثم ضاقت علي األرض بما رحبت، فخر « :قال

فوصلت يوم تاسع ،إلى تلمسانت مضيف ...ومحله خطاب الحال،في زيارته الرحمة نفسها
ال في إفلم أقدر على ذلك ،با مدينأفقلت اليوم أزور الشيخ ،ثالثين من تاريخ الخروج من فاسو

 ،أنه رآها في سياحته،روقذكريهذه الرؤيا و»ربعين يوما المذكورة  في الرؤيااأل تبقي ،الغد
عاد وبعدها)5(»نك مسجون أربعين يوماإ «:قال لهو ،ظهر له في المنام أن الزيتوني ورأى فيها

 .)6(بقي في فاس ثالث سنين مشتغال بالدرسو ،يتصالح مع الزيتونو ،زروق الى فاس

وكانت في  ،ألداء فريضة الحج ؛وهي رحلته إلى البقاع المقدسة: الرحلة الثانية -2
عليه هذا بأن فأشار،)الغماري()7(عيسييث بدأها باستشارة شيخه أحمد بن ح)هـ 873(عام 
وبعد أداءه مناسك الحج  ،فمر بالقاهرة ثم مكة ،فارتحل قاصدا بيت اهللا الحرام ،وأذن له ،يفعل

 درس على شيوخها  ،فمكث بها عام)هـ876(ثم عاد الى القاهرة في سنة ،جاور بالمدينة مدة
  
  .)32ص (:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:يةقالزروأحمد زروق و )1

 .)130ص (:مرجع سابق،أحمد بابا التنبكتي:نيل االبتهاج )2

 ).39ص (:سابقالمرجع نفس ال،علي فهمي خشيم:أحمد زروق و الزروقية )3

 نفس،أحمد بابا التنبكتي:األبتهاجنيل (:انظرترجمته،هـ594توفي سنة،أبو مدين،شعيب بن الحسن األندلسي البجائي )4

     .)199- 193ص(:السابقمرجع ال    

 .)38ص (:سابقالمرجع نفس ال،علي فهمي خشيم:أحمد زروق و الزروقية )5

 .)42ص (:السابق رجعالم نفس )6

 .هـ682توفي بتونس سنة"،دروسه منقحة المراد عذبة المورد"كانت،الفقيه القاضي،الغماري أبالعباس أحمدبن عيسى )7

 .)201ص(:مرجع سابق،مخلوف محمد محمد بن:شجرة النور الزكية(:انظرترجمته    
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: )1(مام السخاويوالتصوف وغيرها، قال اإل ،والحديث ،واألصول ،كالعربية :مختلف العلوم
شتغال عند مديما لإل،وأقام بالقاهرة نحو سنة ،فحج وجاور بالمدينة ،ارتحل إلى الديار المصرية«

وبحث علي في  ،وقرأ علي بلوغ المرام ،وغيره في العربية و األصول وغيرهما ،الجوجري
  .)2(»وأفادني جماعة من أهل بالده ،والزمني في أشياء ،االصطالح

لطلب العلم ؛وله رحلة إلى تونس«:قال الزاوي:لى تونسإرحلته  :الرحلة الثالثة-3            
 .)3(»وأخذ عن كبار علمائها

كان قيامه و،دخول الشيخ إليهاالمنطقة تكررهذه و:دخوله بجاية:الرحلة الرابعة -3
 ،ن قلنا كانت محطات عبورهإال نكون مقصرين قدو،ى ثالث فترات منفصلة غير محددةبها عل

 ،ثم عند عودته من الحج،لى الحجإهو في طريقه وفعلى هذا يكون قد دخلها في المرة األولى 
حيث نجد في بعض ،)هـ 884عام ( للمرة الثانية ثم عند خروجه من فاس ،راجعا الى فاس

كان له أتباع من ،كذلك نجد أن زروقو ،زروق ذكر بجايةو)4(بين الحضرمي ،الرسائل المتداولة
بعد استقراره بها  ،ةلى مسراتإحيث لحقا به ،غيرهو علي منصور بن أحمد البجائيأبوك:بجاية

 .)5(ليرعى بعض شؤون أسرته ؛مسراتةوكذلك كان دخوله إلى بجاية بعد استقراره في 
 
 :مام السخاويقال اإل ):هـ 884سنة (لى القاهرة إعودته  :الرحلة الخامسة -4

 حيا عالقتهأحيث  )6()ليهاإوتكرر دخوله ،أيضا بعيد الثمانينوساح وورد القاهرة  دوقد تجر(
عالقته مع وحسن ،)7(خرى من الشيخ الديميأجازة إو ،وحصل منه على اجازة له ،بالسخاوي

وكذلك  ،كما رجح ذلك علي فهمي ؛خرى قبل التسعينأولعله حج حجة ، )8(شيخه الحضرمي
 .)9()ه حج مراراأنة االقتباس وذكر صاحب جذ

  
 :هـ من تصانيفه902وتوفي سنة هـ831محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكرالسخاوي أبو عبد اهللا الشافعي ولد )1

 ).17- 15ص8 مج:مرجع سابق،ابن عماد الحنبلي:شذرات الذهب(:ترجمتهانظر،وغيرها،ألهل القرن التاسع الضوء الالمع

 .)42ص (:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:الزروقيةوأحمد زروق و،)222ص (:مرجع سابق،لسخاويا:معالضوء الال )2

 .)107ص(:مرجع سابق،أحمد الزاويالطاهر:أعالم ليبيا )3

 لحسن بن محمدا:طبقات الشاذلية الكبرى(هـ857عقبة الحضرمي اليمني الشاذلي الوفائي توفي سنة أبوالعباس أحمدبن )4

 .)160ص:مرجع سابق،الفاسي    

  .)55 – 52 - 51ص (:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:أحمد زروق والزروقية )5

 .)222ص (:مرجع سابق،مام السخاوياإل:معالضوء الال )6

  .)8ص(،)هـ1430 ،1ط،لبنان-بيروت،دارابن حزم(نكنو عبداهللا:المغرب في العلم واألدب والسياسة رجالمشاهير ذكريات )7

  .)56ص(:سابقالمرجع نفس ال،علي فهمي خشيم:الزروقيةاحمد زروق و )8

  .)131ص(:مرجع سابق،ابن القاضي:جذوة االقتباس )9
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حيث استقر بها وال نعلم سبب  ،لى طرابلس ومصراتةإذهابه  :الرحلة السادسة  -5
أما ما ذكرت من استطانتنا هذه «: حيث نجد أن زروق سئل عن اختياره مصراتة فقال ،ذلك

بل اتفاقي  ،وال معقود لشيئ نعلمه ،البلدة فأمر خارج عن قياس النظر، غير مصحوب بالجزم
 .فلزم موجوده إلى ما يقتضيه الحق ،ظهر وجوده

  )1(»بليلى ولكن للضرورة أحكام    ***يلة    وما أنا بالباغي سليمى بد

 :ولم يخرج منها إال مرتين ،حيث تزوج منها ،زروق ما بقي من حياته في مصراتة ىفقض 
  .وكانت الثانية رحلته الى الحج،)هـ892(وأ)891(كانت األولى الى الجزائرفي سنة

 مامهـ وحيث قال اإل894لى الحج وكان ذلك سنة إذهابه  :الرحلة السابعة - 6          
وهذه الحجة االخيرة  )2()تسعين وصار له اتباع ومحبونأربع وولقيني بمكة في سنة ( :السخاوي

لقى دروسا في كل من أتباع وأنه صار له أتدلنا على المكانة العلمية التي حازها الشيخ حيث 
  .مكة والقاهرة
وأشعاره وكتبه  هوذكر مناظرات أحمد زروق آراء العلماء في :المطلب الثاني          

 :ومركزه العلمي
  
  .ذكر آراء العلماء فيه :البند األول         

  .واشتهرت سمعته ،وطلبة العلم وذاع صيته ،عرفه العلماء )رحمه اهللا(الشيخ زروق 

الشيخ الكامل الولي العارف باهللا الواصل «: قال فيه الشيخ محمد بن محمد مخلوف
  .)3(»الفاضل العالم شيخ الطريقة وإمام الحقيقةالصالح الزاهد 

 ،وهو آخر أئمة الصوفية المحققين ،وبالجملة فقدره فوق ما يذكر «: و قال فيه أيضا
  .)4(»الجامعين لعلمي الحقيقة والشريعة

  )5(»االستاذ العالمة الفقيه الصوفي«: و قال فيه الطاهر بن أحمد الزاوي

  

 
 .)61ص (:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:حمد زروق والزروقيةأ )1
  .)223ص (:مرجع سابق،السخاوياإلمام :الضوء الالمع )2
 .)267ص(:مرجع سابق،محمد بن مخلوف:شجرة النور الزكية )3
  .)268ص (:السابق المرجعنفس  )4
 .)107ص(:مرجع سابق،لطاهر أحمد الزاويا:اأعالم ليبي )5
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  .)1(»عالما عامال زاهدا ورعا)رحمه اهللا(كان«: بن محمد بن قاسم الحسنوقال عنه 

ولي العارف باهللا صوف التالمو الشيخ العالم المحقق«: )2(قال عنه محمد بن عسكرو 
  .)3(»أحكامهوب

آية من إمام هدى وحجة من حجة اهللا تعالى ووعلى الجملة فهو  «: و قال أيضا
  .)4(»تهاآي

  .)6(»مام الولي الصالحالفقيه اإل «: )5(قتباسو قال صاحب جذوة اإل

يه المحدث الصوفي الولي الصالح العالم الفقاإلمام  «: )7(و قال فيه أحمد بابا التنبكتي
   .)8(»الزاهدو

  .)9(»الجامعين لعلمي الحقيقة والشريعة،آخر أئمة الصوفية المحققينهو«:و قال أيضا

  .)10(»أنه رأس السبعة األبدال«: ونقل أيضا عن شيخه الزيتوني أنه قال فيه

  

  

  

 .)117ص (:مرجع سابق،الحسن بن محمد الفاسي:طبقات الشاذلية الكبرى )1

  ،صوفي مؤرخ،)أبو عبد اهللا(المعروف بابن عسكر،المغربي،محمد بن علي بن عمر بن الحسين بن مصباح الحسني )2

من كان بالمغرب من مشايخ القرن  دوحة الناشرلمحاسن:من آثاره،م1578/هـ986وتوفي سنة،م1529/هـ936ولد    

  ).31ص 11 مج(،)هـ1414 ،1ط،لبنان-بيروت،مؤسسة الرسالة (،عمربن رضا كحالة:معجم المؤلفين:(ترجمته انظر،العاشر

 .)48ص (:مرجع سابق،محمد بن عسكر:دوحة الناشر )3

 .)51ص (:السابق رجعالم نفس )4

 من ،هـ1025هـ وتوفي عام960ولدعام،المعروف بابن القاضي،أحمد بن محمد ابن أبي العافية المكناسي ثم الفاسي )5

إلمام محمد ا:ومحادثة األكياس فيمن أقبرمن العلماء والصلحاء بفاس سلوة األنفاس:(انظر ترجمته،جذوة اإلقتباس:آثاره    

 ).133ص(،)هـ1345، دط،المغرب- طبعة فاس(،ابن جعفرالكتاني

 .)128ص (:مرجع سابق،ابن القاضي:جذوة االقتباس )6

 نيل  :له مؤلفات عديدة منها،هـ1032سنة توفي،الفقيه المؤرخ،أبو العباس أحمد بابا بن أحمدبن عمربن أقيت التنبكتي )7

 )298ص:مرجع سابق،محمد بن مخلوف:ةشجرة النور الزكي(:ترجمته انظر،الوافية بشرح األلفية النكت،بتهاجاإل    

  .)130ص (:مرجع سابق،أحمد بابا التنبكتي:نيل االبتهاج )8

 . )134ص (:السابق رجعالم نفس )9

  .)134ص (:السابق رجعالم نفس )10
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  .مناظراته: البند الثاني

لما  :قال )األندلسي(قاضي الفقيه أبو عبد اهللا الكراسحدثني ال« :قال محمد بن عسكر
كنت قال و،لى لقائهإخرج الفقهاء ،قيةقافال من البالد المشر قدم الشيخ أحمد زروق على فاس

عن سبب أقواتهم ،صار يسأل الفقهاءو ،فلما سلمنا عليه وجلسنا في خبائه ،من خرج معهمن ضم
ال قوة فقال الشيخ ال حول و ،قبور الموتىسة على حبمعظم القوت من األوقاف الم :فقال بعضهم

سيدي الحمد هللا الذي يا: بأن قال )1(أجابه الفقيه ابن الحباك، فإال باهللا تعيشون من لحوم الميتة
من  "كذا"لم يجعلنا نقتنصوا مسوغة عند الضرورة، وهي من لحوم الميتة و" كذا"جعلنا نقتنصوا 

  .)2(»تركناه كذلكفخرجنا عنه و ،فصاح الشيخ وخر مغشيا عليه ،لحوم األحياء

  .ماتاليه من الكرإبعض ما ينسب : البند الثالث

في جملة أصحابه، لى منزله إه بأن الشيخ بن غازي طلب أن يجي «:ذكر بن عسكر 
انتظرنا بعد صالة العشاء  :قال لهو ،فأذن له في ذلك ،هم طعاما كثيراواستأذنه أن يصنع ل

العباس بوأإذ جاءه الشيخ القوم، ف الشيخ بن غازي بباب داره ينتظرفلما جاء الوقت وق،األخيرة
قال ، فن فسادهفقد جعلنا طعاما كثيرا وخفنا م ،أصحابك أينوحده، فقال ابن غازي يا سيدي و

فأمر بن غازي  ،هات ما عندك من طعام :ثم قال له ،ال يفسديصلح انشاء اهللا و :سيدي زروق
 ،فخرج الخدام ،أنتال أنا وإهؤالء الخدم حتى ال يبقى وسع عنا:العباسأبو فقالليه إتيانه فقرب إب
م فسمع قطعة لحمع كل حفنة صار يرفد الطعام بيديه جميعا ويجعل خلفه، وعن ذراعيه وشمرو

 ،ا بخلق كثير من ضعفاء وصبيان ونساءذإفنظر ف ،بي العباسأالشيخ ابن غازي ضجة وراء 
حتى قسم عليهم ذلك  ،سعوهم في براح وا ،يا سيدي أعطني :ويقول ،كل واحد منهم يمد بيدهو

فقال ال سيدي فغسل يديه وحمد اهللا  ،ل البن غازي هل بقي من طعامك شيء، فقاالطعام كله
حمد اهللا ا :ات األولياء فقال لهيا سيدي هذه كرامة من كرام :قال لهفتعجب بن غازي و ،تعالى

ما ذلك البراح ، هم باهللا يا سيدي من أوالئك الخلق وأسالك  ،فقال ابن غازي ،ياهاإالذي أراك 
  .)3(»و صحن مسجد جامع الزيتونةذلك البراح هو ،قد مستهم الحاجة ،اء مدينة تونسضعف

  

  

 ،هـ804ولدسنة ،كان آية في النبل واإلدراك،شهر بالحباك المكناسي ثم الفاسي فقيهها وخطيبها،أبو العباس أحمدبن سعيد )1

  ،محمد بن مخلوف:شجرة النور الزكية(:انظر،بن جماعة في البيوعنظم مسائل :من آثاره،هـ870في حدودسنة وتوفي    

    )264ص:سابق مرجع    

 .)50-49ص(:مرجع سابق،محمد بن عسكر:دوحة الناشر )2

  .)51- 50ص (:السابق رجعالم نفس  )3
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أن قبيلة  :فمن كرماته ،ارقةخمات اوله كر«: قال أبو علي الحسن بن محمد بن قاسم
رضي (موالناعليهم فمر ،نهبوهاالإبهم قافلة ال تمر،من قبائل عرب طرابلس كانوا قطاع طريق

لى موالنا إين دفنظر بعض المري ،حتى تركوهم مستوري العورة ،تالمذتهفنهبوه هو و)اهللا عنه
عنده ذهب  ،لى ذلك األستاذإأنظروا  :فقال لبعض العربان الذين نهبوا موالنا ،فوجده لم يتغير

انزع السروال فقال سبحان اهللا العورة يحرم علينا  :كقالإلى موالنا وفي سرواله ، فجاء البدوي 
لى إفتقدم البدوي ،انزعه وموالنا يعظه بقوله العورة يحرم علينا كشفها:فقال له مرة ثانية ،كشفها
لى إيتضرعون  افصارو ،فأخذتهم األرض جميعا ،لألرض ابلعيهم يا أرض :فقال موالنا ،موالنا
فأطلقتهم فخرجوا منها  ،م يا أرضأطلقيه :فقال موالنا لألرض ،لى اهللاإويقولون تبنا  ،موالنا

  .)1(»يةقصاروا خدام الزاوية الزروو ،ف منهم أحدلم يتخل ،صاروا مع موالناو ،وتابوا جميعا

  .شعرال أحمد زروقهل كان يقول  :البند الرابع

حيث كانت جدته أم  ،خاصة أنه لم يربى على الشعرو ؛لم ينقل لنا عن الشيخ أشعار
ال أن الشيخ كان إ )2("يشتغل بالشعر كمن يبدل القمح بالشعير من يترك العلم و: "البنين تقول له

ك مشاركات حيث فله في ذل ،ينظمون العلوم النافعة ،أبه كمن سبقه من أهل العلم الراسخيند
  :)3(مطلعها" عيوب النفس"له كذلك قصيدة فينظم فصول السلمي، و

  .لكنت أرجوا اهللا أن يغفر لهم   ***     ت معهمــفقال لوال أني كن

  :)4(و له كذلك أرجوزة في عيوب النفس مطلعها

  .ارخضأحمد بن أحمد ال    ***   يقول راجي رحمة الغفار

  .المشتهر زروق بين الناس    ***   اسيـالف  البرنسي األصل ثم

  :)5(له كذلك استغاثة منظومة مطلعهاو

  .جلب النعمورفع الكروب و   ***نقم   ــوال ءان شئت دفع البال

  

  
  .)119-118ص (:مرجع سابق،لحسن بن محمد الفاسيا:طبقات الشاذلية الكبرى )1

 ).31ص(:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:أحمد زروق والزروقية )2

  . )135ص(،)هـ1430 ،1ط،عمان-دار البيارق(،محمد الشريف:كليلية في أعيان علماء ليبيا من المالكيةلجواهر اإلا )3

 .)27ص (:سابقالمرجع نفس ال،علي فهمي خشيم:قيةزروق والزروأحمد  )4

  .)135ص (:مرجع السابقنفس ال،محمد الشريف:الجواهر االكليلية )5
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  )1(:يقول فيها،يسمى التائيةووكذلك له شعر

  لي أرى محبوب قلبي بمقلتيـــلع   ***  بأسرها  راًـهجرت الخلق ط ينإف

  رقي في قبضتيــل بالد الشـو ك    ***بأسرها    و ملكت أرض الغرب طراً

  اذا ما سطا جور الزمان بسطوتي   ***   هـــامع شتاتـأنا لمريدي ج

  آت بسرعةءا زروق يأادي ــفن    ***  ضيق بشدة إن كنت في كرب  وف

  .م كربة تجلى بأفراد صحبتيـو ك    ***  نا ــذا ذكر اسمإفكم كربة تجلى 

الدكتور ك :لزروقإال أن المحققين من العلماء ردوا هذه األبيات وشككوا في نسبتها 
أبياتا و،بتهاج جمال نثريةاإلفي نيل كرذ«:الزاوي حيث قالوالطاهرأحمد،)2(علي فهمي خشيم

يقول و ،لى الحلولإ فيها كثير من ذلك التصوف الذي يميلإلى هذا اإلمام الجليل ونسبها ،شعرية
من  ؛روقز و في رأي أن هذا ال يتفق مع ما اشتهر به ،نه كالم على لسان القدرةإ :عنه العامة

 .)3(»الوقوف عند الشريعةو ،التوحيد الخالصتمسكه بالسنة الصحيحة و

لى إالميل و،إلى القول بالحلولنسب  ؛يات الشعرية و بعض الجمل النثريةو بهذه األب
ألصقت به ألن  بل ،من كالمه تليس ،ولكن الذي يظهر أن هذه األبيات والجمل ،بن عربيا

المقصود و«:كما قال،من شروحاته العقديةكما في كثير،الشيخ أنه ال يقول بالحلول عنالمشهور
  )4(»قابال لذلكالو،والحال فيه وال محال له،وال قائم به ،شيء مركب منهلن الرب غير مفتقر أ

ألن الحال في ؛هال محال لو ،صفه تعالى أن يكون حاال في شيءيصح في ووال «:وقال أيضا
 اشتهربه ماكذلك و )5(»ذلك عليه تعالى محالو،والمحل له ظرف لوجوده ،الشيء محصور به

الحقيقة ماعقد د عن الظاهر باطل وكل باطن مجر«:الشريعة قالزروق من تمسكه بالسنة و
  .)7(»أ عنهال المعصوم النتفاء الخطإال متبع «:أيضال قاو )6(»بالشريعة فافهم
  
  .)114ص (:مرجع سابق،لتنبكتيا:بتهاجنيل اإلو،)119ص(:مرجع سابق،لحسن بن محمد الفاسيا:طبقات الشاذلية الكبرى )1

   .)86ص (:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:يةقالزروأحمد زروق و )2

  .)109ص (:مرجع سابق،لطاهرأحمد الزاويا:أعالم ليبيا )3

 ).54ص (،)،م2007، 1ط،مصر- القاهرة،دارة الكرز،محمد عبد القادر نصار/ت(،أحمد زروق:اإلمام الغزالي عقيدةشرح  )4

  .)71ص (:السابقالمصدرنفس  )5

 ،البيرونيطبعة دار(،أحمد زروق:على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل األصول والفقه بالطريقة قواعد التصوف )6

 .)44ص (،)1424،سوريا-دمشق                     

 .)58ص (:السابقالمصدرنفس  )7
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   .مركزه العلمي :البند الخامس

ال شك في ذلك  ،و عالم فقيه محدثفه ،الشيخ أحمد من الذين بلغوا في العلم مبلغا
  :مورأيدل على ذلك و ،وال مرية

كما قال غير واحد ،يقطلب والجد والتحقلاباشتهاره و ،كثرة شيوخه ورحالته -1
قام أو ،جاور بالمدينةو فحج ،لى الديار المصريةإارتحل و«:مام السخاويقال اإلممن ترجم له، 

ي مام السخاوفهذا اإل )1(»الزمني في أشياءو...شتغال عند الجوجريلإل مديما ،بالقاهرة نحو سنة
كناشته كما نقله الطاهر وقال هو في ، شتغال بالعلممديما لإلو ،نه كان مالزما للشيوخأيصفه ب

 .)2(»اءة تحقيق وبحثشرعت في قراءة الرسالة على الشيخ السطي قر«:أحمد الزاوي
قال الطاهر أحمد  ،وشهدوا له بقدم السبق فيه ،صفوه بالعلمكثير من العلماء و -2

نت اكوو نحالدب واألوالحديث والفقه وو قد تخصص في جميع العلوم في التفسير «:الزاوي
كان «:قال عنه صاحب طبقات الشاذلية، )3(»كلها دراسة تحقيق وتدقيق في جميع العلومدراسته 

الزاهد الفاضل «:قال صاحب شجرة النور الزكية، و)4(»عالما عامال زاهدا ورعا )رحمه اهللا(
بل أطلقوا عليه وصف  ،العلموغيرهم كثير ممن وصفه ب، )5(»إمام الحقيقةالعالم شيخ الطريقة و

  .فى بشهادة أهل العلم بذلككو ،العالم
التبحر في و ،تشهد له بالرسوخ )تخلو من فائدةال  (القيمةكتبه الكثيرة وليفه وآت -3

 ،لنقلصحة او ،على التحرير :أنها قيمة اشتملتقال عنها غير واحد ممن ترجم له ب ،العلوم
قال صاحب شجرة النور الزكية محمد  :لذلك بثالث أمثلة اختصار ال حصراثل مون ،والوضوح

التحقيقات قل أن توجد ختصار مع التحريرات وإلى اإلليفه آكان يميل في تو«:بن محمد مخلوف
 .) 6(»لغيره

ختصار اإل لىإرة جدا يميل فيهاليفه كثيآتو«:قتباسقال صاحب جذوة اإلو 
  .)7(»التحريرو

ختصار مع التحرير فكثيرة يميل إلى اإل وأما تآليفه(بتهاج وقال كذلك صاحب نيل اإل
  ).9()وال يخلوا شيء منها عن فوائد غزيرة وتحقيقات مفيدة 

  . )223 - 222ص(:مرجع سابق،لسخاويا:الضوء الالمع )1

 . )107ص (:مرجع سابق،لطاهرأحمد الزاويا:أعالم ليبيا )2

 . )108ص (:السابق نفس المرجع )3

 ).117ص (:مرجع سابق،الفاسيلحسن بن محمد ا:طبقات الشاذلية الكبرى )4

 .)267ص  (:مرجع سابق،محمد بن مخلوف:كيةزشجرة النور ال )5

 .)268ص (:نفس المرجع السابق )6

 .)128ص (:مرجع سابق،ابن القاضي:جذوة االقتباس )7

 .)132ص (:مرجع سابق،أحمد بابا التنبكتي:نيل االبتهاج )8
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  .أحمد زروق تآليف: البند السادس

منهم و،بعضها منهم من ذكرف ،مترجموه قد ذكرها ،كثيرة ليفآت )رحمه اهللا(للشيخ 
فهمي خشيم في كتابه أحمد  عليالدكتور،وممن تتبع ما ينسب إليه من التآليف ،هاكلهامن ذكر
فليراجع  ،منها ومكان المخطوطمخطوطاكان اموذكر ،وأطال الكالم عليها ،يةقالزروزروق و

  :في حدود علمي وبحثي منها أن أذكر المطبوع ظهرليوقد 
شرح طبع مع شرح  )1(و له عليها شرحان :بي زيد القيروانيأشرح رسالة ابن  -1

 .)2(ناجي بمصر سابقا ثم أعيد طبعه بدار الفكر بيروت
المقدمة الوغليسية عنوانه شرح العالمة زروق على بطبع  )3(:شرح الوغليسية -2

لرحمن الوغليسي الجزائري تقديم زيد عبد ابي أللشيخ العالمة ) التصوففي العقيدة والفقه و(
ولى سنة لطبعة اإلبيروت لبنان ا(دار ابن حازم . ر بسطةعماوتحقيق محفوظ بوكراع و

 )م2010هـ و 1431
مام الغزالي قدم مطبوع بعنوان شرح عقيدة اإل )4(:عقيدة القدسية للغزاليالشرح  -3

المهدي نائب رئيس جامعة األزهر عضو مجمع  له فضيلة األستاذ الدكتور محمد أبو اليزيد
م الناشر دارة 2007البحوث االسالمية تحقيق الدكتور محمد عبد القادر نصار الطبعة األولى 

اغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد تأليف وله شرح ثان طبع بعنوان  الكرز القاهرة مصر
: ترجمة، تحقيق محمد عبد القادر نصار دارة الكرز للنشر والتوزيع أحمد زروق الفاسي

0/07/2010 
طبع بعنوان التقييد المفيد شرح أحمد زروق على القرطبية : )5(شرح القرطبية -4

 .2005. هـ 1426أحسن زقور دار ابن حزم سنة . بتحقيق د
جزء منه ) 7(قد نشر: قال علي فهمي خشيم )6( :شرح الحقائق والرقائق للمقري -5

  .249 – 232صفحات  7م جزء 1949طبعة القاهرة ) نفح الطيب(في 

 
 وشجرة،)132 ص(:مرجع سابق،أحمد بابا التنبكتي:بتهاجنيل اإلو،)131ص(:مرجع سابق،القاضيابن :جذوة االقتباس )1

 .)268ص (:مرجع سابق،محمد بن مخلوف:النور الزكية    

 .)24ص (،)م2008/هـ  1429 ،1ط-لبنان- بيروت ،دار ابن حزم (،بشير ضيف:مصادر الفقه المالكي )2

 :مرجع السابقنفس ال،أحمد بابا التنبكتي:بتهاجنيل اإلو،)131ص (:سابقالمرجع نفس ال،ابن القاضي:جذوة االقتباس )3

 .)268ص (:مرجع السابقنفس ال،محمد بن مخلوف:النور الزكية شجرةو،)132ص (   

 .)268ص (:مرجع السابقنفس ال ،محمد بن مخلوف:شجرة النور الزكية )4

 ).132ص (:مرجع السابقنفس ال،ألحمد بابا التنبكتي نيل االبتهاج )5

 .)268ص (:مرجع السابقنفس ال،لمحمد بن مخلوف شجرة النور الزكية )6

  ).121ص (:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:أحمد زروق والزروقية )7
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مطبوع بعنوان قواعد التصوف على وجه يجمع بين  :قواعد في التصوف -6
المغربي  الشريعة والحقيقة ويصل األصول والفقه بالطريقة تأليف أحمد بن أحمد البرنسي

هـ ضبطه وعلق عليه محمود بيروتي الطبعة األولى 899المتوفي سنة " زروق" المشهور بـ
 .م دار البيروتي سورية2004 -هـ1424

المقصد األسما في شرح أسماء اهللا  بعنوان )1(طبع :شرح أسماء اهللا الحسنى  -7
تحقيق محمود بيروتي مكتبة  أحمد بن أحمد البرنسي المغربي المشهور بـزروقتأليف الحسنى 

  01/11/2004دار البيروتي
عنوان عدة المريد الصادق تأليف أحمد بن ب )3( مطبوع :)2(عدة المريد الصادق -8

تحقيق الصادق بن عبد  أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق

  2006 – 1427الرحمن الغرياني دار ابن حزم الطبعة األولى سنة 

 شرح غوامضبعنوان  )1(طبع :)4( مام الشاذليشرحان على حزب البحر اإل -9

حزبي الشاذلي ويليه الجامع لجمل من الفوائد والمنافع تحقيق محمد عبد القادر نصار ويليه نظم 

 07/07/2011ماجد مصطفى دارة الكرز للنشر والتوزيع : عيوب النفس تحقيق

 العارف باهللا أحمدتأليف بعنوان مناقب الحضرمي  )1(طبع: )5(مناقب الحضرمي - 10

 01/01/2009شر والتوزيع دارة الكرز للن  زروق

إعانة  بعنوان )1(طبع :)6(التمكينلمتوجه المسكين على طريق الفتح وغاثة اإ - 11

تحقيق  أحمد بن زروق الفاسيأبو العباس المتوجه المسكين إلى طريق الفتح والتمكين تأليف 

 01/01/2008محمد  عبد القادر نصار دارة الكرز للنشر والتوزيع

علي : تحقيق أحمد بن أحمد زروق البرنسي الفاسي: )1(كتاب اإلعانة تأليف - 12

 01/01/1979فهمي حشيم الدار العربية للكتاب 

 
 .كوم.موقع نيل فرات )1

 .)268ص (:مرجع سابق،محمد بن مخلوف:شجرة النور الزكية )2

 .موقع المكتبة اإلسالمية الشاملة )3

 .)132ص(:مرجع سابق،أحمد بابا التنبكتي:بتهاجنيل اإل )4

 .)142ص (:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:والزروقيةأحمد زروق  )5

 .)101ص (:السابق رجعالمنفس  )6
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رسالة في مصطلح علم بعنوان  )2(طبع: )1(ء صغير في علم الحديث جز - 13

تحقيق أبي عاصم الجزائري دار  أبو العباس أحمد البرنسي المعروف بزروقالحديث  تأليف 

  01/01/2006 ابن حزم

عطاء اهللا شرح العارف باهللا مطبوع بعنوان حكم ابن  :)3(شرح الحكم العطائية - 14

الشعب م دار 1985 -هـ 1405مام عبد الحليم محمود طبع سنة خ زروق تحقيق اإلالشي

الشرح الخامس  )2(وقد طبع الحكم العطائية كما ال يخفى أن للشيخ عدة شروحات على .القاهرة

حمد زروق أتأليف   عشر بعنوان الفتوحات الرحمانية في حل ألفاظ الحكم العطائية

 21/01/2013محمد إدريس طيب دار الكتب العلمية : تحقيق  الفاسي

ويليه النبذة الشريفة أصول أصول الطريق بعنوان  )2(طبع :)4(أصول الطريق - 15

أبي العباس أحمد بن أحمد الطريق ويليه النبذة الشريفة في الكالم عن أصول الطريقة تأليف 

  24/09/2010: دار الكتب العلميةتحقيق محمد طيب  زروق الفاسي البرنسي

تحقيق محمد طيب دار الكتب العلمية   أحمد زروقتأليف : )2(فوائد من كناش - 16

01/01/2011  

لمن خصه اهللا بالعافية النصيحة الكافية بعنوان  )2(طبع :)5(النصيحة الكافية - 17

دار الكتب العلمية  الي البرنسي الفارسيتأبي العباس بن عيسى تحقيق عبد المجيد تأليف 

01/09/2001 

وب النفس ودوائها للشيخ أحمد بن بعنوان عي )2(طبع :)6(أرجوزة عيوب النفس - 18

حمد زروق دار أب حفيد الشيخ حمد زروق البرنسي الفاسي تحقيق وشرح األستاذ محمد الطيأ

 م2010الكتب العلمية بيروت 

  
 .)268ص (:مرجع سابق،محمد بن مخلوف:شجرة النور الزكية )1

 .كوم.موقع نيل فرات )2

 .)268ص (:سابقالمرجع نفس ال،محمد بن مخلوف:الزكيةشجرة النور )3

 .)132ص (:مرجع سابق،علي فهمي خشيم:أحمد زروق والزروقية )4

 .)268ص (:مرجع السابقنفس ال محمد بن مخلوف:الزكيةشجرة النور )5

 .)142ص (:مرجع السابقنفس ال،علي فهمي خشيم:أحمد زروق والزروقية )6



Nom du document : زروق أحمد الشیخ حیاة األول الفصل  
Répertoire : C:\Documents and Settings\xp\Bureau\pdf pdf\ وورد مصححة  
Modèle : C:\Documents and Settings\xp\Application 

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm 
Titre : زروق أحمد الشیخ حیاة:  األول الفصل   
Sujet :  
Auteur : kheniou kamel 
Mots clés :  
Commentaires :  
Date de création : 25/09/2014 10:40:00 
N° de révision : 303 
Dernier enregistr. le : 15/12/2015 18:56:00 
Dernier enregistrement par : xp 
Temps total d'édition : 3,265 Minutes 
Dernière impression sur : 25/12/2015 21:51:00 
Tel qu'à la dernière impression 
 Nombre de pages : 24 
 Nombre de mots : 7,063 (approx.) 
 Nombre de caractères : 38,847 (approx.) 

 



العقيدة عند أمحد زروق عرض مسائل:  الثاينالفصل   
 

 

37 

  :ياتـاإلله :المبحث األول

 وتوحيد،وتوحيداألفعال،توحيدالذات:للمتكلمينتابعا ،إلى ثالثالتوحيد)رحمه اهللا(الشيخقسم 
واحد في ذاته واحدفي صفاته  الوحدانية في وصفه لها ثالث معاني:قال ابن فورك«فقال.الصفات

  . )2(»الوحدانيةواألحدية فهوالواحداألحد في ذاته وصفاته وأفعاله«وقال أيضا )1(»لهاواحدفي أفع

 ،)3(»واليحل في محل،في ذاته الينقسم واليتجزأ...الواحد«):رحمه اهللا(قال:أما توحيد الذات فهو

 .فأفردنا لكل منهما مطلبا كما سيأتي،والصفات،وتوحيداألسماء،)توحيد الربوبية(أماتوحيداألفعال
  .الثالث  مطلبالفي  كما سنبين ،)األلوهية(توحيد العبادةيقول بأنه  الشيخويفهم من كالم 

 :الربوبيةتوحيد : المطلب األول

   :الربوبية ىمعن: البند األول

  .)1(»مالكهمالمالك فمعنى رب العبادوالرب ه«:الشيخ قال:الرب معناه:المسالة األولى
   :توحيد الربوبية:  المسالة الثانية

 :)رحمه اهللا(قال،وغيرها ةاإلماتالرزق واإلحياء وكالخلق و:اهللا تعالى بأفعالهادفرإهو
 )2(»ال مشير وال ظهير وال وزيرال معين وفال ند له و واحد في أفعاله...الوحدانية واألحدية«

واحد في ...صفه لها ثالث معانيالوحدانية في و«:فقالفي ذالك  )3(تعريف ابن فوركذكرو
 فقال،الربوبيةتوحيد الثالثة والذي منهلتوحيدا إلى أقسامكلها عقيدةالالشيخ أرجع  كما )4(»أفعاله

تعالى الواقعة  الثالث العلم بأفعالهو...ثالث كل عقيدة إلىمرجع هذه العقيدة بل و«:)رحمه اهللا(
    :نجملها في النقاط التالية تعالىاهللا  أفعالتعلق بتهناك أمورو)5(»إثباتاوالجائزنفياو المتوقعةو

 :اهللا كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه أفعال -1
 ال من أفعاله إالو،ذاته الكريمة إال كمال األوصاففلم يعرف من «:)رحمه اهللا(قال 

   .وزير والهيروال ظال مشيرو فال ند له وال معين واحد في أفعالهفهوسبحانه  )6(»ذلك
 

 ).22ص1مج(،)م1982/هـ1402،دط،دار الفكر(،أحمد زروق:أبي زيد القيرواني ابن ةشرح رسال )1

 ).42ص(،)م2007، 1ط،القاهرة،دارة الكرز(،محمد عبد القادر نصار/ت،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

 .)42ص:(السابقالمصدر نفس )3

 .)39ص 1مج(:المصدرالسابقنفس ،أحمد زروق:أبي زيد القيرواني ابن ةشرح رسال )4

 .)42ص (:نفس المصدرالسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )5

 :انظر.هـ406مشكل الحديث مات سنة:ة منهاصاحب التصانيف الكثير،أبوبكرمحمدبن الحسن بن فورك األصبهاني )6

 ).182-181ص3مج:مرجع سابق،ابن عماد الحنبلي:شذرات الذهب(      

 .)22ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:زيد القيرواني شرح رسالة ابن أبي )7

 ).26ص (:السابقالمصدر نفس )8

 .)41ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )9
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 :هسبحانه و تعالى باختيار قع منهأفعال اهللا ت -2
 )1(»كل األمورلر ه فاعل مختار مدباهللا سبحانو«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 

  :هو المتصرف في الخلق وحده إن اهللا -3

السلطان له ")2(عند شرحه لقول الغزالي في إفراده سبحانه بالتصريف)رحمه اهللا(قال
ه لعباده المقتضي لعموم التصرف ملكهوو،بالغةمال"بالسلطان "يعني«":األمروالقهروالخلق و

يقتضي متثال والتصرف فالتصريف يقتضي اإل،التصرف بالقهرو،فالتصريف باألمرالتصريفو
  )4(»ألحد سواهاألمرأمره فال أمره والخلق خلقه فال شئ ألحد منهم مع«قال أيضاو)3(»ستسالماإل

 :تعالى هو الرازق لكل هذه الخليقةإن اهللا  -4
ال يعني و)5(»دونهاباألسباب أو رىفال رزق ألحد إال منه ج«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 

متفرد ولكن هذا من باب فعال األخرى غيرفي األنه أ بها تفردالشيخ هنا بعض األفعال التي ركْذ
  .وبية إال بإفراد اهللا بكل أفعالهيتم توحيد الربال نهأرقر كماالتدليل والتمثيل بالبعض ليعم الكل 

 :ال ظهيرليس له في ذلك معين و،خلقالن اهللا تعالى خالق لكل أ -5
وزاد الشيخ هذه المسالة  )7(»)6(وهيء إالال خالق لش«:)رحمه اهللا(قال الشيخ  

  :العظيمة همخلوقات بعضتكلم على فتوضيحا 
جعله على الذي خلقه ودبره ووأنه ه الشيخ،نفبيوهوأعظم مخلوقات اهللا :العرش  - أ

قوله و،)9(»فيه غيرهه نييداالجاللة ما ال من العظم و)8(وقد جعل الرب تعالى له«:قالفراد أما 
كل هذا لينبه باألكبر على و،ى حكمتهالصورة على مقتضبهذه خلقه ن اهللا أعلى  يدل "جعل"

 .العظيم ال يعجزه الصغير يءاألصغر إذ خالق الش

  ثم تكلم الشيخ على مسالة مهمة وهي هل العرش يحمل اهللا؟

 

 . )34ص (:المصدر السابق )1

 له تآليف من ،هـ505وتوفي ،هـ450ولد سنة ،شافعي المذهب،أبوحامد محمدابن محمد ابن أحمد الطوسي الغزالي )2

   إلمام عبد اهللا بن ا:وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث األزمان مرآة الجنان(:انظر،إحياء علوم الدين:أهمها       

  )177ص3مج (،)م1970/هـ1390، 2ط،لبنان-بيروت،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،أسعد       

 .)87ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزالي شرح )3

 .)87ص (:السابقالمصدر نفس )4

 . )90ص (:السابقالمصدر نفس )5

 اهللا عزوجل:أي )6

 . )89ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزالي شرح )7

 .العرش :أي )8

   .)35ص (:نفس المصدرالسابق،أحمد زروق: عقيدة اإلمام الغزالي شرح )9
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الرب والعجز ومقهور بالفقرادث يعني ألنه ح"حمله العرشوال ي"«:)رحمه اهللا(قال  
  )1(»فالحمل في حقه ال يصح بحال ،كمال القدرةستغناء وسبحانه وتعالى موصوف بالقدم واإل

كان قبل خلق بل "«:)رحمه اهللا(قال :)عز وجل(الزمان والمكان مخلوقان هللا  - ب
ما عليه ن على اآلهو" معه شيءال كان اهللا و،المحدث لهماوهو،)2(ألنهما حادثان"المكانالزمان و

لو  !؟مكان في حقهفكيف يصح زمان أومعه في األزل  ال شيء كما،معه في األبد ال شيء "كان
  )3(»محصورا لكانلو تقيد بالمكان و ،تقيد بالزمان لكان مسبوقا

  :القضاء و القدرأحكام  :البند الثاني

  :معنى القضاء والقدر: المسالة األولى

 . )4(»تقديره المبرز لألشياء "قدره"و«:)رحمه اهللا(قال الشيخ  :معنى القدر -1
 . )5(»أمره النافذحكمه الغالب و" اهللابقضاء "«:)رحمه اهللا(قال :معنى القضاء -2
القضاء قد فرق بعضهم بين و«:)رحمه اهللا(قال:القدرالتفريق بين القضاء و -3

 ... القدرجزئيات ذلك الحكم وتفاصيلهولكلي اإلجمالي في األزل القضاء،فقال الحكم االقدرو
ضاء هو كتابة أن الق هكالم دلفي.)6(»صادرة عن قضاء اهللا أي حكمه جارية بتقديره فاألشياء
  .الوجودتلك التقديرات المكتوبة في األزل إلى حيز إبرازأن القدرهوو،كل شيء في األزلمقادير

   القدرمراتب  :الثانيةالمسالة 

 يفما لم يكون لو كان كإن اهللا تعالى يعلم ما كان وما سيكون وف :مرتبة العلم )1
قدره سبق فما أراده و«:)رحمه اهللا(قال الشيخ  يكون فعلمه شامل لكل شيء وسابق قبل كل شيء

يعلم من خلق كيف ال:أي﴾ال يعلم من خلق﴿أ:قال تعالى...يعلمه إال بعد وجودهال به علمه ال أنه 
 )8(»فعلمه شامل«:وقال)7(»ووقتاإال بعد العلم به،كيفية وقدرايصح خلقه ال خلق قبل خلقه ؟إذما

 علمه باألشياء إن...نه يكون أراده وماال فالعلمه سابق للمعلومات فما علم أ«:وقال أيضا
 

 .)63ص ( المصدر السابق )1

 ،أبوبكرالبقالني:تمهيد األوائل في تلخيص الدالئل(انظر.والحادث حقيقته أنه ماوجد عن عدم،مفرده حادث:الحادثان )2

 ).84ص،م1987/هـ1408، 1ط،لبنان- مؤسسة الكتب الثقافية،حيدرأحمد /ت       

 ).73ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

 . )99ص (:السابقالمصدرنفس  )4

 ).99ص (:السابقالمصدر نفس )5

 .)37ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )6

 .)93-92ص (:سابقالمصدرال نفس،أحمد زروق: عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )7

 .)94ص (:السابقالمصدر نفس )8
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وبعد وجودها والتقدير كيف ال يعلم الخالق خلقه قبل  قبل وجودها وحال وجودها
فعلم اهللا متعلق بالواجب والجائزوالمستحيل  )1(»وجودهه وحال خلقه وبعد ذلك في استمرارخلق
لقاته وغير ذلك والجائز فيعلم الواجب من حيث وجوده وثبوته وأوصافه ومتع «:)رحمه اهللا(قال

وتا والمستحيل من حيث جوازه وتقديره واختصاصه بأحكامه وما يتعلق به نفيا وثبكذلك من 
ر إلى غي...عادياه كان عقلياأوشرعياأووقوعرقدأن لوعليه حكمه وما يترتب حيث استحالته و

  )2(»ن لو كان كيف يكونأيكون وكون أن الييكون وماالذلك فيعلم ما كان وما 

  

ح المحفوظ في اللو )في األزل(جلوهي كتابة ما علمه اهللا عز و :مرتبة الكتابة )2
أي )3(»الذي ال يقبل التبديل بحال  )39الرعد(﴾عنده أم الكتابو﴿«:)رحمه اهللا(قالإلى قيام الساعة 

نقص سواء كان فيه ال يو،زاد فيهال يال يتبدل و)المحفوظاللوح  (أن ما كان مكتوبا في أم الكتاب
بدل تييتغير وأما الذي قد  )4(»وال تبديل لشقاوة وال سعادة أزلية«:)رحمه اهللا(قال،سعادةشقاوة أو

 )39الرعد(﴾يثبتيمحو اهللا ما يشاء و ﴿:يحمل عليه قول اهللا تعالىفي صحف المالئكة و هو ما كان

  )5(»اإلثبات في جرائد المالئكةالمحو وإنما «:)رحمه اهللا(قال
لما يريد ال  فعال نهأي تقتضي أي مشيئته النافذة الت :اإلرادة أو المشيئةمرتبة  )3
ال لما فعبل ال يكون إال ما أراده ألنه «:)رحمه اهللا(قال وال يحول دون أمره شيء يعجزه شيء

مشيئته لفتة ناظر وال  خرج  عنيوما لم يشأ لم يكن ال نه ن ما شاء كوأ«:قال أيضاو )6(»يريد
رحمه اهللا مما  )8(ما لم يشأ لم يكن قال اإلمام الفخرفما شاء كان و«:وقال أيضا )7(»فلتة خاطر

متلقيات غير يتمسك به في هذا األصل إجماع السلف قبل ظهور أهل األهواء على كلمات 
يئة المشواإلرادة و )9(»اهللا كان وما لم يشأ لم يكنالت وهو قولهم ما شاء ممعدودة من المج

 )10(»المشيئة خالفا للكراميةإلرادة وال فرق بين او «)رحمه اهللا (قال ،سواء
 
 .)38- 37ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق: بي زيد القيروانيأشرح رسالة ابن  )1

 .)94-93ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

 .)38ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:القيروانيأبي زيد  ابن شرح رسالة )3

 .)38ص (:السابقالمصدر نفس )4

 )38ص  (:السابقالمصدر نفس )5

 .)39ص (:السابقالمصدر نفس )6

 .    )52ص (،1431/2010، 1ط،لبنان-بيروت،ابن حزمدار،محفوظ بوكراع/ ت،زروق أحمد:شرح المقدمة الوغليسية )7

 هـ ومات 544ولد سنة،المفسراألصولي المتكلم،الحسين القرشي الطبرستاني الرازيفخرالدين محمد بن عمربن  )8

  إلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ا:سيرأعالم النبالء(انظر.المحصول،مفاتيح الغيب:تصانيفه من،هـ606سنة       

 ).500ص21مج(،)م1984/هـ1405، 1ط،لبنان-بيروت،مؤسسة الرسالة(،الذهبي      

 .)100ص  (:نفس المصدرالسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )9

  .)37ص 1مج(:نفس المصدرالسابق ،أحمد زروق:القيروانيأبي زيدابن شرح رسالة  )10
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المكروه إرادة كونية يدخل فيها المحبوب ويظهر من كالم الشيخ أن اإلرادة إرادتان و
هو و)رحمه اهللا(يستحسنه قالويرضاه و إرادة األمر والمحبة والرضا وهذه خاصة بما يحبهو

 رضاهالطاعة بقضائه وقدره ومحبته و«:قدرهإنهما بقضائه وطاعة والمعصية ويتكلم على ال
ن المحبة ألال بأمره ومحبته ورضاه، والمعصية بإرادته وقضائه وقدره وسخطه وكراهته،وأمره

   )1(»حسانه و هذا ال يتحقق في المعصيةمع است يءوالرضا إرادة الش
على وفق ما على ما أراد و خالق كل شيء)عز وجل(هو أن اهللاو :مرتبة الخلق )4

سواه بل هو خالق الذوات والصفات واألفعال والحسن  ال خالق لشيءو«:)رحمه اهللا(لكتب قا
له مقاليد السماوات وكيل  خالق كل شيء وهو على كل شيء﴿:لينا قال تعالىالقبيح بالنسبة أو
﴿واهللا خلقكم وما :وما يعملون كما قال تعالى بل إن اهللا تعالى خلق الخلق )2(»)62الزمر(﴾األرض و

فقاعدة  ،خلق ما تعملونوالمعنى فيها، خلقكم و«:و قال الشيخ في هذه اآلية )96الصافات(تعملون﴾
ة، نيلشريعة مبينة والحقيقة معافيق فكل شريعة حقيقية وال ينعكس،ابقة التوالتحقيق ليس إال س

واإلرادة اء والقدرمن مقتضى اسمه القدير،والقضواألسباب من مقتضى اسمه الحكيم، الشريعة
افقة الحكمة مووفالمثاب على فعل بقدر،والمعاقب على فعل بقدر،...مخصصة لكل في محله

 .)3(»السالممخالفتها عالمة وأو

  

  اإليمان بالقدر :المسالة الثالثة
هللا وجميع ن األمور كلها أالتصديق بهو مان بالقدر ركن من أركان الدين واإلي 

في )رحمه اهللا(شر وطاعة ومعصية واقع بقضاء اهللا وقدره قال الشيخأعمال العباد من خير و
ن كان واجب إيعني أن كله من اهللا خيره وشره وهذا و«:"نؤمن بالقدر"  )4(كالم الوغليسيشرح 

  .)5(»د في المخاطباتنفس العب إلىاهللا والشر  إلىعتقاد فالواجب نسبة الخير اإل
  :يظهر من كالم الشيخ أمرين

وقال بعض العلماء «:)رحمه اهللا(قال الشيخ :يهعدم نسبة الشر إلباهللا  مع يتأدب )1
عتقاد واجب اإل ن كان ذلكإو "أن اهللا خلق مثل القردة والخنازير على انفراده:أن يقالوال يجوز "

  .)6(»اونا باهللا وتركا لحرمة الربوبيةذلك ته ه بعضهم وال يختلف من أطلقأجازأدبا معه تعالى و
  
 . )37ص (:سابقالمصدرال )1

 . )39ص (:السابقالمصدرنفس  )2

       .)52ص :(مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )3

 ،األحكام الفقهية تسمى الوغليسية: من تآليفه،هـ786توفي سنة ،أحمد بن عبد اهللا الوغليسي أبو زيد عبد الرحمان بن )4

 ).237ص:مرجع سابق،مخلوف محمد محمد بن:الزكيةشجرة النور(:انظر      

 . )39ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )5

 .)39ص (:السابقالمصدرنفس  )6
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مر من نفع وضر وحلو و "يقال اهللا خالق كل شيء"قال علماؤنا «:وقال الشيخ أيضا
والشرور والمعاصي والقاذورات والقردة والخنازير وال  خير وشر وال يقال خالق القبائح

  )1(»يضاف اسم من أسماءه إلى ذلك أدبا معه سبحانه

مذهب أهل الحق «:)رحمه اهللا(قال الشيخ: قدر حتى اآلجال و األرزاقكل شي ب) 2
  )2(»ي علمه منهاتبدل ما فيواآلجال واألرزاق مقدرة ال 

 :المتعلقة بأفعال اهللاعض األحكام ب :البند الثالث 

  .كل أفعال اهللا صادرة عن حكمة :المسالة األولى

 اهللا كل أفعال تفي موضعه الالئق به كان هي وضع الشيءفلما كانت الحكمة 
كل ما صدر «:)رحمه اهللا(حد من خلقه أولم يعلمها قال الشيخأصادرة عن حكمة سواء علمها 

وهذا يدل  )3(»علة يلزم من وجودها وجودهوالمن أفعاله سبحانه فإنما يصدر بحكمة ال عبثا 
  .كامل في صفاته وأسمائه على أن اهللا

  أفعال العباد مخلوقة هللا: المسالة الثانية

نذكر كالم الشيخ فيها نتطرق  أنقبل و ا الكالمهذه المسالة مما اختلف فيها وكثر فيه
  ال ؟ أمهي هل للعبد قدرة مسالة من صلب الموضوع وإلى 

وهذا مما ال يشك  )4(»العبد له قدرة أنالحق  أهلمذهب و«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
 العبد له قدرة أنالحق  مذهب أهلو«:أيضا؟ قال ال أم تأثيرهذه القدرة لها هل لكن فيه عاقل و

الناس في خلق  أناعلم «:أيضاقال و )5(»االختيارمجبور في عين أنه تأثر فيه والتقترن بالفعل و
في عين العبدمجبور نإعصابة الحق قالت أهل السنة والثالثة طائفة ...األفعال على ثالثة طوائف

 هي معه في الزمان الواحدو رفيهفيه فكيف تؤثالتؤثروبالمقدورقدرة تقترن ن له إاختياره بل 
معه في المحل الواحد فان محلها العضو المتحرك  وكذلك هي؟ت فيهثرتبقى فمتى أصفة ال ألنها

 )286البقرة(لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾﴿:وال تؤثر فيه وقد قال تعالىدورفهي تتعلق بالمق
من شيوخنا  المتأخرينقد قال بعض ومن وجه الكسب ال من وجه الجبر العقابفجعل الثواب و

   :شعرا
  

 .)39ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )1
 . )40ص (:السابقالمصدرنفس  )2
 .)120ص(:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3
 .)39ص 1مج(:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني )4

 .)39ص (:السابقالمصدرنفس  )5
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  حادثة لسـنا بـها نقــدر***    لـــنا قدرة     أنمذهـبنا            
  )1( نقدر أنفي قوله من قبل ***     ها     القـإطبـاح أخالقـنا 

  

نا في الكسب فقال وقد تكلم علماؤ«:ألة فقاللة الكسب لها عالقة بهذه المسأكذلك مسو
مثله معين وبختراع فعل فاعل ال الكسب فعل فاعل بمعين واإل":)2(يسفرايناإل إسحاق أبو األستاذ

الواقع  أنالحق و هريقال الف«:قال كذلكو)3(»"بمعين إالعجز عن حمله ي شيئا وآخر بقوى يحمل
وجه يستعد كل عضو لذلك  ىلع األعضاءاهللا خلق  أنفي سنة اهللا في حصول الفعل من العبد 

 )درجات القصد أولهو(همترتب المنافرأونه مالئم أاعتقد وماأمربباله خطر فإذاالمعين منه األمر
بخلق القدرة عليه قال  بإمدادهاهللا عادته  أجرىحينئذ عزما وتركه صارأو إليقاعهقصده  تأكد فإذا

داد اإلمذلك و شاءوا إذامنهم  اإلرادةعلى  اإلمدادفرتب ،)18اإلسراء(العاجلة﴾ من كان يريد﴿:تعالى
 ،مخلوقةالعباد  أفعال أنمسالة الباب  إلىبعدها نخلص و )5(»)4(الخذالنعنه بالتوفيق وهوالمعبر

﴿واهللا خلقكم « :قالو) 6(»نه خالق ذواتهمأغيره خلق له كما حسنها و فأعمالهم«:)رحمه اهللا(قال
   )8(»خلق ما تعملونوالمعنى فيها خلقكم و) 7(المعتزلةرهي القاصمة لظهو اآليةهذه ﴾ما تعملونو

  :الشرع فقطكون بالتقبيح يالتحسين و: المسالة الثالثة

كان  إال بالشرع ال بمجرد العقل وإن محك إال هللا والثم ال حكم  «:)رحمه اهللا(قال
  .)9( »الشرع  أصلستنباط فعلى متصرفا  في اإل

  .وما يتعلق بها اإلرادة: المسالة الرابعة

تعلق وت باإلرادةنه تعالى موصوف أ«:)رحمه اهللا(قال :بالجائزات اإلرادةتعلق ) 1
  .)10(»عند تخصيصها تعلقا تنجيزياوخصيصها قبل وجودها تعلقا صالحيا حيث ت بالجائزات من

 ).128ص (:مصدرسابق،ألحمد زروق عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1
 من،هـ418توفي سنة،اإلمام األصولي الشافعي،بن مهران اإلسفرائيني إبراهيم بن محمدبن أبو إسحاق إبراهيم )2

 ).209ص3مج:مرجع سابق،ابن عماد الحنبلي:شذرات الذهب(:انظر،الرد على الملحدين،الحلي جامع:تآليفه       
 .)91ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3
 مقاالت (انظر.ترك اهللا أن يحدث من األلطاف والزيادات ما يفعله بالمؤمنين:كر األشعريذوهوكما ،عدم التوفيق:الخذالن )4

 ).210ص 1ج،م2005/هـ1426، 1ط،لبنان-المكتبة العصرية،نعيم زرزور/ت،ألشعريأبوالحسن ا:اإلسالميين       
 .)91ص (:نفس المصدرالسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )5
 .)89ص (:السابقالمصدرنفس  )6
 وإنفاذ،بين المنزلتين والمنزلة،والعدل،التوحيد:وأصولهم خمسة،وعمروبن عبيد،هم أصحاب واصل بن عطاء:المعتزلة )7

   : الملل والنحل:(انظر.وهم من الفرق الضالة،ولهم مقاالت شنيعة،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر،الوعيد      

 .وغيرها،)43ص1مج(،)دط،لبنان-بيروت،دار المغرفة(،لشهرستانيا      

 .)52ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )8
 .)129ص (:نفس المصدرالسابق،أحمد زروق:الغزالي عقيدة اإلمامشرح  )9

  .)98ص (:السابقالمصدرنفس  )10
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هو و )رحمه اهللا(قال الشيخ  :ال بمستحيلاإلرادة ال يكون بواجب لذاته وتعلق  )2
  )1(»علمأاهللا أو مستحيل وعدم تعلقها بواجب لذاته ب وإشعارا«:اإلرادةيتكلم على 

 اإلرادة أنالذي رجحه الشيخ  :؟مطابقة الفعل أو األمرمطابقة  اإلرادةهل  )3
قين عند المحقاألمر ومطابقة  )المعتزلة (عندهم اإلرادةن أل«:)رحمه اهللا(مطابقة الفعل قال

  )2(»لم يكن يشأما لم فما شاء كان ومطابقة الفعل 

  :اإلرادةكتعلق  باألشياءتعلق القدرة  :المسالة الخامسة

عند و )3(باألشياء قبل وجودها تعلقا صالحياتعلق القدرة و«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
القدرة هي الصفة المقتضية و«:أيضاقال و )4(»في تخصيصها اإلرادةكذا إبرازها تعلقا تنجيزيا و

  )5(»حال وجوده تعلقا تنجيزياقبل وجوده تعلقا صالحيا و يءلإليجاد و تتعلق بالش

بعبارة  أويقطع فعله بحيث ال يفعل شيئا  أنهل يجوز على اهللا : المسالة السادسة
  :؟ال أم هىمتعلقات الصفات هل تتنا أخرى

باري فعله ويبقى ال يفعل شيئا يقطع ال أنن قيل يجوز فإ«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
 قلت هذا محال ألن الجنة والنار باقيتان على الدوام إجماعا ونعيم هذه وعذاب هذه متجدد أبدا

  .يظهرمن كالم الشيخ في المستقبل )6(»الصفات ال تناهية لهاهما متعلقات و

   :علم اهللاال تناهي ل :المسالة السابعة

لكونه علم ويعلم ...لعدم تناهي علمه" تحصى معلوماته ال"«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
   )7(»العلم ل ما تعلق بهما من متعلقاتوكالقدم والدوام وهي الجنة والنارال تناهي لهما فعلمه ثابت

  

 

  .)99ص ( المصدر السابق )1

 .)37ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني )2

      طلب الصفة أمرا زائدالذاتها ال :التعلق الصالحي:ابن عرفةوحقيقة الصالحية ماقاله ،والصالحية في التعلق ال في الصفة )3

  فصالحي،مطلوبهفالصفة محققة الوجود وطلبها إن تأخر.متعلق الصفة وصدورهوالتنجيزي حصول ،بقيدوجوده لوجودها       

    ،  )97ص،دط،مصر- طبعةالسعادةم،يحي بن محمد:التحف الربانية في جواب األسئلة اللمدانية(انظر.وإال فتنجيزي      

 ).27ص (:السابقالمصدرنفس  )4

 .)85ص(:مصدرسابق،ألحمد زروق عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )5

 .)93ص(:السابقالمصدرنفس  )6

  .)93ص(:السابقالمصدرنفس  )7
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يجوز في حقه تعالى أمورا كاإليجاد واإلعدام وغير ذلك من : المسالة الثامنة
   :متعلقات صفاته

والذي يجوز في حقه تعالى إيجاد المعدوم الجائز وإعدام «:)رحمه اهللا(قال الشيخ
   )2(»شيء من ذلكللمعتاد إذ ال يعجزه )1(الموجود الجائز وإيقاع الخارق

   ؟ئزجا أمواجب على اهللا هو هل  األنبياءبعث : المسالة التاسعة

   )3(»المتحقق وقوعهمن الجائز األنبياءبعث  أنالحق  أهلمذهب «:)رحمه اهللا(لاق

   :الطائعو بالبريء العذاب إلحاقجواز: المسالة العاشرة

الكل رحمة في يطاق وتكليف ما ال و إيالم البريءله و«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
عليها  ألثابهملو شاء عليها كما يعاقبهم على المعصية ولو شاء لعاقبهم «أيضاقال و )4(»العموم

   )5(»عليه حجرال  ألنه

   :أوجهخمسة ب رهظيخلقه لها و لألشياءتخصيص اهللا : المسالة الحادية عشر

بالوجود بدال  أولها: بخمسة أوجه)المخلوقات(خصيصهاو قد ظهر ت«:)رحمه اهللا(قال
 باألرضالجبال كالنجوم بالسماء و هغير دون الثاني بمكان،عرضا أومن العدم جوهرا كانت 

الرابع بالصفات كالذهب بالصفر ،بدال مما قبله وما بعدهالخاص به  الثالث بالزمان،غير ذلك إلى
الخفة والثقل والين الخامس الجوهرية كالفضة والذهب في ،بدال من البياض في الفضة وبالعكس

  )6(»همفغير ذلك فاوالصالبة و

 

 

  

 
 مجلة(انظر.هوماال يدخل في مكنة قوة حادثة وال يقدر على إحداثه إال للقادرعلى مخالفة النظام الذي سنه اهللا:الخارق )1

 )361ص5مج ،الفيلسوف أبوالوليد بن رشد:الكاتب رشيد رضا تحت مقال،محمدرشيد رضا وغيره:المنار      

 .)131ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

 .)40ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:بي زيدأشرح رسالة ابن  )3

  .)125ص (:السابقالمصدرنفس  ،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

 .)127ص (:السابقالمصدرنفس  )5

 .)102ص (:السابقالمصدرنفس  )6
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  .والصفات األسماءتوحيد  :المطلب الثاني

   :والصفات األسماءتوحيد  ىمعن :البند األول              

ييف من غير تمثيل وال تعطيل وال تك،إفراد اهللا سبحانه وتعالى بأسمائـه وصفاته
في  وواحدا...الواحد األحد في ذاته وصفاتهالوحدانية واألحدية فهو«:)رحمه اهللا(قال الشيخ

ث الوحدانية في وصفه لها ثال«:)رحمه اهللا(وقال الشيخ)1(»صفاته ال يشبهه شيئا وال يشبه شيء
 دالتوحي إلىوكذلك أرجع الشيخ العقيدة كلها)2(»واحد في صفاته...أنه تعالىمعاني قال والمقصود

مرجع هذه العقيدة بل وكل عقيدة إلى «:)رحمه اهللا(بأنواعه ومنه توحيد األسماء والصفات قال
نفي التشبيه والرجوع لقوله يليق بها من كمال التنزيه و ثالث أوال إثبات الذات الكريمة كما

والثاني العلم بأسمائه تعالى وصفاته وما  )11الشورى(﴾ تعالى﴿ ليس كمثله شيء وهوالسميع البصي
هة بالذوات مشبالتوحيد إثبات ذات غير«:وقال أيضا )3(»يرجع إليها عن إجالل وتعظيم وتنزيه

تكييف وال  نفي األضداد واألشباه بال تشبيه والبالتوحيد )4(لجنيدوقال ا.وال معطلة عن الصفات
التوحيد استقامة :)5(﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ وقال أبو علي الروذباريتصوير

 كالمال هذا اشتمل)6(»المناسبة والفائدةانتهى وهوظاهر.مفارقة التعطيل وإنكارالتشبيه القلب بإثبات
  :على عدة مسائل

  تنزيه اهللا عز وجل عن كل ما ال يليق بجالله: األولىالمسألة 
ال يليق بجناب عما هيروالترفيع والتعظيم واإلجاللالتقديس والتط«:)رحمه اهللا(قال

ونحو ذلك من وجوه التنزيه الواجبة له لتحديدوالتقديرواوالتشبيه والتصوير)7(الربوبية من التمثيل
 )9(»الرب تعالى مستحيل عليه الظلم«:)رحمه اهللا(قالوكذلك تنزيه اهللا عن الظلم )8(»تعالى

 

  .)42ص (:المصدر السابق )1

  .)22ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )2

  .)26ص (:السابقالمصدرنفس  )3

 :سير أعالم النبالء (دواء األرواح :من آثاره،هـ298توفي سنة،أبوالقاسم الجنيد بن محمدبن الجنيد الخزاز القواريري )4

 )66ص14مج:سابق:مرجع،لذهبيا       

 : تاريخ بعداد(:انظر،هـ 322وفيت،كان حافظاللحديث،من أئمة الصوفية،أبو علي محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري )5

        ).347ص 1مج،دط،لبنان-بيروت،دار الكتاب العربي،أحمد بن علي البغدادي لحافظ ا       

 .)51-52ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:اإلمام الغزاليعقيدة شرح  )6

 شرح لمعة اإلعتقاد بن قدامة(انظر.بخالف التشبه،أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه:الفرق بين التمثيل والتشبه )7

 ).29ص(،)م1997/هـ1417، 1ط،داربن خزيمة،محمد بن صالح العثيمين: المقدسي      

 .)48ص (:نفس المصدرالسابق،زروقأحمد :عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )8

 .)121ص (:السابقالمصدرنفس  )9
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الصفات كما أثبتها اهللا بغير تكييف وال إثبات الذات الكريمة و :المسألة الثانية
   :تشبيه

الذات والصفات ونفي التكييف على إثبات التنزيه دائر«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
ليس كذاته ذات وال كاسمه اسم وال )رحمه اهللا()2(وقد قال الواسطي«:وقال أيضا )1(»والتشبيه

كصفته صفة وال كفعله فعل إال من حيث موافقة اللفظ وجلت الذات القديمة أن تكون لها صفة 
 )3(»حديثة كما استحال أن تكون للذات المحدثة صفة قديمة

  :هللا ألي مخلوق من كل الجهاتانفي المماثلة عن : المسألة الثالثة
والرب سبحانه وتعالى ال يجوز م وتتحدد بالتقديرنقساواألجسام تقبل اإل«:قال الشيخ 

ألن التشبيه واقع من ؛نفي التشبيه من أبلغ هاألن؛نفي المماثلةفوزاد الشيخ  )4(»عليه شيء من ذلك
رحمه (قالمستحيلة،فأما المماثلة ،ختالف في الحقيقةوإن كان اإل،الصفة والوجودجهة االسم و

 )5(»هي ذاته وال في صفاته وال في أسمائموجودا وال يماثله موجود ال فيماثل ال«:)اهللا
  :هل يصح قياس الغائب على الشاهد : المسألة الرابعة

بات اإلث ي هذا الباب طرد الشاهد غائبا فيالشيوخ فقدأصل «:)رحمه اهللا(قال الشيخ
والدليل والعلة والحقيقة الشرط :ليةيصح ذلك إال بشروط أربعة عقوالنفي فقال بعض المحققين ال

قيل بذلك لبطل التوحيد ولزم التعطيل ولو،إذ ليس المعول في إثبات الحقائق على معقول الشاهد
لبطل التوحيد ولزم ؛ولو فعل ذلك ،الشاهد لىالشيخ أنه ال يقاس الغائب عفقرر )6(»فاعرف ذلك

 .ألن شروط القياس غير متوفرة؛التعطيل
   :هللا الكمال المطلق والبقاء المطلقيجب : المسألة الخامسة

: لمرسل وهو اهللا سبحانه وتعالى ثالثة أشياءلفالذي يجب «:)رحمه اهللا(قال الشيخ
الوجود المطلق، والكمال المطلق، والبقاء المطلق، والذي يستحيل عليه ثالثة هي العدم أو تقييد 

   . )8(»أو تقييد الفناء )7(الكمال والفناء جود والنقص أو تقييدوال

 

 .)49ص(المصدر السابق  )1

 لم يتكلم أحد في التصوف مثله :قالوا،هـ331توفي سنة،متصوف من كبارأتباع الجنيد،أبوبكرمحمد بن موسى الواسطي )2

 ).117ص7مج،دط،لبنان- بيروت،دار العلم للماليين، لزركليا:األعالم (:انظر ترجمته      

 .)55ص(:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

 .)52ص (:السابقالمصدرنفس  )4

 .)54ص (:السابقالمصدرنفس  )5

 .)118ص (:السابقالمصدرنفس  )6

 والفاءباب النون ،)دط،لبنان-بيروت،دارومكتبة الهالل(،الخليل بن أحمد الفراهيدي :كتاب العين(انظر،نقيض البقاء:الفناء )7

    ).376ص8ج       

 .)131ص (:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق: الغزاليعقيدة اإلمام شرح  )8
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 :أسماء اهللا تعالى وما يتعلق بها من أحكام :البند الثاني   

  ؟محصورة في عدد معينأسماء اهللا عز وجل هل : المسألة األولى

 ا كماتسعة وتسعين اسممحصورة في  أسماء اهللا عز وجل أنيظهر من كالم الشيخ 
  لشرع تسعة وتسعون اسما قال الحافظاوالذي ورد بها «:)رحمه اهللا(قال فال يزاد عليهاوردالخبر

غيره مع احتمال الرفع أن سردها مدرج من قول الصحابي أووالتحقيق )1(شهاب الدين بن حجر
يد ومما يز)2(»فمن رآها للتعبد قبل ذلك ومن رأى أن المسألة علمية لم يقبل غير ما ثبت بقاطع

   .أقوال الشيخ أن األسماء توقيفية وكذلك عدم اشتقاقها من الصفات واألفعالهذه المسألة في تأكيد
  :أسماء اهللا توقيفية: المسألة الثانية

سنة أو إجماع وفي خبر أواألسماء توقيفية ال تثبت إال بكتاب «:)رحمه اهللا(قال الشيخ
والجواز  )28األعراف(تعلمون﴾﴿ أتقولون على اهللا ما ال  :اآلحاد قوالن المنع للشيخ لقوله تعالى

صل فمذهب قد اختلف العلماء في هذا األ«:وقال الشيخ أيضا )3(»للجمهور ألنها عبادة وعمل
من أهل السنة مثلهم وتوقف إمام )4(الجمهور أن األسماء توقيفية خالفا للمعتزلة وللقاضي

كذلك أن األسماء ال تأخذ باالشتقاق  الشيخقرركما )6(»وفصل حجة اإلسالم الغزالي)5(الحرمين
فمنع الشيخ  اختلف في اشتقاق األسماء من الصفات واألفعال على قولينوقد«: )رحمه اهللا(قال

مذهب عامة المتصوفة إذا طابق هذا وهو ظاهر)7(مذهب الشيخ هكأنو هوأجاز غير األشعري
وقال أيضا  )8(»إجماعسنة أو كان ما اشتق منه ثابت بقاطع من كتاب أو المعنى وأفاد أدبا و

 :قالر اآليات التي فيها معنى التدبيروبعد ذك هو من أسماء اهللا أم ال وهو يتكلم عن المدبرهل
ن غير أن من يقول بأخذ األسماء من االشتقاق آد إطالقه سنة وال قروكلها بصيغة الفعل ولم ير«

  .هيدل على مذهب"ول عليهالمع"وقوله )9(»ول عليهوهو المعل إنها توقيفية يقول اليقول به ومن قا

 هـ وتوفي 773ولد سنة،المصري الحافظ الكبير الشافعي،الشهير بابن حجرالعسقالني،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد )1

  ).36ص2مج:مرجع سابق،لسخاويا:الضوء الالمع(:انظرترجمته،اإلصابة،فتح الباري:من تصانيفه،هـ852سنة      

 .)33ص 1مج:(مصدرسابق،أحمد زروق:زيد القيروانيشرح رسالة ابن أبي  )2

 .)26ص (:السابقالمصدرنفس   )3

 : من تصانيفه،هـ422هـومات سنة362ولدسنة،أبومحمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي العراقي الفقيه )4

 ).429ص17مج: سابقمرجع ،الذهبي:سير أعالم النبالء(انظر.المعرفة،شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني،،التلقين      

 من،هـ478ومات سنة،هـ419ولدسنة،شيخ الشافعية،أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف الجويني النيسبوري )5

 .)458ص3مج : مرجع سابق ،ابن عماد الحنبلي:شذرات الذهب(:انظر،الدرة المضية،البرهان:تصانيفه      

 .)33ص  1مج:(السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )6

 .لشيخ هنا ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالةايقصد ب )7

 .)27ص1مج:(السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )8

  .)99ص:(مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )9
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   :قديمة أسماء اهللا غير مخلوقة وأنها: المسألة الثالثة           

فما كان بنص من القرآن فال إشكال في قدمه  وأما األسماء«:)رحمه اهللا(الشيخقال 
ألنها من كالم الكريم فال يصح أن تكون محدثة وقد سئل محمد بن موسى الواسطي من 

فقال ليس كذاته ذات وال كصفاته  )11الشورى(﴾ليس كمثله شيء﴿ المتصوفة عن قوله تعالى 
وجلت الذات القديمة أن تكون ،له فعل إال من حيث موافقة اللفظاسم وال كفعسمه اصفات وال ك

هذه  )1(قال أبو القاسم القشيري،دثة صفة قديمةال أن تكون للذات الحالها صفة حديثة كما استح
الحكاية جمعت مسائل التوحيد أو كالما هذا معناه وظاهر كالم الشيخ أن األسماء ال تؤخذ 

  )2(»خذ من كالم اهللا تعالى فبذلك يصح قدمهاباالشتقاق وإنما تؤ
  ؟صفةالسم هو هل اإل: المسألة الرابعة

ف لها لكن أهل السنة سم هو الصفة وأن األسماء أعالم ال أوصاقالت المعتزلة اإل
قالوا «:)رحمه اهللا(قال، الصفة بل أن كل اسم يشتمل على صفة ومعنىسم ليس هوقرروا أن اإل

 )3(»قوليالصفة وهو سم غيراإل

   :ذكر بعض األسماء ومعانيها: المسألة الخامسة

الصمد «:)رحمه اهللا(قالوجل التي تليق بجالله ومعناه كمامن أسماء اهللا عز :الصمد
 وكذلك معنى الصمد يأتي بمعنى السيد قال)4(»الذي يصمد إليه في الحوائج أي يتوجه إليه فيها

مثل ما وصف به وأما على أن ضد له يوصف بعلى أنه بمعنى السيد فال وكذا«:)رحمه اهللا(
  :يكون على ثالث فتحصل أن معنى الصمد )5(»ستغناءلإلالذي ال يطعم فهو راجع الصمد

 حوائجهميتوجه إليه الخالئق في  الذي  -1
 السيد بمعنى  -2
 الذي ال جوف له فيطعم  -3

  .سبحانهلكماله هذا وهذه المعاني الثالثة داخلة في معنى الصمدالمنافاة بينها وكل
   
  

 

 من،هـ465وتوفي سنة ،هـ376ولدسنة،النيسابوري الشافعي،أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )1

  : مرجع سابق،ابن عماد الحنبلي:شذرات الذهب(:انظرترجمته.لطائف اإلشارات، الرسالة،الكبيرالتفسير: مصنفاته       

 ).227ص18مج : مرجع سابق،الذهبي:النبالءسير أعالم (و،)319ص3مج       

 .)33ص1مج:(مصدرسابق،أحمد زروق:شرح الرسالة بن أبي زيد القيروان )2

 .)33ص(:السابقالمصدرنفس  )3

 .)42ص:(مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

  .)43ص(:السابقالمصدرنفس  )5
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أي قائم بنفسه «:)اهللارحمه (قال الشيخ :كذلك من أسماء اهللا عز وجل معناه :القيوم
سنة واألول قرآنا وقال الشيخ أبوإسحاق  اوقائم بأمور خلقه والقيوم والقيام بمعنى واحد وقد ورد

رضي اهللا )1(والقيام عند المتكلمين المستغني عن المحل والمخصص وقال ابن عباس: األسفرايني
 ا كله على معنى قيامه بنفسه قلت وهذ،موريره انقالب األيغالدهوروال يهنتفعنه القيوم الذي ال

س فإنه من صفات الذات خلقه غنيا عنهم واألول والثاني أمالقيوم الغني الدائم بتدبير  وقيل...
  : وم بمعنيينيالقيأتي فعلى هذا  )2(»فانظره

 .قائم بنفسه وقائم بأمور خلقه -1
 .الغني الدائم بتدبير خلقه غنيا عنهم -2

بال بداية  "األول"بل هو«:)رحمه اهللا(قال الشيخ :األول واألخر والظاهر والباطن
من جهة التكييف أظهر كل شيء ألنه  "الباطن"من جهة التعريف و "الظاهر"بال نهاية و "واألخر"

ن من اسمه آما وقع في القر إن«:قال أيضاو )3(»شيء ألنه الظاهرطوى وجود كل  الباطن و
تعلى ربنا عن ذالك  أخرويةو ن ثم أوليةأاألخر معناه أول بال بداية آخر بال نهاية ال و األول

في  قال الشيخ أيضاو )4(»القدم والبقاء وأنه تعالى قديم باقي دار كالمه على إثباتعلوا كبيرا وم
 :كذالك قال في األزليو )5(»ثم بين أن مراده بالقديم الذي ال مفتتح لوجوده«:قديمالمعنى 

م ولم يرد معنى القديالذي ال مفتتح لوجوده وهو الذي ال بداية له والكل ب فاألزلي هو األول«
 بق وجوده وجود كل شيء ألنهيعني س«:قديمالقال أيضا في معنا و )6(»ناآال قرذلك سنة و

 )7(»إذ لو لم يوجد ما وجد دهبإجاما وجد سواه فواجب الوجود لذاته ال مفتتح لوجوده و واجب
يعني «:قال في الدائمو )8(»زوال لوجوده غير مقيد بقاءه بزمان يعني ال«:وقال في الباقي كذلك

  .معنى القديم ومعنى األزليهو:من كالم الشيخ أن اسمه األولويظهر)9(»انقطاعالوجود بالمستمر

   

 ولد بمكة بالشعب ،ابن عم النبي صلى اهللا عليه وسلم،الهاشمي القرشي أبو العباس عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب )1

  : النبالء أعالم سير(:انظرترجمته.حديثا)1660(حديثوله في كتب ال،هـ بالطائف68سنة وتوفي،في سني الحصارالثالث       

 ).331ص3مج: مرجع سابق،الذهبي        

 .)46-45ص  (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

 .)48ص :(السابقالمصدرنفس  )3

 .)33ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )4

 .)43ص (::السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق: عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )5

 .)44ص ( :السابقالمصدرنفس  )6

 .)42ص (:مصدرسابق،أحمد زروق: شرح المقدمة الوغليسية )7

 .)42ص (:السابقالمصدرنفس  )8

 ).42ص (:السابقالمصدرنفس  )9



العقيدة عند أمحد زروق عرض مسائل:  الثاينالفصل   
 

 

51 

يعني و،وهو الذي ليس بعده شيء،فهو معنى الباقي والدائم :أما اسمه تعالى األخرو
  .)مستمر الوجود بال انقطاعأي (ه بزمانؤيد بقازوال لوجوده غير مقال

 الذي ال يحتاج إلى،أفعالهبأسمائه وصفاته وف والمعرهو:أما معنى اسم اهللا الظاهر
   .ال هو سبحانه و تعالىإحد كيفيته أمعناه ال يعلم  :الباطن من جهة التكييفو،تعريف

اهللا «:يطلق إال عليه قال الشيخالفهو  إليه راجعةالذي جميع األسماء سم إلاهو :اهللا
عن  الموصوف بصفات الكمال المنزه... الحق الغني عن العلة والفاعل اسم لذات المعبود

ل قي«:غيرهكما قال الشيخ نقال عن  )جاللةلفظ ال (سم خصائص هذا اإلمن و )1(»والمثال النقص
قلت  تإن شئو...اهللا«:)رحمه اهللا(قالو )2(»نه للتعلقإسم فأسماءه تعالى للتخلق إال هذا اإل كل

لذي تقدست إن شأت قلت ااسم لذات الموصوف بالجالل والكمال والمنزه عن النقص والمثال و
فيظهر من  )3(»آياتهءشهدت بوجوده مبدعاته و دلت على وحدانيته عن سمة الحوادث ذاته و

  :كالم الشيخ أن لفظ الجاللة اهللا له ثالث معاني 

 .الفاعللذات المعبود الحق الغني العلة وانه اسم  )1
 .لكمال المنزه عن النقص والمثالاسم لذات الموصوف بالجالل و ا  )2
دلت على و )4(بوجوده مبدعاتهلذي تقدست عن سمة الحوادث ذاته وشهدت ا  )3
 .ت يدل على أن اسم اهللا يشمل المعاني الثالث وقوله إن شئ.وحدانية آياته

: إجماعا كما قال الشيختعالى ثابتان سنة ومن أسماءه سبحانه و :المعيد ئالمبد
يعني  "المبدىء المعيد«:معناهما كما قال الشيخو )5(»سمان الكريمان ثابتان سنة و إجماعااإلو«

ع لها إليه المرجوجودها ال عن وجود سابق وال احتياج ال حق والمظهر لوجود الكائنات بافتتاح 
د لها أوال بعد العدم السابق نعم والموجإليه ألنه الموجد فاألشياء منه و ...فتقار بعد وجودهاباإل

ظهر الكائنات أالذي ئ الذي يظهر من كالم الشيخ أن معنى المبدو )6(»لها ثانيا بعد عدم الحق
ه باالفتقار بعد وجودها وهذين والمعيد أي المرجع لها إلي،للوجود ال عن وجود سابق لها

فتقار عدما لم تكن ثم إرجاعها إليه باإلفيكون معناهما إيجاد الكائنات ب مجتمعينكران ذسمين ياإل
 .بعد وجودها وإيجادها ثانيا بعد عدم الحق

 .)26ص (:المصدر السابق )1

 .)33ص (:مصدرسابق،أحمد زروق: عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

 .)33ص (:السابقالمصدرنفس  )3

 دار،لجرجانيا:كتاب التعرفات(:انظر.أوجزؤه،أوحده،إما الجسم،ماالتكون مسبوقة بمادة ومدة والمراد بالمادة:المبدعات )4

 ).197ص،هـ1403، 1ط،لبنان- بيروت،الكتب العلمية      

 .)34ص (:السابقالمصدرنفس  ،أحمد زروق:الغزاليعقيدة اإلمام شرح  )5

 .)34-33ص(:السابقالمصدرنفس  )6
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اسم من «:معناه كما قال الشيخمن أسماء اهللا سبحانه وتعالى ثابت بالقرآن و :الشديد
  )1(»ال بحالاه القوي القاهر الذي ال يقابل وال يغالب وال يرد أمره بوجه وه و معنئأسما

المرشد «:معناه)رحمه اهللا(قال الشيخكذلك هو اسم من أسماء اهللا عز وجل و :الهادي
خ فاسمه على ما ذكر الشي )3(»)2(لخلقه تارة باألمر والبيان وتارة بخلق القدرة على اإليمان

وهذا  ،لثبات عليهاو،وتارة بالتوفيق لإليمان،رسله ذلك كبعثاإلرشاد بالبيان و :يتضمن معنين
  .واألول عام حتى للكافرين،خاص بعباده المؤمنين

جليل القدر المعناه «:قال الشيخثابت بالقرآن  ،هو من أسماء اهللا عز وجل: المجيد
فالمجيد وصف لموالنا جلت قدرته وكأنه يقول صاحب العرش «:قال أيضاو )4(»الرفيع المنزلة

المجيد «:قال أيضاو )5(»للتمدح بوجوده للتعلق أوحتياج للعرش أو رفيع القدر عن اإلهو الو
  .الجليل القدر الرفيع المنزلة :فيظهر من كل هذا أن المجيد معناه )6(»الذي هو الرفعة والجاللة

التصرف : الملك«:الشيخبالكتاب والسنة قال ثابت ،جلواسم من أسماء اهللا عز:الملك
  )7(»والجالل والعظمةالقهرات من غيرمنازع بنوع من التدبيرفي المخلوقات بالقضايا و

المالك فمعنى رب العباد الرب هو«:جل معناه قال الشيخمن أسماء اهللا عز و :الرب 
  )8(»مالكهم

رحمه (الذي معناه كما قال الشيخ،هو من أسماء اهللا المتضمن معنى الخلقو :الخالق
  :معنيين فالخالق يتضمن )9(»بمعنى اوجد و يكون بمعنى التقديرخلق يكون «)اهللا

 .وجد هذه الخليقة من العدم إلى الوجودأالذي  -1
 .المقدر لها على وفق ما أراد -2
  .و كلى المعنيين صحيح يدل عليهما 

 

  .)36ص (المصدر السابق   )1

 المرتبة الثالثة الهداية المستلزمة لألهتداء وهي هداية التوفيق ومشيئة اهللا لعبده الهداية وخلقه دواعي :قال بن القيم )2

  دار ،ابن القيم الجوزية:شفاء العليل:(انظر ،الهدى والقدرة عليه للعبد وهذه الهداية ال يقدر عليها إال اهللا عز وجل      

  ).65ص(،)دط،لبنان-بيروت،المعرفة      

  .)36ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

  . )35ص (:السابقالمصدرنفس  )4

  .)36ص (:السابقالمصدرنفس  )5

 .)29ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )6

 ).32ص (:السابقالمصدرنفس  )7

  .)39ص (:السابقالمصدرنفس  )8

   .)29ص (: السابقالمصدرنفس  )9
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الجبار الذي ال يرد حكمه «:جل معناه قال الشيخاسم من أسماء اهللا عز و :ارالجب
ذكر المعنى الثاني و) 1»المكسور ويصلح األموري يجبر قيل الذيؤثر فيه قصد القاصدين والو

الذي يجبر العباد على ما «:قال كذلك في معناهو،ن الشيخ ال يرتضيهأبصيغة التمريض ك
  . ذكر في معنى القاهريأتي بمعنى القاهر كما سيالجبار  أيضا أنقال   )2(»أراد

هما و«:رذكرالقهاقال الشيخ في معناه بعد جل من أسماء اهللا عز وكذلك هو:)3(القاهر
و المكانة ستيالء على الشيء من جهة الملك والسلطان ظاهرا ومن جهة علاإلمن القهرالذي هو

من معاني وكالهما رادأذي يجبرالعبادعلى مانه العلى أوقيام الحجة باطناوهوراجع لمعنى الجبار
 .العكسوالقهاريأتي بمعنى الجبار أنفدل على )4(»علمأ أخص واهللابوجه قتدارإلاظهورالقدرة و

كمال  كل هو المنزه عن«:تعالى قال الشيخه سبحانه وئكذلك هو من أسما :القدوس
التقديس "التنزيه"«:قال الشيخ،المتصف بكل كمال،أي معناه المنزه عن كل نقص )5(»لغيره

التصوير الربوبية من التمثيل والتشبيه و ليق بجانباإلجالل ال يوالترفيع والتعظيم ووالتطهير
   )6(»ن وجوه التنزيه الواجبة له تعالىنحو ذلك موالتحديد والتقدير و

 :)رحمه اهللا(هو المتصف بصفة العلم قال الشيخاسم من أسماء اهللا عز وجل و :العالم
 )8(»ما هو به العلم معرفة المعلوم علىو قال القاضيو)7(من قام به العلم قاله األشعري لماالع«

نه المتصف بصفة العلم التي هي معرفة المعلوم أالعليم وعلى هذا يكون معنى اسمه العالم و
  :وعلى هذا يءجل ليس كعلم المخلوق بل إن علمه محيط بكل شوعلم اهللا عز و،على ما هو به 

فة وكلها علم قال إن كل علم معر«:)رحمه اهللا(ال يطلق على اهللا العارف قال -1
 .)9(»يريد منع اإلطالق لعدم التوقيف فال يقال فيه عارف لعدم وروده شرعا،فالتزمهبعضهم 

 
 .)85 ص(:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

 . )86ص (:السابقالمصدرنفس  )2

 الحسنى فقه األسماء(انظر.الذي قهرجميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات:ومعناهما،صيغة مبالغة من القاهر:القهار )3

  ،    م2010/هـ1431، 2ط،السعودية-المدينة المنورة،مكتبة الملك فهد الوطنية،لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر       

 ).294ص       

 .)86ص (:السابقالمصدرنفس  ،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

 .)51ص (:السابقالمصدرنفس  )5

 . )48ص (:السابقالمصدرنفس  )6

 كشف األسراروهتك :تصانيفه من،هـ324سنة توفي،هـ260ولدسنة،علي بن إسماعيل بن إسحاق األشعريأبو الحسن  )7

 ).129ص4مج:(مرجع سابق،البن عماد الحنبلي،شذرات الذهب(:انظر ترجمته.اللمع،مقاالت اإلسالميين،األسرار      

 .)26ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:يشرح رسالة ابن أبي زيد القيروان )8

 . )26ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )9
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العرفان بمعنى و«:)رحمه اهللا(الشيخال ـق،لـيطلق العرفان على اهللا عز وجال  -2
 .)1(»ذلك ال يسمى به الحق سبحانهلأخص منه والعلم بل هو 

بعد ما ذكر كالم أهل العلم في  )رحمه اهللا(جل قالوأسماء اهللا عز من اسم :الخبير
ال يغيب عن علمه شيء وقيل ر كل شيء فه خبدلذي عنا وعلى هذه الوجوه قيل معناه«:ذلك

على وفق ها لها على وفق علمه وقيل المختبر لألشياء أي مظهرالمخبرعن األشياء والمظهر
الذي عنده خبر كل وعلى وفق علمه الخبيرالمختبر لألشياء أي المظهرلها«:وقال أيضا )2(»علمه

  . الخبير معنى اسم اهللايشمله كل ما ذكره من المعاني و)3(»على التفصيلرحقيشيء من جليل و

من أدلة غناه و افتقار و«:)رحمه اهللا(ئه سبحانه الغني الكريم قالمن أسما :الغني
 الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتهو اهللانتم الفقراء إلى اهللا وأا الناس يا أيه﴿  الكل إليه قوله

يا أيها الناس اذكروا نعمة اهللا عليكم  ﴿ :قال تعالىو )15فاطر(﴾بخلق جديد و ما ذلك على اهللا بعزيز
لذي ال يحتاج فمعنى الغني هو ا )4(»)3فاطر(﴾ألرضاالق غير اهللا يرزقكم من السماء وهل من خ

  .ن وهو ثابت باألدلة من القرآ،جميع الخلق إليه إلى خلقه مع افتقار

 :)رحمه اهللا(على جميع خلقه قالكبرياء المطلق والالذي له العلو:)5(العلي الكبير 
يدرك كنه علوه وكبريائه غيره وعلوه المتعالي عن أوصاف خلقه الذي الهوالعلي الكبيرو«

   )6(»المكان واألوصاف الحسيةة والمنزلة واألوصاف المعنوية الوكبرياؤه المزي

 :أيضا وقال)7(»على علم بعاقبتهلتدبيرفي حقه تعالى إبرام األمرا«:قال الشيخ:المدبر 
وقال أنه بمعنى )8(»أي عواقبها وما يؤول إليه أمرهالمبرم لألشياء على علمه بإدبارهااالمدبرهو«

   )9()المريد أي المخصص لألشياء بما أراد من زمان معين وكيف ونحوهوقيل المدبر«:المريد

 

 .)100ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

 .)27ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق: القيروانيشرح رسالة ابن أبي زيد  )2

 .)38ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )3

 .)39ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )4

 ،يرجع إلى صفاته سبحانه:أحدهما:ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان...الذي له الكبرياء نعتاوالعظمة وصفا:الكبيرالعظيم )5

  .أنه اليستحق أحد التعظيم والتكبير والجالل والتمجيد غيره:النوع الثاني...وأن له جميع معاني العظمة والجالل                        

 ).180- 179ص:مرجع سابق،عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر:فقه األسماء الحسنى(انظر                        

 .)28ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  ،أحمد زروق:انيشرح رسالة ابن أبي زيد القيرو )6

 .)99ص (:السابقالمصدرنفس  ،زروقأحمد :عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )7

 .)28ص 1مج(:السابقالمصدرنفس ، أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )8

  .)27ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )9
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وجل ألننا كما أسلفنا أن  لم يجعل المدبر من أسماء اهللا عز)اهللا رحمة هعلي(الشيخو
سم في ولم يريد هذا اإل«:سمالشيخ ال يقول باالشتقاق في باب األسماء فقال بخصوص هذا اإل

يدبر األمر ﴿ كتاب وال سنة وإنما ورد معناه في الوصف في مواضع من كتاب اهللا فقال تعالى 
وقال  )2الرعد(﴾يدبر األمر يفصل اآليات ﴿من قائل وقال عز )3يونس(﴾ما من شفيع إال من بعد إذنه

وقال أيضا بعدما ذكر اآليات التي ) 1(»)5السجدة(﴾يدبر األمر من السماء إلى األرض﴿جل وعلى 
وكلها بصيغة الفعل ولم يرد إطالقه سنة وال قرآنا غير أن من يقول بأخذ : (نى التدبيرفيها مع

وهذه النقول  )2(»ول عليهالمعتوقيفية يقول ال وهول أنها األسماء من االشتقاق يقول به ومن قا
  .أحمد زروق الشيخ صريحة في مذهب

يل من فع«):رحمه اهللا(من أسماء اهللا عز وجل المتضمن لصفة القدرة قال :القدير
فهو القدير ذو القدرة التي ال يعجزها  )3(»القدرة أي بصيغة المبالغة لكثرة المتعلقات وقوة التأثير

  .شيء

  ؟هو المسمىسم سم والمسمى والتسمية وهل اإلاإل :المسألة السادسة
  
والمسمى والصفة والموصوف سم وقد تكلم علماؤنا في اإل«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 

سمى ثم قال وأطبق القوم مسم ومواسم وتسمية  أنها أربعة ألفظسم فقال صاحب األنوار فأما اإل
قال وإنما  ير المسمى وهي صفة قائمة بالمسمىسم وغاإلغير يعني األصوليين على أن التسمية 

 ،سم حقيقة في المسمىأكثر المشايخ أهل الحق على أن اإلقال ... سم والمسمىالخالف في اإل
  . )4(»مجاز فيالتسمية

  
  
  
  
  
  
  

  

 .)28ص 1مج(:سابقالمصدرال )1

 .)99ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

 .)27ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:زيد القيرواني شرح رسالة ابن أبي )3

  .)32ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )4
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  :بهاالصفات وما يتعلق :  البند الثالث

  :أوصاف اهللا كاملة ككمال ذاته: المسألة األولى
فذاته الكريمة ... م يعرف من ذاته إال كمال األوصاففل«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 

وأفعاله دالة على أوصافه وذاته موصوفة بما  مثالكل نقص وموصوفة بكل كمال منزهة عن 
ويدل على هذه الصفات  ،له صفات  أن اهللا عز وجل :فكالم الشيخ يدل على )1(»يليق بجالله

 .وأن أوصافه كاملة ككمال ذاته وأفعاله ،أفعاله 
  :الكريمةكواجبنا نحو ذاته واجبنا نحو صفات اهللا التنزيه والتعظيم :المسألة الثانية

فيجب لصفاته تعالى من التنزيه والتعظيم ما يجب لذاته «:)رحمه اهللا(قال الشيخ
ال يليق به مع إثبات هذه الصفات هللا كما أثبتها لنفسيه  ام وكذلك تنزيه اهللا عن كل )2(»الكريمة

 )3(»أثبتناهنا نثبت له ما أثبته لنفسه وننزهه عما ال يليق به في غير ما أ«:)رحمه اهللا(الشيخ قال
 :قال الشيخ،تمثيل وال تحريفال من غير تكيف وال تعطيل و،وبالجملة فنثبت هللا ما أثبته لنفسه

وقال في صدد عدم تعطيل  )4(»ذات والصفات ونفي الكيف والتشبيهالتنزيه دائر على إثبات ال«
وات وال بهة بالذالتوحيد إثبات ذات غير مش«:ت اهللا عن الصفات قول أبو على البوشنجيذا

في  ن الحقعالحيدة  :اإللحاد«:في التحريف )رحمه اهللا(الشيخ قالو )5(»معطلة عن الصفات
  :وكالمه يدل على أن التحريف له معنيين)6(»اآليات بإنكارها وتبديلها وإخراجها عن مقصودها

 .تبديل ألفاظها  -1
  .إخراجها عن مقصودها -2
إن الذين ﴿:وقد قال تعالى«:)رحمه اهللا(على الملحد في ذلك فقال الشيخ شنعقد و
يوم القيامة اعملوا  آمناءآياتنا ال يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي ءيلحدون في 

آياته يلقى في ءأن من ألحد في  هذا تهديد بل نص )40فصلت(﴾نه بما تعملون بصيرإماشئتم 
  )7(»النار

  

 

 

  ).41ص (:مصدرسابق،زروقأحمد :عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

 .)28ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:زيد القيرواني أبيشرح رسالة ابن  )2

 .)108ص (:السابقالمصدرنفس  ،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

 .)49ص (:السابقالمصدرنفس  )4

 .)52 -51ص (:السابقالمصدرنفس  )5

 .)54ص 1مج(:السابقالمصدرنفس ، أحمد زروق:زيد القيرواني أبيشرح رسالة ابن  )6

 .)54ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )7
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  الذات على الصفات زائدة: المسألة الثالثة

الذات ال عينها ومذهب أهل الحق أن الصفات زائدة على «:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
ولكن هل يقال أن الصفات قائمة بذاته أو يقال أن ذاته محال لصفاته أو  )1(»وال متعلقة بغيره

ال يجوز أن يقال اهللا محل لصفاته ألن الحلول في اللغة ...«:)رحمه اهللا(يقال موجودة بذاته قال
ة بذاته لما في هو السكون واختلف هل يقال قائمة بذاته وهو مذهب األكثرية أو إنما يقال موجود

شتراك وهو قول الشيخ أبي الحسن والخالف في اإلطالق إذ ثبوتها للذات من اإللفظ القيام 
  )2(»الكريمة الزم وباهللا التوفيق

  :صفات اهللا قديمة غير حادثة وال مخلوقة: المسألة الرابعة

أن صفاته قديمة باقية بقدمه وبقائه تعالى وأن لها من التنزيه «:)رحمه اهللا(قال الشيخ
أن «:وقال أيضا )3(»نفي النقص والحدوث فال نقص في أوصافه وال حدوث ما يليق بجالله من

وأما الصفات فال يصح «:قالو )4(»صفاته قديمة باقية كاملة وصفات خلقه حادثة ناقصة زائلة
ف صاتحدوثها وال قيامها وال بعضها بحادث للزوم حدوث من قامت به الحوادث واستحالة إ

  )5(»ن الحوادث ال يسبقها وما ال يسبقها فهو حادث مثلهاالحادث بالقدم ألن ما ال يعرى ع

   :ةيذاته حقيقية كما أن صفات اهللا حقيق: المسألة الخامسة

و الكنه وأما على الثاني الذي ه«:وهو يتكلم عن هذه المسألة)رحمه اهللا(قال الشيخ 
حقيقة لكن ال يبلغ الواصفون إلى تلك الحقيقة وهذا ظاهر كالم  اله بمعنى الحقيقة ألن الصفة

بلغ حقيقته فالمعنى العلم وعليه فال يقال ال كنه له بل له كنه ال تُ)ابن أبي زيد القيرواني (الشيخ
طون يوال يح﴿: ن وجودها ثابت وقد قال تعالىبتلك الحقيقة من حيث هي ال من حيث وجدها أل

وإن بلغوا إلى العلم به فمن «:وقال أيضا )6(»فأثبت العلم به ونفى اإلحاطة فافهم )110طه(﴾به علم
  )7(»جهة اإلثبات والتنزيه ال من جهة اإلحاطة والتكييف

  

 

 .)27ص1مج(:سابقالمصدرال )1

 .)105ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

 ).47ص (:السابقالمصدرنفس  )3
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  . تعالى أقسام صفات اهللا: السادسةالمسألة  

 قسم الشيخ صفات اهللا إلى صفات النفس وإلى صفات المعاني وإلى الصفات المعنوية
ة الوجود والوحدانية والقدم والبقاء وأنه قائم بنفسه وأنه صفات النفس ست«:)اهللارحمه (قال الشيخ

  الكالمووالقدرة واإلرادة والسمع والبصروصفات المعاني سبعة الحياة والعلم ...مخالف للحوادث
 وعالما للذات الكريمة ككونه حيا)صفات المعاني(ة إضافة هذهوالصفة المعنوية ما أتى بصيغ...

وإلى ،هو وهوصفات النفسية التي تقال هي:روكذلك قسم الشيخ الصفات إلى تقسيم أخ )1(»وقادرا
 دمعنوية وصفات المعاني في قسم واحوإلى الصفات ال،صفات األفعال وهي التي تقال هي غيره
هي هو وهي أسماء والصفات ما يقال  األسماءثم من «:قال الشيخ وهو يتحدث عن هذا التقسيم

ا في معنى فعال كالخلق والرزق ومية وما يقال هي غيره وهي صفات األالنفس الذات وصفاتها
أغيار بمعنى ال يصح ذلك أو يتوقف  ما بينهمايره  وال هي فيوال هي غذلك وما ال يقال هي هو

  .على اهللا وعدمه اإلطالقوهذا التقسيم باعتبار) 2(»عنه وهي الصفات المعنوية وصفات المعاني

  :الصفات اإللهية التي تكلم عليها الشيخ :المسألة السابعة

أن علم العقيدة سمي الشيخ ل الكالم حتى قهذه الصفة كثر فيها ا: صفة الكالم  )1
يعني «:وهو يتكلم عن ذلك)رحمه اهللا(قال الشيخ. بعلم الكالم بسبب كثرة الكالم في هذه الصفة

 )3(»تسمية هذا الفن بعلم الكالموتنزيهه وما يتعلق بذلك والكالم فيه وهو أصل )الكالم(إثباته
 :بها أحكام توهذه الصفة تعلق

، قال واإلجماع والعقل دل عليها السمع: الكالم صفة ثابثة هللا عز وجل -1-1
والدليل على ثبوت الكالم أن الحي ال يمنعه من الكالم إال اآلفة واآلفة «:)رحمه اهللا(الشيخ
وثبوت الكالم مما ثبت «:وقال أيضا.)4(»لة عليه سبحانه الستحالة صفة النقص في وصفهمستحي

قد أجمع «:)رحمه اهللا(وذكر الشيخ إجماع أهل الملل والمذاهب على ذلك، قال،)5(»به القرءان
دقهم بالمعجزات أجمعوا عليه وقد ثبت ص األنبياءأهل الملل والمذاهب على أنه تعالى متكلم ألن 

 )6(»التكلم فال يلزم الدور أخبار اهللا تعالى من صدقهم بطريقمن غير توقف على 

 
 .)47-46ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

 .)33ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح الرسالة ابن أبي زيد القيرواني )2

 .)109ص (:السابقالمصدرنفس  ،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

 .)109ص (:السابقالمصدرنفس  )4

 .)100ص (:السابقالمصدرنفس  )5

 .)33ص 1مج(:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح الرسالة ابن أبي زيد القيرواني )6
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قال  :كسائر صفاته المعنوية كالم صفة قديمة قائمة بذاته زائدة عليهاال -1-2
ذاته  فمذهب أهل الحق أن كالمه تعالى صفة قديمة قائمة بذاته زائدة على«:)رحمه اهللا(الشيخ

ع صفاته بغيره كما مر في جمي )كالمه(وال يصح قيامه«:وقال أيضا،)1(»كسائر صفاته المعنوية
بكالم قديم، قائم : متكلم يعني«وقال أيضا،)2(»في الغير وال غير ذلكحدوثه وال حلوله وال 
 .)3(»بذاته

الكالم عند «:هذه المسألة اختلف فيها قال الشيخ :الكالم صفة قائمة بالنفس -1-3
دل عليها العبارات وما يصطلح عليها من اإلشارات قال تأهل الحق صفة قائمة بنفس المتكلم 

 )4(األشعري فهو حقيقة في النفس مجاز في اللسان واحتج لذلك بقول األخطل

  .)5(جعل اللسان على الفؤاد دليله***    إن الكالم في الفؤاد وإنما  

ويقولون في ﴿وقد قال تعالى »:يسعلى أن الكالم نف للذلك قال الشيخ وهو يدلو
مجاز في ي النفس وواختلفوا في هل الكالم حقيقة ف )5(»فأثبت الكالم للنفس )8المجادلة(﴾أنفسهم
بعدما ذكر كالم األشعري بأنه  )رحمه اهللا(قال الشيخ ؟أو أنه حقيقة فيهما،أو العكس ،اللسان

وجمهور المتأخرين على أنه حقيقة فيهما قال إمام «:حقيقة في النفس مجاز في اللسان
       .)7(»هو مجاز في النفس حقيقة في اللسان)6(الحرمين

بال تشبيه أي مع  هأن نثبتوذلك  :كواجبنا نحو صفاته نا نحو كالم اهللاجبوا -1-4
الحق منه ،ن وللناس خبط عظيمءاوثبوت الكالم مما ثبت به القر«:)رحمه اهللا(التنزيه قال الشيخ

 كما نقول كالم ربنا غير أنا نمنع«:وقال أيضا )8(»اإلثبات والتنزيه ونتمسك به وباهللا التوفيق
 . )9(»المماثلة والمشابهة جملة وتفصيال

  

  .)34ص 1مج(:سابقالمصدرال )1

 .)110ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزالي شرح )2

 .)44ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )3

الشعر (:انظر،وكان نصرانيا،فحل من شعراء الدولة األمويةشاعر وهو،كنيته أبومالك،غياث بن غوث بن الصلت  )4

 .)490ص 1مج،1977، 3ط،أحمد محمود شاكر/ت،ابن قتيبة:والشعراء

 .)34ص1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )5

 .)34ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )6

 .)34ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )7

 .)100ص (:السابقالمصدرنفس  ،زروق أحمد:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )8

 .)34ص 1مج( :السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )9
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فال «:)رحمه اهللا(قال الشيخ :الخلقكالم كال ف وصوت بغير حركالم اهللا  -1-5
على أن «:وقال أيضا )1(»يشبه كالم الخلق فليس بصوت وال حرف وال عن لسان ولهان وشفاه

وال  يلعبده بشيء البد أن يجد من نفسه اقتضاءه أو طلبا يدل عليه فذلك هو كالمه النفسمراآل
ال صوت له وال حرف كما نقول كالم ربنا غير أنا  ت وال حرف فهو دال على ثبوت كالمصو

فال يصح وصف كالم الرب سبحانه بها «:وقال أيضا )2(»نمنع المماثلة والمشابهة جملة وتفصيال
ن الحروف يسبق بعضها بعضا وذلك دليل حدوثها وربنا منزه عن سمات الحدوث وأل)الحروف(
يعني وبذلك عرف أنه كالمه إذ " وأن موسى سمع كالم اهللا بغير صوت وال حرف"»:وقال )3()

 .)4(»ال يشبه شيئا وال يشبهه شيء
لكن  عليه السالم معلوم أن اهللا كلم موسى :كيف سمع موسى كالم اهللا -1-6

وقال أهل السنة خلق «:)رحمه اهللا(قال عليه السالماختلفوا في كيفية سماع هذا الكالم من موسى 
 ...سمعا في أذنيه سمع كالما ليس بصوت وال حرفموسى عليه السالم فهما في قلبه واهللا ل

تعالى سماع كالمه «:وقال أيضا )5(»سمعه بأذنه وفهمه بقلبه وعلم بضرورة أن المكلم له ربه
 .)6(»إنما هو بما يسمع به الكالم

قلت في «:)رحمه اهللا(قال الشيخ :ي الجهة عن اهللا عند تكليم موسىنف -1-7
 ،جهات فرارا من الحصر إلى الجهة وهو مراده بإثبات جهاتاليد أنه سمع ذلك بكل بعض التقاي

 .)7(»ومذهب أهل الحق أن كون السامع في جهة ال يلزم منه كون المسموع من جهة
الشيخ مذهب أهل السنة خالفا للمعتزلة قرر: مخلوق غيرالقرآن كالم اهللا  -1-8

وقال  )8(»وكونه غير مخلوق وهو مذهب أهل السنة«:فقال أن القرآن كالم اهللا غير مخلوق
 )9(»ولم يزل السلف يطلقون القرآن ليس بمخلوق ولم يتعرضوا للفرق بين التالوة والمتلو«:أيضا
عن مالك وطبقته إال أن القرآن غير مخلوق دون زائدة على ذلك وهو ولم يحفظ «:أيضاوقال 

 .)10(»مذهب السلف واهللا أعلم
  
 .)44ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:المقدمة الوغليسيةشرح  )1

 .)34ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )2

 .)110ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

 .)113ص (:السابقالمصدرنفس  )4

 .)34ص 1مج(:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )5

 .)114ص (:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )6

 .)34ص 1مج(:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )7

  .)35ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )8

 .)35ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )9

 .)39ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )10
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العلم صفة من صفاته الذاتية قديمة قائمة بذاته سبحانه وتعالى قال  :صفة العلم )2
 األول ربنا سبحانه وتعالى موصوفا به أي بالعلم القائم بذاته في األزل األول«:)رحمه اهللا(الشيخ

 :بها أحكام توهذه الصفة تعلق.)2(»يعني بعلم قديم قائم بذاته "عالم«:قال أيضا )1(»أي قدم القدم

 علميم قائم بذاته ال بعلم قدب«:)رحمه اهللا(قال الشيخ :علم اهللا قديم غير متجدد 2-1
 .)3(»انتقال تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرمتجدد حاصل في ذاته بالحلول واإل

لمه محيط بكل مكان وع«:)رحمه اهللا( قال :محيط بكل شيء علم اهللا عز وجل 2-2
 )4(»)7المجادلة(﴾سادسهمما يكون من نجوى ثالثة إال هورابعهم وال خمسة إال هو﴿ كما قال تعالى

 )5(»المقصود إثبات العلم بخفيات السرائر وهواجس الخواطر وحركات الضمائر«:وقال أيضا
ابتداء وجودها أي ورقة كانت من أي شجرة كانت فإنه يعلم سقوطها كما يعلم «:وقال أيضا

ها وكيفيتها ومكان يزحكتها وسكونها وتفصيل أبعاضها وومسافة محلها ومدة بقائها وحر
سقوطها وكيف تسقط هل لظهرها أو لبطنها أو رطبة أو يابسة وما يسبق ذلك وما ينشأ عنه وما 

ويتعلق علمه بذلك قبل  ،يصحبه من أوصافها وخواصها وأحكامها وأسرارها إلى غير ذلك
ب النملة السوداء على الصخرة الصماء في يببل يعلم د ...دها وحالة كونها بعد وجودهاوجو

 .م اهللا عز وجلعلوغيرها من كالم المصنف الكثير في وصف  )6(»الليلة الظلماء

 :)رحمه اهللا(قال  :وتفاوتهامتفاوت رغم كثرت المعلومات غير واحد علم اهللا  2-3
وهو علم واحد في ذاته " :)رحمه اهللا(قال الشيخ أبو الحجاجال يتفاوت علمه بتفاوت معلوماته «

 .)7(»"ال يتعدد بمعلوماته وال يفوت علمه معلوم تبارك المهيمن العليم

 :أحكام وتشتمل على عدة :صفة اإلرادة)3

الصفة المقتضية لتخصيص  وهي«:)رحمه اهللا(قال الشيخ :معنى اإلرادة 3-1
 .)8(»فدليلها التخصيص فافهموأحكامها وأوصافها وغير ذلك الجائزات 

 هبغير قيامهاالو ال يصح نفيها«:)رحمه اهللا(قال :قائمة بذاتهة إرادة اهللا صف 3-2
 )9(»بغيره م وغيره وما وصفت به ال يصح أن يكون قائمان وصف الذات على حكمها في القدأل

  

 

 .)98ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

 .)43ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:الوغليسيةشرح المقدمة  )2

 .)31ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )3

 .)29ص (:السابقالمصدرنفس  )4

 .)30ص (:السابقالمصدرنفس  )5

 ).31ص 1مج(:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )6

 .)96ص (:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )7

 .)98ص (:السابقالمصدرنفس  )8

  .)104ص (:السابقالمصدرنفس  )9
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وجودا  يعني بإرادة قديمة قائمة بذاته متعلقة بتخصيص الجائزات "مريد«:وقال أيضا 
  .)1(»وعدما ووصفا ووقتا

 )2(»يعني بإرادة قديمة "مريد«:)رحمه اهللا(قال الشيخ : إرادة اهللا قديمة  3-3

ما علم سبحانه أنه يكون أراده «:)رحمه اهللا(قال الشيخ :عالقة العلم باإلرادة  3-4
  .)3(»وما أراده علم أنه يكون فال يتخلف حكم العلم عن اإلرادة فيه

 :ولهما أحكام :السمع والبصر صفتا)4

 :)رحمه اهللا(قال الشيخ :السمع والبصر صفتان واجبتان هللا سبحانه وتعالى 4-1
لكتاب والسنة وصح معناهما اا مواجبتان لكماله سبحانه جاء بهصفتان  )روالبصالسمع ( اوهم«

من غير تشبيه بصفات  ،وهاذين الصفتين ثابتتين هللا عز وجل على ما يليق بجالله )4(»عقال
 .)5(»بصفات الخلق كما هو سائر صفاته غير مشبهين«:)رحمه اهللا(خلقه، قال

سميع «:)رحمه اهللا(قال الشيخ: بذاتهالسمع والبصر صفتين قديمتين قائمتين  4-2
 . )6(»ر، قديمين قائمين بذاتهيعني بسمع وبص" بصير

: )رحمه اهللا(قال  :ن عن العلم غير راجعتين إليهالسمع والبصر صفتين زائدتي 4-3
ر صفتان زائدتان كغيرهما ليستا براجعتين إلى العلم إذ قد أثبتهما القرآن مع السمع والبص«

 )8(»فهما صفتان زائدتان على علمه خالفا لقوم: قال القشيري«:وقال أيضا )7(»ذكره أي العلم
ا أحكام السمع والبصر أم )9(»الصحيحعلى لعلم لراجعان  هوليس سمعه وبصر«:وقال أيضا

نعم أحكامهما  ،إليه)رالسمع والبص(والتحقيق عدم رجوعهما«:)رحمه اهللا(قال راجعين إلى العلم
   )10(»ال ذلك في باب العلم موع معلوم ال العكس ومن هنا صح إدخمسفكل مبصر و راجعة إليه

 

 

 . )43ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )1

 .)43ص ( :السابقالمصدرنفس  )2

 ).104ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

 .)106ص (:السابقالمصدرنفس  )4

 .)43ص(:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )5

 .)43ص(:السابقالمصدرنفس  )6

 .)27ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )7

 .)106ص (:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )8

 ).44ص :(السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق: شرح المقدمة الوغليسية )9

 .)96ص (:السابقالمصدرنفس ،زروقأحمد :عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )10
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قال  :األجفانن األصمخة واآلذان وبصره عن الحدقة و عتنزيه سمع اهللا 4-4
وشفة  وآذان وكالمه ال بلهاة  ةفبصره ال بحدقة وأجفان وسمعه ال بأصمخ«:)رحمه اهللا(الشيخ

وأن  ر بغير فكرة وترتيببويد يخلق بغير آلةما يعلم بغير قلب ويبطش بغير جارحة وكولسان 
الحدوث وصفاته م ألن هذه كلها من لوازم النقص ودفع رؤيته ظالم وال يحجب سمعه بعدال ي

آذان ويرى بغير ة وأصمخفهو تعالى يسمع بغير«:وقال أيضا)1(»تعالى ال نقص وال حدوث فيها
 . )2(»ة وأجفانحدق

 :ولها أحكام :القدرةصفة  )5

يعني  "قدير«):رحمه اهللا(قال الشيخ :القدرة صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى 5-1
يزيا وال نجبقدرة قديمة قائمة بذاته متعلقة بالمقدور قبل بروزه تعلقا صالحيا وعند البروز تعلقا ت

 . )3(»وجه لها إال في إبراز الجائز من الموجودات

 )القدرة (يهاوال يجوز عل«:)رحمه اهللا(قال الشيخ :القدرة ال تكون محدثة 5-2
 )4(»م المقدورات فافهمدح قالحدوث كما ال يص

الصفات الثالثة هي التي «:)رحمه اهللا(قال الشيخ :اردة والعلمعالقة القدرة باإل 5-3
د فوجو ،القدرة لإلبرازو ،واإلرادة للتخصيص ،يقانفالعلم دليل اإل ،تشهد فيها وجود المخلوقات

 رادةومكان وكيفية دليل على اإلوكونه مخصصا بزمان ،هدالعالم متقنا دليل على علم موج
 )5(»الكل شاهد بالحياة ألن ذلك ال يكون من ميتالعدم إلى الوجود دليل القدرة و إبرازه منو

صنف قد أتى المو«:)رحمه اهللا(قال الشيخ :لكمال قدرته أنه منزه عن العجز  5-4
 )6(»عليه محالوكلها...العجز من عوارض القدرةوظ األول منهاوالثاني وهوالقصورهنا بستة ألفا

 :ولها أحكام :صفة الحياة)6
رحمه (قال :الحياة صفة من صفات اهللا التي تليق بجالله قديمة قائمة بذاته 6-1

ة بذلك الغير وال متوقفة يعني بحياة قديمة قائمة بذاته غير مستفادة من غير وال متعلق "حي«:)اهللا
 )7(»على شيء

  

 

  
 .)28ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )1

  .)43ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )2

 .)43ص (:السابقالمصدرنفس  )3

 .)85ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

 .)27ص 1مج(:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )5

 .)86ص (:السابقالمصدرنفس ،زروقأحمد :عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )6

 .)43ص (:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )7
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رحمه (قال الشيخ :أن كل واحد منهما شرط في اآلخروة وعالقة الحياة بالقد 6-2
قدرته مشروطة بالحياة فال يصح أن يكون قادرا من ليس بحي والحي غير القادر ناقص «:)اهللا

 )1(»شرط قدرته وكل منهما واجب لكمالهفقدرته دليل حياته وحياته 

الموت ك:هينافيكل ما يضاد ذلك و عنته فهو منزه كاملة لكمال ذا ة اهللاحيا 6-3
 الحياة وهي السنة والنوم والخامسةالرابع من آفات والثالث و«:)رحمه اهللا(قال الشيخ :الفناءو

 )2(»اء والموت وكلها عليه تعالى محالوالسادس مزيالت الوجود وهما الفن

 :فيها)رحمه اهللا(ذكر بعض الصفات األخرى وقول الشيخ)7

يعني كما يليق بجالله  "وأنه مستوى على العرش«:)رحمه اهللا(قال :ستواءاإل 7-1
رض ظاهره المعقول اوعاتشبيه وإنما ذكره لوروده شرعحسب ما يذكره بعد من التنزيه ونفي ال

المجمل أومع التفويض فيه  تعيينمع راجه عن ظاهره المحال إجماعاإمافيلزم أي التنزيه إلخ
لئال يعرى المذكور التشبيه وولى فقيل التأويل بنفي إجماعا إال أنه اختلف في األوكل منهما جائز

وقع ذكر «:وقال)3(»ض ألنه أسلم من الخطأ في التعيينل التفويعن علم لبعض وجوهه وقي
به الذي ينزه عن المحال استواء في ستة مواضع من كتاب اهللا تعالى فقيل إن ذلك من المتشاإل

الك إذ سئل عن مذهب م وال يتعرض لمعناه وهو مذهب السلف وجماعة من األئمة وحمل عليها
معقول يرستواء معلوم والكيف غفقال اإل )5طه(﴾الرحمن على العرش استوى﴿قوله تعالى

فقوله معلوم يعني في كالم العرب له مصارف وقوله ،واإليمان به واجب والسؤال عنه بدعة
عقل في حقه تعالى وقوله يهم فيه من محتمالته الحسية إذالالكيف غير معقول نفي لما يتو

قوله والسؤال عنه بدعة ألنه من تتبع المشكل  ،واإليمان به واجب ألنه ورد نصا في القرآن
 نها للرواية التي ذكرنا ألنعدلنا عبعض رواياته والكيفية مجهولة وقدالذي وقع النهي عنه وفي 

ه ينفالمعقول ال يمكن العلم به والمجهول يمكن علمه والمقصود تعني التعقل في ذلك فرواية غير
نسب وقد...النقليةوالظواهرةرضت فيه األدلة العقليتعارواية ثم هذا مماأولى وإن كان غيرهاأكثر

قال آمنا  ول بالتفويض وبه قال الشافعي إذلمالك القول بالتأويل ونسب له غيره الق)4(يالطرطوش
وعليه جرى  وبما جاء عن رسول اهللا على مراد رسول اهللا هللاباهللا وبما جاء عن اهللا على مراد 

 نيقولو في آداب المريدين له إجماع الصوفية على أنهم)5(وذكر السهروردي...اإلمام أبو حامد

 ).85ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزالي شرح )1

 .)86ص (:السابقالمصدرنفس  )2

 ).60ص (:السابقالمصدرنفس  )3

 سراج:له مؤلفات قيمة منها،هـ520وتوفي سنةهـ 451ولدسنة،أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الطرطوشي )4

   شذرات (و،)490ص19 مج:مرجع سابق،الذهبي:سير أعالم النبالء(:انظرترجمته.برالوالدين، الحوادث والبدع، الملوك      

 ).62ص 4مج:مرجع سابق،ابن عماد الحنبلي:الذهب      

 :ترجمته انظر .له كتاب عوارف المعارف في التصوف،هـ632سنةتوفي ،عمر بن محمد عبد اهللا السهروردي صوفي  )5

 ). 183ص5مج :مرجع سابق،ابن عماد الحنبلي:شذرات الذهب(      
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ستواء كاليد واللسان والعين والجنب والقدم ونحوه في كل موهم ما قاله مالك في اإل
  :على أمورويدل كالم الشيخ  )1(»تأمل ذلك فإنه باب من التفويض وباهللا التوفيق

  .المحال إجماعا هالمعقول وجب إخراجه عن ظاهر هستواء عارض ظاهرأن اإل -

 .     ي التشبيهالتأويل مع نف - 1: ضا بالمعقول يسلك فيه طريقتينان معارك ما -
  .ذكر الشيخ أن هاتين الطريقين جائزتين إجماعا ،التفويض -2

  .اختلف في أي الطريقتين أولى -

  .ستواء من المتشابهأن مسألة اإل -

شكل من مفنقول في كل «:الصفات السمعية المشكلة فقال كلي ثم ذكر الشيخ قاعدة ف
  )2(»ستواءصفات السمعية ما قاله مالك في اإلال

وهذه القاعدة كما قال الشيخ عن السهرودي أنها إجماع الصوفية على أنها تكون في 
  .نحوهاليد واللسان والعين والجنب والقدم وكل موهم ك

لك يقول بالتفويض وكأنه يقول أن ما»فتأمل ذلك ألنه باب من التفويض«:ل الشيخقو
  .ه قال والكيف مجهول أو غير معقولحق أنه تفويض في باب الكيفية ألنوهو فيما يظهر 

هذه المسألة مما  :؟ما ورد في القرآن من مشكل على اهللا إطالقهل يجوز  7-2
ما ورد في القرآن من  إطالقوقد اختلف في «:)رحمه اهللا(قال الشيخ. اختلف فيها أهل العلم

وأجازه الفالسفة في  اإلطالقجواز عدم المشكل في غيره كالمجيء ونحو فأكثر المتكلمين على 
أجمعوا على منع ماال أصل له في كتاب وعند الصوفية قولين و ...جماعة من المحدثين والفقهاء

 )3(»هامه يبعد عن األذهانيكان إ إنوال سنة وال جرى به اصطالح 
 :قال الشيخ :قول الشيخ في معنى أن اهللا تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة 7-3

قيل يعني يجيء أمره وسلطانه وقيل المجيء في حقه تعالى صفة يجب إثباتها لنص القرآن «
االستواء والساق والقدم والجنب والعين ونحو لنزول وويجب إخراجها عن الظاهر المحال كا

ذلك إال أن تعرض شبهة فيؤخذ بما يقتضي التنزيه من تأويلها وهذا مذهب أبي الحسن 
ن كالم الشيخ أنه فيظهر م )4(»لحن من ذي الحجة بحجته ففوض تسلموليس ثم أ ...األشعري

وكذلك »ففوض تسلم«في هذه المسألة يفوض معناها فال يخوض فيه ويدل على ذلك قوله
 .ة قيل الدالة على التضعيفتصديره لألقوال األخرى بصيغ

 

 .)32ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )1

 .)42ص(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )2

  .)55ص 1مج(:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد )3

 .)55ص (:السابقالمصدرنفس  )4
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فإن اليد «):رحمه اهللا(قال الشيخ :المنسوبة هللا عز و جلذكر اليد والقبضة واليمين 
صفة يخلق بها على  هاأناليد في وله قول آخر )1(»تعالى راجعة إلى القدرة حقهعند التأويل في 
فمعنى مطويات محصورات ومجموعات بيمينه أي في يمينه « :)رحمه اهللا(التخصيص قال

فالتنزيه عن صفة األجسام واجب واهللا أعلم بمراده بمعنى قدرته وهذا على القول بالتأويل وإال 
واليد صفة يخلق بها على "قشيرية وفي عقيدة الرسالة ال)2(»كلتا يدي ربي يمين«وفي الحديث
خلق اهللا آدم بيده وكتب التوراة "«قلت وعليه يدل قول النبي صلى اهللا عليه وسلم" التخصيص

  : القبضة لها معنيينوأما،هي اليمين نفسهاأن اليد على فدل كالم الشيخ)4(»ذلكإلى غير)3(»بيده
  ال الخروج عنهيمكن رده و والحكم الغالب الذي ال القبضة بمعنى القهر واالقتدار-1          
  الشيخ قال بهم واإلحاطةالخالئق والحكم عليهم هها تقتضي قهرصفة يجب تنزيأنها-2          

هي صفة يجب ال يمكن رده وال الخروج عنه أو يوالقبضة عبارة عن الحكم الغالب الذ«:
   .)5(»بهم واإلحاطةالخالئق والحكم عليهم ي قهرتنزيهها تقتض
أما العلو معناه  :؟هل فوق العرش فوقية حسية أو معنوية ؟العلو وما معناه 7-4

يعني فوقية معنوية كما يقال السلطان  "فوف العرش"هو «:)رحمه اهللا(الرفعة والمنزلة قال الشيخ
ن للحصر الذي ال يجوز فوق الوزير والسيد فوق عبده ال حسية ألنها تقتضي المكان المتضم

أنه فوق عرشه المجيد "«:)7(وقال أيضا وهو يشرح قول ابن أبي زيد القيرواني )6(»عليه تعالى
السلطان فوق الوزير والمالك فوق  يريد فوقية معنوية كما يقال "بذاته وهو في كل مكان بعلمه

اء الجهة فأنها حسية كالسماء فوق األرض وما في معناه النتالمملوك والشريف فوق الداني ال
 وما ذكره الشيخ هنا«:قال الشيخ ،)8(»لما يلزم عليها من النقص والحدوثفي حقه تعالى 

   

 

   .)37ص 1مج(: سابقالمصدرال )1

 كتاب ،)م2008/هـ1429، 1ط،مصر- القاهرة،مطبعة المدني،محمد تامر/ت(،ابن الحجاج مسلم:صحيح مسلم )2

 ، )1827(ح،اإلمارة      

 .)1185 ص3مج (،)م1999/هـ1420، 2ط،السعودية-الرياض،دارالوطن،الدميجي/ت(،اآلجري:كتاب الشريعة )3

  .)88ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

  .)88ص (:السابقالمصدرنفس  )5

  .)99ص (:السابقالمصدرنفس  )6

  :منهاله تآليف ،هـ386توفي سنة ،)الصغير مالك(لقب،أبو محمد عبد اهللا بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني )7

   )10ص17مج :مرجع سابق،لذهبيا:سيرأعالم النبالء:(رجمتهانظرت.الرسالة،تهذيب العتبية،النوادروالزيادات على المدونة      

 ).96ص1مج:مرجع سابق،محمدمخلوف:شجرة النور(و      

 .)29ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )8
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وما أجمعوا على إطالقه أنه تعالى فوق " :ما هو أعظم منه فقالجماعاته إفي نقل ابن مجاهد 
نه في األرض أشرعيا ألنه لم يرد في الشرع  إطالقايريد  "سمواته على عرشه دون أرضه

تهم بفصاحة فلهذا قال دون أرضه وهذا مع علمهم بثبوت استحالة الجهة عليه تعالى مع معرف
المحال واجب وعذر الشيخ  هبالجملة فإخراجه عن ظاهر ...ستعاراتالعرب واتساعهم في اإل

  )1(»باهللا التوفيقلحجة المعترض و قاطع فعن السل هفي ذكره واضح ونقل

يعني رفعة  )2(»المعنوية"بل رفيع الدرجات"«:قال الشيخ :معنى رفيع الدرجات 7-5
 .معنوية

  :قرب اهللا معناه وأقسامه 7-6

وهو مع ذلك قريب من «:)رحمه اهللا(قال الشيخ :معنى قرب اهللا من عباده 7-7-1
 )3(»وانحصار واقتدار ال قرب مسافة إحاطةقرب  "كل موجود

قرب كرامة : وللقرب أقسام ثالثة«:)رحمه اهللا(قال الشيخ :أقسام القرب 7-7-2
عليه  محال هوووقرب مسافة ومداناة  ،اإلحاطةراجع لشهود قرب الحق على وجه وهو

والقرب على ثالثة «:)16ق(﴾ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴿ :قوله تعالى عندوقال  )4(»سبحانه
 ؛وقرب كرامة وليس مراد أيضا ،قرب مسافة وهو محال عليه سبحانه فليس مراد هنا :أوجه

وهو بمعنى  إحاطةوقرب  ،نعامفضال واإلواإلكرام وتوجه اإل اإلحسانألنه عبارة عن غاية 
 )5(»في جميع األحوال وهو المراد هنا شمول العلم واإلرادة والقدرة

أثبت الشيخ بأنه يوصف اهللا بأنه شيء وقال الشيء  :وصف اهللا بأنه شيء 7-8
أي شيء أكبر  قل﴿وهو شيء بدليل قوله تعالى «:)رحمه اهللا(قال، المقصود به هو الموجود

 )6(»فإن حقيقة الشيء هو الموجود )19األنعام(اهللا﴾ شهادة قل

البطش «:من صفات اهللا الثابتة له البطش قال الشيخ معناه :وصف اهللا بالبطش 7-9
 )7(»فبطشه تعالى أخذه للظالمين بطريق القهر والسرعة...التناول بشدة

 .)29ص 1مج(: سابقالمصدرال )1

 .)68ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

  .)68ص (:السابقالمصدرنفس  )3

 .)81-80ص (:السابقالمصدرنفس  )4

 .)30ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )5

 .)57ص (:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )6

 .)36ص (:السابقالمصدرنفس  )7
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 الوجه صفة له تعالى معلومة من«:قال الشيخ فيها :صفة الوجه هللا عز وجل 7-10
  )1(»وكل ما ينافي الجالل فهو مستحيل الشرع يجب اإليمان بها مع نفي الجارحة المستحيلة

وال يتفكرون «:)رحمه اهللا(قال الشيخ :هل يوصف اهللا بالماهية وهل تعرف 7-11
في مائية ذاته ألنه ال يعرف بالمائية ولهذا  قال فرعون وما رب العالمين قال موسى عليه 

ب على موقنين وجعل ما بعد ذلك من الجواكنتم  إنالسالم رب السموات واألرض وما بينهما 
ي ين وقد حكى الطرطوشلالقوألنه تعالى اليوصف بالماهية واليعرف بها على أحدإماوفق ذلك 

مام الحرمين بأن الكلي ال إانه قال ال يمكن أن تكون ذاته معلومة لنا واحتج له )2(عن المحاسبي
المقترح في المباحث في يمكن أن يكون معلوما للجزئي لتناهي الجزئي وعدم تناهي الكلي وقال 

العقلية حقيقة واجب الوجود وما يجب له من صفات الكمال ونعوت الجالل وغير ممكنة 
وهذا مذهب الغزالي  ا﴾وال يحطون به علم﴿لقوله تعالى  )3(ياد اآلمدسنا زوالحصول لنف

اه اإلمام لجمهور عزوجماعة من الصوفية لقولهم ال يعرف اهللا إال اهللا ونقل ذلك عن الجنيد و
ولقد اختصر يمكن علمها في اآلخرة وقال قوم اآلخرة ين فالعلم بها ممتنع في الدنيا والمحقق
غالبة لسائر الحقائق قال  جمع الجوامع فقال حقيقته تعالىفي الخالف في ذلك )4(السبكي

إذ قال «:وقال أيضا )5(»المحققون ليست معلومة لنا واختلف هل يمكن علمها في اآلخرة
 )6(»ومة لنا في الدنيا وفي اآلخرة خالفالمحققون ليست حقيقة ذاته معل

ا غير نفي العدم مأو ال يعقل منه نمسألة البقاء والقدم هل هما وجوديا 7-12
وقال األشعري البقاء وجودي بخالف القدم ألن الوجود متحقق «:)رحمه اهللا(قال الشيخ :لاوالزو

دون البقاء بخالف اآلخر فهو وجودي وقال القاضي واإلمامان وأكثر األصحاب أنه نفس 
ثالثة  اإال نفي العدم فهي إذ الوجود والجمهور على أن القدم ليس أمر زائد إال أنه ال يعقل منه

 . )7(»بزائدين كالوجود والوحدانية ما ليساأقوال أصحها أنه

 .)52ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )1

     يحاسب ألنه كان؛سمي المحاسبي،الباطناألوتاد والجامع بين الظاهرو أحد،المحاسبي البصريأبوعبد اهللا الحارث بن أسد )2

  ، هـ 1393، 1ط،مصر-القاهرة،مكتبة الخانجي،ابن الملقن:طبقات األولياء(:ترجمتهانظر.هـ243مات سنة،نفسه       

 ).175ص1مج       

 من،هـ631ومات سنة،هـ550ولدبعد سنة،الحنبلي ثم الشافعي سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي )3

   مرجع ،لذهبيا:سيرأعالم النبالء(:ترجمته انظر.منتهى السول في األصول،رأبكاراألفكا،األحكاماألحكام في أصول :صانيفهت      

 ).364ص22مج:سابق      

 طبقات،جمع الجوامع:من تصانيفه،هـ771ومات سنة،هـ727ولدسنة،أبونصرعبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي )4

   :مرجع سابق،ابن عماد الحنبلي:شذرات الذهب(:انظر ترجمته.شرح منهاج البيضاوي في األصول، الشاذلية      

 ).221ص6مج      

 .)25ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  ،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )5

 .)78ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )6

 .)23ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  ،أحمد زروق:رسالة ابن أبي زيدشرح  )7
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من عقيدة أهل السنة وجوب تنزيه اهللا عز وجل  :النقائصعن تنزيه اهللا   7-13 
 عز وجل مما يجب في نفيه عن كل نقص ونحن نذكر بعض ما نفاه الشيخ عن اهللا

 .كماله

ال تحويه "«):رحمه اهللا(قال الشيخ:نفي المكان عن اهللا عز وجل 7-14-1
 )1(»ال تكون ظرفا له ألن ذلك حصر والحصر قهر وذلك ينافي الربوبية" األقطار

 

عرف  )رحمه اهللا(والشيخ :عن اهللاوالجوهرية والعرض نفي الجسمية  7-14-2
المتحيز القابل لألعراض والتركيب وبه تتفاضل هو:الجوهر«:قالف ،والعرض ،معنى الجوهر

المعنى القائم العرض هو إذ...متناه مفتقرفهو األجسام بعضها بعضا في الكبر والصغر 
والرب قديم ال يتصف بما يدل على حدوثه فليس «:ثم نفى الشيخ هذه عن اهللا فقال )2(»بالجوهر

يعني ألن الجسم قابل لالنقسام " ليس بجسم«:وقال )3(»عرضبوال ...بجوهر وال تحله الجواهر
ال يسبقها كان يسبقها وما يعرى عن الحوادث ال والتأليف مفتقر إلى المكان وكلها حوادث وماال

 )4(»حادثا مثلهاويتعالى ربنا عن ذلك

ير مفتقر لشيء مركب غ الربوالمقصود أن «:قال الشيخ :نفي الحلول 7-14-3
فبين الشيخ أن اهللا غير حال في ) 5(»فيه وال محال له وال قابال لذلك منه وال قائم به وال حال

المحال وأن يكون حاالفي شيءيصح في وصفه تعالى وال«:أيضا شياء وهي غير حالة فيه قالاأل
 )6(»ذلك عليه تعالى محالمحصور به والمحل له ظرف لوجوده وفي الشيء  ألن الحالَّ له

نتقال فال يجوز عليه اإل«:)رحمه اهللا(قال :نتقال عن اهللانفي الحركة واإل 7-14-4
من حال إلى حال وال من زمان إلى زمان وال من مكان إلى مكان ألن كل ذلك من صفات 

  )7(»محالعليه الحادثات والقديم اليتصف بالحادثات ألن ذلك يؤدي إلى الحدوث وهو تعالى 
 

 

 

 

 

 

  ).57ص(: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

 .)53ص (:السابقالمصدرنفس  )2

  .)52ص (:السابقالمصدرنفس  )3

  .)44ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )4

  .)54ص (:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )5

  .)71ص (:السابقالمصدرنفس  )6

 . )76ص (:السابقالمصدرنفس  )7
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 :رؤية اهللا تعالى 7-15

: )رحمه اهللا(قال الشيخ :رؤية اهللا تعالى في الدار اآلخرة ال في الدنيا 7-15-1
: وقال أيضا )1(»واإلجماع على ثبوتها في الدار اآلخرة لألحاديث الصحيحة واآليات الصريحة«
وإن أحدا منكم لن "«)2(لكن الشارع منع وقوعها في الدنيا في حديث الدجال في حديث مسلم«

وحكى القشيري قوال بإثبات الوقوع عن األشعري وآخر  )3(»يرى ربه حتى يموت
  .)4(»والحديث نص فال يعدل إلى غيره...بنفيه

على جوازها في والمحققون «:قال الشيخ: رؤية اهللا تعالى في المنام 7-15-2
  )5(»النوم

وإنما جعلها «:)رحمه اهللا(قال :رؤية اهللا في الجنة نعمة خاصة باألبرار 7-15-3
 )6(»القرارا باألبرار في داراآلخرة نعمة لطفاهللا سبحانه في الدار 

كما أن «:)رحمه اهللا(قال الشيخ :الرؤية تكون في اآلخرة باألبصار 7-15-4
 )7(»بصار من غير كيف وال حد وال مقابلة فيهاالرؤية بما يقع به اإل

  

  

  

  

  

  

 

 

 .)81ص (: سابقالمصدرال )1

  ،هـ361هـ وتوفي سنة 304ولد سنة،من حفاظ الحديثأحد األئمة ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )2

  مرجع،لذهبيا:سيرأعالم النبالء(:ترجمتهانظر.التاريخ،الطبقات،العلل،لكنىاألسماء وا،الجامع الصحيح:تصانيفه من       

       . )557ص12مج: سابق       

 .)2931(ح،باب ذكر الدجال وصفته:مرجع سابق،لم ابن الحجاجسم:صحيح مسلم )3

 .)80ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

  ).52ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد )5

  .)5ص (:السابقالمصدرنفس  ،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )6

 .)114ص (:السابقالمصدرنفس  )7
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 :توحيد األلوهية :المطلب الثالث

  :األلوهيةتوحيد : البند األول     

  :معنى توحيد األلوهية: المسألة األولى

له إمعنى ال هووكذلك ،اإلله همعنى اسموهو ،الحق المعبود هوأن ،إفراد اهللا بالعبادةهو
: )رحمه اهللا(قال ،اهللا هي معنى الوحدانية من جميع الجهات إالله إالشيخ أن ال  بل أكد ،اهللا إال
اإلقرار له تعالى بالوحدانية من جميع جهات الوحدانية  ،مما يجب نطقا واعتقاد على التالزم«

 )163البقرة(﴾وإلهكم اله واحد﴿قد أشارتعالى لذلك بقوله الكريمو...اهللا إالوهو معنى قولنا ال اله 
من مر ماكل اعلم أن  ثم«:وقال أيضا) 1(»هو إالله إ ال :بت الوحدانية ثم رفع الوهم بقولهفأث

  )2(»اهللا إالله إشهادة أن ال  قُعلَّتَإنما هو م المعتقدات في كالم المؤلف

  :"اهللا" لفظ الجاللةمعنى  :ةالثاني المسألة

فاهللا اسم لذات المعبود الحق الغني عن العلة والفاعل الموصوف «:)رحمه اهللا(قال
معنى اسم  في وقال أيضا )3(»بصفات األلوهية واهللا أطلقته العرب على كل معبود بحق أو باطل

ن شئت إلوهية وعن العلة والفاعل الموصوف بصفات األالغني اسم لذات المعبود الحق «:اهللا
ن شئت قلت الموصوف بصفات إو األوهامالربوبية بالدالئل المتحجب عن الكيفية وقلت الظاهر

عن العلة الغني  اهللا اسم لذات المعبود الحق«:وقال أيضا )4(»الكمال المنزه عن النقص والمثال
اسم لذات الموصوف بالجالل والكمال ن شئت قلت إالموصوف بصفات األلوهية ووالفاعل 

عن سمة الحوادث ذاته وشهدت بوجوده المنزه عن النقص والمثال وإن شئت قلت الذي تقدست 
: ، قال الشيخاإللهوجميع أسمائه تعالى تعود إلى اسمه  )5(»مبتدعاته ودلت على وحدانيته آياته

)6(»نه للتعلقإهذا السم ف إال ،لتخلقتعالى لقيل وكل أسمائه «
  

  

  

  

  

 
 .)22ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:دشرح رسالة ابن أبي زي )1
 .)132ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2
 .)22ص 1مج(:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد )3
 .)26ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )4
 .)33ص (:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )5
  .)33ص (:السابقالمصدرنفس  )6
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 :شهادة أن ال اله إال اهللا وما يتعلق بها :البند الثاني

 :معنى شهادة أن ال اله إال اهللا: المسألة األولى

ال معبود  وتعترف أنأي أن تقر " أن تشهد أن ال إله إال اهللا«:)رحمه اهللا(قال الشيخ
وقال )1(»باطليقول كل من عبد من غير اهللا فهو فكأن القائل لهذه الكلمة...بحق سوى اهللا تعالى

تصاف بالكماالت سواه وإنما اهللا ألنه ال مستحق لإل إالاهللا أي ال معبود بحق  إالله إ ال«:أيضا
: ا لألوهام وقد أشار تعالى لذلك بقوله الكريمعهام ورفبتى بصيغة النفي واإلثبات نفيا لإلأ

وقال  )2(»﴾﴿ال إله إال هو: فأثبت الوحدانية ثم رفع الوهم بقوله )163البقرة(له واحد﴾إ﴿وإلهكم 
 وقيل ال ...اهللا إالومعنى الكلمة األولى المستحق للكماالت «:أيضا في معنى هذه الكلمة العظيمة

فمدارهذه الكلمة في كالم  )3(»أمسقبله لكن األول اهللا وهوراجع لما ذكر إالمعبود بحق 
  .شريك له تكون هللا عز وجل وحده ال ةأن العبودية الحق )رحمه اهللا(الشيخ

   :بالعربية تينقول الشهادوجوب  :المسألة الثانية

  )4(»ا وقولهما بالعربيةمقال علماؤنا يجب ترتيبه«:)رحمه اهللا(قال الشيخ

  :دخل في اإلسالم لمنالشهادتين  ب ترتيبوجو :المسألة الثالثة

وال يكفي للقادرا وقولهما بالعربية مقال علماؤنا يجب ترتيبه«:)اهللا رحمه(قال الشيخ 
دون إضافته إلى اهللا الحتمال  "محمد رسول"ألنه إثبات ال يتضمن نفي وال قوله " اهللا إله"قوله 

ا واجب عند الدخول في اإلسالم فينبغي ذلك في معلماؤنا وترتيبهقال «:وقال أيضا )5(»رسلملا
  )6(»الكالم عليهما واهللا أعلم

   :الغاية من إرسال الرسل :المسألة الرابعة

هي دعوة الناس إلى عبادة اهللا وحده ال شريك له حتى التكون لهم حجة يوم القيام 
رسال  ﴿:تعالىوقال ...إلقامة الحجةنه بعث الرسل لخلقه يعني أن اهللا سبحا«):رحمه اهللا(قال

﴿وما كنا :وقال تعالى )165النساء(ن للناس على اهللا حجة بعد الرسل﴾مبشرين ومنذرين لئال يكو
   )7(»)15األسراء(معذبين حتى نبعث رسوال﴾

 

 .)42ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )1

 .)22ص 1مج(:مصدرسابق،زروقأحمد :شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )2

 .)132ص (:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )3

 .)136ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

 .)136ص (:السابقالمصدرنفس  )5

 .)132ص (:السابقالمصدرنفس  )6

 .)129ص (:السابقالمصدرنفس  )7
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بعثوا لذلك ودليله قوله  الحجة عليهم أنهموأفاد الشيخ بقوله إلقامة «:وقال أيضا 
وإنما  )165النساء(﴾رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل ﴿ :تعالى 

 )1(»تقوم الحجة بعد ثبوت صدقهم وصدقهم إنما ظهر بجريان المعجزة على أيديهم

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 .)41ص 1مج(: مصدرسابق،زروقأحمد :شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )1
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 :األسماء واألحكام: المطلب الرابع

   :اإليمان :البند األول

  تعريف اإليمان: المسألة األولى

وقال  )1(»اإليمان حقيقة في العقد مجاز في القول والفعل«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
   )2(»اهللا ورسوله عناإليمان التصديق باهللا ورسوله وبما جاء «:أيضا

  ؟اإليمانفي  شرطالقول هل :المسألة الثانية

وقد اختلف في القول «:)رحمه اهللا(وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم قال الشيخ 
 المنيةترام خه مطلقا أو شطر فيعتبر ما لم يحصل مانع كابشرط فال إيمان لمن لم يأتي هل هو

   )3(»بقلبه وهذا هو الصحيح عذر كاإلكراه على تركه مع تحقق اإليمانبعد العزم عليه أو

  هل يكفي القول وحده؟: المسألة الثالثة

  )4(»حده فال يكفي بإجماع أهل السنةأما النطق و«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 

العمل هل هو شرط صحة أو شرط كمال أو منه ما هو شرط : المسألة الرابعة
  ؟صحة ومنه ما هو شرط كمال

والمراد بالعمل إقامة الشرائع والحدود «:)رحمه اهللا(قال الشيخ :معنى العمل -1
فالعمل شرط الكمال لإليمان ال شرط صحة بإجماع أهل السنة إال ما وقع لهم من الخالف في 

حيث أنه عالمة على تكفير تارك الصالة وباقي القواعد أن بعض العلماء قال التكفير بذلك من 
  )5(»فانظره من حيث ذاتهخبث الباطن ال

سقط العمل مع ولو...العمل شرط كمال«:)رحمه اهللا(قال :العمل شرط كمال -2
من كالم الشيخ ويظهر )6(»ثبوت التصديق واإلقرار فمذهب أهل الحق أنه مؤمن ويسمى فاسقا

 .كان مستحبا ما سمى تاركه فاسقارط كمال واجب وليس مستحب ألنه لوأن العمل ش
  
  
 

 

  . )60ص 1مج(: سابقالمصدرال )1

 .)99ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:الغزاليعقيدة اإلمام شرح  )2

 . )60ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )3

 .)60ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )4

 ).61ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )5

 .)60ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )6
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  .زيادة اإليمان ونقصانه :المسألة الخامسة

تمكنه )زيادة اإليمان(قلت ألن ذلك«:)رحمه اهللا(ال الشيخق :معنى زيادة اإليمان -1
 .)1(»في القلب وانشراحه به حتى يخالط بشاشة القلوب

هذه المسألة مما اختلف فيها والذي رجحه الشيخ أنه يزيد  :نقصيزيد وياإليمان  -2
قول يزيد وال يوكان مالك «:)رحمه اهللا(وينقص وهو الحق واعتمد في ذلك على قول مالك قال

متمونا وإذا تدبرت هذا األمر فما شيء عند موته قال قد أبر )2(فعما سأله ابن ناليقول ينقص ثم 
 .)4(»وهو الصحيح)3(نقص قال بن رشدييزيد إال وهو 

  لنية شرط كمال في األعمال أم شرط صحة؟ا: المسألة السادسة

المنوي النية عدم غير")5(الحسن الشاذليقال الشيخ أبو«:قال الشيخ:معناها:النية )1
 )6(»"عند التلبس به

ألعمال يعني النية شرط كمال ا«:)رحمه اهللا(قال :األعمالفي النية شرط كمال  )2
   )7(»الثواب إلى الحسن وتزيده فيكانت مما تجب فيه أوالتجب فالنية كسائراألعمال تقلب أعيانها

   .اإليمان واإلسالم :المسألة السابعة

 )8(»ذعان مطلقاواإلنقياداإل:فاللغوي«:)رحمه اهللا(قال:لغة -1-1:هاإلسالم معنا -1
يعني إلقاء السلم والتسليم  "نقياد ألوامر اهللا تعالىستسالم واإلهو اإل"«:قال الشيخ:شرعا -1-2

يعني  "المتعلقة بظواهر األفعال": هللا فيما أمر به من الحركات الجسمية وهي المعنية بقوله
فإنه ال يطلق عليها  ،يعني الثابتة بالشرع واحتراز به من العادية "الشرعية"...المرتبطة بها

 )9(»تم إذ هي تشمل القول والفعلإسالما شرعا ولو عبر باألعمال مكان قوله األفعال لكان أ
  .)60ص 1مج(: سابقالمصدرال )1

 : ترجمتهانظر،هـ186توفي،ولد سنة نيف وعشرين ومائة،كان من كبار فقهاء المدينة،عبد اهللا بن نافع الصائغ )2

 ).       429ص8مج:مرجع سابق،الذهبي:النبالءأعالم سير(       

 :تصانيفهمن ،هـ520هـ ومات سنة 450ولدسنة،جد بن رشد الفيلسوف،أحمد بن رشدبن أبو الوليدمحمد بن أحمد  )3

 ).62ص4مج :مرجع سابق ابن عماد الحنبلي:شذرات الذهب(:ترجمته انظ.البيان والتحصيل،ات الممهداتالمقدم       

  .)60ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )4

  :ترجمتهانظر،هـ656هـ وتوفي سنة551ولد سنة،إليه تنسب الطريقة الشاذلية،علي بن عبد اهللا أبو الحسن الشاذلي )5

 ).305ص4مج :مرجع سابق،الزركلي:األعالم(      

  . )61ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:القيروانيشرح رسالة ابن أبي زيد  )6

  . )61ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )7

  . )31ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:المقدمة الوغليسيةشرح  )8

 .)31ص (:السابقالمصدرنفس  )9
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وقد وقع ما يدل على تغاير «:)رحمه اهللا( قال: ؟هل اإلسالم واإليمان متغايران -2
من جهة الشرع واستعمل اللغة أن اإليمان المحققون الذي يظهررادفهما فقال اإليمان واإلسالم وت

حقيقة في العقد مجاز في العمل واإلسالم عكسه وهما في الشرع واحد لتوقف كل واحد منهما 
 .بمعنى واحد اأن اإليمان واإلسالم شرعوالذي يظهر من كالم الشيخ  )1(»في صحته على اآلخر

   :صحيح الجازمإيمان المقلد: المسألة الثامنة

والتحقيق إن كان أخذا بقول الغير بغير «:بعدما ذكر الخالف)رحمه اهللا(قال الشيخ
  )2(»حجة مع احتمال شك أو وهم فال يكفي وإن كان جزما فيكفي

  :الكفر وتحته مسائل :البند الثاني

  :الكفر معناه لغة وشرعا: المسألة األولى

وهو شرعا تغطية الحق ...التغطيةالكفر في اللغة «:)رحمه اهللا(الشيخقال  
  )4(»الكفر التكذيب باهللا ورسوله أو بما جاء عنهما أو ببعضه«:وقال أيضا )3(»بالباطل

   ال نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم نتحقق من كفره: المسألة الثانية

وال نكفر أحد بذنب من «:)رحمه اهللا(قال،من قواعد أهل السنةعظيمة وهذه قاعدة 
باللزوم فال يخرج وهل بالفعل فيخرج تارك الصالة أوقال يعني ممن يصلي إليها " أهل القبلة

كثر وعدمه ألألكثر مذهب المحدثين مع أقل الفقهاء ركها والتكفيروهما على القولين في تكفير بت
الخالف في باقي القواعد ال بنفسه ونه معتبربداللته على الكفرأو...الفقهاء مع أقل المحدثين

الكفر  واختلف في أهل األهواء الذين يؤول قولهم إلى...من الخالف في الصالة أضعف
الغلط في إدخال ألف كافر :وقال الشيخ أبو بكر بن فورك... )7(ةوالمرجئ)6(والجبرية)5(كالقدرية

 )8(»ر من الغلط بإخراج مسلم واحد بشبهة كفريبشبهة إسالم خ

  .)61ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:أبي زيد القيرواني شرح رسالة ابن )1

  .)123ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

  .)54ص 1مج(: سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )3

  .)99ص (: سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق: عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

  ،مكتبة لبنان،لجرجانيا:التعرفات(واليرون الكفر والمعاصي بتقدير اهللا،يزعمون أن كل عبد خالق لفعلههم الذين :القدرية )5

 ).222ص ،دط      

 الملل (:انظر،وغيرذلك،وينفون عن العبد القدرة والمشيئة واإلختيار،وهم القائلون بأن اإلنسان مجبرعلى أفعاله:الجبرية )6

 ).85ص1هـ مج1393، 2ط،لبنان-بيروت،دارالمعرفة،لشهرستانيا:والنحل      

 طاعة كما أنه الينفع مع الكفر،اإليمان معصيةمع اليضر:ومنهم من يقول،هم الذين يؤخرون العمل على اإليمان:المرجئة  )7

 ).202ص ،م1977، 2ط،لبنان-بيروت،داراآلفاق الجديدة،عبد القاهر البغدادي:الفرق بين الفرق(:انظر     

 .)62ص 1مج(: سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )8
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   .اإللحاد وحكمه: المسألة الثالثة

اإللحاد الحيدة من الحق في اآليات «:)رحمه اهللا(قال الشيخ :تعريف اإللحاد -1
  )1(»بإنكارها وتبديلها وإخراجها عن مقصودها

إن الذين ﴿وقد قال تعالى «:)تعالىرحمه اهللا (قال الشيخ :حكمه في الشرع -2
من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما أيلقى في النار خير أفمن يلحدون في آياتنا ال يخفون علينا 

  )2(»نص أن من ألحد في آياته يلقي في النار تهديد بلهذا  )40فصلت(﴾شئتم انه بما تعملون بصير

ليه بالضرورة كرسالة النبي صلى اهللا عمن أنكر معلوم من الدين : المسألة الرابعة
  :شي وغير ذلك فهذا كافروسلم وأنه ليس بأمي وليس بقر

س بأمي فكافر ألنه ليفمن قال أنه لم يبعث فكافر ومن قال «:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
أو قال لم  ن قال أسود أو ليس الذي كان بمكةشي فكافر أيضا فمومن قال ليس بقر...ثابت قرآنا

فمن أنكر عموم دعوته صلى «:وقال أيضا)3(»يكن في المدينة وال توفي بها ألن هذا كله جحد له
وكذلك من رمى عائشة أم المؤمنين )4(»ر بنبوته ألنه تكذيب لهقاهللا عليه وسلم فهو كافر وإن أ

ال خالف في «:)رحمه اهللا(زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم بما برأها اهللا  منه أنه كافر قال
  )5(»ما برأها اهللا  تعالى منه لتكذيب القرآنبتكفير من رمى عائشة رضي اهللا عنها 

  

  :الطاعة :البند الثالث

  :معنى الطاعة: المسألة األولى

   )6(»والطاعة إتباع المطلوب شرعا«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 

  لغة البقاء قال الشاعرالفالح البقاء في النعيم األبدي ألن الفالح «:وقال في الفالح

  .والمسا والصبح ال فالح معه*** لكل ضيق من األمور سعة  

   )7(»قاء معه بالأي  

 

 .)54ص 1مج(: سابقالمصدرال )1

   ).54ص 1مج(: سابقالمصدرنفس ال )2

  .)132ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

  .)135ص (: سابقالمصدرنفس ال )4

 .)163ص (: سابقالمصدرنفس ال )5

 .)99ص (: سابقالمصدرنفس ال )6

 . )56ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن زيد القيرواني )7
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   .الحمد والشكر: المسألة الثانية

تعالى فال يستحق له الثناء الجميل مستحق «:)رحمه اهللا(قال الشيخ :معنى الحمد -1
 )1(»الحمد إال إياه

أن الحمد عام  تحقيقوال«:)اهللارحمه (قال الشيخ :الفرق بين الحمد والشكر -2
المتعلق إذ يقع على السراء والضراء ويجري في الفضائل والفواضل، خاص المورد ألنه قول 
باللسان والشكر خاص  المتعلق إذ إنما يقع على النعمة عام المورد ألنه يكون بجميع الجوارح 

ومن هذا يتبين أن الشكر يشمل جميع  )2(»من حيث رسمه وإن كانت حقيقته فرح القلب بالنعم
  .الجوارح القلب واللسان واألعمال بخالف الحمد 

  .الشهيد: المسألة الثالثة

الشهداء جمع شهيد وهو من قتل في سبيل اهللا «:)رحمه اهللا(قال الشيخ :تعريفه )1
ألن دمه أي في الجهاد إلعالء كلمة اهللا وقيل يسمى بذلك ألن المالئكة تشهد له عند موته وقيل 

)3(»يشهد له يوم القيامة
 

وذلك من حيث الثواب والكرامة ال من  :يطلق الشهيد على غير شهيد المعركة )2
وما في األحاديث من إطالق اسم الشهيد «):رحمه اهللا(قال الشيخ. حيث أن لهم نفس األحكام

ونحو ذلك هو من حيث الثواب والكرامة ال  المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم على
 )4(»المعتركأنهم مثل شهيد 

 

  .طاعاتالحسب على  الحسناتمضاعفة : المسألة الرابعة

 تيعني أن تضعيف الحسنا«:)رحمه اهللا(قال الشيخ :تضعيف الحسناتمعنى   -1
)5(»تكثيرها والزيادة فيها

 

  

  

  

 

 .)33ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:ة القدسيةعقيدشرح ال )1

  . )33ص (: سابقالمصدرنفس ال )2

  . )63ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )3

  . )63ص 1مج(: سابقالمصدرنفس ال )4

  . )47ص 1مج(: سابقالمصدرنفس ال )5
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إذا "وفي الحديث أن اهللا تعالى يقول «:)رحمه اهللا(قال :تتضعيف الحسنامراتب  -2
 )1("فة ضعئكتبتها له حسنة فإذا عملها كتبت له عشرا إلى سبعماهم عبدي بحسنة فلم يعملها 

في التضعيف خمس مراتب الحسنة بعشر لآلية وبخمسة عشر لقول  )2(والبن العربي. الحديث
يعني  )4( "لك ما بقيصم يومين و: ")3(ابن عمرو ابن العاصلعبد اهللا  النبي صلى اهللا عليه وسلم

قلت وفي الحديث . فالحسنة بثالثين" صم يوما و لك مابقي"من الشهر وبثالثين في الحديث نفسه 
قال ال إله إال اهللا كتبت له عشرة ومن قال سبحان اهللا كتبت له عشرين ومن قال الحمد هللا  من"

من قرأ " ، قال والرابعة بخمسين لحديثكتبت له ثالثين ففي الحديث مرتبة العشرين والثالثين
م حرف الحرف ولكن ألف حرف و)الم(ال أقولالقرآن فأعربه فله بكل حرف خمسون حسنة 

  )5("ائة حسنة وبضربتين له خمسون حسنةومثله من قتل وزغة بضربة فله مقلت  "وميم حرف
﴿مثل الذين ينفقون أموالهم  :قال والخامسة بسبعمائة لقوله تعالى" المائة"وفيه زيادة . رواه مسلم

قال فهذه . اآلية )261البقرة(﴾في كل سنبلة مائة حبة في سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل
في زيادة العشرين في حديث التسبيح  قلت بل هي سبع. خمس مراتب للتضعيف في المقدر

مقدرة بشيء ﴿إنما  قال والسادسة غيروالمائة في قتل الوزغ بضربة  الثالثة حديث األذكار
وكذلك الصوم لي وأنا اجزي به وهذا كله مع  )10الزمر(يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾

وذلك كما إذا أتى ببعض صالة  اإلتيان بالعبادة كاملة وال يحصل على بعضها إذا لم تكمل شيء
وهو من ولم يذكر تضعيف الصلوات . قال ويظهر أثر التضعيف بالموازنة واهللا أعلم إنتهى

تضرب في  صالة أو بخمس وعشرينالمقدر فإذا صلى فذاً بعشر وفي جماعة بسبع وعشرين 
فذاً بخمسمائة تضرب في عشرة فتكون بخمسة عشرة فتكون بمائتين وخمسين وبيت المقدس 

آالف ثم إن ضعفت بالجماعة إلى خمس وعشرين فكما تقدم وفي المدينة بألف تضعف في 
وكذلك القول في مسجد مكة ال سيما على قول الشافعي هي بمائة ألف  الجماعة بخمس وعشرين

)6( »ة واهللا أعلملى ما ذكر فالمجموع سبعة عشر مرتبفتأمل ذلك فهذه سبع مراتب زيادة ع
 

 

  
 

 

 

 ).131(ح،)إذاهم العبد بحسنة كتبة وإداهم بسيئة لم تكتب(باب:مرجع سابق،مسلم ابن الحجاج :صحيح مسلم )1

 هـ 468ولدسنة ،أساطين المذهب المالكيأحد،المعافري األندلسي،بابن العربيالمشهور،عبد اهللا بن محمد محمدبنبكرأبو )2

  ،  ابن عماد الحنبلي:شذرات الذهب(:انظرترجمته،وأحكام القرآن،العواصم من القواصم:من تصانيفه،هـ543وتوفي سنة    

 ).230ص6مج :مرجع سابق،لزركليا:األعالم(و،)141ص4مج:مرجع سابق    

 فقبض  ،استعمله النبي صلى اهللا عليه وسلم على عمان ،أبو عبد اهللا عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهميالصحابي  )3

  ).54ص3مج :مرجع سابق،لذهبيا:أعالم النبالءسير(:انظر،تح مصر في عهدعمر بن الخطابفتاو،النبي وهوعليها    

 ).296ص 3مج(،)بيان ثواب حسنة يعملها(باب،مكة المكرمة،دارالباز،لبنان- بيروت،المعرفةدار ،أبوعوانة:أبوعوانة مسند )4

 .)2240(ح،)استحباب قتل الوزغ(باب :سابقالمرجع نفس ال ،مسلم:صحيح مسلم )5

 .)48- 47ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )6
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   :المعصية :البند الرابع     

  :معنى المعصية: المسألة األولى

  . )1(»المعصية مخالفة أمر اهللا الواجب«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 

  .وصغائر ،كبائر :المعصية تنقسم إلى: المسألة الثانية

يرة اليكفرها إال اإلجماع على أن الكبعربي وغيره الابن وقد ذكر«:)رحمه اهللا(قال 
عرفات وضمن  ألهلراهللا غفإن "خالف ذلك والسيماحديثتقتضي األحاديث التوبة وظواهر
وأما الصغائر ،روالصغائأن الحج يغفرالكبائر همن كالميظهرو)3(»صحيحوهو)2("عنهم التبعات

ما تنهون ن تجتنبوا كبائر﴿إفلقوله تعالىأماغفران الصغائرباجتناب الكبائرو«:)رحمه اهللا(فقال
وجل راجع إلى مشيئة اهللا عزوالكل )4(»)31النساء(﴾عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخال كريماكفرنعنه 
  )5(»فقط الكبيرةله الصغيرة فقط أوأوغفر له الجميعإن شاء عاقبه بالجميع أوغفر«:أيضا قال

  .)6(حال الناس يوم القيامة: المسألة الثالثة

والناس «:)رحمه اهللا(مؤمن وكافر والمؤمن ينقسم إلى عاص وطائع قال الشيخالناس 
النار بإجماع والمؤمن طائع وعاص فالطائع في الجنة باإلجماع قسمان مؤمن وكافر فالكافر في 

والعاصي صاحب الكبيرة وصاحب صغيرة فالصغيرة مكفرة باجتناب الكبيرة والكبيرة مغفورة 
ل قطعا أو ظنا قوالن وإن مات صاحبها قبل التوبة هبالتوبة إذ استوفت شروطها في علم اهللا و
  )7(»للعفو والعقوبة حسب مشيئة اهللا تعرضم والتكفير فمذهب أهل الحق مؤمن عاص

  :في المعاصي هعوقمع ومن كان له أصل اإليمان  يسمىكيف : المسألة الرابعة

  )8(»وحكما واسما حقيقةومذهب أهل الحق أنه مؤمن «:)رحمه اهللا(قال 

 .)99ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

 ،دط،المغرب-وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،ابن عبد البر:داألساني المعاني و التمهيد لما في الموطأ من )2

 ).128ص 1 مج(هـ1387    

 . )48ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن زيد القيرواني )3

 .)48ص 1مج(: سابقالمصدرنفس ال )4

 . ) 49ص1مج(: سابقالمصدرنفس ال )5

 قوم تساوت حسناتهم :الثانية،قوم رجحت حسناتهم؛فيدخلون الجنة والتمسهم النارأبدا:األولى:على ثالث طبقات أهل التوحيد )6

  قوم لقوا اهللا مصرين على كبائر اإلثم فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فهؤالء هم :الثالثة،بسيئاتهم وهؤالء هم أصحاب األعراف    

  :أعالم السنة المنشورة :(انظر.الطبقة هم الذين يأذن اهللا تعالى في الشفاعة فيهموهذه ،اللذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم    

 ).112ص،م2003/هـ1424، 1ط،مصر-القاهرة،دار اآلثار،حافظ أحمد الحكمي    

 . )49ص 1مج(: سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:شرح رسالة ابن زيد القيرواني )7

  .)49ص 1مج(: سابقالمصدرنفس ال )8
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لنار فيعاقب االعصاة قسمان منهم من يغفر له ومنهم من يدخل : الخامسةالمسألة 
  :على حسب ذنوبه ثم يخرج منها بأصل إيمانه

األحاديث واآليات دالة على أنه البد لطائفة من الموحدين «:)رحمه اهللا(ل الشيخقا 
ن شفاعة أو ميخرجون منها بما شاء اهللا  يعاقبون على ذنوبهم يدخلون النار خالفا للمرجئة وأنهم

   .)1(»كرم بال واسطة إليمانهم حتى ال يبقى في جهنم إال الكافرون

النسيان  جهة علىالنهي  ةحمل الشيخ عصيان آدم على مواقع: المسألة السادسة
   :الذي ال يوجب اإلثم

وهو  )121طه(﴾وىغوعصى آدم ربه ف﴿وقد جاء القرآن بقوله تعالى «:)رحمه اهللا(قال
ما يجب اعتقاد توقيره وتعزيزه ِلمما يجب تأويله لبطالن العصيان الموجب لإلثم في حقه و

قصد المخالفة أعم من ي فأجيب بأن العصيان عبارة عن مخالفة األمر بما هو بالواجب لكل ن
 فيصدق على النسيان وغيره وقد جاء صريح القرآن بذكر النسيان في ذلك فوجب حمل العصيان

   )2(»على وقوع المخالفة بالنسيان وذلك ال يوجب نقصا وال تأثيما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 . )49ص 1مج(:السابقالمصدر  )1

 . )53ص 1مج(: سابقالمصدرنفس ال )2
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    :الصحابة: المطلب الخامس

 :تعريف الصحابي: البند األول  

، )1(»جتمع بمحمد صلى اهللا عليه وسلم مؤمنا بهاوهو من «:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
الصحابي من اجتمع بمحمد صلى «:أي من رآه وكان مؤمنا به ثم مات على اإليمان وقال أيضا

ألن األعمى يدخل في  هوقول الشيخ من اجتمع به أعم من قوله رآ )2(» ،اهللا عليه وسلم مؤمنا به
  .ىاللفظ األول دون الثاني وهو األول

 :وتفاضلهمالصحابة فضل  :البند الثاني          

اعتقاد فضل الصحابة على جميع األمة ثم العشرة والواجب إنماهو«:)رحمه اهللا(قال
ف قل الويوق ...يل بينهمضالتفومذهب األكثرجواز«:وقال أيضا) 3(»أفضلهم ثم األربعة وأهل بدر

يعة الرضوان وأفضل هؤالء أهل وعلى األول أفضل الصحابة أهل الحديبية وهم أهل ب
اته صلى اهللا وف بعدخالف في أفضليتهم العشرة وأفضل العشرة األربعة والوأفضل البدرين بدر

على  واإلجماع)5(قال السمعاني«:)رحمه اهللا(قال)4(»على ترتيب الخالفةعليه وسلم والجمهور
أكثر  الف الروافض ومن قال بقولهم وهذامذهبخب ال يعتدوالصحابة على سائر)أبوبكر(أفضليته

قال عائشة فقيل من " إليهوقد سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أحب الناس .أهل العلم
)7(»)6("الرجال قال أبوها

عند الموافق عد أبي بكرب)عمر(وال خالف في أن رتبته«:ثم قال الشيخ 
  )8(»؟في ذلك شكقال أويرالناس بعد رسول اهللا فقال أبوبكرثم عمرسئل مالك من خ...والمخالف

 

 

 
  

 

 ).67ص 1مج(: المصدر السابق )1

 .)159ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

  .)68ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )3

   .)157ص (: سابقالمصدرنفس ال ،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

 وتوفي هـ 426ولد سنة،المروزي السمعاني الحنفي ثم الشافعيأبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبارابن أحمد  )5

 ).155ص14مج:سابق مرجع،لذهبيا:أعالم النبالءسير(:انظرترجمته.التفسير،لبرهانا،اإلصطالم:من تصانيفه،هـ489سنة    

 باب غزوة ،كتاب المغازي،دط،مصر- القاهرة،الزهراءلإلعالم العربي،البخاريمحمد بن إسماعيل :صحيح اإلمام البخاري )6

  .)4358( ح،ذات السالسل    

 .)157ص (: سابقالمصدرنفس ال ،ألحمد زروق عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )7

    .)158ص (: سابقالمصدرنفس ال )8
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من أن عثمان بعد عمر جزم به الذي وهو«:ثم بعد عمر عثمان بن عفان قال الشيخ
ثم بعد عثمان علي ابن أبي طالب  )1(»الجمهورالذي عليه هو)وقيل علي(الخالفةكمرتبة الفي 

قال أبو منصور السمعاني أجمع أهل السنة على أفضلية «:)رحمه اهللا(رضي اهللا عنهم قال الشيخ
بخالف الروافض وغيرهم ثم ال خالف أن ليس بعد أبي  يعتدأبو بكر على كل الصحابة قال وال 

 )2(»عمر في الفضل والتحقيق أن الخلفاء األربعة في الفضل على مراتبهم في الخالفة إالبكر 
  )3(»اهنا وأن تفضيلهم على ترتيبهم في الخالفة رضي اهللا عنهم أجمعينموالصحيح «:وقال أيضا

قال بعضهم كيف يقال بأفضلية أبي بكر وعيسى عليه السالم بعده  :البند الثالث 
 :في الزمان

فالصواب أن يقال أفضل الناس بعد األنبياء عليهم الصالة «:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
  )4(»محمد صلى اهللا عليه وسلم أفضل األمم وهو أفضلها فتأمل ذلك أمة والسالم أبو بكر ألن

 :ماذا يجب علينا نحو الصحابة :البند الرابع  

رحمه (قال الشيخ ،بينهم شجر عما واإلمساك يجب علينا نحوهم التعظيم والتوقير  
يجب تعظيم الصحابة وتوقيرهم والكف عن القدح فيهم ألن اهللا تعالى قد عظمهم فقال عز «:)اهللا

﴿لقد :وقال تعالى )29الفتح(﴾محمد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بهم﴿:من قائل
اهللا اهللا " :صلى اهللا عليه وسلموقال  )18الفتح(﴾يبايعونك تحت الشجرة إذاهللا عن المؤمنين  رضي

تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم  في أصحابي ال
وكذلك )6(»الحديث )5("ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اهللا ومن آذى اهللا يوشك أن يأخذه

 واإلمساكفالواجب ذكرهم بكل جميل «:)رحمه اهللا(والكف عن القدح فيهم قالبالجميل ذكرهم 
... أجر بما وقع منهفعن اجتهاد ولكل  ) 7(عن كل ما يؤدي لخالفه وما وقع بين علي ومعاوية

  ) 8(»حمل على الوجه األحسن هو المطلوبهو األصل فان وقع الكالم فال اإلمساكوالظاهر أن 

   ).158ص (: سابقالالمصدر )1

  .)68ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:القيرواني شرح رسالة ابن أبي زيد )2

  .)158ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزالي شرح )3

   .)159ص (: سابقالمصدرنفس ال )4

 .)20549( ح،م2001/هـ1421، 1ط،لبنان- بيروت،مؤسسة الرسالة،بن حنبل أحمد:مسند اإلمام أحمد بن حنبل )5

  .)68ص 1مج(: سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )6

 هـ وهو60توفي سنة،أبو عبد الرحمان القرشي األموي صحابي جليل،معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية )7

  ، 1ط،لبنان - بيروت،دار صادر،إحسان عباس/ت،ابن سعد:الطبقات الكبرى(:انظر ترجمته،وصلى عليه الضحاك،سنة78بن     

 ).406ص 7م مج1968    

   .)69ص 1مج(: سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:ابن أبي زيد القيرواني شرح رسالة )8
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وال يكثر الخوض  يبدى لعاميعما شجر بينهم وأن ال  اإلمساكفيجب «:وقال أيضا
هم وأن كال منهم على فيه ومن أراد نظرا من عالم ونحوه لنفسه فليجزم عنده أن ذلك ال يضر

فإنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن والقاتل والمقتول في الجنة ،اجتهاد صحيح
الشيخ أن ما وقع بينهم وقع عن اجتهاد وحسن قصد وكل  من فهذا تقرير )1(»بهم أحسن المذاهب

وقد قال العلماء إذا سلمنا حمل ما وقع لهم على ما يتوهم فهو في «:)رحمه اهللا(منهم مجتهد قال
تؤثر فيه أو تضره شيئا  أتراهابه من الفضل والفضائل كنقطة وقعت في بحر ا جنب ما أتو

  )2(»والتحقيق لكل أجر بما شجر واهللا أعلم

  :عدد الصحابة الذين مات عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :البند الخامس 

مات عليه الصالة والسالم عن مائة  )3(قال أبو زرعة الرازي«:)رحمه اهللا(قال الشيخ
  )4(»ألف وأربعة عشر ألف كلهم رآه أو روى عنه

 :الصحابة كلهم عدول :البند السادس 

وقد قال ...ل السنة أن الصحابة كلهم عدولومذهب أه«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
    )5(»تمس بعضهم أن الصحابة عيون ودواء العين أن ال

بأنهم أنجس من اليهود ووسمهم رد الشيخ على الروافض  :البند السابع 
 :والنصارى

إن الروافض أنجس من اليهود " :)رحمه اهللا(قال أبو القاسم  الحكيم«:)رحمه اهللا(قال 
 نقباؤه ولو والنصارى إذ لو قيل لليهودي من خير الناس بعد موسى عليه الصالة والسالم ؟ لقال

لرافضي قيل لالحواريون ولو والقالعيسى عليه الصالة والسالم؟اس بعد النقيل للنصارى من خير
   )6(»ن قيل بإسالمهمإفهو أنجس من اليهود والنصارى فعال و؟لقال مقولته الملعونة،من شر الناس

  

 

  .)160ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

  ).161ص (: سابقالمصدرنفس ال )2

  انظر،بالطاعون، هـ264توفي سنة، اإلمام سيد الحفاظ،من بالد الري،زرعة الرازي عبيد اهللا بن عبد الكريم أبو )3

 .)80ص13مج :مرجع سابق،لذهبيا:أعالم النبالءسير(:ترجمته     

  .)67ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )4

  .)69ص (: سابقالمصدرنفس ال )5

  .)159ص(: سابقالمصدرنفس ال،زروقأحمد :عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )6
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  :طاعة األمراء فيما ليس بمعصية :البند الثامن 

ت طاعة األمراء فيما ليس بمعصية نامن واجب أمور الديا«:)رحمه اهللا(قال الشيخ
خطاب رضي اهللا عنه لسويد وال يؤدي إلى معصية من خروج وال خالف فقد قال عمر ابن ال

يا سويد بن غفلة لعلك ال تلقاني بعد اليوم عليك بالسمع والطاعة وان كان عبدا " :)1(بن غفلة
إن راودك عن دينك ن أخذ مالك فاصبر وإن ضربك فاصبر وإمك فاصبر وتإن ش مجدعاحبشيا 

وأطيعوا اهللا ﴿:انتهى وقد قال تعالى" طاعته منيدا دون ديني وال تخرج  فقل طاعة مني دمي
  )2(»)59النساء(﴾األمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسولوأطيعوا الرسول وأولي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 انظر ،هـ82أو81توفي سنة،أبا أمية،سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن معاوية بن الحارث بن مالك بن عوف )1

  ،م1990/هـ1410، 1لبنان ط- بيروت،العلميةدارالكتب ،محمد عبد القادرعطا/ت،ابن سعد:الطبقات الكبرى:(ترجمته في      

 ).132ص6مج      

 .)70- 69ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )2
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  :النبــوات :انيـالثالمبحث  
 :أحكامالمالئكة و ما يتعلق بهم من : المطلب األول

  .تعريف المالئكة: البند األول 

عباد اهللا  وهم ،محفوف بالعصمة مخلوق نوراني هو:والملك  ،جمع ملك :المالئكة

حاني نوراني وأي ر "الملك«:)رحمه اهللا(قال الشيخ. يءال يعصونه في ش،مكرمين بطاعته

بطاعته ال يعصون اهللا ما  ونوالمالئكة عباد اهللا المكرم«:قال أيضاو )1(»بالعصمة فمحفو

على أنهم أجسام نورانية قادرة على التشكل  للوجمهور أهل الم ،أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

  )2(»بأشكال مختلفة

  .أعمال كلفهم اهللا بهاللمالئكة : البند الثاني 

على القدرة العلم وو ورزقهم من الخير ،وكلفهم بأعمال،إن اهللا تعالى خلق المالئكة

ئه اهللا إلى أنبيافمنهم رسل ،ما كلفهم اهللا به على أتم وجه وأكملهاألعمال الشاقة حتى يؤدوا 

يكتبون  ،دمآومنهم حفظة على أعمال بني ،ومنهم الموكلون بقبض األرواح،رسله من البشرو

ومنهم القائمون بمرافق  ،ومنهم حملة العرش ومنهم فتانا القبر،أعمالهم ومنهم خزنة الجنة والنار

ن بالتسبيح وقائمو،الخلق من تنزيل األمطار وإيصال األرزاق وتصوير األجنة في األرحام

منهم  ذإ ،ومراتبهم في الوجود...«:)رحمه اهللا(قال الشيخ ،والتهليل وغير ذلك مما وكلهم اهللا به

رسل اهللا إلى أنبيائه وموكلون بقبض األرواح وحفظة على العباد يكتبون أعمالهم وخزنة النار 

وترتيب المعاش  والجنة وحملة العرش وفتانا القبر وقائمون بمرافق الخلق من تنزيل األمطار

وإيصال األرزاق وتصوير األجنة في األرحام وقائمون بالتسبيح والتهليل وغير ذلك من عبادة 

واألرض ومن عنده ال يستكبرون عن عبادته وال يستحسرون  ﴿وله من في السموات :اهللا تعالى

  )3(»)20-12األنبياء(يسبحون الليل والنهار ال يفترون﴾

  

 

 .)121ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:ةيقدسة اللعقيدشرح ا )1

 .)55ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:أبي زيد القيرواني ابنشرح رسالة  )2

  .)46ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسبة )3
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  .)1(»والعلم والقدرة على األعمال الشاقة الخيروشأنهم «:وكذالك قال الشيخ

   :باألنوثةال يوصفون بالذكورية وال : البند الثالث   

 )2(»قيقوثة إجماعا وال بالذكورة على التحال يوصفون باألن«:)رحمه اهللا(قال الشيخ

  .)3(»ليسوا بإناث وال يقال هم ذكور«:وكذلك قال الشيخ في موضع آخر

  .هل هم أفضل أم بني آدم: البند الرابع  

وأما ،بني آدمل و سالر ضلفاتمما ال يخفى فإن المالئكة متفاضلون فيما بينهم كما ي

فجزم أكثرهم على أن الرسل أفضل ،تفضيل المالئكة على بني آدم فاختلف أهل العلم في ذلك

ه الشيخ أن من غلب عقله شهوته فكالمالئكة حوالذي رج،واختلفوا فيما وراء ذلك ،من المالئكة

ي آدم وأما تفضيلهم على بن«:)رحمه اهللا(قال ،شهوته فكالبهيمة أو أضل تومن غلب ،أو أفضل

أن الرسل أفضل منهم واختلفوا فيما وراء ذلك ورجح غير واحد أن من غلب عقله  الناس مزفج

  .)4(»ومن غلبت شهوته  فكالبهيمة أو أضل ،مالئكة أو أفضلالشهوته فك

  ؟ماذا يجب علينا نحو المالئكة: البند الخامس 

وجه على  هوما ذكر بأسم ،وبكل ما ذكره اهللا عنهم ،اإليمان بهم :يجب علينا أوال 

كما يجب لهم من التعظيم ،نؤمن به إجماال الإجموما ذكر،يلصيل نؤمن به على وجه التفصالتف

الفضل قال  فيرتبهم  اختالفو التبجيل واإلكرام ما يليق بمنصبهم الكريم على  حترامواإل

والتبجيل  واالحترامفيجب لهم من التعظيم «:بعد ما ذكر اإليمان بالمالئكة)رحمه اهللا(الشيخ

  .)5(»رتبهم في الفضل اختالفواإلكرام ما يليق بمنصبهم الكريم على 
 .)55ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة إبن أبي زيد القيرواني )1

  . )55ص (:السابقالمصدر نفس )2

  .)46ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:المقدمة الوغليسيةشرح  )3

  .)46ص (:السابقالمصدر نفس )4

 .)46ص (:السابقالمصدر نفس )5
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  : الكتب وما يتعلق بها :المطلب الثاني 

  ما المقصود بالكتب؟: البند األول   

ليهتدوا به ويبلغوه  ؛ه ورسلهئهي الوحي الذي أنزله اهللا على أنبيا :المقصود بالكتب 

    )1(»هي كالمه ذإ... يعنى من اهللا"الكتب«:)رحمه اهللا(قال الشيخ .لقومهم

  .اإليمان بالكتب: البند الثاني   

 :)رحمه اهللا(الشيخ قال ،هو التصديق بكتب اهللا المنزلة على رسله :اإليمان بكتب اهللا

يعني أنها من اهللا ويعني أنها  "واإليمان بكتب اهللا هو التصديق بكتب اهللا المنزلة على رسله"«

وقال  )2(»قديمة هي كالمه وال تقبل االنفصال واالفتراق باالنتقال إلى القلوب واألوراق

ما يجب إثباته وننفي ما يجب  وتثبت لها...أي وتؤمن بكتبه المنزلة على أنبيائه "وكتبه"«:أيضا

3(»ز ما يصح جوازهنفيه وتجو( 

  :الكتبعدد هذه  :البند الثالث  

  .)4(»وهي مائة كتاب وأربع كتب على ماورد«:)رحمه اهللا(قال          

 .صفات هذه الكتب: البند الرابع  

وكذلك ما  ،صفات حتى يصدق عليها أنها كتب اهللالهذه الكتب )رحمه اهللا(ذكر الشيخ 
لمرسل لوالذي يجب «:)رحمه اهللا(قال الشيخ.تضمنته من أقسام الكالم وغير ذلك من عوارضه

دم أو حدوث والذي يستحيل عليه نقصه أصله من ق ه فيوكماله وتحقق حكم هبه ثالث صدق
وكذبه وحدوث قه على أقسام الكالم الثالثة ؤوالذي يجوز في حقه احتوا...دم حادثهدمه أو ق

   )5(»تخصيص وغير ذلكوالخبر وعوارض الكالم من نسخ و األمر والنهي

 .)46ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:ةشرح المقدمة الوغليسي )1

 .)46ص :(السابقالمصدر نفس )2

 ).38ص (:السابقالمصدر نفس )3

 .)133ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

 .)46ص (:السابقالمصدر نفس،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )5
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تقتضي وفيها الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من عوارض الكالم التي ال «:وقال كذلك
  )1(»نقصا وال حدوثا

 .القرءان وما يتعلق به من أحكام :البند الخامس 

  :تعريفه: المسألة األولى

المجموع من قريت الماء في الحوض إذا جمعته وقد :القرآن في اللغة«:قال الشيخ
به من حروف  ىمنه ما يؤد درايهر عند المتكلمين إطالقه على الكالم القديم وإن كان قد تشا

القرآن كالم اهللا مكتوب في المصاحف مقروء باأللسنة «:)رحمه اهللا(قالا واصطالح )2(»وغيرها
بل هو ﴿ :مسموع باألذان محفوظ في الصدور منزل من عند اهللا ورد النص بها نحو قوله تعالى

 :وقوله )6التوبة(﴾يسمع كالم اهللا ﴿حتى :وقوله )49العنكبوت(﴾الذين أوتوا العلمفي صدور آيات بينات 
  )3(»انتهى )193الشعراء(قلبك﴾نزل به الروح األمين على ﴿ :وقوله )1القدر(﴾إن أنزلناه﴿

  .القرآن خاص بنبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم :المسألة الثانية

  .)4(»فالقرآن لنبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم«:)رحمه اهللا(قال الشيخ

   .القرآن ليس بجوهر وال عرض :المسألة الثالثة

  .)6(»)5(ليس بجوهر وال عرض حتى ينفذ أو يبيد...القرآن«:قال الشيخ 

  .مشتمل على الحكمة القرءان :المسألة الرابعة

وأنزل اهللا كتابه الذي هو القرآن العظيم المحتوي على «:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
  .)7(»الحكمة التي هي اإليمان بكل شيء على وجهه

 

 .)35ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة أبي زيد القيرواني )1

 . )43ص 1مج(:السابقالمصدر نفس )2

 ).110ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:اإلمام الغزالية العقيدشرح  )3

 .)35ص 1مج(:السابقالمصدر نفس،أحمد زروق:شرح رسالة أبي زيد القيرواني )4

 ، 4ط،لبنان -بيروت،دار العلم للماليين ،إسماعيل بن حماد الجوهري :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(انظر،هلك:يبيد )5

 .)450ص2مج،م1987/هـ1407   

  .)43ص 1مج(:السابقالمصدر نفس،أحمد زروق:شرح رسالة أبي زيد القيرواني )6

 .)40ص 1مج(:السابقالمصدر نفس )7
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  :الرسل وما يتعلق بهم من أحكام :المطلب الثالث

  :الرسول والرسالة والنبيتعريف : البند االول       

   :تعريف الرسول: المسألة األولى
وهو في الشرع إنسان أوحي إليه ...الرسول في اللغة السفير«:)رحمه اهللا(قال الشيخ

  : أن الرسولالشيخ  يتبين من كالم )1(»أمر بتبليغهوشرع ب
  .من اهللاأنه مأمور بالتبليغ : ثالثا ،أنه موحى إليه بشرع: ثانيا ،أنه إنسان: أوال

  :تعريف الرسالة: المسألة الثانية

نالحظ  )2(»ونحوها ير أحكامهقرلت بوحيهالرسالة السفارة بين اهللا وعباده «:قال الشيخ
  .النبيألنها تشمل ؛إال أن الرسالة أعم من الرسول،ختلف عن تعريف الرسولتال  الرسالة أن

  :تعريف النبي لغة وشرعا: المسألة الثالثة

وهومن النبأ أي الخبرأي ل يق،اءيبدل همزته توقد مهموز ءالنبي«:)اهللارحمه (قال
كذلك وقيل .عن اهللا بواسطة الملكلمخبران اهللا بما تحقق عنده من وحيه أوكالمه وهوعالمخبر

  .)3(»ألنه المرتفع عن أبناء جنسه وكل صحيح  هومن النبوة التي هي ماارتفع عن األرض

   :الرسول والنبيالفرق بين : البند الثاني

سول أمر الر«:)رحمه اهللا(الشيخ اختلف العلماء في الفرق بين الرسول والنبي فقال 
 وقيل الرسول من جاء بشرع جديد...بالتبليغ فنبي فقطإن لم يؤمرف...بالتبليغ بخالف النبي

بال خالف استدل له بقوله  كتاب جديد والنبي من جاء مجددا لشريعة غيره كيوشع بن نونأو
فقرنهما في اإلرسال وقد فرق بينهما في  )52الحج(﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول والنبي﴾:تعالى

فقيل «:أيضا وقال)5(»)4(علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل":معنى وقوله عليه الصالة والسالمال
النبي من كان مجددا شريعة غيره النبي من نبئ في نفسه والرسول من أرسل إلى غيره وقيل 

  .)6(»والرسول من أتى بشريعة مبتدئة

 .)41ص 1مج(: سابقالمصدرال )1

 .)41ص 1مج(:السابقالمصدر نفس )2

 .)40ص 1مج(:السابقالمصدر نفس )3

 والموضوعة وأثرها  سلسلة األحاديث الضعيفة :انظر،)ال أصل له باتفاق العلماء(وقال األلباني.لم أجده في كتب السنة )4

 .)679ص 1مج (،م1992/هـ1412، 1ط،السعودية- الرياض،دار المعارف،أللباني:السيئ في األمة    

 .)40ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة أبي زيد القيرواني )5

   .)49ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )6
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   :صفات الرسول :البند الثالث 

  .والتبليغاألمانة والصدق : المسألة األولى

 ،أضدادها هكما يستحيل في حق ،األمانة والصدق والتبليغبالرسول صف يجب أن يت 
والذي يجب للمرسل ثالث أمور الصدق واألمانة وتبيلغ الرسالة والذي «:)رحمه اهللا(ل الشيخاق

  )1(»يستحيل الكذب والخيانة وعدم تبليغ الرسالة

  ؟ما يجوز على الرسول: المسألة الثانية

إال الفاسد  )2(والذي يجوز في حقه ثالثة أغراض«:)رحمه اهللا(الشيخقال 
 . )4(»إال القادح واألمراض إال المنقصة )3(واألعراض

 :االيمان بالرسل: البند الرابع

  :معنى االيمان بالرسل: المسألة األولى

هللا هو اإليمان برسل ا«:)رحمه اهللا(قال الشيخهو التصديق برسالتهم أجمعين 
  )5(»يعني أن اهللا أرسل جميعهم فال نفرق بين أحد من رسله،برسالتهم أجمعين التصديق

  :االيمان بالرسل ركن من أركان الدين: المسألة الثانية

إال واحد لم يصح إيمانه حتى يؤمن )الرسل(لكمن أمن بال«:)رحمه اهللا(قال الشيخ
 )6(تى وأبوهم واحدش هاتهمعالة أم ااألنبياء بنو" :ه فقد قال عليه الصالة والسالمبمن لم يؤمن ب

 )105الشعراء(﴾كذبت قوم نوح المرسلين﴿ :لذلك قال تعالى .فمن كذب واحد فقد كذب الجميع
  )7(»افهم ما أشرنا إليهوشعيب ف ،وصالح ،ولوط ،وكذلك هود

  

 .)133ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

 .األكل والجماع :مثل )2

 .السهو :مثل )3

 .)133ص :( سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

 .)47ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )5

 مع خالف )2365(ح:مرجع سابق،مسلم صحيح:ومسلم،) 3259(ح:مرجع سابق،محمد بنإسماعيل البخاري:صحيح البخاري )6

 .ي بعض ألفاظهف    

 .)47ص (:سابقالمصدرنفس ال،زروقأحمد :شرح المقدمة الوغليسية )7
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 هل تكون الرسالة أو النبوة في النساء؟: البند الخامس

فقد ذكر اإلمام األشعري أنه يجوز أن تكون النبوة في  ،اختلف أهل العلم في ذلك
س قال المحققون ولي«:)رحمه اهللا(النساء ولكن الشيخ زروق رجح أنها ال تكون في النساء قال

﴿وما أرسلنا : ستتار وقد قال تعالىوثة تقتضي اإلستشهار واألنالنبوة تقتضي اإلفيهم أنثى ألن 
  )1(»)43النحل(من قبلك إال رجاال﴾

 هل بعض األنبياء حي؟: البند السادس

األرض قيل أن األحياء منهم أربعة الخضر وإلياس في «:)رحمه اهللا(قال الشيخ
 )2(لقمان ليس نبيا وكذلك  االسكندرى قلتوالجمهور على أن ...وعيسى وإدريس في السماء

من الحكمة  والخالف في ذلك مشهور كالخالف في الخضر فال يلزم الجزم إال بما أثبت اهللا لهم
ويتبين من ) 3(»ويفوض في ما وراء ذلك بالنبوة والرسالة بل والحياة...والتمكين في األرض

  .كالم الشيخ أن مذهبه التوقف

 :عدد الرسل: عالبند الساب          

: )رحمه اهللا(وقد اختلف في عددهم ومذهب الشيخ دائر بين التحديد والتوقف قال
وعددهم على المتعارف ثالثة مائة وثالثة عشر وقيل وأربعة عشر وقيل وخمسة عشر ونقل «

: الزجاج أن عدد الرسل ثمانية آالف وقيل ال ينبغي الحصر لعدم النص القاطع مع قوله تعالى
فنقر بجملتهم وال نتعرض لعددهم ونقر «:وقال أيضا) 4(»اآلية )78غافر(من قصصنا عليك﴾﴿منهم 

  )5(»أن أولهم آدم وآخرهم محمد صلى اهللا عليه وسلم

  

  

  

  

 .)41ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة أبي زيد القيرواني )1

 .الضمير يعود على الشيخ زروق )2

 .)47ص (: مصدرسابق،زروقأحمد :شرح المقدمة الوغليسية )3

 .)38ص (:سابقالمصدرنفس ال )4

 .)40ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:شرح رسالة أبي زيد القيرواني )5



العقيدة عند أمحد زروق عرض مسائل:  الثاينالفصل   
 

 

93 

 هل األنبياء يوسوسون؟: البند الثامن          

اإلنسان هنا المراد )16ق(اإلنسان ويعلم ما توسوس به نفسه﴾﴿خلق «:)رحمه اهللا(قال
به الجنس ويحتمل أن يراد به آدم عليه السالم وضعفه بعضهم وقال هو عام في غير األنبياء 

والوسوسة ما يختلج في النفس معصومون من ذلك، عليهم السالم ألجل ذكر وسوسة النفس ألنهم
أخذ عليهم  فياختلف :الرعايةفي مختصر)1(الدينقال عز...يحوا في الغالب في غيرالواستعماله

 قالوا ستعمالمقتضى اإل النفس الداعية للشرفي السالم لعصمتهم من الوساوس التي هي حركات
  .)2(»من رحمإال وءأمارة بالس أنها ولهذا أضيف إلى النفس التي أخبراهللا تعالى عنها

 .الرسل بلغوا كل ما أمرهم اهللا به: البند التاسع          

الرسل لم يقصروا في تبليع ما أمروا بتبليغه وال يجوز عليهم «):رحمه اهللا(قال الشيخ
ال نقصان وعصمتهم واجبة فال يصح ه منهم  وال كذبهم فيه، بزيادة ووال يصح كتمانفيه السهو 

وكذلك بلغوا ما أخبر به من أمر الدنيا واآلخرة «:أيضاوقال . )3(»أن يلحق بهم عيب أصال
، والكف على عمل باعثان النهي والوعد والوعيداألمر ولك لكن مدار ذلك كله على وغير ذ

  .)3(»ومحققة فما لها لهماواإلخبار باعثة 

  :اإليمان بنبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم: البند العاشر         

 بعث إلى...هللا عليه وسلم رسول اهللامحمد صلى ا وأن نؤمن بنبينا"«:)رحمه اهللا(قال
  .)4(»يعني ألنهما مكلفي  العالم من أهل األرض "الجن واإلنس

  :خصائص النبي صلى اهللا عليه و سلم: البند الحادي عشر          

  .أنه سيد المرسلين :المسألة األولى

يعني وهم سادات الخلق فهو سيد  "وأنه سيد المرسلين«:)رحمه اهللا(خشيقال ال 
قيل يعني لم أقل ذلك فخرا  )5(ولد أدم وال فخرأنا سيد : "والسالمالسادات قال عليه الصالة  

 .)6(»العباد منزلته من ربه ملعنه أمر أن يإف إأتمارا وإنما قلته 
  .)30ص 1مج(: سابقالمصدرال )1

  ).47ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة  الوغليسية )2

  .)131ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

  ).48ص (:سابقالمصدرنفس ال )4

 أبو عيسى:وسنن الترمذي،)2278(ح،بلفظ أنا سيد ولدآدم يوم القامة: مرجع سابق،مسلم بن الحجاج :صحيح مسلم )5

 .)3615- 3148(:مرجع سابق،الترمذي    

     .)39ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزالي شرح )6
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  .وأنه خاتم النبيين: الثانيةالمسألة 

ولكن ﴿: لقوله تعالى أنه ال نبي بعده : أي" خاتم النبيين"«:)رحمه اهللا(قال الشيخ
إن النبوة قد : "هريرة عنه صلى اهللا عليه وسلم ولحديث أبي )40األحزاب(﴾رسول اهللا وخاتم النبيين

 الرؤيا .انقطعت وإن الرسالة قد انقطعت، فال نبي بعدي وال رسول بعدي لكن المبشرات
وإنما ذكر النبوءة ألنه يلزم من ختمها ختم الرسالة إذ ...)1(رى لهالمؤمن أو تُ الصالحة يراها

يلزم من ختم النبوة ختم « :)رحمه اهللا(وكذلك قال،)2(»كل رسول نبي وليس كل نبي رسول
الرسالة وال ينعكس ألن الرسالة أخص من النبوة ويلزم من رفع األعم رفع األخص كما يلزم 

الختم والطبع والتمام والنهاية «:وقال أيضا،)3(»األعم وال ينعكس ثبوتاألخص  تبوثمن 
  .)4(»والتغطية على الشيء حتى ال يدخله غيره

   .أنه بعث لإلنس والجن كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة: المسألة الثالثة

وأما كونه مبعوث للكافة من العرب والعجم واإلنس والجن فلقوله «:)رحمه اهللا(قال
 )1الجن(﴿قل أوحي إلي﴾:وقال تعالى )28سبأ(﴿وما أرسلناك إال كافة للناس بشيرا ونذيرا﴾:تعالى
ن نبينا محمد إو"«:وقال أيضا،)5(»اآلية)29األحقاف(﴾...صرفنا إليك نفرا من الجن  ، ﴿وإذاآلية

  .)6(»ألنهما مكلفي العالم من أهل األرض:يعني"بعث للجن واإلنس... صلى اهللا عليه وسلم

  .سبحانه وتعالى الشهادته مع شهادته قرن اهللا : المسألة الرابعة
  )8(»في الدخول في اإليمان ىخرعن األ)7(فال يكفي أحدهما«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 

  .له فسماه محمدليج من اسمه اشتق له اسما :المسألة الخامسة

الحمد منقول من الصفة لكثرة محامده فهو  نمحمد مفعُل م«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
الحامد بجميع المحامد ء وأحمد من حمد بضمها وهوالمحمود والحامد، أحمد من حمد بفتح الحا

  .)9(»داعي الجميع من الكثرة إلى الواحد

 

 .)2272(ح،م 1998،دط،لبنان- بيروت،دارالغرب اإلسالمي،بشارعواد/ت،الترمذي:سنن الترمذي )1

  .)49ص (:مصدرسابق ،أحمد زروق:ةالوغليسيشرح المقدمة  )2

   ).41ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:ابن أبي زيد القيرواني شرح رسالة )3

  .)41ص (:سابقالمصدرنفس ال )4

  ).132ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )5

  .)48ص (:سابقالمصدرنفس ال )6

 والعكس،اهللا صلى اهللا عليه وسلمد رسول اهللا بدون شهادة أن محم إال ال تنفع الإله )7

  ).134ص (:سابقالمصدرنفس ال ،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )8

 .)136ص (:سابقالمصدرنفس ال )9
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  .جعل شريعته ناسخة لكل الشرائع قبله :المسألة السادسة

على دينه بعد  قيفكل من ب ،)1(»سوخ بشريعتهنفكل شرع قبله فم«:)رحمه اهللا( قال
تباع شريعته كما قال النبي صل اهللا عليه وسلم اه شيء من ذلك إال اإليمان به وعبعثته فال ينف

 .")2(لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إال اتباعي"لعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه 

  :المعجزة والكرامة: المطلب الرابع

  :وشروطها المعجزةمعنى : البند األول               

  :تعريف المعجزة :المسألة األولى
أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارض قائم مقام قول «:)رحمه اهللا(قال

المعجزات جمع معجزة وهو أمر خارق للعادة «:، وقال أيضا)3(»"صدق عبدي فاتبعوه" :اهللا
وهي ...«:وقال أيضا )4(»مقرون بالتحدي موافق للدعوى مع عدم المعارض والتحدي للدعوى

المعجزة التي هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي موافق في ظهوره لدعوى الرسل، قائم 
  .)5(»"صدق عبدي فاتبعوه" :مقام قول اهللا

  :شروط المعجزة :المسألة الثانية

  :جملة من الشروط لها لمعجزة يجد أنل السابقة تعريفاتالالمتمعن في 
 .أمر خارق للعادة -1
 .بالتحديمقرون  -2
 .ال يقدر أحد أن يعارضه -3
 .موافق في ظهوره لدعوى الرسل -4
 .تباع صاحبهاظاهر اإلمداد فيه من اهللا يدل على   -5
 .ن ظهور مكارم األخالق على المتصف بذلكال بد م -6
 .االستقامة -7
 .ظهور أدلة البشرى مع ذلك -8
 
  .)135ص (: سابقالمصدرال )1

 .)15156(ح:سابقمرجع ،حمدبن حنبلأ:مسند اإلمام أحمد بن حنبل )2

  .)41ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )3

  .)130ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

    .)47ص(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )5
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شروط  وقد ذكر العلماء«:)رحمه اهللا(قال الشيخ ،ةالثالثة األخيرة الزم الشروطو
من ظهور مكارم األخالق  قالوا وال يكفي مجرد الخارق ولو كملت شروطه بل ال بد...المعجزة

  .)1(»ذلكستقامة وأدلة البشرى مع وظهور اإل

   .الكرامة والسحرالفرق بين المعجزة أو: البند الثاني               

العلماء لذلك بس أمر المعجزة والكرامة على الناس مع السحر ولذى جعل تقد يل 
  :اشروط حتى يعرف المحق من المبطل منه

  .ظهور مكارم األخالق -1
  .االستقامة على شرع اهللا -2
  .ظهور أدلة البشرى عليه -3

 قالوا وال يكفي مجرد الخارق ولو كملت شروطه بل ال بد«:)رحمه اهللا(قال الشيخ
وبذلك يفرق بين السحر ك ستقامة وأدلة البشرى مع ذلمن ظهور مكارم األخالق وظهور اإل

 الوسيلةأظنه في )3(انيقبل العاق«:)رحمه اهللا(قال الشيخ،)2(»فكيف بالنبوة واهللا أعلم...والكرامة
  .)4(»"وال يفرق بين الساحر والولي إال االستقامة وغيرها"

  .الفرق بين المعجزة والكرامة واآلية: البند الثالث               

ما وقع للنبي من الخوارق قبل "قباني أظنه في الوسيلة العقال «:)رحمه اهللا( قال 
النبوة فهو كرامة وبعدها ولم يتحدى به آية وما بعدها وتحدى به معجزة وكل كرامة لولي فهي 

 وقال،)5(»كالتكذيب بمعجزات األنبياءملة،جتصديق لنبيه الذي اتبعه فالتكذيب بكرامة األولياء 
  .)6(»للمعجزة وكثرته النضمامهمات في حق األنبياء معجزة لكن مجموع اآليات والكرا«:أيضا

  

    
  .)41ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:رسالة أبي زيد القيرواني )1

  .)41ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )2

 ،وكان يلقب برئيس العلماء والعقالء،القاضي الفقيه المالكي،عثمان سعيدبن محمدبن محمد العقباني التجيبي التلمسانيأبو )3

   مرجع،لتنبكتيا:نيل اإلبتهاج(:انظر،شرح الجمل للخونجي،شرح الحوفية في الفرائض:من تصانيفه،هـ811توفي سنة    

  .)125ص :سابق    

  .)47ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )4

   .)47ص (:سابقالمصدرنفس ال )5

  .)130ص (:سابقالمصدرنفس ال )6
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 .دليل على صدق األنبياء والرسلالمعجزة : الرابع البند          

وإنما تقوم الحجة بعد ثبوت صدقهم وصدقهم إنما ظهر «:)رحمه اهللا(قال الشيخ
  .)1(»جريان المعجزة على أيديهمب

  :معجزات النبي صلى اهللا عليه وسلمبعض : الخامس البند             

  .القرآن الكريم المعجزة التي ليس لها مثيل :األولى المسألة

لو اجتمعت اإلنس والجن ﴿فجعله معجزا جملة وتفصيال «:)رحمه اهللا(الشيخ قال 
على  اوإن كنتم في ريب مما نزلن﴿ )88اإلسراء(﴾على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله

فالقرآن لنبينا صلى اهللا عليه وسلم «:وقال الشيخ أيضا،)2(»)23البقرة(﴾عبدنا فاتوا بسورة من مثله
تعالى  خلق على كثرة الرد وال تنقضي عجائبه وقد تولىالعظمى وآيته الكبرى ال ي وهو معجزته

  .)4(»)3(كالم اهللا حرفا كذا ذكره البخاري من أحد أن يبدلفال يقدر...حفظه من التبديل والتغيير

  .األمية في حقه معجزة: المسألة الثانية

من  في حقه صلى اهللا عليه وسلم بل هي واألمية كمال«:)رحمه اهللا(قال الشيخ
فيأتي بقرآن  ؛يكتب وال يقرأال إذ أن األمي ،وهذا فيه داللة واضحة على معجزته،)5(»معجزاته

  .فاألمية في حقه كمال صلى اهللا عليه وسلم،اإلتيان بهعجزت العرب بل من يكتب ويقرأ على 

  .وسلم أن عيسى من أمتهمات النبي صلى اهللا عليه امن كر : المسألة الثالثة

فهو أحد ...ه السالم من أمتهته أن عيسى عليويكفي في كرام«:)رحمه اهللا(قال الشيخ
  .)6(»أكابر الملة

  

  

 

  . )41ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة أبي زيد القيرواني )1

  .)43ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )2

 هـ256هـ وتوفي سنة192سنةولد ،حبر اإلسالم:عبد اهللا  أبو،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري )3

  : مرجع سابق،لذهبيا:سيرأعالم النبالء(:انظرترجمته.التاريخ الكبير،األدب المفرد،الجامع الصحيح:من تصانيفه، سنة62وله    

 ).391ص12مج    

  .)110ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرخ  )4

  .)133ص (:سابقالمصدرنفس ال )5

  .)42ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:شرح رسالة أبي زيد القيرواني )6
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  .لسمعـياتا :المبحث الثالث  

إذ هو ركن من أركان اإليمان ،ن هو اإليمان باليوم األخرومما اتفق عليه المسلم 
ال )سمع وهو الكتاب والسنةال(وهذا الركن مبناه على التسليم ،وإن اختلفوا في بعض تفاصيله

في هذا )رحمه اهللا(ولهذا ذكر الشيخ أحمد زروق ،إن كان ال ينكر العقل أصلهدخل للعقل فيه و
إذ الواجب في أمور اآلخرة اإليمان دون «:فقال ،عليها أمور اآلخرة يبننالركن قاعدة مهمة ت

 وتفصيالالشيخ إجماال هذكرخر تعلق باليوم اآلمايو )1(»التعرض للكيفيات إال بما صح واهللا أعلم
يعني من أمر  "أنه ال يتقبل إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر به بعد الموتو"«):رحمه اهللا(فقال

لموت أن ملك ااضها وانقراض كل ما عليها وانقره وكذا ما قبله من فناء الدنيا والبرزخ فما بعد
أرواح يرزقون والشهداء أحياء عند ربهم العباد حفظة وأن على أن يقبض األرواح بإذنه تعالى و

إلى غير ذلك  أرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الديندة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأهل السعا
   )2(»ل القيامة وما يكون في القبرئدالمن أمارات الساعة و

 .في أربعة مطالب فسنبينه وأما ما ذكره تفصيال

  .الحياة البرزخية: المطلب األول

وقبل الخوض في الحياة البرزخية والتي تكون بدايتها مع دخول القبر يجدر بنا أن 

   .تعلق بالروحتنورد مسائل 

 :الروح: البند األول            

  .حقيقة الروح :المسالة األولى

 كونبب اختالفهم والذي يظهر أن س؛ختلف فيها العلماءاحقيقة الروح  أنذكر الشيخ 
ثار تنفي آإال أن لها ،شاهدة وال ملموسة وال تشممفهي غير  ،الروح غير مدركة بالحواس

جسم لطيف نوراني سار في األجسام سريان النار  :ن الروحأذهب الشيخ مو ،نكرنها  وجحودها
واألقرب انه جسم لطيف شفاف نوراني سار في األجسام سريان «:)رحمه اهللا(قال .وقيدفي ال

قول النبي  :مثلنه جسم دلت عليه ظاهر األدلة أالشيخ  قولو )3(»علمأقيد واهللا النار في الو
 .كذلك حديث قبض األرواحو" )4(أن الروح إذا قبض تبعه البصر" صلى اهللا عليه و سلم

  .)144ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:للغزالي عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

  .)137ص (:سابقالمصدرنفس ال )2

 .)64ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:زيد القيرواني بيإبن أشرح رسالة  )3

    .)297ص 6مج(ح:مرجع سابق،أحمدبن حنبل:مسندأحمدبن حنبلو،)920(ح :مرجع سابق،مسلم بن الحجاج:صحيح مسلم )4
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  .مسألة فناء األرواح :المسألة الثانية

 ،آلبدين فهي باقية أبد ،ال في اآلخرةأن الروح ال تفنى ال في الدنيا والشيخ  مذهب
و ذكر  )1(»ح ال تفنى من مسلم وال من كافر فهي باقية إلى األبداروأن األ«:)رحمه اهللا(قال

لم يتعرض الشيخ إلى أرواح ال تفنى ودل على أن أرواح الثقلين ي "الكافرالمسلم و"الشيخ 
 . ا من المخلوقاتمغيره

  ؟تعذبهل األرواح تنعم و: المسألة الثالثة

بين الشيخ في هذه المسألة أن األرواح كاألجسام كما يلحقها النعيم يلحقها العذاب  
حاديث النبوية الدالة على ستنادا لألافهي منعمة إن كانت صالحة ومعذبة إن كانت طالحة وذلك 

بما يعرض عليها مما أعده اهللا لها وهذه  )أرواح المؤمنين (هذه منعمة«:)رحمه اهللا(، قال ذلك
 . )2())أرواح الكافرين(كذالك معذبةأيضا 

  .قبض االرواح : المسألة الرابعة

وسماه في كتابه ،وكله اهللا بذلك ،فالذي يتولى قبض األرواح هو ملك من المالئكة 
المالئكة أحد أكابر)3(زرائيلعملك الموت هو«:)رحمه اهللا(إزرائيل قالالشيخ سماه و ،ملك الموت

يتوفاكم ملك الموت الذي  قل﴿:من آدمي وغيره لقوله تعالى )األرواح(جميعها...عليهم السالم
 )42الزمر(﴾اهللا يتوفى األنفس حين موتها﴿ :قوله تعالىبوقد يعارض هذا القول  )11السجدة(وكل بكم﴾

   )4(»فيجاب بأن هذه إضافة حقيقية لمحققها وذلك إضافة فعل إلى مكتسب

  هل الموت صفة وجودية أم ال؟ : المسألة الخامسة

 )عليه رحمة اهللا(الشيخومذهب ،نافيفمن مثبت و،ختلف فيها العلماءاهذه المسألة 
قول أبي الحسن األشعري ورد على األسفرايني  أثبتيرجح أنها صفة وجودية ف أي،تاثباإل

الذي خلق الموت و ﴿الموت صفة وجودية كالحياة لقوله تعالى "قال األشعري «:النافي لذلك فقال
الموت بعد الحياة وتأول الخلق  وقال األسفرايني "قال وال يعرى جوهر عنها )2الملك(﴾الحياة

 )5(»خالف الظاهر وهو بالتقدير
 .)63ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة إبن أبي زيد القيرواني )1

  .)63ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )2

 تسميته،والفي األحاديث الصحيحة،في القرآنواليوجد ، وقدجاء في بعض اآلثارتسمية ملك الموت باسم عزرائيل:عزرائيل )3

  ، دط،الجزائر-الرغاية،طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،عمرسليمان األشقر:عالم المالئكة األبرار:(انظر.بهذا اإلسم    

 ).18ص،م1989    

 .)66ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال ،أحمد زروق:شرح رسالة إبن أبي زيد القيرواني )4

  .)66ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )5
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   .القبر :الثانيالبند 

 )النعيم والعذابك (لإلنسان فيه من الفتن وغيرها قعوي ،هو بداية الحياة البرزخية
بالقول  يثبت اهللا الدين آمنو﴿«):رحمه اهللا(قال الشيخ.ب األعمال وهو أول منازل اآلخرةبحس

عند سؤال الملكين  ﴾وفي اآلخرة﴿ الموتادة عند يعني بالشه )27إبراهيم(الثابت في الحياة الدنيا﴾
 :)رحمه اهللا(ه كان مابعده أهون قالمنمن نجى  )1(»ألن القبر أول منزلة من منازل اآلخرة

 )2(»يعني أمر البرزخ فما بعده" وأنه اليتقبل إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر به بعد الموت"«
ويتعلق  )3(»ل فيهسأكل ميت محله قبره فيو«:)رحمه اهللا(قالكالسؤال وغيرها  :والقبر فيه أهوال

  :بالقبر مسائل هي كاآلتي

   .إثبات أن الناس يفتنون في قبورهم: المسألة األولى

فتنه القبر بالسؤال عن اإليمان والتوحيد ونعيمه وعذابه «:)رحمه اهللا(قال الشيخ
  .)4(»مستحقة ثابت في األحاديث الصحيحة فال وجه إلنكاره

  .أول فتنة في القبر هي سؤال الملكين :المسألة الثانية

وأنه يسمع قرع نعال المشيعين  ،عندما يدخل اإلنسان في قبره فتعاد إليه روحه 
قال بعد  "وسؤالها أول فتنة بعد الموت" «:)رحمه اهللا(قال الشيخ .فيسأالنه انيأتياه ملك ،راجعين
  . )5(»ذلك فتن

  .الميت في قبرهاسم الملكين الذين يسأالن : المسألة الثالثة

ماء في ذكر أقوال العلي ثبات والتفويض فمرةدائر بين اإل الشيخ مذهبهذه المسألة  
قال رض إلسمها ترك التعيقول يجب اعتقاد سؤال الملكين  ومرة ذلك فيصرح باسم الملكين و

الغزالي أن حكى وناكور و) 6(ية أبي نعيمفتانا  القبر منكر ونكير زاد في حل«:)رحمه اهللا(الشيخ
   )7(»نكر ونكير للعصاةهل الطاعة مبشر و بشير ومأل

 

 .)65ص 1مج(:المصدر السابق )1

 .)137ص  (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

 ).65ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة إبن أبي زيد القيرواني )3

  ).64ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )4

 .)139ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )5

 حلية :من تصانيفه،هـ 430هـ ومات سنة336ولد سنة،أحمدبن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق المهراني اإلصبهاني )6

 ).453ص17مج:مرجع سابق،لذهبيا:سيرأعالم النبالء(:انظر ترجمته، معرفة الصحابة،،األولياء    

 .)139ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )7
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للعصاة منكر  قوليومرة  ،نكيربر منكر واسم فتانا الق ن الشيخ في أنوهذا تصريح م
كأن الشيخ لم إلى علم اهللا ذلك أي التسمية  يفوضمرة هل الطاعة مبشر وبشير وألونكير و

فالواجب اعتقاد «:)رحمه اهللا(ثبات ومرة بعدم القطع فقالة باإليصح عنده في ذلك شيئ فتردد مر
  .يعني في تسمية الملكين )1(»ترك ما وراء ذلك لعلم اهللا تعالى إال بما صحسؤال الملكين و

  .الملكان يقعدان العبد سويا في القبر: المسألة الرابعة

كما يكون في الدنيا " بره سويا ذا روح وجسديقعدان العبد في ق"« :)رحمه اهللا(قال 
  .)2()ظاهر األحاديث هذا الذي قاله المصنف عليهو

  ؟ما هو سؤال الملكين: المسألة الخامسة

بره عن دينه ونبيه لعبد في قامما ال خالف فيه بين أهل السنة أن الملكان يسأالن  
 )3(»فتنة القبر بالسؤال عن االيمان والتوحيد«:يمان والتوحيد قال الشيخ زروقوربه أي عن اإل

 )4(»هذه صورة السؤال "من ربك ومادينك ومن نبيك"أي  للمسؤول  "فيقوالن له"«:وقال كذلك

   .في القبر سؤال الصبيان: المسألة السادسة

       ).5(»ويسأل الصبيان كغيرهم«:)رحمه اهللا(الصبيان يسألون في قبورهم قال

 ؟لى جميع الجسد أم على بعض أجزائههل يقع السؤال ع: المسألة السابعة

قال علمائنا وال سؤال إال بعد حياة فقال إمام الحرمين «:قال.والشيخ يجيز الجميع
 )6(غيره يحيها اهللا تعالى وقال الحليميأجزاء من القلب أوالمرضي عندنا أن السؤال يقع على 

  )8(»ائزجوكل من إعادة الروح إلى الجسد)7(مقتضى ماجاء في حديث البراءهوو بجملته

 .)137ص (: سابقالمصدرال )1

  .)138ص (:سابقالمصدرنفس ال )2

 ).64ص 1مج (: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة إبن أبي زيد القيرواني )3

 ).139ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

 .)64ص 1مج(: سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:شرح رسالة إبن أبي زيد القيرواني )5

 :ترجمته انظر ،هـ403توفي،فقيه شافعي ،عبد اهللا والجرجاني أب،البخاري،الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم  )6

 ).235ص2مج:مرجع سابق،لزركليا:اإلعالم (    

 صلى اهللا عليه وسلم غزى مع النبي، البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم األنصاري الحارثي أبو عمارة )7

  ، 1ط،لبنان-بيروت،دار الكتب العلمية،ابن حجر:في تمييز الصحابة اإلصابة(:انظر ترجمته ،هـ72مات سنة،غزوة14    

 ).142ص1مج،هـ1415    

 .)65 ص1مج(:سابقالمصدرنفس ال،ألحمد زروق شرح رسالة إبن أبي زيد القيرواني )8
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  .اإليمان بأن القبر ينعم فيه أهله ويعذبون: المسالة الثامنة

كان صالحا يها أهل السنة على أن العبد ينعم في قبره إن علتفق اوهذه المسألة مما 
فتنة القبر بالسؤال عن اإليمان والتوحيد ونعيمه «:)رحمه اهللا(ويعذب إن كان غير ذلك قال الشيخ

وأن "«:قال الشيخ أيضا )1(»وعذابه المستحق ثابت في األحاديث الصحيحة فال وجه إلنكاره
غدوا  النار يعرضون عليها﴿:ضا وغيره فقد قال تعالىيعني ونعيمه عر" يؤمن بعذاب القبر

مامنكم من أحد إال ويعرض عليه مقعده من "  :اآلية وقال عليه الصالة والسالم )46غافر(﴾وعشيا
فمن أهل كان من أهل النار الغداة والعشي فإذا كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن

  )3(»)2("النار

والجسد العذاب والنعيم الذي يكون في القبر هل يقع على الروح : المسألة التاسعة
  أم ال ؟

ختلف فيها أهل العلم فمن قائل أنه يقع على الروح فقط ومن قائل اهذه المسألة مما 
فهم منه أنه يقع على الروح فقط يأنه يقع على الروح والجسد ونجد الشيخ أحمد في بعض كالمه 

الشقاوة أهل وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح «:)مه اهللارح(كما قال
يقع على الجسد بل تعرض لذكر  وكالمه هنا الينفي أن النعيم والعذاب )4(»معذبة إلى يوم الدين

لجسد بل ع آخر بأن العذاب والنعيم يقع على الروح وابه في موض األرواح فقط حيث نجده جزم
 معا هو مذهب أهل على الروح والجسم وكونه«:)رحمه اهللا(فقالصرح بأنه مذهب أهل الحق 

  . )5(»الحق

  .أشراط الساعة: المطلب الثاني

إن موضوع أشراط الساعة موضوع مهم إذ هو يدل على قرب قيام الساعة وفناء 
سالمه وة هذا النبي الكريم صلوات ربي وهذه الدنيا واإلنتقال إلى الدار اآلخرة كما يدل على نب

مما سيقع وكذلك تدل فهي تقع كما قال مما وقع منها و عليه حيث أنه أخبر عن أمور من الغيب
ثباتا على دينهم، ونقل لنا أهل ه العالمات حتي يزدادوا أيمانا وعلى رحمته بأمته أنه بين لهم هذ

يثبت هذه األشرطة كما دلت )رحمه اهللا(الشيخ ومنهم تكلموا عليها بالتفصيلو طاالعلم هذه األشر
  .ديثعليها األحا

 

 .)64ص 1مج(: سابقالمصدرال )1

 .)2866(ح:مرجع سابق،مسلم:صحيح مسلمو،)1379(ح:مرجع سابق،محمدبن إسماعيل البخاري:صحيح البخاري )2

 .)141-140ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

  .)141ص (:سابقالمصدرنفس ال )4

  .)141ص (:سابقالمصدرنفس ال )5
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  .الساعة  التعريف بأشراط :البند األول

ات الدالة على قرب قيام األمارهي العالمات و :أشراط الساعة الشيخ على أننص 
وقد أخبر النبي صلى اهللا «:)رحمه اهللا(ومنها الصغرى قال الشيخ ،ن منها الكبرىوأ ،الساعة

 )1(»عالماتها الصغرى والكبرىو ذكر)الساعة(عليه وسلم بقربها

  :شراط الساعةأأنواع  :البند الثاني

خبر النبي صلى اهللا عليه وسلم بقربها وذكر عالماتها أوقد «:)رحمه اهللا(قال الشيخ
الكبرى  :الساعة على نوعينشراط أن أدل على يا نوقول الشيخ ه )2(»والكبرى الصغرى

وأما ،وتكون متتابعة،مباشرة هي التي إذا ظهرت تأتي بعدها القيامة:ومعنى الكبرى ،والصغرى
  .وأكثرها قد ظهر الكبرىفهي التي تكون قبل :الصغرى

   .شراط الساعة الكبرىأ: ألولىاالمسالة 

ولكن الذي اتفقوا ،هادما هي وما عد:شراط الساعة الكبرىأهل العلم في أقد اختلف 
والكبرى كطلوع الشمس من مغربها وخروج «:)رحمه اهللا(كما قال الشيخ.عليه هي الخمسة

مريم عليه السالم وخروج الدجال فهذه ونزول عيسى بن ة وفتح ردم يأجوج ومأجوج الداب
 . )4(»)3(خمسة كبرى متفق عليها

  .أشراط الساعة الصغرى :ةنيالمسألة الثا

،والضابط في ذلك كما في عد العالمات الصغرى إلى أقوالكذلك اختلف أهل العلم  
 اوهو أن ال يعتمد إال على ما صح سنةً  وقرآن ،وغيره ،كالشيخ زروق :قرره العلماء المحققين

وقد عد «:)رحمه اهللا(لاقأكثرها قد ظهر و،ألنهما الميزان في إثبات األحكام واألخبار الغيبية
بعضهم الصغرى سبعين وقد ظهر جلها أو كلها فانظر ذالك وال تعتمد فيه إال ما صح من سنة 

  .)5(»اوقرآن

  

 ).44ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:القيروانيشرح رسالة إبن أبي زيد  )1

  ).44ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )2

 ، والدابة،والدجال،فذكر الدخان»حتى ترون قبلها عشر آيات)الساعة(إنها لن تقوم«قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )3

  مرجع ،مسلم بن الحجاج:مسلمصحيح (انظر...ونزول عيسى بن مريم عليه الصالة والسالم،وطلوع الشمس من مغربها    

 ).180-179ص2مج،2901ح،باب في اآليات التي تكون قبل قيام الساعة،كتاب الفتن وأشراط الساعة:سابق    

  .)44 ص1مج(:سابقالمصدرنفس ال ،أحمد زروق:شرح رسالة إبن أبي زيد القيرواني )4

  .)44 ص1مج(:سابقالمصدرنفس ال )5
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  .القيامة ومشاهدها :المطلب الثالث

أمرها عظيم ،وغيرهم من اليهود والنصارى ،القيامة حق اتفق عليها المسلمون
وفيها  ،تذكيرا لعباده حتى يستعدوا لها ،ذكرها اهللا في كتابه وسنة نبيه،والخطب فيها جسيم

  .فهي ركن من أركان اإليمان،فاإليمان بها إيمان باليوم األخر ،مشاهد عظام

  :البنود عدة اشتمل علىهذا المطلب و

  :معني الساعة: البند األول

يام الدنيا وانقراضها سميت بذالك أالساعة عبارة عن فراغ «:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
 )1(»)77النحل(﴾قربأو هو أال كلمح البصر إمر الساعة أما و﴿: مرها وسرعته قال تعالىألقرب 
ثم ذكر سبب تسميتها بذالك  ،يام الدنيا وانقراضهاأعبارة عن فراغ :نهاأن الشيخ عرفها بأفنرى 

  .ا وسرعتهمرهأ انقضاء لقرب؛نها سميت بذالكأ :فقال

 :)رحمه اهللا(أقوال األئمة كما قال الشيخوحاديث يات واألتدل عليه اآل المعنيوهذ 
  )2(»نه سيكون بعد انقراض الدنيا وفناء أهلهاأ«

  ؟متى تقوم الساعة :الثاني البند

بي مرسل فضال عن فال يعلمها ملك مقرب وال ن ابعلمههذه المسالة مما استأثر اهللا 
يعني كلنا في عدم العلم بها سواء  "ن السائلم ما المسؤول عنها بأعلم "«:)رحمه اهللا(غيرهم قال
  .)3(»)187األعراف(﴾عند ربيقل إنما علمها ﴿قالو )63األحزاب(﴾علمها عند اهللاإنما قل ﴿ :قال تعالى

   .النشر :الثالث البند

ها إلى ؤهو خروج أهل المقابر بعد إعادة أجسامهم التي فنيت وتفرقت أجزا:النشر 
يعني " النشر"«:)رحمه اهللا(قال الشيخ.خر مراتب البرزخآو،وهو أول مراتب القيامة،المحشر

  )4(»)7القمر(﴾كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع﴿ الخروج من المقابر بعد الحياة إلى المحشر

  

  

 .)44ص 1مج(:السابقالمصدر  )1

 .)50ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:المقدمة الوغليسية شرح )2

  .)40ص (:سابقالمصدرنفس ال )3

   .)50ص (:سابقالمصدرنفس ال )4
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 يعني إعادة األجسام بعد فنائها وتفريق" من إحياء الموتى" «:أيضا وقال الشيخ
   .)1(»أجزائها وهو آخر مراتب البرزخ وأول مراتب اليوم األخر

 .وفيه مسائلالحشر : الرابعة بندال

  :تعريف الحشر: ألولىالمسألة ا

قال .وبعثهم منها ،بعد إخراجهم من قبورهم ،رض المحشرأوهو جمع الناس في 
يسمعهم الداعي  يعني جمع الكل في صعيد واحد عراة حفاة غرالً "والحشر «:)رحمه اهللا(الشيخ

  )2(»ذهم البصرفوين

   .يجب اإليمان بهالحشر ثابت : المسألة الثانية

الكتاب والسنة (التي مدارها على السمع،الغيبيةلحشر كغيره من مسائل اليوم اآلخرا 
 هاألجساد حق ثابت إلخبار الصادق به مع ثبوت جوازحشر«:)رحمه اهللا(قال الشيخ )صحيحةال

 )3(»)7الحج(﴾إن اهللا يبعث من في القبور﴿: وقد قال تعالى عقال

  .عاد يكون جسماني روحانييلما: المسألة الثالثة

هو الحق كما قال ليه كثير من العلماء وإوالذي ذهب ،هذه المسألة مما اختلف فيها 
رأي وهوي كثير من علماء اإلسالم جسماني روحانو«:وهو يتكلم عن الميعاد)رحمه اهللا(الشيخ

  . )4(»السنةو قلت وهو مقتضى النصوص من الكتابغيرهم،وكثير من الصوفية و...الغزالي

  .الحساب: البند الخامس        

به يجب اإليمان  ،وهو من مظاهر عدله سبحانه ،الحساب حق من اهللا تعالى لعباده 
  )5(»وأن يؤمن بالحساب وتفاوت الخلق فيه«:)رحمه اهللا(قال الشيخ

  
  
  
  
 .)50ص (: سابقالمصدرال )1

  .)50ص (:سابقالمصدرنفس ال )2

 .)44ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة إبن أبي زيد القيرواني )3

 .)45ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )4
  .)151ص  (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )5
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 .مراتب الحساب وتفاوت الخلق فيه: المسألة األولى

  .بأن يعرض العباد وأعمالهم على اهللا عز وجلوهو :العرض -1
 مهواهفأويختم على  واماذا عمل ،لعباد بحسب أعمالهما مناقشة أي: المناقشة  -2

 .ر ذلكوغي ،مرجلهأ نطقتو
فيقول اهللا عز وجل  ،ف ذنوبه فيعترف بهاعرين أذلك بو :التيسير والمسامحة  -3
وعلى هذا يكون الناس في الحساب بين مناقش فيه  ،أغفرها لك اآلن في الدنيا وأنا كسترتها علي

يعني على  "الحساب"«):رحمه اهللا(قال الشيخ .ومسامح فيه، ومن يدخل الجنة بغير حساب
من المناقشة والتيسير والعرض وغير ذلك فمن الناس من يحاسب حسابا  ،ختالف مراتبهما

فيقرره . ومنهم من يدنو من ربه. حسيب نفسهيسيرا ومنهم يناقش ويباحث ومنهم من يجعل 
يؤمن  أنو«:أيضاقال و )1(»"اليومأنا أغفرها لك سترتها عليك في الدنيا، و": بذنوبه ثم يقول

لى من يدخل الجنة بغير إسامح فيه ملى مناقش في الحساب وإبالحساب وتفاوت الخلق فيه 
 .)2(»حساب

  :ايتاء الصحف :المسألة الثانية

مال فال يفرط في شيئ من األع،وهو إعطاء العباد كتبهم وصحائفهم التي فيها أعمالهم
والذي مال إليه  ؟وإيتاء الصحف هل يكون قبل الوزن أو بعده.بل تحصى جميعها في هذه الكتب

يعطون كتبهم المكتوبة " يؤتون صحائفهم " «:)رحمه اهللا(الشيخ أنه يكون قبل الوزن قال الشيخ
فيها أعمالهم قبل الوزن ثم توزن صحائف الحسنات وصحائف السيئات ويحتمل أن تكون بعد 

 )3(»الوزن

  أخذ الصحف؟كيف يكون  :المسألة الثالثة

أما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره وأما 
من (األمروظاهر«:)رحمه اهللا(الفاسق والعاصي ففيه خالف ورجح الشيخ أنه كالمطيع قال

من تحت العرش فتلقي لكل  حل أن تهب ريبأن الكتاب مدفوع إليه من أيدي المالئكة وق)القرآن
ن كتابه فيأخذه المؤمن بيمينه ويأخذه الكافر بشماله ثم يجعل خلف ظهره ويكلف بأن يقرأه إنسا

وال خالف أن المؤمن المطيع يؤتى كتابه بيمينه ...زيادة في عذابه والعياذ باهللافي هذه الحالة 
  )4(»والكافر بشماله وفي العاصي قوالن واألكثر أنه كالمطيع

 

 .)50ص (: مصدرسابق،زروق أحمد:المقدمة الوغليسية شرح )1

  .)151ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

 ).56ص 1مج (: مصدرسابق،أحمد زروق:أبي زيد القيروانيابن شرح رسالة  )3

  .)57ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )4
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  : قوالنفيها سألة من يعطيهم الصحف فذكر وزاد الشيخ م
 .الصحفالمالئكة هي التي تعطيهم   -1
 ريح من تحت العرش فتلقي لكل أحد كتابه يتأت نهأ -2

  .ول وضعف الثاني بقوله وقيلورجح الشيخ القول األ 

  متى تكتب هذه الصحف؟ :المسألة الرابعة

أن  إلى ه خلصلكنلمسألة وذكر فيها إحتماالت عدة وتعرض الشيخ إلى هذه ا
المكتوب عليهم في الدنيا  وهل«:)مه اهللاحر(يمان بإيتاء الصحف قالوقف بعد اإلتالصواب هو ال

 أو يكتبونها في القبر أو يكتبها العبد في قبره كان كاتبا أو ليس بكاتب كل ذلك محتمل ولم يرد
  )1(»به قاطع فالصواب الوقف بعد االيمان بإيتاء الصحف

  .ما الغاية من كتابة الكتب :المسألة الرابعة

 :)مه اهللاحر(قال الشيخ.للعدالةتحقيقا و،متهحر إثباتو،كمتهحظهار إالغاية من ذلك  
لتذكرة  خلقه ال نإال فعله محيط بما كان مهو إلظهار حكمته وإثبات رحمته و ن الكتب إنماأ«

ال وإنما ينبه من يمكن منه اإلهمال وكل ذلك عليه فغ إلانما يذكر من يجوز عليه إذ إوال توثق 
  . )2(»تعالى محال

 :وتحته مسائل، الميزان :البند السادس          

   .تعريفه :المسألة األولى

: )مه اهللاحر(تاد في العرف قاليوزن به األعمال على الوجه المع اهو م:ميزانال 
 )3(»يعني يوزن األعمال على الوجه المعتاد في العرف "ويؤمن بالميزان"«

   :صفته: المسألة الثانية

قال  .ليه حيث أطلقهعمل الشرع حفوجب  ،هذا هو المتعارف عليه،له كفتان ولسان
فإن الميزان عرفا ذو الكفتين واللسان وقد جاء بإطالق الشرع فوجب حمله «:)رحمه اهللا(الشيخ

   )4(»على المتعارف إال بدليل
  
  .)56ص 1مج (:المصدر السابق )1

   .)66ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )2

  . )143ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:ح عقيدة اإلمام الغزاليشر )3

   .)142ص (:سابقالمصدرنفس ال )4
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ونضع ﴿تعالى  أعمال العباد توزن بميزان له كفتان ولسان قال«:وقال أيضا
اللسان على يعني ذا الكفتين و "الميزان«:أيضاوقال  )1(»)47األنبياء(﴾وازين القسط ليوم القيامةالم

  )2(»الصحيح

  .تها إال اهللاعظمة ال يعلم صف له :ةلثالمسألة الثا

ووضع  "ظم مثل طباق السموات واألرضعوصفته في ال"«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
  )3(»يجعل فيه وتعظيما لما يوضع فيه اعلى ذلك ليظهر أمره ويبين م

  :وظيفة الميزان :الرابعةالمسألة 

أي وزن أعمال العباد، قال  ،اتفق أهل العلم على أن وظيفة الميزان هي الوزن 
وهو :نوزموخالف في ال ن حصلإو )4(»األمةال خالف فيه بين  وهذا ما«:)رحمه اهللا(الشيخ

فقال بعض العلماء بأن  ،أم كذلك يوزن األشخاص ،أم توزن الصحائف ،هل توزن األعمال فقط
وقال آخرون أن الوزن  ،وقال آخرون بالجمع ،بكل األحاديث واآليات كل ذلك يوزن عمال
ين أمرين فمرة قال بالجمع با الشيخ متردد مذهبويرجعون الباقي إليها، و ،يكون لألعمال فقط
أن الصحائف هي الموزونة وفي )الغزالي(والظاهر من كالم المؤلف«:وذلك يوضحه قوله

 الحديث ما يدل على ذلك وظاهر القرآن إنما هو األعمال وجمعا بينهما بأن الموزون الصحائف
الخالف في  لك بعد أن ذكروقال مرة بتعدد الموزونات وذ )5(»والثقل والخفة بحسب األعمال

 ودل قوله الذي قال فيه الميزان متحد والمتعدد الموزونات )6(»والصحيح منهما اآلخر«:المسألة
 قالأن الميزان واحد غير متعدد ال كما يذكر بعض أهل العلم بأن لكل أمة ميزان وبعضهم  على

  .لكل شخص ميزان

  .ميزانال تاكفصفة  :الخامسةالمسألة 

الحسنات تكون من نور وكفة السيئات تكون فيها ظلمة ذكر الشيخ أن كفة  
وتطرح "...ألنه المناسب لها "فتطرح صحائف الحسنات في كفة من النور«:)رحمه اهللا(قال

  .)7(»ألنها المناسبة لها "صحائف السيئات في كفة الظلمة

  .)55ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:أبي زيد القيروانيابن شرح رسالة  )1

  .)50ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:الوغليسية للعالمةشرح المقدمة  )2

  .)144ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

  .)144ص (:سابقالمصدرنفس ال )4

  .)145ص (:سابقالمصدرنفس ال )5

 .)55ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال،ألحمد زروق أبي زيد القيروانيابن شرح رسالة  )6

  .)145ص (:سابقالمصدرنفس ال،زروقألحمد  عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )7
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  ؟هل الكفار توزن أعمالهم :السادسةالمسألة 

الشيخ  وذلك لوجود أدلة يظهر منها التعارض قال؛هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم 
اختلف في وزن أعمال الكفار لتعارض األدلة فيهم إذ قال تعالى ﴿فال نقيم لهم و«:)رحمه اهللا(

وقال ﴿ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم   )105الكهف(يوم القيامة وزنا﴾
وال خلود إال لكافر وال تظهر الخفة مع الوزن فتؤول، فإن إقامة الوزن  )103المؤمنون(خالدون﴾

  .)1(»نفعه وقيل رجحانه بمقابلة أو ظهور أثره وقيل غير ذلك

في شرحه على الرسالة القدسية كما قال ،وزن أعمالهمتال أن الكفارومذهب الشيخ 
 :للغزالي وذلك عندما ذكر قول بعض األئمة بأن الوزن مختص بالمؤمنين دون الكفار قال

  .)2(»وزن لهم شيءي المراد به ال)105الكهف(﴿فال نقيم لهم يوم القيامة وزنا﴾وعلى هذا قوله تعالى«

  :، وتحته مسائلالصراط :بعاالساالبند 

  :الصراط تعريف: األولىالمسألة 

  .الطريق :لغة -1

الصراط «):رحمه اهللا(هو الجسر الممدود على متن جهنم، قال الشيخ :شرعا -2
الصراط لغة الطريق وشرعا في باب «:أيضاقال و )3(»يعني الجسر الممدود على متن جهنم
قنطرة  يأ "جسر"أي الصراط  "وهو"«:وقال أيضا )4(»...االعتقاد جسر ممدود على متن جهنم

  )5(»أي النارأعاذنا اهللا منها "جهنم"أي ظهر  "متن"منصوب على  "ممدود"ومجازا 

  :صفته: الثانيةالمسألة 

وكذلك أنه عليه  ،الذي عليه األحاديثوهذا هو،وأحد من السيف ،أنه أدق من الشعر 
 وأحد من(الصراط«أرق من الشعر...«:قال الشيخ ،كالليب تخطف الناس على قدر أعمالهم

ا رواه بل مثل حد الموس كذ "أحد من السيف"«:أيضا قال )6(»كما في صحيح مسلم)السيف
  )7(»، كذا في مسلم عن أبي سعيد الخدري"وأدق من الشعرة"...الحاكم من حديث سلمان 

  ).56ص 1مج (: مصدرسابق،أحمد زروق:أبي زيد القيروانيابن شرح رسالة  )1

  .)146ص (: مصدرسابق،زروقأحمد :عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

  .)51ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )3

  ).57ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:أبي زيد القيروانيابن شرح رسالة  )4

  .)146ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )5

 .)51ص  (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )6

 .)146ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )7
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الصراط حق كباقي المسائل اإليمانية األخرى ثابت في السنة : الثالثةالمسألة 
  .واإلجماع

أي ثابت كونه في اآلخرة سنة  "وأن يؤمن بأن الصراط حق"«:)رحمه اهللا(قال الشيح 
  .)1(»وإجماعا

  :مرور الناس على الصراط :ةلرابعاالمسألة 
ومن يمشي ،ومار كأشد الرجال،ومار كالريح ،فمار كالبرق :بحسب األعمال يكون

 :)رحمه اهللا(وكذلك منهم مار كالخيل السابقة، قال الشيخ،ر أخرىخمشيا ومن يمشي مرة وي
والناس في جوازه متفاوتون فمن جائز كالبرق والريح وكأشد الرجال ومن يمشي مشيا ومن «

 :أيضا، وقال )2(»ر أخرى وعليه كالليب كشوك السعدان تخطف الناس بأعمالهمخيمشي مرة وي
فمنهم من يجوزه كالبرق ومنهم من يجوزه كالريح المرسلة ومنهم كالخيل السابقة ومنهم من «

  )3(»يجري جريا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يمشي مرة ويكبو أخرى فهؤالء أقسام الناجين

  ؟الصراط على الكفار يمرهل  :الخامسةالمسألة 

هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، من قائل أن الكفار ال يمرون على الصراط  
ظاهره العموم  "أن العباد يجوزون الصراط" (: )رحمه اهللا(الشيخقال وقائل بأنهم يمرون عليه 

  .)4(»الكافر والمؤمن وال خالف في المؤمن وإنما الخالف في الكافر
  ؟دعاء الرسل على الصراطما :السادسةالمسألة 

أدق من الشعر واحد من وهو ،كما ال يخفى أن الصراط منصوب على متن جهنم 
فأفضل  ،فكيف بمن يمر عليه ،فهذا المنظر مرعب وشديد على اإلنسان للغاية إذا رآه ،السيف

يكون  ،والجنة مضمونة لهم ،الخلق وهم الرسل الذين غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر
وقد قال عليه الصالة «:)رحمه اهللا(ل الشيخقافكيف بغيرهم،  ،اللهم سلم :قولهم على الصراط

  .)6(»)5(إن دعاء الرسل عليهم السالم عند الصراط رب سلم رب سلم"والسالم 

  

  

 

 

 .)146ص (:المصدر السابق )1

  .)147ص (:سابقالمصدرنفس ال )2

  ).58ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:القيروانيشرح رسالة أبي زيد  )3

  .)58ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )4

   .)182(ح:مرجع سابق،مسلم :مسلم صحيح و،) 806(ح:مرجع سابق،محمد بن إسماعيل البخاري:صحيح البخاري )5

  .)58ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:يشرح رسالة أبي زيد القيروان )6
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 :الحوض :البند الثامن

يشرب منه  ،الذي يكون في عرصات القيامة ،هو حوض النبي صلى اهللا عليه وسلم 
  :، وتحته مسائلومن شرب منه ال يظمأ بعدها أبدا،المؤمنون

  .الحوضبيجب اإليمان  :المسألة األولى

يجب اإليمان به كغيره من مسائل اإليمان األخرى،  ،الحوض ثابت سنة وإجماعا 
وهذا الحوض هو حوض «:وقال أيضا )1(»وض لداللة األحاديث عليهحواإليمان بال«:قال الشيخ

محمد صلى اهللا عليه وسلم الخاص به وقد قيل إنه الكوثر الذي أعطيه صلى اهللا عليه وسلم وهو 
  .)3(»اإليمان بالحوض الزم على ما ورد«:وقال )2(»ثابت سنة وإجماعا فوجب اإليمان به

  .ل دخول الجنة باإلجماعقبات القيامة صالحوض يكون في عر :المسألة الثانية

والحوض المذكور يشرب منه المؤمنون ال الكافرون قبل دخول الجنة «:قال الشيخ 
  . )4(»إجماعا

  ؟من الذين يطردون من الحوض فال يشربون منه :المسألة الثالثة

والكافر  ،فالمؤمن يشرب منه .وعاص ،ومبتدع ،ومؤمن ،كافر :فالناس أربعة 
إن كان مخالف ألنه غير مبدل وال مغير و؛والعاصي يشرب منه ،والمبتدع يطردون عنه
ي بالكفر واالبتداع ال ندل وغير يعبيطرد عنه فال يشرب منه من «:للمطلوب، قال الشيخ

  .)5(»بالعصيان المجرد ألنه ليس تبديل وال تغيير وإن كان مخالف للمطلوب

  .الحوضصفة  :المسألة الرابعة

مذاقه ولونه، وفي هذا ذكرف ،الحوض وصفه النبي صلى اهللا عليه وسلم كأنك تراه
شرب منه شد بياضا من اللبن أحلى من العسل من أوقد ورد في الصحيح أن ماءه «:يقول الشيخ

عرضه مسيرة شهر عليه كيزان وفي رواية أباريق على عدد النجوم ...شربة ال يظمأ بعدها أبدا
   )6(»ميزابان يصبان من الجنة وفي رواية من الكوثرالسماء فيه 

  

  . )59ص 1مج(: سابقالمصدرال )1

  .)148ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

  .)150ص (:سابقالمصدرنفس ال )3

  .)149ص (:سابقالمصدرنفس ال )4

  . )59ص 1مج(:مصدرسابق،ألحمد زروق أبي زيد القيرواني ابن شرح رسالة )5

  .)59ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )6
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أشد بياضا من ...ي الحديث ما يقتضي ثالثة أشهروف "وعرضه شهر"«:أيضاوقال 
وهذا تقريب بالشهادة وإال فال مقاربة إذ ال مجانسة وما عند اهللا خير  "اللبن وأحلى من العسل

  :ومما ذكره الشيخ نخلص إال أن صفاته عدة )1(»مل وجهاكوأعظم لذة وأ
من شرب منه شربة  -3وأنه أحلى من العسل  -2أن ماءه أشد بياضا من اللبن  - 1 

عليه كيزان أو أباريق على عدد  -5عرضه مسيرة شهر وكذلك طوله  -4ال يظمأ بعدها أبدا 
  .له نهران يصبان فيه من الكوثر -6النجوم 

  ؟لكل نبي حوض هل:خامسةالمسألة ال

بعدما ذكر الخالف في حوض غير النبي صلى )رحمه اهللا(توقف قالالالشيخ  مذهب
يتعين من ذلك حوض محمد صلى اهللا عليه وسلم ثابت وحوض غيره محتمل «:اهللا عليه وسلم

  .)2(»فيقطع باألول ويفوض غيره إلى اهللا سبحانه

  ؟الحوض قبل الصراط أو بعده هل :سةداسالمسألة ال

السنة قاطع من الكتاب أوال وجودعدم ل حولم يرجالشيخ هذه المسألة توقف فيها  
  .فيصار إليه

ليه فالواجب اعتقاد إ عحاصل أن ليس في المسألة قاطع يرجوال«:)رحمه اهللا(قال
قدمه على توال يتعرض ل...«:وقال أيضا )3(»ثبوت الحوض والصراط واهللا اعلم بالمتقدم
  .)4(»الصراط أو تأخره عنه إذ ال فائدة وال نص

  :وتحته مسائل الشفاعة :البند التاسع

  :معنى الشفاعة: المسألة األولى 

  .هي من الشفع ضد الوتر :لغة  -1
  .التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة: شرعا  -2

  

  

  .)149ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

  . )59ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:أبي زيد القيرواني ابن شرح رسالة )2

  .)59ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )3

  .)51ص (: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح المقدمة الوغليسية )4
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الشفاعة ثابتة لألنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين : المسألة الثانية
  .يجب اإليمان بها

ويؤمن بشفاعة األنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر «:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
  .)1(»جاهه ومنزلته عند اهللالمؤمنين كل على حسب 

  .ثابتة لنبي صلى اهللا عليه وسلماشفاعة : ةلثالمسألة الثا

بل  ،والجماعةوسنة عند أهل السنة  ،إجماعا:ثابتة لنبي صلى اهللا عليه وسلملشفاعة ال
وذلك لعظم منزلته وجاهه عند  ؛هو المقدم في كل الشفاعات التي يشركه فيها األنبياء وغيرهم

ال خالف بين أهل السنة أن الشفاعة ثابتة لمحمد صلى «:)رحمه اهللا(، قال الشيخعز وجل اهللا
وأعظمهم جاها نبينا «:وقال أيضا )2(»اهللا عليه وسلم في عصاة أمته من أهل الكبائر والصغائر

محمد صلى اهللا عليه وسلم فلذلك أعطى الشفاعة في كافة الخلق إلراحتهم من الموقف سنة 
  .)3(»وإجماعا

  .صلى اهللا عليه وسلم أنواع الشفاعة الثابتة للنبي :المسألة الرابعة

 ،ومنها عامة يشركه فيها غيره ،منها خاصة به :للنبي صلى اهللا عليه وسلم شفاعات 
  :وهي كاآلتي

وهذه الشفاعة خاصة به صلى اهللا عليه وسلم وهي إراحة : الشفاعة العظمى -1
  .أهل الموقف حتى يقضي بينهم

  .جماعة يدخلون الجنة بغير حسابفي  -2
  .في جماعة استحقوا النار أن ال يدخلوها -3
  .في جماعة دخلوا النار أن يخرجوا منها مثل أهل الكبائر -4
  .في رفع درجات الناس في الجنة -5
  .في التخفيف عن أبي طالب في النار وهذه خاصة به صلى اهللا عليه وسلم -6
  .شفاعة بثقل موازين أقوام عند وزن أعمالهم -7
 .شفاعته لكل ما وعد فيه بها مثل لمن يقول مثل ما يقول المؤذن وغيرها -8

  

 .)155ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

  .)50ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:أبي زيد القيروانيابن شرح رسالة  )2

  .)155ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3
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في الروضة لرسول اهللا صل اهللا عليه وسلم شفاعات  )1(قال النووي«:)اهللارحمه (قال
في جماعة فيدخلون : الثانية... العظمى في الفصل بين أهل الموقف األولى الشفاعة: خمس

جماعة دخلوا في : وا النار أن ال يدخلوها، الرابعةفي جماعة استحق: الجنة بغير حساب، الثالثة
بكر شفاعته الناس في الجنة وزاد القاضي أبو في رفع درجات: الخامسة النار أن يخرجوا منها،

في التخفيف عن أبي طالب وزاد غيره شفاعته بثقل موازين أقوام عند وزن أعمالهم فهذه 
ة الشفاع«:وقال أيضا في ذكره أنواع الشفاعات الخاصة بالنبي صلى اهللا عليه وسلم،)2(»سبعة

والشفاعة لكل ما وعد فيه بها مثل زيارته صلى اهللا عليه وسلم العظمى والشفاعة ألهل الكبائر،
وفي تخفيف كذلك شفاعته في ثقل ميزان أقوام،يقول المؤذن والموت بالمدينة ولمن يقول مثل ماو

  . ثمانية فيكون المجموع ،)3(»أقوام من العذاب وفي زيادة الدرجات ألقوام وكل هذا خاص به
  .الراحمينشفاعة أرحم : المسألة الخامسة

فتكون ،لوا خيرا قطمقد ثبت في النصوص النبوية أن اهللا يشفع في أقوام لم يع 
ذكر شفاعات  اقال الشيخ بعدم ،شفاعة أرحم الراحمين هي آخر الشفاعات لمن شاء من خلقه

  .)4(»ثم في األخير شفاعة أرحم الراحمين«:النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .الجنة والنار: المطلب الرابع 

 .إثبات قنطرة بين الجنة والنار :األولالبند          
نتكلم عن مسألة وهي وجود قنطرة بين الجنة والنار  ،قبل أن نتكلم عن الجنة والنار

وفي البخاري يجوز المؤمنين الصراط «:يقتص للمؤمنين بعضهم من البعض، قال الشيخ
  .)5(»الحقوق بينهمفيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار حتى يتواهبون 

  .الجنة :البند الثاني             
  :تعريفها: المسألة األولى

فأعدها دار «:)رحمه اهللا(ينعمون فيها، قال الشيخأعدها اهللا لهم ،جنة دار أوليائهال 
 .)6(»)68أل عمران(ن لقوله تعالى ﴿واهللا ولي المؤمنين﴾ووهم المؤمن...خلود ألوليائه
 وكان زاهدا آمرا بالمعروف، هـ676هـ ومات سنة631ولدسنة،شرف الحوراني الدمشقي الشافعيأبو زكريا يحي بن  )1

  ابن  :شذرات الذهب(:انظر.رياض الصالحين،المجموع شرح المهذب،شرح صحيح مسلم:من تصانيفه،ناهيا عن المنكر    

 ).356ص5مج:مرجع سابق،عمادالحنبلي    

  .)51ص 1مج(:مصدرسابق،زروقأحمد :شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )2

  .)155ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

  .)155ص (:سابقالمصدرنفس ال )4

  .)147ص (:سابقالمصدرنفس ال )5

  .)51ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )6
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  :سبب تسميتها بالجنة: المسألة الثانية

وسميت الجنة الجتنان أرضها باألشجار أي سترها بها لكثرتها قيل »:قال الشيخ 
فهام واألوهام إذ فيها ما ال عين رأت وتضافرها قلت لو قيل أنه الجتنانها أي استتارها عن األ

  .)1(»وال خطر على قلب بشر لكان له وجه وال أذن سمعت

  .الذي يدخل الجنة من المؤمنين ال يخرج منها أبدا :ةلثالمسألة الثا

الجنة التي ال يخرج منها من وهي  "فيساقون إلى دار القرار"«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
  .)2(»دخلها أبدا

  :ناآلتان قالنار مخلوالجنة و :الرابعةالمسألة 

 )133آل عمران(﴾للمتقين أعدت﴿:ن لقولهتان اآلقمخلوالجنة والنار«:)رحمه اهللا(قال
إال ما كان ثابتا فالحمل على ال ما كان حاصال وإوال يكون معدا  )131آل عمران(﴾أعدت للكافرين﴿

  .)3(»ظاهر النصوص واجب هذا مذهب أهل السنة

  .النارمكان الجنة و :الخامسةالمسألة 

، النارلم يرد نص صريح في مكان الجنة و :صاحب المقاصدقال «:قال الشيخ 
عند سدرة ﴿ :تشبثا بقوله تعالى ،األكثر على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرشو

النار مان وسقف الجنة عرش الرح" :وقوله عليه السالم )15-14النجم(﴾المنتهى عندها جنة المأوى
يظهر من كالم الشيخ  )4(»الحق تفويض ذلك إلى العليم الخبير انتهىو "تحت األراضين السبع

  .التوقف في هذه المسألة 

  .ندخلها هي الجنة التي هبط منها آدمالجنة التي  :الخامسةالمسألة 

والجنة المذكورة بأنها أعدت ألوليائه تعالى هي التي كان «:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
والهبوط إنما يكون من علو إلى  هبطوا إلى األرضاا آدم حين قيل له ولمن كان معه فيه

  .)5(»أسفل

 
 

  .)51ص 1مج(:المصدر السابق )1

  .)147ص ( :مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

  .)51ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )3

  . )51ص (:سابقالمصدرنفس ال )4

  .)52ص (:سابقالمصدرنفس ال )5
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  :بعض مافي الجنة من النعيم: السادسةالمسألة 

فيها ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب أن ذكر الشيخ فيما سبق 
وأن الكوثر «:)رحمه اهللا(كما أنه فيها الكوثر الذي أعطيه النبي صلى اهللا عليه وسلم قال )1(بشر

والنظر إلى وجهه تعالى أي ذاته من «:)رحمه اهللا(قالوكذلك فيها أعلى النعيم )2(»نهر في الجنة
  .)3(»ةأكبر الكرامات وقد جاء الوعد به في اآلخر

   .النار :البند الثاني

  :تعريفها: األولىالمسألة 

ياء أعداء قأعدها اهللا لألش ،اةعتهي دار العصاة من الكفرة والمتكبرين الجبابرة ال 
عصاة  نهانار لكن يخرج مكذا الالجنة التي ال يخرج من دخلها و«:)رحمه اهللا(قال الشيخ ،اهللا

 .)4(»المؤمنين بعد إنفاذ الوعيد فال يبقى في جهنم إال الكافرون وهي دار قرارهم

  .أبواب النار: الثانيةالمسألة 

ال خالف أن لها سبعة أبواب «:)رحمه اهللا(قال الشيخ ،ما للجنة أبوابكللنار أبواب  
 .)5(»لكل باب منهم أي من الكافرين جزء مقسوم

  .أسماء النار: الثالثةالمسألة 

الشيخ و؟سماء لجملتها أم هي طبقات لهاهل هي أ،ولكن اختلف فيها،للنار أسماء كثيرة
تكلم  وهو)رحمه اهللا(في ذلك بل توقف في المسألة لعدم وجود قاطع قال حلم يرج )رحمه اهللا(

نار وليس في الاسم لجملة النار وقيل السعير طبقة من «:السعيرعن اسم من أسماء النار وهو
ك األسماء التي هي جهنم و لظى والحطمة والسعير والجحيم تلإليه غير  عالمسألة قاطع يرج

وكل اسم من هذه األسماء له معنى  )6(»قيل اسم لجملتهاالدرك األسفل فقيل طبقاتها والهاوية وو
  .يدها إال فظاعةتزالتي ال ،دل على صفة من صفات جهنمي

 
  .)51ص 1مج(:سابقالمصدرال )1

  .)51ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )2

  .)51ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )3

  .)147ص (: مصدرسابق،زروقأحمد :عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

  .)57ص 1مج(: مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )5

  .)57ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال )6
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  ؟هل الجنة والنار تفنيان: الثالثةالمسألة 

والقول  ،األول أن الجنة والنار تفنيان :ة والنار قوالنذكر الشيخ أن في فناء الجن
ن كان يظهر من كالمه أنهما ال إو ،الشيخ ينصح بعدم الخوض في ذلكو ،الثاني أنهما ال تفنيان

قوله و )1(»...النار ابد وكذأوهي الجنة التي ال يخرج منها من دخلها «:)رحمه اهللا(تفنيان قال
فأعدها دار «:قاله ئياأولما تكلم على الجنة و أنها دار لدل على أنهما ال تفنيان و كذلك يأبدا 

و في فنائهما قوالن، ينبغي «:قال و دل على أنها ال تفنىيفقوله دار خلود  )2(»...هئخلود ألوليا
  )3(»أن ال يخاض في ذلك
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  .عند الشيخ أحمد زروقمصادر العقيدة  :المبحث األول

في  مأخذهنجد أن الشيخ  ،وغيرها ،العقدية تهشروحاو ،بعد اإلطالع على كتب الشيخ
 من حيث التقرير العقلعلى اإلعتمادو،واإلجماع،)الشريفة(والسنة النبوية،الكريم القرآن:العقيدة هو

ما ال  والعقلي...تركهفالشرعي مااليجوز،ي وعقليشرعوالواجب قسمان،«:)رحمه اهللا(لاق والفهم
يخرج عن  كما يقرر أن الرسل ما جاءت به ال .القرآن والسنة معناهوالشرعي  )1(»...نفيهيمكن 

كالعلم  :التنبيه على مدركات العقول :بثالثلرسل عليهم السالم فجاءت ا«:فقالالشرعي والعقلي 
 ،كالبعث :الجائزين باإلثباتحدأوتخصيص ،وانتفاء النقائص عنه،واتصافه بالكماالت ،بوجوده
ونواهيه ترغيبا وترهيبا  ،وتقرير أوامر اهللا ،بعض ذلكأو ،وأهلها ،كفناء الدنيا :أو بالنفي ،وتوابعه

  التي يتضمنها القرآن والسنة،اهللا ونواهيهثم ذكر أوامر ،فذكر العقل أوال )2(»وغير ذلك ،وتصويرا
 .ثانيا

المطلب و ،األدلة الشرعية :األولالمطلب  مطلبين،إلى  المبحثوعلى هذا انقسم هذا 
  .يةالعقلاألدلة :الثاني

  

 .األدلة الشرعية :األولالمطلب         

من عقيدة أهل السنة  ،بل ،من الديناألدلة الشرعية منزلة  ،مما ال يخفى على كل مسلم
 ،العملية التكلفيةو  ،العقدية :ألخذ األحكام ،هما المصدران األساسيان ،والجماعة أن القرآن والسنة

، هذا مذهب أهل السنة خالفا فالحمل على ظاهر النصوص واجب«:كما قال الشيخ ،خالفا للمعتزلة
ومن ثم ال حكم إال هللا وال حكم إال بالشرع ال بمجرد العقل وإن «:أيضا قالو )3(»لجمهور المعتزلة
إنما جعل العقل آلة للعبودية ال  :وقد قال البعض... فعلى أصل الشرع ،ستنباطاإلكان متصرفا في 

  .)4(»لإلشراف على الربوبية

 :نجد الشيخ يقرن بينهما كثيرا ،كل منهما باآلخر ةوصل ،وألهمية هذين المصدرين
أو ، أوالعكس ،ثم يتبعها بالحديث ،اآلية :عند التدليل على المسائل العقدية ، فيذكر مثالو ،قولالب

ودليلنا النصوص القاطعة «:، ومن أقواله في ذلك قالبالمثالاآلخرذكروي، قولالبيشير إلى أحدهما 
  :كذلك في معرض ذكر الميعاد حيث يقول و )5(»التي ال تحتمل التأويل ،من الكتاب والسنة

 
   .)21ص 1مج  (:مصدرسابق،أحمد زروق:بن أبي زيد القيرواني ا رسالة شرح )1

 .)8 - 7 ص1مج (:السابقالمصدر نفس )2

  .)51ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )3

 .)128ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

  .)44ص 1مج(:السابقالمصدرنفس ،أحمد زروق:أبي زيد القيروانيابن رح رسالة ش )5
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على  أما من جهة التدليل،)1(»واهللا سبحانه وتعالى أعلم،مقتضى النصوص من الكتاب والسنةهوو«
 ، )46غافر(﴾النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ﴿:قال اهللا تعالى«:قال في عذاب القبر،فكثير،المسائل

فإن كان ،العشيإال يعرض عليه مقعده من الغداة وما منكم من أحد «:وقال عليه الصالة والسالم
 :الرؤية فيوقال )3(»)2(روإن كان من أهل النار فمن أهل الناالجنة،من أهل الجنة فمن أهل 

وجوه ﴿ :قال تعالى،واآليات الصريحة،ألحاديث الصحيحةعلى ثبوتها في اآلخرة ل واإلجماع«
ليلة سترون ربكم كما ترون القمر «:وقال عليه الصالة والسالم﴾،يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

 :وقال سبحانه)45الكهف(ى كل شيء مقتدرا﴾وكان اهللا عل ﴿:قال اهللا تعالى«:وقال أيضا،)5(»)4(البدر
 ةصالعليه وقال )184البقرة(﴿واهللا على كل شيء قدير﴾:وقال تعالى)49القمر(كل شيء خلقناه بقدر﴾﴿إنا 

العارف من حيث إن تكلم «:وقال)7(»الحديث)6(والكيسكل شيء بقضاء وقدرحتى العجز«:سلمالو
فزادهنا  )8(»معتبر بأصلهالسلف ألن العلم له بأصله من الكتاب والسنة وآثارالعلم نظر في قو

كل باطن «:السلف ألنها موضحة وشاهدة على الكتاب والسنة من جهة الفهم والنقل وقالرفذكرآثا
  .أي الكتاب والسنةويقصد هنا بالشريعة )9(»عقد بالشريعة فافهموالحقيقة ما،باطلعن الظاهر مجرد

 .الكريم القرآن :البند األول

بل نجده يصحح ،لعقيدة من مصادر ا ،يعتبر الشيخ أحمد زروق القرآن مصدرا أساسيا

كلها مأخوذة من سورة  عتقاداتوقد قالوا أن اإل«:عتقادات مأخوذة كلها من القرآن فقالأن اإل،مقولة

األنعام فلذلك كان أول الكالم فيها من بدء الخلق والداللة على الخالق وآخرها الكالم على تضعيف 

  .)10(»األعمال واإلمامة فتأمل ذلك تجده صحيحا وباهللا التوفيق

 

  .)45ص 1مج(:سابقالمصدرال )1

 مرجع ،حمدبن حنبلأ:مسندأحمدو،)1379(ح،الجنائزكتاب :مرجع سابق،البخاري محمدبن إسماعيل:صحيح البخاري )2

 .)4429(ح:سابق       

 ).131-130ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

 :مرجع سابق،لمسم:صحيح مسلمو)554(ح،كتاب مواقيت الصالة:نفس المرجع السابق ،محمد بن إسماعيل البخاري:الصحيح )4

 )633(ح       

 .)81ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:الغزاليعقيدة اإلمام شرح  )5

 بقدر"كليها بلفظ ) 5627(ح:سابقالمرجع نفس ال،أحمدبن حنبل:المسندو،)2655(ح:سابقالمرجع نفس ال،لمسم:صحيح مسلم )6

 .)90ص (:نفس المصدرالسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )7

 )44ص (،م2004/هـ1424،سوريا-دارالبيروني دمشقطبعة أحمد البيروني / ت،أحمد زروق:قواعد التصوف )8

 ).283ص (:المصد السابقنفس  )9

 .)49ص 1مج(:نفس المصدرالسابق،أحمد زروق:أبي زيد القيرواني ابنشرح رسالة )10
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السنة دايته به إذا ذكره مع ب؛ل عند الشيخاألوالقرآن هوالمصدرعلى أن  أيضا ومما يدل
،  الكتاب:أصولها،)1(كالفقه والتصوف واألصول...أصولهمادة الشيء مستفادة من «:)رحمه اهللا(لاق

فلزم  «:من ضل من الصوفيةوقال كذلك بعد ذكر،)2(»المسلمة بالكتاب والسنةقضايا العقل و،والسنة
إنها لتقع النكتة :ينوقد قال أبو سليمان الدرا... يؤخذ إال عن الكتاب والسنةالتحفظ في القبول بأن ال

صل أ«:وقال كذلك )3(».بشاهدي عدل الكتاب والسنةوم في قلبي أياما فأقول الأقبلك إالم القمن كال
وذما للمذموم ووصفا ،مدحا للممدوح،مأخوذ من الكتاب والسنة،كل أصل من علوم الدنيا واآلخرة

  .)4(»للمأمورية
من  أو،فقطل من القرآن يدلالنجده كثيرا ما يذكر  ،لائالمسعلى  الشيخ تدليلوكذلك عند 
مما يدل داللة واضحة على جعله القرآن هو المصدر األساسي األول، قال ؛القرآن ثم يتبعها بالسنة

 :لخلقه إلقامة الحجة وإيضاح المحجة وقال تعالى  )بعث الرسل(«:شرح قول الغزاليوهويالشيخ 
 :تعالى وقال)165النساء(جة من بعد الرسل﴾رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا ح﴿
والتدبير في حقه تعالى إبرام « :)رحمه اهللا(وقال )5(»)15اإلسراء(وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال﴾﴿

 شرحبعد  وقال)5السجدة(﴾من السماء إلى األرضيدبراألمر ﴿:وقد قال تعالىعلى علم بعاقبته،األمر 
خلقنا ﴿ولقد:تعالى قال«:)وحركات الخواطرلع سبحانه على الهواجس والضمائرويطّ(قول الغزالي

دارالقرارهي «:وقال كذلك،)6(»...ثم ذكر آيات أخرى )16ق(س به نفسه ﴾اإلنسان ونعلم ما توسو
فشمل الجنة والنار فلما لم يصح حمله  )39غافر( ﴾القراروإن اآلخرة هي دار﴿:الجنة قال اهللا تعالى

العجم واإلنس والجن العرب وأما كونه مبعوثا لكافة «:وقال كذلك.)8(»على النار هنا خصص بالجنة
﴿وإذ صرفنا إليك :وقوله تعالى... )28سبأ(﴾اس بشيرا ونذيراأرسلناك إال كافة للن﴿وما:فقوله تعالى

  .مما يدلل عليه من القرآن فقطغيرها، و)9(»)29األحقاف(الجن﴾ من ارنف
ومذهب «:،قالالتي يقدم فيها اآلية من الكتاب ثم يتبعها بالسنة النصوصبعض  إليكو

 مستخفا بربه ودليلهم هي اآلية وغيرهامن حقيقة واسماوحكماما لم يكن مستحال أوأهل السنة أنه مؤ
 

 

 .العقيدة أو االعتقاد :عني باألصولي )1

 .)46ص  (:مصدرسابق،ألحمد زروققواعد التصوف  )2

  .)265ص  (:نفس المصد السابق )3

  .)112ص (:نفس المصد السابق )4

  .)129ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )5

 .)96ص (:نفس المصد السابق )6

 .)82ص (:نفس المصد السابق )7

  .)34ص ( :نفس المصد السابق )8
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ودليلنا «:قال،و)1(»تجد ما ذكرنا فيها ظاهرا منها وباهللا التوفيقوتأملها  فأنظرهامن األدلة القاطعة 
 ي ألهلشفاعت«:وقوله عليه السالم ،)19محمد(ستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات﴾وا﴿:قوله تعالى

نعيمه عرضا وغيره يعني و«:عذاب القدروقال في معرض ذكر ،)3(»الحديث )2( »الكبائر من أمتي
ما منكم «: وقال عليه الصالة والسالم،)46غافر(﴿ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ﴾:فقد قال تعالى

فمن أهل الجنة وإن كان من أحد إال يعرض عليه مقعده من الغداة و العشي فإن كان من أهل الجنة 
       .)5(»)4(»رمن أهل النار فمن أهل النا

  .)6(النبوية الشريفه السنة: الثاني بندال 

 ال«:)رحمه اهللا(لقا ،مصدر من مصادر العقيدة الشريفةيعتبر الشيخ أحمد زروق السنة
إذ كل باطن على انفراده باطل وجيده «:)رحمه اهللا(وقال،)7(»عنهالخطأ النتفاءمتبع إال المعصوم 

 فال يصحكل شيخ لم يظهر بالسنة اإلمام عليه الصالة والسالم والحقيقة عاطل والرسول هومن 
  .)8(»عليه ألف ألف كرامة من أمره فافهمإن صح في نفسه وظهرو م تحقق حالهإتباعه لعد

ن يعني م البشروجعله سيد«:)رحمه اهللا(قال،النبوية بالسنة اكثير يستشهد أن الشيخ كما
      يعني قلت ذلك ائتمار )9(»دم وال فخرآ أنا سيد ولد«:صلى اهللا عليه وسلموقد قال ...آدم فمن دونه

لقوله في  لكن الشارع منع وقوعها في الدنيا... «:في الرؤية) اهللا حمهر(وقال )10(»إلخ، ارفتخااال 
وحكى القشيري قوال »إن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت«:في حديث مسلم،حديث الدجال

  ،فيحتمل أن يكون النفي رجوعا عنه،جد األول لغيرهيبنفيه ولم وأخر،بإثبات الوقوع عن األشعري

 

 .)49ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:أبي زيد القيرواني ة ابنشرح رسال )1

  :سنن الترمذي و،)4739(، هـ1427 ،2ط،الرياض- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،أبوداود السجستاني:سنن أبي داود )2

 .)13222(ح:مرجع سابق،أحمدبن حنبل:والمسند،)2435(ح،هـ1403، 2ط،لبنان-بيروت،الفكردار،رمذيتأبوعيسى ال      

 ).51ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:أبي زيد القيرواني ة ابنشرح رسال )3

 )120ص(:انظرتخريجه )4

 .)141 -140ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )5

 .ولكل قوم سنة وإمامها...من معشرسنت لهم آباؤهم:قول لبيد في معلقته،ومنه،الطريقة والسيرة:لغة:السنة )6

  مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر (انظر،هي ما قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوفعله وتقريره عليه:الحااصط      

 ).167ص،م1999/هـ1419، 1ظ،منصورةـمصر،دار اليقين،محمد األمين الشنقيطي:لإلمام ابن قدامة      

  .)58ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:قواعد التصوف )7

 .)283ص (:سابقالمصدرنفس ال )8

 :نفس المرجع السابق،رمذيتأبوعيسى ال:الترمذي وسنن،)2ص3مج:(نفس المرجع السابق،أحمد بن حنبل:المسند )9

 .واللفظ له )3615- 3148(ح       

 .)36ص (:مصدرالسابقنفس ال،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )10
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في  النبوية الشريفة والسنة،العزيز لكتابالشيخ بين ا جمعو،)1(»والحديث نص فال يعدل إلى غيره
أصل «:)رحمه اهللا(ن قالآلقركاوأنها حجة ،نآالقر لمثدل على أن السنة مصدري ،تهتدليالأقواله و

ووصفا ،مدحا للممدوح وذما للمذموم ،السنةوالدنيا واآلخرة مأخوذ من الكتاب كل أصل من علوم 
 ،)3(»يلوالتأ تحتمللقاطعة من الكتاب والسنة التي الا النصوص ودليلنا«:وقال كذلك،)2(»بهللمأمور

المعاد ومن  كالمه علىلك في ذو،)4(»النصوص من الكتاب والسنة مقتضىوهو«:)رحمه اهللا(وقال
 )19محمد(﴾نيك وللمؤمنين والمؤمناتذستغفر لوا﴿:دليلنا قوله تعالى«:)رحمه اهللا(قال تهتدليال ةأمثل

كما قتداراإل«:وقال،)6(»الحديث )5(من أمتيألهل الكبائر شفاعتي«:عليه الصالة والسالموقوله ...
كل شيء خلقناه  إنا ﴿:وقال تعالى﴾،وكان اهللا على كل شيء مقتدرا﴿:قال تعالى بيانهمر

كل «:وقال صلى اهللا عليه وسلم،)184البقرة(﴾رواهللا على كل شيء قدي﴿ :وقال تعالى،)49القمر(﴾بقدر
بوتها في ثعلى واإلجماع «:)رحمه اهللا(قالو،)8(»الحديث )7(»الكيسوحتى العجزشيء بقضاء وقدر

وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ﴿:قال تعالى،خرة لألحاديث الصحيحة واآليات الصريحةاآلالدار
  .)10 (»)9(رليلة البدترون القمرسترون ربكم كما «:عليه الصالة والسالموقال ،)22القيامة(﴾رةظنا

  :سنبينوالشيخ يأخذ في العقيدة بهما كما ،وآحاد،متواتر :وكما ال يخفى أن السنة

  التواتر: المسألة األولى
  :فإذا جمع هذه الشروط األربعة وهي«:قال ابن حجر

  .عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذبـ 1
  .ذلك عن مثلهم من االبتداء إلى االنتهاء ارووـ 2

 
 

  .)80ص (:سابقالمصدرال )1

  .)112ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:قواعد التصوف )2

  ).44ص 1مج(:مصدرسابق،زروقأحمد :أبي زيد القيرواني ابنشرح رسالة )3

 .)45ص 1مح(:مصدرالسابقنفس ال )4

 :مرجع سابق،الترمذيأبو عيسى :سنن الترمذي و،)4739(ح:مرجع سابق،السجستاني أبوداود:سنن أبي داود )5

       )13222(ح:سابقمرجع ،بن حنبل أحمد:المسند و،)2435( ح      

  ).51ص 1مج(:مصدرالسابقنفس ال،أحمد زروق:أبي زيد القيروانيابن شرح رسالة  )6

 )2655(ح:مرجع سابق،لم بن الحجاج سم :صحيح مسلم )7

   .)90ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )8

 مرجعنفس ال،لم بن الحجاجسم :صحيح مسلم و،)554-4851(ح:مرجع سابق،خاريبالمحمد بن إسماعيل :صحيح البخاري )9

 )633(م ح:سابقال       

 .)82ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:اإلمام الغزاليعقيدة شرح  )10
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  .ن مستند انتهاؤهم الحسكاوـ 3
  .)1(»المتواتراهوفهذ،هم إفادة العلم إلى لسامعهرصحب خبيإنضاف إلى ذلك أن ـ 4

تعرض نذلك باإلجماع فال لية والعقدية ومالمتواتر يأخذ به في كل األحكام الشرعية العو
  .عند غيرهمن المسلمات عنده و يخ فيه بل هوألقوال الش

  .اآلحادخبر :ةالثاني المسألة

العزيز ى المتواتر ويدخل فيه المشهور وخبر اآلحاد هو ما عد: اآلحادمعنى خبر  -1
 .الحسنالصحيح مع يدخل فيه  وال حتىقبالغريب بشرط أن يكون صحيحا أو نقول مو

  ):رحمه اهللا(الصحيح له شروط كما قال البيقونيو 

  لعـأو ي ذم يشـإسناده ول    ***هو ما اتصل    الصحيح وأولها «

  )2(»و نقله في ضبطه  امعتمد    ***  ط عن مثله دل ضابـروية عي  

  .شروط الصحيح باقي إال أن الحسن هو الذي خف ضبطه مع جمعه

 ،اآلحادوبنوعيهاالمتواتر،صادرالعقيدةمن مأن السنة مصدر )رحمه اهللا(يرى الشيخ -2
سنة أو ثبت إال بكتاب أوال ت،الصحيح مذهب الشيخ األشعري أن األسماء توقيفية«):اهللارحمه (قال

 )28األعراف(﴾تعلمونعلى اهللا ماالون قولتأ﴿:المنع للشيخ لقوله تعالى:اآلحاد قوالنخبرإجماع و

فكل ذلك مما وردت به «:يشرح قول الغزاليقال وهوو.)3(»الجواز للجمهورألنها عبادة وعملو
المحققين إال الضعيف فما  كلها حجة عندو،من تواترها وآحادها،األخباريعني األحاديث النبوية

ة بذلك لماذكرمن راإلشاو،في العمل به في الفضائل إن لم يكن موضوعا أي مكذوبا خالفو،دونه
 وقد صحت فيه األحاديث،فيقلذي يحتاج فيه التوافهو،ونحوها من السمعيات،اآلخرةأمور

 .واألسماء والصفات،خاص بباب السمعيات،اآلحادبخبر فالظاهرمن كالم الشيخ أن األخذ )4(»النبوية
  
  
  
  

  .)56ص (،دط،اليمن- عدن،مكتبة الثقافة،الحافظ بن حجرالعسقالني :النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )1

 ،م1430/2008هـ،2ط،مصر-القاهرة،اإلستقامةدار،عبد اهللا بن عبد الحيم البخاري:المنظومة البيقونية علىالتعليقات الرضية  )2

 .)27ص (    

  .)26ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )3

  ).161ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4
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  .اإلجماع :البند الثالث

  .معنى اإلجماع: المسألة األولى

 .أمرين اثنينيطلق اإلجماع في اللغة على : لغة - 1

قال أجمع فالن على كذا إذا عزم وصمم عليه، ي :الشيءأحدهما العزم والتصميم على 
بهذا المعنى يتعدى و ،ر إذا عزم عليه، و األمر مجمع وأجمعت عليه إذا عزمت عليهوأجمع األم

أجمع : يتعدى أخرى بحرف الجر، فيقالو )71يونس ( ﴾فأجمعوا أمركم وشركاءكم﴿هتارة بنفسه و من
  .)1(أحكم النيةعزم عليه وفالن على كذا 

 :يقال هذا أمر مجمع عليه أيالقوم على كذا إذا اتفقوا عليه وأجمع  فيقال :تفاقثانيا اإل
   .)15يوسف (﴾بت الجبوأجمعوا أن يجعلوه في غٰي﴿ومنه . )2(متفق عليه

 تعريف اإلجماع نظرا الختالفهم فياختلفت آراء األصوليين في : اصطالحا - 2
  .شروط تحققه، فما من تعريف إال وقد وجه إليه اعتراضاتضوابطه و قيوده و

  :و نحن نذكر ثالث تعريفات لمشاهير علماء األصول

صلى اهللا عليه (بأنه عبارة عن اتفاق أمة محمد «:فقال فقد عرف الغزالي اإلجماع
  .)3(»على أمر من أمور الدين،خاصة )وسلم

أنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى اهللا عليه «:فقال )4(ن قدامةبو عرفه ا 
  .)5(»على أمر من أمور الدين ،وسلم

بأنه اتفق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد  «:فقال )6(و عرفه ابن اللحام
  .)7(»على أمر ديني صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته

   .)358ص 2مج (م1997، 1ط،لبنان- بيروت ،دارصادر ،اإلفريقي المصريابن منظور :لسان العرب )1

 .)917ص2مج (،م1415/1995هـ،1ط،لبنان - بيروت ،كتب العلميةالدار،الفيروزآبادي:القاموس المحيط )2

  .)294ص 2مج(،هـ3,1414ط،لبنان- بيروت،دارإحياء التراث العربي، اإلمام الغزالي:المستصفى )3

 :هـ من تصانيفه620ومات سنة هـ541عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الدمشقي الحنبلي ولدسنة  أبومحمد )4

 ).149ص16مج:مرجع سابق،لذهبيا:سير أعالم النبالء:(انظر ترجمته،المقنع،الكافي،المغني    

  .)439ص 2مج(،م1993/هـ1413،  1ط،السعودية- الرياض،مكتبة الرشيد ،ابن قدامة المقدسي:روضة الناظر )5

 آلصوليةالقواعد ا:هـ من تصانيفه803علي بن محمد بن علي بن عباس المعروف بابن اللحام الحنبلي الدمشقي توفي سنة )6

 .)7ص5مج:مرجع سابق، لزركليا:اآلعالم( واآلخبارالعلمية في اإلختيرات     

 .)244ص(م2007، 1ط، السعودية-الرياض ،دار كنوز إشبيليا،سعد بن ناصر الشثري:مختصر ابن اللحامشرح  )7
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حيث أن الشيخ رحمه اهللا يعد اإلجماع  مصدرا من  ،عتقادجماع في أبواب اإلالذي يهمنا هو اإلو
يدفع يقويه، و و فيعضده ؛يضاف إلى النص ،فعلى هذا فاإلجماع  دليل سمعي نقلي ،مصادر العقيدة

  .)1(، فيرفعه إلى مقام القطعياتالذي قد يتطرق للظنيات،عنه احتمال الخطأ

  .أحمد زروق اإلجماع مصدر من مصادر العقيدة عند الشيخ: المسألة الثانية

ه يذكره في كثير من فنجد؛اإلجماع مصدرا من مصادر العقيدة )رحمه اهللا(قد عد الشيخ
األسماء أن ،ألن الصحيح مذهب الشيخ األشعري«:دة فقال وهو يتكلم على األسماءالمسائل العقي

أن األمة مهما أطلقت شيئا فإطالقه «:قال أيضاو )2(»ال تثبت إال بكتاب أو سنة أو إجماع،يةفيقتو
  .)3(»...ال تأباه العقول،على محمل صحيحلكن البد من حمل ذلك و ،متعين

قلت هذا محال  ،شيئا فإن قيل يجوز أن يقطع الباري فعله و يبقى ال يفعل«:وقال أيضا
  .)4(»ونعيم هذه وعذاب هذه متجدد أبدا ،النار باقيتان على الدوام إجماعاالجنة و ألن

ما يتمسك به في هذا األصل إجماع السلف «:الرازيرينقل كالم الفخو قال أيضا وهو
وهو قولهم ما  ،على كلمات متلقيات غير معدودة من المجمالت ،الصالح قبل ظهور أهل األهواء

: م عن الرؤية في الدار اآلخرةهو يتكلوقال أيضا و )5(»...يكنما لم يشأ لم شاء اهللا كان و
غير ذلك من و)6(»اآليات الصريحةالدار اآلخرة لألحاديث الصحيحة واإلجماع على ثبوتها في و«

أقوال الشيخ التي تدل داللة واضحة أنه يجعل اإلجماع مصدرا من مصادر العقيدة حيث صرح 
ال قرآنا قال لم يرد إطالقه سنة وو«:كلم على األزليهو يتشرعية وعلى أنه من األدلة ال

  .)8(»ه باإلجماع و هو من األدلة الشرعيةزبجوا )7(فتزانيتال

  

  

                                                                                                                             

 )52ص (،هـ1431، 2ط،مصر-دارالهدى النبوي،دراسةجمعاو،خالد بن مسعود الجعيد:المسائل العقدية التي حكى فيها بن تيمية اإلجماع )1

  .)26ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:بن أبي زيد القيروانيارسالة شرح  )2

  .)111ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

 .)86ص (:السابقالمصدر نفس )4

 المصدر نفس،زروقألحمد شرح رسالة ابن زيد القيروانيو،)100ص (:السابقالمصدر نفس،زروقأحمد:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )5

  )37ص 1مج(:السابق

  . )81ص (:السابقالمصدر نفس،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )6

: األعالم(.تهذيب المنطق :من كتبه،هـ793مات سنة،والمنطقوالبيان  أئمة العربية من،سعد الدين،مسعود بن عمرعبداهللا التفتزاني )7

 ).219ص7مج:مرجع سابق،لزركليا

  .)44ص (:السابقالمصدر نفس،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح   )8
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    .األدلة العقلية: الثانيالمطلب 

   .معنى العقل :البند األول

كالعلم  :هو مجرد صفةمصدر عقل يعقل وليس اسما لجوهر قائم بنفسه، وإنما : العقل
  .ونحو ذلك مما هو مقتضي اإلدراك،والذوق،الشمو،واإلحساس،والفهم

، وفي )2(»هو صفة)1(وهو مصدر وقال سيبويه: عقل يعقل عقال أيضا«:قال أهل اللغة 
ال كالم الصحابة واألئمةإن العقل في الكتاب والسنة و«:)3(بيان هذا المعنى يقول اإلمام ابن تيمية

ه جوهر قائم بنفسه باتفاق المسلمين، وإنما يراد به العقل الذي في اإلنسان الذي هو عند من يراد ب
يتكلم في الجوهر والعرض من قبيل األعراض ال من قبيل الجواهر، وهذا العقل في األصل 

وهذا مثل لفظ السمع فإنه في األصل مصدر سمع يسمع سمعا وكذلك ... مصدر عقل يعقل عقالً 
م يعبر بهذه األلفاظ عن القوى التي يحصل بها اإلدراك فيقال للقوى التي في العين بصر، البصر، ث

  . )4(»والقوة التي يكون بها السمع سمع، وبهاذين الوجهين يفسر المسلمون العقل

وكشفه وإيصاله إلى الخصم الذي قد ينكر الوحي ،الحقولألدلة العقلية أهمية في إظهار
  :وغيرها )68يس(﴿أفال يعقلون﴾:ىمن مسائله مخاطبا للعقل كقوله تعالوالقرآن جاء في كثير،بالكلية

  .مكانة العقل في الدين اإلسالمي :البند الثاني             

  :إن للعقل مكانة عظيمة في الدين اإلسالمي بينها اهللا في كتابه وسنة نبيه

 :آية قال تعالىي كتابه على أرباب العقول في غيرمانجد أن اهللا عز وجل أثنى ف -1
لزاد تزودوا فإن خير ا﴿و:قالو)179البقرة (﴾أولي األلباب لعلكم تتقون الكم في القصاص حياة ي﴿و

  .غيرها من اآليات و )197البقرة (﴾أولي األلبابا اتقوني يالتقوى و
والتفكر  ،النظراهللا عز وجل على كذلك نجد في كثير من اآليات يحث فيها  -2

النهار السموات واألرض واختلف الليل وإن في خلق ﴿:االعتبار في آياته عز وجل قال تعالىو
ن في خلق السموات الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا و على جنوبهم و يتفكرو. آليت ألولي األلباب

  وقدورد في الحديث،)191- 190آل عمران (﴾...خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النارواألرض ربنا ما

 

 له ، سنة40وله نحو ،هـ180مات سنة ،حجة العرب،إمام النحوي،قنبر الفارسي ثم البصري عثمان بن أبو بشر عمرو بن )1

 ).195ص 12مج:مرجع سابق،لذهبيا:سير أعالم النبالء:(انظرترجمته في ،كتاب عظيم في النحو       

  . )1769ص5مج(،هـ1404، 3ط،لبنان-بيروت،العلم للمالييندار،لجوهريا :الصحاح )2

 :تصانيفهمن ،هـ728توفي سنة ،هـ661ولد،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني الحنبلي )3

 ).80ص6مج:مرجع سابق،ابن عماد الحنبلي:شذرات الذهب(:انظر.وغيرها،منهاج السنة النبوية في نقد الشيعة والقدرية       

  .) 252ص (،هـ1422، 3 ط،السعودية-المدينة المنورة،العلوم والحكم ،بن تيميةا:دبغية المرتا )4
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أولم ينظروا في ملكوت السموات ﴿:وقال أيضا )1(»يتفكر بهاويل لمن قرأها ولم «
لهم فبأي حديث بعده أجيكون قد اقترب  نأن عسى أض وما خلق اهللا من شيء واألر

  .)101يونس(﴾انظروا ماذا في السموات واألرضقل ﴿:تعالىقال و )185 األعراف(﴾يؤمنون
العذاب وتقطعت ورأالذين اتبعوا من الذين اتبعوا و إذ تبرأ﴿ :ذم التقليد قال تعالى -3
قال اللذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم اهللا أعملهم و بهم األسباب

وإذ يتحاجون في ﴿:وقال في آية أخرى )166-165البقرة (﴾النارو ما هم بخارجين من حسرات عليهم 
قال . النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار

 .وغيرها )24-23(يةكذلك في الزخرف اآلو )48-47غافر(﴾الذين استكبروا إن اهللا قد حكم بين العباد
المنجمين وغيرها مما يعطل مثل الكهانة والعرافة والشعوذة محاربة الخرافة و -4

من روفدوى وال طيرة وال هامة وال صفرال ع«:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :العقل
 .)3(»التمائم والتوله شركالرقى وإن «:قال أيضا )2(»فروا من األسدتالمجذوم كما 
رفع «:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :العقلى علق اهللا عز وجل التكليف عل -5

 .)4(»عن الصبي حتى يبلغيق وعن المجنون حتى يفعن ثالث عن النائم حتى يستيقظ و القلم
ألهميته جعله اهللا من الضروريات الخمس فيه الدية كاملة لمن كان سببا في زواله  -6

  .)5(»فهو حرام كل شراب أسكر«بل حرم كل ما يفسده فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 .عند الشيخ يةالعقل األدلة مكانة:لثالثالبند ا
باب التوحيد وخاصة في ،عتقادإلا تقريرمسائلفي ،يةالعقلاألدلة )رحمه اهللا(لشيخا وضف

والواجب قسمان «:قال الشيخ ،وما يجب وماال يجب،النفي واإلثباتى عل تنبنيالتي  ،والصفات
ال يمكن نفيه ويقابله المستحيل  لي ماقوالع... شرعي وعقلي فالشرعي ماال يحوز في الشرع تركه

وهو ماال يتصور وجوده والجائز عديلهما وهو ماال يمنع تصوره من وجوده ومقابله فهذه أحكام 
 . )6(»عتقاد بها واهللا أعلمعلق اإلتالعقل وبها الكالم في اإلثبات والنفي وإنما ذكرتها هنا ل

 

 
 ،  هـ1414، 2ط،لبنان- بيروت،مؤسسة الرسالة،شعيب األرنؤوط/ت،محمد بن حبان:ابن حبان بترتيب ابن بلبان صحيح )1

   .)386ص  2 مج(
  .(5707)ح،باب الجذام،كتاب الطب:مرجع سابق،محمد بن إسماعيل البخاري:صحيح البخاري )2

  .)697ص (،باب في تعليق التمائم: مرجع سابق،أبو داود السجستاني:سنن أبي داود )3

  .)4380(ح:نفس المرجع السابق )4

 ،)2001(ح:مرجع سابق،مسلم:صحيح مسلمو،)5586(ح:نفس المرجع السابق،محمد بن إسماعيل البخاري :البخاريصحيح  )5

 .وهذا لفظ مسلم

  .)21ص 1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:أبي زيد القيرواني ابن شرح رسالة )6
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رحمه (قال.أهمية العقلالتنبيه على ،لرسلا به جاءت مما أنبل إن الشيخ يقرر -
 ،على مدركات العقول كالعلم بوجود الباري التنبيه :رسل عليهم السالم بثالثالفجاءت «:)اهللا

 ، وتوابعه،كالبعث:وتخصيص أحد الجائزين باإلثبات،وانتفاء النقائص عنه،واتصافه بالكماالت
  )1(»...كفناء الدنيا وأهلها نفيبالأو

ستنباط أن العقل متصرفا في اإلإذ  ،لحكم الشرعالعقل تابعة  األدلة يقرر الشيخ أن 
 م الثمن و«:قال الشيخ ،ذا كان منكر للشرعوخاصة إ ،صال الحجة إلى الخصمإيويعتمد عليه في 

فعلى أصل  االستنباطمتصرفا في إن كان كم إال بالشرع ال بمجرد العقل وح حكم إال هللا وال
  .)2(»انتهى  .لإلشراف على الربوبيةبعض إنما جعل العقل آلة للعبودية ال الوقد قال ... الشرع

وكذلك  ،ليةقعيذكر البراهين ال ،فاتهوالشيخ في كثير من المسائل المتعلقة بذات اهللا وص
فرؤيته تعالى جائزة عقال في الدنيا «:ل الشيخاق ،سفةالفي الرد على المخالفين كالمعتزلة والف

ؤية الوجود في كل موجود فإذا جوازها عقال هو أن علة الر ودليل ،خالفا لجميع الفرق ،واآلخرة
شهدت  هذا ما ..."ال لما يريدفع"«:أيضا وقال،)3(»...جازت رؤية كل موجود جازت رؤية موجود

 ،لكل األمورومدبرواهللا سبحانه فاعل مختار،عليه قضايا الشرع المنقول ة العقول ودلتءبه بدا
حدثه وموجد المركب ه عن سبب يديستغنى في وجوالوالحادث حادث ذلك أن العالم متغير وبرهان

ار ضرورة إذا لو لم يكن فعله تعالى باختييقتضي ثم ذلك  ...وإال فليس له ،موجد أجزائه وأحكامه
بنعمة أخرى هي حراسة «:وقال ،)4(»عجزه وذلك باطل كما سيأتي إن شاء اهللا تعالىجازمختارا ل

 ،انوتارة بالدليل والبره البيانتارة بالحجج و :يةنمانية عن الشكوك واألوهام الظلمايعقائدهم اإل
يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي ﴿:فمن الحجج والبيان قوله تعالى،انالمعتقد في معدن العيحتى يصير

 صح انقطاعفال ي«:قالو،5(»اط التوحيدبسوهذه معرفة ألصول البرهان في ﴾،وأنتم تعلمون...خلقكم
أليف والتركيب ألن الت«:وقال كذلك ،)6(»ة ألن ما ثبت قدمه استحال عدمهوجوده وال انتهائه لغاي

صح اليسبقها كان حادثا مثلهاولوحوادث وماال يعرى عن الحوادث ال يسبقها وماوالتحليل والتحديد
به وللزم وجود  صافهتغناه وثبوت إباطل لوجود وذلك،الفتقارهأن يكون إلهاا صح لم يحدوث البار

 . )8(»يؤدي إلى نفينا ونفينا مع وجودنا محال فافهم  صل بل التسلسلحتسلسل لم يتيوما )7(التسلسل

  .)8- 7ص1مج(:سابقالمصدرال )1

  .)128ص (:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

 )52ص1مج(:مصدرسابق،أحمد زروق:زيد القيروانيأبي  ابن شرح )3

  .)34ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:الغزاليعقيدة اإلمام شرح  )4

 .)38ص (:نفس المصدرالسابق )5

  .)44ص (:نفس المصدرالسابق )6

 ).57ص(،هـ1403،  1ط،لبنان- بيروت،دار الكتب العلمية،لجرجانيا:التعرفات(:انظر،غيرمتناهيةهوترتيب أمور :التسلسل )7

  .)53-52ص (:نفس المصدرالسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )8
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ونحو ...«:)رحمه اهللا(قال،عرفهاتقسامه وأل هذكر أيضا  بالعقلالشيخ  اماهتمدل على يو
كالم تأتي القلي وال يعاجبة له تعالى وهو ثابت بالدليل النقلي والبرهان الذلك من وجوه التنزيه الو

  االستحالةووالجوازالواجب :ثالثةإال بعد معرفة أحكام العقل وهي  فيه وال في شيء من المعقوالت
 ،نفيه بأولى من ثبوته وال بالعكس ما ليسوالجائز،نفي وجوده بضرورة العقلفالواجب ماال يصح 

،وكذا لى قسمين محال لذاته ومحال لغيرهع،ثم هوتصور وجودهي وال،المستحيل ماال يصح إثباتهو
  .يعني في انقسامهما،)1(»الجائزالواجب و

عارض األدلة العقلية والظواهر عندما يتكلم على ت،عند الشيخ يةالعقلأهمية األدلة تتأكدو 
قناهما إذا تعارضت األدلة العقلية مع الظواهر النقلية فإن صد«:قلية فقال وهو ينقل قول بن فوركالن

 )2(بنا النقليةذكالظواهر العقلية و وإن صدقنا إن كذبناهما لزم رفعهما لزم الجمع بين النقيضين و
إال أن نقول باألدلة العقلية  ىا فلم يبقيبهما معوتصديق الفرع مع تكذيب أصله يفضي إلى تكذ

ي هذا الباب واهللا وهذا القانون ف قال ...هما إلى اهللا تعالىوتأويل الظواهر النقلية أو تفويض أمر
النزول ونحو القدم والعين وو في كل ما جاء من المشكالت كاليد هذا جاريو، الموفق للصواب

       .  )3(»ذالك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 .)49 - 48ص (:سابقالمصدرال )1

  .الظواهر النقلية وكذبنا العقلية حتى  يتفق مع المعنى :الصواب )2

  ).21ص(:سابقالمصدرنفس ال،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3
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  .صور األدلة عند الشيخ أحمد زروق :الثاني المبحث 

  .القياس :األولالمطلب    

  .تعريف القياس: البند األول          

  : لغةالقياس : المسألة األولى

اليقاس ومنه فالن :والتسوية أيضا،نحوهاو األرض بالذراع أوالمدومنه قست :التقدير
ساواه عل أي قدره ول بالنعيقال قاس النإن التقديريستدعي التسوية كما:بفالن أي ال يساويه أويقال

  )2(»اقتاسه، قدره على مثاله فانقاس ه يقيسه قيسا وعليقاسه بغيره و« )1(الفيروز آباديال ق .به

  : اصطالحاالقياس : المسألة الثانية

ويقال له القياس )3(»حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما«:األصوليينعند-1
 الشرعي

وجه يستلزم لذاته قضية  علىقول مؤلف من قضيتين فأكثر«:عند المناطقة-2
 .س العقلياويقال لهذا القياس القياس المنطقي أو القي )4(»أخرى

  أنواع القياس :البند الثاني         

 والقياس اإلقترانيضماري لقياس اإلاستثنائي وثيرة ومنها القياس اإلللقياس أنواع ك 
  .غيرهاوقياس األولى وقياس التمثيل وقياس الداللة وقياس الخلف وقياس الشبه و

  .القياس اإلقتراني وقياس األولى: يهمناالذي كتب أصول الفقه و و محل معرفة ذلك

  قترانيالقياس اإل :المسألة األولى

و أو قياس الشمول  يسمى كذلك بالقياس الحمليوأحد قسمي القياس عند المناطقة هو و 
  .)5(ال نقيضها في المقدمتينمعناه الذي ال يذكر النتيجة و

 

 هـ وتوفي 729ولد سنة ،كان من أئمة الغة واألدب،أبو طاهرالفيروزآبادييعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرمحمد بن  )1

 ).280ص2مج،دط،لبنان-بيروت،دارالمعرفة،لشوكانيا:الطالعالبدر:(انظرترجمته،موس المحيطالقا:من تصانيفه،هـ817سنة    

  .)512 ص(:مرجع سابق،لفيروزآباديا:القاموس المحيط )2

  .)428ص (،)هـ1419، 1ط،مصر- دار اليقين(،أبي حفص سامي العربي/ ت،محمد األمين الشنقيطي :مذكرة أصول الفقه )3

  .)103ص (،)هـ1433،  2ط ،السعودية-المكرمةمكة ،دارعالم الفوائد(،محمد األمين الشنقيطي :آداب البحث والمناظرة )4

  .)683 ص(،)م2010/هـ1431،  1ط، السعودية-الرياض،دار التدمرية(،أحمد سعد الخطيب:رمفاتيح التفسي )5
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 ،فيما يظهرلي وإن لم ينص عليه،استعمل هذا النوع من القياس )رحمه اهللا(و الشيخ 
ما ال يعرى عن وكلها حوادث و ،المكانالتأليف مفتقر إلى نقسام وألن الجسم قابل لإل«:قال

فإن «:وقال أيضا )1(»يتعالى ربنا عن ذلك و ،قها كان حادثا مثلهابماال يسو ،قهابالحوادث ال يس
قها كان حادثا بماال يسو،قهابوماال يعرى عن الحوادث ال يس،حادث كل متغيرو ،العالم متغير

وما ال يعرى عن الحوادث  ،حوادثالتحديد التأليف والتركيب والتحليل و«:قال أيضاو )2(»مثلها
دليل جوازها عقال هو أن علة الرؤية و«:وقال أيضا )3(»قها كان حادثا مثلهابماال يسو ،قهابيسال

  )4(»فإذا جازت رؤية موجود جازت رؤية كل موجود ،الوجود في كل موجود

  .قياس األولى :المسألة الثانية

قياس الضرب على  :هو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من األصل لقوة العلة فيه مثل 
  .)5(التأفيف بجامع اإليذاء، فإن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف لشدة اإليذاء فيه

ثم محل آخر أولى بذلك األمر وأن الحكم إذا ثبت في محل «:معناهفي قال ابن القيم 
 ،في إثبات الكماالت هللا ،فيما يظهر الشيخ هذا القياس وضفو )6(»فيهفهو أولى بثبوته  الحكم،

وهذه الصفات الثالثة «:الكالمبعد أن ذكر صفة السمع والبصر و)رحمه اهللا(قال ،ونفي النقائص عنه
  . )7(»ناقصا والمخلوق كامال ال يصح أن يكون الخالقلكماله إذ هي كمال في حق غيره، وثابتة 

ويعني هذا  )8(»البصرعقال أن الحي ال يخلو عن السمع ودليل اإلثبات و«:و قال أيضا
ن باب أولى أن يتصف به اهللا عز البصر فمأن المخلوق كاإلنسان وغيره ال يخلو من السمع و

الكالم إال من  والدليل على ثبوت الكالم أن الحي ال يمنعه«:وقال أيضا .جل على وجه الكمالو
ؤوفا لوجدنا في العباد لو كان سبحانه مقال بعضهم و«:وقال أيضا. )9(»عليهاآلفة واآلفة مستحيلة 

  )10(»الكمال في حق العبد فتلك إذا قسمة ضيزىوقع النقص في حق الرب ونه ومهماأكمل ممن هو

  

  .)44 ص(:مصدرسابق،أحمد زروق:المقدمة الوغليسية شرح )1

  .)45ص (:السابقالمصدرنفس  )2

   .)53 ص(:مصدرسابق،أحمد زروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

  .)115ص(:سابقالمصدرنفس ال،عقيدة اإلمام الغزاليشرح و،)51 ص1مج(:مصدرسابق،أحمدزروق:ح رسالة ابن أبي زيدشر )4

  .)684ص (:مرجع سابق،أحمد سعد الخطيب:مفاتيح التفسير )5

  .)129 ص4مج (،)م1979/هـ1399، 1ط،لبنان- بيروت،دار الكتاب العربي(،ابن القيم الجوزية:بدائع الفوائد )6

  .)44ص (:نفس المصدرالسابق،أحمدزروق:شرح المقدمة الوغليسية )7

  ).107 ص(:نفس المصدرالسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )8

  .)110 ص(:السابقالمصدرنفس  )9

 .)107 ص(:السابقالمصدرنفس  )10
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   .لغويةداللة الال:  الثاني مطلبال  

  :لغويةال داللةالمعنى  :األول لبندا

داللة األلفاظ على :هيأو...ل فهم منه معناهأطلق أو تخيمتى هي كون اللفظ بحيث  
  .)1(سيارة أو الطائرة على مسمياتهاالمعاني كداللة اإلنسان أو ال

   :ويةلغأنواع الداللة ال :الثاني بندال  

  داللة التالزمو ،داللة التضمنو ،داللة المطابقة :إلى ثالثة أقسام يةولغالداللة التنقسم 

   :داللة المطابقة :المسألة األولى

لصفات ا أن إثباته عندالشيخ  وضفهاه الداللة ، وهذ)2(هي داللة اللفظ على كامل معناهو
وصف به ات الكمالية ثابتة له فيوصف بما أن الصف «:الة على الذات وعلى المعاني فقالالسبع د

  )4(»أسماؤهصفاته ووليس إال هو و... يعني بعلم "عالم«:قال أيضاو )3(»ه من الكمالتنفس

  :داللة التضمن :المسألة الثانية

 كثيرا )رحمه اهللا(ها الشيخفضهذه وو)5(معناه بعضوهي داللة اللفظ على  
   لكماله سبحانهصفتان واجبتان )البصرالسمع و(هماو«:قال.الصفاتباب األسماء وفي ) ماظهرليفي(

 من قام به العلم قاله األشعري لماالع«:قال أيضاو)6(»صح معناهما عقالو،جاء بهما الكتاب والسنة
بصر ويعني بسمع "سميع بصير«:وقال.)7(»العلم معرفة المعلوم على ما هو بهوقال القاضي و

يعني بإرادة قديمة قائمة " مريد...يعني بقدرة قديمة قائمة بذاته"قدير"«:قالو) 9(» قديمين قائمين بذاته
  .)10(»عالم يعني بعلم قديم قائم بذاته..."قديمة قائمة بذاته ةيعني بحيا" حي« :قال أيضاو.)8(»بذاته

 
  ).477 ص(:مرجع سابق،أحمد سعد الخطيب:مفاتيح التفسير )1

   .)62 ص(،)م2010/هـ1431، 1ط،السعودية-الرياض،مكتبة الملك فهد(،عبد الرزاق البدر:ىفقه األسماء الحسن )2

  .)42ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح المقدمة الوغليسية )3

  .)43 ص(:السابقالمصدرنفس  )4

  .)62ص (:سابقالمرجع نفس ال،عبد الرزاق البدر:فقه األسماء الحسنى )5

 .)105ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )6

  .)26ص 1مج(:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )7

   .)43ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمدزروق:شرح المقدمة الوغليسية )8

 )43ص (:السابقالمصدرنفس  )9

  .)43ص (:السابقالمصدرنفس  )10
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  :داللة التالزم: المسألة الثالثة

هذه الداللة على  ليد )رحمه اهللا(الشيخكالم ، و)1(هي داللة اللفظ على أمر خارج معناه 
. )2(»فقدرته دليل حياته... أن قدرته مشروطة بالحياة فال يصح أن يكون قادرا من ليس بحي«:قال
الدليل و«:وقال.)3(»ضدهال يخلو عن السمع والبصر و دليل اإلثبات عقال أن الحيو«:قال أيضاو

الستحالة  انهاآلفة مستحيلة عليه سبحال يمنعه من الكالم إال اآلفة، وأن الحي :على ثبوت الكالم
  .)4(»النقص في حقه

  .التقسيموالسبر :الثالث مطلبال         

  :التقسيموربمعنى الس :األول بندال  

حصر األوصاف في األصل : هو أحد األنواع المصطلح عليها في علم الجدل ومعناه 
طل من االبرض من هذا الدليل معرفة الصحيح والغو ،إلغاء الباطل منهالى الصواب ولإلبقاء ع

  .)5(أوصاف محل النزاع

 .التقسيموربالسأقوال الشيخ في  :الثاني بندال             

رحمه (استعمل الشيخ هذه الطريقة في كثير من المسائل إلثبات الحق ورد الباطل قال  
اإلله يشبه خلقه لعجز  لو كانو،يستحيلن كل موجودين مشتركين فيما يجب ويجوزوإن المثلي«:)اهللا

القرب على « :قال أيضاو )6(»ذلك مردود و ،كاقتداره لو أشبهوه لكانوا آلهة قادرينو ،كعجزهم
ليس مرادا أيضا امة وسبحانه فليس مرادا هنا، وقرب كر ل عليهقرب مسافة وهو محا :ثالث أوجه

بمعنى شمول وقرب إحاطة وهو،نعاموتوجه األفضال واإل سان واإلكراماإلح عبارة عن غاية هألن
وحدانية األفعال وأما « :وقال أيضا.)7(»هو المراد هناو العلم واإلرادة والقدرة في جميع األحوال

أم ال أو يقدر أحدهما  ،فألنه لو كان اثنان فإما أن يقدر كل واحد منهما أن يمنع اآلخر مما يريد
والثالث  ،عجز أحدهمابالثاني و ،بعجزهما ألن األول يؤذن ،والكل باطل ،أو يتفقان،دون اآلخر

 . )8(»لهما سواء كانت نسبة المقدوراتن لو وجد قادراو ،مشروط بجواز انعدامهما

  . )62ص (:مرجع سابق،عبد الرزاق البدر:فقه األسماء الحسنى )1

 .)85ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزالي شرح )2

 .)107ص (:السابقالمصدرنفس  )3

 .)110ص (:السابقالمصدرنفس  )4

  .)521ص (:مرجع سابق،أحمد سعد الخطيب:مفاتيح التفسير )5

 .)54ص  (:السابقالمصدرنفس ،زروق أحمد:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )6

  .)30 ص1مج(:مصدرسابق،زروق أحمد:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )7

  .)22ص 1مج(:السابقالمصدرنفس  )8
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لو  ومن الحكمة أنه ال يرى في الدنيا أنه لو رآه الطائع لقال العاصي: قالوا«:وقال أيضا
ولو رأياه معا لبطل سر التخصيص  ،رآه العاصي لكان أفضل حاال من المطيعولو ،رأيته لعبدته

رضي اهللا عنه لو أشبه  شعريوقال الشيخ أبو الحسن األ«:وقال أيضا )1(»وكمال العبودية بالمعاينة
أو من بعض الجهات ،ن كل وجهة فكان يكون حادثا مثلهمتعالى خلقه لم يخل أن يشبههم م يالبار

هو تعالى قديم و ،جميع جهات العالم كلها حادثةن أل ،فيكون حادثا من تلك الجهة التي أشبههم منها
  .في كالم الشيخ رحمه اهللاكثيرغير ذلك مما هوو )2()باقي منزه عن الحدوث

  .قياس الشاهد على الغائب: ب الرابعمطلال

  :على الغائبمعنى قياس الشاهد :األول بندال

على وأيخاطبه،يه على أمر معروف عند من الذي يدعو هو أن يقيس المستدل األمر 
يسمى هذا القياس بقياس و ،ين الجهة الجامعة بينهمايببه اإلفهام وقرتو،أمر بديهي ال تنكره العقول

  .الغائب ماال يدرك بالحواسالشاهد ما يدرك بالحواس وف وعلى هذا.)3(التمثيل

  .)رحمه اهللا(قياس الشاهد على الغائب عند الشيخ  :الثاني بندال

الشاهد غائبا في  قد أصل الشيوخ في هذا الباب طرد: تنبيه «:ذلكينفي  وهوقال الشيخ 
والعلة ،والدليل،الشرط:إال بشروط أربعة عقلية ين ال يصح ذلكحققفقال بعض الم ،النفياإلثبات و
ولو قيل بذلك لبطل التوحيد ولزم  ،ول في إثبات الحقائق على معقول الشاهدليس المع إذ،والحقيقة

  .)4(»التعطيل فاعرف ذلك و تأمله و باهللا التوفيق

   

  

  

  

  

 

 

 

  .)115ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

  .)58ص (:السابقالمصدرنفس  )2

 .)685-684ص (:مرجع سابق،أحمد سعد الخطيب:مفاتيح التفسير )3

 .)118ص (:السابقالمصدرنفس ،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4
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  .في اإللهيات والنبوات في االستدالل همنهج :المبحث الثالث    

  .منهجية في االستدالل على وجود اهللا عز وجل :المطلب األول

  .بالجواهر واألعراض هاستدالل :البند األول

 ،جسما لكان مركبا كانته أنه لوذا ةالدليل على وحدانيو«:)رحمه اهللا تعالى(شيخ قال ال 
ال وما،حوادثحيزواالفتقارتالالتركيب و و عرضا لكان مفتقرا ولو كان،لكان متحيزا وكون جوهرا

يصح أن يكون حادثا ال وموجد الكل،يسبقها كان حادثا مثلهاوما ال يسبقهايعرى عن الحوادث ال
أي أوجده " اخترعه«:أيضاقال و )1(»ة حادثة عنهفليلزم قدمه نفي كل صف ،الدورللزوم التسلسل و

فالعرض طارئ ،عرضألنه إما جوهرأو؛أي بعد أن كان عدما" بعد العدم"ال مثال سابق بال معين و
، ذلك سبقية العدموالجوهر قابل للتأليف والتركيب والتحليل و،ومعدوم بعد أن طرأ ،بعد أن لم يكن

قد حصر المتكلمون العالم و«:قال أيضاو)2(»العرض وحدوثهماوقد مر حصر العالم في الجوهر و
قالوا في و،ود سوى اهللا تعالى و صفات ذاتهالعالم عندهم عبارة عن كل موجو،والعرضلجوهرفي ا

ال يصح كونه و،فهو الجوهر صوفاوإن كان مو ،ر إن كان الزائد صفة فهو العرضبرهان الحص
  .)3(»...فثبت الحصر،المحلال خليا عنهما الستحالة عروو،موصفا الستحالة اجتماع الضدين صفة

  .الوجوبستدالل باإلمكان واإل :البند الثاني

ديم ممكن بدال من قأن هذه الطريقة وهي تقسيم الوجود إلى واجب وفي حقيقة األمر
جودا فإن كان وأن في الواقع مهو: المسلك الثاني للحكماء«:)4(يجيوحادث طريقة الفالسفة قال اإل

نتهاء إلى ر البد من اإلإن كان ممكنا احتاج إلى مؤثالمطلوب والموجود واجبا فذلك هو ذلك 
إن والشيخ و )5(»في هذا طرح لمؤونات كثيرة كما ترىلزام الدور أو التسلسل و الإالواجب و

   .ومعنى الواجب عنده يعود الى القديم،إلى حادث وقديم الوجوداستدل بهذه الطريقة فهو كذلك يقسم 

يعني  "فائض من عدلهإال وهو حادث بفعله و ال موجود سواهأنه و"«:)رحمه اهللا(قال 
   )6(»غيره جائز الوجود بأصلهألنه الواجب الوجود لذاته و

  .)22ص 1مج(:مصدرسابق،أحمدزروق:شر ح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )1

  .)122ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

   .)54ص (:السابقالمصدرنفس  )3

 في المواقف :من تصانيفه،هـ756سنةومات ،هـ تقريبا 709ولدسنة،الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدين اإليجيعبد  )4

 ).295ص3مج:مرجع سابق،لزركليا:األعالم(:انظر ترجمته،علم الكالم    

   .)266ص (،)طد ،لبنان -بيروت،عالم الكتب(،عبد الرحمان الإليجي:المواقف في علم الكالم )5

  .)119 ص(:السابقالمصدرنفس ،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )6
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فإن  ،وأنه بذلك مفتقر للفاعل،أن العالم جائز وجوده وجائز عدمهوقد مر«:وقال أيضا
فنقول له والبعض األول من فعله وصيره موجودا حتى  ،قال المخالف بعض العالم فعل بعضه

 :قال أيضاو)1(»لبعضين بأولى من اآلخر بأن يفعلهأيضا فإنه ليس أحد ا يكون فاعال للبعض اآلخر،
من جود ، واجب الوأي التصميم بالقلب على أنه موجود" هو التصديق بوجودهواإليمان باهللا و"«

  .)2(»ألنه واجب الوجود لذاته؛جود كل شيءسابق وجوده و... ال مكانقيد بزمان وتغير 

  .المخلوقالحادث هواهللا ويم هودالقالحدوث على أن ستدالل بالقدم واإل:البند الثالث

ن إلى اوال من زم،نتقال من حال إلى حالعليه اإل فال يجوز«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
ألن ؛حادثاتالقديم ال يتصف بالو،ألن كل ذلك من صفات الحادثات؛نال من مكان إلى مكاو،زمان

يستغني ال،حادثرالعالم متغي برهان ذلك أنو«:قال أيضا )3(»تعالى محالهوو،ذلك يؤدي إلى حدوثه
  .)4(»إال فليس لهوأحكامه و ،وموجد المركب موجد أجزائه ،عن سبب يحدثه

كان ذلك لكان الحكم لسابقه ولزم حدوثه وذلك لو،لم يتقدم وجوده وجود«:)رحمه اهللا(قال
ينتهي إلى القديم األول أو صل،وما يتسلسل لم يتحيتسلسل األمر،وكذلك القول في محدثه و ،باطل

؛ باطلهوولة وقال بقدمها لزم قدم العالم فإن قال بالع«:وقال أيضا )5(»سبحانه وتعالىهووليس إال
الى قديم أنه تع«:قال أيضاو)6(»إلى محدثلزم أن تفتقر ةدثاإن قال حو،لثبوت حدوثه بدليل جوازه

كذلك القول في محدثه فيلزم التسلسل وما تسلسل لم و،إلى محدثتقرالفألنه لوكان حادثا؛باقي
  .)7(»الذي ال محدث للعالم سواهينتهي إلى محدث قديم هو األول وهو اهللا سبحانه يتحصل أو

  .ستدالل بالمخلوقات على وجود الخالقاإل :البند الرابع

ان جريالمتفكرون ويتأملون في دليل وجوده وفالمراد ينظر«:)رحمه تعالى(قال الشيخ 
  .)8(»فضله وجوده ليصلوا إلى إثباته

 
  .)119 ص(:سابقالمصدرال )1

  .)42-41ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح المقدمة الوغليسية )2

  .)78 ص(:مصدرسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

   .)34ص (:السابقالمصدرنفس  )4

  .)42ص (::السابقالمصدرنفس ،أحمدزروق:شرح المقدمة الوغليسية )5

  .)119ص (:السابقالمصدرنفس ،أحمدزروق:اإلمام الغزالي عقيدةشرح  )6

  .)22 ص1مج(:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )7

  .)24 ص1مج(:السابقالمصدرنفس  )8
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   :)1(راعفيشهد بلسان الحال ش«:وقال أيضا

  أم كيف يجحد الجاحد    ***   أيا عجبا كيف يعصي اإلله 

  تدل على أنه واحـد     ***ه آية    ــي كل شيء لـوف

  وفي كل تسكينة شاهد    ***ـل تحريكـة    ـي كـوهللا ف

أو ،ليظهر فيه رحمته التي عمت جميع الموجودات )العرش(وإنما أوجده «:و قال أيضا
لكون ذلك أهدى ؛لترتيب المملكة على مقتضى الحكمة؛يدل على عظمته لخلق عظيم من الكائنات

فإن استدل على «:قال أيضاو )2(» وحد واهللا أعلمى لمن قصد المعرفة أووأقالتعظيم ولمن قصد 
  .)3(»على صدق الرسل بالمعجزات خرج عن التقليدو،د المخلوقاتووجبكماله وجود الباري و

  .ستدالل على وجود اهللا بإنعامه على خلقه وعنايته بهماإل:البند الخامس

 )من تسليط العذاب وأنواع اآلالم(شيئا من ذلك ولم يفعل «:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
من  إظهار عنايته له فيما مضى لهو،ف عنهفللتخفي؛من ابتاله منهمو،رحمة بهم وعناية وإكراما

  .)4(»حسبما اقتضته حكمتهقوم الحجة عليه تأو ،حتى يكون عارفا به ،غناه عنهالعافية و

  .داللة الفطرة على وجود اهللا :البند السادس

أن نعرف كل من البداهة  على ذلك يجدر بنا )رحمه اهللا(و قبل أن نذكر كالم الشيخ 
  .الفطرة إذ هي ألفظ متقاربة أو متطابقةوالطبع و

  .معنى البداهة: المسألة األولى

البدهي ما يثبته العقل بمجرد التفاته إليه من غير فاجأه والبديهي و:أمر،أي هبده: يقال
لشيء آخر من نحو كسب سواء احتاج فهو ال يتوقف حصوله على نظر وره استعانة بحس أو غي
ه العقل إلى شيء اد بالبديهي ما ال يحتاج بعد توجقد يرالضروري، وفيرادف ال حدس أو تجربة أو

ي واإلثبات ال التصديق بأن النفو ،والبرودة ،كتصور الحرارة :من الضروري خصأصال فيكون أ
  .)5(ال يرتفعانيجتمعان و

  
  
 
  
 .)41 ص(:مصدرسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

  .)36ص (:السابقالمصدرنفس  )2

  .)07ص 1مج(:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )3

  .)125 ص(:السابقالمصدرنفس ،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

  .)202ص (:مرجع سابق،أحمد سعد الخطيب:مفاتيح التفسير )5
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  .معنى الطبع: الثانية المسألة

ركب ككتاب،ماالسجية جبل عليها اإلنسان أو الطباع،:الطباع ككتابالطبع والطبيعة و
) 1(ختمطبع عليه كمنع،وتي التزايلنا كالطباع،غير ذلك من األخالق الفينا من المطعم والمشرب و

ن عليها اإلنسا لة التي خلقجبالطبع ال:إرادة،وقيليقع على اإلنسان بغيرهو مما الطبع أيضاو
  .)2(الموهبة الربانية التي تجعل اإلنسان ذا سمات معينةاالستعداد الفطري ووهو

  .معنى الفطرة: المسألة الثالثة

  )3(الدين الفطرةو،ود في رحم أمهالخلقة التي خلق عليها المول الفطرة

عة قال االطين الحق وهو التوحيد ودالطبع المتهيئ لقبول الالجبلة السليمة و:الفطرة هيو
كل مولود يولد على  «في صحيح البخاريو )30الروم ( ﴾فطرت اهللا التي فطر الناس عليها﴿:تعالى

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو « أي على قبول الدين بما هيأ اهللا له من فطرة سليمة»الفطرة
أوجه ألن اهللا والحديث اإلسالم نفسه واألول أرجح قيل المقصود بالفطرة في اآلية وو)4(»يمجسانه
ال ال للتمييز،فهوما أن الوليد ليس محال للتكليف وعنه ك فطرهم على اإلسالم لما تحولوا لوتعالى 

هو  يوصف بالفطري كل ماو ،ذلك على االعتقاد ومدار ،إيمان أو يعقل شيئا فكيف ينسب إليه كفر
من الفالسفة  كثير قد ذكرو ،مرادف للطبيعي على ذلك فهوو ،طبيعي في اإلنسان غير مكتسب

كم على األمور بموروثه  لهذا يحبشري كان متطبعا بعدد من المبادئ، وأن الذهن ال: منهم أفالطون
   .)5(التجربةنسان عندهم ترجع إلى االختيار وألن مظاهر اإل،أنكر التجريبيون ذلكالفطري و

  .الخبرةبالدربة و تكفي بل يجب أن تشفع يظهر من هذه التعريفات أنها متقاربة ولكن ال

  .قول الشيخ في داللة الفطرة على وجود اهللا: المسألة الرابعة

يعني من غير " قولأنه في ذاته معلوم الوجود بالعو" ثم قال رضي اهللا عنه «:)رحمه اهللا ( لقا   
 أن اهللا تعالى معلوم ببديهة العقول)لى ذلكع زائد أمر من غير(المقصودو)6(»د على ذلكئزا أمر

   )7(»هذا ما شهدت به بداءة العقول ودلت عليه قضايا الشرع المنقول"...لما يريدفعال «:وقال
  
  

 

  .)669ص (:مرجع سابق،لفيروزآباديا:القاموس المحيط )1

  .)568ص (:مرجع سابق،أحمد سعد الخطيب:مفاتيح التفسير )2

 .)412ص (:سابقالمرجع نفس ال،لفيروزآبادي:القاموس المحيط )3

  .)1385(ح:مرجع سابق،البخاريمحمد بن إسماعيل  :صحيح البخاري )4

  .)648ص (:نفس المرجع السابق،أحمد سعد الخطيب:مفاتيح التفسير )5

 .)81ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )6

   ) 34ص(:السابقالمصدرنفس  )7
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  .بالمعجزة على وجود اهللا هاستدالل: المسألة الخامسة

ركات العقول الدالة دالرسل جاءت بمالمعجزة وأن صدق الرسل دلت عليه و ذلك  
فجاءت الرسل عليهم «:)رحمه اهللا(على وجوده فدل أن المعجزة دليل على وجود اهللا قال الشيخ 

  .)1(»ركات العقول كالعلم بوجود اهللالتنبيه على مد: السالم بثالث

  .ستدالل على ربوبية اهللا و ألوهيتهمنهج الشيخ في اإل: المطلب الثاني

  :منهجه في االستدالل على ربوبية اهللا عز وجل :البند األول

استدل على توحيد اهللا في افعاله بدليل التمانع وهو عين ما )رحمة اهللا عليه(الشيخ 
 أما وحدانية األفعال فألنه لو كان اثنان فإما أن يقدر كل واحد«:)رحمه اهللا(قال استدل به المتكلمون

ألن األول ؛ل باطلالكان ويقدر أحدهما دون اآلخر أو يتفقأو ال  ممنهما أن يمنع اآلخر مما يريد أ
لو وجد قادران لكانت و،الثلث مشروط بجواز انعدامهماو،عجز أحدهمابالثاني و،يؤذن بعجزهما

  )2(»﴾لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا﴿... نسبة المقدورات لهما سواء

أراد اآلخر تسكينه لم أراد أحدهما تحريك جوهر وو...أن لو قدرنا إلهين«:و قال أيضا
ما أن إو،جمع الضدينللتأديته ؛وهو محال،إما أن يتفق ما أراد كل واحد منهما:يخل من ثالثة أمور

إما أن يتفق و،ولعرو المحل عن قبول الضدين،ال يتفق ألحد منهما مراد وذلك يؤدي لتعجيزهما
 هقد مر البرهان في حدوثه ولو كان معه شيء في أزلو«:قال أيضاو )3(»اآلخرمراد أحدهما دون 

  .)4(»، وهو باطل لداللة التمانعذلك يؤدي إلى القول بإلهينلكان حكمه كحكمه و

  .األلوهية علىفي االستدالل  همنهج :البند الثاني

  .االستدالل باللغة على األلوهية:المسألة األولى

ت المعبود الحق الغني عن قولنا ال إله إال اهللا فاهللا اسم لذاو«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
فجاء ،اهللا أطلقته العرب على كل معبود بحق أو باطلو،العلة والفاعل الموصوف بصفات األلوهية

  .)5(»هو قوله ال إله إال اهللا أي ال معبود بحق إال اهللافنفي ما عمومه و عالشر
  
  
  
  

  .)7ص 1مج(:مصدرسابق،أحمدزروق:القيروانيشرح رسالة ابن أبي زيد  )1

  .)22ص 1مج(:نفس المصدرالسابق )2

 .)55ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )3

  .)123-122ص (:نفس المصدرالسابق )4

  .)22ص 1مج(:سابقالمصدرنفس ال،أحمدزروق: يشرح رسالة ابن أبي زيد القيروان )5
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   .بالربوبية على األلوهية ستداللاإل: المسألة الثانية

فأثبت  )163البقرة(﴾وإلهكم إله واحد﴿:تعالى لذلك بقوله الكريموقد أشار «:)رحمه اهللا(قال 
إن في خلق ﴿ثم أشار للدليل بقوله  ...)163البقرة(﴾ال إله إال هو ﴿الوحدانية ثم رفع الوهم بقوله 

 )العرش( إنما أوجدهو«:وقال أيضا )1(»اآلية ﴾يعقلون ...النهارالسموات واألرض واختالف الليل و
 ،لخلق عظيم من الكائنات أويدل على عظمته،ليظهر فيه رحمته التي عمت جميع الموجودات

وأقوى لمن قصد ،لكون ذلك أهدى لمن قصد التعظيم؛على مقتضى الحكمة ولترتيب المملكة
 يأيها﴿:في قوله تعالىقال بعضهم مجموع ذلك و«:قال أيضاو. )2(»اهللا أعلمالمعرفة أو وحد و

الذي جعل لكم األرض فراشا . قونالذين من قبلكم لعلكم تتالناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و
 ﴾فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا... فأخرج به من الثمرات رزقا لكم  أنزل من السماء ماءو السماء بناءو

  .)3(»فتأمل ذلك

  .الصفات على األلوهيةستدالل باألسماء واإل: ة الثانيةالمسأل

فتقار حتياج واإلاإل ذي ال يجوز عليهألنه الغني على اإلطالق ال«:)رحمه اهللا(قال الشيخ 
اإلنس إال ما خلقت الجن وو﴿...حال فلو جاز عليه شيء من ذلك ما جاز أن يكون إلهابال وجه وب

  .)4(»)56الذاريات(﴾ليعبدون

  .والسمعيات،واتنبالو،االستدالل في األسماء والصفات منهجية في: المطلب الثالث

  .الصفاتمنهجه في االستدالل في األسماء و :البند األول

  :االستدالل بالمخلوقات على صفات اهللا عز وجل: المسألة األولى

... كماله بوجود المخلوقاتو يفإذا استدل على وجود البار«:)رحمه اهللا(قال الشيخ  
فيه رحمته التي عمت ليظهر )العرش (إنما أوجده و «:)رحمه اهللا تعالى(قال )5(»خرج من التقليد

لترتيب المملكة على مقتضى و،على عظمته لخلق عظيم من الكائنات يدلأو،جميع الموجودات
عظمة (وذلك«:وقال.)6(»أقوى لمن قصد المعرفةو،لكون ذلك أهدى لمن قصد التعظيم؛الحكمة
    .)7(»له ضرورةمظهر لعظمة من هو قاهر )العرش

 .)22ص 1مج(:سابقالمصدرال )1

 .)36ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

 .)7ص 1مج(:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )3

 .)124ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

 .)7ص 1مج(:المصدرالسابقنفس ،أحمدزروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )5

 .)36ص (:نفس المصدرالسابق ،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )6

  .)35ص (:نفس المصدرالسابق )7
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  .االستدالل بالعقل على الصفات: المسألة الثانية

أنه أن الرب يتصف بصفات الكمال و ركلكن يداصيل الصفات وإن العقل ال يدرك تف
واجبتان لكماله  ...السمع والبصر صفتان«:)رحمه اهللا(قال  على وجه اإلجمال منزه عن كل نقص

قال ... لو كان الرب تعالى مؤوفا لكان ناقصا في وصفهيمنع منهما إال اآلفة وتعالى إذ ال 
يه حيث قال لم ال بصير لقلب أبو إبراهيم الحجة علتعالى غير سميع و لو كانو)رحمه اهللا( الغزالي

حجتنا  تلكو﴿:كذلك مع أنه تعالى يقولالذي تدعوا إليه أنت يسمع وال يبصر بأن يقول وتعبد ما ال 
عن ضحة أن العقل يعلم أن الرب منزه دل داللة وايفهذا  )1(»انتهى ﴾آتيناها إبراهيم على قومه

تعالى خلقه لم  يأشبه البارلو)رحمه اهللا(أما وحدانية الصفات فقال األشعريو«:قال أيضاقائص والن
هة يخل أن يشبههم من كل جهة فيكون حادثا مثلهم أو من بعض الجهات فيكون حادثا من تلك الج

 :)رحمه اهللا(قالو )2(»ه عن الحدوثزهو تعالى قديم باقي منألن جميع جهات العالم حادثة و
كل موصفة بفذاته الكريمة «:قال أيضاو.)3(»روج عن المحل المحال واجب عقال والزم شرعاالخ«

الكل ظاهر لذوي القلوب السليمة واضح عند ذوي البصائر كمال منزهة عن كل نقص ومثال و
عه سمو...ألبد فيعرف قدرته باإليجاداألبدعقل يمة على وجه ال يخفى على أحد والينكره ذوتقالمس

هذا الباب حيث  فيأكثرعند الشيخ ظهر داللة العقل تو)4(»كالمه باستحالة النقائص عليهوبصره و
ي لم يدل عليها العقل بحجة الصفات الخبرية الت ىت السمعية التي دل عليها العقل ونفأثبت الصفا

   :سنوضحكما  ين ألن ظاهرها يتعارض مع العقلاهللا عن مشابهة المخلوق تنزيه

 .المشكلالصفات الخبرية من المتشابه وأنه عد  -1
 وقال كذلك)5(»...من الصفات السمعيةشكل مفنقول في كل «:)رحمه اهللا(قال الشيخ

ي كل ما جاء من وهذا جاري ف«:النقل عند التعارض لىبعدما ذكر قانون تقديم العقل ع
  .)6(»...المشكالت كاليد والقدم

  

  

  

  

 . )28- 27ص 1مج(:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )1

  ).22 ص1مج(:نفس المصدرالسابق )2

  .)73ص (:مصدرسابق،أحمدزروق: الغزالي عقيدة اإلمامشرح  )3

  .)41 ص(:نفس المصدرالسابق )4

  .)42ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح المقدمة الوغليسية )5

  .)61ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  نفس )6
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قدمت األدلة  إذا تعارضت األدلة العقلية والظواهر النقليةطبق عليها القانون العقلي، -2
إذا تعارضت األدلة العقلية مع الظواهر النقلية فإن ":قال ابن فورك«:العقلية قال الشيخ رحمه اهللا

صدقناهما لزم الجمع بين النقيضين وإذا كذبناهما لزم رفعهما وإن صدقنا الظواهر النقلية وكذبنا 
يبقى إال أن نقول باألدلة وتصديق الفرع مع تكذيب أصله يفضي إلى تكذيبهما معا فلم  العقلية
  .)1(»قال وهذا القانون في هذا الباب واهللا الموفق للصواب... العقلية

  :الظواهر النقلية للعقل مسلكين هذه و للشيخ في إخضاع

بعد ما ذكر قانون تعارض العقل مع النقل في هذه  )رحمه اهللا(قال  :التأويل -2-1
 )2(»...األول بالتأويل إن وجدنا لها محال يسوغه العقلألهل السنة قوالن فعلى القول و«:الصفات

يتعين التأويل و:تنبيه«:وقال أيضا)3(»في حقه تعالى راجعة إلى القدرةاليد عند التأويل «:وقال أيضا
اهللا ه بأي وجهة كان ولكل مشكل ال تزول شبهته من النفس إال به ثم يكفي ما يقع به نفي االشتبا

  . )4()أعلم

ل موضع يتعذر فيه التأويثم نفوض في  «:)رحمه اهللا تعالى(قال :التفويض -2-2
عن رسوله مما و)عز وجل(ما جاءنا عنهو«:وقال أيضا)5(» إجماعا ونتأول أونفوض في غيره

ألهل و«:وقال أيضا)6(»ا أمره إليهفوضننفي التشبيه،وة المعقول اعتقدنا فيه التنزيه ولف ظاهرايخ
فوضنا إال محال يسوغه العقل حملناه عليه و القول األول بالتأويل إن وجدنا لهماالسنة قوالن فعلى 

العين والنزول ونحو ي في ما جاء من المشكالت كاليد والقدم وهذا جارو... أمرها إلى اهللا تعالى
  .)7(»ذلك

م على مسألة من خالل الكالنظهرها منزلة األدلة العقلية عند الشيخ وزيادة في إبراز
  .اتوابعهالتقبيح وو التحسين

  

  

 

  .)61ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )1

 .)61ص (:نفس المصدرالسابق )2

  .)37ص 1مج(:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )3

  .)66ص (:سابقالمصدرنفس ال،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

  .)107ص (:نفس المصدرالسابق )5

  .)42ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح المقدمة الوغليسية )6

  .)61ص (:نفس المصدرالسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )7
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يرى الشيخ أن مسألة التقبيح والتحسين ال دخل للعقل فيها فال : التحسين والتقبيح -1
ثم ال حكم إال هللا، وال حكم إال بالشرع ال «:)رحمه اهللا تعالى(خالفا للمعتزلة قال عتكون إال بالشر

على  المعتزلة العقل بناء تستنباط فعلى أصل الشرع وحكمي اإلبمجرد العقل وإن كان متصرفا ف
   .)1(»التحسين والتقبيح وهو باطل ألن قضايا األحكام ال تهدى إليها العقول من حيث ذاتها لجوازها

  :و يدخل تحت هذه المسألة كل من

رحمه (قال،الشيخ يقول بجواز ذالك ال بالوجوب على اهللاو: األصلحالصالح و -1-1
له فقالوا ة في هذا كلالمعتز تخالفو...ال من مراعاة األصلح وال غير "إذ ال يجب عليه فعل«:)اهللا

العقاب على ثابة على الطاعة وإلا)غيرهاب(مقصود الشيخ و)2(»غيرهابوجوب مراعاة األصلح و
   .يجب التعويض عن اآلالمالتكليف بما ال يطاق والمعصية وعدم 

 :)رحمه اهللا(قال الشيخ :جواز المعاقبة على الطاعة كما يعاقب على المعصية -1-2
لو شاء ألثابهم عليها ألنه ال حجر كما يعاقبهم على المعصية و )طاعةال (و شاء لعقابهم عليهاول«

  )3(»عليه

رحمه (قال الشيخ كذلك يقول بجواز ذلك:يءوإيالم البر ما ال يطاقبالتكليف  -1-3
إن كان بالء في الكل رحمة في العموم ويطاق وتكليف ماالووله إيالم البريء «:)اهللا

 .)4(»الخصوص

  .ستدالل بأفعال اهللا على صفاته أي بالربوبية على الصفاتاإل: المسألة الثالثة

  .)5(»وذاتهأفعاله دالة على أوصافه و «:)رحمه اهللا(قال الشيخ

  

  

  

  

  .)128ص (:المصدر السابق )1

 ).127ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )2

  .)127ص (:السابقالمصدرنفس  )3

 .)125ص (:السابقالمصدرنفس  )4

   .)41ص (:السابقالمصدرنفس  )5
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  .واتبنلستدالل على امنهجه في اإل :البند الثاني

  .واتبنلعلى ا بالمعجزة ستداللاإل: المسألة األولى

أنهم و«:قال أيضاو)1(»صدق األنبياء دلت عليه المعجزة«:)رحمه اهللا(الشيخ  قال 
  )2(»هي المعجزةوهم مع صدقهم أتوا بما دل عليه،يعني أن"  مؤيدون بالمعجزات على صدقهم

على صدق الرسل وكماله بوجود المخلوقات و يفإذا استدل على وجود البار«:وقال أيضا 
... لخلقه إلقامة الحجة وإيضاح المحجة "بعث الرسل" «:قال أيضاو)3(»بالمعجزات خرج عن التقليد

فيظهر من كالم الشيخ ،)4(»ءالتي ال تخفى على أحد من العقال" أظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرةو"
  .جزةعأن أعظم مايستدل به على صدق الرسل هي الم

   .واتبنلعلى ا الرسالة وتبليغ،بمكارم األخالق ستداللاإل :ثانيةالمسألة ال

واليكفي مجردالخارق ولوكملت شروطه بل البدمن :قالوا«:)رحمه اهللا(الشيخ  قال
والذي يجب للمرسل ثالث أمورالصدق واألمانة وتبليغ «:وقال أيضا،)5(»...ظهور مكارم األخالق

والذي يظهر من كالم .)6(»الرسالة والذي يستحيل في حقه الكذب والخيانة وعدم تبليغ الرسالة
والمعجزة ،الرسالة مع تبليغه،مكارم األخالق إال إذا توفرة فيه،الرسول حقرسالة  كونتالشيخ أنه ال

  .لوحدها غيركافية المعجزة كماأن،فمكارم األخالق لوحدها غيركافية،كما أسلفنا

  .السمعيات ستدالل علىمنهجه في اإل :لثالبند الثا   

وإن كان ال يحكم ،التي ال مجال اللعقل فيهالما كان باب السمعيات من الغيبيات 
  .لم يخرج إستدالله عليها عن الكتاب والسنة النبوية) رحمه اهللا(نجد أن الشيخ زروق،بستحالتها

إال  إذ الواجب في أمور اآلخرة اإليمان دون التعرض للكيفيات«:)رحمه اهللا(الشيخ  قال
يعني  أنه ال يقبل إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر به بعد الموت«:أيضا قالو)7(»بما صح واهللا أعلم

 .اليعلم إالعن طريق الوحي،هو غيب بعد الموتوماأخبربه  )8(»من أمر البرزخ وغيره
 

  .)41ص 1مج(:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )1

 .)47ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح المقدمة الوغليسية )2

 .)07 ص1مج(:نفس المصدرالسابق،أحمدزروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )3

 .)129ص(:مصدرسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

 .)41 ص1مج(:نفس المصدرالسابق،أحمدزروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )5

  .)133ص(:المصدرالسابقنفس ،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )6

  .)141ص :(السابقالمصدرنفس  )7

  .)137ص :(السابقالمصدرنفس  )8
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   .السمعيات علىه بالقرآن الكريم ستداللإ :المسألة األولى

 )27إبراهيم(﴿يثبت اهللا الدين آمنو بالقول الثابت في الحياة الدنيا﴾«:)رحمه اهللا(لشيخقال ا
يعني بالشهادة عند الموت ﴿وفي اآلخرة﴾ عند سؤال الملكين ألن القبر أول منزلة من منازل 

مرها أيام الدنيا وانقراضها سميت بذالك لقرب أالساعة عبارة عن فراغ «:أيضا قالو،)1(»اآلخرة
 :)رحمه اهللا(قال)2(»)77النحل(﴾قربأو هو أال كلمح البصر إمر الساعة أوما ﴿:وسرعته قال تعالى

إن اهللا يبعث ﴿:وقد قال تعالى عقال هاألجساد حق ثابت إلخبار الصادق به مع ثبوت جوازحشر«
﴿فال نقيم لهم يوم وعلى هذا قوله تعالى«:على الكفار وهو يتكلم قال،)3(»)7الحج(﴾من في القبور
مخلوفتان والنارالجنة «:)رحمه اهللا(قالو،)4(»وزن لهم شيءي المراد به ال)105الكهف(القيامة وزنا﴾

ال ما كان إوال يكون معدا  )131آل عمران(﴾أعدت للكافرين﴿ )133آل عمران(﴾أعدت للمتقين﴿:ن لقولهاآل
  .السمعيات علىالتي يستدل بها الشيخ ،وغيرذلك من اآليات،)5(»حاصال

  .السمعيات علىه بالسنة النبوية ستداللإ :ثانيةالمسألة ال

أولوحدها ،إمامع القرآن الكريم،السمعيات على بالسنة النبوية يستدل) رحمه اهللا(والشيخ 
  .وخاصة في بعض التفاصيل التي ذكرها القرآن الكريم إجماال

 )6(»وأحد من السيف كما في صحيح مسلم الصراط«أرق من الشعر...«:)رحمه اهللا(قال
 إن دعاء الرسل عليهم السالم عند الصراط رب سلم "وقد قال عليه الصالة والسالم «:أيضا لقا .

  .واكتفينا بهذين المثالين اختصارا الحصرا،)8(»)7(رب سلم

يشرح وهو)رحمه اهللا(قال.السمعيات ولوكانت آحادا بالسنة في باب الشيخ يأخذبل نجد
وكلها ،وآحادهامن تواترها ،يعني األحاديث النبوية فكل ذلك مما وردت به األخبار«:قول الغزالي

ونحوها من ،اآلخرةة بذلك لماذكرمن أموررواإلشا ...المحققين إال الضعيف فما دونه حجة عند
  )9(»النبوية وقد صحت فيه األحاديث،لذي يحتاج فيه التوقيفافهو،السمعيات

                      

 .)65 ص1مج(:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )1

 ).44ص(:المصدرالسابقنفس  )2

 ).44ص(:نفس المصدرالسابق )3

 .)146ص(:مصدرسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )4

 .)51 ص1مج(:نفس المصدرالسابق،أحمدزروق:شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )5

  .)51ص (:مصدرسابق،أحمدزروق:شرح المقدمة الوغليسية )6

 ).110ص(انظرتخريجه )7

 .)58 ص1مج(:نفس المصدرالسابق،أحمدزروق:القيروانيشرح رسالة ابن أبي زيد  )8

 .)161ص(:نفس المصدرالسابق،أحمدزروق:عقيدة اإلمام الغزاليشرح  )9
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  اتمةــــــــالخ

  

أضع بين يدي ه لي إلتمام هذه الرسالة بفضله ومعونته وفإني أحمد اهللا تعالى على توفيق
  :هي البحثائج التي استخلصتها من هذا القارئ الكريم أهم النت

عتقاد أي علم أصول الدين لم اإلن الشيخ زروق رحمه اهللا له دراية واسعة بعأ: أوال
واعد مقررة مؤصلة تقريرها على وفق قعتقاد ومسائل اإل جل يظهر ذلك من خالل تكلمه علىو

  .مسألة من مسائلها إال طرقها كما هو مبين في هذه الرسالةفال تكاد تخلو 

ق كان عالما مجتهدا حيث نجده رغم مذهبه األشعري إال أنه إن الشيخ زرو: ثانيا
بار اآلحاد الصحيحة في مسألة األخذ بأخحيانا مثل مسألة القدم والبقاء وأ األمام األشعري يخالف

فهو يختار من . ذلك نفى الشيخ زروقي النساء قال األشعري بالجواز وفالعقيدة وكذلك النبوة 
  .األقوال بحسب ما أدى إليه اجتهاده

اإلنصاف في أصحابها و عزوها إلىنقل األقوال و ة فيدقالو األمانة العلمية: ثالثا
  .  المناقشة

الخوارج بالدليل المعقول رده على الفالسفة وغيرهم من أهل البدع كالمعتزلة و: رابعا
  .المنقولو

التماس األعذار لألشخاص ما أمكن التعرض لألخطاء ومنهج الشيخ في الرد : خامسا
  .كل سرائرهم هللامع و

هذه تحل وص على ظاهرها بل يقول بالوجوب وتقرير الشيخ لقاعدة حمل النص: سادسا
  .كثير من اإلشكاالت

تقريره لقاعدة كون المخلوق في جهة ال يلزم منه كون الخالق في جهة وعبر : سابعا
  .جهة ال يلزم منه كون المسموع من جهةكون السامع في بعنها 

زاد ها وأقرجود اهللا تعالى بل على أساليب المتكلمين في إثبات ولم يقتصر الشيخ : ثامنا
  .عليها كما هو مبين في موضعه من الرسالة
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�  ��رس ا	���در وا	�را

  

  
���,��� ���� ���م:أ��د زروق وا	زرو��� .1��  .م2002,1ط, دار ا	�داد ا
,  2ط, ا	�-ود��-�,� ا	�,ر��,دار��	م ا	+وا*د(,���د ا(��ن ا	�"'�ط�: آداب ا	$�ث وا	�"�ظرة .2

  .ھـ1433
3. �دط ,ا	�3رب -دارا	,�0ب, -+را	"��ري/ ت,أ��د ا	"��ري:ا	�3رب ا(��2 دول� (�$�ر'��0ا

 م1959
  .ھـ1415,  1ط,	$"�ن-$�روت,دار ا	,0ب ا	-����,ا$ن �ر:ا���$� �� ���0ز ا	���$� .4
 .دط,	$"�ن-$�روت,دار ا	-�م 	�����ن,ا	زر,�� :ا(��م  .5
  .م2003/ھـ1424, 1ط,��ر-ا	'�ھرة,دار ا�67ر,�����ظ أ��د ا	�,: أ��م ا	�"� ا	�"�ورة  .6
���,ا	ط�ھرأ��د ا	زاوي:أ��م 	�$�� .7��  . م2004, 2ط,	$"�ن -$�روت,دار ا	�داد ا
 .دط,	$"�ن- $�روت,دارا	�-ر��,ا	�و,�"�:ا	$درا	ط�	� .8
  .ھـ1422, 3ط ,ا	�-ود��-ا	�د�"� ا	�"ورة,ا	-�وم وا	�,م, ا$ن ����0:$��3 ا	�ر�0د .9

  .دط,	$"�ن-$�روت,دار ا	,�0ب ا	-ر$�,ا	���ظ أ��د $ن ��� ا	$3دادي :�0ر�8 $3داد  .10
  .دط,��ر- �ط$-�ا	�-�دة,��� $ن ���د:ا	�0ف ا	ر$�"�� �� واب ا(�*�� ا	��دا"�� .11
  .ھـ1403, 1ط,	$"�ن-$�روت,دار ا	,0ب ا	-����,ا	ر�"�:ا	0-ر��ت .12
  .دط,$�روت-�,0$� 	$"�ن,ا	ر�"�:ا	0-ر��ت .13
�0'���,�$د ; $ن �$د ا	��م ا	$��ري:��2 ا	�"ظو�� ا	$�'و"��ا	0-��'�ت ا	ر:��  .14�-ا	'�ھرة,دارا

  .م1430/2008ھـ,2ط,��ر
�� ا	,0ب ا	6'����,أ��د ��در/ت,أ$و$,را	$'�"�:���0د ا(وا*ل �� ���0ص ا	د>*ل .15�, 1ط,	$"�ن-�ؤ

  .م1987/ھـ1408
����و,ا$ن �$د ا	$ر:ا	���0د 	�� �� ا	�وط? �ن ا	�-�"� و ا(��"�د .16��-زارة ��وم ا(و��ف وا	�ؤون ا

 .ھـ1387, دط,ا	�3رب
 . م1973, 1ط, دار ا	,�0ب ا	�$"�"�,�$د ا	��دي ا	�0زي:��� ا	'رو��ن .17
  .م1973,دط,ا	�3رب-ا	ر$�ط,دار ا	�"�ور��,أ��د $ن ���د ا	�-روف $�$ن ا	'�:�:ذوة ا��0$�س .18
19. �,  1ط,���ن-دار ا	$��رق, ���د ا	�ر�ف:,����� �� أ���ن ����ء 	�$�� �ن ا	��	,��ا	واھر ا

  .م1999/ھـ1430
 .م1977/ھـ1397, د ط,ا	�3رب-ا	ر$�ط, ���د ��/ت,���د $ن ��,ر:دو�� ا	"��ر .20
�� ذ,ر��ت .21���, 1ط,	$"�ن-$�روت,دارا$ن �زم,ن,"و �$د;:���ھ�رر�ل ا	�3رب �� ا	-�م وا(دب وا	

  .ھـ1430
  .م1993/ھـ1413,  1ط,ا	�-ود��-ا	ر��ض,ا	ر��د�,0$� , ا$ن �دا�� ا	�'د��:رو:� ا	"�ظر .22
��� ا(��د�ث ا	:-�+� وا	�و:و�� وأ6رھ�  ا	��C �� ا(�� .23��-ا	ر��ض,دار ا	�-�رف,(	$�"�:

 .ھـ1412, 1ط,ا	�-ود��
ا���م ���د ا$ن :��وة ا("+�س و���د�6 ا(,��س ���ن أ�$ر�ن ا	-���ء وا	����ء $+�س .24

  .ھـ1345 ,دط,ا	�3رب-ط$-� ��س,-+را	,�0"�
�"ن أ$� داود .25:�"�0�� .ھـ1427, 2ط,ا	ر��ض-�,0$� ا	�-�رف 	�"�ر وا	0وز��,أ$وداود ا	
 .ھـ1403, 2ط,	$"�ن-$�روت,دارا	+,ر,أ$و���2 ا	0ر�ذي:�"ن ا	0ر�ذي .26
���,$��ر�واد/ت,ا	0ر�ذي:�"ن ا	0ر�ذي .27��  .م1998,دط,	$"�ن-$�روت,دارا	3رب ا
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�� ا	ر��	�,�د $ن أ��د $ن ���6ن ا	ذھ$�ا���م ��س ا	د�ن ��:��رأ��م ا	"$�ء .28�-$�روت,�ؤ
 .م1984/ھـ1405, 1ط,	$"�ن

 .ھـ1349,دط,��ر-ا	'�ھرة,ا	�ط$-� ا	��+�� و�,0$��0,���د ���وف:�رة ا	"ور ا	ز,�� .29
 .م1979/ھـ1399, 1	$"�ن ط-$�روت, دار ا	,0ب ا	-����,�$د ا	�� $ن ���د ا	�"$��:�ذرات ا	ذھب .30

31. �����Dو	'د�� ا�	$"�ن-$�روت,دارا$ن �زم,��+وظ $و,راع/ ت,أ��د زروق:�رح ا	1ط, ,
1431/2010.  

  .م1982/ھـ1402, د ط,دار ا	+,ر,أ��د زروق:�رح ر��	� ا$ن أ$� ز�د ا	'�روا"� .32
, 1ط,��ر-ا	'�ھرة,دارة ا	,رز,���د �$د ا	'�در "��ر/ت,أ��د زروق:ا���م ا	3زا	� �'�دة�رح  .33

 .م2007
 .م1997/ھـ1417, 1ط,دار$ن �ز���,���د $ن ��	G ا	-���6ن: ا	�'د���رح 	�-� ا��0'�د $ن �دا��  .34
  .م2007, 1ط, ا	�-ود��-ا	ر��ض, دار ,"وز إ�$����,�-د $ن "��ر ا	�6ري:�رح ���0ر ا$ن ا	���م .35
  .م1977, 3ط,أ��د ���ود ��,ر/ت,ا$ن ��0$�:ا	�-ر وا	�-راء .36
  .طد,	$"�ن-$�روت,دار ا	�-ر��,ا$ن ا	'�م ا	وز��:�+�ء ا	-��ل .37
, 4ط,	$"�ن -$�روت,دارا	-�م 	�����ن ,إ�����ل $ن ���د ا	وھري:ا	���ح �0ج ا	��3 و���ح ا	-ر$�� .38

  .م1987/ھـ1407
, 3ط,	$"�ن- $�روت,دارا	-�م 	�����ن,إ�����ل $ن ���د ا	وھري:ا	���ح �0ج ا	��3 و���ح ا	-ر$�� .39

 .ھـ1404
�� ا	ر��	�,ا(ر"ؤوط�-�ب /ت,���د $ن �$�ن:���G ا$ن �$�ن $0ر�0ب ا$ن $�$�ن .40�-$�روت,�ؤ

  .ھـ1414, 2ط,	$"�ن
�م ا	-ر$�,���د $ن إ�����ل ا	$��ري:���G ا���م ا	$��ري .41�J	زھراء	'�ھرة,ا	دط,��ر-ا. 
��م .42� G���:ج�  .م 2008/ھـ1429, 1ط,��ر-ا	'�ھرة,�ط$-� ا	�د"�,���د ��0ر/ت,���م ا$ن ا	�
43. ���  .دط,	$"�ن–$�روت , دار�,0$� ا	���ة,ا���م ��س ا	د�ن ا	���وي:ا	:وء ا	
 .ھـ1393, 1ط,��ر-ا	'�ھرة,�,0$� ا	��"�,ا$ن ا	��'ن:ط$'�ت ا(و	��ء .44
 دار ا	,0ب ا	-����, �ر�� ���د���/ت,ا	��ن $ن ���د ا	+���:ط$'�ت ا	��ذ	�� ا	,$رى .45

 .م2005/ھـ2/1426ط
 .م1968, 1ط,	$"�ن - $�روت,ر ��دردا,إ���ن �$�س/ت,ا$ن �-د:ا	ط$'�ت ا	,$رى .46
, 1	$"�ن ط-$�روت,دارا	,0ب ا	-����,���د �$د ا	'�در�ط�/ت,ا$ن �-د:ا	ط$'�ت ا	,$رى .47

 .م1990/ھـ1410
�� ا	وط"�� 	�+"ون ا	�ط$-��,��ر�����ن ا(�'ر:��	م ا	��*,� ا($رار .48�, دط,ا	زا*ر-ا	ر���D,ط$� ا	�ؤ

 .م1989
  .م1977, 2ط,	$"�ن-$�روت,دارا��7ق ا	د�دة,ادي�$د ا	'�ھر ا	$3د:ا	+رق $�ن ا	+رق .49
-ا	�د�"� ا	�"ورة,�,0$� ا	��ك ��د ا	وط"��,�'L ا(���ء ا	��"2 	-$د ا	رزاق $ن �$د ا	���ن ا	$در .50

  ھـ 1431, 2ط,ا	�-ود��
  .م1415/1995ھـ,1ط,	$"�ن -$�روت, دارا	,0ب ا	-����,ا	+�روزآ$�دي:ا	'��وس ا	���ط .51
�� $�ن ا	�ر�-� وا	�'�'� و��ل ا(�ول وا	+'L $�	طر�'� �وا�د ا	�0وف .52� Lأ��د :��2 و

  .م2004/ھـ1424,�ور��-ط$-� دارا	$�رو"� د��ق, أ��د ا	$�رو"�/ ت,زروق
 م1999/ھـ1420, 2ط,ا	�-ود��-ا	ر��ض,دارا	وطن,ا	د���/ت,ا7ري:,�0ب ا	�ر�-� .53
 .دط,	$"�ن-$�روت,لدارو�,0$� ا	��,ا	���ل $ن أ��د ا	+راھ�دي: ,�0ب ا	-�ن .54
  .م1997, 1ط,	$"�ن-$�روت, دار��در, ا$ن �"ظور ا��ر�'� ا	��ري:	��ن ا	-رب .55
56. �� .ا	��� �� �� ,L$0 ا	-��� ا	�"و"� :أ"ظر, 8و7ا	-ددان >> د�وة ا	�ق<<  �
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 .ا	+���وف أ$وا	و	�د $ن ر�د:ا	,�0ب ر��د ر:� �0ت �'�ل,���در��د ر:� و�Dره:���ا	�"�ر .57
�"�ورةـ ,دارا	�'�ن,���د ا(��ن ا	�"'�ط�:ا	+'L ��2 رو:� ا	"�ظر	��Jم ا$ن �دا���ذ,رة أ�ول  .58

 .م1999/ھـ 1419, 1ط,��ر
�� ,ا���م �$د ; $ن أ�-د:�رآة ا	"�ن و�$رة ا	�'ظ�ن �� �-ر�� ���-0$ر �ن �وادث ا(ز��ن .59��ؤ

  .ھـ 1390, 2ط,	$"�ن-$�روت,	��ط$و��ت, ا(����
��عا	���*ل ا	-'د�� ا	�0 � .60�دارا	�دى ,�-�ودرا��,��	د$ن ��-ود ا	-�د:,2 ���� $ن ����0 ا

  .ھـ1431, 2ط,��ر-ا	"$وي
61. 2+�0� .ھـ1414, 3ط,	$"�ن-$�روت,دارإ���ء ا	0راث ا	-ر$�, ا���م ا	3زا	�:ا	�
 .�,� ا	�,ر��,دارا	$�ز,	$"�ن-$�روت,دار ا	�-ر��,أ$و�وا"�:��"د أ$و�وا"� .62
 .م2008/ھـ  1429, 1ط-	$"�ن-$�روت, دار ا$ن �زم,:�ف$��ر :���در ا	+'L ا	��	,� .63
 .م1970,1ط,ا	�3رب-دار ا	6'���(,���د $ن �'رون:�ظ�ھر ا	6'��� ا	�3ر$�� .64
�� ا	ر��	� ,��ر$ن ر:� ,��	�:�-م ا	�ؤ	+�ن .65� .ھـ1414, 1ط,	$"�ن- $�روت,�ؤ
 .دط,��ر- دار ا	د�وة,0?	�ف ��� ا	�3 ا	-ر$��,ا	�-م ا	و��ط .66
  .م2010/ھـ1431,  1ط, ا	�-ود��-ا	ر��ض,دار ا	0د�ر��(,أ��د �-د ا	�ط�ب:�+�G�0 ا	0+��ر .67
����ن .68��  .م2005/ھـ1426, 1ط,	$"�ن-ا	�,0$� ا	-�ر��,"-�م زرزور/ت,أ$وا	��ن ا(�-ري:�'�>ت  ا
 .دط,�,0ب ا	درا��ت $��-� 0و"س,���د ا	�"و"�:ور ا	�د���6$دا�� ا	- �� ���G �ن 0طور ا	�3رب .69
 .ھـ1393, 2ط,	$"�ن-$�روت,دارا	�-ر��,ا	��ر��0"�:ا	��ل وا	"�ل .70
���� ا	����� .71�� .�و�� ا	�,0$� ا
 .,وم.�و�� "�ل �رات .72
�"�: ا	",ت ��2 "زھ� ا	"ظر �� 0و:�G "�$� ا	+,ر .73'�-�دن,�,0$� ا	6'���,ا	���ظ $ن �را	-

  .دط,ا	��ن
,   2ط,��ر-وا	"�ر�ط$-� 	"� ا	0?	�ف وا	0ر�� ,���د �$د ; �"�ن:"���� ا("د	س .74

  .م1966/ھـ1386
����,أ��د $�$� ا	0"$,�0:"�ل ا>$��0ج .75��  .ھـ1398, 1ط,�"�ورات ,��� ا	د�وة ا
���, ���د �� �0ر�,	�ون ا��ر�'�:و�ف إ�ر�'�� .76��  .م 1983, 2ط-	$"�ن-$�روت, دارا	3رب ا
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 فهرس اآليات

  الصفحة  اآلیة  السورة  المقطع
لَها ما كَسبتْ وعلَيها ۚ يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا ِإلَّا وسعها  ال

  42  286  البقرة  ۗما اكْتَسبتْ 

 داحو ِإلَٰه كُمِإلَٰهو ۖيمحالر نٰمحالر وِإلَّا ه 141-72-71  163  البقرة لَّا ِإلَٰه  
 ةبثَِل حكَم بِيِل اللَّهي سف مالَهوَأم قُوننفي ينثَُل الَّذم

 ةباَئةُ حم لَةنبي كُلِّ سنَابَِل فس عبتَتْ س79  261  البقرة  َۗأنب  

يي رف ِإن كُنتُمنَا فَْأتُوا ودبلَٰى علْنَا عا نَزمبٍ م
بِسورة من مثْله وادعوا شُهداءكُم من دونِ اللَّه ِإن 

ينقادص كُنتُم 
  97  23  البقرة

يرقَد ءلَٰى كُلِّ شَيع اللَّه120  184  البقرة و  
  127  179  البقرة الَْألْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا ُأوِلي 
واتَّقُونِ يا ُأوِلي ۚ وتَزودوا فَِإن خَير الزاد التَّقْوٰى 

  127  197  البقرة الَْألْبابِ

ِإن في خَلْق السماوات والَْأرضِ واخْتلَاف اللَّيِل 
  127  164  البقرة  والنَّهارِ

تَبرَأ الَّذين اتُّبِعوا من الَّذين اتَّبعوا ورَأوا الْعذَاب  ِإذْ
اببالَْأس تْ بِهِمتَقَطَّع128  166  البقرة و  

يا َأيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم والَّذين من 
قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون الَّذي جعَل لَكُم الَْأرض فراشًا 

 نم بِه جفََأخْر اءم اءمالس نَل مَأنزو بِنَاء اءمالسو
 قًا لَّكُمرِز اترالثَّم ۖ َأنتُما وادَأند لُوا ِللَّهعفَلَا تَج

ونلَمتَع 

  129  22-21  البقرة

يننْؤمالْم ِليو اللَّه114  68  آل عمران  و  
وسارِعوا ِإلَٰى مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضها  ۞

ينتَّقتْ ِللْمدُأع ضالَْأراتُ واوم115  133  آل عمران الس  

رِينتْ ِللْكَافدي ُأعالَّت اتَّقُوا النَّار115  131  آل عمران و  
 لَى اللَّهِللنَّاسِ ع كُونِلَئلَّا ي رِيننذمو شِّرِينبلًا مسر

  73-72  165  النساء  ۚحجةٌ بعد الرسِل 

يا َأيها الَّذين آمنُوا َأطيعوا اللَّه وَأطيعوا الرسوَل 
 نكُمرِ مُأوِلي الَْأمِإلَى ۖ و وهدفَر ءي شَيف تُمعفَِإن تَنَاز

ۚ اللَّه والرسوِل ِإن كُنتُم تُْؤمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ 
 وِيلًاذَِٰلك خَير وَأحسن تَْأ

  85  59  النساء

 كُمَئاتيس نكُمع نُكَفِّر نْهع نوا تُنْهم اِئروا كَببتَنِإن تَج
  80  31  النساء ونُدخلْكُم مدخَلًا كَرِيما

 لَى اللَّهِللنَّاسِ ع كُونِلَئلَّا ي رِيننذمو شِّرِينبلًا مس121  165  النساءر  
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 وكَان اللَّه عزِيزا حكيماۚ حجةٌ بعد الرسِل 
شَهِيد بيني ۖ قُِل اللَّه ۖ قُْل َأي شَيء َأكْبر شَهادةً 

 نَكُميب67  19  األنعام ۚ و  

 هملَٰى قَوع يماهرا ِإبنَاهتُنَا آتَيجح لْكتو ۚ فَعنَر
 ن نَّشَاءم اتجرد ۗيملع يمكح كبر 141  83  األنعام ِإن  

ونلَما لَا تَعم لَى اللَّهع 124-48  28  األعراف َأتَقُولُون  
  104  187  األعراف ۖ قُْل ِإنَّما علْمها عند ربي 

َأولَم ينظُروا في ملَكُوت السماوات والَْأرضِ وما 
 باقْتَر قَد كُونٰى َأن يسع َأنو ءن شَيم خَلَقَ اللَّه

 ملُهَأج ۖنُونْؤمي هدعب يثدح فَبَِأي 
  128  185  األعراف

ْأمم غْهلَأب ثُم اللَّه كَلَام عمستَّٰى يح 89  6  التوبة  ۚنَه  
  رالَْأم ربدي ۖ هِإذْن دعن بيعٍ ِإلَّا من شَفا م55  3  یونس  ۚم  
  كُملَيع كُمرَأم كُنلَا ي ثُم كُمكَاءشُرو كُمروا َأمعمفََأج

  125  71  یونس غُمةً ثُم اقْضوا ِإلَي ولَا تُنظرونِ

وما تُغْني ۚ قُِل انظُروا ماذَا في السماوات والَْأرضِ 
نُونْؤممٍ لَّا ين قَوع النُّذُراتُ و128  101  یونس الْآي  

 بالْج تابي غَيف لُوهعجوا َأن يعمَأجو وا بِهبا ذَهفَلَم ۚ
ونرشْعلَا ي مهذَا وٰه مرِهم بَِأمَئنَّهلَتُنَب هنَا ِإلَييحَأو125  15  یوسف و  

  40  39  الرعد وعنده ُأم الْكتَابِ
  40  39  الرعد ۖيمحو اللَّه ما يشَاء ويثْبِتُ 

 قَاءلَّكُم بِللَع اتُل الْآيفَصي رالَْأم ربيدنُونتُوق كُمب55  2  الرعد ر  
يثَبتُ اللَّه الَّذين آمنُوا بِالْقَوِل الثَّابِت في الْحياة الدنْيا 

 ةري الْآخفو ۖ ينالظَّاِلم لُّ اللَّهضيا ۚ وم ُل اللَّهفْعيو
شَاءي 

  100  27  إبراھیم

 ِإلَّا كَلَم ةاعالس را َأممو بَأقْر وه رِ َأوص104  77  النحل ۚ حِ الْب  
 هِمي ِإلَيالًا نُّوحِإلَّا رِج كلن قَبلْنَا مسا َأرم92  43  النحل  ۚو  

من كَان يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنَا لَه فيها ما نَشَاء ِلمن 
  43  18  اإلسراء مذْموما مدحورانُّرِيد ثُم جعلْنَا لَه جهنَّم يصلَاها 

  121-72  15  اإلسراء وما كُنَّا معذِّبِين حتَّٰى نَبعثَ رسولًا
قُل لَِّئنِ اجتَمعت الِْإنس والْجِن علَٰى َأن يْأتُوا بِمثِْل 

 مهضعب كَان لَوو هثْلبِم ْأتُونآنِ لَا يذَا الْقُرٰضٍ هعِلب
 ظَهِيرا

  97  88  اإلسراء

  109  105  الكھف فَلَا نُقيم لَهم يوم الْقيامة وزنًا
  120  45  الكھف وكَان اللَّه علَٰى كُلِّ شَيء مقْتَدرا

  68-57  110  طھ ولَا يحيطُون بِه علْما
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  81  121  طھ وعصٰى آدم ربه فَغَوٰى
  64  5  طھ  الرحمٰن علَى الْعرشِ استَوٰى

ومن عنده لَا ۚ ولَه من في السماوات والَْأرضِ 
 ونحبسي ونرستَحسلَا يو هتادبع نع ونتَكْبِرسي

ونفْتُرلَا ي ارالنَّهَل واللَّي 
  86  20-19  األنبیاء

 نَفْس فَلَا تُظْلَم ةاميمِ الْقوطَ ِليسالْق ازِينوالْم عنَضو
  108  47  األنبیاء  ۖشَيًئا 

فَسبحان اللَّه رب ۚ لَو كَان فيهِما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتَا 
فُونصا يمشِ عر140  22  األنبیاء الْع  

قَبلك من رسوٍل ولَا نَبِي ِإلَّا ِإذَا تَمنَّٰى وما َأرسلْنَا من 
هتيني ُأمف طَان90  52  الحج  َألْقَى الشَّي  

  105  7  الحج وَأن اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ
ومن خَفَّتْ موازِينُه فَُأولَِٰئك الَّذين خَسروا َأنفُسهم في 

 نَّمهجون109  103  الِممنون خَاِلد  

رِيننذالْم نم ِلتَكُون لَٰى قَلْبِكع ينالَْأم وحالر َل بِه89  194-193  الشعراء نَز  
ينلسرنُوحٍ الْم متْ قَو91  105  الشعراء كَذَّب  

 لْمُأوتُوا الْع ينورِ الَّذدي صنَاتٌ فياتٌ بآي وْل ه89  49  العنكبوت  ۚب  
لُونقعمٍ ينَةً لِّقَويةً با آينْهكْنَا ملَقَد تَّر127  35  العنكبوت و  
  139  30  الروم ۚفطْرتَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها 

يدبر الَْأمر من السماء ِإلَى الَْأرضِ ثُم يعرج ِإلَيه في 
  121-55  5  السجدة كَان مقْداره َألْفَ سنَة مما تَعدونيومٍ 

قُْل يتَوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكَِّل بِكُم ثُم ِإلَٰى  ۞
ونعجتُر كُمب99  11  السجدة ر  

  ينالنَّبِي خَاتَمو وَل اللَّهسن رلَٰك94  40  األحزاب  ۗو  
 اللَّه ندا عهلْما عةَ ۚ قُْل ِإنَّماعلَّ السلَع رِيكدا يمو

  104  63  االحزاب تَكُون قَرِيبا

 نلَٰكا ويرنَذا ويرشِإلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ب لْنَاكسا َأرمو
ونلَمعالنَّاسِ لَا ي 121-94  28  سبأ َأكْثَر  

۞  ِإلَى اللَّه اءالْفُقَر َأنتُم ا النَّاسها َأيي ۖ وه اللَّهو
يدمالْح ي54  15  فاطر  الْغَن  

 كُملَيع تَ اللَّهمعوا ناذْكُر ا النَّاسها َأيي ۚ نْل مه
ه لَا ِإلَٰۚ خَاِلق غَير اللَّه يرزقُكُم من السماء والَْأرضِ 

 وِإلَّا ه ۖفََأنَّٰى تُْؤفَكُون  
  54  3  فاطر

لُونقع127  68  یس َأفَلَا ي  
لُونما تَعمو خَلَقَكُم اللَّه43- 41  96  الصافات و  
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 ءخَاِلقُ كُلِّ شَي اللَّه ۖ يٌل لَّهكو ءلَٰى كُلِّ شَيع وهو
والَّذين كَفَروا بِآيات اللَّه ۗ مقَاِليد السماوات والَْأرضِ 

ونرالْخَاس مه ُأولَِٰئك  
  41  63-62  الزمر

  79  10  الزمر ِإنَّما يوفَّى الصابِرون َأجرهم بِغَيرِ حسابٍ
  99  42  الزمر اللَّه يتَوفَّى الَْأنفُس حين موتها

  صنَقْص ن لَّمم منْهمو كلَينَا عصن قَصم منْهم
 كلَي92  78  غافر  ۗع  

ويوم تَقُوم ۖ النَّار يعرضون علَيها غُدوا وعشيا 
  122-120-102  46  غافر الساعةُ َأدخلُوا آَل فرعون َأشَد الْعذَابِ

يةَ هرالْآخ ِإنارِ والْقَر ار121  39  غافر د  
 ينِللَّذ فَاءعقُوُل الضي النَّارِ فَيف وناجتَحِإذْ يو

استَكْبروا ِإنَّا كُنَّا لَكُم تَبعا فَهْل َأنتُم مغْنُون عنَّا 
 ا ِإنيهوا ِإنَّا كُلٌّ فرتَكْباس ينالنَّارِ قَاَل الَّذ نا ميبنَص

ادبالْع نيب كَمح قَد اللَّه 

  128  48-47  غافر

َأفَمن ۗ ِإن الَّذين يلْحدون في آياتنَا لَا يخْفَون علَينَا 
 ةاميالْق مونًا يي آمْأتن يَأم م ري النَّارِ خَيلْقَٰى في ۚ

 ْئتُما شلُوا مماع ۖيرصب لُونما تَعبِم ِإنَّه 
  77-56  40  فصلت

 ءشَي هثْلكَم سلَي ۖيرصالْب يعمالس وه49-46  11  الشورى و  
 آنالْقُر ونعتَمسي الْجِن نا منَفَر كفْنَا ِإلَيرِإذْ صو

فَلَما قُضي ولَّوا ِإلَٰى ۖ فَلَما حضروه قَالُوا َأنصتُوا 
رِيننذهِم ممقَو 

  121-94  29  األحقاف

 يننْؤمِللْمو ِلذَنبِك رتَغْفاسو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَٰه َأنَّه لَمفَاع
 نَاتْؤمالْم123-122  19  محمد  ۗو  

 وُل اللَّهسر دمحلَى الْكُفَّارِ ۚ مع اءدَأش هعم ينالَّذو
 منَهيب اءمح83  29  الفتح  ۖر  

لَّقَد رضي اللَّه عنِ الْمْؤمنين ِإذْ يبايعونَك تَحتَ  ۞
ةر83  18  الفتح  الشَّج  

رِيدِل الْوبح نم هِإلَي بَأقْر ن67  16  ق  َونَح  
 هنَفْس بِه وِسسا تُوم لَمنَعو انخَلَقْنَا الِْإنس لَقَدو ۖ

رِيدِل الْوبح نم هِإلَي بَأقْر ننَح121-93  16  ق و  

  141  56  الذاریات وما خَلَقْتُ الْجِن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدونِ
  115  15-14  النجم الْمْأوٰىعند سدرة الْمنتَهٰى عندها جنَّةُ 

 رنتَشم ادرج م104  7  القمر كََأنَّه  
  123-120  49  القمر ِإنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاه بِقَدرٍ

  59  8  المجادلة  ۚويقُولُون في َأنفُسهِم لَولَا يعذِّبنَا اللَّه بِما نَقُوُل 



اآليات  فهرس  
 

 
155 

  
 

ثَلَاثَة ِإلَّا هو رابِعهم ولَا خَمسة ما يكُون من نَّجوٰى 
مهسادس و61  7  المجادلة  ِإلَّا ه  

 ۚالَّذي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ ِليبلُوكُم َأيكُم َأحسن عملًا 
الْغَفُور زِيزالْع وه99  2  الملك و  

نَفَر عتَماس َأنَّه ِإلَي يفَقَالُوا ِإنَّا  قُْل ُأوح الْجِن نم
  94  1  الجن سمعنَا قُرآنًا عجبا

  120  23-22  القیامة وجوه يومِئذ نَّاضرةٌ ِإلَٰى ربها نَاظرةٌ
  89  1  القدر ِإنَّا َأنزلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِ
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  13  ا	��ن ا	�ودي

  18  أ�و ا	��ن �!0 ا�ن ���ون
  27  ا	�.ر�0
  30  ا�ن ا	���ك

  59  ا�8طل
  75  .ا�ن ر-د
  105  .ا	را?ب

  85  .أ�و زر�� ا	رازي
  30-26- 16  ا	ز��و�0

  13  أ�و ز ر�� ��0 ا	وط��0
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 0 �  68  .ا	�
  64  .ا	��روردي 

  85  .�و�د ا�ن ?�!�
  15  أ�و�"�د ���Fن

  33-28- 27  ا	���وي
�127  ���و�  

��ب ا	د�ن �ن �<ر-.  48  
  64  .ا	-��"0 

  68- 64  .ا	طرطوش
  33-32- 29  ا	ط�ھر ا�ن أ��د ا	زاوي

�  83  .�!0 ر.0 ( ��
�  ��F�.  83ن ر.0 ( ��
�  95-85- 82  .��ر ر.0 ( ��

��  82  .��/-� ر.0 ( ��
20-32- 19  �!0 ���0 �-�م  

  26  ا	ور� �	�0�د ا	"ز�ز 
14- 13  ��د ا	�ق ا	�ر��0  

14  ��د ( ا	���د  
�ن أ�0 ز�د ا	'�روا��0�د ( .  66  

135  ��د ا	'�در ��ر  
  50  .ر.0 ( ��� ا�ن ���س

0�  80  .ا�ن ا	"ر
0!/��  14  أ�و ا	"��س ا	'
0>�-�  56- 46  .أ�و �!0 ا	

  93  .�ز ا	د�ن
  46  .أ�و�!0 ا	روذ��ري

27  ��ور ا	�<�/0 أ��د �ن=أ�و�!0   
�ن ا	'��م�و�!0 ا	��ن ا�ن ���دأ  31- 29  

  13  أ�و ���ن
0  15  أ�و ��د ( ���د ا�ن ز ر�� ا	��

  30  أ�و ��د ( ا	 راس ا�8د	�0
  30  ا�ن ?�زي

  126- 40  .ا	��ر ا	رازي 
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  143-130-76- 37  ا�ن �ورك
  15  أ�و ��رس ��ب �و�س

  69-62- 49  .أ�و ا	'��م ا	'-�ري
  133-68-53- 48  .���د ��د ا	وھ�ب ا	'�.0

  18  ا	���ن ا�ن ���دا	وزان ا	���0=	�ون ا�Cر�'0
  49- 47  .���د �ن �و�) ا	وا�ط0

  14  ���د ا	وط��0
  29  ���د ا�ن ���د ��!وف

  29  ���د ا�ن �� ر
  82-75-65-64- 60  .ا��Cم ��	ك

 0�  68  .ا	����
  82  .ا	��ز�0

  70  ��!م
  83- 82  .ا	��"��0أ�و ��ور 

  67  .ا�ن �<�ھد
  26  أ�0 �د�ن
H��� ن�  75  .ا
  114      .ا	�ووي

  25- 17  أم ھ��I ا	"�دو���
  41  ا	و?!��0
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الشیخ أحمد بن أحمد بن عیسى  عند يعقدالفكر ال :إن ھذه المذكرة عبارة عن

 :اشتملت على ثالث فصول ,المعروف بزروق, البرنسي الفاسي 

أن واقعھ تمیز بأمرین إذ , الفصل األول منھا متعلق بواقع الشیخ وحیاتھ 

  :اثنین

مشعة في أغلب أقطار المغرب حركة فكریة  :من الناحیة العلمیة لاألو

  .العربي

على  ,اضطرابات وتوترات: اإلجتماعیةمن الناحیة السیاسیة و ثانیا   

 ,على الصعید الخارجي صراع مع النصارىو,صراع من أجل الحكم الصعید الداخلي

  .االجتماعيفي انحطاط الجانب االقتصادي و اببمما س

  :أمرین أساسیین حضأما من جھة حیاتھ فكذلك نل

   .)أخوالھفي أحضان جدتھ و (تربى في بیت علم ودین :من جھة النشأة:أوال

 :فكان نتیجة ذلك ,الرحلة والجد واإلجتھادبعد البلوغ توجھ إلى العلم و :ثانیا

  .والدین ,بالعلم واإلشتھار ,والتألیف ,التعلیم

 ,)رحمھ هللا(عقدیة التي طرقھا الشیخفیتعلق بالمسائل ال :أما الفصل الثاني

  :حیث اتسم ھذا الفصل بأمرین اثنین

اإللھیات  ، ي تكلم فیھا كل أبواب االعتقادشمول المسائل العقدیة الت: األول

  .السمعیات ,النبوات

  .و ملحقاتھ ,صلأما اإللھیات فتكلم فیھا على األ: ثانیا

وتوحید األفعال وھو ربوبیة  توحید الذات،: فأما األصل فھو أنواع التوحید

وتوحید العبادة أو توحید األلوھیة وھو معنى الإلھ إال هللا أي ال معبود   ,عز وجلهللا 

لخص البحثم  



 

 ,وھو مبني على إثبات األسماء و الصفات ,وتوحید األسماء والصفات ,بحق إال هللا

عن صفات  مع اعتقاد التنزیھ ,یلمن غیر تكییف وال تمثی, على وجھ الكمال 

 ,فاألسماء تشتمل على الصفات ,فال یثبت منھا إال ما ثبت باألصلین ,المحدثات

الحیاة و,والبصر ,والسمع , واإلرادة , قدرة الو, و العلم , الكالم  :الصفات ذكر سبعو

 كما قال ,ھاأو التفویض ,إما یعود إلیھا عند التأویل ,من الصفات الخبریةغیرھا ماأو

  .)السؤال عنھ بدعةوالكیف مجھول االستواء معلوم و( :)هللا رحمة(مالك علیھ

فالقدر  .والصحابة, سماء و األحكام واأل,القدر  :ثم ملحقات األصل وھي 

األحكام ولق و العلم والكتابة والمشیئة، واألسماء الخ :على مراتب أربع وھي اشتمل

  .قاد وقول وعملتاعت :اإلیمان والكفر والطاعة والمعصیة، فاإلیمان :وتشمل

  :والكفر اشتمل على أمرین 

  .المعلوم من الدین بالضرورة مخالفة :أوال

  .اء الموانعفواعتبار الحجة وانت, ھرع في إطالقتسعدم ال :ثانیا

كبائر  :المعصیةو ,والناس بسببھا درجات ,ومستحبات واجبات :ثم الطاعة

 :أو باألعمال العظیمة ,التوبةوالكبائر ب ,فالصغائرتكفر باجتناب الكبائر ,وصغائر

  جكالح

األربعة و ,الفضل متفاوتون في ,ضي هللا عنھم حبھم دین وإیمانوالصحابة ر

  .خالفا للرافضة ,وترتیبھم في الفضل كترتیبھم في الوالیة ,بعد األنبیاء أفضل الخلق

 فالمالئكة عباده ،كة والكتب والرسلالمالئ :فاشتملت على: النبواتما أ

 :تفصیال ,ملةفیجب اإلیمان بھم ج ,ضلونوھم متفا ,الیعصون هللا ما أمرھم, المكرمون

 وما ذكر منھا جملةبھا یجب اإلیمان ,ي هللا عزوجلأما الكتب فھي وح ,كجبریل

ومنھا القرآن وھو أعظمھا وخاتمھا  ,یجب اإلیمان بھ على وجھ التفصیل تفصیال

  .مشتمل على الحكمة وسلم, وناسخھا وھو خاص بنبینا محمد صلى هللا علیھ 



 

 ,علیھم إلقامة الحجة؛بعثھم إلى خلقھ  ,صطفونمثم الرسل وھم عباد هللا ال 

وھو خاتم  ,وأفضل أولي العزم نبینا محمد صلى هللا علیھ وسلم ,أفضلھم أولي العزم

كالعصى  :والمعجزة ثابتة للرسل ,الجن واإلنسبعث إلى كافة  ,األنبیاء والمرسلین

  .والقرآن لسیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم، كما أن كرامة األولیاء حق ,لموسى

القبر و ما یكون فیھ من سؤال ونعیم : السمعیات فقد اشتملت على وأما

وما یكون , وحساب ومیزان وحوض وصراط  من حشر:ثم القیامة وما فیھا  ,عذابو

  .ثم الجنة والنار ,كالشفاعة :فیھا من إكرام

وھي القرآن والسنة واإلجماع  :أما الفصل الثالث فاشتمل على المصادر

وداللة المطابقة , قیاس األولى ك:ثم صور األدلة ,والقیاس وخبر الواحد الصحیح

ومنع قیاس  )إحقاق الحق وإبطال الباطلوھو(السبر والتقسیم والتضمن والتالزم و

  .ائبالشاھد على الغ

 ,بالجواھر واألعراض:ثم منھجھ في االستدالل فكان على وجود هللا  

واستداللھ على ربوبیتھ  ,والمعجزة ,والفطرة ,والقدم والحدوث ,والوجوب ,واإلمكان

واألسماء  ,بربوبیتھ وبلغة العرب :واستدل على ألوھیتھ,بدلیل التمانع  :تعالى

 ,وبالمخلوقات,وبالعقل  ,بأفعالھ تعالى علیھا :أما األسماء والصفات فاستدل.والصفات

 .بالقرآن والسنة:فاستدل علیھا السمعیات أما ,وباألخالق,بالمعجزة :أما النبوات
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